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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกจิ 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 

บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนก่อตั้ง เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวำคม 2553 ดว้ยทุนจด
ทะเบียนเร่ิมตน้ 5,000,000 บำทโดยผูก่้อตั้งบริษทั คือ คุณเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม (“คุณเกรียงศกัด์ิ”) กรรมกำรผูจ้ดักำรของบริษทั  
ซ่ึงเป็นวิศวกรท่ีมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนและควำมเช่ียวชำญในกำรบริหำรจดักำรโครงกำรไดเ้ล็งเห็นถึงแนวโน้มกำร
เติบโตของควำมตอ้งกำรงำนบริกำรดำ้นวิศวกรรม ซ่ึงเป็นปัจจยัพ้ืนฐำนท่ีส ำคญัต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
ด้วยปณิธำนควำมมุ่งมั่นและควำมใส่ใจท่ีจะส่งมอบงำนบริกำรท่ีมีคุณภำพท่ีดีท่ีสุด (Well Graded) เพื่อให้ลูกค้ำได้รับ          
งำนก่อสร้ำงท่ีมีคุณภำพ ทนัก ำหนดเวลำและไดรั้บกำรบริกำรหลงักำรขำยท่ีประทบัใจ  

บริษทัด ำเนินธุรกิจให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงประเภทต่ำงๆทั้งงำนภำครัฐและเอกชน อำทิ
เช่น คอนโดมิเนียมแนวรำบและแนวสูง โรงพยำบำล อำคำรส ำนกังำน โรงงำนอุตสำหกรรม ซ่ึงครอบคลุมถึงงำนวิศวกรรม
โยธำ งำนระบบวิศวกรรมประกอบอำคำรและงำนภูมิสถำปัตย ์รวมไปถึงงำนก่อสร้ำงงำนระบบสำธำรณูปโภคตำมแบบ           
ท่ีลูกค้ำก ำหนด โดยบริษัทเป็นทั้งผูรั้บจ้ำงโดยตรง (Main Contractor) และผูรั้บจ้ำงเหมำช่วง (Sub Contractor) โดยใน
ระยะแรกของกำรด ำเนินธุรกิจ บริษทัให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรในเขตพ้ืนท่ีภำคใตเ้ป็นหลกั ซ่ึงหลงัจำกท่ีบริษทั
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงและส่งมอบโครงกำรให้แก่ลูกคำ้ดว้ยผลงำนเป็นท่ีพึงพอใจไดต้ำมก ำหนดเวลำ ส่งผลให้บริษทัได้รับ
ควำมไวว้ำงใจและไดรั้บโอกำสทำงธุรกิจในกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรท่ีมีขนำดใหญ่มำกขึ้น ต่อมำจึงเร่ิมขยำย
ขอบเขตกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงไปยงัเขตภูมิภำคอ่ืนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑลและตำมหัวเมืองใหญ่ของ
ประเทศ  

ตลอดระยะเวลำกำรประกอบธุรกิจให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง บริษทัยงัคงมุ่งเน้นกำรให้บริกำรดว้ยกำรส่งมอบ
งำนท่ีมีคุณภำพ กำรดูแลและเอำใจใส่ลูกคำ้แต่ละโครงกำรอย่ำงใกลชิ้ด กำรตอบสนองควำมตอ้งกำรท่ีหลำกหลำยของลูกคำ้
ได้อย่ำงถูกต้อง รวมทั้งกำรส่งมอบงำนท่ีตรงต่อระยะเวลำท่ีลูกค้ำก ำหนด ในรำคำท่ีสมเหตุสมผล โดยทีมผูบ้ริหำรและ
ทีมงำนท่ีมีควำมรู้และควำมสำมำรถ นอกจำกน้ีบริษทัยงัให้ควำมส ำคญักบักำรบริหำรโครงกำรก่อสร้ำงให้แลว้เสร็จทนัเวลำ
และไดคุ้ณภำพสูง จึงน ำระบบสำรสนเทศ ท่ีเรียกว่ำ ERP (Enterprise Resource Planning) เขำ้มำใช้ด ำเนินงำนเพื่อช่วยใน
กำรวำงแผนกำรก่อสร้ำง ควบคุมตน้ทุนและงบประมำณ จนปรำกฏเป็นท่ียอมรับของเจำ้ของโครงกำรทั้งภำครัฐและเอกชน
และไดรั้บรองมำตรฐำน ISO 9001:2015 ในระบบกำรจดักำรดำ้นคุณภำพส ำหรับงำนก่อสร้ำงและงำนวิศวกรรม 

บริษทัมุ่งมัน่สร้ำงองค์กรให้เข็มแข็งและมีศกัยภำพภำยใตบ้รรยำกำศกำรท ำงำนท่ีดี ดว้ยวฒันธรรมองคก์รท่ีให้
ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำบุคลำกรในองคก์รให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและเพ่ิมศกัยภำพในกำรปฏิบติังำนเพ่ือกำรท ำงำนท่ีมี
ประสิทธิภำพสูงสุดและกำรเติบโตอย่ำงมัน่คงขององค์กร รวมถึงมุ่งเน้นกำรบริหำรองค์กรให้เติบโตไดอ้ย่ำงต่อเน่ืองใน
อนำคต เพื่อสร้ำงผลตอบแทนท่ีดีและเป็นธรรมต่อ ผูถื้อหุ้น (Shareholder) พนกังำน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง (Stakeholder) 
ทั้งน้ี บริษทัมีล ำดบักำรพฒันำท่ีส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี 
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บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน ดังนี้ 

2553 เดือนธันวำคม จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เว็ล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (“บริษัท”) ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้ำนบำท 
ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ 50,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 100 บำท ส ำนักงำนใหญ่เลขที่ 14/31 หมู่ 5 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอ
ปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อรับจ้ำงก่อสร้ำงงำนทุกชนิดโดยกลุ่มวิศวกรซ่ึงมีประสบกำรณ์ในงำนวิศวกรรม น ำ
โดยมีนำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงเป็นหลัก  

2555 เดือนมกรำคม เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 10 ล้ำนบำทโดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 50,000 หุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้ 100 บำท และเรียกช ำระเต็มจ ำนวน เพื่อน ำเงินมำลงทุนขยำยกำรให้บริกำรและเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจกำร 

เดือนกุมภำพันธ์ ท ำสัญญำจัดตั้ง กิจกำรร่วมค้ำ AW กับ บจก.เอ.เอส.เอ กำรช่ำงโดยมีวัตถุประสงค์เป็นกำรเฉพำะใน
กำรรับเหมำก่อสร้ำงงำนทั่วไป วงเงินรวมจ ำนวน 1 ล้ำนบำท โดยบริษัทมีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 99.00 

2556 เดือนมิถุนำยน ย้ำยส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท ไปยัง เลขที่ 50/1203 หมู่ 9 ต ำบลบำงพูด อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี  

2557 เดือนกรกฎำคม บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ ISO 9001:2008 ซ่ึงเป็นมำตรฐำนรับรองระบบ
บริหำรงำนคุณภำพ (Quality Management System) ที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ควำมส ำคัญ เพื่อควำมเป็นเลิศทำงด้ำน
คุณภำพ และควำมมีประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่ำบุคลำกรในองค์กรรู้หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบและขั้นตอนต่ำงๆ ในกำรปฏิบัติงำนด้ำน “Construction and Engineering” 

เดือนสิงหำคม เปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทจำก บริษัท เว็ล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด เป็น บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ำกัด 

2558 เดือนสิงหำคม บริษัทเริ่มใช้โปรแกรมกำรจัดกำรทรัพยำกรเต็มรูปแบบส ำหรับธุรกิจรับเหมำ (Enterprise Resource 

Planning หรือ “ERP”) ท ำให้บริษัทสำมำรถรวบรวมและเรียกใช้ข้อมูลเพื่อวิเครำะห์และควบคุมกำรเบิกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในกำรก่อสร้ำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
เดือนสิงหำคม ก่อตั้งคลังสินค้ำที่เลขที่ 73 หมู่ 7 ต ำบลบำงเดื่อ อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี 

2559 เดือนมกรำคม เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 110 ล้ำนบำทโดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 1,000,000 หุ้น มูล
ค่ำที่ตรำไว้ 100 บำท และเรียกช ำระเต็มจ ำนวน เพื่อน ำเงินมำลงทุนขยำยกำรให้บริกำรและเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจกำร 

2560 เดือนกรกฎำคม บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ ISO 9001:2015 ซ่ึงเป็นมำตรฐำนรับรองระบบ
บริหำรงำนคุณภำพ (Quality Management System) ที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ควำมส ำคัญ เพื่อควำมเป็นเลิศทำงด้ำน
คุณภำพ และควำมมีประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่ำบุคลำกรในองค์กรรู้หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบและขั้นตอนต่ำงๆ ในกำรปฏิบัติงำนด้ำน “Building Construction and Engineering Activity” 

เดือนกันยำยน บริษัทได้รับรำงวัล “บริษัทผู้รับเหมำให้บริกำรหลังกำรขำยคอนโดดีเด่น” จำก บริษัท แสนสิริ จ ำกัด 
(มหำชน) 

2561 เดือนกันยำยน จดยกเลิกกิจกำรร่วมค้ำ กิจกำรร่วมค้ำ AW 

เดือนธันวำคม เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 200 ล้ำนบำทโดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 900,000 หุ้น มูล
ค่ำที่ตรำไว้ 100 บำท และเรียกช ำระเต็มจ ำนวน เพื่อน ำเงินมำลงทุนขยำยกำรให้บริกำรและเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจกำร 

2562 เดือนตุลำคม ท ำสัญญำจัดตั้ง กิจกำรร่วมค้ำ PSE-WGE กับ หจก.พิจิตสุวรรณ วิศวกรโดยมีวัตถุประสงค์เป็นกำร
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เฉพำะในกำรรับเหมำก่อสร้ำงโรงงำนแปรรูปสัตว์น้ ำในวงเงินรวมจ ำนวน 20 ล้ำนบำท โดยบริษัทมีสัดส่วนกำร
ลงทุนร้อยละ 99.00 

เดือนธันวำคม เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 220 ล้ำนบำทโดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 200,000 หุ้น มูล
ค่ำที่ตรำไว้ 100 บำท และเรียกช ำระเต็มจ ำนวน เพื่อน ำเงินมำลงทุนขยำยกำรให้บริกำรและเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจกำร 

2563 เดือนมีนำคม ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 มีมติแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด โดยเปลี่ยนช่ือเป็น 

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) แปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้จำกเดิมหุ้นละ 100 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 0.50 

บำท และได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจำก 220 ล้ำนบำท เป็น 300 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 160 ล้ำน
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ ำนวน 160 ล้ำนหุ้น เพื่อเสนอขำยให้กับประชำชน โดย
วันที่ 7 เมษำยน 2563 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภำพจำกบริษัทจ ำกัดเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดกับกระทรวงพำณิชย์ 
เดือนพฤศจิกำยน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหลักทรัพย์บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและได้เข้ำท ำกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์อย่ำงเป็นทำงกำร ณ วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2563 (First 

day Trade) 

เดือนธันวำคม จัดตั้งบริษัท ดับเบิ้ลยู ทีม จ ำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เป็นกำรเฉพำะในกำรรับเหมำก่อสร้ำงงำน
ประเภทโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ในวงเงินรวมจ ำนวน 45 ล้ำนบำท โดยบริษัทมีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 99.99 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งสู่กำรเป็นบรษิัทรับเหมำก่อสร้ำงช้ันน ำในประเทศไทย 

 

พันธกิจ 

 ให้บริกำรที่มีคุณภำพและมีประสิทธิผล แก่ผู้ว่ำจ้ำง ภำยใต้อัตรำค่ำบริกำรที่สมเหตุสมผล 

 ส่งมอบงำนทันเวลำพร้อมสร้ำงควำมประทับใจในคุณภำพงำน 

 พัฒนำทักษะของพนักงำนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ว่ำจ้ำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 พัฒนำประสิทธิภำพ มำตรฐำนและระบบในกำรท ำงำนเพื่อควำมยั่งยืนขององค์กร 

เป้าหมาย 

 1 ใน 10 ของผู้ประกอบกำรธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงของประเทศไทย ภำยใต้ระบบกำรจัดกำรที่ดีและมีประสิทธิภำพ 
ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย ตลอดจนมุ่งมั่น ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม และโปร่งใส เพื่อให้ลูกค้ำเกิด
ควำมเชื่อมัน่ และมีควำมพึงพอใจในคุณภำพของบริกำร โดยอำศัยทีมงำนที่มีควำมรู้ มีประสบกำรณ์และมีควำมเข้ำใจ โดย
เป้ำหมำยในระยะเวลำ 3-5 ปี บริษัทมุ่งมั่น เน้นรักษำฐำนลูกค้ำเก่ำ พร้อมทั้งขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ และสร้ำงมำตรฐำนกำร
ให้บริกำรงำนระบบวิศวกรรมก่อสร้ำง 
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1. การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ 

บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนก่อตั้ง เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวำคม 2553 ดว้ยทุนจด
ทะเบียนเร่ิมตน้ 5,000,000 บำทโดยผูก่้อตั้งบริษทั คือ คุณเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม (“คุณเกรียงศกัด์ิ”) กรรมกำรผูจ้ดักำรของบริษทั
ซ่ึงเป็นวิศวกรท่ีมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนและควำมเช่ียวชำญในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรได้เล็งเห็นถึงแนวโน้ม             
กำรเติบโตของควำมตอ้งกำรงำนบริกำรดำ้นวิศวกรรม ซ่ึงเป็นปัจจยัพ้ืนฐำนท่ีส ำคญัต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
ดว้ยปณิธำณควำมมุ่งมัน่และควำมใส่ใจท่ีจะส่งมอบงำนบริกำรท่ีมีคุณภำพท่ีดีท่ีสุด (Well Graded) เพื่อให้ลูกคำ้ไดรั้บงำน
ก่อสร้ำงท่ีมีคุณภำพ ทนัก ำหนดเวลำและไดรั้บกำรบริกำรหลงักำรขำยท่ีประทบัใจ  

บริษทัด ำเนินธุรกิจให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงประเภทต่ำงๆทั้งงำนภำครัฐและเอกชน อำทิ
เช่น คอนโดมิเนียมแนวรำบและแนวสูง โรงพยำบำล อำคำรส ำนกังำน โรงงำนอุตสำหกรรม ซ่ึงครอบคลุมถึงงำนวิศวกรรม
โยธำ งำนระบบวิศวกรรมประกอบอำคำรและงำนภูมิสถำปัตย ์รวมไปถึงงำนก่อสร้ำงงำนระบบสำธำรณูปโภคตำมแบบ            
ท่ีลูกค้ำก ำหนด โดยบริษัทเป็นทั้งผูรั้บจ้ำงโดยตรง (Main Contractor) และผูรั้บจ้ำงเหมำช่วง (Sub Contractor) โดยใน
ระยะแรกของกำรด ำเนินธุรกิจ บริษทัให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรในเขตพ้ืนท่ีภำคใตเ้ป็นหลกั ซ่ึงหลงัจำกท่ีบริษทั
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงและส่งมอบโครงกำรให้แก่ลูกคำ้ดว้ยผลงำนเป็นท่ีพึงพอใจไดต้ำมก ำหนดเวลำ ส่งผลให้บริษทัไดรั้บ
ควำมไวว้ำงใจและไดรั้บโอกำสทำงธุรกิจในกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรท่ีมีขนำดใหญ่มำกขึ้น ต่อมำจึงเร่ิมขยำย
ขอบเขตกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงไปยงัเขตภูมิภำคอื่นในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑลและตำมหัวเมืองใหญ่ของ
ประเทศ  

ตลอดระยะเวลำกำรประกอบธุรกิจให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง บริษทัยงัคงมุ่งเน้นกำรให้บริกำรดว้ยกำรส่งมอบ
งำนท่ีมีคุณภำพ กำรดูแลและเอำใจใส่ลูกคำ้แต่ละโครงกำรอย่ำงใกลชิ้ด กำรตอบสนองควำมตอ้งกำรท่ีหลำกหลำยของลูกคำ้
ได้อย่ำงถูกต้อง รวมทั้งกำรส่งมอบงำนท่ีตรงต่อระยะเวลำท่ีลูกค้ำก ำหนด ในรำคำท่ีสมเหตุสมผล โดยทีมผูบ้ริหำรและ
ทีมงำนท่ีมีควำมรู้และควำมสำมำรถ นอกจำกน้ีบริษทัยงัให้ควำมส ำคญักบักำรบริหำรโครงกำรก่อสร้ำงให้แลว้เสร็จทนัเวลำ
และได้คุณภำพสูง จึงน ำระบบสำรสนเทศ ท่ีเรียกว่ำ ERP (Enterprise Resource Planning) เข้ำมำใช้ด ำเนินงำนเพื่อช่วย             
ในกำรวำงแผนกำรก่อสร้ำง ควบคุมตน้ทุนและงบประมำณ จนปรำกฏเป็นท่ียอมรับของเจำ้ของโครงกำรทั้งภำครัฐและ
เอกชนและไดรั้บรองมำตรฐำน ISO 9001:2015 ในระบบกำรจดักำรดำ้นคุณภำพส ำหรับงำนก่อสร้ำงและงำนวิศวกรรม 

บริษทัมุ่งมัน่สร้ำงองค์กรให้เข็มแข็งและมีศกัยภำพภำยใตบ้รรยำกำศกำรท ำงำนท่ีดี ดว้ยวฒันธรรมองคก์รท่ีให้
ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำบุคลำกรในองคก์รให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและเพ่ิมศกัยภำพในกำรปฏิบติังำนเพ่ือกำรท ำงำนท่ีมี
ประสิทธิภำพสูงสุดและกำรเติบโตอย่ำงมั่นคงขององค์กร รวมถึงมุ่งเน้นกำรบริหำรองค์กรให้เติบโตได้อย่ำงต่อเน่ือง                  
ในอนำคต เพื่อสร้ำงผลตอบแทนท่ีดีและเป็นธรรมต่อ ผู ้ถือหุ้น (Shareholder) พนักงำน และผู ้ท่ี มีส่วนเก่ียวข้อง 
(Stakeholder) ทั้งน้ี บริษทัมีล ำดบักำรพฒันำท่ีส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทได้ลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ (“บริษัทย่อย”) ดังนี้  
 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

ความสัมพันธก์ับกลุ่มธุรกิจของผูถ้ือหุ้นใหญ่ 
- ไม่มี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดทะเบียนจัดตั้ง: 28 ตุลำคม 2562 

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน : 20.00 ล้ำนบำท 

ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว : 20.00 ล้ำนบำท 

จดทะเบียนจัดตั้ง: 17 ธันวำคม 2553 

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน : 300.00 ล้ำนบำท 

ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว : 300.00 ล้ำนบำท 

จดทะเบียนจัดตั้ง: 24 ธันวำคม 2563 

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน : 45.00 ล้ำนบำท 

ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว : 11.25 ล้ำนบำท 

99.99% 99.00% 

กิจการร่วมค้า  
PSE-WGE 

 

บจก.ดับเบิ้ล ยู ทีม 

( WTEAM) 
 

บมจ.เวลเกรด  
เอ็นจิเนียริ่ง (WGE) 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1. โครงสร้างรายได้ 
 บริษัทด ำเนินธุรกิจให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงประเภทต่ำงๆ อำทิเช่น คอนโดมิเนียม
แนวรำบและแนวสูง โรงพยำบำล อำคำรส ำนักงำน ซ่ึงครอบคลุมถึงงำนวิศวกรรมโยธำ งำนระบบวิศวกรรมประกอบอำคำร
และงำนภูมิสถำปัตย์ รวมไปถึงงำนก่อสร้ำงงำนระบบสำธำรณูปโภคตำมแบบที่ลูกค้ำก ำหนด ซ่ึงลูกค้ำของบริษัทมีทั้ง
หน่วยงำนรำชกำรและภำคเอกชน โดยรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงที่บริษัทด ำเนินกำรอยู่ สำมำรถแยกประเภทตำมกำร
ให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงใน ปี 2561 - ปี 2563 ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2561 ป ี2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

งำนให้บริกำรโครงกำรเอกชน 750.31 57.47 1,168.62 77.16 563.77 65.20 

งำนให้บริกำรโครงกำรหน่วยงำนภำครัฐ 539.80 41.34 341.12 22.52 293.97 34.00 

รวมรายได้จากการก่อสร้าง 1,290.11 98.81 1,509.74 99.68 857.74 99.19 

รำยได้อื่น1
 15.49 1.19 4.90 0.32 6.99 0.81 

รายได้รวม 1,305.60 100.00 1,514.64 100.00 864.73 100.00 

หมำยเหตุ: 1/ รำยได้อ่ืน ประกอบด้วย รำยได้จำกเงินประกันผลงำนผู้รับเหมำช่วงที่มีกำรผิดสัญญำ รำยได้ค่ำแรงที่เรียกเก็บจำกผู้รับเหมำช่วง
เนื่องจำกผู้รับเหมำช่วงมีแรงงำนก่อสร้ำงไม่เพียงพอบริษัทจึงจัดหำแรงงำนส่วนดังกล่ำว และก็มีกำรคิดค่ำใช้จ่ำยจำกผู้รับเหมำช่วง รำยได้จำก
กำรขำยเศษวัสดุ ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับจำกกิจกำรร่วมค้ำ เป็นต้น 

2. ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 

 บริษัทด ำเนินธุรกิจให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงประเภทต่ำงๆรวมไปถึงงำนก่อสร้ำงงำน
ระบบสำธำรณูปโภคตำมแบบที่ลูกค้ำก ำหนด โดยขอบเขตกำรให้บริกำรของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่ กำรบริหำรและควบคุม
กำรก่อสร้ำง กำรจัดหำวัตถุดิบและแรงงำน งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง  (Structural Engineering) งำนสถำปัตยกรรม 

(Architectural Engineering) งำนโครงสร้ำงเหล็ก (Structural Steelwork) งำนคอนกรีตส ำเร็จรูป (Precast) งำนออกแบบและ
ตกแต่งภำยใน (Interior Design) งำนปรับปรุงอำคำร (Renovation) งำนระบบสำธำรณูปโภค (Public Utility Infrastructure)

ไปจนถึงงำนบริกำรหลังกำรขำย (After Service “Well Care”) ในขณะที่ส่วนของงำนระบบประกอบอำคำร (Mechanical 

and Electrical – M&E) บริษัทจะใช้กำรว่ำจ้ำงผู้รับเหมำที่มีประสบกำรณ์ในแต่ละระบบงำนเข้ำมำรับจ้ำงท ำงำนอำทิ เช่น 
งำนระบบไฟฟ้ำ งำนระบบประปำ งำนระบบปรับอำกำศ งำนระบบโทรศัพท์และกำรส่ือสำร เป็นต้น  ซ่ึงจะอยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมคุณภำพงำนโดยวิศวกรและทีมงำนของบริษัทที่มีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ อย่ำงใกล้ชิด โดยกลุ่ม
ลูกค้ำเป้ำหมำยหลักของบริษัท ได้แก่ กลุ่มอำคำรส ำนักงำน กลุ่มอำคำรห้องชุดเพื่อกำรพักอำศัย กลุ่มอำคำรโรงพยำบำล 
กลุ่มอำคำรมหำวิทยำลัย และ กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม ของทั้งภำครัฐและเอกชน 

 เนื่องจำกบริษัทมีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรที่ครอบคลุมทุกควำมต้องกำรในกำรก่อสร้ำงอำคำรและส่ิงปลูก
สร้ำงประเภทต่ำงๆ บริษัทจึงมีนโยบำยรับงำนก่อสร้ำงจำกเจ้ำของโครงกำร (Project Owner) ในลักษณะที่เป็นผู้รับเหมำ
หลัก (Main Contractor) อย่ำงไรก็ตำม กรณีที่ในสัญญำรับเหมำมีงำนบำงส่วนที่ต้องอำศัยควำมเช่ียวชำญเฉพำะทำง บริษัท
จะใช้วิธีจัดหำผู้รับเหมำช่วงที่มีคุณสมบัติและควำมสำมำรถเหมำะสมส ำหรับกำรให้บริกำรงำนส่วนดังกล่ำวเป็นกำรเฉพำะ 
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เพ่ือลดควำมเส่ียงจำกควำมผิดพลำดท่ีอำจเกิดจำกควำมไม่ช ำนำญในส่วนงำนท่ีอำจเกิดขึ้น ส ำหรับกำรด ำเนินงำนก่อสร้ำง
ของบริษทันั้นสำมำรถแบ่งกำรด ำเนินงำนได ้3 ลกัษณะ คือ 

1. ผูรั้บเหมำหลกั (Main Contractor) บริษทัจะด ำเนินกำรเสนองำนในนำมบริษทัโดยตรง ซ่ึงอำจเป็นกำรยื่นประมูล
งำนหรืออำจเป็นกำรเจรจำต่อรองกบัเจำ้ของโครงกำรโดยตรง อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีท่ีเป็นโครงกำรก่อสร้ำงงำน 
ท่ีมีขนำดใหญ่หรือเป็นงำนก่อสร้ำงท่ีตอ้งอำศยัควำมช ำนำญเฉพำะดำ้น บริษทัอำจใชวิ้ธีกำรว่ำจำ้งผูรั้บเหมำช่วง  
ท่ีมีควำมช ำนำญเขำ้มำช่วยด ำเนินงำน ซ่ึงกระบวนกำรในกำรคดัเลือกผูรั้บเหมำช่วงนั้นบริษทัจะใชก้ำรพิจำรณำ
จำกควำมน่ำเช่ือถือและผลงำนในอดีต โดยบริษทัมีนโยบำยท่ีจะไม่พ่ึงพำผูรั้บเหมำช่วงรำยใดรำยหน่ึงเป็นพิเศษ 

2. ผูรั้บเหมำช่วง (Sub Contractor) บริษทัจะด ำเนินกำรรับงำนจำกผูรั้บเหมำรำยอื่นท่ีไดรั้บงำนโดยตรงจำกเจำ้ของ
โครงกำร ซ่ึงกำรด ำเนินกำรตำมวิธีน้ี บริษทัจะพิจำรณำรับงำนจำกผูรั้บเหมำหลกัท่ีมีช่ือเสียง และมีฐำนะทำง
กำรเงินท่ีมัน่คงเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม บริษทัจะเลือกด ำเนินกำรในลกัษณะของผูรั้บเหมำช่วงเฉพำะในกรณีท่ีงำน
ดงักล่ำวเป็นงำนขนำดใหญ่หรือเป็นงำนในลกัษณะท่ีบริษทัมีคุณสมบติัขั้นต ่ำไม่ครบเกณฑ์ท่ีจะเป็นผูรั้บเหมำ
หลัก อำทิเช่นโครงกำรของหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีมูลค่ำสูงเท่ ำนั้ น อย่ำงไรก็ตำม นับตั้ งแต่ตั้ งบริษัทจนถึง              
31 ธันวำคม 2563 บริษทัยงัไม่เคยมีกำรรับงำนในฐำนะผูรั้บเหมำช่วง แต่ในอนำคตหำกมีโครงกำรท่ีเขำ้เง่ือนไข          
ท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ บริษทัจะพิจำรณำด ำเนินกำรในฐำนะผูรั้บเหมำช่วง 

3. กิจกำรร่วมคำ้ (Joint Venture) ในบำงกรณี บริษทัอำจมีกำรร่วมประกอบธุรกิจของบุคคลหรือกิจกำรตั้งแต่สองคน
ขึ้นไป โดยมีกำรร่วมลงทุนไม่ว่ำจะเป็นเงินทุน ทรัพยสิ์น แรงงำน เทคโนโลยี หรืออื่น ๆ ภำยใตข้อ้ตกลงหรือ
สัญญำร่วมคำ้เพื่อประกอบกิจกำรร่วมกนั โดยกำรประกอบกิจกำรในลกัษณะน้ีจะเกิดในกรณีท่ีบริษทัมีกำรรับงำน
โครงกำรใหญ่ ท่ีตอ้งอำศยัแรงงำนและเทคโนโลยีในกำรด ำเนินงำน ซ่ึงถำ้หำกโครงกำรไดเ้สร็จส้ินลงก็จะถือว่ำ
กำรร่วมค้ำนั้นยุติลงด้วย โดย ณ 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีกิจกำรร่วมค้ำ 1 แห่งซ่ึงได้แก่ กิจกำรร่วมค้ำ PSE-

WGE (“บริษทัยอ่ย”) ในวงเงินลงทุนรวมจ ำนวน 20 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัมีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 99.00  

 ดว้ยประสบกำรณ์และผลงำนในอดีตของบริษทัเป็นเคร่ืองช้ีวดัควำมสำมำรถของผูบ้ริหำรและทีมงำนในกำร
ควบคุมและบริหำรโครงกำรให้แล้วเสร็จทันตำมก ำหนด พร้อมทั้งได้คุณภำพมำตรฐำนตำมหลักวิศวกรรม มำตลอด
ระยะเวลำกว่ำ 10 ปีนบัจำกก่อตั้งบริษทั 

ตัวอย่างงานให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการที่ส าคัญของบริษัท  

รายช่ือโครงการ ผู้ว่าจ้าง/เจ้าของโครงการ ลักษณะโครงการ 

มูลค่าตาม
สัญญา(ล้าน

บาท) 
ปีที่ด าเนินการ 

ดี คอนโด กำญจนวนิช (หำดใหญ่) บริษทั อำณำวรรธน์ จ ำกดั อสังหำริมทรัพย ์ 848.86 2556 – 2559 

อำคำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบักิจกำร
พลงังำน 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบักิจกำร
พลงังำน 

อำคำร 577.76 2563 – ปัจจุบนั 

แอทโมซ คอนโด ลำดพร้ำว 71 บริษทั เอสเตท คิว จ ำกดั อสังหำริมทรัพย ์ 530.33 2561 – 2562 

อำคำรส ำนกังำนกรมศิลปำกร กรมศิลปำกร  อำคำร 503.73 2559 – 2561 

อำคำรอ ำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคใต ้

มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์วิทยำเขตหำดใหญ่  

ส ำนกังำนปลดักระทรวงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลย ี

อำคำร 397.29 2559 – 2562 

แอทโมซ คอนโด ลำดพร้ำว 15 บริษทั เอสเตท คิว จ ำกดั อสังหำริมทรัพย ์ 378.50 2561 – ปัจจุบนั 

โรงพยำบำลชลประทำน (ระยะที่2) มหำวิทยำลยัศรีนครินทร์วิโรฒ โรงพยำบำล 334.53 2558 – 2561 
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รายชื่อโครงการ ผู้ว่าจ้าง/เจ้าของโครงการ ลักษณะโครงการ 

มูลค่าตาม
สัญญา(ล้าน

บาท) 
ปีที่ด าเนินการ 

เดอะ พอยต์ คอนโด แหลมฉบัง บริษัท คำซ่ำ วิลล ์(ชลบุร2ี554) จ ำกัด อสังหำริมทรัพย์ 343.97 2557 – 2560 

อำคำรที่ท ำกำรกำรไฟฟ้ำนครหลวงเขตมีนบุรี กำรไฟฟ้ำนครหลวง อำคำร 330.18 2559 – ปัจจุบัน 

RUNESU THONGLOR 5 บริษัท ดับเบิ้ลย-ูชนิวะ จ ำกัด อสังหำริมทรัพย์ 265.06 2561 – ปัจจุบัน 

ศุภำลัย ลอฟท ์ประชำธิปก – วงเวียนใหญ่ บริษัท ศุภำลัย จ ำกัด (มหำชน) อสังหำริมทรัพย์ 214.95 2559 – 2561 

ศุภำลัย ลอฟท ์สถำนีแครำย บริษัท ศุภำลัย จ ำกัด (มหำชน) อสังหำริมทรัพย์ 215.15 2559 – 2561 

โรงพยำบำลสมเด็จพระปิ่นเกล้ำ กองทัพเรือ โรงพยำบำล 203.03 2562 – ปัจจุบัน 

วินน์ คอนโด บริษัท ไพร์ซ พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด อสังหำริมทรัพย์ 192.30 2560 – 2561 

HAPPY AVENUE DONMUANG บริษัท เอ็น.อำร์.พร๊อพเพอร์ตี้ จ ำกัด ห้ำงสรรพสินค้ำ 187.21 2558 – 2560 

โรงพยำบำลสงขลำ จังหวดัสงขลำ โรงพยำบำล 157.42 2558 – 2560 

แมกซ์ซี่ คอนโด บริษัท แม็กซิมัส เอสเตท จ ำกัด อสังหำริมทรัพย์ 147.32 2560 – 2562 

อำคำรหอพักนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ อำคำร 123.36 2563 – ปัจจุบัน 

บรำวน์ คอนโด บริษัท เอสเตท คิว จ ำกัด อสังหำริมทรัพย์ 129.96 2560 – 2561 

เมื่อพิจำรณำจำกโครงสร้ำงรำยได้ตำมประเภทของงำนก่อสร้ำงสำมำรถจ ำแนกตำมลักษณะงำนได้ ดังนี้ 
1. งำนก่อสร้ำงประเภทโรงพยำบำล: เป็นงำนก่อสร้ำงอำคำรขนำดใหญ่แต่จะมีส่วนที่แตกต่ำงจำกกำรก่อสร้ำงงำนอำคำร

ทั่วไปในส่วนของงำนระบบวิศวกรรมประกอบอำคำรที่ต้องใช้ประสบกำรณ์และเทคนิคในกำรก่อสร้ำง เนื่องจำก
ข้อจ ำกัดของมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัย อำทิเช่น งำนก่อสร้ำงโรงพยำบำลที่มีห้องปลอดเช้ือ ห้องวิจัย ห้องทดลองที่ต้อง
มีกำรควบคุมปริมำณอนุภำคของส่ิงเจือปนและปัจจัยสภำพแวดล้อมอื่นๆ เป็นต้น 

2. งำนก่อสร้ำงประเภทห้ำงสรรพสินค้ำ หรือ คอมมูนิตี้มอลล์: เป็นงำนก่อสร้ำงอำคำรขนำดใหญ่ซ่ึงโครงสร้ำงอำคำรจะมี
ลักษณะที่เปิดโล่งแต่แยกพื้นที่ก่อสร้ำงตำมแผนกหรือตำมพื้นที่ขำยตำมแบบที่ลูกค้ำก ำหนดพร้อมกับงำนติดตั้งระบบ
วิศวกรรมประกอบอำคำร 

3. งำนประเภทอสังหำริมทรัพย์: บริษัทให้บริกำรก่อสร้ำงทั้งอสังหำริมทรัพย์แนวรำบ (Low Rise) และแนวสูง (High 

Rise) รวมไปถึงส ำนักงำนขำยส ำหรับโครงกำร โดยฐำนลูกค้ำของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอำคำร
อสังหำริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมเป็นหลัก ซ่ึงรูปแบบกำรก่อสร้ำงจะแบ่งเป็นส่วนของพื้นที่อำคำรพักอำศัย 
พื้นที่ส่วนกลำงและระบบสำธำรณูปโภคภำยในโครงกำรรวมไปถึงระบบวิศวกรรมประกอบอำคำร 

4. งำนประเภทอำคำรส ำนักงำน: ซ่ึงเป็นกำรก่อสร้ำงอำคำรขนำดใหญ่และแยกพื้นที่และสัดส่วนตำมประเภทกำรใช้งำน
พร้อมระบบวิศวกรรมประกอบอำคำร 

5. งำนประเภทโรงงำนอุตสำหกรรม : เป็นงำนก่อสร้ำงอำคำรแนวรำบขนำดใหญ่ มีพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 3 ช้ัน มีลักษณะ
พื้นที่ที่เปิดโล่งและแบ่งแยกพ้ืนที่ใช้สอยตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำพร้อมระบบวิศวกรรมประกอบอำคำร 

 บริษัทมีประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญในงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงประเภทอำคำรเป็นพิเศษ โดยเฉพำะงำน
ก่อสร้ำง ประเภทโรงพยำบำล อำคำรส ำนักงำน และที่พักอำศัยประเภทคอนโดมิเนียม ทั้งแนวสูงและแนวรำบ นอกจำกนี้ 
บริษัทยังแสวงหำโอกำสเพื่อที่จะเข้ำประมูลงำนประเภทอื่น อำทิเช่น งำนก่อสร้ำงประเภทโรงแรม งำนก่อสร้ำง
สำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนที่อยู่ในแผนงำนของบริษทัเพ่ือรองรับกำรเติบโตในอนำคตรวมทัง้บรษิัทยังใหบ้ริกำรงำนประเภท
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อ่ืนท่ีเป็นส่วนงำนสนับสนุนเพ่ือให้บริษทัสำมำรถให้บริกำรแก่ลูกคำ้ไดค้รอบคลุมและครบวงจร อำทิเช่น งำนปรับปรุง      
รีโนเวท งำนตกแต่งภำยใน งำนเหลก็และพรีคำสท ์เป็นตน้ 

 

ตัวอย่างผลงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่ส าคัญของบริษัท 

โครงการประเภทโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนช่ันแนล   โรงพยาบาลนครินทร์ 

  
 

โครงการประเภทอาคารส านักงาน 

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์    อาคารส านักงานกรมศิลปากร 

  

โครงการประเภทคอนโดแนวสูง (High Rise) 

ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแคราย       ศุภาลัย ลอฟท์ ประชาธิปก – วงเวียนใหญ่ 
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โครงการประเภทคอนโดแนวราบ (Low Rise) 

Atmoz Condo ลาดพร้าว 71     Condo หาดใหญ่  

  

 
 

The Excel Hideaway รัชดา-ห้วยขวาง    RUNESU THONGLOR 5 

   

โครงการประเภทห้างสรรพสินค้า 

Happy Avenue ดอนเมือง 

 

 

3. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 

 – ไม่มี – 
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4. การตลาดและการแขง่ขัน 

 

4.1 นโยบายและกลยุทธ์การแขง่ขนั 

1) ประสบการณ์ของฝ่ายบริหารและทีมวิศวกร  
 ด้วยควำมมุ่งมั่นของฝ่ำยบริหำรและทีมวิศวกรของบริษัทที่ส่ังสมประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญในสำยงำน
ธุรกิจก่อสร้ำงที่ยำวนำนกว่ำ 10 ปี โดยยึดหลักกำรท ำงำนที่เน้นควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็นส ำคัญด้วยกำรใส่ใจใน
มำตรฐำนกำรก่อสร้ำงควบคู่กับกำรส่งมอบงำนที่ตรงต่อเวลำที่ก ำหนด เป็นปัจจัยส ำคัญที่ช่วยผลักดันให้ช่ือเสียงของบริษัท
เป็นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง นอกจำกนี้ประสบกำรณ์ของฝ่ำยบริหำรและทีมวิศวกรของบริษัทยังเป็นพื้นฐำนส ำคัญที่ช่วย
ให้บริษัทสำมำรถบริหำรงำน ควบคุมกำรท ำงำน และกำรวำงแผนกำรก่อสร้ำงได้อย่ำงถูกต้องและแม่นย ำ ซ่ึงส่งผลโดยตรง
กับประสิทธิภำพในกำรควบคุมต้นทุนของบริษัทให้อยู่ในประมำณกำรที่เคยตั้งไว้ และด้วยกำรพัฒนำที่ไม่หยุดนิ่ง บริษัทยัง
มีนโยบำยที่จะเสริมสร้ำงศักยภำพของบุคลำกรในทุกระดบัอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของบุคลำกรใน
ทุกระดับช้ัน  

2) ชื่อเสียง คุณภาพ และ ผลงานอันเป็นที่ยอมรับ 

 ช่ือเสียงของบริษัทเป็นที่ยอมรับในด้ำนของคุณภำพของงำนก่อสร้ำงและกำรส่งมอบงำนภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด ตลอดจนกำรให้บริกำรหลังกำรขำยและสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อคู่ค้ำ ประกอบกับคุณภำพและควำมส ำเร็จของ
โครงกำรก่อสร้ำงทั้งงำนภำครัฐและเอกชนซ่ึงเป็นโครงกำรขนำดใหญ่หลำกหลำยประเภท อำทิเช่น โครงกำรก่อสร้ำง
อำคำรส ำนักงำนกรมศิลปำกร โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอ ำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคใต้ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขตหำดใหญ่ (จังหวัดสงขลำ) โครงกำรก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคโรงพยำบำลชลประทำน (ระยะที่ 2) โครงกำร
ก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์ทั้งแนวรำบ (Low Rise) และแนวสูง (High Rise) ทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑลและนอกภูมิภำคหลำย
โครงกำร เป็นต้น ส่งผลให้นอกจำกบริษัทจะได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำเก่ำเพื่อรับเชิญใหเ้ข้ำประมูลโครงกำรใหม่แล้วยัง
แนะน ำกำรให้บริกำรของบริษัทไปสู่ผู้ว่ำจ้ำงรำยใหม่อีกด้วย นอกจำกนี้บริษัทยังให้ควำมส ำคัญต่อกำรควบคุมมำตรฐำน
ของงำนก่อสร้ำง โดยก ำหนดให้มีระบบกำรดูแลตรวจสอบกำรควบคุมคุณภำพงำน ภำยใต้ระบบบริหำรงำนคุณภำพตำม
มำตรฐำนสำกล ISO 9001:2015 ซ่ึงเป็นระบบที่สร้ำงควำมเชื่อมั่นได้ว่ำกระบวนกำรของบริษัทนั้นจะได้รับกำรควบคุมและ
สำมำรถตรวจสอบได้ ผ่ำนขั้นตอนและวิธีกำรท ำงำน เพื่อให้มั่นใจว่ำบุคลำกรในองค์กรรู้หน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติงำน เพื่อควำมเป็นเลิศทำงด้ำนคุณภำพ และควำมมีประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กร  

3) การบริการหลังการขาย 

 นอกจำกควำมพิถีพิถันของทีมงำนวิศวกรที่มุ่งเน้นกำรก่อสร้ำงงำนคุณภำพภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด เพื่อ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำให้ได้ครบถ้วนมำกที่สุดแล้ว กำรให้บริกำรหลังกำรขำยถือเป็นปัจจัยส ำคัญอีกประกำร
ที่จะส่งผลต่อควำมพึงพอใจและควำมประทับใจจำกลูกค้ำ ซ่ึงจะก่อให้เกิดกำรใช้บริกำรซ้ ำและกำรบอกต่อในอนำคต ดังนั้น 
บริษัทจึงจัดตั้งหน่วยงำนภำยในที่เรียกว่ำ “Well Care” เพื่อท ำหน้ำที่รับผิดชอบงำนปรับปรุงหรือแก้ไข ที่อำจเกิดขึ้น
ภำยหลังส่งมอบงำนให้แก่เจ้ำของโครงกำร โดยมีระยะเวลำให้บริกำรตำมที่ระบุไว้ในสัญญำและเนื่องจำกบริกำรหลังกำร
ขำยถือเป็นส่วนงำนที่บริษัทให้ควำมส ำคัญอย่ำงมำก บริษัทจึงได้พัฒนำโปรแกรมส ำหรับให้บริกำรหลังกำรขำยขึ้นเพื่อใช้
เป็นฐำนข้อมูลส ำหรับกำรพัฒนำงำนก่อสร้ำงของบริษัทในอนำคต และเพื่อแยกผู้รับผิดชอบจำกส่วนงำนก่อสร้ำงหลักอย่ำง
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ชัดเจนซึ่งจะช่วยสร้ำงควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนกับบุคลำกรที่ท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบงำนก่อสร้ำงที่ผิดพลำดและสำมำรถ
หำแนวทำงแก้ไขได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

บริษัทเข้ารับรางวัลผู้รับเหมาให้บริการหลังการขายดีเด่นจาก บมจ.แสนสิริ 

 

4) การน าระบบสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ  
 บริษัทมีกำรน ำระบบสำรสนเทศมำช่วยในกำรบริหำรจัดกำร โดยมีกำรน ำระบบโปรแกรม ERP (Enterprise 

resource planning) ซ่ึงเป็นระบบสำรสนเทศที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรที่เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนและลดกำร
ท ำงำนที่ซ้ ำซ้อน โดยระบบดังกล่ำวจะสำมำรถตรวจสอบ ควบคุมปริมำณกำรส่ังซ้ือวัสดุและควบคุมต้นทุนของโครงกำร 
ท ำให้ผู้บริหำรและผู้จัดกำรโครงกำรสำมำรถรับทรำบข้อมูลต้นทุนกำรก่อสร้ำงได้ทุกขณะ นอกจำกนี้ ยังช่วยให้วิศวกร
โครงกำรสำมำรถควบคุมกำรเบิกและใช้วัสดุก่อสร้ำงในแต่ละโครงกำรให้เป็นไปตำมแผนงำนที่ก ำหนด และยังมีระบบกำร
จัดซ้ือส่วนกลำงที่มีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจและขั้นตอนกำรอนุมัติอย่ำงชัดเจน ซ่ึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรควบคุมภำยในได้ดียิ่งขึ้น นอกจำกนี้ ระบบดังกล่ำวยังช่วยในกำรตรวจสอบและติดตำมควำมคืบหน้ำ
ของโครงกำรก่อสร้ำง ซ่ึงท ำให้ผู้บริหำรรับทรำบถึงกำรด ำเนินกำรของโครงกำรแต่ละโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ทรำบ
ถึงปัญหำที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรท ำงำน ซ่ึงจะเป็นช่องทำงส่ือสำรระหว่ำงฝ่ำยบริหำรและทีมวิศวกรให้รับทรำบถึงปัญหำที่
เกิดขึ้นตลอดระยะเวลำของโครงกำร และท ำให้บริษัทสำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขได้อย่ำงทันเวลำ  

5) ความเข้มแข็งด้านฐานะการเงินและสายสัมพันธ์ที่ดีต่อสถาบันการเงิน  
 ธุรกิจงำนก่อสร้ำง เป็นธุรกิจซ่ึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องใช้วงเงินในกำรค้ ำประกันงำนต่ำงๆ หลำยขั้นตอน ตั้งแต่
กำรยื่นเสนอรำคำ กำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงไปจนถึงกำรส่งมอบงำนจนแล้วเสร็จ ส่งผลให้ผู้รับเหมำบำงรำยที่ยังมีฐำนะทำง
กำรเงินไม่มั่นคงนักจึงมักจะประสบปัญหำกับสถำบันกำรเงินในกำรขอวงเงินค้ ำประกันต่ำงๆ ท ำให้ไม่สำมำรถส่งมอบงำน
ได้ทันตำมก ำหนดหรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้จนเสร็จส้ินโครงกำร อย่ำงไรก็ตำม ด้วยสถำนะทำงกำรเงินที่ดีของบริษัท
และกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดกับสถำบันกำรเงินอย่ำงเคร่งครัด ท ำให้บริษัทสำมำรถรักษำสำยสัมพันธ์อันดีกับ
ธนำคำรพำณิชย์หลำยแห่ง ท ำให้ช่วยลดปัญหำและอุปสรรคในกำรขอวงเงินค้ ำประกันให้เพียงพอต่อเงื่อนไขกำรรับงำน
และข้อก ำหนดในสัญญำต่ำงๆในอนำคตได้ 
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4.2 นโยบายการก าหนดราคา 

 บริษัทมีนโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรับกำรเข้ำร่วมประมูลงำน/เสนอรำคำไปยังเจ้ำของโครงกำร โดยพิจำรณำ
จำกประมำณกำรต้นทุนกำรก่อสร้ำงโครงกำรนั้นๆ ซ่ึงจะถูกวิเครำะห์และประเมินปริมำณกำรใช้วัสดุก่อสร้ำงและแรงงำน
ในกำรก่อสร้ำงจำกแบบแสดงปริมำณวัสดุและรำคำ (BOQ – Bill of Quantities) โดยแผนกประมำณรำคำจะท ำกำร
ตรวจสอบควำมครบถ้วนของแบบและข้อมูลพ้ืนฐำน ได้แก่ (1) ต้นทุนวัตถุดิบหลัก อันจะประมำณได้จำกพื้นที่ใช้สอยของ
โครงกำร ประกอบกับ จ ำนวนและรำคำของวัสดุอุปกรณ์หลักที่มีมูลค่ำสูง (2) ต้นทุนแรงงำน ซ่ึงจะประมำณค่ำจ้ำงและ
ต้นทุนในกำรจัดหำแรงงำนได้จำกระยะเวลำที่คำดว่ำจะใช้ส ำหรับกำรก่อสร้ำงโครงกำรนั้นๆ (3) ต้นทุนอื่นๆที่ส่งผลกระทบ
กับต้นทุนกำรก่อสร้ำงโครงกำร อำทิเช่น เงินเดือนวิศวกรและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำง ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำ
สำธำรณูปโภคที่ใช้ในโครงกำร เป็นต้น หรือในกรณีที่แบบโครงกำรมีควำมซับซ้อนหรือมีลักษณะเฉพำะบริษัทอำจใช้กำร
ว่ำจ้ำงผู้ช ำนำญกำรจำกภำยนอกเพื่อช่วยในกำรถอดแบบและประมำณกำรต้นทุนอีกทำงหนึง่ เพื่อให้บริษัทได้ทรำบต้นทุนที่
ใกล้เคียงควำมเป็นจริงมำกที่สุดแล้วจึงบวกด้วยอัตรำก ำไรที่ก ำหนดไว้ตำมนโยบำยของบริษัทส ำหรับกำรรับงำน โดยฝ่ำย
บริหำรจะพิจำรณำในภำพรวมอีกครั้งถึงโอกำสทำงธุรกิจ ลักษณะเอกลักษณ์ของผู้ว่ำจ้ำงแต่ละรำย รำคำตลำด ณ ปัจจุบัน
ของงำนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อให้สำมำรถแข่งขันกับผู้เข้ำร่วมประมูล/เสนอรำคำรำยอื่นๆได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่อำจต้องมี
กำรปรับรำคำที่จะใช้ในกำรประมูลงำนหรือรับงำนโครงกำรใหม่นั้น รำคำดังกล่ำวจะต้องได้รับกำรไตร่ตรองและอนุมัติ
เป็นล ำดับขั้นจำกผู้มีอ ำนำจตำมคู่มืออ ำนำจอนุมัติของบริษัท 

 

4.3 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจ าหน่าย 

 กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของบริษัทสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้ำภำคเอกชน และกลุ่มลูกค้ำหน่วยงำน
ภำครัฐ โดยปี 2561 – ปี 2563 บริษัทมีสัดส่วนรำยได้จำกลูกค้ำภำคเอกชนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.16 ร้อยละ 77.39 และ
ร้อยละ 65.73  ของรำยได้จำกกำรให้บริกำร ในขณะที่บริษัทมีสัดส่วนรำยได้จำกลูกค้ำหน่วยงำนภำครัฐคดิเปน็ร้อยละ 41.84 

ร้อยละ 22.59 และร้อยละ 34.27  ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรตำมล ำดับ ทั้งนี้ แม้ว่ำกำรให้บริกำรกับลูกค้ำที่เป็น
บริษัทเอกชนจะมีส่วนต่ำงก ำไรที่มำกกว่ำและไม่มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องส ำรองเงินเพื่อหมุนเวียนในกิจกำรจ ำนวนมำกนัก
เมื่อเทียบกับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำภำครัฐที่มีส่วนต่ำงก ำไรต่ ำกว่ำและบริษัทจ ำเป็นต้องส ำรองเงินสดไว้ในบริษัทเป็น
จ ำนวนมำกอันเนื่องมำจำกกำรจ่ำยช ำระเงินของลูกค้ำภำครัฐที่อำจใช้ระยะเวลำนำนและมีเงื่อนไขมำกกว่ำภำคเอกชน แต่
บริษัทมีควำมเสี่ยงที่จะไม่ได้รับช ำระค่ำบริกำรจำกลูกค้ำภำครัฐต่ ำมำกเมื่อเทียบกับลูกค้ำภำคเอกชน ดังนั้น เพื่อเป็นกำรลด
ควำมเสี่ยงจำกสภำวะอุตสำหกรรมและกำรบริหำรงำนของลูกค้ำภำคเอกชน บริษัทจึงพยำยำมรักษำสัดส่วนลูกค้ำภำครัฐไว้
ในสัดส่วนที่ฝ่ำยบริหำรประเมินแล้วว่ำเหมำะสมกับสภำวะตลำดและควำมสำมำรถในกำรบริหำรเงินของบริษัท 

ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างของบริษัทแยกตามประเภทลูกค้า 

ประเภทลูกค้า 
ป ี2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยได้จำกกลุ่มลูกค้ำภำคเอกชน 750.31 58.16 1,168.62 77.41 563.77 65.73 

รำยได้จำกกลุ่มลูกค้ำหน่วยงำนภำครัฐ 539.80 41.84 341.12 22.59 293.97 34.27 

รวม 1,290.11 100.00 1,509.74 100.00 857.74 100.00 
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โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทลูกค้า 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เอกชน  
      

รำชกำร  
      

 

เอกชน  
      

รำชกำร  
      

 

เอกชน  
      

รำชกำร  
      

 
 

โครงสร้างรายได้แยกตามลักษณะงาน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

โรงพยำบำล 
      

อสงัหำ  
      

อำคำร 
      

 

โรงงำน 
     

โรงพยำบำล 
     

อสงัหำ  
      

อำคำร 
      

 

โรงงำน
      

โรงพยำบำล
      

อสงัหำริมทรัพย์
      

อำคำร
      

 

 กำรจัดหำผู้รับเหมำก่อสร้ำงของลูกค้ำภำคเอกชนนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบกำรประมูลรำคำ โดยลูกค้ำจะ
พิจำรณำคุณสมบัติผู้รับเหมำก่อสร้ำงจำกช่ือเสียงในแวดวงอุตสำหกรรม ประสบกำรณ์และผลงำนในอดีต รวมถึงสถำนะ
และควำมมั่นคงด้ำนกำรเงินของผู้รับเหมำก่อสร้ำง และเชิญให้ผู้รับเหมำก่อสร้ำงเฉพำะรำยเข้ำร่วมประมูลงำนเท่ำนั้น 
ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมประทับใจกับลูกค้ำและพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ด้วยคุณภำพงำน กำรส่งมอบงำนตำม
ก ำหนด และ กำรให้บริกำรหลังกำรขำยที่เป็นเลิศ เพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมรู้สึกไว้วำงใจในกำรท ำงำนของบริษัทและไม่ลังเล
ใจที่จะร่วมงำนกับบริษัทอีกในอนำคต นอกเหนือจำกกำรรักษำควำมสัมพันธ์กับเจ้ำของโครงกำร/ผู้ว่ำจ้ำงเดิมแล้ว บริษัทยัง
พยำยำมรักษำควำมสัมพันธ์อันดีกับที่ปรึกษำโครงกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนอื่นๆของโครงกำรเพื่อเป็นอีกช่องทำงในกำร
ส่ือสำรแนะน ำบริกำรของบริษัทไปยังลูกค้ำรำยอื่นต่อไป 

 กำรจัดหำผู้รับเหมำก่อสร้ำงของลูกค้ำหน่วยงำนภำครัฐนั้น หน่วยงำนภำครัฐจะด ำเนินกำรจัดหำผู้รับเหมำผ่ำน
ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของกรมบัญชีกลำงด้วยรูปแบบกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) โดยคู่สัญญำของบริษัท
จะเป็นหน่วยงำนรำชกำรที่เป็นเจ้ำของโครงกำรโดยตรง ทั้งนี้ เนื่องจำกกำรให้บริกำรงำนก่อสร้ำงโครงกำรของหน่วยงำน
รำชกำรมีข้อจ ำกัดเกี่ยวกับระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระค่ำบริกำรดังที่กล่ำวไปแล้วข้ำงต้น ดังนั้น บริษัทจึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้อง
ส ำรองเงินทุนหมุนเวียนส ำหรับกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรของหน่วยงำนรำชกำรค่อนข้ำงมำก ซ่ึงจำกแผนงำนธุรกิจ



บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2563 

หน้ำ 15 

 

ในช่วง 3-5 ปีข้ำงหน้ำ บริษัทประเมินว่ำ บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรให้มีเพียงพอ
ต่อกำรขยำยงำนได้ 
ตัวอย่างลูกค้าส าคัญที่ให้ความไว้วางใจงานให้บริการรับเหมาก่อสร้างของบริษัท  

กลุ่มลูกค้าภาครัฐ 

 

 

กลุ่มลูกค้าเอกชน 

 

4.4 การจัดหางานและการคัดเลือกโครงการ 

 แผนกบริหำรสัญญำและงำนประมูลของบริษัทจะท ำหน้ำที่คน้หำและติดตำมข่ำวกำรเปิดประมูลงำนโครงกำรของ
เอกชน จำกแหล่งต่ำงๆ อำทิเช่น หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ ข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำรของบริษัท รวมถึงกำรแนะน ำบอกต่อจำก
ลูกค้ำหรือคู่ค้ำที่ประทับใจในกำรให้บริกำรของบริษัทจำกท ำงำนร่วมกันในอดีต เป็นต้น โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษำและ
พัฒนำคุณภำพผลงำนกำรก่อสร้ำงให้ได้ตำมมำตรฐำนและตรงตำมวัตถุประสงค์ของลูกค้ำอยู่เสมอ  รวมถึงกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดี กำรให้ค ำปรึกษำที่เป็นประโยชน์ ซ่ึงปัจจัยดังกล่ำวจะมีส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรตัดสินใจในกำรคัดเลือก
ผู้รับเหมำโครงกำรของลูกค้ำ  

ส ำหรับนโยบำยในกำรคัดเลือกโครงกำรนั้น บริษัทจะเน้นกำรประมูลงำนจำกเจ้ำของโครงกำร (Project Owner) 
เป็นหลัก อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่มีโครงกำรขนำดใหญ่เกินควำมสำมำรถในกำรรับงำนของบริษัท หรือ เป็นโครงกำรที่
ต้องกำรควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนที่บริษัทไม่เคยมีประสบกำรณ์ท ำงำนมำก่อน บริษัทยินดีพิจำรณำกำรเข้ำรับงำนใน
รูปแบบผู้รับเหมำช่วงหรือรูปแบบของกิจกำรร่วมค้ำ (“JV – Joint Venture”) กับคู่ค้ำที่บริษัทไตร่ตรองแล้วว่ำมี
ประสบกำรณ์ ควำมน่ำเชื่อถือ และ มีคุณภำพในกำรท ำงำนภำยใต้กรอบนโยบำยและคู่มือกำรท ำงำนของบริษัท 

 นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำคุณสมบัติผู้ว่ำจ้ำง/เจ้ำของโครงกำรในเรื่องส ำคัญต่ำงๆ ยกตัวอย่ำงเช่น ฐำนะทำง
กำรเงิน ประวัติของกรรมกำรผู้บริหำรและแนวทำงกำรท ำงำนในอดีต ประวัติกำรจ่ำยช ำระเงินแก่ผู้รับจ้ำงในอดีต 
โดยเฉพำะกับลูกค้ำกลุ่มภำคเอกชนแล้วนั้น บริษัทยังต้องพิจำรณำควำมพร้อมภำยในของบริษัทก่อนกำรเข้ำร่วมประมูลงำน
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ใหม่ประกอบ อำทิเช่น ควำมพร้อมดำ้นบุคลำกร จ ำนวนและควำมเช่ียวชำญของแรงงำน โอกำสทำงธุรกิจอื่นๆท่ีอำจสูญเสีย
ไปจำกกำรเขำ้ร่วมประมูลงำนนั้น อตัรำก ำไรขั้นต ่ำตำมนโยบำยกำรรับงำนของบริษทั รวมถึงควำมเพียงพอของเงินทุน
หมุนเวียนส ำหรับโครงกำรท่ีอยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำรและโครงกำรท่ีคำดว่ำจะด ำเนินกำรในอนำคต เพื่อป้องกนัควำมเส่ียง
ท่ีอำจก่อให้เกิดผลกระทบกบัคุณภำพและมำตรฐำนงำนก่อสร้ำงของบริษทั  

4.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ภาวะอุตสาหกรรม  

โครงสร้ำงอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงในประเทศไทยสำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มงำนก่อสร้ำงภำครัฐ
และกลุ่มงำนก่อสร้ำงภำคเอกชน โดยจำกขอ้มูลของส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและรำยงำนจำก
ศูนยวิ์จยักรุงศรีระบุว่ำโครงสร้ำงงำนก่อสร้ำงในประเทศของงำนภำครัฐต่อภำคเอกชนจะอยู่ในสัดส่วนประมำณร้อยละ 
53:47 โดยส่วนใหญ่โครงสร้ำงงำนภำครัฐเป็นกำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนขนำดใหญ่ (Infrastructure) ในสัดส่วนท่ีมำก
ถึงรำวร้อยละ 80.00 ของมูลค่ำงำนก่อสร้ำงภำครัฐทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือรำวร้อยละ 20.00 จะเป็นงำนก่อสร้ำงอำคำรของ
หน่วยงำนรัฐต่ำงๆ โดยผูรั้บเหมำท่ีมีศกัยภำพในกำรรับงำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนขนำดใหญ่ จะตอ้งเป็นบริษทัรับเหมำก่อสร้ำง
ท่ีมีศกัยภำพทำงกำรเงินเพียงพอ มีบุคลำกรท่ีเหมำะสม มีควำมพร้อมดำ้นประสบกำรณ์ ควำมช ำนำญเฉพำะดำ้นในหลำยๆ
ดำ้น จึงเป็นโอกำสของบริษทัรับเหมำก่อสร้ำงรำยใหญ่ ในขณะท่ีผูรั้บเหมำขนำดกลำงและขนำดเล็กจะสำมำรถแสวงหำ
โอกำสไดจ้ำกกำรเป็นพนัธมิตรกบัผูรั้บเหมำรำยใหญ่ และท ำงำนภำครัฐในลกัษณะของผูรั้บเหมำช่วง ( Sub-contractors)  
อีกทอด อย่ำงไรก็ดี ปริมำณงำนในกลุ่มงำนก่อสร้ำงภำครัฐในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กบัแผนนโยบำยของภำครัฐ ซ่ึงในปัจจุบนั 
รัฐบำลให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเป็นอย่ำงมำก จึงเป็นโอกำสทำงธุรกิจในกำรเติบโตต่อไป          
ในอนำคตของบริษทัในฐำนะท่ีเป็นผูรั้บเหมำขนำดกลำง ขณะท่ีกลุ่มงำนภำคเอกชนส่วนใหญ่รำวร้อยละ 50.00 จะเป็นกำร
ก่อสร้ำงประเภทท่ีอยู่อำศัยเป็นหลักในขณะท่ีสัดส่วนท่ีเหลือประกอบด้วยโรงงำนอุตสำหกรรมรำวร้อยละ 10.00                 
พำณิชยกรรมรำวร้อยละ 10.00 โรงแรม โรงพยำบำลและอื่นๆรำวร้อยละ 24.00 

 โครงสร้างการลงทุนงานภาครัฐ โครงสร้างการลงทุนงานภาคเอกชน 

งำนก่อสร้ำง
อำคำร    

โครงสร้ำง
พ้ืนฐำนขนำด

ใหญ่
   

 

โรงแรม 
โรงพยำบำล 

และอ่ืนๆ
   

พำณิชยกรรม
   

โรงงำน
   

ท่ีอยูอ่ำศยั
   

 
ที่มำ : ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและรำยงำนจำกศูนยว์ิจัยกรุงศรี ที่มำ : ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและรำยงำนจำกศูนยว์ิจยักรุงศรี 

ทั้งน้ี ด้วยประสบกำรณ์และทีมงำนวิศวกรท่ีผ่ำนกำรก่อสร้ำงงำนท่ีหลำกหลำยท่ีมีควำมแตกต่ำงกันไปตำม
รำยละเอียด รูปแบบและขนำดโครงกำร ท ำให้บริษทัมีศกัยภำพในกำรให้บริกำรงำนรับเหมำก่อสร้ำงของบริษทัทั้งกลุ่มงำน
ภำครัฐและกลุ่มงำนภำคเอกชน 

ส ำหรับภำพรวมกำรผลิตสำขำกำรก่อสร้ำงในปี 2562 พบว่ำมีกำรขยำยตวัร้อยละ 2.00 แบ่งเป็นกำรขยำยตวัของกำร
ก่อสร้ำงภำครัฐร้อยละ 2.40 และกำรขยำยตวัของงำนก่อสร้ำงภำคเอกชนร้อยละ 1.40 โดยกำรขยำยตวัของกำรก่อสร้ำง
ภำครัฐไดรั้บแรงสนบัสนุนจำกกำรก่อสร้ำงโครงกำรขนำดใหญ่ อำทิเช่น รถไฟฟ้ำสำยสีเขียว (หมอชิต-สะพำนใหม่-คูคต) 
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สำยสีส้ม (ศูนย์วัฒนธรรม -มีนบุรี) และรถไฟทำงคู่ สอดคล้องกับกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนกำรก่อสร้ำง ในขณะที่กำรขยำยตัว
ของภำคเอกชนมำจำกกำรก่อสร้ำงอำคำรที่อยู่อำศัยและกำรก่อสร้ำงอำคำคำรพำณิชย์และอำคำรโรงงำน ซ่ึงส่วนหนึ่งเป็นผล
มำจำกกำรก่อสร้ำงในโครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และกำรก่อสร้ำง
โรงแรมขนำดใหญ่หลำยแห่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในขณะที่ส่ิงก่อสร้ำงอื่นๆปรับตัวลดลง  

การเติบโตของการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน (%) การลงทุนกอ่สร้างภาครัฐและเอกชน (ล้านบาท) 
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ที่มำ : ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติและรำยงำนจำกศูนยว์ิจัยกรุงศรี ที่มำ : ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติและรำยงำนจำกศูนยว์ิจัยกรุงศรี 

ศูนย์วิจัยกรุงศรีคำดกำรณ์ว่ำแนวโน้มภำพรวมอุตสำหกรรมรับเหมำก่อสร้ำงจะกลับมำขยำยตัวสูงในอัตรำร้อยละ 
5.00 – 7.00 ในปี 2563 อัตรำร้อยละ 7.00 – 8.00 ในปี 2564 และอัตรำร้อยละ 6.00 – 8.00 ในปี 2565 ตำมควำมคืบหน้ำของ
โครงกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ส ำคัญของภำครัฐ โดยเฉพำะภำยใต้โครงกำรที่คณะรัฐมนตรีอนุ มัติแล้วและอยู่
ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง จ ำนวน 17 โครงกำร วงเงินรวม 681,190 ล้ำนบำท ระยะเวลำด ำเนินกำรปี 2559 - 2566 ซ่ึงหลำย
โครงกำรมีก ำหนดแล้วเสร็จและเปิดให้บริกำรในปี 2563 - 2564 ซ่ึงจะท ำให้กำรเบิกจ่ำยเม็ดเงินเร่งตัวขึ้น เช่น โครงกำรทำง
หลวงพิเศษระหว่ำงเมือง (Motorway) สำยพัทยำ – มำบตำพุด โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่ เส้นทำงลพบุรี-ปำกน้ ำโพ และ
เส้นทำง ฉะเชิงเทรำ-คลองสิบเก้ำ-แก่งคอย โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง 2 สำยทำง ช่วงบำงซ่ือ-รังสิต และ
ช่วงบำงซ่ือ-ตลิ่งชัน โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีชมพู ช่วงแครำย-มีนบุรี โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเหลือง ช่วงลำดพร้ำว-ส ำโรง 
เป็นต้น นอกจำกนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนจำกกำรเพิ่มขึ้นของกรอบงบลงทุนภำยใต้กรอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 2563 ร้อยละ 18.9 เมื่อเทียบกับกรอบงบลงทุนในปีงบประมำณ 2562 

ส ำหรับแนวโน้มกำรลงทุนในงำนก่อสร้ำงของภำคเอกชนในปี 2564 มีแนวโน้มเติบโตอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปตำม
กำรฟื้นตัวของสภำวะเศรษฐกิจและผลของกำรลงทุนจำกภำครัฐในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและนโยบำยทีส่่งเสริมกำรลงทุนตำ่งๆ 
จำกทำงภำคเอกชน โดยกำรก่อสร้ำงในพื้นที่อุตสำหกรรมของภำคเอกชนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจำกโครงกำร EEC ซ่ึงจะ
หนุนให้เกิดกำรก่อสร้ำงนิคมอุตสำหกรรม โรงงำน และโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ต่ำงๆและโครงกำรก่อสร้ำงอื่นๆ
ของภำคเอกชน อำทิโครงกำรพัฒนำ Mixed-used เช่นโครงกำร One Bangkok และ Dusit Central Park เป็นต้น แต่อำจมี
ผลกระทบจำกกำรหดตัวของมูลค่ำก่อสร้ำงที่อยู่อำศัย ซ่ึงได้รับผลกระทบจำกเกณฑ์กำรก ำกับดูแลสินเช่ือเพื่อที่อยู่อำศัยใหม่ 
(LTV) ที่ ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เร่งระบำยสต็อกสินค้ำเดิมและชะลอกำรก่อสร้ำงโครงกำรใหม่ และ
ผลกระทบจำกกำรระบำดของไวรัสโควิด-19 ซ่ึงอำจส่งผลกระทบให้ควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคชะลอตัวลง 

 

 



บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2563 

หน้ำ 18 

 

การแข่งขัน 

 ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงถือเป็นธุรกิจที่มีกำรแข่งขนัค่อนข้ำงสูงเนื่องจำกผู้ประกอบกำรรำยใหม่ที่มีขนำดเล็กถึงปำน
กลำงสำมำรถเข้ำมำเสนองำนเพื่อแข่งขันได้ โดยเฉพำะงำนรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรซ่ึงเป็นธุรกิจหลักของบริษัท อย่ำงไรก็
ตำม เนื่องจำกกำรเข้ำประมูลงำน/รับงำนโครงกำรของภำครัฐมีกฎระเบียบ รำยละเอียดข้อก ำหนด คุณสมบัติ และเงื่อนไขที่
แตกต่ำงกันไปในแต่ละหน่วยงำน อำทิเช่น ทุนจดทะเบียนขั้นต่ ำ ประสบกำรณ์ท ำงำน และ ประวัติมูลค่ำกำรรับงำนจำก
หน่วยงำนภำครัฐอื่นก่อนหน้ำ ซ่ึงจะต้องอำศัยกำรเตรียมควำมพร้อมที่เพียงพอและทันต่อเวลำ ดังนั้นกำรเข้ำมำเสนองำน
แข่งขันในงำนรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรของภำครัฐจึงยังมีข้อจ ำกัดค่อนข้ำงมำกส ำหรับผู้ประกอบกำรหน้ำใหม่ ในขณะที่
งำนรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรของภำคเอกชนนั้น บริษัทมีจุดขำยที่แข็งแกร่งและเป็นมืออำชีพทั้งเรื่องคุณภำพงำนก่อสร้ำง 
กำรส่งมอบงำนตรงตำมก ำหนด และ บริกำรหลังกำรขำย ประกอบกับประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญ และควำมสัมพันธ์อันดี
กับบริษัทคู่ค้ำ ทั้งผู้ว่ำจ้ำง ที่ปรึกษำงำนก่อสร้ำงโครงกำร ผู้จัดจ ำหน่ำยวัสดุ/อุปกรณ์ ซ่ึงเป็นส่วนส ำคัญที่ช่วยเสริมศักยภำพ
กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมรับเหมำก่อสร้ำงของบริษัทได้อีกทำงหนึ่ง  

นอกเหนือจำกควำมสำมำรถในกำรแข่งขันดังที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว บริษัทยังมีควำมได้เปรียบในกำรให้บริกำร
รับเหมำก่อสร้ำงส ำหรับพื้นที่ภำคใต้ของประเทศไทย เนื่องจำกเคยมีประสบกำรณ์ในกำรก่อสร้ำงในพื้นที่ดังกล่ำวมำหลำย
โครงกำร และ ณ ปัจจุบันพื้นที่ภำคใต้ของประเทศไทยยังมีคู่แข่งที่เป็นผู้รับเหมำก่อสร้ำงท้องถิ่นที่มีควำมสำมำรถในกำรรับ
งำนก่อสร้ำงโครงกำรประเภทและมีมูลค่ำใกล้เคียงกับบริษัทในจ ำนวนที่ไม่มำกนัก รวมทั้งบริษัทยังมีควำมเชี่ยวชำญในกำร
ก่อสร้ำงงำนประเภทที่ต้องอำศัยควำมช ำนำญกำรเฉพำะด้ำน อำทิเช่น งำนก่อสร้ำงโรงพยำบำลหรือโรงงำนที่มีห้องปลอด
เช้ือ ห้องวิจัย ห้องทดลองที่ต้องมีกำรควบคุมปริมำณอนุภำคของส่ิงเจือปนในและปัจจัยสภำพแวดล้อมอื่นๆ เป็นต้น 
นอกจำกนี้ บริษัทยังแสวงหำงำนก่อสร้ำงประเภทอื่นอำทิเช่น โรงแรม โรงงำนอุตสำหกรรม เป็นต้น โดยอำศัยเทคนิคและ
ประสบกำรณ์ของงำนก่อสร้ำงในอดีตมำต่อยอดด้วยกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม เพื่อขยำยฐำนกลุ่มลูกค้ำให้มีควำมแตกต่ำงและ
สำมำรถแข่งขันในธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงได้อย่ำงยั่งยืน 

 ส ำหรับ ผู้ประกอบกำรที่ประกอบธุรกิจที่รับเหมำก่อสร้ำงที่มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและประมูลงำนใน
ลักษณะเดียวกับบริษัทที่ส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 

ผลการด าเนินงานของผู้ประกอบการท่ีประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทในปี 2562 เรียงตามรายได ้

ล าดับ บริษัท รายได้รวม (ล้านบาท) สินทรัพย์(ล้านบาท) 
1 บริษทั เจ ดบับลิว เอส คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด  6,871.83 5,250.62 

2 บริษทั วิศวภัทร์ จ ำกัด 5,364.32 5,553.36 

3 บริษทั ที. ที. เอส. เอ็นจเินียริ่ง (2004) จ ำกัด 4,683.19 2,395.09 

4 บริษทั พรีบิลท์ จ ำกัด (มหำชน) 4,293.32 5,947.56 

5 บริษทั พรพระนคร จ ำกัด 2,617.35 1,466.18 

6 บริษทั ฑีฆำก่อสร้ำง จ ำกัด (มหำชน) 2,435.15 1,297.36 

7 บริษทั กรณิศ ก่อสร้ำง จ ำกัด 2,073.68 1,777.15 

8 บริษทั ยูเวิร์ค999 จ ำกัด 2,123.41 1,460.90 

9 บริษทั ต.พีระกฤช จ ำกัด 1,551.68 543.96 

10 บริษทั เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) 1,491.66 630.95 

11 บริษทั อำคำร 33 จ ำกัด 1,279.86 1,147.79 
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ล าดับ บริษัท รายได้รวม (ล้านบาท) สินทรัพย์(ล้านบาท) 
12 บริษทั จีระธนำ ก่อสร้ำง จ ำกัด 1,079.54 429.87 

13 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หำดใหญ่สรรพกิจก่อสร้ำง 800.41 667.62 

14 บริษทั เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 751.59 337.93 

15 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด คงมั่นกำรช่ำง 243.06 925.94 

ที่มำ : Business Online (BOL) / กระทรวงพำณิชย์  
 

5. การจัดหาผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการให้บริการ 

ก่อนการรับงาน 

 ขั้นตอนก่อนกำรรับงำนของบริษัทประกอบด้วย กำรสืบค้นงำนรับเหมำก่อสร้ำงจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ กำร
ประเมินรำคำ และขั้นตอนกำรประมูลงำน 

I. การติดต่อจัดหางาน 

 กำรว่ำจ้ำงบริกำรงำนรับเหมำก่อสร้ำงส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของกำรประมูลงำน โดยมีรูปแบบและเงื่อนไขที่
แตกต่ำงกันระหว่ำงผู้ว่ำจ้ำงที่เป็นหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน โดยกำรจัดหำผู้รับเหมำก่อสร้ำงของลูกค้ำหน่วยงำนภำครัฐ
นั้น หน่วยงำนภำครัฐจะด ำเนินกำรจัดหำผู้รับเหมำผ่ำนระบบกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของกรมบัญชีกลำงด้วยรูปแบบกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) โดยคู่สัญญำของบริษัทจะเปน็หน่วยงำนรำชกำรที่เปน็เจ้ำของโครงกำรโดยตรง ในขณะที่ผู้
ว่ำจ้ำงที่เป็นองค์กรเอกชนอำจเปิดโอกำสให้บริษัททั่วไปสำมำรถเข้ำร่วมกำรเสนอรำคำได้ หรือ อำจเป็นลักษณะกำรส่ง
หนังสือเชิญเฉพำะบำงบริษัทเพื่อเข้ำร่วมกำรเสนอรำคำเท่ำนั้น ซ่ึงแผนกบริหำรสัญญำและงำนประมูลจะท ำหน้ำที่ในกำร
คัดเลือกงำนประมูลโครงกำรของบริษัทเอกชนจำกหลำยแหล่งที่มำ อำทิเช่น หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ ส่ือต่ำงๆ ข้อมูลจำกฝ่ำย
บริหำรของบริษัท รวมถึงกำรแนะน ำบอกต่อจำกลูกค้ำ/คู่ค้ำที่เคยท ำงำนร่วมกัน และลูกค้ำเดิมที่ประทับใจในกำรให้บริกำร
ของบริษัท เป็นต้น 

 ภำยหลังบริษัทได้รับเชิญและได้รับข้อมูลกำรเปิดประมูลงำนจำกลูกค้ำที่เป็นองค์กรเอกชนแล้ว แผนกบริหำร
สัญญำและงำนประมูลจะตรวจสอบรำยละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขกำรประมูลและขอบเขตงำนก่อสร้ำงเบื้องต้น ก่อนที่จะ
น ำเสนอให้ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำอนุมัติซ้ือแบบประกวดรำคำจำกเจ้ำของโครงกำรต่อไป ซ่ึงฝ่ำยบริหำรจะพิจำรณำคุณสมบัติ
และศักยภำพของผู้ว่ำจ้ำงเบื้องต้น อำทิเช่น ฐำนะทำงกำรเงิน ประวัติบริษัท ควำมน่ำเชื่อถือของผู้บริหำรและกิจกำร ประวัติ
กำรจ่ำยช ำระค่ำบริกำรกับคู่ค้ำอ่ืนๆ เป็นต้น ควบคู่กับสภำวะเศรษฐกิจ ณ ขณะเวลำนั้น ควำมสำมำรถในกำรรับงำนของตัว
บริษัทเองทั้งในแง่เงินทุน บุคลำกร แรงงำน อัตรำก ำไรขั้นต่ ำ/ที่คำดหวัง รวมถึงโอกำสทำงธุรกิจ ก่อนที่จะตัดสินใจเข้ำร่วม
ประมูลงำนต่อไป ทั้งนี้ ผู้อนุมัติรำยกำรดังกล่ำวได้นั้นจะมีอ ำนำจตำมคู่มืออ ำนำจอนุมัติของบริษัทซ่ึงขึ้นอยู่กับขนำดมูลค่ำ
ของโครงกำรตำมที่ก ำหนดไว้ 

II. การประมาณราคา 

 หลังจำกด ำเนินกำรซ้ือหรือรับแบบประมูลงำนแล้ว แผนกบริหำรสัญญำและงำนประมูลจะสรุปรำยละเอียดงำน
ประมูลเพื่อตรวจทำนและทบทวนเงื่อนไขต่ำงๆ เพื่อน ำส่งข้อมูลรวมถึงเอกสำรที่จ ำเป็น ซ่ึงได้แก่ ข้อก ำหนดของผู้ว่ำจ้ำง 
(TOR: Term of Reference) และแบบแสดงปริมำณวัสดุและรำคำ (BOQ: Bill of Quantities) ให้แผนกประมำณรำคำท ำกำร
ตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้องของแบบตำม TOR ซ่ึงส่วนใหญ่ก่อนจะมีกำรเสนอรำคำสุดท้ำย เจ้ำของโครงกำรอำจมีกำร
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นัดช้ีแจงแบบกับผู้เข้ำร่วมประมูลงำนแต่ละรำยเพื่อยืนยันควำมเข้ำใจที่ตรงกันระหว่ำงผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำง ซ่ึงแผนก
ประมำณรำคำและฝ่ำยที่เกี่ยวข้องจะร่วมเข้ำฟังกำรช้ีแจงแบบและส ำรวจพื้นที่ก่อสร้ำงกับเจ้ำของโครงกำร/ที่ปรึกษำ
โครงกำร จำกนั้นแผนกประมำณรำคำจะรวบรวมข้อมูลและเอกสำรที่เก่ียวข้องกับกำรประมูลงำนทีบ่ริษทัได้รับหลังจำกกำร
ช้ีแจงแบบทั้งหมดเพื่อท ำกำรประมำณรำคำต้นทุนและรำคำที่จะใช้เข้ำร่วมกำรประมูลงำน โดยกำรถอดแบบก่อสร้ำงอย่ำง
ละเอียดเพื่อให้ได้ควำมแม่นย ำของปริมำณวัสดุและอุปกรณ์ทั้งในส่วนกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำง สถำปัตยกรรม และ ระบบ
วิศวกรรมประกอบอำคำร ส ำหรับโครงกำรนั้นๆ จำกนั้นจึงด ำเนินกำรสอบรำคำวัสดุและอุปกรณ์แต่ละรำยกำรโดยใช้
ฐำนข้อมูลของฝ่ำยจัดซ้ือเป็นหลัก ซ่ึงฝ่ำยจัดซ้ือจะท ำกำรยืนยันรำคำจำกผู้จัดจ ำหน่ำยในแต่ละรำยอีกครั้ง อย่ำงไรก็ดี ใน
กรณีมีรำยกำรวัสดุและอุปกรณ์ที่บริษัทไม่เคยใช้งำนและไม่เคยมีกำรสอบรำคำในอดีต ฝ่ำยจัดซื้อจะต้องท ำกำรสืบรำคำและ
เปรียบเทียบรำคำส ำหรับวัสดุนั้นๆ และน ำไปปรับปรุงเพิ่มเติมรำยกำรเพื่อเป็นฐำนข้อมูลส ำหรับโครงกำรในอนำคตต่อไป 
หลังจำกนั้น แผนกบริหำรสัญญำและงำนประมูลจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลจำกแต่ละฝ่ำยที่เกี่ยวข้องข้ำงต้นเพื่อจัดท ำรำยงำน
สรุปและจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรย่ืนซองประมูลเพื่อรำยงำนต่อผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติตำมขั้นตอนต่อไป 

III. การประมูลงาน 

 ส ำหรับงำนรับเหมำก่อสร้ำงของหน่วยงำนภำครัฐจะมีขั้นตอนและระเบียบกำรต่ำงๆที่ประกำศไว้อย่ำงชัดเจนซ่ึง
ก ำหนดให้บริษัทที่เข้ำร่วมกำรประมูลต้องปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด โดยภำยหลังจำกที่บริษัทตรวจสอบคุณสมบัติและ
เงื่อนไขกำรประกวดรำคำตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ซ่ึงอำจมีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละหน่วยงำน อำทิเช่น ทุนจดทะเบียนขั้นต่ ำ 
ผลงำนกำรก่อสร้ำงประเภทเดียวกันที่เคยให้บริกำร ประวัติมูลค่ำกำรรับงำนอื่นจำกภำครัฐ เป็นต้น บริษัทจะด ำเนินกำรยื่น
ประมูลงำนพร้อมเอกสำรประกอบและบริษัทจะต้องน ำส่งหลักประกันซอง เพื่อเป็นหลักประกันในกำรยื่นซองเสนอรำคำ 
ซ่ึงจะใช้กับกำรประกำศจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำทุกประเภท โดยปกติหลักประกันซองจะมีมูลค่ำประมำณร้อยละ 
5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่ำประมูล เช่นเดียวกันกับกำรเข้ำร่วมประมูลงำนของผู้ว่ำจ้ำงที่เป็นบริษัทเอกชน ในกรณีที่
ผู้เข้ำร่วมประมูลไม่มีคุณสมบัติเพียงพอตำมระเบียบที่ก ำหนดไว้ หรือ มีผู้เสนอรำคำเพียงรำยเดียว กำรประกวดรำคำ
ดังกล่ำวจะถูกยกเลิกและท ำกำรคัดเลือกใหม่ หรือ ด ำเนินกำรจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษแทน ทั้งนี้ ขั้นตอนหลังจำกกำรยื่นประมูล
โครงกำรของภำครัฐจะมีลักษณะคล้ำยคลึงกับโครงกำรของเอกชน 

 ระยะเวลำหลังจำกกำรยื่นเสนอประมูลงำนตำมวันและเวลำที่ผู้ว่ำจ้ำง/เจ้ำของโครงกำรก ำหนดจนทรำบผลชนะ
ประมูล เฉลี่ยอยู่ที่ประมำณ 1 – 3 เดือน ส ำหรับงำนภำครัฐ และ 3 – 6 เดือนส ำหรับงำนเอกชน โดยในกำรเข้ำร่วมประมูล
โครงกำรภำครัฐ บริษัทจะต้องมีกำรยื่นหลักประกันซอง (Bid Bond) ที่มีมูลค่ำประมำณร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 ของมูลค่ำ
โครงกำร ซ่ึงหลักประกันดังกล่ำวผู้ว่ำจ้ำงจะขอผู้รับเหมำที่ยื่นซองประมูลเผื่อไว้ ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำชนะกำรประมูลแต่
ไม่ตกลงท ำสัญญำรับงำน ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์ไม่คืนหลักประกันส่วนนี้ อย่ำงไรก็ตำม กรณีที่บริษัทไม่ชนะกำรประมูล ผู้ว่ำจ้ำงจะ
คืนหลักประกันซองให้บริษัท ภำยใน 1 เดือนโดยประมำณหลังจำกประกำศผลกำรประมูล ส่วนกรณีที่บริษัทชนะกำร
ประมูลและมีกำรลงนำมในสัญญำแล้วเสร็จ บริษัทจะได้รับหลักประกันซองคืน และบริษัทต้องยื่นหลักประกันกำรปฏิบัติ
ตำมสัญญำ (Performance Bond) ให้ไว้กับผู้ว่ำจ้ำงแทน ซ่ึงบริษัทจะได้รับหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำคืนเมื่อส่งมอบ
งำนงวดสุดท้ำยตำมสัญญำแก่เจ้ำของโครงกำร ทั้งนี้ หลังจำกที่บริษัทด ำเนินกำรยื่นซองประมูลรำคำไปแล้ว แผนกบริหำร
สัญญำและงำนประมูลจะคอยติดตำมผลกำรประมูลและรำยงำนให้ฝ่ำยบริหำรทรำบอย่ำงต่อเนื่อง   
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หลังได้รับคัดเลือกและตัดสินใจรับงาน 

 ขั้นตอนหลังจำกที่บริษัทได้รับคัดเลือกจำกเจ้ำของโครงกำรให้เป็นผู้รับเหมำก่อสร้ำงหรือบริษัทตกลงให้บริกำร
รับเหมำก่อสร้ำงแล้วจะต้องมีกำรจัดท ำสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร จัดเตรียมเอกสำร ตำรำงกำร
ท ำงำน และแผนกำรใช้ต้นทุนของโครงกำรตำมที่ได้ประมำณกำรไว้แล้ว 

 

IV. การเข้าเริ่มท างานก่อนได้รับสัญญา 

 หลังจำกที่เจ้ำของโครงกำรประกำศผลผู้ชนะกำรประมูลแล้ว และอยู่ระหว่ำงขั้นตอนจัดท ำและรอลงนำม ใน
สัญญำก่อสร้ำง บริษัทจะร้องขอให้ผู้ว่ำจ้ำงออกหนังสือแสดงเจตจ ำนงในกำรว่ำจ้ำงบริกำรรับเหมำก่อสร้ำง (Letter of Intent 

หรือ “LOI”) เพื่อที่บริษัทจะได้ใช้ LOI เป็นหลักฐำนยืนยันเจตนำกำรว่ำจ้ำงระหว่ำงที่รอแก้ไขหรือเสนอผู้มีอ ำนำจลงนำม
ในสัญญำ และภำยหลังจำกที่บริษัทได้รับ LOI ดังกล่ำวแล้ว บริษัทจึงจะด ำเนินกำรใช้งบประมำณเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้ำง
อำทิเช่น กำรหำพื้นที่เช่ำเพื่อตั้งแคมป์คนงำน เป็นต้น เพื่อให้กำรก่อสร้ำงเป็นไปตำมแผนงำนก่อสร้ำงหรือเร็วกว่ำแผนงำนที่
ได้ก ำหนดไว้ โดยงบประมำณดังกล่ำวจะอยู่ภำยใต้กรอบอ ำนำจอนุมัติที่ได้รับจำกคณะกรรมกำรบริษัทตำมตำรำงอ ำนำจ
อนุมัติที่ก ำหนด 

 ทั้งนี้ ส ำหรับกำรออก LOI เพื่อใช้ในกำรเข้ำด ำเนินงำนก่อนได้รับสัญญำ จะเกิดขึ้นเฉพำะในกรณีผู้ว่ำจ้ำงเป็น
หน่วยงำนเอกชนอำจเท่ำนั้น ในขณะที่กรณีที่ผู้ว่ำจ้ำงที่เป็นหน่วยงำนรำชกำร บริษัทจะเริ่มก่อสร้ำงได้ตำมวันที่ที่ระบุไว้ใน
สัญญำ หรือเมื่อได้รับเอกสำรแจ้งให้เข้ำพื้นที่ได้เท่ำนั้นจึงไม่มีกำรออก LOI และกำรเรียกเก็บเงิน จะยังคงเป็นไปตำม
เงื่อนไขงวดกำรจ่ำยช ำระที่ระบุในสัญญำหลักเท่ำนั้น  

V. การจัดท าและลงนามสัญญา 

 เมื่อบริษัทชนะกำรประมูลงำน โดยส่วนใหญ่แล้วเจ้ำของโครงกำร/ผู้ว่ำจ้ำงจะเป็นผู้รับผิดชอบร่ำงสัญญำและส่ง
ให้บริษัทตรวจทำนก่อนลงนำมร่วมกัน ซ่ึงโดยปกติแล้วส ำหรับสัญญำกับผู้ว่ำจ้ำงรำยใหม่หรือสัญญำที่มีลักษณะแตกต่ำง
จำกสัญญำเดิมที่บริษัทเคยมีกำรลงนำมในอดีต บริษัทจะส่งให้ที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัทช่วยตรวจทำนเงื่อนไข
รำยละเอียดที่ระบุในสัญญำก่อนเสมอ เพื่อป้องกันควำมเส่ียงที่บริษัทอำจตกหล่นเนื้อหำบำงประกำรในสัญญำดังกล่ำว 
หลังจำกที่ตกลงร่วมกันในเนื้อหำของสัญญำแล้วตัวแทนผู้รับมอบอ ำนำจของบริษัทจะเข้ำร่วมลงนำมในสัญญำพร้อมกับส่ง
มอบเอกสำรที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้ำของโครงกำร 

VI. การสัง่ซื้อและการควบคุมการเบิกใช้วัสดุและอุปกรณ์ 
 เมื่อฝ่ำยโครงกำรขอเบิกใช้เครื่องจักร/อุปกรณ์ขนำดใหญ่ในกำรก่อสร้ำงมำยังฝ่ำยจัดซ้ือ ยกตัวอย่ำงเช่น ทำวเวอร์
เครน รถแบคโฮ ลิฟท์โดยสำร/ขนส่งวัสดุ นั่งร้ำน เป็นต้น ฝ่ำยจัดซ้ือจะตรวจสอบกับฝ่ำยสโตร์ว่ำมีเครื่องจักร/อุปกรณ์นั้นๆ
อยู่ที่คลังกลำงหรือไม่ กรณีที่บริษัทไม่มีเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ฝ่ำยโครงกำรขอเบิกหรือเครื่องจักร/อุปกรณ์ดังกล่ำวของ
บริษัทมีกำรเบิกใช้อยู่ในโครงกำรอื่น ฝ่ำยจัดซื้อจะด ำเนินกำรเสนอผู้บริหำรเพื่ออนุมัติเช่ำเครื่องจักร/อุปกรณ์ดังกล่ำวเพื่อใช้
ในโครงกำรใหม่ที่มีกำรขอเบิกใช้ และเมื่อโครงกำรใดใช้เครื่องจักร/อุปกรณ์แล้วเสร็จก็จะท ำกำรส่งเครื่องจักร/อุปกรณ์
กลับมำที่คลังกลำงเพื่อตรวจสอบว่ำต้องมีกำรบ ำรุงซ่อมแซมหรือไม่ ก่อนจัดเก็บเพื่อเตรียมใช้งำนส ำหรับโครงกำรต่อไป  

ทั้งนี้ ฝ่ำยสโตร์จะมีกำรเก็บข้อมูลปริมำณกำรใช้งำนเครื่องจักร/อุปกรณ์แต่ละชนิดเพื่อวิเครำะห์เปรียบเทียบควำม
คุ้มค่ำระหว่ำงกำรซ้ือเครื่องจักร/อุปกรณ์ขนำดใหญ่เข้ำมำเป็นสินทรัพย์ของบริษัท และกำรเช่ำเป็นรำยครั้งตำมที่ต้องกำรใช้ 
และน ำข้อมูลหำรือร่วมกับฝ่ำยบริหำรถึงแนวทำงที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท เนื่องจำกทั้งสองวิธีมีข้อดีข้อเสีย
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ที่แตกต่ำงกัน ยกตัวอย่ำงเช่น กำรซ้ือเครื่องจักรมีต้นทุนที่ค่อนข้ำงสูง อันจะประกอบด้วย ต้นทุนเงินลงทุนซ้ือเครื่องจักร 
ต้นทุนกำรเคลี่อนย้ำย จัดเก็บ และ ซ่อมบ ำรุง แต่บริษัทมีกรรมสิทธ์ิในเครื่องจักร สำมำรถใช้ประโยชน์จำกเครื่องจัก รได้
ทันที ส่วนกำรเช่ำเครื่องจักรอำจมีค่ำใช้จ่ำยที่น้อยกว่ำ แต่มีควำมเส่ียงที่บริษัทจะไม่สำมำรถหำเช่ำเครื่องจักรในแบบที่
ต้องกำรได้ในเวลำที่ต้องกำรใช้ เป็นต้น 

 วัสดุส ำหรับใช้ในกำรก่อสร้ำงทั้งหมดจะถูกระบุในตำรำงก ำหนดวัสดุ และ BOQ โดยฝ่ำยจัดซ้ือมีหน้ำที่น ำ
รำยกำรวัสดุที่ต้องใช้ส ำหรับโครงกำรนั้นๆ มำทบทวนแผนกำรส่ังซื้อเพื่อเตรียมคัดเลือกวัสดุ/ผู้จัดจ ำหน่ำยต่อไป โดยวัสดุ/
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงจะแบ่งเป็น  

(1) สินค้ำที่มีลักษณะเฉพำะ (Special Specification) ซ่ึงจะต้องสั่งซ้ือจำกผู้จัดจ ำหน่ำย/ผู้ขำยเฉพำะรำยเท่ำนั้น หรือ 
ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกลูกค้ำ/ตัวแทนของลูกค้ำก่อนส่ังซื้อตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ  

(2) สินค้ำที่ลูกค้ำมีกำรก ำหนดรำยช่ือผู้จัดจ ำหน่ำยไว้โดยบริษัทสำมำรถคัดเลือกซ้ือสินค้ำประเภทนี้ได้จำกผู้จัด
จ ำหน่ำยที่อยู่ในรำยช่ือผู้จัดจ ำหน่ำยที่ระบุไว้เท่ำนั้น  

(3) สินค้ำทั่วไปที่ลูกค้ำไม่ได้ก ำหนดเงื่อนไขอื่นไว้ บริษัทจะท ำกำรคัดเลือกผู้ขำยจำกทะเบียนรำยช่ือผู้ขำยที่ผ่ำน
กำรประเมินตำมแบบฟอร์มกำรประเมินผู้ขำยของบริษัท หรือในกรณีที่เป็นสินค้ำหรือคู่ค้ำที่บริษัทไม่เคย
ส่ังซ้ือมำก่อน เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดซ้ือจะต้องคัดเลือกและประเมินผลิตภัณฑ์และผู้จัดจ ำหน่ำยตำมหลักเกณฑ์ที่
บริษัทก ำหนดเพื่อขึ้นทะเบียนรำยช่ือผู้ขำยของบริษัทก่อนเสมอ  

อย่ำงไรก็ตำม ในขั้นตอนกำรส่ังซ้ือสินค้ำประเภท (1) และ (2) ฝ่ำยจัดซ้ือจะต้องด ำเนินกำรสอบรำคำโดยกำรส่ง
รำยละเอียดของวัสดุ/อุปกรณ์ตำมแบบและจ ำนวนที่ต้องกำรใช้ส ำหรับก่อสร้ำงโครงกำรนั้นๆให้แก่ผู้ขำยหลำยรำยเพื่อให้
ผู้ขำยแต่ละรำยเสนอรำคำและเงื่อนไขในกำรส่ังซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ มำใช้ประกอบกำรขออนุมัติจำกผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซ้ือและส่ง
รำยละเอียดต่อไปยังฝ่ำยโครงกำรเพื่อขออนุมัติใช้ ในขณะที่วัสดุ/อุปกรณ์ประเภท (3) ที่ระบุเพียงคุณสมบัติมำตรฐำนและ
สำมำรถหำซ้ือได้จำกผู้ขำยทั่วไป เช่น เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ ปูนซีเมนต์บรรจุถุง เป็นต้น ฝ่ำยจัดซ้ือจะเปรียบเทียบรำคำ
จำกผู้ขำยหลำยรำยและท ำเป็นรำยกำรสินค้ำโดยเรียงรำยช่ือผู้ขำยตำมรำคำจำกรำคำต่ ำไปหำสูง และเสนอผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซ้ือ
อนุมัติภำยใน 15 วัน เพื่อส่งรำยละเอียดรำยกำรวัสดุนั้นๆให้ฝ่ำยโครงกำรเพื่อขออนุมัติกำรเบิกใช้จริงอีกครั้ง 

 ขั้นตอนกำรส่ังซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์ เริ่มจำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยโครงกำรเปิดใบขอส่ังซ้ือ (PR: Purchase Requisition) ส่ง
มำยังฝ่ำยจัดซ้ือเพื่อตรวจสอบรำยละเอียดวัสดุในใบขอส่ังซ้ือ เช่น ประเภทวัสดุ ชนิด รุ่น ขนำด และรำยละเอียดอื่นๆ ว่ำ
ถูกต้องตำมข้อมูลที่ได้รับกำรอนุมัติให้ใช้งำนหรือไม่ รวมถึงยืนยันรำคำและเงื่อนไขกำรส่ังซ้ือของผู้ขำยแต่ละรำยจำก
ฐำนข้อมูลที่ได้ท ำกำรเปรียบเทียบรำคำแล้ว เพื่อเจรจำต่อรองรำคำอีกครั้ง จำกนั้นน ำข้อมูลเสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัติพร้อมกับ
ขออนุมัติเปิดใบสั่งซ้ือ (PO: Purchase Order) ใบส่ังซื้อที่ได้รับกำรอนุมัติแล้วจะถูกส่งไปยังผู้จัดจ ำหน่ำยและฝ่ำยโครงกำรที่
เปิดใบขอส่ังซื้อเพื่อเตรียมกำรส่ง/รับสินค้ำตำมจ ำนวนและเวลำที่ตกลงกัน ซ่ึงในกำรส่งสินค้ำจำกผู้จัดจ ำหน่ำยแต่ละครั้งจะ
เป็นกำรส่งสินค้ำตรงไปยังที่ตั้งโครงกำรในปริมำณที่ฝ่ำยโครงกำรคำดว่ำจะใช้ในช่วงระยะเวลำหนึ่ง เพื่อเป็นกำรประหยัด
พื้นที่จัดเก็บและป้องกันควำมเสี่ยงที่สินค้ำจะสูญหำยหรือเสียหำย เมื่อฝ่ำยโครงกำรได้รับสินค้ำตำมใบส่ังซ้ือครบถ้วนแล้ว 
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดซ้ือจะประสำนงำนสอบถำมข้อมูลของผู้จัดจ ำหน่ำยวัสดุแต่ละรำยจำกฝ่ำยโครงกำรเพื่อประเมินผู้จัด
จ ำหน่ำยรำยนั้นๆ และน ำข้อมูลผลกำรประเมินไปปรับปรุงในทะเบียนรำยช่ือผู้ขำยของบริษัทและสรุปผลคะแนนเสนอผู้มี
อ ำนำจอนุมัติพิจำรณำต่อไป ก่อนที่จะมีกำรประเมินซ้ ำประจ ำปีตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดไว้ตำมนโยบำยของบริษัท หลังจำก
งำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จและฝ่ำยโครงกำรท ำกำรส่งมอบงำนงวดสุดท้ำยแก่ลูกค้ำแล้ว วัสดุก่อสร้ำงที่สำมำรถน ำไปใช้กับกำร
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ก่อสร้ำงโครงกำรต่อไปได้ อำทิเช่น ปูนซีเมนต์บรรจุถุง จะถูกน ำกลับมำเก็บที่คลังสินค้ำของบริษัทเพื่อใช้ส ำหรับฝึกฝีมื อ
แรงงำนที่คลังกลำงหรือถูกในไปใช้ก่อสร้ำงในโครงกำรต่อไป 

VII. กรณีมีงานเพิ่ม-ลด จากสัญญาก่อสร้างหลัก 

 ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงโครงกำร ลูกค้ำอำจมีควำมประสงค์ที่เปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้ำงจำกที่ระบุไว้เดิมในสัญญำ 
ส่งผลให้มีกำรเพิ่มหรือลดปริมำณงำนก่อสร้ำงจำกสัญญำก่อสร้ำงหลัก วิศวกรโครงกำรจะต้องจัดท ำรำยกำรสรุปงำน
เปลี่ยนแปลง (Site Instruction หรือ “SI” ) ซ่ึงจะแสดงลักษณะงำนที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง หลังจำกนั้นผู้ว่ำจ้ำงจึงจะพิจำรณำ 
SI ดังกล่ำว ก่อนที่จะลงนำมในสรุปรำยกำรเปลี่ยนแปลง (Variation Order หรือ “VO”) ซ่ึง VO จะระบุลักษณะและมูลค่ำ
ของงำนเพิ่ม-ลดนั้น ๆ เพื่อใช้เป็นหลักฐำนในกำรเรียกช ำระเงินค่ำจ้ำงในส่วนที่นอกเหนือจำกสัญญำหลักต่อไป โดยรำยได้
และต้นทุนจำกงำนเพิ่ม-ลด ดังกล่ำวจะถูกรับรู้ตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงอำจแตกต่ำงกันไปตำม
สถำนะของงำนเพิ่ม-ลดในงวดนั้นๆ 

VIII. การปรับประมาณการต้นทุนก่อสร้าง 

 เมื่อบริษัทเล็งเห็นหรือได้รับข้อมูลว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงงำนก่อสร้ำงเกิดขึ้น เช่น กำรเปลี่ยนแปลงชนิดของวัสดุ
หรืออุปกรณ์หรือกำรเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้ำงหรือเกิดกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำวัสดุก่อสร้ำง ซ่ึงปัจจัยดังกล่ำวนี้จะท ำให้
มีผลกระทบต่องบประมำณกำรก่อสร้ำง โดยหำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำวัสดุอุปกรณ์
บริษัทจะด ำเนินกำรปรับปรุงงบประมำณกำรก่อสร้ำงเพื่อใช้ในกำรควบคุมในระบบ ERP ทันที อย่ำงไรก็ตำม หำกเป็นกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงแบบทำงวิศวกรรม หรือกำรปรับเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ ไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้อย่ำง
กะทันหัน เนื่องจำกต้องได้รับกำรอนุมัติจำกเจ้ำของโครงกำรหรือผู้ออกแบบก่อสร้ำงเสียก่อน จึงจะเริ่มลงมือก่อสร้ำงได้ 
บริษัทจะสรุปรำยกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งให้แก่ลูกค้ำและหำกลูกค้ำอนุมัติรำยกำรเปลี่ยนแปลงงำนก่อสร้ำงดังกล่ ำวแล้ว 
บริษัทจึงจะด ำเนินกำรปรับปรุงงบประมำณกำรก่อสร้ำงในระบบ ERP เพื่อใช้ในกำรควบคุมงบประมำณก่อสร้ำงทันที โดย
ข้อมูลดังกล่ำวจะถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเพื่อส่งให้แก่ฝ่ำยบัญชีในกำรบันทึกบัญชีในทุกๆสิ้นไตรมำส 

 วิธีกำรปรับงบประมำณในระบบ ERP จะเริ่มจำกฝ่ำยโครงกำรท ำกำรร้องของบประมำณเมื่อพบว่ำงบประมำณ
ก่อสร้ำงไม่เพียงพอหรือมีแนวโน้มว่ำจะไม่พอ หรืออำจจะไม่ได้ใช้ในส่วนที่เหลืออยู่ จำกนั้นแผนกควบคุมต้นทุนจะท ำกำร
แก้ไขงบประมำณดังกล่ำวบนระบบ ERP และด ำเนินกำรจัดพิมพ์เอกสำรจำกระบบเพื่อเสนอกรรมกำรผู้จัดกำรลงนำม 
หลังจำกนั้น จึงจะท ำกำรอนุญำตในระบบให้ผู้ใช้งำน (“User”) ใช้งบประมำณที่ขอปรับเพิ่ม/ลด ใน ERP โดยกำร
เปลี่ยนแปลงประมำณกำรต้นทุนกำรก่อสร้ำงโครงกำร ไม่ว่ำจะลดลงหรือเพิ่มขึ้น ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกกรรมกำร
ผู้จัดกำรทุกรำยกำร 

IX. การสรรหาแรงงาน 

 บริษัทใช้วิธีกำรจัดหำแรงงำนผ่ำนนำยหน้ำจัดหำแรงงำนและผ่ำนผู้รับเหมำช่วงภำยนอก โดยเน้นกำรจัดหำ
แรงงำนผ่ำนนำยหน้ำจัดหำแรงงำนเป็นหลัก กล่ำวคือ บริษัทจะท ำสัญญำว่ำจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวผ่ำนบริษัทตัวแทนน ำเข้ำ
แรงงำนต่ำงด้ำวซ่ึงท ำหน้ำที่เป็นตัวกลำงในกำรจัดหำคนงำนตำมข้อตกลงว่ำด้วยกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวระหว่ำงประเทศ
ไทยกับประเทศคู่ภำคี (MOU)

 โดยบริษัทมีนโยบำยประเมินนำยหน้ำจัดหำแรงงำนเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติ เงื่อนไข รำคำ 
และคุณภำพแรงงำนของนำยหน้ำแต่ละรำยอย่ำงต่อเนื่อง 

 ขั้นตอนกำรจัดหำแรงงำนเริม่จำกเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยบริหำรจัดกำรแรงงำนของบริษทัไปคัดเลือกแรงงำน ณ ประเทศตน้
ทำงที่บริษัทนำยหน้ำได้เตรียมกำรไว้ เพื่อให้ได้แรงงำนที่เหมำะสมกับลักษณะงำนก่อสร้ำงของบริษัท และป้องกันควำม
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เสี่ยงกรณีแรงงำนหนีงำนหรือแรงงำนด้อยประสิทธิภำพ ซ่ึงเป็นกำรเรียนรู้จำกข้อผิดพลำดในอดีตที่บริษัทไม่ได้ไปท ำกำร
คัดเลือกแรงงำนเองจึงท ำให้มีแรงงำนต่ำงด้ำวบำงส่วนหนีงำน อันเนื่องมำจำกแรงงำนต่ำงด้ำวที่บริษัทนำยหน้ำจัดหำมำให้
บริษัทไม่มีประสบกำรณ์ ควำมรู้เบื้องต้น หรือ อำจไม่ได้ต้องกำรท ำงำนรับเหมำก่อสร้ำง ทั้งนี้ เมื่อแรงงำนต่ำงด้ำวที่ผ่ำนกำร
คัดเลือกเดินทำงมำถึงประเทศไทยบริษัทจะด ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังนี้ 
(1) ขึ้นทะเบียนเป็นแรงงำนของบริษัท ตรวจสุขภำพ สแกนลำยนิ้วมือเพื่อเป็นฐำนข้อมูลส ำหรับกำรค ำนวณเวลำท ำงำน 

และรับชุดฟอร์มของบริษัท 

(2) ช้ีแจงรำยละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิกำร อัตรำค่ำแรงของบริษัทที่แรงงำนจะได้รับ และ อธิบำยนโยบำย/คู่มือกำร
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรขำด ลำ มำสำย ของบริษัทที่แรงงำนจะต้องปฏิบัติตำม 

(3) อบรมเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรก่อสร้ำง อันได้แก่ 

a. ควำมปลอดภัยในสถำนที่ – สถำนที่ก่อสร้ำง บริเวณโดยรอบ บริเวณที่จัดเก็บวัสดุและเครื่องมือต่ำงๆ 

b. ควำมปลอดภัยในกำรใช้เครื่องมือเครื่องจักร – วิธีกำรใช้ กำรเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรอย่ำง
เหมำะสมและถูกต้องตำมประเภทของงำน 

c. ควำมปลอดภัยส่วนบุคคล – กำรแต่งกำย อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัย และ พฤติกรรมขณะปฏิบัติงำน 

(4) คัดแยกแรงงำนตำมประเภทงำน ได้แก่ งำนปูน งำนไม้ งำนกระเบื้อง 

(5) เริ่มกำรฝึกสอนงำนก่อสร้ำงตำมหลักสูตร 

(6) เริ่มปฏิบัติงำนจริงตำมโครงกำรก่อสร้ำงของบริษัท 

 ณ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีจ ำนวนแรงงำนทั้งหมดจ ำนวน 358 คน โดยแบ่งเป็นแรงงำนสัญชำติพม่ำจ ำนวน 312 

คน สัญชำติกัมพูชำจ ำนวน 13 คน และแรงงำนไทยอีกจ ำนวน 33 คน 

 บริษัทจะใช้วิธีจัดหำแรงงำนผ่ำนผู้รับเหมำภำยนอกในกรณีที่ก ำลังแรงงำนต่ำงด้ำวตำมสัญญำ MOU ของบริษัท
ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้แรงงำนในกำรก่อสร้ำงโครงกำรในช่วงเวลำหนึ่งๆ เท่ำนั้น โดยบริษัทมีกำรประเมินและ
จัดท ำทะเบียนผู้รับเหมำแรงงำนภำยนอกเช่นเดียวกันกับกำรจัดท ำทะเบียนผู้ขำยเพื่อเก็บเป็นฐำนข้อมูลของบริษัท 

เมื่อให้บริการแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงานงวดสุดท้าย 

X. การส่งมอบงาน 

 ตลอดระยะเวลำให้บริกำร สำยงำนบริหำรโครงกำร หัวหน้ำงำน และ เจ้ำหน้ำที่แต่ละฝ่ำยจะร่วมกันท ำหน้ำที่
บริหำร ดูแล ตรวจสอบให้งำนก่อสร้ำงมีควำมก้ำวหน้ำตำมแผนงำนที่วำงไว้ นอกจำกนี้ ฝ่ำยโครงกำรจะต้องจัดท ำรำยงำน
ควำมคืบหน้ำงำนก่อสร้ำงตำมขอบเขตกำรให้บริกำรที่ระบุไว้ในสัญญำจ้ำง ควำมเคลื่อนไหวของตัวเลขต้นทุนโครงกำร 
และข้อมูลที่ส ำคัญอื่นที่เกิดขึ้นในโครงกำร รำยงำนแก่ฝ่ำยบริหำรอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมถึงน ำส่งข้อมูลให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง/เจ้ำของ
โครงกำร ในแต่ละขั้นควำมส ำเร็จของงำนตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ โดยฝ่ำยโครงกำรจะน ำส่งรำยงำนกำรก่อสร้ำงพร้อมกับ
เอกสำรประกอบ เช่น รูปถ่ำยแสดงควำมคืบหน้ำของงำนก่อสร้ำง หนังสือตรวจรับงำนจำกเจ้ำของโครงกำร/ตัวแทนของ
เจ้ำของโครงกำรที่ได้รับมอบอ ำนำจในกำรตรวจรับงำน เป็นต้น ให้กับฝ่ำยบัญชีและกำรเงินเพื่อด ำเนินกำรออกใบแจ้งหนี้
เรียกเก็บค่ำบริกำรจำกเจ้ำของโครงกำร ส ำหรับกำรส่งมอบงำนงวดสุดท้ำยฝ่ำยโครงกำรจะต้องน ำส่งเอกสำรเพิ่มเติม
นอกเหนือจำกกำรส่งมอบงำนตำมงวดปกติ ซ่ึงได้แก่ As-built Drawing ผลกำรทดสอบกำรใช้งำนระบบต่ำงๆ พร้อมคู่มือ
กำรใช้งำนและใบรับประกันผลงำน ทั้งนี้ หลังจำกส่งมอบงำนงวดสุดท้ำยแล้วบริษัทจะออกหนังสือค้ ำประกันผลงำนเพื่อ
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แลกกับเงินประกันผลงำนที่ผู้ว่ำจ้ำงหักไว้ตำมสัญญำจำกกำรช ำระค่ำบริกำรตลอดระยะเวลำกำรให้บริกำรและขอคืน
หนังสือค้ ำประกันผลงำนที่ให้ไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงกำร 

XI. การให้บริการหลังการขาย 

 บริษัทมีฝ่ำยบริกำรหลังกำรขำยหรือ “Well Care” เพื่อท ำหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบลูกค้ำในช่วงระหว่ำงที่บริษัทส่ง
มอบงำนงวดสุดท้ำยแล้วไปจนถึงหมดระยะเวลำกำรประกันผลงำนตำมสัญญำ โดย Well Care จะมีกำรตรวจสอบขอบเขต
ควำมรับผิดชอบในกำรแก้ไข/ซ่อมแซมตำมที่ระบุไว้ในสัญญำเพื่อให้แน่ใจว่ำงำนที่เจ้ำของโครงกำรส่งให้แก้ไข/ซ่อมแซม
นั้นอยู่ในควำมรับผิดชอบของบริษัทหรือไม่ พร้อมทั้งประมำณกำรต้นทุนที่คำดว่ำจะใช้ในกำรให้บริกำรส ำหรับแต่ละ
โครงกำรในลักษณะเดียวกันกับกำรประมำณกำรต้นทุนกำรก่อสร้ำง โดยอำศัยข้อมูลกำรแก้ไข/ซ่อมแซมโครงกำรในอดีต
ของบริษัท เพื่อควบคุมต้นทุนในกำรแก้ไข/ซ่อมแซมดังกล่ำว ทั้งนี้ ขั้นตอนกำรให้บริกำรหลังกำรขำยของบริษัทมีดังนี้ 
(1) ผู้ประสำนงำนได้รับแจ้งจำกลูกค้ำผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อของบริษัท และด ำเนินกำรตรวจสอบระยะเวลำ รำยละเอียด 

และ เงื่อนไขกำรรับประกันผลงำน 

(2) กรณีที่รำยกำรที่ได้รับแจ้งไม่อยู่ในขอบเขต เงื่อนไข หรือ ระยะเวลำกำรรับประกัน ผู้ประสำนงำนจะท ำหนังสือแจ้งต่อ
ลูกค้ำเพื่อช้ีแจงกรณีดังกล่ำว 

(3) กรณีที่รำยกำรที่ได้รับแจ้งอยู่ในเงื่อนไขกำรรับประกันของบริษัท เจ้ำหน้ำที่ Well Care จะตรวจสอบเงื่อนไขกำร
รับประกันตำมสัญญำของผู้จัดจ ำหน่ำยสินค้ำ และ/หรือ ผู้รับเหมำช่วงของบริษัท หำกอยู่ในระยะเวลำหรือเงื่อนไขตำม
สัญญำดังกล่ำวเจ้ำหน้ำที่จะประสำนงำนกับผู้จัดจ ำหน่ำย และ/หรือ ผู้รับเหมำช่วงเพื่อจัดท ำแผนกำรเข้ำปฏิบัติงำนเพื่อ
เสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัติต่อไป หำกรำยกำรดังกล่ำวไม่ได้อยู่ในระยะเวลำหรือเงื่อนไขตำมสัญญำของผู้จัดจ ำหน่ำยและ
ผู้รับเหมำช่วงของบริษัท เจ้ำหน้ำที่จะต้องค ำนวณประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไข/ซ่อมแซมควำมช ำรุดบกพร่อง
ของงำนนั้นๆ เสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัติเพื่อด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและแจ้งลูกค้ำเพื่อนัดหมำยวันและเวลำเพื่อเข้ำ
ปฏิบัติงำนต่อไป 

(4) หลังจำกเสร็จส้ินงำนแก้ไข/ซ่อมแซม เจ้ำหน้ำที่ต้องจัดท ำหนังสือส่งมอบงำนอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรให้เจ้ำของ
โครงกำร/ผู้รับมอบอ ำนำจตรวจรับงำนลงนำมเพื่อเป็นหลักฐำนส ำหรับกำรแจ้งผลกำรแก้ไข/ซ่อมแซมแก่เจ้ำของ
โครงกำร 
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการประมลูงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คัดเลือกและตรวจสอบรำยละเอียด
เสนอผู้อนุมัติพิจำรณำซื้อแบบประกวด

รำคำ 

2. สรุปแบบและข้อมูลเสนอ
ผู้อนุมัติพิจำรณำยื่นประมูล

งำน 

3. ส่งเอกสำรประกวดรำคำให้
ผู้รับผิดชอบ เพื่อเข้ำร่วมประชุมชี้แจง

แบบ 

ส่งข้อมูลทั้งหมดใหแ้ผนกประมำณรำคำ
เพื่อท ำกำรประมำณรำคำ 

รวบรวมเอกสำรย่ืนซองเสนอรำคำ/
ข้อมูลกำรชี้แจงแบบและคอยติดตำมผล 

รำยงำนผล 

ให้ผู้อนุมัติ 

รับทรำบ 

สรุปร่ำงสัญญำเพ่ือเสนอให้
ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำ 

เซ็นสัญญำจัดเก็บสัญญำ และ ส่งมอบ
ส ำเนำให้ฝ่ำยก่อสร้ำง 

เซ็นสัญญำ จัดเก็บสัญญำ และ 
ส่งมอบโครงกำรให้ฝ่ำยก่อสร้ำง 

3.1 เข้ำดูสถำนที่ รับฟังค ำชีแ้จง 

และ ตอบข้อซักถำม 

3.2 ตรวจสอบแบบและเอกสำรประกอบ
โดยละเอียดเพื่อตรวจสอบควำมขัดแย้ง
ของแบบและสรุปเป็นค ำถำมส่งลกูค้ำ 

 

3.3 เสนอผู้มีอ ำนำจพิจำรณำกรณีต้องจัด
จ้ำงผู้ประมำณรำคำภำยนอก 

3.4 คิดปริมำณงำนและค ำนวณ
ประมำณกำรต้นทุนตำมแบบ/

รำยละเอียดที่ได้รับ 

3.5 สอบถำมรำคำวัสดุอุปกรณ์จำก
ผู้ขำยและ/หรือตัวแทนจ ำหน่ำยผู้รับ

จ้ำงเพื่อรวบรวมปริมำณและสรุปรำคำ
ในแบบ BOQ 
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับข้อมูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้องจำกแผนกบริหำรสัญญำ
และงำนประมูล 

(แบบแปลน, สัญญำจ้ำง, หนงัสือใบอนุญำตก่อสร้ำง ) 

จัดท ำแผนงำนหลัก, งบประมำณ, 
แผนอัตรำก ำลัง, ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำยงำน 

จัดท ำแผนอนุมัติวัสดุอุปกรณ์, แผนกำรใช้เครื่องมือเครื่องจกัร 
รวมถึงแผนกำรจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงกำร 

รวบรวมเอกสำรทั้งหมด 

เพื่อส่งมอบให้แผนกบริหำร
สัญญำและงำนประมูล 

จัดท ำแผนกำรก่อสร้ำง 

จัดท ำแผนควำมปลอดภัยโครงกำร 

จัดท ำข้อตกลงเรื่องระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
และค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำงกับผู้ว่ำจ้ำง 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนเป็นรำยเดือน
ร่วมกับผู้ว่ำจ้ำง 

ประชุมทบทวนกำรด ำเนินงำน 
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6. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ล าดับ ชื่อโครงการ ปีที่เริ่มงาน 
ปีที่คาดว่า 

จะเสร็จ 

มูลค่าโครงการ 

(ล้านบาท) 

มูลค่างานท่ียังไม ่

รับรู้เป็นรายได ้

(ล้านบาท) 

1 อำคำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำร
พลังงำน พร้อมตกแต่งภำยใน 

2563 2565 577.76 486.10 

2 โครงกำรพัฒนำระบบสร้ำงเสริมสุขภำวะแก่
ผู้ป่วย ศูนย์กำรแพทยป์ัญญำนันทภิขุ ชลประทำน 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2563 2565 142.88 142.19 

3 อำคำรหอพักนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฎสงขลำ 2563 2566 123.36 117.58 

4 ศุภำลัย ลอฟท์ ประชำธิปก - วงเวียนใหญ ่ 2562 2564 214.95 103.07 

5 ก่อสร้ำงและปรับปรงุพื้นทีบ่รรจยุำและเก็บยำ 
อำคำร Mass Production โรง 6 และพ้ืนที่ซัก-อบ
ผ้ำ องค์กำรเภสัชกรรม 

2562 2565* 58.10 54.10 

6 โครงกำร ดีเอ็กเซล รัชดำ 18 2562 2564* 226.34 53.88 

7 ก่อสร้ำงปรับปรงุเขื่อนป้องกันตลิง่โครงกำร
ก่อสร้ำงที่พักอำศัยส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่ปฏบิัติงำน
ประจ ำท่ำอำกำศยำนสุวรรรณภูมิ 

2563 2564 41.95 17.47 

8 ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ ำและป้องกันดินพัง เพื่อ
ป้องกันน้ ำชะล้ำงดนิและกัดเซำะฐำนรำกอำคำร
อ ำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคใต ้

2563 2564 24.99 10.05 

รวม 1,410.33 984.44 

 

 

 

7. การวิจัยและพัฒนา 

 

- ไม่มี - 
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ปัจจัยความเสี่ยง 

 ปัจจัยควำมเส่ียงในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทที่อำจมีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของ 
บริษัทตลอดจนผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
 

1. ความเสี่ยงจากความไม่แม่นย าในการประมาณการต้นทุนก่อสร้าง 

 โดยทั่วไปแล้วเมื่อบริษัทจะประมูลงำนหรือรับงำนจำกผู้ว่ำจ้ำง บริษัทจะด ำเนินกำรจัดท ำต้นทุนกำรก่อสร้ำงซ่ึง
ประกอบด้วยปริมำณและรำคำต่อหน่วยของวัสดุและค่ำแรงที่ต้องใช้ในกำรก่อสร้ำง (BOQ) เพื่อให้บริษัททรำบต้นทุน
โครงกำรก่อนที่บริษัทจะบวกประมำณกำรก ำไรขั้นต้นเพื่อเป็นรำคำฐำนส ำหรับใช้ในกำรประมูลงำนหรือเสนอรำคำต่อผู้
ว่ำจ้ำงต่อไป ดังนั้น หำกบริษัทปรำศจำกกระบวนกำรในกำรจัดท ำและตรวจสอบ BOQ ที่ดีพอจนส่งผลให้กำรประมำณกำร 

BOQ ผิดพลำดหรือต่ ำกว่ำต้นทุนที่ต้องใช้จริง จึงอำจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ นอกจำกนี้ กำรประมำณกำรต้นทุนก่อสร้ำงที่ไม่มีประสิทธิภำพยังอำจส่งผลกระทบต่อภำพรวมของแผนกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท รวมถึงกำรตัดสินใจรับงำนในอนำคต เนื่องจำกกำรประมำณกำรต้นทุนก่อสร้ำงที่สูงเกินไปจะท ำให้
บริษัทไม่สำมำรถแข่งขันด้ำนรำคำกับคู่แข่งได้ หรือ กำรประมำณต้นทุนที่ต่ ำเกินไปอำจท ำให้บริษัทได้รับงำนแต่มีอัตรำ
ก ำไรต่ ำกว่ำนโยบำยของบริษัท 

 บริษัทตระหนักถึงควำมเส่ียงดังกล่ำว และเพื่อเป็นกำรหลีกเลี่ยงเหตุกำรณ์กรณีที่ต้นทุนก่อสร้ำงสูงกว่ำประมำณ
กำรต้นทุนที่บริษัทตั้งไว้ บริษัทจึงก ำหนดแนวทำงในกำรประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำง โดยมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่แผนก
ประมำณรำคำที่มีประสบกำรณ์ท ำหน้ำที่ศึกษำรำยละเอียดข้อมูลโครงกำรอย่ำงละเอียดและถี่ถ้วนโดยใช้ฐำนข้อมูลต้นทุน
กำรก่อสร้ำงโครงกำรเดิมในอดีตของบริษัทซ่ึงจะมีข้อมูลที่ส ำคัญ อำทิเช่น แบบก่อสร้ำง รำคำที่บริษัทเคยต่อรองกับผู้จัด
จ ำหน่ำยล่ำสุด ฐำนอัตรำค่ำแรง เป็นต้น เพื่อน ำข้อมูลดังกล่ำวมำประกอบกำรพิจำรณำในกำรจัดท ำ BOQ หลังจำกนั้นฝ่ำย
บริหำรซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหำรที่มีควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์ในธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงจะน ำข้อมูลดังกล่ำวมำ
วิเครำะห์และประชุมกับฝ่ำยที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปเป็น BOQ ฉบับสุดท้ำยอีกครั้ง โดยองค์ประกอบที่กล่ำวมำทั้งหมดประกอบ
กับกำรบริหำรจัดกำรควบคุมต้นทุนอย่ำงรัดกุมจะช่วยลดควำมเส่ียงจำกกำรที่บริษัทอำจประมำณกำรต้นทุนงำนก่อสร้ำง
ผิดพลำดได้อย่ำงมีประสิทธิผล 

 

2. ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดในการรับงานและความไม่ต่อเนื่องของรายได้ 
 สัญญำรับเหมำก่อสร้ำง จะมีกำรก ำหนดกรอบระยะเวลำเริ่มต้นและส้ินสุดกำรให้บริกำรไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร
อย่ำงชัดเจน โดยสัญญำจะระบุวันที่ที่บริษัทสำมำรถเริ่มเข้ำปฏิบัติงำนและวันที่ที่บริษัทต้องก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จพร้อมส่ง
มอบให้แก่เจ้ำของโครงกำร แม้ว่ำในทำงปฏิบัติอำจมีเหตุกำรณ์ที่ท ำให้บริษัทต้องขยำยระยะเวลำกำรก่อสร้ำงจำกที่ก ำหนด
เดิม อำทิเช่น กรณีที่ลูกค้ำมีควำมประสงค์จะแก้แบบก่อสร้ำงบำงส่วน ท ำให้บริษัทต้องรื้อถอนเพื่อปรับแก้ไขงำนตำมแบบ
ใหม่ หรือลูกค้ำมีควำมประสงค์จะให้บริษัทให้บริกำรงำนก่อสร้ำงเพิ่มเติมจำกขอบเขตกำรท ำงำนตำมสัญญำหลัก เป็นต้น 
ฉะนั้น กำรที่บริษัทใช้ระยะเวลำก่อสร้ำงยำวนำนกว่ำแผนที่วำงไว้ จึงเป็นสำเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบกับกรอบเวลำกำรรับ
งำนในอนำคต และประมำณกำรรำยได้ของบริษัทเนื่องจำกมำตรฐำนกำรบัญชีก ำหนดให้ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงรับรู้รำยได้
ตำมระดับขั้นควำมส ำเร็จของงำน สำเหตุอีกประกำรที่อำจเป็นข้อจ ำกัดและท ำให้เกิดกำรขำดควำมต่อเนื่องของรำยได้อัน
เป็นผลต่อเนื่องมำจำกสำเหตุแรกคือกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถประมูลงำนใหม่ได้ตำมแผนที่วำงไว้ ซ่ึงอำจเกิดจำกกำรที่
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บริษัทไม่สำมำรถแข่งขันด้ำนรำคำกับคู่แข่ง หรือ ถูกจ ำกัดควำมสำมำรถในกำรรับงำนเนื่องจำกโครงกำรก่อสร้ำงเดิมใช้
ระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงมำกกว่ำที่วำงแผนไว้เดิม ท ำให้จ ำนวนบุคลำกรของบริษัทที่จัดสรรไว้ตำมแผนงำนไม่เพียงพอ ซ่ึง
จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบกำรของบริษัท 

  อย่ำงไรก็ดี บริษัทได้วำงมำตรกำรลดควำมเส่ียงดังกล่ำวโดยก ำหนดให้กลุ่มงำนสนับสนุนธุรกิจท ำหน้ำที่ในกำร
วำงแผนและทบทวนเป้ำหมำยรำยได้ตลอดจนก ำหนดแผนงำนในกำรเข้ำประมูลงำนล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 6 เดือน เพื่อเป็น
ข้อมูลให้ฝ่ำยบริหำรน ำมำวิเครำะห์และบริหำรจัดกำรปริมำณงำนที่จะเข้ำร่วมประมูลและรับงำนใหม่ในอนำคตและปริมำณ
บุคลำกรให้เพียงพอต่อกำรท ำงำน นอกจำกนี้ บริษัทยังมีข้อได้เปรียบจำกกำรที่บริษัทมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรก่อสร้ำงใน
งำนหลำกหลำยประเภท อำทิเช่น กำรก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำน กำรก่อสร้ำงคอนโดมิเนียมแนวรำบและแนวสูง ตลอดจน
งำนก่อสร้ำงที่มีลักษณะเฉพำะ เช่น งำนก่อสร้ำงโรงพยำบำล เป็นต้น ซ่ึงลูกค้ำได้ให้กำรยอมรับในคุณภำพและผลงำน
ก่อสร้ำงของบริษัท ท ำให้บริษัทได้รับกำรรับเชิญจำกลูกค้ำเพื่อให้เข้ำประมูลงำนของลูกค้ำเดิมอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนั้น 
บริษัทยังด ำเนินกำรติดตำมกำรประกวดรำคำ และศึกษำมูลค่ำต้นทุนโครงกำรในอดีตเพื่อใช้เป็นฐำนข้อมูลส ำหรับกำร
ประมำณรำคำเพื่อกำรเข้ำร่วมประมูลโครงกำรใหม่อย่ำงสม่ ำเสมอ 

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง 

 ควำมผันผวนของรำคำวัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงถือเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนกำรก่อสร้ำงอย่ำง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพำะกับงำนเอกชนที่บริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยงจำกกรณีที่รำคำวัสดุก่อสร้ำงปรับตัวสูงขึ้น
หลังจำกที่มีกำรตกลงรำคำตำมสัญญำกับลูกค้ำเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่ส ำหรับงำนภำครัฐที่ระบใุนเงื่อนไขกำรประกวดรำคำ
ว่ำเป็นแบบปรับรำคำ บริษัทจะได้รับเงินชดเชยในส่วนของผลต่ำงรำคำวัสดุก่อสร้ำง ณ วันที่ประกวดรำคำเทียบกับวันส่ง
มอบงำนในแต่ละงวดหำกบริษัทปฏิบัติตำมเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภท และลักษณะงำนตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำแบบ
ปรับรำคำได้ครบถ้วน อย่ำงไรก็ตำมบริษัทอำจไม่สำมำรถเรียกร้องให้ภำครัฐจ่ำยเงินชดเชยได้หำกผลต่ำงของรำคำวัสดุ
ก่อสร้ำงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมีมูลค่ำไม่ถึงเงื่อนไขตำมทีร่ะบุไว้ในสัญญำ เว้นแต่มีกำรเปลี่ยนแปลงในขอบเขตงำนก่อสร้ำงที่เคย
ก ำหนดไว้เดิมในสัญญำหลัก ซ่ึงต้นทุนค่ำวัสดุก่อสร้ำงหลักของบริษัทที่ส ำคัญได้แก่ เหล็ก ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ดังนั้น หำก
รำคำวัสดุก่อสร้ำงปรับตัวสูงขึ้นและบริษัทไม่สำมำรถบริหำรจดักำรหรือต่อรองกับผูจ้ัดจ ำหน่ำยรำคำวัสดุก่อสร้ำงได้ จึงอำจ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทเช่นเดียวกันโดยข้อมูลดัชนีรำคำอุปกรณ์ก่อสร้ำงจำกกองดัชนี
เศรษฐกิจกำรค้ำ ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ บ่งช้ีว่ำ รำคำซีเมนต์และผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ภำยในประเทศมีระดับควำมผันผวนของรำคำที่ค่อนข้ำงต่ ำเมื่อเทียบกับกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
โดยสำเหตุหลักส่วนหนึ่งมำจำกกำรที่ก ำลังกำรผลิตของผู้ประกอบกำรซีเมนต์ในประเทศยังไม่เต็มก ำลังกำรผลิตและมีกำร
ควบคุมเพดำนรำคำจำกกระทรวงพำณิชย์ ในขณะที่รำคำเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กมีระดับควำมผันผวนที่สูงกว่ำเนื่องจำก
วัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นกำรน้ ำเข้ำจำกต่ำงประเทศจึงท ำให้รำคำมักแปรผันตำมต้นทุนกำรผลิตที่ส ำคัญอำทิเช่น  ต้นทุนรำคำ
น้ ำมัน ต้นทุนแร่เหล็กและค่ำระวำงเรือ เป็นต้น 

 ทั้งนี้ บริษัทมีวิธีกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของรำคำวัสดุก่อสร้ำง โดยก ำหนดให้ 
ส ำหรับวัสดุพื้นฐำนที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง โดยเฉพำะวัสดุก่อสร้ำงประเภท เหล็ก และ ปูนซีเมนต์ ซ่ึงเป็นวัสดุก่อสร้ำงทั่วไปที่
จ ำเป็นต้องใช้ส ำหรับกำรก่อสร้ำงทุกโครงกำร บริษัทก ำหนดให้ใช้วิธีกำรตกลงรำคำกับผู้ขำยล่วงหน้ำ เพื่อป้องกันควำม
เสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัสดุก่อสร้ำงที่อำจเกิดขึ้น และในบำงกรณีที่บริษัทจ ำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้ำงส ำหรับหลำย
โครงกำรพร้อมกันในปริมำณมำก บริษัทจะใช้วิธีกำรต่อรองกับผู้จัดจ ำหน่ำยเพื่อขอส่วนลดตำมปริมำณกำรส่ังซ้ือลง 
(Volume Discount) โดยกำรจัดกำรตำมแนวทำงดังกล่ำวจะเป็นกำรเพิ่มอ ำนำจต่อรองกับผู้ขำย ท ำให้บริษัททรำบต้นทุนที่
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แน่นอนของโครงกำร และยังช่วยให้บริษัทสำมำรถควบคุมและบริหำรต้นทุนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น นอกจำกนี้ 
ฝ่ำยจัดซ้ือของบริษัทจะท ำหน้ำที่ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของวัสดุก่อสร้ำงอย่ำงต่อเนื่องเพื่อจะได้น ำข้อมูลดังกล่ำวมำ
รำยงำนฝ่ำยบริหำรและก ำหนดแนวทำงในกำรส่ังซื้อต่อไป อย่ำงไรก็ดี นอกจำกปัจจัยด้ำนรำคำที่มีผลต่อกำรตัดสินใจส่ังซ้ือ
ของบริษัทแล้ว ฝ่ำยบริหำรยังพิจำรณำปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง อำทิเช่น พื้นที่ในกำรจัดเก็บสินค้ำ กำรดูแลรักษำ และที่ส ำคัญ
ที่สุดคือควำมน่ำจะเป็นที่จะได้น ำวัสดุก่อสร้ำงมำใช้งำนในอนำคตอันใกล้ ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นต้นทุนของบริษัททั้งส้ิน มำ
ประกอบกำรตัดสินใจในขั้นตอนกำรส่ังซื้อวัสดุก่อสร้ำงด้วย 

4. ความเสี่ยงจากการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาอันเกิดจากความผิดพลาดของบริษัท 

 โดยทั่วไปแล้วสัญญำก่อสร้ำงที่บริษัทตกลงกับลูกค้ำมักจะระบุเบี้ยปรับจำกกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถส่งมอบงำน
ให้ลูกค้ำทันต่อเวลำตำมขั้นควำมส ำเร็จที่ก ำหนดไว้ในสัญญำได้โดยไม่มีเหตุอันสมควร ซ่ึงโดยปกติสัญญำจะระบุให้บริษัท
จะต้องช ำระค่ำเสียหำยให้กับลูกค้ำเปน็รำยวันนับจำกวันที่ถึงก ำหนดส่งมอบงำนตำมสัญญำ ในอัตรำประมำณร้อยละ 0.05 – 
0.10 แต่ไม่เกินร้อยละ 10.00 ของมูลค่ำสัญญำ ดังนั้น บริษัทจึงมีควำมเส่ียงจำกค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรก่อสร้ำงที่ไม่
แล้วเสร็จตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำอันเกิดจำกควำมผิดพลำดของบริษัท ซ่ึงนอกจำกควำมเสียหำยในรูปของกำรชดใช้
ค่ำเสียหำยแล้ว กำรที่บริษัทไม่สำมำรถส่งมอบงำนให้ทันตำมก ำหนดอำจส่งผลกระทบในแง่ลบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อช่ือเสียง
ทำงธุรกิจ แผนกำรด ำเนินงำนโดยรวมของบริษัทแล้ว ควำมล่ำช้ำในกำรก่อสร้ำงยังส่งผลเสียต่อบริษัทในเรื่องค่ำใช้จ่ำย
โสหุ้ยในกำรก่อสร้ำงที่เพิ่มขึ้น และกำรวำงแผนบุคลำกรของบริษัทส ำหรับแผนงำนในอนำคต 

 บริษัทตระหนักถึงควำมเส่ียงดังกล่ำวเป็นอย่ำงดี จึงด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำรูปแบบก ำรท ำงำนให้มี
มำตรฐำน โดยบริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบคุณภำพสำกล ISO 9001:2015 จำกสถำบัน UKAS ซ่ึงเป็นระบบ
บริหำรงำนเพื่อกำรประกันคุณภำพ มำใช้สร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพระบบกำรบริหำรงำน
ก่อสร้ำงโครงกำร โดยบริษัทมีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน มีกำรฝึกอบรมและประชุมทีมงำนระหว่ำงฝ่ำยบริหำร
และวิศวกรโครงกำรผู้ควบคุมงำนเพื่อแจ้งข้อมูลปรับปรุงตำมควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อกรณีที่งำน
ก่อสร้ำงเกิดควำมล่ำช้ำไปจำกแผนงำนที่ก ำหนดไว้ ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องจะได้เข้ำด ำเนินกำรแก้ไขได้ทันต่อ เวลำให้งำนก่อสร้ำง
อย่ำงทันท่วงทีรวมไปถึงกำรน ำระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) มำช่วยในกำรบริหำรงำนเพื่อให้สำมำรถทรำบ
ถึงสถำนะกำรก่อสร้ำงทุกช่วงขณะเวลำ (Real time) ส่วนกรณีเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกปัจจัยอื่นมำส่งผลกระทบต่อแผนกำร
ด ำเนินงำน บริษัทจะเร่งด ำเนินกำรติดต่อผู้ว่ำจ้ำงเพื่อแจ้งเหตุและขอขยำยระยะเวลำกำรด ำเนินงำนทันที อย่ำงไรก็ดี ตลอด
กำรท ำงำนที่ผ่ำนมำของบริษัทยังไม่เคยมีเหตุกำรณ์ควำมล่ำช้ำในกำรก่อสร้ำงโครงกำรอันเป็นผลมำจำกบริษัทจนต้องชดใช้
ค่ำเสียหำย  

5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ 

 เมื่อพิจำรณำโครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทในปี 2561 - ปี 2563 แล้วบริษัทมีรำยได้จำกลูกค้ำในส่วนงำนภำครัฐคิด
เป็นสัดส่วนประมำณ ร้อยละ 22.61 ร้อยละ 22.59 และร้อยละ 34.27 ของมูลค่ำรำยได้รวม ตำมล ำดับ ดังนั้น กำร
เปลี่ยนแปลงนโยบำยภำครัฐหรือกำรใช้จ่ำยงบประมำณของประเทศ ตลอดจนเสถียรภำพของรัฐบำล จึงอำจส่งผลกระทบ
ต่อปริมำณงำนประมูลใหม่ที่จะเกิดขึน้รวมไปถึงควำมล่ำช้ำจำกระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมระบบของหน่วยงำน
รำชกำรซ่ึงอำจไม่สอดคล้องกับควำมส ำเร็จของงำนที่บริษัทท ำได้ เป็นต้น นอกจำกนี้ กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกฎหมำย
โดยเฉพำะ เรื่องกำรปรับค่ำจ้ำงแรงงำนขั้นต่ ำ และ กำรควบคุมดูแลแรงงำนต่ำงด้ำวตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรจัดกำร
กำรท ำงำนคนงำนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่อำจมีกำรปรับแก้ในอนำคต จะมีผลกระทบต่อกำรบริหำร
ต้นทุนของบริษัท เนื่องจำกแรงงำนที่ท ำงำนในงำนรับเหมำก่อสร้ำงเป็นแรงงำนต่ำงด้ำวแทบทั้งหมด ดังนั้นกำร
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เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับแรงงำนต่ำงด้ำวข้ำงต้นอำจท ำให้ต้นทุนกำรจัดกำรแรงงำนของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น หรือ ไม่
สำมำรถจัดหำแรงงำนได้เพียงพอต่อควำมต้องกำร โดยในปี 2561 - ปี 2563 บริษัทมีคนงำนต่ำงด้ำวจ ำนวน 454 คน 638 คน 
และ 325 คน ตำมล ำดับ นอกจำกนี้ กำรเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมำยอื่นๆของหน่วยงำนที่ก ำกับโดยรัฐบำล อำทิเช่น มำตรกำร 
Loan to Value (“ LTV”) ของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซ่ึงก ำหนดอัตรำส่วนเงินให้สินเช่ือต่อมูลค่ำหลักประกันส ำหรับภำค
อสังหำริมทรัพย์ ซ่ึงบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2562 เป็นต้นมำ เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้ปริมำณกำรก่อสร้ำง
คอนโดมิเนียมมีจ ำนวนลดลงและอำจส่งผลกระทบทำงอ้อมแก่บริษัทในฐำนะที่บริษัทมีฐำนลูกค้ำส่วนหนึ่งอยู่ในกลุ่ม
อสังหำริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้  

 อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับโครงกำรของภำครัฐที่มีกำรลงนำมสัญญำว่ำจ้ำงหรือเริ่มด ำเนินกำรไปแล้ว จะถือว่ำ
โครงกำรนั้นๆได้รับกำรจัดสรรงบประมำณซ่ึงเป็นกำรรับประกันว่ำรัฐบำลได้จัดสรรเงินไว้เพื่อจ่ำยช ำระส ำหรับกำร
ก่อสร้ำงโครงกำรดังกล่ำวแล้ว ดังนั้น แม้ว่ำขั้นตอนกำรจ่ำยช ำระค่ำบริกำรของภำครัฐจะใช้เวลำนำน แต่ควำมเส่ียงที่บริษัท
จะไม่ได้รับช ำระเงินค่ำก่อสร้ำงจำกหน่วยงำนของรัฐจึงมีควำมเป็นไปได้ที่ต่ ำมำก ทั้งนี้ ฝ่ำยบริหำรของบริษัทมีกำรติดตำม
ข่ำวสำร ทิศทำงของนโยบำย และมำตรกำรต่ำงๆ ทำงเศรษฐกิจของภำครัฐ ซ่ึงอำจส่งผลกระทบกับกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทอย่ำงใกล้ชิด เพื่อจะสำมำรถพิจำรณำผลกระทบที่อำจเกิดและปรับตัว หรือเตรียมกำรรับมือได้อย่ำงทันถ่วงที ในขณะ
ที่ประเด็นของกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนนั้น บริษัทมีฝ่ำยบริหำรจัดกำรแรงงำนซ่ึงท ำหน้ำที่ดูแลเกี่ยวกับกำรคัดเลือก ติดต่อ
หน่วยงำนรำชกำร ฝึกอบรม ดูแลเรื่องสิทธิและสวัสดิกำรต่ำงๆให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำร
จัดกำรแรงงำนยังท ำหน้ำที่คอยติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกำรก่อสร้ำงทั้งหมด อำทิ
เช่น กฎหมำยหรือข้อก ำหนดที่ เกี่ยวกับกำรท ำงำนของแรงงำนต่ำงด้ำว พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงสัมพันธ์กับกำรขอใบอนุญำตก่อสร้ำง เป็นต้น ดังนั้น ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ฝ่ำยบริหำรจัดกำรแรงงำน
จะเป็นผู้ประสำนงำน ค้นหำข้อมูล เพื่อรำยงำนให้ฝ่ำยบริหำรทรำบ และจัดประชุมร่วมกับหน่วยงำนภำยในที่เกี่ยวข้องทันที
หำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อหำรือวิธีกำรรับมือและแนวทำงกำรแก้ไขไว้
ล่วงหน้ำ 

6. ความเสี่ยงในการพึ่งพิงวิศวกร 

 ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงจ ำเป็นต้องอำศัยควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะทำงของบุคลำกร ในกำรบริหำรและควบคุม
ต้นทุนกำรก่อสร้ำงโครงกำร โดยเฉพำะวิศวกรในระดับผู้จัดกำรโครงกำร (Project Manager หรือ PM) และวิศวกรผู้ควบคุม
งำน (Project Engineer หรือ PE) ซ่ึงบุคลำกรดังกล่ำวมีส่วนส ำคัญต่อกำรควบคุมและบริหำรโครงกำรให้ประสบผลส ำเร็จ  

ดังนั้น หำกบริษัทขำดบุคลำกรประเภทดังกล่ำวแล้ว อำจส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรรับงำนและกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทได้ โดย ณ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีวิศวกรในระดับผู้จัดกำรโครงกำร จ ำนวน 4  คนและทีมวิศวกรรวมถึง
พนักงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแผนกอีกจ ำนวน 83 คน 

 บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพวิศวกรของบริษัท โดยสนับสนุนให้วิศวกรเข้ำรับกำรอบรมเพิ่มเติม
และดูงำนเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำน เทคโนโลยีและเทคนิคกำรก่อสร้ำงใหม่ๆอยู่เสมอ นอกจำกนี้ บริษัทยังมีคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน ซ่ึงช่วยให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถปฏิบัติตำมได้อย่ำงเป็นมำตรฐำนเดียวกัน และยังช่วยย่นระยะเวลำกำรศึกษำงำน
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติหน้ำที่นั้นๆ ตลอดจนมีนโยบำยด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมยุติธรรม มีกำรให้
ผลตอบแทนแก่พนักงำนที่เหมำะสมเป็นระบบ และมีมำตรกำรจูงใจต่ำงๆ ที่สำมำรถแข่งขันกับตลำดได้ บริษัทจึงเช่ือมั่นว่ำ
กำรด ำเนินกำรดังที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะช่วยลดควำมเสี่ยงในกำรพึ่งพำและขำดแคลนวิศวกรได้ 
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7. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง 

 ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงถือเป็นธุรกิจที่ใช้แรงงำนจ ำนวนมำก และมักจะประสบปัญหำขำดแคลนแรงงำนในช่วง
วันหยุดตำมประเพณีและเทศกำลส ำคัญ ซ่ึงแรงงำนส่วนใหญ่จะหยุดยำวเป็นเวลำหลำยวัน เช่น วันปีใหม่ วันสงกรำนต์ เป็น
ต้น ดังนั้น หำกงำนก่อสร้ำงในมือซ่ึงอยู่ระหว่ำงเร่งท ำงำนทับซ้อนกับช่วงวันหยุดยำว อำจส่งผลให้งำนก่อสร้ำงล่ำช้ำกว่ำ
แผนงำนที่วำงไว้หรือบริษัทอำจต้องมีกำรเพิ่มอัตรำค่ำจ้ำงชดเชยเพื่อจูงใจให้แรงงำนอยู่ท ำงำนในช่วงเวลำดังกล่ำวซ่ึงท ำให้
ต้นทุนงำนก่อสร้ำงสูงขึ้นกว่ำที่ประมำณกำรไว้  

เพื่อป้องกันควำมเส่ียงจำกกำรขำดแคลนแรงงำนก่อสร้ำง บริษัทใช้วิธีก ำหนดแผนงำนประมูลและก่อสร้ำง
โครงกำร ล่วงหน้ำโดยแผนงำนดังกล่ำวจะมีกำรก ำหนดจ ำนวนแรงงำนที่ต้องใช้ในแต่ละช่วงระยะเวลำก่อสร้ำงซ่ึงจะ
ก ำหนดขอบเขตงำนก่อสร้ำงและจ ำนวนแรงงำนที่ต้องใช้ในงำนก่อสร้ำงแต่ละประเภทอย่ำงละเอียดเพื่อที่บริษัท จะได้
จัดสรรจ ำนวนแรงงำนทั้งที่มีทักษะกำรก่อสร้ำงและไม่มีทักษะงำนก่อสร้ำงส ำหรับงำนในแต่ละประเภทให้เหมำะสมตำม
ช่วงเวลำก่อสร้ำง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำบริษัทจะมีจ ำนวนแรงงำนที่เพียงพอตำมแผนงำนก่อสร้ำง บริษัทจึงได้ท ำบันทึก
ข้อตกลงกับบริษัทรับจัดหำแรงงำนต่ำงด้ำว ซ่ึงบริษัทรับจัดหำแรงงำนต่ำงด้ำวมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดหำแรงงำน
ก่อสร้ำงให้แก่บริษัททั้งหมดตลอดช่วงระยะเวลำก่อสร้ำง อีกทั้ง บริษัทได้จัดตั้งฝ่ำยบริหำรจัดกำรแรงงำนเพื่อดูแลแรงงำน
ก่อสร้ำงของบริษัทโดยเฉพำะ ซ่ึงฝ่ำยบริหำรจัดกำรแรงงำนมีหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนกับนำยหน้ำจัดหำแรงงำนเพื่อน ำเข้ำ
แรงงำนต่ำงด้ำว ตลอดจนคัดเลือกแรงงำน ติดต่อหน่วยงำนรำชกำร ฝึกอบรม จัดหำที่พัก และ ดูแลเรื่องผลประโยชน์
เกี่ยวกับอัตรำค่ำแรง สิทธิ และ สวัสดิกำรต่ำงๆที่แรงงำนพึงจะได้รับตำมที่กฎหมำยคุ้มครองแรงงำนก ำหนด นอกจำกนี้ เพื่อ
ลดควำมเส่ียงที่แรงงำนต่ำงด้ำวที่มีฝีมือหรือควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนจะถูกผู้รับเหมำรำยอื่นซ้ือตัวไป บริษัทจึงได้มุ่งเน้น
พัฒนำแรงงำนฝีมือจำกแรงงำนที่มีอยู่ในมือ โดยมีหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ในกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้กับคนงำนที่คัดเลือกแล้ว
ว่ำมีควำมสำมำรถและมีศักยภำพที่จะพัฒนำต่อไปได้ อย่ำงไรก็ตำม ในอดีตที่ผ่ำนมำบริษัทไม่เคยประสบปัญหำขำดแคลน
แรงงำนก่อสร้ำงทั่วไป 

8. ความเสี่ยงจากผลกระทบด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง 

 บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรร่วมดูแลสังคมและส่ิงแวดล้อม จึงจัดให้มีแผนกควำมปลอดภัยขึ้นเพื่อดูแลควำม
ปลอดภัยทั้งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำง รวมไปถึงชุมชนข้ำงเคียงและส่ิงแวดล้อมโดยรอบให้ได้รับผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำง
ของบริษัทให้น้อยที่สุด เพรำะหำกเกิดควำมผิดพลำดและส่งผลกระทบต่อบุคคลภำยนอกจนท ำให้เกิดควำมเสียหำย ทั้งทำง
ชีวิตหรือ ทรัพย์สิน หรือส่งผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม เช่น มลภำวะทำงเสียง ฝุ่นควัน หรือเกิดควำมเสียหำยแก่อำคำร
และพ้ืนที่ใกล้เคียง อำจท ำให้บริษัทถูกร้องเรียน/ฟ้องร้อง และถูกเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำว ยิ่งไปกว่ำนั้นยัง
ส่งผลเสียต่อช่ือเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของบริษัทด้วย 

 ทั้งนี้ บริษัทให้ควำมส ำคัญและมีมำตรกำรที่เคร่งครัดเกี่ยวกับเรื่องควำมปลอดภัยมำโดยตลอด โดยมีกำรปลูกฝัง
จิตส ำนึกให้พนักงำนทุกคนเห็นควำมส ำคัญของกำรรักษำควำมปลอดภัยโดยเฉพำะพนักงำนที่ต้องออกไปปฏิบัติหน้ำที่
ประจ ำสถำนที่ก่อสร้ำงให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรรักษำควำมปลอดภัย ตลอดจนจัดให้มีกำรอบรมเกี่ยวกับควำม
ปลอดภัยในกำรก่อสร้ำงอย่ำงสม่ ำเสมอ นอกจำกนี้ บริษัทได้มีกำรท ำประกันภัยคุ้มครองควำมเส่ียงไว้กับบริษัทประกันภัย
เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงและค่ำเสียหำยที่บริษัทอำจต้องชดใช้ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ไม่คำดคิด และในกรณีที่บริษัทได้รับ
กำรร้องเรียน บริษัทจะด ำเนินกำรตรวจสอบและเร่งแก้ไขปัญหำโดยเร็ว 
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9. ความเสี่ยงจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจในวงกว้ำง โดยบทวิเครำะห์ของ
ธนำคำรพัฒนำเอเชีย (เอดีบี) ไดป้ระเมินระดับควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจต่อประเทศไทย 5.6 พันล้ำนดอลลำร์ หรือประมำณ
ร้อยละ 1.11 ของจีดีพีไทย ซ่ึงนอกจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 จะก่อให้เกิดผลกระทบทำงตรงต่ออุตสำหกรรม
กำรท่องเที่ยวอุตสำหกรรมโรงแรมและภำคกำรผลิตแล้ว  ยังส่งผลกระทบทำงอ้อมต่อระดับควำมเช่ือมั่นกำรใช้จ่ำย
ภำคเอกชน และส่งผลกระทบสืบเนื่องให้ผู้ประกอบกำรภำคเอกชนตัดสินใจชะลอกำรขยำยงำนหรือเลื่อนแผนงำนก่อสร้ำง
โครงกำรใหม่ออกไปในอนำคต โดยเฉพำะในกลุ่มอสังหำริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมซ่ึงได้รับผลกระทบโดยตรงจำก
สถำนกำรณ์ COVID-19 จนส่งผลก ำลังซ้ือคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ โดยผลกระทบดังกล่ำวอำจ
ส่งผลกระทบให้ผู้พัฒนำอสังหำริมทรัพย์บำงรำยขำดสภำพคล่องทำงกำรเงินและอำจน ำมำสู่กำรจ่ำยช ำระเงินล่ำช้ำหรือผิด
นัดกำรช ำระเงินแก่บริษัทได้ และยังส่งผลให้กำรแข่งขันในกำรประมูลงำนใหม่ในกลุ่มอสังหำริมทรัพย์รุนแรงขึ้นอัน
เนื่องมำจำกโครงกำรก่อสร้ำงใหม่มีจ ำนวนลดลง นอกจำกนี้ ในกรณีที่เกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่งำน
ก่อสร้ำงหรือภำยในส ำนักงำนของบริษัท อำจท ำให้บริษัทจ ำเป็นต้องหยุดหรือชะลอกำรก่อสร้ำงงำนและเป็นผลให้มีต้นทุน
ที่เพิ่มขึ้นเกินกว่ำที่บริษัทประมำณกำรไว้  

บริษัทได้ตระหนักถึงควำมเส่ียงดังกล่ำว จึงได้ด ำเนินมำตรกำรตั้งรับต่อสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของไวรัสโควิด-

19 โดยก ำหนดนโยบำยที่ส ำคัญ อำทิเช่น เพิ่มควำมถ่ีในกำรท ำควำมสะอำดสถำนที่ท ำงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ จัดหำสบู่ เจลล้ำง
มือแอลกอฮอล์ให้กับลูกจ้ำงและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีกำรตรวจวัดไข้ คัดกรองลูกจ้ำงก่อนเข้ำท ำงำนในสถำนที่
ก่อสร้ำงและส ำนักงำน กำรจัดท ำแคมป์คนงำนส ำรอง จัดท ำแผนส ำรองเพื่อก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้แก่
พนักงำนเมื่อเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น นอกจำกนี้ในกรณีที่กิจกำรอำจต้องเผชิญสถำนกำรณ์ที่สุ่มเส่ียง อำทิเช่น พบ
ลูกจ้ำงป่วยเป็นจ ำนวนมำก บริษัทอำจพิจำรณำให้หยุดกำรก่อสร้ำงทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นกำรช่ัวครำวเพื่อให้ลูกจ้ำงหยุด
พักรักษำตัวเพื่อลดกำรแพร่กระจำยของเช้ือโรค นอกจำกนี้ บริษัทยังได้ส่ือสำรและจัดประชุมร่วมกับลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อ
เตรียมรับมือในกรณีที่เกิดกำรแพร่ระบำดในสถำนที่ก่อสร้ำงเพื่อจะได้ลดผลกระทบในกรณีที่ ต้องหยุดหรือชะลอกำร
ก่อสร้ำงในอนำคตอีกช่องทำงหนึ่ง นอกจำกนี้ บริษัทยังปรับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจโดยเลือกประมูลงำนและรับงำน
ของผู้ ว่ำจ้ำงที่ เป็นหน่วยงำนรำชกำรมำกขึ้น เพื่อเป็นกำรลดควำมเส่ียงจำกลูกค้ำเอกชนโดยเฉพำะลูกค้ำในกลุ่ม
อสังหำริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมที่ชะลอตัวลง 

10. ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของมูลค่างานเปลี่ยนแปลง / แก้ไข / เพิ่มเติมจากสัญญาเดิม 

 หลังจำกที่เจ้ำของโครงกำรประกำศผลผู้ชนะกำรประมูลแล้ว และอยู่ระหว่ำงขั้นตอนจัดท ำและรอลงนำมใน
สัญญำก่อสร้ำง ผู้ว่ำจ้ำงจะออกหนังสือแสดงเจตจ ำนงในกำรว่ำจ้ำงบริกำรรับเหมำก่อสร้ำง (Letter of Intent หรือ “LOI”) 
ให้แก่บริษัทเพื่อใช้เป็นหลักฐำนยืนยันเจตนำกำรว่ำจ้ำงระหว่ำงที่รอแก้ไขหรือเสนอผู้มีอ ำนำจลงนำมในสัญญำ  และ
ภำยหลังจำกที่บริษัทได้รับ LOI ดังกล่ำวแล้ว บริษัทอำจด ำเนินกำรใช้งบประมำณเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้ำงอำทิเช่น กำรหำ
พื้นที่เช่ำเพื่อตั้งแคมป์คนงำน เป็นต้น เพื่อให้กำรก่อสร้ำงเป็นไปตำมแผนงำนก่อสร้ำงหรือเร็วกว่ำแผนงำนที่ได้ก ำหนดไว้  

จึงท ำให้บริษัทมีควำมเส่ียงจำกกำรที่ไม่สำมำรถเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมพื้นที่ก่อสร้ำงที่เกิดขึ้นจำกผู้ว่ำจ้ำงได้ ใน
กรณีที่ผู้ว่ำจ้ำงไม่ยินยอมลงนำมในสัญญำในภำยหลัง นอกจำกนี้ ในระหว่ำงระยะเวลำกำรก่อสร้ำงโครงกำร ลูกค้ำอำจจะมี
ควำมต้องกำรเปลี่ยนแปลง / แก้ไข / เพิ่มเติมลักษณะหรือขอบเขตของงำนก่อสร้ำงที่นอกเหนือจำกที่ตกลงกันไว้ในสัญญำ
ต้นฉบับเดิม โดยยังไม่ได้มีกำรตกลงมูลค่ำของงำนส่วนที่เปลี่ยนแปลง / แก้ไข / เพิ่มเติมไว้อย่ำงเป็นทำงกำรหรือจัดท ำให้
กำรส่ังงำนดังกล่ำวมีลักษณะผูกพันเกิดสิทธิเรียกร้องระหว่ำงคู่สัญญำเฉกเช่นสัญญำก่อสร้ำงเดิม เนื่องจำกในทำงปฏิบัติ 
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บริษทัมกัจะตอ้งด ำเนินกำรก่อสร้ำงตำมแบบท่ีถูกปรับแก ้/ เพ่ิมเติมจำกลูกคำ้ก่อนท่ีจะมีกำรตกลงท ำสัญญำหรือเอกสำรระบุ
เง่ือนไขและรำยละเอียดเก่ียวกับกำรให้บริกำรนั้ น ซ่ึงในกำรปรับแก้น้ีท ำให้บริษัทต้องรับภำระต้นทุนในส่วนท่ี
นอกเหนือจำกสัญญำเดิมจนกว่ำจะมีกำรจดัท ำสัญญำหรือเอกสำรยืนยนักำรส่ังเปล่ียนแปลง / แกไ้ข / เพ่ิมเติมจำกลูกคำ้อยำ่ง
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร อีกทั้งในขั้นตอนกำรจดัท ำสัญญำหรือเอกสำรยืนยนักำรส่ังจำ้งดงักล่ำว บริษทัอำจถูกต่อรองรำคำให้
ต ่ำลงซ่ึงอำจส่งผลให้อตัรำก ำไรขั้นตน้ของโครงกำรนั้นๆต ่ำลงดว้ย 

 บริษัทมุ่งมั่นด ำเนินงำนก่อสร้ำงตำมท่ีได้รับหมอบหมำยอย่ำงเต็มท่ีเพ่ือท่ีจะสำมำรถด ำเนินกำรส่งมอบงำน               
ให้ลูกค้ำไดต้ำมเป้ำหมำยและมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด เพื่อรักษำและพฒันำควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกค้ำ อนัจะเป็นผลให้             
กำรเจรจำต่อรองเป็นประโยชน์กบับริษทัและค่อนขำ้งรำบร่ืน อย่ำงไรก็ตำม ก่อนท่ีบริษทัจะเร่ิมงำนส่วนท่ีไดรั้บแจง้จำก
ลูกคำ้ให้เปล่ียนแปลง / แกไ้ข / เพ่ิมเติม ขอบเขตงำนก่อสร้ำงท่ีอยู่นอกเหนือจำกสัญญำก่อสร้ำงเดิม ฝ่ำยวิศวกรรมจะตอ้ง
ได้รับเอกสำรหนังสืองำนส่ังจ้ำงเพ่ิมเติม (Site Instruction หรือ SI) จำกลูกค้ำก่อนลงมือท ำงำน และจะต้องส่ือสำรเพ่ือ
ก ำหนดและจดัท ำรำยงำนแสดงลกัษณะงำนก่อสร้ำงท่ีมีกำรปรับ / เพ่ิม ตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เพื่อควำมเขำ้ใจท่ีตรงกนั
ทั้งสองฝ่ำย โดยอำจมีกำรค ำนวณมูลค่ำของงำนคร่ำวๆดว้ยมูลค่ำท่ีอำ้งอิงจำกสัญญำเดิมให้ลูกคำ้ตรวจสอบเบ้ืองตน้ และใช้
เป็นเอกสำรประกอบในขั้นตอนกำรเปิด PO และเรียกช ำระเงินส ำหรับงำนก่อสร้ำงส่วนน้ีต่อไป นอกจำกนั้น บริษทัยงัมีกำร
ก ำหนดกรอบมูลค่ำของต้นทุนส่วนงำนเปล่ียนแปลง / แกไ้ข / เพ่ิมเติม ท่ีบริษทัอำจตอ้งมีกำรเข้ำด ำเนินกำรก่อนไดรั้บ
สัญญำ / ค  ำส่ังจำ้งอย่ำงเป็นทำงกำร เพ่ือจ ำกดัควำมเส่ียงท่ีบริษทัอำจไม่ไดรั้บช ำระค่ำก่อสร้ำงในส่วนงำนดงักล่ำวหรือถูก
ต่อรองจนเกิดผลขำดทุนให้อยู่ในระดบัท่ีบริษทัยอมรับได ้โดยยงัคงควำมคล่องตวัในกำรท ำงำนจริง ทั้งน้ี รำยกำรดงักล่ำว
จะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกผูมี้อ  ำนำจตำมท่ีก ำหนดไวใ้นคู่มืออ ำนำจอนุมติัของบริษทัก่อนด ำเนินกำรเสมอ 

11. ความเส่ียงจากการได้รับเงินค่าก่อสร้างล่าช้า 
 ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงจะสำมำรถเรียกช ำระค่ำบริกำรจำกลูกคำ้ไดต้ำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำซ่ึงส่วนใหญ่
จะเป็นกำรเรียกเก็บตำมควำมคืบหนำ้ของงำนก่อสร้ำง และเม่ือเกิดเหตุกำรณ์ท่ีบริษทัไม่สำมำรถเรียกช ำระเงินจำกลูกคำ้ได ้
บริษทัจะตอ้งแบกรับตน้ทุนและค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งระหว่ำงช่วงเวลำท่ีรอกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว โดยสำเห ตุท่ีบริษทัไม่
สำมำรถเรียกเก็บหรือไดรั้บช ำระค่ำก่อสร้ำงล่ำชำ้จำกลูกคำ้ภำคเอกชนมกัเกิดจำกควำมล่ำชำ้และควำมซบัซอ้นในกำรตรวจ
รับงำนของท่ีปรึกษำโครงกำร หรือ ผูว่้ำจำ้งเจำ้ของโครงกำรเอง ในขณะท่ีควำมล่ำชำ้ท่ีเกิดในผูว่้ำจำ้งท่ีเป็นภำครัฐมีสำเหตุ
มำจำกระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมระบบรำชกำรซ่ึงอำจไม่สอดคลอ้งกบัควำมส ำเร็จของงำนท่ีบริษทัท ำได ้

 บริษทัมีแนวทำงลดควำมเส่ียงในควำมล่ำช้ำของกำรรับช ำระเงินค่ำก่อสร้ำงโดยเพ่ิมกำรพิจำรณำคุณภำพและ
ฐำนะทำงกำรเงินของลูกคำ้ผูว่้ำจำ้งท่ีบริษทัจะเขำ้ร่วมประมูลงำน / รับงำน อีกทั้ง เม่ือบริษทัพิจำรณำและตดัสินใจรับงำน
แลว้ก็จะปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญำอย่ำงเคร่งครัดเพื่อลดปัญหำกรณีท่ีเกิดประเด็นพิพำทเก่ียวกบัขอบเขตของ
งำน และเง่ือนไขในกำรเรียกรับช ำระเงินกับลูกค้ำ และพยำยำมนัดหมำยเจำ้หน้ำท่ีท่ีท ำหน้ำท่ีตรวจรับงำนล่วงหน้ำใน
ช่วงเวลำท่ีท ำงำนใกลแ้ลว้เสร็จ เพื่อท่ีจะไดเ้ผื่อเวลำให้เจำ้หน้ำท่ีสำมำรถบริหำรเวลำท่ีจะเขำ้มำตรวจรับงำนของบริษทัได้
ทนัต่อเวลำ และติดตำมผลกำรตรวจรับงำนและกำรช ำระเงินจำกผูว่้ำจำ้งอยำ่งต่อเน่ือง 

12. ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้บริหารหลัก 
 ผูบ้ริหำรหลกัของบริษทัคือกลุ่มผูบ้ริหำรท่ีไดร่้วมก่อตั้งบริษทัมำตั้งแต่เร่ิมแรก ซ่ึงไดแ้ก่ นำยเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม 
และนำยวำยุ ทองพูน ซ่ึงเป็นผูบ้ริหำรท่ีมีประสบกำรณ์และช่ือเสียงในวงกำรธุรกิจจนสำมำรถสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือ ควำม
เช่ือมัน่และควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคำ้ของบริษทัมำอยำ่งยำวนำน ดงันั้น ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงผูบ้ริหำรหลกั จึงอำจ
ส่งผลกระทบที่ท  ำให้บริษทัไดรั้บควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินธุรกิจได ้
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 อย่ำงไรก็ดี บริษัทตระหนักถึงควำมเส่ียงที่อำจจะเกิดขึ้นและก ำหนดแนวทำงในกำรลดควำมเส่ียงด้วยกำรจัดท ำ
นโยบำยแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งและกำรบริหำรคนเก่ง (Succession Plan and Talent Management) พร้อมทั้งสร้ำงกรอบ
แนวทำงในกำรสร้ำงบุคลำกรของบริษัทขึ้นมำทดแทนด้วยกำรส่งพนักงำนเข้ำอบรมในหลักสูตรต่ำงๆเพื่อเพิ่มควำมรู้
ควำมสำมำรถ และพิจำรณำผลตอบแทนให้แก่พนักงำนอย่ำงเหมำะสมเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่และลดกำร
พึ่งพิงพนักงำนรำยใดรำยหนึ่งโดยเฉพำะ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบำยสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำมำร่วมงำนกับ
บริษัทให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจอีกด้วย ซ่ึงแนวทำงดังกล่ำวจะช่วยลดควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงผู้บริหำรหลักและสร้ำง
ควำมยั่งยืนให้แก่บริษัทได้ในอนำคต 

13. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงาน 

 บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ กลุ่มครอบครัวบัวนุ่ม และนำยวำยุ ทองพูนซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เดิม ถือหุ้น
รวมจ ำนวน 457,600,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.27 ของทุนช ำระแล้ว 300.00 ล้ำนบำท ดังนั้น หำกกลุ่มผู้ถือหุ้น
ดังกล่ำวออกเสียงไปในทิศทำงเดียวกัน จะท ำให้สำมำรถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมำยหรือข้อบังคับ
บริษัทก ำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรำยอื่นจึงอำจไม่สำมำรถรวบรวม
คะแนนเสียงให้เพียงพอเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ 

 บริษัทตระหนักถึงควำมเส่ียงดังกล่ำว จึงได้แต่งตั้งกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน จำกกรรมกำรทั้งหมด 8 ท่ำน 
โดยปัจจุบันทั้ง 3 ท่ำน ได้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงจะท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทเพื่อช่วย
ถ่วงดุลอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรของบริษัทได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมกำรตรวจสอบเป็นบุคคลที่มีควำมเป็นอิสระ มีวุฒิ
กำรศึกษำและคุณวุฒิ รวมทั้งมีควำมรู้ควำมสำมำรถที่จะคุ้มครองผูถ้ือหุ้นรำยย่อย นอกจำกนี้ ในกำรตัดสินใจกระท ำกำรหรอื
ละเว้นกระท ำกำรใดๆ คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยในกำรด ำเนินงำนโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และ
หำกบริษัทมีควำมจ ำเป็นในกำรท ำรำยกำรกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง บริษัทจะปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท ำ
รำยกำรระหว่ำงกันตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่ประกำศไว้ของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่ำงเคร่งครัด ทั้งนี้ บุคคลที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงส ำหรับวำระที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุมัติกำรท ำ
รำยกำรดังกล่ำว 

14. ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจมีข้อจ ากัดในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในอนาคต 

 แม้บริษัทมหำชนจ ำกัดไม่จ ำเป็นต้องเสนอสิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนเมื่อมีกำรออกหุ้น
สำมัญเพิ่มทุน แต่บริษัทมหำชนจ ำกัดก็มีกำรออกตรำสำรต่ำง ๆ รวมถึงหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและตรำสำรประเภทอื่นที่ออกโดย
บริษัท เช่น ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น (Warrant) หรือใบแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR – 

Transferable Subscription Right) หรือหุ้นกู้แปลงสภำพ (Convertible Bond) เป็นครั้งครำว โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น ในกรณีที่บริษัทเสนอหรือให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญในกำรซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนหรือสิทธิในรูปแบบ
ใด ๆ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในกำรด ำเนินกำรเสนอขำยตรำสำรดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทอำจไม่เสนอสิทธิในกำร
จองซ้ือตรำสำรดังกล่ำวแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญที่มีที่อยู่นอกประเทศไทย นอกจำกนี้ ภำยใต้กฎหมำยที่บังคับใช้ บริษัทอำจถูกห้ำม
มิให้เสนอขำยตรำสำรดังกล่ำวแก่ผู้ถือหุ้นในบำงประเทศ เว้นแต่ได้ด ำเนินกำรปฏิบัติตำมขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทไม่
อำจเสนอสิทธิดังกล่ำวแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญที่มีสถำนะเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) ตำมควำมหมำยตำมกฎ Regulation S 

ภำยใต้พระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ ค.ศ. 1933 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่ (ก) มีแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่มีผลบังคับใช้ภำยในพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกำดังกล่ำว 
หรือ (ข) เป็นกำรเสนอขำยสิทธิดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้นตำมข้อยกเว้นภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศ
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สหรัฐอเมริกำ กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยหลักทรัพย์หรือข้อก ำหนดของกฎเกณฑ์อื่นในบำงประเทศอำจท ำให้ผู้ลงทุนไม่
สำมำรถใช้สิทธิในกำรซ้ือตรำสำรตำมสัดส่วนได้ ซ่ึงอำจลดสัดส่วนกำรถือหุ้นของนักลงทุนดงักล่ำว ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหน้ำที่
ต้องด ำเนินกำรยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสำมัญของบริษัทในประเทศใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนต่ำงชำติสำมำรถใช้สิทธิในกำรซ้ือหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนในอนำคต 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการเช่า 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิกำรเช่ำ ซ่ึง
สำมำรถแสดงรำยละเอียดได้ดังนี้ :- 

รายการ การใช้ประโยชน์ 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ  

(ล้านบาท) 
ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

ณ 31 ธ.ค.62 ณ 31 ธ.ค.63 

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน ซึ่งได้แก่ 
- โฉนดเลขที่ 164285 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี (0-0-30) 
- โฉนดเลขที่ 164286 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี (0-0-30) 
- โฉนดเลขที่ 164287 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี (0-0-30) 
- โฉนดเลขที่ 164288 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี (0-0-30) 
- โฉนดเลขที่ 164289 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี (0-0-30) 
- โฉนดเลขที่ 164290 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี (0-0-30) 
- โฉนดเลขที่ 33206 ต.บำงเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธำนี (1-1-43) 
- โฉนดเลขที่ 33207 ต.บำงเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธำนี (2-1-32.6) 
- โฉนดเลขที่ 33208 ต.บำงเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธำนี (1-1-13) 
- โฉนดเลขที่ 53583 ต.คูบำงหลวง อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี 

(14-3-84) 

 

ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ ่

ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ ่

ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ ่

ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ ่

ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ ่

ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ ่

ที่ตั้งคลงัสินค้ำ/วัสดุ 
ที่ตั้งคลงัสินค้ำ/วัสดุ 
ที่ตั้งคลงัสินค้ำ/วัสดุ 
ที่ตั้งคลงัสินค้ำ/วัสดุ 

 

 

 

9.67 

 

 

 

 

24.86 

 

40.69 

 

 

 

9.67 

 

 

 

 

24.86 

 

40.69 

 

เป็นเจ้ำของ 

เป็นเจ้ำของ 

เป็นเจ้ำของ 

เป็นเจ้ำของ 

เป็นเจ้ำของ 

เป็นเจ้ำของ 

เป็นเจ้ำของ 

เป็นเจ้ำของ 

เป็นเจ้ำของ 

เป็นเจ้ำของ 

 

ติดภำระจ ำนอง1/ 

ติดภำระจ ำนอง1/ 

ติดภำระจ ำนอง1/ 

ติดภำระจ ำนอง1/ 

ติดภำระจ ำนอง1/ 

ติดภำระจ ำนอง1/
 

ติดภำระจ ำนอง2/ 

ติดภำระจ ำนอง2/ 

ติดภำระจ ำนอง2/ 

ติดภำระจ ำนอง2/ 

2. อำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำร และ สิ่งปลูกสร้ำง 

- อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำรบนที่ดินโฉนดเลขที่ 164285-90 

- สิ่งปลูกสร้ำงบนที่ดินโฉนดเลขที่ 33206-8 

- สิ่งปลูกสร้ำงบนที่ดินโฉนดเลขที่ 53583 

 

อำคำรส ำนักงำนใหญ่ 
คลังสินค้ำ/วัสดุ 
คลังสินค้ำ/วัสดุ 

 

13.08 

23.59 

2.34 

 

37.95 

22.48 

2.23 

 

เป็นเจ้ำของ 

เป็นเจ้ำของ 

เป็นเจ้ำของ 

 

ติดภำระจ ำนอง 1/ 

ติดภำระจ ำนอง 2/ 

ติดภำระจ ำนอง 2/ 

3. เครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้ำง ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 45.78 39.33 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 
4. อุปกรณ์ส ำนักงำน ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 5.48 8.20 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 
5. ยำนพำหนะ ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 16.21 1.54 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 
6. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ - - เป็นเจ้ำของ ไม่มี 
7. สินทรัพยร์ะหว่ำงก่อสร้ำง ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 14.54 1.90 เป็นเจ้ำของ ไม่มี 

รวม  196.24 188.85   

หมำยเหตุ : 
1/ บริษัทได้จ ำนองที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้ำงบนที่ดิน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทภำยใต้วงเงินจ ำนองรวม 117.90 ล้ำนบำทไว้กับสถำบันกำรเงิน
แห่งหนึ่งตั้งแต่ปี 2558 

2/ บริษัทได้จ ำนองที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้ำงบนที่ดิน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทภำยใต้วงเงินจ ำนองรวม 385.19 ล้ำนบำทไว้กับสถำบันกำรเงิน
แห่งหนึ่งตั้งแต่ปี 2558 

 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3.53 ล้ำนบำทและ 5.88 ล้ำนบำท ซ่ึง
ได้แก่ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ 
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สัญญาส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 

สัญญาเช่า 

คู่สัญญำ ผู้เช่ำ: บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) (“ผู้เช่ำ”) 
ผู้ให้เช่ำ: บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน)1 (“ผู้ให้เช่ำ”) 

วัตถุประสงค ์ เพื่อวำงอุปกรณ์ระหว่ำงก่อสร้ำงต่อเติมส ำนักงำนออฟฟิศ 

วันที่ท ำสัญญำ 24           2563 

ระยะเวลำ 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 25   ษภ คม 2564 

อัตรำค่ำเช่ำ 15,000 บำทต่อเดือน 

เงื่อนไขอืน่ที่ส ำคัญ  ผู้เช่ำต้องจ่ำยเงินค่ำมัดจ ำจ ำนวน 90,000 บำท โดยผู้ให้เช่ำจะคืนเงินดังกล่ำวให้ภำยใน 14 วัน นับ
จำกวันที่ผู้เช่ำส่งคืนพื้นที่ให้กับผู้ให้เช่ำเรียบร้อย โดยไม่ได้เกิดควำมเสียหำยใดๆในพื้นที่ 

 ภำยหลังส้ินสุดสัญญำเช่ำ ผู้เช่ำต้องเก็บงำนหลังจำกวันเช่ำให้แล้วเสร็จภำยใน 1 วัน พร้อมรูปถ่ำย 
360 องศำเพื่อยืนยันควำมเรียบร้อยส่งให้ผู้เช่ำและหำกล่ำช้ำเกินกว่ำสัญญำ ผู้เช่ำยินยอมให้ผู้ให้เช่ำ
เก็บค่ำเช่ำเพิ่มตำมที่ระบุไว้ในสัญญำเช่ำเป็นรำยวัน วันละ 5,000 บำทจนกว่ำผู้เช่ำจะเก็บพื้นที่
เรียบร้อย 

 ผู้เช่ำหรือบริวำรของผู้เช่ำต้องไม่ดื่มสุรำ เสพยำเสพติดทุกประเภท หรือ น ำเข้ำมำในบริเวณที่เช่ำ 
ไม่เล่นกำรพนันหรือน ำอุปกรณ์ที่ใช้เล่นกำรพนันภำยในบริเวณที่เช่ำ ไม่ก่อกำรที่ผิดต่อกฎหมำย
อำญำใดๆ ภำยในบริเวณที่เช่ำ ไม่น ำสินค้ำละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือส่ิงผิดกฎหมำยทุกชนิดเข้ำมำ
ภำยในบริเวณที่เช่ำ โดยหำกผู้เช่ำกระท ำผิดอันใดผู้เช่ำยินยอมให้ผู้ให้เช่ำเรียกร้องค่ำเสียหำยใน
ส่วนควำมเสื่อมเสียช่ือเสียงเป็นจ ำนวนเงิน 300,000 บำท 

สัญญากิจการร่วมค้า 

ช่ือกิจกำรร่วมค้ำ กิจกำรร่วมค้ำ PSE-WGE 

คู่สัญญำ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พิจิตสุวรรณ วิศวกร1 

วัตถุประสงค ์ เพื่อเสนอรำคำ ประกวดรำคำ ท ำนิติกรรม และลงนำมสัญญำต่ำงๆต่อหน่วยงำนรำชกำร หรือ 
รัฐวิสำหกิจ หรือเอกชนอื่นใด ทั้งที่มีกำรประกวดรำคำและที่ไม่ได้ประกวดรำคำว่ำจ้ำง 

วันที่ท ำสัญญำ 12 ตุลำคม 2562 (รวมถึงมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม ณ 7 เมษำยน 2563) 

ระยะเวลำ เริ่ม 12 ตุลำคม 2562 และส้ินสุดต่อเมื่อกิจกำรร่วมค้ำก ำหนดเวลำล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนใน
หนังสือบอกกล่ำวและกิจกำรร่วมค้ำจะเลิกกันเมื่อครบตำมหนังสือบอกกล่ำว 

สัดส่วนกำรลงทุน เงินลงทุน 20,000,000 บำท 

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พิจิตสุวรรณ วิศวกร ร้อยละ 1.00 

 บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) ร้อยละ 99.00 

สำระส ำคัญของ
สัญญำจัดตั้งกิจกำร

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พิจิตสุวรรณ วิศวกร เป็นผู้เข้ำเสนอรำคำรับเหมำก่อสร้ำง 

 คู่สัญญำร่วมกันก ำหนดจ ำนวนเงินเพื่อเป็นทุนในกำรด ำเนินงำนกิจกรรมร่วมกำรค้ำ และร่วมกัน

                                                 

1 นิติบุคคลที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมกำร และ ผู้บริหำรของบริษัท 
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ร่วมค้ำ โอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรในนำมกิจกำรร่วมค้ำ เพื่อใช้ในกำรรับและจ่ำยเงิน 

 เมื่องำนส ำเร็จ คู่สัญญำแบ่งผลก ำไรขำดทุนตำมสัดส่วนเงินลงทุน 

 ห้ำมคู่สัญญำเปิดเผยข้อมูลหรือควำมรู้ที่ได้จำกกำรกิจกำรร่วมกำรค้ำเว้นแต่ได้รับควำมยินยอม
ของคู่สัญญำทุกฝ่ำย และห้ำมผู้เกี่ยวข้องกับกิจกำรร่วมกำรค้ำประมูลงำนหรือเสนอรำคำแข่งขัน 

สัญญำก่อสร้ำง
โครงกำรที่
ด ำเนินกำรภำยใต้
กิจกำรร่วมค้ำ 

1. สัญญำว่ำจ้ำงก่อสร้ำง “โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำน PFP (โรงงำน 2)” มูลค่ำกำรก่อสร้ำง 
205.00 ล้ำนบำท รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม กับผู้ว่ำจ้ำง บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ ำ จ ำกัด  

2. สัญญำว่ำจ้ำง “โครงกำรต่อเติมห้องเก็บสินค้ำ โรงงำน PFP” มูลค่ำโครงกำร 9.93 ล้ำนบำท รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม กับผู้ว่ำจ้ำง บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ ำ จ ำกัด 

สัญญาเช่าทางการเงิน 

ล ำดับ ประเภททรัพย์สิน ยี่ห้อ เลขเครื่องยนต ์ วันที่ท ำสัญญำ 
ระยะเวลำสัญญำ
โดยประมำณ (ป)ี 

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

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

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

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

5 รถยนต์ BMW 0029W087 2 ก.ค. 61 5 

6 รถยนต์ BMW 0099W102 28 ส.ค. 61 5 

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

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

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

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

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

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

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

14 รถยนต์ PORSCHE 199385 7 พ.ค. 63 5 

15 รถยนต์ TOYOTA 2AR2523645 25 ธ.ค. 63 4 
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สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสัญญำเงินกู้ยืมเงินกับสถำบันกำรเงินในประเทศ
วงเงินรวม 873.55 ล้ำนบำท และ 1,296.43 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

สัญญาฉบับที่ 1 

คู่สัญญำ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
สถำบันกำรเงินในประเทศแห่งหนึ่ง (“สถำบันกำรเงิน”) 

วัตถุประสงค ์ สินเช่ือเพื่อธุรกิจคล่องตัว ประกอบด้วย 

 สินเช่ือกู้เบิกเงินเกินบัญชี 
 สินเช่ือประเภทอื่น เช่น เงินกู้ระยะส้ันโดยท ำตั๋วเงินไว้เป็นหลักฐำน , ตั๋วเงินที่มีสินค้ำก ำกับ และ/

หรือ สินเช่ือในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระหว่ำงประเทศ และ/หรือ กลุ่มหนังสือค้ ำประกัน และ/หรือ กลุ่ม
วงเงินเครดิตส ำหรับธุรกรรมตรำสำรอนุพันธ์ 

วงเงินสินเช่ือ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 300,000,000 บำท ประกอบด้วย 

1) สินเช่ือกู้เบิกเงินเกินบัญชี 23,250,000 บำท 

2) สินเช่ือประเภทอื่น 276,750,000 บำท 

ระยะเวลำ 12 เดือนนับแต่วันที่ท ำสัญญำ หรือ ตำมที่สถำบันกำรเงินเห็นสมควร จนกว่ำสถำบันกำรเงินจะแจ้ง
ยกเลิก 

วันที่ท ำสัญญำ 30 ตุลำคม 2562 (รวมถึงมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม ณ 3 ธันวำคม 2562) 
ค่ำธรรมเนียม  ค่ำธรรมเนียมจัดกำรให้กู้จ ำนวน 350,000 บำท 

 กรณียกเลิกวงเงิน ร้อยละ 1.00 ของภำระวงเงินคงเหลือ  
ดอกเบี้ย  สินเช่ือกู้เบิกเกินบัญชี : MOR  

 สินเช่ือประเภทอื่น : ตำมเงื่อนไขที่สถำบันกำรเงินพิจำรณำก ำหนด 

 กรณีเบิกเกินวงเงิน, ผิดนัด, ผิดสัญญำร้อยละ 15.00 ต่อปี 
หลักทรัพย์
ประกัน 

 จดทะเบียนจ ำนอง ที่ดินโฉนดเลขที่ 53583 (ลำดหลุมแก้ว) และส่ิงปลูกสร้ำง 

 จดทะเบียนจ ำนองเพิ่มหลักทรัพย์ ที่ดินโฉนดเลขที่ 33206-08 (บำงเดื่อ) 
ผู้ค้ ำประกัน1

 นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม เป็นผู้ค้ ำประกันผู้ใช้สินเช่ือในกำรช ำระหนี้ตำมสัญญำ 

สัญญาฉบับที่ 2 

คู่สัญญำ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
สถำบันกำรเงินในประเทศแห่งหนึ่ง (“สถำบันกำรเงิน”) 

วัตถุประสงค ์ สินเช่ือระยะส้ัน โดยท ำตั๋วสัญญำใช้เงินไว้เป็นหลักฐำน เพื่อใช้ในกำรประกอบกิจกำรเพื่อหำรำยได้ของ
ผู้ใช้สินเช่ือ 

วงเงินสินเช่ือ 50,000,000 บำท 

ระยะเวลำ 12 เดือนนับแต่วันที่ท ำสัญญำ หรือ ตำมที่สถำบันกำรเงินเห็นสมควร จนกว่ำสถำบันกำรเงินจะแจ้ง
ยกเลิก 

วันที่ท ำสัญญำ 30 ตุลำคม 2562 
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ค่ำธรรมเนียม กรณียกเลิกวงเงินภำยใน 5 ปี นับแต่วันที่ท ำสัญญำ ร้อยละ 1.00 ของภำระวงเงินคงเหลือ 

ดอกเบี้ย  MLR ลบร้อยละ 2.00 ต่อปี 
 กรณีเบิกเกินวงเงิน, ผิดนัด, ผิดสัญญำร้อยละ 15.00 ต่อปี 

หลักทรัพย์
ประกัน 

 จดทะเบียนจ ำนอง ที่ดินโฉนดเลขที่ 53583 (ลำดหลุมแก้ว) และส่ิงปลูกสร้ำง 

 จดทะเบียนจ ำนองเพิ่มหลักทรัพย์ ที่ดินโฉนดเลขที่ 33206-08 (บำงเดื่อ) 
ผู้ค้ ำประกัน1

 นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม เป็นผู้ค้ ำประกันผู้ใช้สินเช่ือในกำรช ำระหนี้ตำมสัญญำ 

เงื่อนไขอืน่ที่
ส ำคัญ 

 ตั๋วใช้เงินจะต้องออกตำมแบบที่สถำบันกำรเงินก ำหนด 

 ตั๋วแต่ละฉบับจะต้องมีก ำหนดกำรใช้เงินไม่เกิน 90 วัน หรือตำมที่สถำบันกำรเงินพิจำรณำ
เห็นสมควร  

 จ ำนวนเงินหน้ำตั๋วสัญญำใช้เงินแต่ละฉบับต้องไม่ต่ ำกว่ำ 10,000 บำท และไม่มีเศษหลักร้อย 

 ระยะเวลำกำรใช้วงเงินไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ท ำสัญญำ หรือ ตำมที่สถำบันกำรเงิน
เห็นสมควร 

สัญญาฉบับที่ 3 

คู่สัญญำ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
สถำบันกำรเงินในประเทศแห่งหนึ่ง (“สถำบันกำรเงิน”) 

วัตถุประสงค ์ เพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

วงเงินสินเช่ือ 108,398,839 บำท ประกอบด้วย 

1) วงเงินค้ ำประกัน(L/G)งำนก่อสร้ำง (เฉพำะครำว) 10,862,335 บำท 

2) วงเงินค้ ำประกัน(L/G)งำนก่อสร้ำง (เฉพำะครำว) 32,587,004 บำท 

3) วงเงินอำวัล(AVAL)และ/หรือ รับรองตั๋วเงิน 

4) วงเงินหนังสือค้ ำประกัน(L/G)    รวมไม่เกิน 8,000,000 บำท 

5) วงเงินออกตั๋วสัญญำใช้เงิน(P/N) (เฉพำะครำว)  
6) วงเงินสินเช่ือออกตั๋วสัญญำใช้เงิน(P/N) (เฉพำะครำว) 30,000,000 บำท 

7) วงเงินค้ ำประกัน(L/G)งำนก่อสร้ำง (เฉพำะครำว) 26,949,500 บำท 

ระยะเวลำ หนังสือค้ ำประกันไม่เกินระยะเวลำโครงกำร / สินเช่ือรับรองและอำวัลตั๋วเงิน แต่ละฉบับไม่เกิน 90 วัน 
/ ตั๋วสัญญำใช้เงินนับจำกวันที่เบิกใช้แต่ละครั้ง กรณีเกินกว่ำที่ก ำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของสถำบัน
กำรเงิน 

วันที่ท ำสัญญำ 3           2563 

ค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือค้ ำประกัน/ต่ออำยุ หนังสือค้ ำประกันอัตรำร้อยละ 1.15-1.25 ต่อปี / 
ค่ำธรรมเนียม Front end fee 6,000-18,000 บำท / ค่ำธรรมเนียม Management Fee 6,000 – 18,000 บำท
ตำมเงื่อนไขของแต่ละวงเงินสินเชื่อ 

ดอกเบี้ย อัตรำดอกเบี้ย MLR ลบร้อยละ 1.00 – 1.50 ต่อปีตำมเงื่อนไขของแต่ละวงเงินสินเช่ือ 

หลักทรัพย์
ประกัน 

 สิทธิเรียกร้องในเงินฝำกประจ ำ 

 สิทธิเรียกร้องกำรรับเงินตำมสัญญำจ้ำง 

ผู้ค้ ำประกัน1
 นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม, นำยวำยุ ทองพูน, นำงพลอยพัชชำ บัวนุ่ม ระยะเวลำค้ ำประกัน 15 ปี 
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เงื่อนไขอืน่ที่
ส ำคัญ 

ส ำหรับสินเช่ือรับรอง/อำวัลตั๋วเงิน / หนังสือค้ ำประกัน / ออกตั๋วสัญญำใช้เงิน (เฉพำะครำว) 
เมื่อส่งมอบงำนแล้วร้อยละ 90 ให้ลดวงเงินเหลือ 20,000,000 บำท 

สัญญาฉบับที่ 4 

คู่สัญญำ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
สถำบันกำรเงินในประเทศแห่งหนึ่ง (“สถำบันกำรเงิน”) 

วัตถุประสงค ์ เพื่อใช้ส ำหรับค้ ำประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำและค้ ำประกันผลกำรด ำเนินงำนของลูกค้ำโดยเป็น
หนังสือค้ ำประกัน (L/G) 

วงเงินสินเช่ือ 21,254,950.74 บำท 

ระยะเวลำ 30 กันยำยน 2559 – 30 มกรำคม 2564 

วันที่ท ำสัญญำ 30 กันยำยน 2559 

ค่ำธรรมเนียม อัตรำร้อยละ 1.25 ต่อปี 
หลักทรัพย์
ประกัน 

 สิทธิเรียกร้องในเงินฝำกประจ ำ 

 สิทธิเรียกร้องกำรรับเงินตำมสัญญำจ้ำง 

ผู้ค้ ำประกัน1
 นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม, นำยวำยุ ทองพูน, นำงพลอยพัชชำ บัวนุ่ม ระยะเวลำค้ ำประกัน 10 ปี 

สัญญาฉบับที่ 5 

คู่สัญญำ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
สถำบันกำรเงินในประเทศแห่งหนึ่ง (“สถำบันกำรเงิน”) 

วัตถุประสงค ์ เพื่อใช้ค้ ำประกันกำรยื่นซอง, ค้ ำประกันสัญญำ, ค้ ำประกันผลกำรด ำเนินงำน ต่อหน่วยงำนรำชกำร / 
หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ โดยเป็นหนังสือค้ ำประกัน (L/G) 

วงเงินสินเช่ือ 70,000,000 บำท 

ระยะเวลำ หนังสือค้ ำประกันไม่เกินระยะเวลำโครงกำรกรณีเกินกว่ำที่ก ำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของสถำบัน
กำรเงิน 

วันที่ท ำสัญญำ 9 พฤศจิกำยน 2558 

ค่ำธรรมเนียม  ค่ำธรรมเนียม L/G อัตรำร้อยละ 1.00 - 1.25 ต่อปีตำมเงื่อนไขของแต่ละวงเงินสินเช่ือ 

 ค่ำธรรมเนียม Front end fee และ Management fee รวมกันอัตรำร้อยละ 0.50 ของวงเงิน 

หลักทรัพย์
ประกัน 

 จ ำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 164285 – 90 (ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่) 
 จ ำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 143390 (กรรมสิทธิ์ของ บจก.เซ็นทรัล ปำร์ค แลนด์ “CPL”)* 

ผู้ค้ ำประกัน1
 นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม, นำยวำยุ ทองพูน, นำงพลอยพัชชำ บัวนุ่ม 

เงื่อนไขอืน่ที่
ส ำคัญ 

 กรณี L/G สัญญำ, ผลงำน ให้ใช้วงเงินได้ไม่เกิน 50,000,000 บำท 

 L/G ค้ ำประกันสัญญำ, ค้ ำประกันผลกำรด ำเนินงำน ออกได้ส ำหรับงำนที่มีมูลค่ำไม่เกิน 500,000,000 
บำท 

 ออก L/G ได้เฉพำะมูลค่ำงำนที่ประมูลได้ในมูลค่ำที่ไม่ต่ ำกว่ำรำคำกลำงเกินร้อยละ 10.00 
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สัญญาฉบับที่ 6 

คู่สัญญำ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
สถำบันกำรเงินในประเทศแห่งหนึ่ง (“สถำบันกำรเงิน”) 

วัตถุประสงค ์ เพื่อค้ ำประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำจ้ำงและผลงำนตำมสัญญำจ้ำง โดยเป็นหนังสือค้ ำประกัน (L/G) 

วงเงินสินเช่ือ 17,897,600 บำท 

ระยะเวลำ หนังสือค้ ำประกันไม่เกินระยะเวลำโครงกำรกรณีเกินกว่ำที่ก ำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของสถำบัน
กำรเงิน 

วันที่ท ำสัญญำ 9 พฤศจิกำยน 2558 

ค่ำธรรมเนียม  ค่ำธรรมเนียม L/G อัตรำร้อยละ 1.25 ต่อปี 
 ค่ำธรรมเนียม Front end fee และ Management fee รวมกันอัตรำร้อยละ 0.50 ของวงเงิน 

หลักทรัพย์
ประกัน 

 จ ำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 164285 – 90 (ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่) 
 จ ำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 143390 (กรรมสิทธิ์ของ CPL)* 

 สิทธิเรียกร้องในเงินฝำกประจ ำ 12 เดือน จ ำนวน 3,800,000 บำท 

 สิทธิเรียกร้องกำรรับเงินค่ำงำนโครงกำรก่อสร้ำง 

ผู้ค้ ำประกัน1
 นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม, นำยวำยุ ทองพูน, นำงพลอยพัชชำ บัวนุ่ม 

สัญญาฉบับที่ 7 

คู่สัญญำ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
สถำบันกำรเงินในประเทศแห่งหนึ่ง (“สถำบันกำรเงิน”) 

วัตถุประสงค ์ เพื่อใช้ในกำรหมุนเวียนส ำหรับงำนของหน่วยงำนรำชกำร, รัฐวิสำหกิจ 

เพื่อใช้ส ำหรับงำนก่อสร้ำงโครงกำรแห่งหนึ่ง– เฉพำะวงเงินออกตั๋วสัญญำใช้เงิน P/N Against Payment 

วงเงินสินเช่ือ 1) วงเงินอำวัล (AVAL)  

2) วงเงินค้ ำประกัน(L/G)  

3) วงเงินออกตั๋วสัญญำใช้เงิน(P/N) เพื่อรองรับ AVAL 

4) วงเงินออกตั๋วสัญญำใช้เงิน P/N Against Payment  

ระยะเวลำ  AVAL แต่ละฉบับให้เป็นไปตำมเงื่อนไขของผู้ขำย แต่ไม่เกิน 90 วัน 

 L/G ให้เป็นตำมเงื่อนไขกำรค้ำ แต่ไม่เกินระยะเวลำโครงกำร 

 P/N เพื่อรองรับ AVAL อำยุไม่เกิน 30 วัน 

 P/N Against Payment แต่ละฉบับไม่เกิน 60 วัน กรณีตั๋วครบก ำหนดแต่ยังไม่ได้รับเงินค่ำงำนให้
สำมำรถหมุนเวียนตั๋วได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน รวมแล้วไม่เกิน 120 วัน 

วันที่ท ำสัญญำ 9 พฤศจิกำยน 2558 (รวมถึงมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม ณ 24 มกรำคม 2563 ตำมบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญำสินเช่ือครั้งที่ 2) 

ค่ำธรรมเนียม  ค่ำธรรมเนียม L/G และ AVAL : อัตรำร้อยละ 1.25 ต่อปี  
 ค่ำธรรมเนียม Front end fee และค่ำธรรมเนียม Management fee รวมกันอัตรำร้อยละ 0.50 ของ

วงเงิน 

อัตรำดอกเบี้ย  P/N เพื่อรองรับ AVAL: MLR ลบร้อยละ 1.00 ต่อปี 

รวมไม่เกิน 30,000,000 บำท 



บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2563 

หน้ำ 45 

 

 P/N Against Payment ร้อยละ MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี ช ำระทุกเดือน 

หลักทรัพย์
ประกัน 

 จ ำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 164285 – 90 (ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่) 
 จ ำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 143390 (กรรมสิทธิ์ของ CPL)* 

 สิทธิเรียกร้องในกำรรับเงินตำมสัญญำ / หนังสือมอบอ ำนำจรับเงินตำมสัญญำจ้ำงรับเหมำก่อสร้ำง 

ผู้ค้ ำประกัน1
 นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม, นำยวำยุ ทองพูน, นำงพลอยพัชชำ บัวนุ่ม 

เงื่อนไขอืน่ที่
ส ำคัญ 

 ให้ใช้ L/G และ AVAL ร่วมกันทุกขณะไม่เกิน 15,000,000 บำท 

 ส ำหรับโครงกำรเดียวกันภำระวงเงิน AVAL, L/G ซ้ือสินค้ำ, P/N รองรับ AVAL และ P/N Against 

Payment รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่ำงำนคงเหลือสุทธิทุกขณะ 

 ออกตั๋วสัญญำใช้เงินในอัตรำไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่ำงำนสุทธิในแต่ละงวดกำรส่งงำน ทั้งนี้ 
จะต้องมีส ำเนำหนังสือส่งมอบงำนและกำรตรวจรับงำนที่ผู้ควบคุมงำนรับรองมำประกอบกำรกู้ตั๋ว 

 บริษัทสำมำรถน ำค่ำงำนมำขำยลดได้ไม่เกิน 2 งวดกำรส่งงำนติดต่อกัน และไม่ให้ขำยลดงวดงำน
สุดท้ำย 

 เมื่อบริษัทได้รับค่ำงำนให้น ำหักช ำระหนี้ตั๋วสัญญำใช้เงิน P/N Against Payment ของงวดกำรส่งงำน
นั้นทันที 

สัญญาฉบับที่ 8 

คู่สัญญำ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
สถำบันกำรเงินในประเทศแห่งหนึ่ง (“สถำบันกำรเงิน”) 

วัตถุประสงค ์ เพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

วงเงินสินเช่ือ 230,000,000 บำท ประกอบด้วย 

1) วงเงินสินเช่ือประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (OD) 10,000,000 บำท 

2) วงเงินหนังสือค้ ำประกันงำนก่อสร้ำง 180,000,000 บำท 

3) วงเงินค้ ำประกัน (L/G) ส ำหรับค่ำวัสดุและสำธำรณูปโภค    
4) วงเงินกู้ระยะส้ัน (P/N)       รวม 40,000,000 บำท 

5) วงเงินอำวัลและ/หรือ รับรองตั๋วเงิน 

ระยะเวลำ ตำมข้อตกลงที่ท ำกับสถำบันกำรเงินในแต่ละครำว 

วันที่ท ำสัญญำ 22 กันยำยน 2560 (รวมถึงมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม ณ 26 กันำยำยน 2561) 
ค่ำธรรมเนียม  ค่ำธรรมเนียม L/G อัตรำร้อยละ 1.00 - 1.50 ต่อปีตำมเงื่อนไขของแต่ละวงเงินสินเช่ือ 

 ค่ำธรรมเนียม Front end fee อัตรำร้อยละ 1.00 ของวงเงินตำมเงื่อนไขของแต่ละวงเงินสินเช่ือ 

อัตรำดอกเบี้ย  สินเช่ือกู้เบิกเกินบัญชี: MOR  
 สินเช่ือเงินกู้ระยะส้ัน : MLR ลบร้อยละ 0.75 – 1.00 ต่อปีตำมเงื่อนไขของแต่ละวงเงินสินเช่ือ 

 กรณีเบิกเกินวงเงิน, ผิดนัด, ผิดสัญญำร้อยละ 15.00 ต่อปี 
ผู้ค้ ำประกัน1

 นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม 

สัญญาฉบับที่ 9 

คู่สัญญำ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
สถำบันกำรเงินในประเทศแห่งหนึ่ง (“สถำบันกำรเงิน”) 
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วัตถุประสงค ์ เพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

วงเงินสินเช่ือ วงเงินสินเช่ือประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (OD) 5,000,000 บำท 

ระยะเวลำ จนกว่ำสถำบันกำรเงินจะแจ้งยกเลิก 

วันที่ท ำสัญญำ 30 ตุลำคม 2557 

อัตรำดอกเบี้ย อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประเภทเงินฝำกประจ ำบวกร้อยละ 1.50 ต่อปี 
หลักทรัพย์
ประกัน 

เงินฝำกประจ ำบัญชีของบริษัท 

สัญญาฉบับที่ 10 

คู่สัญญำ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
สถำบันกำรเงินในประเทศแห่งหนึ่ง (“สถำบันกำรเงิน”) 

วัตถุประสงค ์ เพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

วงเงินสินเช่ือ วงเงินสินเช่ือประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (OD) 5,000,000 บำท 

ระยะเวลำ จนกว่ำสถำบันกำรเงินจะแจ้งยกเลิก 

วันที่ท ำสัญญำ 21 ธันวำคม 2560 

อัตรำดอกเบี้ย อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประเภทเงินฝำกประจ ำบวกร้อยละ 1.50 ต่อปี 
หลักทรัพย์
ประกัน 

เงินฝำกประจ ำบัญชีของบริษัท 

สัญญาฉบับที่ 11 

คู่สัญญำ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
สถำบันกำรเงินในประเทศแห่งหนึ่ง (“สถำบันกำรเงิน”) 

วัตถุประสงค ์ เพื่อใช้ส ำหรับค้ ำประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำและค้ ำประกันผลกำรด ำเนินงำนของลูกค้ำโดยเป็น
หนังสือค้ ำประกัน (L/G) 

วงเงินสินเช่ือ 14,000,000 บำท  
ระยะเวลำ จนกว่ำสถำบันกำรเงินจะแจ้งยกเลิก 

วันที่ท ำสัญญำ 30 ตุลำคม 2557 (รวมถึงมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม ณ 21 ธันวำคม 2560) 
ค่ำธรรมเนียม ตำมเงื่อนไขที่ตกลงกับสถำบันกำรเงินในแต่ละครำว 

หลักทรัพย์
ประกัน 

เงินฝำกประจ ำของบริษัท 

สัญญาฉบับที่ 12 

คู่สัญญำ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
สถำบันกำรเงินในประเทศแห่งหนึ่ง (“สถำบันกำรเงิน”) 

วัตถุประสงค ์ วงเงินเฉพำะรำยเพื่อค้ ำประกันผลงำนส ำหรับโครงกำรงำนก่อสร้ำงโครงกำรแห่งหนึ่ง 

วงเงินสินเช่ือ 32,888,889 บำท 

ระยะเวลำ 180 วันนับแต่วันที่ตำมหนังสือหรือตำม ที่สถำบันกำรเงินเห็นสมควร 
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วันที่ท ำสัญญำ 30 ตุลำคม 2558 

ค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม Front end fee อัตรำร้อยละ 0.75 ของวงเงินสินเช่ือ 

หลักทรัพย์
ประกัน 

 จดทะเบียนจ ำนองล ำดับสอง ที่ดินโฉนดเลขที่ 33206-08 (บำงเดื่อ) 
 สิทธิกำรรับเงินโครงกำรงำนก่อสร้ำง 

ผู้ค้ ำประกัน1
 นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม เป็นผู้ค้ ำประกันผู้ใช้สินเช่ือในกำรช ำระหนี้ตำมสัญญำ 

สัญญาฉบับที่ 13 

คู่สัญญำ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
สถำบันกำรเงินในประเทศแห่งหนึ่ง (“สถำบันกำรเงิน”) 

วัตถุประสงค ์ เพื่อใช้ส ำหรับลงทุนในสินทรัพย์ถำวร เครื่องจักรและอุปกรณ์  

วงเงินสินเช่ือ  สินเช่ือเงินกู้แบบมีระยะเวลำ 15,000,000 บำท  
ระยะเวลำ  36 เดือน นับจำกวันที่ลงนำมในสัญญำสินเช่ือฉบับนี้ 

 ระยะเวลำกำรเบิกเงินกู้ไม่เกิน 6 เดือนนับจำกวันที่ลงนำม หำกเกินให้ก ำหนดค่ำธรรมเนียมขยำยอำยุ
สัญญำร้อยละ 0.025 ของวงเงินกู้ส่วนที่ยังไม่ได้เบิก 

วันที่ท ำสัญญำ 24 มกรำคม 2563  
กำรจ่ำยช ำระ แบ่งช ำระเป็น 36 งวด งวดละไม่ร้อยกว่ำจ ำนวน 420,000 บำท งวดสุดท้ำยช ำระจ ำนวนที่เหลือทั้ง

จ ำนวน 

ค่ำธรรมเนียม  สินเช่ือเงินกู้แบบมีระยะเวลำ ค่ำธรรมเนียม Management fee และ ค่ำธรรมเนียม Front end fee 

รวมกันจ ำนวน 25,000 บำท 

 ค่ำธรรมเนียมกำรช ำระคืนเงินกู้ก่อนก ำหนดอัตรำร้อยละ 2.00 ของภำระหนี้โดยจะช ำระหนี้เมื่อกรณี
ช ำระหนี้ด้วยกำรไถ่ถอนไปยังสถำบันกำรเงินอื่น (Refinance) 

อัตรำดอกเบี้ย  สินเช่ือเงินกู้แบบมีระยะเวลำ MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี  
หลักทรัพย์
ประกัน 

 จดทะเบียนสังหำริมทรัพย์ที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจประเภทเครื่องจักร (ตำมบัญชีหลักประกัน)  

ผู้ค้ ำประกัน1
  สินเช่ือเงินกู้แบบมีระยะเวลำ นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม, นำยวำยุ ทองพูน, นำงพลอยพัชชำ บัวนุ่ ม 

ระยะเวลำค้ ำประกัน 30 ปี และบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสำหกรรม ระยะเวลำค้ ำประกัน 3 ปี (ตำม
โครงกำรค้ ำประกันสินเช่ือ SMEs ทวีค่ำ) 

เงื่อนไขอืน่ที่
ส ำคัญ 

 ให้เบิกเงินกู้ได้ในอัตรำร้อยละ 70 ของมูลค่ำเครื่องจักรตำมเอกสำร (ใบส่ังซ้ือ / Performa Invoice 

หรือ Sale Contract) โดยบริษัทเป็นผู้ช ำระค่ำเครื่องจักรในส่วนร้อยละ 30 ก่อนกำรเบิกเงินกู้ธนำคำร 
หรือช ำระพร้อมกับกำรเบิกเงินกู้ธนำคำร 

 คุณสมบัติ Approved List ของ Supplier ก ำหนดไว้ดังนี้ (กรณี เพิ่ม / ลด / เปลี่ยนแปลง Approved 

List ให้อยู่ในอ ำนำจของธนำคำร) 
 ไม่เป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

 ประกอบกิจกำรขำยเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกค้ำ 

 ให้ใช้วงเงินกู้โดยออกตั๋วสัญญำใช้เงิน (P/N-Against Payment) ภำยใต้วงเงินอำวัลตั๋วสัญญำใช้เงิน 
(AVAL) และ/หรือวงเงินออกหนังสือค้ ำประกัน (L/G) และ/หรือวงเงินกู้โดยออกตั๋วสัญญำใช้เงิน 
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(P/N-รองรับ AVAL) และ/หรือวงเงินกู้โดยออกตั๋วสัญญำใช้เงิน (P/N-Against Payment) ใช้ร่วมกัน
ไม่เกิน 30,000,000 บำท ตำมฉบับ 9 พฤศจิกำยน 2558 ส ำหรับก่อนสร้ำงโครงกำร The Excel 

Ratchada 18 

 ออกตั๋วสัญญำใช้เงิน ไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่ำงำนสุทธิที่ลูกค้ำส่งต่อผู้ว่ำจ้ำงในแต่ละงวดกำรส่ง
งำน 

 ก ำหนดให้ DSCR (อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้) ไม่ต่ ำกว่ำ 1.50 เท่ำตั้งแต่ปี 2562 เป็น
ต้นไปจนตลอดอำยุสัญญำเงินกู้ 

 ก ำหนดให้บริษัทด ำรง D/E ratio ไม่เกิน 2 เท่ำ ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไปจนตลอดอำยุสัญญำเงินกู้  

สัญญาฉบับที่ 14 

คู่สัญญำ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
สถำบันกำรเงินในประเทศแห่งหนึ่ง (“สถำบันกำรเงิน”) 

วัตถุประสงค ์ เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจของผู้ใช้สินเช่ือ 

วงเงินสินเช่ือ 20,000,000 บำท 

ระยะเวลำ 5 ปี นับแต่เดือนที่มีกำรเบิกกู้ไปจำกธนำคำร 

วันที่ท ำสัญญำ 11 เมษำยน 2563 

ดอกเบี้ย  กรณีที่ธนำคำรได้รับสินเช่ือภำยใต้โครงกำรจำกธนำคำรออมสิน อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี 
 กรณีที่ธนำคำรไม่ได้รับสินเช่ือภำยใต้โครงกำรจำกธนำคำรออมสิน อัตรำดอกเบี้ย MLR ต่อปี 
 กรณีผิดนัด, ผิดสัญญำร้อยละ 15.00 ต่อปี 

ผู้ค้ ำประกัน1
 นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม เป็นผู้ค้ ำประกันผู้ใช้สินเช่ือในกำรช ำระหนี้ตำมสัญญำ 

เงื่อนไขอืน่ที่
ส ำคัญ 

 ต้องเบิกรับเงินกู้ก่อนวันที่ 23 มิถุนำยน 2564 

 ช ำระคืนเงินกู้ 36 งวด โดยช ำระ 1 งวดต่อ 1 เดือน งวดละ 556,000 บำท และเริ่มช ำระงวดแรกใน
วันท ำกำรวันสุดท้ำยของเดือนที่ 25 นับแต่เดือนที่เบิกรับเงินกู้ 

 ต้องจัดท ำและส่งส ำเนำงบดุล งบก ำไร-ขำดทุนประจ ำปี ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 150 วัน นับแต่
วันสิ้นงวดบัญชีนั้น ๆ 

 Debt to Equity Ratio ต้องไม่เกิน 2 และจะต้องไม่ต่ ำกว่ำ 0 

สัญญาฉบับที่ 15 

คู่สัญญำ กิจกำรร่วมค้ำ PSE-WGE (“บริษัท”) 
สถำบันกำรเงินในประเทศแห่งหนึ่ง (“สถำบันกำรเงิน”) 

วัตถุประสงค ์ เพื่อใช้ส ำหรับออกหนังสือค้ ำประกัน อำวัลตั๋วเงิน และ/หรือ รับรองตั๋วแลกเงิน 

วงเงินสินเช่ือ  76,250,000 บำท ประกอบไปด้วย 

1) หนังสือค้ ำประกัน 51,250,000 บำท 

2) อำวัลตั๋วเงิน และ/หรือ รับรองตั๋วแลกเงิน 25,000,000 บำท 

ระยะเวลำ 1) หนังสือค้ ำประกัน 180 วัน 

2) อำวัลตั๋วเงิน และ/หรือ รับรองตั๋วแลกเงิน ไม่เกิน 31 กรกฎำคม 2563 

วันที่ท ำสัญญำ 20 มีนำคม 2563 
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ค่ำธรรมเนียม 1) หนังสือค้ ำประกัน ค่ำธรรมเนียม Front end fee 50,000 บำท 

2) อำวัลตั๋วเงิน และ/หรือ รับรองตั๋วแลกเงิน ค่ำธรรมเนียม Front end fee 50,000 บำท 

ดอกเบี้ย กรณีผิดนัด, ผิดสัญญำร้อยละ 15.00 ต่อปี 
ผู้ค้ ำประกัน บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
เงื่อนไขอืน่ที่
ส ำคัญ 

1) หนังสือค้ ำประกัน 

 กรณีขอให้ธนำคำรออกหนังสือค้ ำประกันกำรรับเงินล่วงหน้ำ ผู้ใช้สินเช่ือจะต้องด ำเนินกำรมอบ
อ ำนำจรับเงิน และ/หรือ โอนสิทธิกำรรับเงินค่ำงำนในโครงกำรให้แก่ธนำคำร ตำมแบบและวิธีกำร
ที่ธนำคำรก ำหนด เว้นแต่ธนำคำรจะตกลงยินยอมเป็นอย่ำงอื่น 

 มอบอ ำนำจกำรรับเงินตำม Letter of Intent วันที่ตำมสัญญำ 19 พฤศจิกำยน 2562 ระหว่ำง แปซิฟิค
แปรรูปสัตว์น้ ำ จ ำกัด กับ กิจกำรร่วมค้ำ PSE-WGE 205,000,000 บำท 

 ต้องจัดท ำและส่งส ำเนำงบดุล งบก ำไร-ขำดทุนประจ ำปี ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 150 วัน นับแต่วัน
ส้ินงวดบัญชีนั้น ๆ 

2) อำวัลตั๋วเงิน และ/หรือ รับรองตั๋วแลกเงิน 

 ก ำหนดให้ยอดค้ำงหลังกำรเบิกใช้วงเงินในแต่ละครั้งต้องไม่สูงกว่ำร้อยละ 85 ของมูลค่ำงำนที่ยัง
ไม่ส่งมอบ 

 มอบอ ำนำจกำรรับเงินตำม Letter of Intent วันที่ตำมสัญญำ 19 พฤศจิกำยน 2562 ระหว่ำง แปซิฟิค
แปรรูปสัตว์น้ ำ จ ำกัด กับ กิจกำรร่วมค้ำ PSE-WGE 205,000,000 บำท 

 ต้องจัดท ำและส่งส ำเนำงบดุล งบก ำไร-ขำดทุนประจ ำปี ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 150 วัน นับแต่วัน
ส้ินงวดบัญชีนั้น ๆ 

สัญญาฉบับที่ 16 

คู่สัญญำ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
สถำบันกำรเงินในประเทศแห่งหนึ่ง (“สถำบันกำรเงิน”) 

วัตถุประสงค ์  เพื่อใช้ค้ ำประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ และผลงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 

 เพื่อใช้ค้ ำประกันกำรรับเงินล่วงหน้ำต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 

วงเงินสินเช่ือ 299,549,500 บำท ประกอบด้วย 

1) สินเช่ือหนังสือค้ ำประกัน (สัญญำและผลงำน) (เฉพำะครำว) 30,909,900 บำท 

2) สินเช่ือหนังสือค้ ำประกัน (กำรรับเงินล่วงหน้ำ) (เฉพำะครำว) 92,729,700 บำท 

3) สินเช่ือหนังสือค้ ำประกัน (กำรรับเงินประกันผลงำน) (เฉพำะครำว) 30,909,900 บำท 

4) สินเช่ือออกตั๋วสัญญำใช้เงิน (P/N Pre Finance) (เฉพำะครำว) 

5) สินเช่ือรับรอง/อำวัลตั๋วเงิน (AVAL) (เฉพำะครำว)  

6) สินเช่ือหนังสือค้ ำประกัน (ซ้ือสินค้ำ) (เฉพำะครำว)  

7) สินเช่ือออกตั๋วสัญญำใช้เงิน (รองรับ AVAL) (เฉพำะครำว) 

8) สินเช่ือออกตั๋วสัญญำใช้เงิน (P/N Against Payment) (เฉพำะครำว) 60,000,000 บำท 

ระยะเวลำ ให้ด ำเนินกำรโอนสิทธิเรียกร้องกำรรับเงินค่ำงำนหรือมอบอ ำนำจกำรรับเงินค่ำงำนให้ธนำคำร ภำยใน 
60 วันนับจำกวันที่ออกหนังสือค้ ำประกัน 

รวมไม่เกิน 85,000,000 บำท 
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วันที่ท ำสัญญำ 15 เมษำยน 2563 

ค่ำธรรมเนียม  สินเช่ือหนังสือค้ ำประกัน (สัญญำและผลงำน) (เฉพำะครำว) ค่ำธรรมเนียมในกำรออก/ต่ออำยุ
หนังสือค้ ำประกันอัตรำร้อยละ 1.15 ต่อปี (คิดค่ำธรรมเนียมครำวละ 1 ป)ี 

 สินเช่ือหนังสือค้ ำประกัน (กำรรับเงินล่วงหน้ำ) (เฉพำะครำว) ค่ำธรรมเนียมในกำรออก/ต่ออำยุ
หนังสือค้ ำประกันอัตรำร้อยละ 1.25 ต่อปี (คิดค่ำธรรมเนียมครำวละ 3 เดือน) 

 สินเช่ือหนังสือค้ ำประกัน ค่ำธรรมเนียม Management fee และ ค่ำธรรมเนียม Front end fee รวมกัน 
200,000 บำท 

หลักทรัพย์
ประกัน 

จดทะเบียนหลักประกันทำงธุรกิจกำรน ำสิทธิเรียกร้องประเภทสิทธิกำรรับเงินค่ำงำนเท่ำกับมูลค่ำงำน
สุทธ ิ

ผู้ค้ ำประกัน1
 นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม, นำยวำยุ ทองพูน, นำงพลอยพัชชำ บัวนุ่ม, นำงสำวภัคมล จันทร์หอม ระยะเวลำ

ค้ ำประกัน 15 ป ี

เงื่อนไขอืน่ที่
ส ำคัญ 

 เมื่อผู้ค้ ำประกันลงนำมในสัญญำค้ ำประกันแล้ว สำมำรถใช้วงเงินสินเช่ือหนังสือค้ ำประกัน (สัญญำ
และผลงำน) (เฉพำะครำว) และวงเงินสินเช่ือหนังสือค้ ำประกัน (กำรรับเงินล่วงหน้ำ) (เฉพำะครำว) 

ได้ก่อน 

 ก่อนเบิกใช้วงเงินสินเช่ือออกตั๋วสัญญำใช้เงิน P/N (Pre Finance) (เฉพำะครำว), สินเช่ืออำวัลตั๋วเงิน 

(AVAL) (เฉพำะครำว), สินเช่ือหนังสือค้ ำประกัน (ซ้ือสินค้ำ) (เฉพำะครำว), สินเช่ือออกตั๋วใช้
สัญญำเงิน P/N (รองรับAVAL) (เฉพำะครำว) และวงเงินสินเช่ือออกตั๋วสัญญำใช้เงิน P/N (Against 

Payment) (เฉพำะครำว) จะต้องมีหนังสือแจ้งให้เข้ำพ้ืนที่จำกผู้ว่ำจ้ำงมำแสดงต่อธนำคำร 

 กรณีโครงกำรได้รับขยำยอำยุสัญญำจ้ำงเหมำ ให้สำมำรถใช้วงเงินต่อไป และกรณีอยู่ระหว่ำงขอ
ขยำยสัญญำจ้ำง ให้ขยำยระยะเวลำวงเงินได้โดยต้องมีเอกสำรประกอบ 

 ภำระหนี้สินเชื่อออกตั๋วสัญญำใช้เงิน P/N (Pre-Finance) (เฉพำะครำว), สินเช่ืออำวัลตั๋วเงิน (AVAL) 

(เฉพำะครำว), สินเช่ือหนังสือค้ ำประกัน (ซ้ือสินค้ำ) (เฉพำะครำว), สินเช่ือออกตั๋วสัญญำใช้เงิน P/N 

(รองรับAVAL) (เฉพำะครำว) และวงเงินสินเช่ือออกตั๋วสัญญำใช้เงิน (P/N Against Payment) 

(เฉพำะครำว) รวมกันไม่เกินร้อยละ 85 ของมูลค่ำงำนคงเหลือสุทธิ 
 เมื่อได้รับค่ำงำนให้ช ำระหนี้ 1) P/N-Against Payment (เฉพำะครำว) ส ำหรับงำนงวดเดียวกัน 2) P/N 

Pre Finance (เฉพำะครำว), AVAL และ P/N รองรับ AVAL (เฉพำะครำว) ที่ครบก ำหนดช ำระ 3) 
ดอกเบี้ย และ/หรือค่ำธรรมเนียม 

 ค้ ำประกันสัญญำและผลงำน ให้ใช้แบบฟอร์มหนังสือค้ ำประกันตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด และในกรณีที่
มีกำรออกหนังสือค้ ำประกันภำยใต้วงเงินหนังสือค้ ำประกัน (ยื่นซอง, สัญญำ, ผลงำน) (ถำวร) 

70,000,000 บำท ไปก่อนให้โอนภำระมำอยู่ในวเงินสินเช่ือหนังสือค้ ำประกัน (สัญญำและผลงำน) 

(เฉพำะครำว) นี้ 
 ค้ ำประกันเงินรับล่วงหน้ำ ให้ใช้แบบฟอร์มตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด  โดยให้ออกหนังสือค้ ำประกันได้

หลำยฉบับ แต่ภำระหนี้สินต้องไม่เกินวงเงิน, ให้น ำเงินรับล่วงหน้ำผ่ำนบัญชีที่บริษัทเปิดกับ
ธนำคำรกรุงไทยเท่ำนั้น และให้มีเอกสำรเกี่ยวกับโครงกำรมำประกอบกำรเบิกใช้วงเงิน, เรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียม (กำรรับเงินล่วงหน้ำ) ในแต่ละรอบผ่อนผันใหเ้รียกเก็บจำกภำระเงินรับล่วงหน้ำส่วนที่
ผู้ว่ำจ่ำงยังไม่ได้หักคืนจำกเงินค่ำงำน ในโครงกำรนี้ โดยต้องมีหนังสือแจ้งภำระคงเหลือจำกผู้ว่ำจ้ำง



บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2563 

หน้ำ 51 

 

ให้ธนำคำรพิจำรณำก่อนทุกครั้ง และธนำคำรสงวนสิทธิ์กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติมย้อนหลัง 

ตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงใช้สิทธิ 
 

สัญญาฉบับที่ 17 

คู่สัญญำ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
สถำบันกำรเงินในประเทศแห่งหนึ่ง (“สถำบันกำรเงิน”) 

วัตถุประสงค ์ เพื่อใช้ส ำหรับลงทุนในกิจกำร 

วงเงินสินเช่ือ 1,190,000 บำท 

ระยะเวลำ 5 ปี นับแต่เดือนที่มีกำรเบิกกู้ไปจำกธนำคำร 

วันที่ท ำสัญญำ 7 กรกฎำคม 2563 

ดอกเบี้ย  เดือนที่ 1 -24 คิดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ ร้อยละ 2 ต่อปี 
เดือนที่ 25 – 60 คิดอัตรำดอกเบี้ย MLR ลบร้อยละ 1.00 ต่อปี 
กรณีไม่ได้รับจัดสรรเงินตำมมำตรกำรสนับสนุนสินเช่ือใหม่  (Soft loan BOT) แต่ประสงค์จะใช้
วงเงิน ให้คิดดอกเบี้ยตำมนี้ 
เดือนที่ 1 – 24 คิดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ ร้อยละ 4 ต่อปี 
เดือนที่ 25 – 60 คิดอัตรำดอกเบี้ย MLR ลบร้อยละ 1.00 ต่อปี 

ผู้ค้ ำประกัน1
 นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม, นำยวำยุ ทองพูน, นำงพลอยพัชชำ บัวนุ่ม, นำงสำวภัคมล จันทร์หอม 

เงื่อนไขอืน่ที่
ส ำคัญ 

 ระยะเวลำเบิกจ่ำยเงินกู้ มีระยะเวลำไม่เกิน 6 เดือน 

 ลูกค้ำจะช ำระหนี้ทั้งหมดภำยใต้วงเงินสินเช่ือนี้ภำยใน 60 เดือน นับจำกวันที่ลงนำมในสินเช่ือ
ฉบับนี้ โดยแบ่งจ่ำยเป็น 60 งวดดังนี้  
งวดที่ 1 – 6 ปลอดช ำระเงินต้นและดอกเบี้ย 

งวดที่ 7 – 12 ปลอดช ำระเงินต้น และช ำระดอกเบี้ยต่ำงหำกทุกเดือน 

งวดที่ 13 – 60 ช ำระต้นเงินงวดละไม่น้อยกว่ำ 24,800 บำท (เป็นงวดทุก 1 เดือน) และช ำระ
ดอกเบี้ยต่ำงหำกทุกเดือน โดยช ำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำสัญญำ 

 ให้มีเอกสำรประกอบกำรเบิกใช้วงเงินที่เกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจ เช่น ค่ำแรง 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ค่ำสินค้ำ ค่ำวัตถุดิบจ ำเป็น โดยให้ลูกค้ำลงนำมรับรอง ทั้งนี้ให้อยู่
ในดุลยพินิจของธนำคำร 

 

หมำยเหตุ : 
1 บริษัทได้ด ำเนินกำรถอดกำรค้ ำประกันรำยบุคคลของกรรมกำรบริษัททั้งหมดแล้ว ภำยหลังจำกที่ด ำเนินกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำด

หลักทรัพย์เสร็จสิ้นตำมเงื่อนไขของสถำบันกำรเงิน 

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 

คู่สัญญำ ผู้ว่ำจ้ำง : บริษัทผู้ว่ำจ้ำง 

ผู้รับจ้ำง : บริษัท 

เงื่อนไขที่ส ำคัญ - ผู้ว่ำจ้ำงตกลงว่ำจ้ำงและผู้รับจ้ำงตกลงรับจ้ำงเหมำก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำง สถำปัตย์ งำนวิศวกรรมระบบ



บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2563 

หน้ำ 52 

 

ของสัญญำ ประกอบอำคำร และ ภูมิสถำปัตยกรรม (ถ้ำมี) ของโครงกำรของผู้ว่ำจ้ำงภำยใต้ข้อตกลงในสัญญำ 

- รำคำที่ตกลงตำมสัญญำเป็นรำคำเหมำรวม โดยรวมค่ำวัสดุ ส่ิงของสัมภำระ ค่ำแรงงำน ค่ำด ำเนินกำร 
ก ำไร ภำษีทุกประเภท ค่ำประสำนงำน ค่ำรั้วช่ัวครำวและค่ำใช้จ่ำยอื่นใดทั้งปวงตลอดจนเครื่องมือที่
จ ำเป็นส ำหรับปฏิบตัิงำนตำมสัญญำ โดยถือรำยกำร จ ำนวน และรำคำตำมเอกสำรเสนองำนแบบประมูล
ที่ได้ช้ีแจงประกอบแนบท้ำยสัญญำ เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่ำจ้ำงส่ังให้มีกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรก่อสร้ำง หรือ 
ส่ังงำนพิเศษ/เพิ่มเติม อันจะส่งผลกระทบกับปริมำณหรือชนิดของงำนที่ได้เคยก ำหนดไว้ในสัญญำ 

- ผู้รับจ้ำงต้องยื่นหนังสือขอเบิกเงินส ำหรับงำนที่ท ำแล้วเสร็จแต่ละงวดเพื่อให้ผู้ว่ำจ้ำงหรือตัวแทนของผู้
ว่ำจ้ำงเข้ำตรวจสอบและพิจำรณำกำรขอเบิกเงินงวดงำนต่อไป โดยในกำรจ่ำยค่ำจ้ำงแต่ละครั้งผู้ว่ำจ้ำงจะ
หักเงินไว้ร้อยละ 5 เพื่อค้ ำประกันผลงำน โดยผู้รับจ้ำงสำมำรถน ำหนังสือค้ ำประกันของสถำบันกำรเงิน
มำค้ ำประกันเพื่อรับคืนเงินจ ำนวนเงินดังกล่ำวได้ 

- กรณีผู้รับจ้ำงท ำงำนล่ำช้ำหรือไม่แล้วเสร็จตำมที่ก ำหนดไว้ผู้รับจ้ำงยินยอมเสียค่ำปรับในอัตรำร้อยละ 
0.05 ของมูลค่ำงำนตำมสัญญำ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่เกิดระหว่ำงกำรก่อสร้ำงที่ล่ำช้ำจนกว่ำจะแล้วเสร็จ เว้น
แต่มีเหตุที่อยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง 

อำยุสัญญำ ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนก่อสร้ำงจะก ำหนดวันเริ่มต้นและส้ินสุดไว้ในสัญญำ 

กำรยกเลิกสัญญำ ผู้บอกเลิกสัญญำต้องท ำเป็นหนังสือระบุวันที่ก ำหนดให้สัญญำส้ินผลและส่งให้คู่สัญญำล่วงหน้ำวันที่ส้ิน
ผลนั้นอยำ่งน้อย 30 วัน 

สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาช่วง 

คู่สัญญำ ผู้ว่ำจ้ำง : บริษัท 

ผู้รับจ้ำง : บุคคล/ห้ำงหุ้นส่วน/บริษัทผู้รับจ้ำง 

เงื่อนไขที่ส ำคัญ
ของสัญญำ 

- ผู้รับจ้ำงสัญญำว่ำจะท ำงำนตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในใบส่ังจ้ำงทั้งหมด 

- ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรให้งำนสำมำรถใช้งำนได้โดยสมบูรณ์ตำมวัตถุประสงค์ของแบบและรำยกำร
ประกอบแบบทุกประกำร 

- ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบในกำรติดต่อประสำนงำนกับผู้ควบคุมงำน ผู้ออกแบบ ตลอดจนกำรเขียน 
Shop Drawing, As-built Drawing จนแล้วเสร็จ 

- ผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถตัดงำนลงบำงส่วน หำกผู้ว่ำจ้ำงพิจำรณำแล้วว่ำผู้รับจ้ำงไม่มีควำมพร้อมที่จะท ำงำน 

- ผู้ว่ำจ้ำงสำมำถบอกเลิกกำรส่ังจ้ำงและยึดเงินประกันผลงำนและหลักประกันได้หำกผู้ว่ำจ้ำงเห็นว่ำ 
(1) ผู้รับจ้ำงละเลยไม่เอำใจใส่งำนตำมสมควรและผู้ ว่ำจ้ำงพิจำรณำแล้วเห็นว่ำผู้รับจ้ำงไม่มี
ประสิทธิภำพเพียงพอที่จะท ำงำนให้แล้วเสร็จตำมสัญญำได้ (2) ผู้รับจ้ำงจงใจที่จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขกำรจ้ำงนี้ 

- กำรเบิกงวดงำนได้ตำมผลงำนที่ท ำจริง โดยต้องค ำนึงถึงงวดงำนของสัญญำหลัก 

- ผู้รับจ้ำงต้องส่งงำนเดือนละ 1 ครั้งตำมแผนกำรส่งงำน 

- ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิเอำเงินค่ำใช้จ่ำยที่ต้องจ่ำยแก่ผู้รับจ้ำงมำจ่ำยให้ลูกจ้ำงของผู้รับจ้ำง โดยถือว่ำผู้ว่ำจ้ำงได้
จ่ำยเงินจ ำนวนนั้นเป็นค่ำจ้ำงแก่ผู้รับจ้ำงตำมสัญญำแล้ว 

- ผู้รับจ้ำงจะต้องรับประกันผลงำนเป็นระยะเวลำ 2 ปี นับจำกกำรส่งมอบงำนงวดสุดท้ำยแก่เจ้ำของ
โครงกำร โดยด ำเนินกำรเข้ำตรวจเช็คกำรใช้งำนทุกๆ 6 เดือน เป็นระยะเวลำ 2 ป ี

- ผู้วำ่จ้ำงจะหักเงินประกันผลงำนร้อยละ 10 ของมูลค่ำที่ผู้รับจ้ำงท ำกำรเบิกงวดงำนทุกครั้ง และจะคืน
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กึ่งหนึ่งเมื่อผู้ว่ำจ้ำงส่งมอบงำนงวดสุดท้ำยแก่เจ้ำของโครงกำร (ผู้รับจ้ำงต้องส่งหนังสือกำร
รับประกันผลงำนให้ผู้ว่ำจ้ำง) เมื่อครบปีที่ 1 จะคืนอีก ¼ และเมื่อครบระยะเวลำกำรรับประกันผลงำน
ในปีที่ 2 จะคืนอีก¼ ที่เหลือ ตำมล ำดับ 

- หำกผู้รับจ้ำงท ำงำนไม่เสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนดและผู้ว่ำจ้ำงยังไม่ได้บอกเลิกสัญญำ ผู้รับจ้ำง
จะต้องเสียค่ำปรับในอัตรำวันละ 20,000 บำท 

 

การประกันภัยธุรกิจและทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

คู่สัญญา 
ระยะเวลา
เอาประกัน 

ประเภทสัญญา 
ทุนประกัน 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผลประโยชน ์

บมจ.กรุงไทยพำนิช
ประกันภัย 

18 มี.ค. 64 –  
18 มี.ค. 65 

ประกันภัยควำมเสียหำยต่อส่ิงปลกูสร้ำง 
(ไม่รวมรำกฐำน) 

23.31 สถำบันกำรเงินแหง่
หนึ่ง ตำมภำระผูกพัน 

บมจ.กรุงไทยพำนิช
ประกันภัย 

6 ส.ค. 63 – 

6 ส.ค. 64 

ประกันภัยเฟอร์นเิจอร์ และเครื่องตกแต่ง
ติดตั้งตรงึตรำระบบผลติพลังงำน
แสงอำทิตย ์

14.93 บริษทั เวล เกรด เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

บมจ.เมืองไทย
ประกันภัย 

11 ธ.ค. 63 – 

11 ธ.ค. 64 

ประกันภัยควำมเสียหำยต่อส่ิงปลกูสร้ำง 
(ไม่รวมรำกฐำน) รวมส่วนต่อเติมอำคำร 
รั้ว ประตู ก ำแพง ระบบสำธำรณูปโภค 

10.25 สถำบันกำรเงินแหง่
หนึ่ง ตำมภำระผูกพัน 
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การประกันภัยการปฏิบัติการตามสัญญาก่อสร้าง 

คู่สัญญา 
ระยะเวลาเอา

ประกัน 

ทุนประกัน 

(ล้านบาท) 
ผู้รับผลประโยชน ์ โครงการ 

บมจ.เทเวศประกันภัย 2 เม.ย. 63 

– 

18 ก.ย. 65 

618.20 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน ในฐำนะเจ้ำของ
โครงกำร และ/หรือ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิ เนียริ่ง จ ำกัด 
(มหำชน) ในฐำนะผู้รับเหมำหลัก และ/หรือ ผู้รับเหมำช่วงอื่นๆ 

อำคำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
กิจกำรพลังงำน 

บมจ.เทเวศประกันภัย 30 มิ.ย. 63 

– 

14 ก.พ. 66 

132.00 มหำวิทยำลัยรำยภัฎสงขลำ ในฐำนะเจ้ำของโครงกำร และ/หรือ 
บริษัท เวล เกรด เอ็นจิ เนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) ในฐำนะ
ผู้รับเหมำหลัก และ/หรือ ผู้รับเหมำช่วงอื่น ๆ 

อ ำ ค ำ ร ห อ พั ก นั ก ศึ ก ษ ำ  1 ห ลั ง  ณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 

บมจ.เทเวศประกันภัย 24 ก.ค. 63 

– 

23 ก.ค. 64 

44.89 กรมศุลกำกรในฐำนะเจ้ำของโครงกำร และ/หรือ บริษัท เวล 
เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) ในฐำนะผู้รับเหมำหลัก และ/
หรือ ผู้รับเหมำช่วงอื่น ๆ 

ก่อสร้ำงปรับปรุง เขื่อนป้องกันตลิ่ ง
โครงกำรก่อสร้ำงที่พักอำศัยส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนประจ ำทำ่อำกำศยำน
สุวรรรณภูมิ 

บมจ.เทเวศประกันภัย 25 ก.ย. 63 

– 

22 ม.ค. 64 

26.74 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ในฐำนะเจ้ำของโครงกำร และ/หรือ บริษัท เวล 
เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) และ/หรือ ตำมรำยกำรแนบ 

ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ ำและป้องกันดิน
พัง เพื่อป้องกันน้ ำชะล้ำงดินและกัดเซำะ
ฐำนรำกอำคำรอ ำนวยกำรอุทยำน
วิทยำศำสตร์ภำคใต้ 

บมจ.เมืองไทยประกันภัย 14 ธ.ค. 63 

– 

8 มี.ค. 65 

152.88 ศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิขุ ชลประทำน มหำวิทยำลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ในฐำนะผู้ว่ำจ้ำง และ/หรือ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) ในฐำนะผู้รับเหมำหลัก และ/หรือ 
ผู้รับเหมำช่วงอื่น ๆ 

ก่อสร้ำงโครงกำรพัฒนำระบบสร้ำง
เสริมสุขภำวะแก่ผู้ป่วย ศูนย์กำรแพทย์
ปั ญ ญ ำ นั น ท ภิ ขุ  ช ล ป ร ะ ท ำ น 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำยที่อำจมีผลกระทบด้ำนลบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท
อย่ำงมีนัยส ำคัญ และบริษัทไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำยทีอ่ำจมีผลกระทบดำ้นลบตอ่สินทรัพย์ของบริษทัที่มีจ ำนวนสูงกว่ำร้อยละ 
5.00 ของส่วนผู้ถือหุ้น 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

 

1.ข้อมลูทั่วไป 

ช่ือบริษัท : บริษทั เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกดั (มหำชน) 

ช่ือย่อ : WGE 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0107563000061 

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง ออกแบบ จัดหำ และติดตั้งงำนระบบวิศวกรรม  

ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ ่ : เลขที่ 50/1203 หมู่ 9 ต ำบลบำงพดู อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุี 11120 

โทรศัพท ์ : 02-981-7992-4 

โทรสำร : 02-981-7995, 02-981-7970 

เว็บไซต์ : www.well-graded.com 

E-Mail : info@wge.in.th 

ทุนจดทะเบียน : 300,000,000 บำท (สำมร้อยล้ำนบำทถ้วน) 

ทุนที่ออกและเรียกช ำระแล้ว : 300,000,000 บำท (สำมร้อยล้ำนบำทถ้วน) 

มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ต่อหุ้น : 0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค)์ 

 

2.ข้อมลูของบุคคลอ้างอิงอืน่ๆ 

ผู้สอบบัญชี : บริษทั ส ำนักงำนสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 

                  เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนพระรำมส่ี  
               เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

                  โทรศัพท ์02-259-5300-2 

    โทรสำร 02-260-1553 

ผู้ตรวจสอบภำยใน : บริษัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกัด 

   เลขที่ 178 อำคำรธรรมนิติ ช้ัน 5 ซอยเพิ่มทรัพย์(ประชำช่ืน 20) ถนนประชำช่ืน  
   บำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800 

   โทรศัพท์ 02-596-0550 

   โทรสำร 02-596-0539 

 

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

หุ้นสำมัญ   อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62  

ถนนรัชดำภิเษก เขตคลองเตย กรงุเทพ  10110 

โทรศัพท์ : 0 2-229-2800  

โทรสำร : 02-359-1259  
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 

1. จ ำนวนทุนจดทะเบียน และทนุช ำระแล้วของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีดังนี ้
ทุนจดทะเบียน  : 300,000,000 บำท 

ทุนที่เรียกช ำระแล้ว  : 300,000,000 บำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ  : 600,000,000 หุ้น 

มูลค่ำที่ตรำไว้  : 0.50   บำท 

2. ผู้ถือหุ้น 

รำยช่ือผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรกของบรษิัท ตำมที่ปรำกฏในบญัชีรำยช่ือผู้ถือหุ้นล่ำสุด ณ วันที่ 29 ตุลำคม 2563 มี ดังนี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น 

1. กลุ่มบัวนุ่ม     

 นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม  280,300,000 46.72 

 นำงพลอยพัชชำ บัวนุ่ม 1/ 40,300,000 6.72 

 นำยเกรียงไกร บัวนุ่ม 2/ 20,300,000 3.38 

       นำงสำวภัคมล จันทรห์อม3/
 20,300,000 3.38 

รวมกลุ่มบัวนุ่ม 361,200,000 60.20 

2.นำยวำยุ ทองพูน 80,300,000 13.38 

3.นำยณรงค์ศักดิ์ ดิษฐค์รบุร ี 6,521,000 1.09 

4.นำยกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ ์ 6,500,000 1.08 

5.นำยปกอนันท์ โลหะภัณฑ์สมบรูณ์ 6,000,000 1.00 

6.นำงสำวกอบกุล ธีรรัศมี 3,300,000 0.55 

7.นำยธนเสฎฐ์ อัครบุญญำพัฒน ์ 3,000,000 0.50 

8.นำยขจรเกียรติ อึ้งอร่ำม 3,000,000 0.50 

9.นำยไกรศร หินจีน 2,894,000 0.48 

10.นำงศรีไพร ไข่แก้ว 2,300,000 0.38 

ผู้ถือหุ้นรำยอื่น 124,985,000 20.83 

รวม 600,000,000 100.00 

หมายเหตุ : 
1/ นำงพลอยพัชชำ บัวนุ่ม เป็นภรรยำนำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม 

2/ นำยเกรียงไกร บัวนุ่มเป็นน้องชำยนำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม 

3/ นำงสำวภัคมล จันทร์หอมเป็นน้ำสำวนำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม 
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โครงสร้างการจัดการ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
* บริษทัว่ำจำ้งบริษทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกดั เป็นผูต้รวจสอบภำยในซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริกำรจำกภำยนอก (Outsource) โดยมีระยะเวลำตำมว่ำจำ้งตำมสัญญำแบบปีต่อปี  
 ทั้งน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัจะท ำหนำ้ท่ีในกำรคดัเลือกและแต่งตั้งผูต้รวจสอบภำยในท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเป็นประจ ำทุกปี 

ผูต้รวจสอบภำยใน * 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร
สำยงำนบริหำร

โครงกำร 1 

รองกรรมกำรผูจ้ดักำรกลุ่ม
งำนวิศวกรรมและปฏิบติักำร 

(นำยวำย ุทองพูน) 

ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร
สำยงำนบริหำร

โครงกำร 2 

ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร
สำยงำนสนบัสนุน 

ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำย
งำนพฒันำธุรกิจและกลยทุธ ์

รองกรรมกำรผูจ้ดักำรกลุ่ม
งำนสนบัสนุนธุรกิจ 

(นำยเกรียงไกร บวันุ่ม) 

ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร
สำยงำนบญัชีและ

กำรเงิน 

รองกรรมกำรผูจ้ดักำรกลุ่ม
งำนบญัชีและกำรเงิน 

(น.ส.ภคัมล จนัทร์หอม) 

คณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมกำรบริหำร 

ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำย
งำนบริหำรส ำนกังำน 

รองกรรมกำรผูจ้ดักำรกลุ่ม
งำนบริหำรส ำนกังำน 

(นำงพลอยพชัชำ บวันุ่ม) 

ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร
สำยงำนวิศวกรรม 

เลขำนุกำรบริษทั 

(นำยเกรียงไกร บวันุ่ม) 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 

(นำยเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม) 
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 โครงสร้ำงองคก์รของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยคณะกรรมกำรเหล่ำน้ีประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบติั
ครบถว้นตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี 
ทจ. 39/2559 เร่ือง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2559 ทุกประกำร ดงัน้ี 

 

1.คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีจ ำนวน 8 ท่ำน ประกอบดว้ย  

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง วันที่แต่งตั้ง 

1. น.ส.ทชันนัท ์ กงัวำน
ตระกูล 

ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำร
อิสระ 

13 สิงหำคม 2562 

2. นำยเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม กรรมกำร 17 มกรำคม 2555 

3. นำยวำย ุ ทองพูน กรรมกำร 21 ธนัวำคม 2553 

4. นำงพลอยพชัชำ บวันุ่ม กรรมกำร  21 ธนัวำคม 2553 

5. น.ส.ภคัมล จนัทร์หอม กรรมกำร 17 มีนำคม 2554 

6. นำยเกรียงไกร บวันุ่ม กรรมกำร 14 พฤษภำคม 2562 

7. ผศ.ดร.วิกรม จำรุพงศำ 
 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 13 สิงหำคม 2562 

8. นำยช ำนำญ วงัตำล กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 13 สิงหำคม 2562 

โดยมีนำยเกรียงไกร บวันุ่ม เป็นเลขำนุกำรบริษทั 

หมำยเหตุ : กรรมกำรทุกท่ำนผำ่นกำรอบรม- Director Accreditation Program (DAP) ของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม 

 กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษทั คือ 1.นำยเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม ลงลำยมือช่ือกรรมกำรอื่นอีกหน่ึงคน รวม
เป็นสองคน และประทบัตรำส ำคญัของบริษทั หรือ 2.นำยวำยุ ทองพูน นำงพลอยพชัชำ บวันุ่ม นำยเกรียงไกร บวันุ่ม น.ส.ภคั
มล จนัทร์หอม กรรมกำรสำมในส่ีคนน้ีลงลำยมือช่ือร่วมกนัพร้อมประทบัตรำส ำคญับริษทั 

 รำยละเอียดกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทัในปี 2562 และปี 2563 มีดงัน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการ 

จ านวนคร้ังท่ีเข้าประชุม/ 
การประชุมท้ังหมดภายหลังเข้ารับต าแหน่ง 

ปี 2562 ปี 2563 

1. น.ส.ทชันนัท ์ กงัวำนตระกูล 3/3 5/5 

2. นำยเกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม 8/8 5/5 

3. นำยวำย ุ ทองพูน 8/8 5/5 

4. นำงพลอยพชัชำ บวันุ่ม 8/8 5/5 

5. น.ส.ภคัมล จนัทร์หอม 5/5 5/5 

6. นำยเกรียงไกร บวันุ่ม 5/5 5/5 

7. นำยช ำนำญ วงัตำล 2/3 4/5 

8. ผศ.ดร.วิกรม จำรุพงศำ 3/3 5/5 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง วันที่แต่งตั้ง 

1. ผศ.ดร.วิกรม จำรุพงศำ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 30 กรกฎำคม 2562 

2. น.ส.ทัชนันท ์ กังวำนตระกูล กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 30 กรกฎำคม 2562 

3. นำยช ำนำญ วังตำล กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 30 กรกฎำคม 2562 

โดยกรรมกำรตรวจสอบทัง้ 3 ท่ำน มีคุณสมบัติในกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์
ก ำหนดและนำยช ำนำญ วังตำลเปน็ผู้ที่มคีวำมรู้ทำงด้ำนบัญชีและกำรเงิน   

รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบบริษัทในปี 2562 และปี 2563 มี ดังนี้ 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม/จ านวนการประชุมทัง้หมด 

ปี 2562 ปี 2563 

1. ผศ.ดร.วิกรม จำรุพงศำ 2/2 4/4 

2. น.ส.ทัชนันท ์ กังวำนตระกูล 2/2 4/4 

3. นำยช ำนำญ วังตำล 1/2 3/4 

 

3.คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ต าแหน่ง วันที่แต่งตั้ง 

1. นำยเกรียงศักดิ ์ บัวนุ่ม ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 14 สิงหำคม 2562 

2. น.ส.ทัชนันท ์ กังวำนตระกูล กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 14 สิงหำคม 2562 

3. นำยอ ำนำจ บำรมีเกื้อกูล กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 14 สิงหำคม 2562 

รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงในปี 2562 และปี 2563 มี ดังนี้ 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
จ านวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม/จ านวนการประชุมทัง้หมด 

ปี 2562 ปี 2563 

1. นำยเกรียงศักดิ ์ บัวนุ่ม 1/1 2/2 

2. น.ส.ทัชนันท ์ กังวำนตระกูล 1/1 2/2 

3. นำยอ ำนำจ บำรมีเกื้อกูล 1/1 2/2 
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4. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

คณะกรรมกำรบริหำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวน 5 ท่ำน ประกอบด้วย 

รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ต าแหน่ง วันที่แต่งตั้ง 

1. นำยเกรียงศักดิ ์ บัวนุ่ม ประธำนกรรมกำรบริหำร 30 กรกฎำคม 2562 

2. นำยวำยุ ทองพูน กรรมกำรบริหำร 30 กรกฎำคม 2562 

3. นำงพลอยพัชชำ บัวนุ่ม กรรมกำรบริหำร 30 กรกฎำคม 2562 

4. น.ส.ภัคมล จันทร์หอม กรรมกำรบริหำร 30 กรกฎำคม 2562 

5. นำยเกรียงไกร บัวนุ่ม กรรมกำรบริหำร 30 กรกฎำคม 2562 

 

5.ผู้บริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัท มีผู้บริหำรตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 
ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมส่วนที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) จ ำนวน 5 ท่ำน ประกอบด้วย 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1.  นำยเกรียงศักดิ ์  บัวนุ่ม กรรมกำรผู้จัดกำร 

2.  นำยวำยุ ทองพูน รองกรรมกำรผู้จัดกำรกลุ่มงำนวิศวกรรมและปฏิบัติกำร 

3.  นำงพลอยพัชชำ บัวนุ่ม รองกรรมกำรผู้จัดกำรกลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำน 

4.  น.ส.ภัคมล จันทร์หอม รองกรรมกำรผู้จัดกำรกลุ่มงำนบญัชีและกำรเงิน 

5.  นำยเกรียงไกร บัวนุ่ม รองกรรมกำรผู้จัดกำรกลุ่มงำนสนับสนุนธุรกิจ 

 

6.เลขานุการบรษิัทและผู้ที่ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการท าบัญชี 

เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมกำรบริษทัได้มีมติแตง่ตั้งนำยเกรียงไกร บัวนุ่ม ให้ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบรษิัท (โปรดดูคุณสมบัติใน
เอกสำรแนบ 1) โดยมีหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบที ่
ส ำคัญ ดังนี ้

1.1 จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำร ดังต่อไปนี้ 
(ก) ทะเบียนกรรมกำร 

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท 

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

1.2 เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย ที่รำยงำนโดยกรรมกำร หรือผู้บริหำร 

1.3 จัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย ตำมมำตรำ 89/14 ให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ทรำบภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันที่บริษัทได้รับรำยงำนนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบกำรเก็บรักษำเอกสำร 
หรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงข้อมูล และดูแลให้มีกำรเก็บรักษำให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสำมำรถ
ตรวจสอบได้ ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี นับแต่วันที่มีกำรจัดท ำเอกสำรหรือข้อมูลดังกล่ำว  

1.4 ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด 
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  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 
 นำงบุษรำ อักษรสำร เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบัญชี ท ำหน้ำที่ก ำกั บ
ดูแลกำรด ำเนินธุรกรรมทำงบัญชีของบริษัท ให้มีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมระเบียบ ข้อก ำหนด หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ของบริษัท 
โดยได้เข้ำร่วมงำนกับบริษัทตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2559  

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทมีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรที่จูงใจในระดับที่เหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทเป็นหลัก และควำมสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสำหกรรมเดียวกัน รวมถึงควำมเหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของกรรมกำรและผู้บริหำรแต่ละคน  
 บริษัทใช้ควำมระมัดระวังในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำรของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม โดยเป็นอัตรำที่
แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษำผู้บริหำรที่มีคุณภำพไว้ ผู้บริหำรที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มที่เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับเพิ่มขึ้น ส ำหรับกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำร และผู้บริหำร จะสอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร
แต่ละคน ทั้งนี้ ส ำหรับค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย จะน ำเข้ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขอมติ
เห็นชอบ และที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีเพื่อขออนุมัติทุกปี 

ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ก. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท 

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2563ได้มีมติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของ
บริษัทในปี 2563 ดังนี้ 

คณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท) ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) 
ประธำนกรรมกำร 15,000 บำท 10,000 บำท 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 15,000 บำท 10,000 บำท 

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 10,000 บำท 10,000 บำท 

กรรมกำร 10,000 บำท 10,000 บำท 

กรรมกำรตรวจสอบ 10,000 บำท 10,000 บำท 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 10,000 บำท 10,000 บำท 

 ทั้งนี้ ส ำหรับกรรมกำรที่ด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำนกรรมกำร และ/หรือ กรรมกำรมำกกว่ำ 1 คณะ ให้ได้รับ
ค่ำตอบแทนรำยเดือนเพียงต ำแหน่งเดียว โดยในกรณีที่ค่ำตอบแทนรำยเดือนของทั้ง 2 ต ำแหน่งมีอัตรำที่เท่ำกัน ให้ได้รับ
ค่ำตอบแทนรำยเดือนในต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง แต่ในกรณีที่ค่ำตอบแทนดังกล่ำวมีอัตรำที่ไม่เท่ำกัน ให้ได้รับค่ำตอบแทน
รำยเดือนในต ำแหน่งที่มีอัตรำสูงกว่ำ และ ก ำหนดให้ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยประจ ำปี 2563 รวม
ทั้งส้ิน ให้อยู่ภำยในวงเงิน 785,000 บำท โดยให้คณะกรรมกำรได้รับค่ำตอบแทนดังกล่ำวไปจนกว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
เปลี่ยนแปลง อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจะได้รบัเฉพำะผลตอบแทนทีเ่ปน็เงินเดือน และ โบนัสตำมหน้ำที่ที่
ปฏิบัติเหมือนพนักงำนของบริษัทเท่ำนั้น 



           บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

หน้ำ 63 

 

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรในปี 2562 และปี 2563 มีดังนี้ 
              หน่วย : บำท 

รายช่ือ 

ปี 2562 

กรรมการ 

บริษัท1/
 

กรรมการ
ตรวจสอบ2/

 

กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง3/

 

ค่าตอบแทนราย
เดือน4/

 
รวม 

1. น.ส.ทัชนันท ์ กังวำนตระกูล 45,000 20,000 10,000 50,000 125,000 

2. นำยเกรียงศักดิ ์ บัวนุ่ม5/
 - - - - - 

3. นำยวำยุ ทองพูน5/
 - - - - - 

4. นำงพลอยพัชชำ บัวนุ่ม5/
 - - - - - 

5. นำยเกรียงไกร บัวนุ่ม5/
 - - - - - 

6. น.ส.ภัคมล จันทร์หอม5/
 - - - - - 

7. นำยช ำนำญ วังตำล 20,000 10,000 - 50,000 80,000 

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

 

รายช่ือ 

ปี 2563 

กรรมการ 

บริษัท1/
 

กรรมการ
ตรวจสอบ2/

 

กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง3/

 

ค่าตอบแทนราย
เดือน4/

 
รวม 

1. น.ส.ทัชนันท ์ กังวำนตระกูล 75,000 40,000 20,000 120,000 255,000 

2. นำยเกรียงศักดิ ์ บัวนุ่ม5/
 - - - - - 

3. นำยวำยุ ทองพูน5/
 - - - - - 

4. นำงพลอยพัชชำ บัวนุ่ม5/
 - - - - - 

5. นำยเกรียงไกร บัวนุ่ม5/
 - - - - - 

6. น.ส.ภัคมล จันทร์หอม5/
 - - - - - 

7. นำยช ำนำญ วังตำล 40,000 30,000 - 120,000 190,000 

8. ผศ.ดร.วิกรม จำรุพงศำ 50,000 60,000 - 120,000 230,000 

หมำยเหตุ : 1/ บริษัทจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งแรกตำมมติที่ประชุมสำมัญประจ ำปี 2562 ที่จัดขึ้นเมือ่วันที่ 30 เมษำยน 2562 
นับตั้งแต่กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 6/2562 ณ 14 สิงหำคม 2562 

2/ บริษัทเริ่มจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งแรกนับตั้งแต่กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 ณ 14 
สิงหำคม 2562 เป็นต้นมำ  

3/ บริษัทเริ่มจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงครั้งแรกนับตั้งแต่กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 ณ 14 
พฤศจิกำยน 2562 เป็นต้นมำ 

4/ บริษัทเริ่มจ่ำยค่ำตอบแทนรำยเดือนครั้งแรกในเดือน สิงหำคม 2562 

5/ บุคคลดงักล่ำวเป็นผู้บริหำรในบริษัทจึงไม่ได้รับค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรและค่ำตอบแทนรำยเดือน 

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรในแต่ละป ีอำจมีจ ำนวนเปลี่ยนแปลงไป ขึน้อยู่กับมติของที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบรษิัทในปีนั้นๆ 

ข. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำร 

- ไม่มี - 
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ค. ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

รายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

จ านวนคน  
(คน) 

จ านวนเงิน  
(บาท) 

จ านวนคน  
(คน) 

จ านวนเงิน  
(บาท) 

เงินเดือน 5 7,323,500 5 7,713,469 

โบนัส 5 4,800,000 5 779,000 

เงินประกันสังคม 2 7,500 - - 

ผลประโยชน์พนักงำนเมื่อเกษียณอำยุ 5 187,067 5 312,600 

เงินสมทบกองทนุส ำรองเลี้ยงชีพ - - 5 189,584 

อื่นๆ1/
 2 204,000 2 143,507 

รวม  12,522,067  9,138,160 

หมำยเหตุ : 1/ ค่ำตอบแทนอ่ืน เช่น ค่ำเดินทำง ค่ำน้ ำมัน เป็นต้น 

ค่ำตอบแทนอื่น 

-ไม่มี - 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
1.ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี (Audit Fee) 

บริษัท จ่ำยค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบและสอบทำนงบกำรเงินส ำหรับงวดบญัชีปี 2562 และปี 2563 ให้แก่ผู้สอบบัญชี
โดย มีรำยละเอียดค่ำธรรมเนียมกำรสอบบัญชี ดังนี้ 

 

หน่วย : บำท 

ค่าตอบแทนการสอบบัญช ี ปี 2562 ปี 2563 

1.ค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 600,000 930,000 

2.ค่ำสอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำล 450,000 570,000 

3.ค่ำธรรมเนียมกำรประเมินกำรควบคุมทั่วไปด้ำน
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

120,000 120,000 

รวม 1,170,000 1,620,000 

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส ำนักงำนสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับ
บริษัท 

2.ค่ำบริกำรอื่น (Non-audit Fee) 

บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำบริกำรอื่น (Non-audit fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีเช่น ค่ำเดินทำง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ เป็นต้น ในปี 2562 

และปี 2563 เท่ำกับ 88,000 บำทและ 142,712 บำท ตำมล ำดับ 
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บุคลากร 

จ านวนพนักงานทั้งหมด 

 จ ำนวนพนักงำนทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหำร) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ ณ 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวน
ทั้งส้ิน 189 คน และ 157 คน ตำมล ำดับ โดยมีรำยละเอียดจ ำนวนบุคลำกร ตำมสำยงำนดังนี้  

ฝ่าย/แผนก 
จ านวนพนักงาน (คน) 

ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 ณ วันที่ 30 ธ.ค.63 

โครงกำร 100 69 

วิศวกรรม 13 18 

บริหำรจัดกำรแรงงำน 8 0* 
ซ่อมบ ำรุง 6 6 

จัดซื้อจดัหำ 9 8 

พัฒนำธุรกิจ 14 16 

บริหำรคุณภำพ 1 1 

บริหำรสัญญำและงำนประมูล 12 13 

ควำมปลอดภัย 1 1 

ทรัพยำกรบุคคล 2 4 

ธุรกำร 3 3 

กำรเงิน 5 5 

บัญช ี 7 7 

ทรัพย์สิน/คลังสินค้ำ 8 6 

รวม 189 157 

*ยุบแผนกรวมกับฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

 ค่ำตอบแทนรวมของพนักงำนของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหำร) ในปี 2562 และปี 2563 มีจ ำนวน 82.11 ล้ำนบำท 
และ 70.37 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม ผลประโยชน์พนักงำน เป็น
ต้น 

ค่ำตอบแทนอื่น 

-ไม่มี – 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัท ได้จัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เค มำสเตอร์ พูล ฟันด์ ซ่ึงจดทะเบียนแล้วภำยใต้กำรจัดกำรของ บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุนกสิกรไทย จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทจัดกำรกองทุน ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 
(รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2563 โดยพนักงำนที่เข้ำร่วมกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพนั้น จะจ่ำยเงินสะสมเข้ำ
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กองทุนในอัตรำร้อยละ 3.00 ของเงินเดือนของพนักงำนแต่ละรำย ในขณะที่บริษัทจะจ่ำยเงินสมทบร้อยละ 3.00 ของเงินเดือน
ของพนักงำนเข้ำกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ  
 

ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทไม่มีข้อพิพำทด้ำนแรงงำน 

 

จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานในปี 2563 

 จ ำนวนชั่วโมงที่ได้รบักำรฝึกอบรมพนักงำนรำยเดือน 1,581 ช่ัวโมง 

 จ ำนวนชั่วโมงที่ได้รบักำรฝึกอบรมพนักงำนรำยวัน 192 ช่ัวโมง 

 

นโยบายการพัฒนาบุคลากรและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน  
บริษัทมีนโยบำยจัดอบรมสัมมนำเพื่อพัฒนำทักษะและควำมสำมำรถของบุคลำกร และให้พนักงำนสำมำรถขอไปอบรม

สัมมนำภำยนอกได้ หรือตำมควำมจ ำเป็นและเห็นสมควรของหัวหน้ำงำน 

บริษัทยังส่งเสริมให้หัวหน้ำแผนกถ่ำยทอดควำมรู้และเทคนิคต่ำงๆในกำรท ำงำนให้กับพนักงำนใหม่และพนักงำนใน
สำยงำนของตัวเอง เพื่อรักษำคุณภำพกำรปฏิบัติงำนให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันและยังมีกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนรวมถึง
จัดให้มีสวัสดิกำรที่เป็นมำตรฐำน โดยทบทวนค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรเพื่อให้สอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจและผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัททั้งในระยะส้ันและระยะยำว โดยค ำนึงถึงคุณภำพชีวิตของพนักงำน เช่น สนับสนุนกำรออมของพนักงำน
ได้แก่ กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพและสิทธิ์กำรลำ นอกเหนือจำกสวัสดิกำรต่ำงๆแล้ว บริษัทได้จัดให้พนักงำนสำมำรถลำงำนได้ตำม
สิทธิ์และควำมจ ำเป็นต่ำงๆได้แก ่ลำพักร้อน ลำป่วย ลำกิจ ลำคลอดบุตร ลำอุปสมบท ลำรับรำชกำรทหำร ลำฝึกอบรม เป็นต้น 
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การก ากับดูแลกิจการ 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทมีนโยบำยกำรปฏิบัติตำมข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้ำงควำมโปร่งใส และเป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะท ำให้เกิดควำมเช่ือมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ดังนั้น 
คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้มีกำรก ำหนดหลักกำรกำรก ำกับดูแลกิจกำร ซ่ึงเป็นกำรปฏิบัติตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
ซ่ึงก ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักกำรกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทครอบคลุมหลักกำร  5 หมวด 

ดังนี้ :- 
 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษทัตระหนักและให้ความส าคญัในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบรษิทั และในฐานะนัก
ลงทุนในหลักทรัพย์ เชน่ สิทธิในการซ้ือ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู ่ สิทธิในการได้รับขอ้มูลของบรษิัทอย่างเพียงพอ 
สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบง่ผลก าไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิใน
การร่วมตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปนัผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
การอนุมัติธุรกรรมที่ส าคัญและมผีลต่อทศิทางในการด าเนนิธุรกิจของบรษิัท เป็นต้น 

นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ด าเนนิการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอ านวยความสะดวกใน
การใช้สิทธิของผู้ถือหุน้ ดังนี ้:- 

1.การประชุมผู้ถือหุน้ 

1.1 บริษทัจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ภายในส่ี (4) เดือนนบัจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีของแต่ละป ี โดยจะจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรบัทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนถึงวันประชุม 

ส่วนกรณีวาระส าคัญนั้นจะจดัส่งข้อมูลใหผู้้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าสิบสี่ (14) วัน ก่อนถึงวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุน้มี
ระยะเวลาในการพิจารณา ยกตัวอย่างวาระส าคัญ เช่น วาระเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้บคุคล
ในวงจ ากัด (PP) ในราคาต่ า การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหมใ่ห้กับกรรมการและพนักงาน (ESOP) การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างเงนิทนุของบรษิัท การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มนีัยส าคัญ และการเพิก
ถอนหลักทรัพย์ เป็นต้น และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจง้วันเชิญประชุมล่วงหน้าเปน็เวลาสาม(3) วันติดต่อกันก่อนทีจ่ะถึง
วันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมคีวามเหน็ของคณะกรรมการประกอบไปด้วย 

1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทัเปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได ้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษทัได้จดัส่งไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม ก่อนการประชุมบริษทัเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้สามารถส่งความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมล์แอดแดรสของเลขานุการบรษิทัได้ ที่ secretary@wge.in.th 

1.3  บริษทัมีนโยบายในการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเลือกสถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุน้ของบริษทัซึ่งสะดวก
แก่การเดินทาง รวมถึงวันเวลาที่เหมาะสมและจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ 

1.4 ในการประชุมบรษิัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตัง้ข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อที่ประชุมในประเดน็
ต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี ้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารทีเ่กี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อ
ตอบค าถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในทีป่ระชุมบริษทั จะจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทยภายในสิบส่ี (14) วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุน้ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและ
เผยแพร่บนัทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม 

2. การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

2.1  การแต่งตั้งกรรมการ 

 บริษทัจะเปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมสิีทธิในการเลือกตั้งกรรมการเปน็รายบุคคล โดยเสนอชื่อบคุคลเพือ่เข้ารับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุน้ พร้อมแนบประวัติโดยย่อและข้อมูลทีเ่ป็นประโยชนข์องกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอ
แต่งตั้งต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

2.2  การถอดถอนกรรมการ 

 ในการถอดถอนกรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดและ
ข้อบังคับของบริษทั โดยต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3 ใน 4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง ของจ านวนหุน้ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

2.3 การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 

 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ทั้งทีเ่ปน็ตัวเงินและ/หรือมิใช่ตัวเงนิ โดยจะมีวาระการประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมัติเปน็ประจ าทุกป ี รวมทั้ง น าเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนและ
ค่าตอบแทนของกรรมการในแตล่ะต าแหน่งทั้งที่เปน็ตัวและและ/หรือมิใช่ตัวเงนิเพื่อให้ผู้ถือหุน้รับทราบเป็นประจ าทุกปี
ด้วย 

3.  สิทธิในการอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบัญชี 
บริษทัก าหนดให้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี ทุกครั้ง ซึงผู้สอบบัญชีของบรษิัทต้องมีความเป็นอิสระแบะเปน็ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย ์ โดยบริษัทจะแนบรายละเอียดเกี่ยวกับผูส้อบบัญชีที่เสนอเข้ารับ
การแต่งตั้ง ส านักงานสอบบัญชีที่สังกัด ประสบการณ์ ความสามารถของผู้สอบบญัชี ความเปน็อิสระของผู้สอบบัญชี 

จ านวนปทีี่ผู้สอบบัญชีรายนั้นเปน็ผู้สอบบัญชีใหบ้ริษทั (กรณีเสนอแต่งตั้งรายเดิม) และค่าบริการของผู้สอบบัญชี และ/

หรือ ค่าบริการอื่น (ถ้ามี) ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซตบ์ริษทั เพื่อใหผู้ถ้ือหุ้นสามารถพิจารณา
ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีก่อนพิจารณาอนุมัต ิ

4.  สิทธิในการรับส่วนแบ่งก าไร 

บริษทัก าหนดการจัดสรรส่วนแบง่ก าไรให้ผู้ถือหุน้ในรปูของเงนิปนัผล โดยต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุน้ใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนด 

5. สิทธิในการได้รับข้อมูล ข่าวสาร ผลการด าเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ าเสมอและทันเวลา บริษทัมี
นโยบายในการเปิดเผยต่อผู้ถือหุน้ด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน โดยไม่เลือกปฏบิัติต่อผู้ถอืหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผู้
ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าถึงและไดร้ับข้อมูล ข่าวสาร ผลการด าเนินงาน และนโยบายการบรหิารงานของบริษทัที่เปิดเผย
อย่างเพียงพอ สม่ าเสมอ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน โดยสามารถติดต่อบรษิัทหรือรบัข้อมูลผ่านช่องทางติดต่อต่างๆ อาทิ 
เว็บไซต์บรษิัท www.well-graded.com/, Email : secretary@wge.in.th 
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หมวดท่ี 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทจะให้โอกำสแก่ผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันทุกรำย และก ำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตำมจ ำนวน
หุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ำกับหนึ่งเสียงและไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรจ ำกัดหรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 
ไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถำบัน ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ บริษัทก ำหนดให้กรรมกำรอิสระเป็นผู้มี
หน้ำที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอแนะ แสดงควำมคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมกำรอิสระ 
ซ่ึงจะพิจำรณำด ำเนินกำรให้เหมำะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หำกเป็นข้อร้องเรียน กรรมกำรอิสระจะด ำเนินกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและหำวิธีกำรแก้ไขให้เหมำะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องส ำคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมี
ผลต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมกำรอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่ำวต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำ รณำ
ก ำหนดเป็นวำระกำรประชุมในกำรประชุมผู้ถือหุ้น  เป็นต้น โดยบริษัทจะด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์
ของบริษัทอย่ำงน้อย 7 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น  

กำรด ำเนินกำรประชุมเป็นไปตำมข้อบังคับบริษัทตำมล ำดับวำระกำรประชุม มีกำรเสนอรำยละเอียดในแต่ละวำระ
ครบถ้วน มีกำรแสดงข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำอย่ำงชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวำระกำรประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ
ล่วงหน้ำโดยไม่จ ำเป็น โดยเฉพำะวำระที่มีควำมส ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนกำรตัดสินใจ ทั้งนี้ ในกรณี
ที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรือบุคคล
ใดๆ เข้ำร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม กำรลงคะแนนเสียง
เป็นไปอย่ำงโปร่งใสตำมล ำดับวำระที่ก ำหนด โดยวำระกำรเลือกตั้งกรรมกำรจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรแต่งตั้ง
กรรมกำรด้วยกำรลงมติเป็นรำยบุคคล 

  นอกจำกนั้น บริษัทได้ก ำหนดมำตรกำรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ซ่ึงหมำยถึง กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภำยใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว) โดยห้ำมบุคคลที่เกี่ยวข้องท ำกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 1 
เดือนก่อนมีกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี และควรรอคอยอย่ำงน้อย 24 ช่ัวโมงภำยหลังกำรเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่ำวให้แก่สำธำรณชนแล้ว รวมทั้งห้ำมไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย 

 บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมกำร และผู้บริหำรเกี่ยวกับหน้ำที่ที่ผู้บริหำรต้องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ในบริษัท และ
บทก ำหนดโทษตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และในกรณีที่กรรมกำรหรือผู้บริหำรมีกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ในบริษัทของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ภำยใน 3 วันท ำกำร ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทรำบ เพื่อเผยแพร่ต่อสำธำรณะต่อไป 

 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภำยใน ได้แก่ พนักงำนและ
ผู้บริหำรของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้ำ ลูกค้ำ เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่ำ กำรสนับสนุนและ
ข้อคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนและกำรพัฒนำธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่ำวได้รับกำรดูแลเป็นอย่ำงดี นอกจำกนั้น บริษัทยัง
ส่งเสริมให้มีควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม  เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงให้แก่บริษัทตำมแนวทำง 

ดังต่อไปนี้ :- 
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(ก) ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งเน้นพัฒนำองค์กรให้มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง  ซ่ึงจะส่งผลให้บริษัทมี
รำยได้และผลก ำไรเพิ่มขึ้นได้  เป็นกำรเพิ่มมูลค่ำของบริษัทและส่งผลให้ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทได้รับผลตอบแทนสูงสุด  

(ข) ลูกค้ำ : บริษัทค ำนึงถึงคุณภำพและมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำรเอำใจใส่และ
รับผิดชอบต่อลูกค้ำด้วยควำมซ่ือสัตย์และเป็นธรรม  

(ค) คู่ค้ำ : บริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเป็นธรรม เป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำ 
และ/หรือข้อตกลงในสัญญำที่ท ำร่วมกัน  เพื่อก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์อันดีทำง
ธุรกิจซ่ึงจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่ำย 

(ง) คู่แข่ง : บริษัทส่งเสริมนโยบำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรีและเป็นธรรม และจะ
ปฏิบัติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันที่ดี  

(จ) 

 

พนักงำน : บริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม เป็นธรรม ให้
ผลตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสม รวมถึงกำรสนับสนุนเพื่อพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถของพนักงำน 

(ฉ) ชุมชนและสังคม : บริษัทให้ควำมส ำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยด ำเนินธุรกิจอย่ำงมี
จริยธรรม และให้กำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกื้อกูลและสร้ำงสรรค์ต่อสังคม
ตำมควำมเหมำะสม  

(ช) ส่ิงแวดล้อม : บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด  

และวำงแนวทำงในกำรควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
เหล่ำนั้นได้รับกำรดูแลอย่ำงดี 

 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทตระหนักดีถึงควำมส ำคัญของกำรเปิดเผยข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง  ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรำยงำนข้อมูลทำง
กำรเงินและข้อมูลทั่วไป ตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่ส ำคัญที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทซ่ึงล้วนมีผลต่อ
กระบวนกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้ด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศของบริษัท
ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและส่ือกำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำงๆ  ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.well-graded.com 

ในส่วนของงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงำนเฉพำะ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้มอบหมำยให้
เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อท ำหน้ำที่ติดต่อส่ือสำรกับผู้
ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเครำะห์และภำครัฐที่เกี่ยวข้อง  

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินและสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบ
กำรเงินดังกล่ำวจัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือ
ปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอรวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอในงบกำรเงิน ซ่ึงในกำรนั้น คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็น
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ผู้สอบทำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยใน รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน 

ช่องทางการติดต่อ 

นำยเกรียงไกร บัวนุ่ม เบอร์โทร : 02-981-7992-4 อีเมล secretary@wge.in.th 

 

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยบุคคลซ่ึงมีควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยเป็นผู้มีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดนโยบำย
และภำพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบำทส ำคัญในกำรก ำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้
เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้อย่ำงเป็นอิสระ 

ปัจจุบันคณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 8 ท่ำน ซ่ึงได้รวมกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 3 ท่ำน ที่มีคุณสมบัติเป็น
กรรมกำรอิสระ ซ่ึงจะท ำให้เกิดกำรถ่วงดุลในกำรออกเสียงพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ตลอดจนมีคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงประกอบ
ไปด้วยคณะกรรมกำรอิสระทั้ง 3 ท่ำน ท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในกำรท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลด ำเนินงำนของบริษัทให้มี
ควำมถูกต้องและโปร่งใส 

ตำมข้อบังคับของบริษัทก ำหนดไว้ว่ำ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี  กรรมกำรต้องออกจำกต ำแหน่งใน
อัตรำส่วนหนึ่งในสำม ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจ ำนวน
ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธี
จับฉลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง  อย่ำงไรก็
ตำม กรรมกำรที่ออกตำมวำระนั้นอำจได้รับเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได้ 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรจ ำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรบริหำร เพื่อปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำหรือรับทรำบ ซ่ึงคณะอนุกรรมกำรแต่ละชุดมีสิทธิหน้ำที่ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรแต่ละ
ชุด  

บริษัทมีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรแต่ละคณะไว้อย่ำงชัดเจน โดยเฉพำะคณะกรรมกำร
บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร ส่งผลให้คณะกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรไม่มีอ ำนำจเบ็ดเสร็จ และมีกำรถ่วงดุลใน
มติที่ส ำคัญ ซ่ึงจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งกรรมกำรบริษัทจะ
ไม่สำมำรถอนุมัติรำยกำรใดๆที่ตนเอง หรือบุคคลที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของตนเองมีส่วนได้เสียในกำรท ำรำยกำร
นั้น 

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท ซ่ึงท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎเกณฑ์ต่ำงๆ  ที่คณะกรรมกำรจะต้อง
ทรำบและปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทั้งประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำร 

 

2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมรู้ ทักษะและควำมเชี่ยวชำญที่หลำกหลำย และมีภำวะผู้น ำ ซ่ึงเป็นที่
ยอมรับ โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ นโยบำยแนวทำงในกำรประกอบธุรกิจ 
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และก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อ
ประโยชน์ในกำรติดตำมและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงใกล้ชิด คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมกำร
ชุดต่ำงๆ เพื่อติดตำมและดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

 

2.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทได้จัดให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทเป็นลำยลักษณ์อักษร ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้
ให้ควำมเห็นชอบนโยบำยดังกล่ำว ทั้งนี้ คณะกรรมกำรจะได้จัดให้มีกำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำว
เป็นประจ ำ นอกจำกนี้ ภำยหลังจำกที่หุ้นสำมัญของบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะถือ
ปฏิบัติตำมกฎและข้อบังคับต่ำงๆ ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ก ำหนดทุกประกำร โดยจะเปิดเผยรำยงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรไว้ในรำยงำนประจ ำปีและแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) 

 

2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทได้ก ำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร  ฝ่ำยบริหำร และพนักงำน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมภำรกิจของบริษัทด้วยควำมซ่ือสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งกำรปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สำธำรณชนและสังคม รวมทั้งกำรก ำหนดระบบติดตำมกำรปฏิบัติตำมแนวทำงดังกล่ำวเป็นประจ ำ 

ทั้งนี้ บริษัทได้มีกำรประกำศและแจ้งให้พนักงำนทุกคนรับทรำบและยึดปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมแนวทำงดังกล่ำว 

 

2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์บนหลักกำรที่ว่ำ  กำรตัดสินใจใดๆ ในกำรด ำเนิน

กิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องท ำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเทำ่นั้น และควรหลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ โดยก ำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรำยกำรที่พิจำรณำ  ต้องแจ้งให้บริษัททรำบถึงควำมสัมพันธ์
หรือกำรเกี่ยวโยงของตนในรำยกำรดังกล่ำว และต้องไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำตัดสิน รวมถึงไม่มีอ ำนำจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และรำยกำรที่มีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ ซ่ึงได้มีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ  และได้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและหรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้มีกำรเปิดเผยไว้ในงบกำรเงิน 
รำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) ด้วย 

 

2.4 ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อระบบควบคุมภำยในทั้งในระดับบริหำร  และระดับปฏิบัติงำน และเพื่อให้เกิดควำมมี
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน บริษัทจึงได้ก ำหนดภำระหน้ำที่ อ ำนำจกำรด ำเนินกำรของผู้ปฏิบัติงำนและผู้บริหำรไว้เป็นลำย
ลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน 
ผู้ติดตำมควบคุมและประเมินผลออกจำกกัน โดยบริษัทได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำน
ระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในให้มีควำมเหมำะสม  และมีประสิทธิผล และมีกำรว่ำจ้ำงผู้เช่ียวชำญจำก
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ภำยนอกเพื่อท ำหน้ำที่ติดตำม ตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้
มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนหลักที่ส ำคัญของบริษัทได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ก ำหนดและมีประสิทธิภำพ 

 

2.5 รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำหน้ำที่สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน  โดยมีผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนบัญชีและ
กำรเงินและผู้สอบบัญชีมำประชุมร่วมกัน และน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส  โดย
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของบริษทั รวมทั้งสำรสนเทศทำงกำรเงิน (รำยงำนควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน) ที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดังกล่ำวจัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีรับรอง
และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต รวมทั้งจะด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศที่ส ำคัญ ทั้งข้อมูลทำงกำรเงิน และ
ไม่ใช่กำรเงิน บนพื้นฐำนของข้อเท็จจริงอย่ำงครบถ้วน และสม่ ำเสมอ 
 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

 ตำมข้อบังคับของบริษัท บริษัทจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มีกำร
ประชุมพิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเป็น มีกำรส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ำ 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วนเพื่อ
รักษำสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ในกำรประชุมแต่ละครั้งได้มีกำรก ำหนดวำระในกำรประชุมอย่ำงชัดเจน มีเอกสำร
ประกอบกำรประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมกำรล่วงหน้ำ เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูล
อย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม  

ในกำรประชุม ประธำนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผู้จัดกำรเป็นผู้ร่ วมกันก ำหนดวำระกำรประชุมและพิจำรณำ
เรื่องเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเรื่องตำ่งๆ เพื่อเข้ำรับพิจำรณำ
เป็นวำระกำรประชุมได้ โดยที่กรรมกำรทุกท่ำนสำมำรถอภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเปิดเผย และมีประธำนที่
ประชุมเป็นผู้ประมวลควำมเห็นและข้อสรุปที่ได้จำกกำรประชุม ทั้งนี้ ในกำรลงมติในที่ประชุม คณะกรรมกำรบริษัทให้ถือมติ
เสียงข้ำงมำก โดยให้กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้ำร่วมประชุม และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ประธำนในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อช้ีขำด 
นอกจำกนี้รำยงำนกำรประชุมจะถูกจัดท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรภำยหลังมีกำรประชุมเสร็จ และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำน
กำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ นอกจำกนี้ ส ำหรับจ ำนวน
องค์ประชุมขั้นต่ ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรนั้น จะต้องมีจ ำนวนกรรมกำรอยู่ในองค์ประชุม
ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 

ทั้งนี้ ที่ผ่ำนมำ บริษัทได้ด ำเนินกำรจัดส่งเอกสำรประกอบวำระกำรประชุมล่วงหน้ำทุกครั้ง เพื่อให้กรรมกำรบริษัท มี
เวลำที่จะศึกษำข้อมูลในเรื่องต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอ และจะมอบหมำยให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรเข้ำร่วมกำรประชุมด้วยทุกครั้ง  

โดยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจะเป็นผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม  และจัดส่งให้ประธำนกรรมกำรบริษัทพิจำรณำลงลำยมือช่ือ
รับรองควำมถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวำระแรกของกำรประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสำร
เกี่ยวกับกำรประชุมต่ำงๆ เพื่อสะดวกในกำรสืบค้นอ้ำงอิงในภำยหลัง 
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ส ำหรับกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในปี 2564 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดแผนในกำรประชุมล่วงหน้ำโดยมี
ก ำหนดกำรเบื้องต้น ดังนี้ 

การประชุมคณะกรรมการบรษิัทครั้งที่ วันทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท 

1/2564 25 กุมภำพันธ์ 2564 

2/2564 6 พฤษภำคม 2564 

3/2564 5 สิงหำคม 2564 

4/2564 4 พฤศจิกำยน 2564 

หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

4. ค่าตอบแทน 

บริษัทไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยบริษัทด ำเนินกำรเพื่อให้เกิดกำรตรวจสอบ
และถ่วงดุลในประเด็นดังกล่ำว ผ่ำนกำรก ำหนดโครงสร้ำงกรรมกำรที่มีกำรถ่วงดุลผ่ำนกำรมีคณะกรรมกำรที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหำร และไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติกับผู้บริหำรของบริษัท กล่ำวคือคณะกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมเป็นอิสระและ
ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น ซ่ึงในกำรพิจำรณำสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะได้รับกำรพิจำรณำโดยองค์
คณะของกรรมกำรบริษัท ท ำให้กำรพิจำรณำไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

ทั้งนี้ บริษัทก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรตำมรูปแบบที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด 

 

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมกำรมีนโยบำยส่งเสริมให้มีกำรอบรมและให้ควำมรู้แก่กรรมกำรผู้เกี่ยวข้องในระบบก ำกับดูแลกิจกำรของ
บริษัท ซ่ึงประกอบด้วยกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง กรรมกำรบริหำร ตลอดจนผู้บริหำรของ
บริษัท เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำร บริษัทจะจัดให้มีกำรแนะน ำแนวทำง
ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรใหม่ เพื่อส่งเสริมให้กำรปฏิบัติ
หน้ำที่มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องภำยใต้กรอบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
 

โครงสร้างกรรมการของบริษัท 

 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วย 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Committee) คณะกรรมกำร
บริหำร (Executive Committee) โดยขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ดังนี้ 

 

 

 

 



           บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

หน้ำ 75 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการบริษัท 

ประธำนกรรมกำรมีบทบำทหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรใช้นโยบำย  และแนวทำงปฏิบัติงำนเชิงกลยุทธ์ของฝ่ำยจัดกำร
รวมทั้งให้ค ำแนะน ำและสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของฝ่ำยจัดกำร แต่ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนประจ ำของบริษัท 
ประธำนกรรมกำรเป็นผู้ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้
กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรประชุม ตลอดจนดูแลให้กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ถือหุ้นด ำเนินไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพจนส ำเร็จลุล่วง ซ่ึงบทบำทหลักส ำคัญของประธำนกรรมกำรบริษัทมีดังนี้ 

 สนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพในคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี 

 สนับสนุนให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร  กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรและกรรมกำรอิสระใน
กิจกรรมและกระบวนกำรทำงกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท 

 สนับสนุนให้มีกำรประเมินและพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 เป็นประธำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งก ำหนดวำระกำรประชุมร่วมกับ 

 เลขำนุกำรบริษัทโดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเรื่องต่ำงๆ  เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเป็นวำระกำร
ประชุมได้ 

 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงช้ีขำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ำย
เท่ำกัน 

 จัดให้คณะกรรมกำรบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอส ำหรับกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

 จัดให้มีช่องทำงที่มีประสิทธิภำรพในกำรติดต่อระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทฝ่ำยบริหำรและผู้ถือหุ้น 

 แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทเพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั  

 คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ 
และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมำย โดยสรุปอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่
ส ำคัญได้ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วย
ควำมซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัท 

2. ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย แผนงำน กลยุทธ์ทำงธุรกิจ และงบประมำณประจ ำปี  
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแล ให้ฝ่ำยจัดกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยและงบประมำณที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. มีอ ำนำจตรวจสอบ และพิจำรณำอนุมัตินโยบำย แนวทำง และแผนกำรด ำเนินงำนส ำหรับโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่
ของบริษัท ตำมที่ได้รับเสนอจำกคณะอนุกรรมกำร หรือฝ่ำยบริหำร 

5. มีอ ำนำจแต่งตั้ง มอบหมำย หรือแนะน ำให้อนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพื่อพิจำรณำหรือปฏิบตัิในเรื่องใดเรื่องหนึง่ที่
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร 

6. ด ำเนินกำรให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรจัดกำรควำม
เส่ียงและควำมน่ำเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน โดยจัดให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นผู้ติดตำมและ
ด ำเนินกำรร่วม และประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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7. จัดท ำรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร และรับผิดชอบต่อกำรจัดท ำและเปิดเผยงบกำรเงินเพื่อแสดงถึงฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

8. จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีภำยใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปบีัญชีของบริษทัและก ำหนดให้มี
กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นเมื่อมีควำมจ ำเป็น 

9. จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทุกปี ในรูปแบบกำรประเมินทั้งคณะเพื่อ
ใชเ้ป็นกรอบในกำรทบทวนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 

10. มีอ ำนำจพิจำรณำและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จ ำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่ำเหมำะสมเพื่อประโยชน์ของ
บริษัท 

11. แต่งตั้งกรรมกำรคนหนึ่งคนใดหรือหลำยคนหรือบุคคลอื่นกระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทนคณะกรรมกำรบริษัท 
ทั้งนี้กำรมอบอ ำนำจดังกล่ำว ผู้ได้รับมอบอ ำนำจนั้นต้องไม่มีอ ำนำจอนุมัติรำยกำรที่บุคคลดังกล่ำวหรือบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง (“บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง” ให้มีควำมควำมหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศของคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทย่อย  

  เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระท ำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน  
 เรื่องที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 กำรท ำรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ำยที่กฎหมำย หรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ระบุให้ต้อง
ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 นอกจำกนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับควำมรับเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

- กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญให้แก่บุคคลอื่น 

- กำรรับซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทมหำชนอื่นหรือบริษัทเอกชนอื่นมำเป็นของบริษัท 

- กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำ เกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญ กำร
มอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะ
แบ่งก ำไรขำดทุนกัน 

- กำรออกหุ้นใหม่เพื่อช ำระแก่เจ้ำหนี้ของบริษัท ตำมโครงกำรแปลงหนี้เป็นทุน 

- กำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยกำรลดจ ำนวนหุ้น หรือลดมูลค่ำหุ้น 

- กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู้ กำรควบหรือเลิกบริษัท 

- เรื่องอื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมกำรมีส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมกำรซ่ึงมี
ส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ดังกล่ำวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรยังมีขอบเขตหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ อำทิ กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพย์สิน ตำม
กฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
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คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักในกำรด ำเนินธุรกิจ และส่ือสำรให้องค์กรขับเคลื่อนไป
ในทิศทำงเดียวกัน โดยค ำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจกำรและวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กรที่อำจมี
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้ำใจสภำวะกำรแข่งขันในตลำด โอกำส และอุปสรรค รวมถึงบริหำรจัดสรร
ทรัพยำกรให้มีควำมเหมำะสมสอดคล้องตำมแผนงำนที่ก ำหนด ตลอดส่งเสริมกำรสร้ำงและน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้
ในกำรเพิ่มคุณค่ำให้แก่องค์กรเติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่  1/2564  เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 
2564 ได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมขององค์กรและกลยุทธ์องค์กรให้มีควำมชัดเจน เหมำะสม และ
สอดคล้องตำมเป้ำหมำยขององค์กร ตลอดจนสื่อสำรให้พนักงำนทุกคนขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. สอบทำนกระบวนกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ำมีควำมถูกต้องตำมที่ควรและมีกำรเปิดเผย

อย่ำงเพียงพอ ตลอดจนมีควำมน่ำเชื่อถือตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป  
2. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อให้ด ำเนินกำร

ตรวจสอบบัญชี ระบบควบคุม และงบกำรเงินของบริษัท โดยคณะกรรมตรวจสอบมีอ ำนำจและควำมรับผิดชอบในกำร
คัดเลือก ประเมินผล เสนอค่ำตอบแทน และก ำกับดูแลกำรท ำงำนของส ำนักงำนสอบบัญชี เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำ
หรือกำรออกรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชี หรือกำรด ำเนินกำรตรวจสอบอื่นใด บริกำรสอบทำนหรือกำรให้ควำมเช่ือมั่น
ส ำหรับบริษัท 

  ผู้ตรวจสอบบัญชีและส ำนักงำนสอบบัญชีแต่ละแห่งจะรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีอ ำนำจในกำรอนุมัติเงื่อนไขและค่ำบริกำรเบื้องต้นส ำหรับบริกำรด้ำนกำรตรวจสอบและบริกำรอื่นที่เสนอ
โดยผู้ตรวจสอบบัญชี  

  ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะให้ค ำแนะน ำต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญ
ประจ ำปีผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและค่ำบริกำรตรวจสอบบัญชี  

3. ประชุมหำรือร่วมกับผู้บริหำรและผู้ตรวจสอบบัญชีตำมควำมเหมำะสม เกี่ยวกับปัญหำและข้อจ ำกัดในกำรตรวจสอบ 
รวมถึงกำรด ำเนินกำรของฝ่ำยบริหำรต่อปัญหำหรือขอ้จ ำกัดนัน้ๆ และนโยบำยกำรบริหำรและกำรประเมินควำมเสี่ยงของ
บริษัท รวมถึงควำมเส่ียงทำงกำรเงินที่ส ำคัญและมำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรควบคุมและลดควำมเส่ียงดังกล่ำว 
นอกจำกนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบยังต้องด ำเนินกำรแก้ไขควำมขัดแย้งใดๆ ระหว่ำงผู้บริหำรกับผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง
กับรำยงำนทำงกำรเงิน รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 4/2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563  คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้ท ำกำรประชุมระหว่ำงกันเองโดยไม่มีกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรเข้ำร่วมประชุมด้วย 

4. ส่งเสริมและสร้ำงควำมมั่นใจเกี่ยวกับควำมเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องหำรือกับผู้สอบ
บัญชีเกี่ยวกับควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำรและบริษัท รวมถึงควำมสัมพันธ์ใดๆ หรือบริกำรใดๆ ระหว่ำงผู้สอบบัญชีกับ
บริษัท ตลอดจนควำมสัมพันธ์อ่ืนใดที่อำจส่งผลกระทบต่อควำมเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบบัญชี 

5. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท มำตรฐำนกำรบัญชี และนโยบำยบัญชี และกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญเกี่ยวกับ
มำตรฐำนบัญชี หลักกำร หรือแนวทำงปฏิบัติ รวมถึงกำรตัดสินใจทำงบัญชีที่ส ำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อรำยงำนทำง
กำรเงินของบริษัท ซ่ึงรวมถึงทำงเลือก ควำมสมเหตุสมผล และผลของกำรตัดสินใจดังกล่ำว 

6. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 



           บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

หน้ำ 78 

 

7. สอบทำนและอนุมัติหรือให้สัตยำบันในธุรกรรมใดๆ ระหว่ำงบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นธุรกรรมที่ถูกก ำหนดให้
เปิดเผยข้อมูลตำมกฎเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ก ำหนดและทบทวน นโยบำย กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 

2. ก ำกับดูแลและสนับสนุนให้มีกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรควำมเสี่ยงองคก์ร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ำหมำยทำง
ธุรกิจ รวมถึงสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

3. พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในควำมเส่ียงที่อำจจะเกิดขึ้น รวมทั้งก ำหนดแนว
ทำงกำรก ำหนดมำตรกำรควบคุม หรือบรรเทำ และกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรให้มี
ประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

4. รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรให้คณะกรรมกำร รับทรำบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุ กำรณ์ส ำคัญ ซ่ึง
อำจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ ต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อทรำบและพิจำรณำโดยเร็วที่สุด 

5. ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้งเพื่อพิจำรณำ หำรือ และด ำเนินกำรใดๆ ให้ส ำเร็จลุล่วง
ตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

6. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผดิชอบ ดังนี้  
1. จัดท ำและน ำเสนอนโยบำยทำงธุรกิจ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำน กลยุทธ์ทำงธุรกิจ และงบประมำณประจ ำปีของ

บริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

2. ก ำหนดแผนธุรกิจ งบประมำณ และอ ำนำจบริหำรต่ำงๆของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

3. ควบคุมดูแลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำยทำงธุรกิจ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำน กลยุทธ์ทำง
ธุรกิจ และงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร 

4. มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุนหรือกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ กำรกู้ยืมหรือกำรขอสินเช่ือใดๆ จำก
สถำบันกำรเงิน กำรให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนกำรเข้ำเป็นผู้ค้ ำประกัน เพื่อกำรท ำธุรกรรมตำมปกติของบริษัท และเป็นไป
เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของบริษัท ภำยในวงเงินที่ก ำหนด ทั้งนี้ กำรกระท ำดังกล่ำวจะต้อง
อยู่ภำยใต้ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน หรือกฎหมำยอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย 

5. ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรและอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำร โดยให้ครอบคลุมรำยละเอียดกำรคัดเลือก กำรว่ำจ้ำง กำร
โยกย้ำย กำรฝึกอบรม และกำรเลิกจ้ำงพนักงำนของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหำร หรือผู้บริหำรระดับสูง โดยมอบหมำย
ให้กรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัทเป็นผู้มีอ ำนำจแทนบริษัทที่จะลงนำมในสัญญำจ้ำงแรงงำน 

6. ก ำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท และอำจแต่งตั้งหรือมอบหมำยให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือหลำยคนกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรบริหำรตำมที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมกำรบริหำร
สำมำรถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ ำนำจนั้นๆ ได้ 

7. มีอ ำนำจแต่งตั้งที่ปรึกษำด้ำนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินกำรของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

8. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
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 ทั้งนี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบ
อ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้คณะกรรมกำรบริหำร หรือผู้รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำร สำมำรถอนุมัติ
รำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัท
ย่อยของบริษัท (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์) ซ่ึงกำรอนุมัติรำยกำรใน
ลักษณะดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจำรณำอนุมัติรำยกำร
ดังกล่ำว ตำมที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องก ำหนด ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีกำร
ก ำหนดขอบเขตที่ชัดเจน 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

 กรรมกำรผู้จัดกำรมีหน้ำที่บริหำรและควบคุมบริษัทให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์เบื้องต้นของบริษัท โดยกรรมกำร
ผู้จัดกำรจะต้องปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัททั้งด้วยตนเอง หรือมอบหมำยให้ผู้บริหำรอื่นในระดับ
ถัดไปเป็นผู้ด ำเนินกำรแทน หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำรมีดังต่อไปนี้  

1. จัดท ำแผนงำนระยะยำว (3 ปี) และแผนงำนระยะส้ัน (1 ปี) รวมทั้งแผนกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ตลอดจน กลยุทธ์
ต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนให้แผนงำนระยะยำวบรรลุเป้ำหมำย 

2. ก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ทำงด้ำนกำรตลำดและกำรขำย รวมทั้งแผนกำรประชำสัมพันธ์ และแผนส่งเสริมกำรขำย 
ให้เหมำะสมกับตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ 

3. ติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์ธุรกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคต เพื่อพัฒนำธุรกิจใหม่ และเพิ่มช่องทำงกำร
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ ์

4. กำรจัดองค์กรและงำนโดยมีอ ำนำจในกำรก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร กำรออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ ค ำส่ัง 
หนังสือเวียน กำรก ำหนดสำยกำรบังคับบัญชำ และผังกำรด ำเนินงำน กำรก ำหนดตำรำงอ ำนำจอนุมัติปฏิบัติงำน และ
กำรก ำหนดระดับงำน Job Description และ Job Specification 

5. มีอ ำนำจในกำรด ำเนินธุรกิจใดๆ เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ นโยบำย ระเบียบ ค ำส่ัง ตลอดจนมติที่ประชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัท หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

6. มีอ ำนำจออกค ำส่ัง ระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำย และผลประโยชน์ของบริษัท 
และเพื่อรักษำระเบียบวินัยกำรท ำงำนภำยในองค์กร 

7. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในแต่ละวันเพื่อเตรียมตัว และป้องกันควำมเส่ียงที่อำจจะเกิดขึ้นทั้ง
ปัจจัยภำยนอกและปัจจัยภำยใน 

8. มีอ ำนำจกระท ำกำรและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรที่เกี่ยวข้องจ ำเป็น และเป็นกำร
ด ำเนินธุรกรรมทำงกำรค้ำปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท 

9. ขออนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษำด้ำนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
โดยผ่ำนคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือคณะกรรมกำรบริษัท 

10. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใด ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นครั้งครำว 
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สรุปตารางอ านาจอนุมัติรายการที่ส าคัญ 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
ต าแหน่ง 

กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท 

1.ก ำหนดงบประมำณค่ำใช้จ่ำย
ลงทุนในสินทรัพย์ประจ ำปี 

- - / 

2.กำรอนุมัติเพ่ิมเติมงบประมำณ
รำยจ่ำยกำรลงทุนในสินทรัพย์ที่อยู่
นอกเหนืองบประมำณประจ ำปี 

- 
< ร้อยละ 20 ของงบประมำณรวม
และรำยงำนคณะกรรมกำรบริษัท 

> ร้อยละ 20 ของ 

งบประมำณรวม 

3.กำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์อ่ืนที่มิใช่
สินค้ำ 

< 5,000,000 บำท และรำยงำน
คณะกรรมกำรบริหำร 

< 10,000,000 บำท และรำยงำน
คณะกรรมกำรบริษัท 

> 10,000,000 บำท 

4.กำรขออนุมัติซื้อและกำรจัดซื้อ
สินทรัพย์ทั่วไป 

< 200,000 บำท >2,000,000 บำท - 

5.กำรอนุมัติกำรก่อหนี้หรือกู้ยืม
เงินที่ผูกพันต่อบริษัท 

- < 300,000,000 บำท > 300,000,000 บำท 

6.กำรอนุมัติกำรเลือกโครงกำรเพ่ือ
ท ำกำรประมูลโครงกำร 

/ - - 

7.กำรอนุมัติรำคำประมูลโครงกำร
ในเบื้องต้น 

< 1,000,000,000  > 1,000,000,000 บำท  - 

หมำยเหตุ :  - อ ำนำจอนุมัติดังกล่ำวเป็นกำรพิจำรณำต่อครั้ง 

 - ตำรำงอ ำนำจอนุมัติข้ำงต้นได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที ่25 กุมภำพันธ์ 2564  
- กรณีบริษัทจะเข้ำท ำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อ ำนำจอนุมัติจะต้องพิจำรณำเกณฑ์กำรท ำ “รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน” ตำมมำตรำ 

89/12 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ และประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนที่ ทจ.21/2551 และประกำศตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง รำยกำรที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ควบคู่ด้วย 

- กรณีบริษัทจะเข้ำท ำรำยกำรซื้อหรือขำยสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย อ ำนำจอนุมัติจะต้องพิจำรณำเกณฑ์กำรท ำ “รำยกำร
ได้มำจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์” ตำมมำตรำ 89/29 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ และประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนที่ ทจ.20/2551 และ
ประกำศตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง กำรได้มำจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ควบคู่ด้วย 

 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  

ในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรของคณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ (ถ้ำมี) โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
(1) การสรรหากรรมการบรษิัท 

 บริษัทไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำเป็นกำรเฉพำะ โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็น
กรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัท ซ่ึงจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ ำกัด พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตำมเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด 
รวมทั้งพิจำรณำจำกปัจจัยในด้ำนอื่นๆ มำประกอบกัน เช่น ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และควำม
เอื้อประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปนี้ :- 

1. กรรมกำรของบริษัทต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น 
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2. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร และกรรมกำรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
บริษัทมหำชนจ ำกัดและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3. คณะกรรมกำรบริษัทต้องมีกรรมกำรอิสระ ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งคณะ และมีจ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 3 คน โดยมี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมกำรอิสระตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ 
ทจ. 39/2559 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่  

4. กรรมกำรบริษัทสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นได้ แต่กำรเป็นกรรมกำรดังกล่ำวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อกำร
ปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรของบริษัทและต้องเป็นไปตำมแนวทำงของส ำนักงำน ก.ล.ต.และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ทั้งนี้ในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนจะต้องไม่เกิน 5 บริษัท 

5. กรรมกำรไม่สำมำรถประกอบกิจกำรอันมีสภำพเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทหรือเข้ำเป็นหุ้นส่วน
หรือกรรมกำรในนิติบุคคลอื่นที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกิจกำรของบริษัทไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ตน
หรือประโยชน์บุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

6. กรรมกำรและผู้บริหำรต้องรำยงำนให้บริษัททรำบถึงกำรมีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีกำรที่
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนก ำหนด 

7. ก ำหนดให้ประธำนกรรมกำรบริษัทเป็นอิสระและจะต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมกำรผู้จัดกำรและประธำน
กรรมกำรบริหำร 

8. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งหนึ่งในสำมของกรรมกำรทั้งหมด ถ้ำจ ำนวน
กรรมกำรที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรซ่ึงอยู่ใน
ต ำแหน่งนำนที่สุดนั้นออกจำกต ำแหน่งก่อน กรรมกำรซ่ึงพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 

9. ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง บริษัทจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรำยช่ือบุคคลที่จะเข้ำมำต ำแหน่ง
แทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะรวบรวมรำยช่ือดังกล่ำว เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติตำม
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และคัดเลือกรำยช่ือที่เหมำะสม เพื่อน ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติต่อไป 

10. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำร ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
10.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยหนึ่งหุ้นเท่ำกับหนึ่งเสียง 

10.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้ง
บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 
10.3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร เท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับกำรเลือกตั้งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธำนในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขำด 

11. ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรบริษัทอำจด ำเนินกำรเลือก
บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัดและ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรนั้นจะเหลือน้อยกว่ำ
สองเดือน โดยบุคคลซ่ึงเข้ำเป็นกรรมกำรดังกล่ำวแทนจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมกำรซ่ึงตนแทน โดยมติดังกล่ำวของคณะกรรมกำรจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของ
จ ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่ 
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12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ ำนวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

คุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริษัท 

1. กรรมกำรบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 

2535 (และตำมที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้รับควำมไว้วำงใจ
ให้บริหำรจัดกำรกิจกำรที่มีมหำชนเป็นผู้ถือหุ้นตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศก ำหนดโดย
จะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรำยช่ือกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรแสดงช่ือบุคคลในระบบข้อมูลรำยช่ือกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  

2. เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประวัติกำรท ำงำนที่ดีและมีเวลำเพียงพอที่จะอุทิศควำมรู้ ควำมสำมำรถและปฏิบัติ
หน้ำที่ให้แก่บริษัทอย่ำงเต็มที่ 

3. มีควำมรู้หรือประสบกำรณ์ในด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ หรือด้ำนกำรเงิน บัญชี หรือด้ำนอื่น  ๆที่คณะกรรมกำรเห็นควร 

4. สำมำรถเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจ ำเป็นหรือสุดวิสัย 

5. กรรมกำรบริษัทไม่สำมำรถประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทหรือเข้ำเป็น
หุ้นส่วน หรือกรรมกำรในนิติบุคคลอื่นที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท ไม่ว่ำจะท ำเพื่อ
ประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง  

6. กรรมกำรบริษัทต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชักช้ำ หำกมีส่วนได้เสียในสัญญำที่บริษัทท ำขึ้นไม่ว่ำโดยตรง หรือโดย
อ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

7. คุณสมบัติอื่นที่อำจก ำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำยและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในภำยหลัง 

กำรเลือกตั้งกรรมกำรบริษทัและกำรด ำรงต ำแหน่ง 

กำรเลือกตั้งกรรมกำรของบรษิัทให้กระท ำโดยที่ประชุมผู้ถือหุน้ ทัง้นี้ ให้กระท ำตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ำกับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสยีง 

2. ในกำรเลือกตั้งกรรมกำรอำจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคลครำวละคนหรือครำวละหลำย ๆ คน 
ตำมแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในกำรลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตำมข้อ 1 

ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถแบ่งคะแนนเสียงของตนในกำร
เลือกตั้งกรรมกำร เพื่อให้ผู้ใดมำกน้อยตำม มำตรำ 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ. มหำชน ฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-

CUMULATIVE VOTING เท่ำนั้น) 
3. ในกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรให้ใช้เสียงข้ำงมำก หำกมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ผู้เป็นประธำนที่ประชุมเป็น

ผู้ออกเสียงช้ีขำด 

4. ให้คณะกรรมกำรบริษัทมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรผู้ออกจำกต ำแหน่งตำมข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ำรับ
ต ำแหน่งอีกก็ได้ นอกจำกพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 

(ก.) ตำย 

(ข.) ลำออก 

(ค.) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชน 
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(ง.) ที่ประชุมมีมติให้ออก 

(จ.) ศำลมีค ำส่ังให้ออก 

5. เมื่อกรรมกำรคนใดลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกของตนให้ที่นำยทะเบียนทรำบด้วยก็ได้ 
6. กรรมกำรของบริษัท ที่จะไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทอื่น ต้องรับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 

(2) การสรรหาคณะกรรมการอิสระ 

บริษัทคัดเลือกกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติตำมพระรำชบัญญัติมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน รวมถึงประกำศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
โดยบริษัทจะจัดให้มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำม (1 ใน 3) ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดของบริษัทแต่ต้องไม่น้อยกว่ำ
สำม (3) คน โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกคณะกรรมกำรบริหำรตำมคุณสมบัติ ดังนี้ 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ 
ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อ
ส ำนักงำน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำ ของส่วน
รำชกำรซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส 
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือ
หุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสอง (2) ปีก่อน
วันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน 

 ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำ
หรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับ
หรือให้กู้ยืม ค้ ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัท หรือ
คู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้ำนบำทขึ้น
ไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต่ ำกว่ำ 
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 ทั้งนี้ กำรค ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้
ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงหนึ่ง (1) ปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
ซ่ึงได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสอง (2) ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย 
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำง
เดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

 กรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท โดยมีกำรตัดสินใจใน
รูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได ้

 ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญำตแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
หรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำที่ก ำหนดตำมวรรคข้อ 4. หรือข้อ 6. ให้บริษัท จัดให้มีควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัทที่
แสดงว่ำได้พิจำรณำตำมหลักในมำตรำ 89/7 แล้วว่ำกำรแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรให้
ควำมเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวำระพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำร
อิสระด้วย 

(ก) ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ ที่ท ำให้บุคคลดังกล่ำวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

(ข) เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ 

(ค) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของผู้ขออนุญำตในกำรเสนอให้มีกำรแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งและกำรเลือกตั้งกรรมกำรอิสระ 

1. ให้คณะกรรมกำรอิสระมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และคณะกรรมกำรอิสระซ่ึงพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับ
กำรแต่งตั้งใหม่อีกได้ ทั้งนี้ นอกจำกกำรพ้นต ำแหน่งตำมวำระดังกล่ำวข้ำงต้น กรรมกำรอิสระจะพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 

(ก) ตำย 
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(ข) ลำออก 

(ค) ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรอิสระตำมกฎบัตร หรือตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมถึงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

(ง) พ้นวำระจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

(จ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมกำรบริษัทลงมติให้พ้นจำกต ำแหน่ง 

(ฉ) ศำลมีค ำส่ังให้ออก 

2. กรรมกำรอิสระคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษัทโดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องกำรลำออกพร้อมส ำเนำหนังสือลำออกให้ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในกรณีที่กรรมกำรอิสระพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมกำรอิสระที่พ้นจำกต ำแหน่งต้องรักษำกำรใน
ต ำแหน่งเพื่อด ำเนินกำรต่อไปก่อนจนกว่ำคณะกรรมกำรอิสระชุดใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่ 

3. ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรอิสระว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมกำรอิสระแทนภำยใน  90 วัน เพื่อให้กรรมกำรอิสระมีจ ำนวนครบตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด โดยบุคคลที่เข้ำเป็นกรรมกำรอิสระแทนอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงวำระที่ยังคงเหลืออยู่ของ
กรรมกำรอิสระซ่ึงตนแทน 

 

(3) การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

บริษัทมีหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบตำมคุณสมบัติ ดังนี้:- 
1. คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรบริษทั ที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน  

2. กรรมกำรตรวจสอบมีทักษะควำมช ำนำญที่เหมำะสมตำมภำรกิจทีไ่ด้รับมอบหมำย กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 

คนต้องมคีวำมรู้ควำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรือกำรเงิน 

3. ให้คณะกรรมกำรของบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

4. ให้ผู้จัดกำรหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน  เป็นเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยต ำแหน่ง 

คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรตรวจสอบ
รำยนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรตรวจสอบเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่
ปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็น บิดำ มำรดำ คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ำมี) 
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4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
ก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมที่กล่ำวข้ำงต้น รวมถึงกำรท ำรำยกำร
ทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค้ ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็น
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลท ำให้บริษัทหรือคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้องช ำระ
ต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จ ำนวน
ใดจะต่ ำกว่ำ ทั้งนี้ กำรค ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำร
พิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำง 1 ปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำร
มีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ก.ล.ต.  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำร
เงิน ซ่ึงได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้
มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ก.ล.ต.  

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือน
ประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจกำรที่มี
สภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ำม)ี 

9. ไม่มีลักษณะอืน่ใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีดังนี ้
1. ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงพ้นจำกต ำแหน่งตำม
วำระ อำจได้รับกำรแต่งตั้งใหม่อีกได้นอกจำกกำรพ้นต ำแหน่งตำมวำระดังกล่ำวข้ำงต้น  กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำก
ต ำแหน่งเมื่อ 

(ก) ตำย 

(ข) ลำออก 
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(ค) ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบัตรนี้  หรือตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

(ง) พ้นวำระจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

2. กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษัทโดยควรแจ้งเป็น
หนังสือล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้อนมุัติ โดยบริษัทจะแจง้เรื่องกำรลำออก
พร้อมส ำเนำหนังสือลำออกให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ ทรำบ ในกรณีที่กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบที่พ้นจำกต ำแหน่งต้องรักษำกำรในต ำแหน่งเพื่อด ำเนินกำรต่อไปก่อนจนกว่ำคณะกรรมกำร
ตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่ 
ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนภำยใน 90 วัน เพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวนครบตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด โดยบุคคลที่เข้ำเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงวำระที่ยังคงเหลืออยู่ของ
กรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนแทน 

 

(4) การสรรหาคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง  

บริษัทมีหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้:- 
1. คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยเลือกจำกคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย

จ ำนวน 1 ท่ำน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย 1 ท่ำนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ  
2. เป็นผู้มีควำมเข้ำใจในธุรกิจและมีประสบกำรณ์ตรงในธุรกิจ เพื่อก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียงให้

ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งก ำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงเพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกิจของบริษัทอย่ำงเหมำะสม 

3. ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงต้องแต่งตั้งเลขำนุกำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยอำจเป็น
หัวหน้ำสำยงำนสนับสนุนธุรกิจ หรือ บุคคลที่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเห็นสมควรซ่ึงบุคคลดังกล่ำวต้อง
สนับสนุนธุรกิจ หรือ บุคคลที่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเห็นสมควรซ่ึงบุคคลดังกล่ำวต้องสนับสนุนและคอย
ช่วยเหลือกำรท ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงตลอดจนกำรจัดเตรียมวำระกำรประชุม และบันทึก
รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

คุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. ได้รับแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

2. มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญในด้ำนธุรกิจของบริษัท ด้ำนกฎหมำย และด้ำนอื่นๆ  
3. มีวุฒิภำวะ และควำมมั่นคง กล้ำแสดงควำมเห็นที่แตกต่ำง และมีควำมเป็นอิสระ 

4. สำมำรถอุทิศเวลำในกำรท ำหน้ำที่ 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงด ำรงต ำแหน่งวำระไม่เกิน 3 ป ี
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(5) การสรรหากรรมการบริหาร 

บริษัทมีหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมกำรบริหำร ดังนี้:- 
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แตง่ตั้งกรรมกำรบริหำร โดยเลือกจำกกรรมกำรหรือผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทที่สำมำรถ

บริหำรงำนในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจและงำนบริหำรของบริษัท และสำมำรถก ำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ 
งบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน รวมถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทตำมนโยบำยที่
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

1. จัดท ำและน ำเสนอนโยบำยทำงธุรกิจ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำน กลยุทธ์ทำงธุรกิจ และงบประมำณประจ ำปีของ
บริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

2. ก ำหนดแผนธุรกิจ งบประมำณ และอ ำนำจบริหำรต่ำงๆของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

3. ควบคุมดูแลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำยทำงธุรกิจ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำน กลยุทธ์ทำง
ธุรกิจ และงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร 

4. มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุนหรือกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ กำรกู้ยืมหรือกำรขอสินเช่ือใดๆ จำก
สถำบันกำรเงิน กำรให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนกำรเข้ำเป็นผู้ค้ ำประกัน เพื่อกำรท ำธุรกรรมตำมปกติของบริษัท และเป็นไป
เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของบริษัท ภำยในวงเงินที่ก ำหนด ทั้งนี้ กำรกระท ำดังกล่ำวจะต้อง
อยู่ภำยใต้ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน หรือกฎหมำยอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย 

5. ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรและอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำร โดยให้ครอบคลุมรำยละเอียดกำรคัดเลือก กำรว่ำจ้ำง กำร
โยกย้ำย กำรฝึกอบรม และกำรเลิกจ้ำงพนักงำนของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหำร หรือผู้บริหำรระดับสูง โดยมอบหมำย
ให้กรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัทเป็นผู้มีอ ำนำจแทนบริษัทที่จะลงนำมในสัญญำจ้ำงแรงงำน 

6. ก ำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท และอำจแต่งตั้งหรือมอบหมำยให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือหลำยคนกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรบริหำรตำมที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมกำรบริหำร
สำมำรถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ ำนำจนั้นๆ ได้ 

7. มีอ ำนำจแต่งตั้งที่ปรึกษำด้ำนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินกำรของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

8. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 ทั้งนี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบ
อ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้คณะกรรมกำรบริหำร หรือผู้รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำร สำมำรถอนุมัติ
รำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัท
ย่อยของบริษัท (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์) ซ่ึงกำรอนุมัติรำยกำรใน
ลักษณะดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจำรณำอนุมัติรำยกำร
ดังกล่ำว ตำมที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องก ำหนด ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีกำร
ก ำหนดขอบเขตที่ชัดเจน 
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(6) การสรรหากรรมการผู้จัดการ 

บริษัทมีหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมกำรผู้จัดกำร ดังนี้:- 
คณะกรรมกำรของบริษัทเป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรผู้จัดกำร เพื่อท ำหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนบริษัท  จึงก ำหนด

อ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำร ดังนี้ 

1. จัดท ำแผนงำนระยะยำว (3 ปี) และแผนงำนระยะส้ัน (1 ปี) รวมทั้งแผนกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ตลอดจน ก ำหนด
กลยุทธ์ต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนให้แผนงำนระยะยำวบรรลุเป้ำหมำย 

2. ก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ทำงด้ำนกำรตลำดและกำรขำย รวมทั้งแผนกำรประชำสัมพันธ์ และแผนส่งเสริมกำรขำย 
ให้เหมำะสมกับตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ 

3. ติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์ธุรกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคต เพื่อพัฒนำธุรกิจใหม่ และเพิ่มช่องทำงกำร
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ ์

4. กำรจัดองค์กรและงำนโดยมีอ ำนำจในกำรก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร กำรออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ ค ำส่ัง 
หนังสือเวียน กำรก ำหนดสำยกำรบังคับบัญชำ แลผังกำรด ำเนินงำน กำรก ำหนดตำรำงอ ำนำจอนุมัติปฏิบัติงำน และ
กำรก ำหนดระดับงำน Job Description และ Job Specification 

5. มีอ ำนำจในกำรด ำเนินธุรกิจใดๆ เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ นโยบำย ระเบียบ ค ำส่ัง ตลอดจนมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

6. มีอ ำนำจออกค ำส่ัง ระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำย และผลประโยชน์ของบริษัท 
และเพื่อรักษำระเบียบวินัยกำรท ำงำนภำยในองค์กร 

7. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในแต่ละวันเพื่อเตรียมตัว และป้องกันควำมเส่ียงที่อำจจะเกิดขึ้นทั้ง
ปัจจัยภำยนอกและปัจจัยภำยใน 

8. มีอ ำนำจกระท ำกำรและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรที่เกี่ยวข้องจ ำเป็น และเป็นกำร
ด ำเนินธุรกรรมทำงกำรค้ำปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท 

9. ขออนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษำด้ำนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
โดยผ่ำนคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือคณะกรรมกำรบริษัท 

10. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใด ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นครั้งครำว 

  

ทั้งนี้ อ ำนำจในกำรกระท ำนิติกรรมใดๆ ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงกรรมกำรผู้จัดกำรหรือ
บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยและประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ หรือของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่ำอยู่ภำยใต้ขอบข่ำยอ ำนำจของกรรมกำรผู้จัดกำรใน
กำรพิจำรณำและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดังกล่ำวไม่ว่ำโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมำยให้บุคคลอื่นกระท ำในนำม
ของตนเอง ในกรณีดังกล่ำว นิติกรรมนั้นจะต้องน ำเสนอเพื่อให้ได้ควำมเห็นชอบโดยผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อน ำเสนอ
ไปยังคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตำมกฎหมำย
ต่อไป 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 40.00 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล ส ำหรับงบ
กำรเงินรวม และหลังหักเงินส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมที่กฎหมำยและบริษัทได้ก ำหนดไว้ และกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นไม่
มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนตำมปกติของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง
ได้ขึ้นอยู่กับผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัท สภำพคล่องของบริษัท แผนกำรขยำยธุรกิจ ควำมจ ำเป็นและ
ควำมเหมำะสมอื่นใดในอนำคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำนของบริษัท ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท และ/
หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท เห็นสมควร และกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 

นโยบายการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัทจะลงทุนในธุรกิจที่มีควำมเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคง และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยกำรอนุมัติกำรลงทุนดังกล่ำวจะต้องได้รับจำก
กำรพิจำรณำสัดส่วนกำรลงทุน ก ำไรที่คำดว่ำจะได้รับ ควำมเส่ียงที่อำจจะเกิดขึ้น จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมขอบเขตอ ำนำจกำรอนุมัติที่ก ำหนด 

 บริษัทจะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้ำไปเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ตำมสัดส่วนกำร
ถือหุ้นในแต่ละบริษัท เพื่อท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับ
นโยบำยของบริษัทและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

 หำกกำรเข้ำท ำรำยกำร หรือกำรด ำเนินกำรใด ๆ ของบริษัทย่อยที่เข้ำข่ำยหรือเป็นกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึง
สินทรัพย์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่มีนัยส ำคัญ
ที่เข้ำข่ำยเป็นกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพย์สิน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลและ
กำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บริษัทย่อยจะเข้ำท ำ
รำยกำรหรือด ำเนินกำรนั้นได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัท และ/หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 นอกจำกนี้ หำกในกำรเข้ำท ำรำยกำรหรือกำรเกิดเหตุกำรณ์บำงกรณีของบริษัทย่อย อันท ำให้บริษัทมีหน้ำที่
ต้องเปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ผู้แทนของบริษัทย่อยนั้น ๆ มี
หน้ำที่ต้องแจ้งบริษัททันทีที่ทรำบว่ำมีแผนที่จะเข้ำท ำรำยกำรหรือเกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 

 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมแต่ละบริษัทจะมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบที่ส ำคัญตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน
ให้แก่บริษัททรำบ โดยน ำประกำศที่เกี่ยวข้องมำใช้บังคับโดยอนุโลม รวมทั้งเปิดเผยและน ำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของ
ตนและบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมกำรบริษัทให้ทรำบถึงควำมสัมพันธ์ และกำรท ำธุรกรรมกับบริษัท 
บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงกำรท ำ
รำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

 บริษัทจะก ำหนดแผนงำนและด ำเนินกำรที่จ ำเป็น เพื่อท ำให้มั่นใจได้ว่ำบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมมีกำรเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน และบริษัทจะด ำเนินกำรที่จ ำเป็นและติดตำมให้บริษัทย่อย



           บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

หน้ำ 91 

 

และ/หรือบริษัทร่วมมีระบบในกำรเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภำยในที่ เพียงพอและเหมำะสมในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ 

นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย 
 หำกบริษัทมีควำมจ ำเป็นตอ้งพิจำณำลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ บริษัทจะมุ่งเน้นลงทุน
ในธุรกิจที่เกื้อหนุน และเอื้อประโยชน์ต่อกำรท ำธุรกิจของบริษัทโดยจะพิจำรณำผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่บริษัทคำด
ว่ำจะได้รับจำกกำรลงทุนเป็นส ำคัญเพื่อเป็นกำรสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจของบริษัทโดยบริษัทจะพิจำรณำสัดส่วนกำร
ลงทุนตำมควำมเหมำะสมและผลตอบแทนที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรลงทุน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นส ำคัญ ทั้งนี้ 
บริษัทจะควบคุมดูแลด้วยกำรส่งกรรมกำร และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมำยของบริษัทเข้ำไปเป็นตัวแทนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น  

เพื่อให้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรในกิจกำรนั้นๆ รวมทั้ง มีสิทธิในกำรออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท 

 

นโยบายการควบคุมเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

 คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน จึง
ก ำหนดนโยบำยให้มีกำรเก็บรักษำข้อมูลภำยในให้เป็นควำมลับระหว่ำงผู้ที่เกี่ยวข้องเท่ำนั้น รวมทั้งก ำหนดบทลงโทษอย่ำง
ร้ำยแรงส ำหรับผู้ที่น ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริหำร เกี่ยวกับหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของตน, คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่
กินด้วยกันฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ รวมถึงนิติบุคคลซ่ึงบุคคลดังกล่ำวถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 
30 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนกำรถือหุ้นมำกที่สุดในนิติบุคคลดังกล่ำว (นับนิติบุคคลทอดเดียว) 
ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 
แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกำรรำยงำนกำร
ถือครองหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 298 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

2. ให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทซ่ึงมีหน้ำที่ตำมข้อ 1. จัดท ำและเปิดเผยรำยงำน กำรถือครองหลักทรัพย์และ
รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งส ำเนำรำยงำนนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรำยงำนต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

3. กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัท ที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในที่เป็นสำระส ำคัญซ่ึงมีผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ต้องใช้ควำมระมัดระวังในกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วันก่อนที่งบ
กำรเงินหรือข้อมูลภำยในนั้นจะเปิดเผยต่อสำธำรณชนและในช่วงระยะเวลำ 24 ช่ัวโมงภำยหลังจำกที่ข้อมูลภำยใน
ของบริษัทได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภำยในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทรำบจนกว่ำ
จะได้มีกำรแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลำดหลักทรัพย์ฯ มำตรกำรลงโทษหำกมีกำรกระท ำกำร ฝ่ำฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่ำว
ข้ำงต้น บริษัทถือเป็นควำมผิดทำงวินัยตำมข้อบังคับกำรท ำงำนของบริษัทโดยจะพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี 
ได้แก่ กำรตักเตือนด้วยวำจำ กำรตักเตือนเป็นหนังสือ กำรภำคทัณฑ์ ตลอดจนกำรเลิกจ้ำงพ้นสภำพกำรเป็นพนักงำน
ด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น  
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4. ห้ำมไม่ให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทที่มีหรืออำจมีผลกระทบต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ของบริษัทซ่ึงยังมิได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน  ซ่ึงตนได้ล่วงรู้มำในต ำแหน่งหรือ
ฐำนะเช่นนั้น มำใช้เพื่อกำรซ้ือหรือขำยหรือเสนอซ้ือหรือเสนอขำย  หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซ้ือหรือขำย หรือเสนอ
ซ้ือ หรือเสนอขำยซ่ึงหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ำมี) ของบริษัทไม่ว่ำทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม ในประกำรที่น่ำจะเกิด
ควำมเสียหำยแก่บริษัทไม่ว่ำทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำกำรกระท ำดังกล่ำวจะท ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือ
ผู้อื่น หรือน ำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท ำดังกล่ำว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็
ตำม 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพฒันาความรู ้
 บริษัทมีนโยบำยจัดให้คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง เป็นประจ ำ
ทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมกำรได้มีกำรพิจำรณำทบทวนผลงำน ประเด็นและอุปสรรคต่ำงๆในระหว่ำงปี ที่ผ่ำนมำ และเพิ่ม
ประสิทธิผลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำร โดยมีกระบวนกำรขั้นตอน และเครื่องมือที่สนับสนุนให้ผู้บริหำรและคณะกรรมกำร
ต่ำงๆ สำมำรถติดตำมกำรปฏิบัติงำน กำรพัฒนำประสิทธิภำพ กำรประเมินผลได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน ถ้ำผลกำรด ำเนินงำนที่
เกิดขึ้นมีควำมแตกต่ำงจำกเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ บริษัทได้ด ำเนินกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำที่เหมำะสมและ บริษัทได้มีกำร
ปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงสม่ ำเสมอและมีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกไตร
มำสและคณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงอิสระ  ในกำรวิเครำะห์รำยงำนโดยในปีที่ผ่ำนมำทำงบริษัท
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงรัดกุมเพียงพอ 

 โดยเลขำนุกำรบริษัทจะน ำส่งแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร ส่งให้คณะกรรมกำรทุกคน
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนงำนประจ ำปีทั้งแบบคณะแลรำยบุคคล  ซ่ึงภำยหลังที่คณะกรรมกำรแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อย 

แล้วจะน ำส่งแบบประเมินกลับมำยังเลขำนุกำรบริษัทเพื่อรวบรวมน ำมำสรุปผลให้ประธำนกรรมกำรบริษัทอนุมัติและน ำเสนอ
ต่อที่ประชุมกรรมกำรบริษัทครั้งถัดไป 

 

หัวข้อพิจารณาการประเมินผลการปฏบิัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

แบบประเมนิผลกำรปฏบิัติงำนของคณะกรรมกำรบรษิัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย มีหัวข้อพิจำรณำหลัก ดังนี ้
1. โครงสร้ำงและคุณสมบตัิของคณะกรรมกำร 

2. กำรประชุมคณะกรรมกำร 

3. บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

4. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำร 

5. กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผูบ้รหิำร 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทตามหัวขอ้ 

หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 

1. โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 

2. กำรประชุมคณะกรรมกำร 

3. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

4. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำร 

5. กำรพัฒนำตนเองของคณะกรรกำรและพัฒนำผู้บริหำร 

100 

100 

100 

100 

100 

89 

92 

94 

94 

97 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคลและรายคณะ 

หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม ค่าเฉล่ีย 

1.       กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทรำยคณะ  100 90 

2.       กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทรำยบุคคล 100 96 

3.       กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยคณะ 100 89 

4.       กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยบุคคล 100 95 

5.       กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรควำมเสี่ยงรำยคณะ 100 93 

6.       กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรควำมเสี่ยงรำยบุคคล 100 95 

7.       กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริหำรรำยคณะ 100 96 

8.       กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริหำรรำยบุคคล 100 98 

 

การปฐมนิเทศและการพัฒนากรรมการบริษัท 

 บริษัทให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมเข้ำใจพื้นฐำนในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของบริษัท
ให้แก่กรรมกำรใหม่ก่อนเข้ำประชุมคณะกรรมกำรครั้งแรก คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้เลขำนุกำรบริษัทท ำหน้ำที่
จัดเตรียมและน ำส่งเอกสำร กฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนจรรยำบรรณต่ำง ๆ ส ำคัญที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรใหม่ อำทิ โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น โครงสร้ำงเงินทุน ข้อบังคับของบริษัท ลักษณะประกอบธุรกิจ คู่มือ
กรรมกำรบริษัทจดทะเบียน จรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีซ่ึงจัดท ำโดยตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงแนะน ำภำพรวมขององค์กร 
ประวัติโดยย่อของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท หลักสูตรอบรม/พัฒนำกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนที่จ ำเป็น 

 ในปี 2563 บริษัทไม่มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษัทได้ท ำกำรทบทวนข้อมูลเกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร ได้แก่ กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น โครงสร้ำงเงินทุน ลักษณะ
ประกอบธุรกิจ คู่มือกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน จรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทและหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีซ่ึงจัดท ำโดย
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ค่ำนิยมองค์กร ภำพรวมขององค์กร ประวัติโดยย่อของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท หลักสูตรอบรม/
พัฒนำกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนที่จ ำเป็นอย่ำงครบถ้วน 

 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทมีนโยบำยส่งเสริมให้มีกำรอบรมและให้ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรที่
เกี่ยวข้องในระบบกำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ซ่ึงประกอบด้วย กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง กรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร และผู้บริหำรของบริษัททุกคน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ควบคู่
กับก ำหนดแนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรของบริษัทให้สอดคล้องตำมแผนธุรกิจของบริษัทระยะ 3 ปี และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของบริษัทภำยใต้กรอบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำทักษะของผู้บริหำรให้
เหมำะสมกับทักษะที่ควรจะมีในแต่ละระดับครอบคลุม 3 ด้ำน ได้แก่ Conceptual Skill (เก่งคิด) Human Skill (เก่งคน) และ 
Technical Skill (เก่งงำน) 
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การเข้าอบรมของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 คณะกรรมกำรบริษัท ส่งเสริมให้กรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย ผู้บริหำร เลขำนุกำรบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบ 

กำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทได้เข้ำรับกำรอบรมสัมมนำในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือ องค์กรอิสระต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่องอันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นและ
เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกคณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัท เป็นผู้ประสำนงำนกับกรรมกำร
ผู้บริหำร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งหลักสูตรกำรฝึกอบรมต่ำง ๆ ให้ทรำบและด ำเนินกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรอบรมสัมมนำใน
หลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ โดยรำยละเอียดกำรอบรมหลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  (IOD) 

ของกรรมกำรแสดงอยู่ในรำยงำนฉบับนี้ เอกสำรแนบ 1 ในหัวข้อ “กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำร
บริษัท” 

 ส ำหรับปี 2563 กรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย ผู้บริหำร เลขำนุกำรบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรที่จัด
โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรที่จัดโดยสถำบันอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนี้ 
 

ชื่อ – สกุล ชื่อหลักสูตร หน่วยงานที่จัดอบรม 

คุณเกรียงศักดิ ์ บัวนุ่ม FTE Hotel  รุ่นที่ 2 บริษัท วี พี โค้ชชิง่ แอนด์ คอนซัลติ้ง จ ำกัด 

คุณเกรียงไกร  บัวนุ่ม กำรประชุมผู้ถือหุ้นกำรประชุมคณะกรรมกำร บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนำธรรมนิติ จ ำกัด 

กำรใช้งำน Microsoft Teams เบื้องต้น อบรมภำยในบริษัท โดย คุณทนง ค ำสว่ำง 

IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที ่13/2020 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  

Smart Disclosure Program (SDP) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คุณวำยุ  ทองพูน Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 298/2020 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  

หลักสูตรเตรียมควำมพร้อมเป็นผู้ประกอบกำร รุ่นที่ 6 The Business Incubation School BIS 

Smart Disclosure Program (SDP) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คุณภัคมล  จันทร์หอม Smart Disclosure Program (SDP) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 43/2020 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  

CFO’s Orientation Course for New IPOs ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คุณพลอยพัชชำ  บัวนุ่ม Smart Disclosure Program (SDP) บริษัท วี พี โค้ชชิง่ แอนด์ คอนซัลติ้ง จ ำกัด 

 

การเข้าถึงข้อมลูที่ส าคัญ 

 กำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำรเพื่อเป็นข้อมูลส ำหรับบริษัทประกอบกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยงซ่ึงอำจก่อให้เกิดเป็นควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของบริษัทได้ เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรำ 89/14 แห่ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ 
ทจ.2/2552 เรื่อง กำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
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แผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 

 คณะกรรมกำรบริษัทก ำกับดูแลให้บริษัท มีกำรจัดทำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของผู้บริหำรสูงสุดและผู้บริหำรของ 

องค์กร และก ำหนดกระบวนกำรสรรหำบุคลำกรที่จะเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและ/หรือผู้บริหำรระดับสูงให้สอดคล้องกับ
แผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง ซ่ึงกำรสรรหำบริษัทจะพิจำรณำจำกบุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกบริษัทโดยค ำนึงถึงควำมรู้ ทักษะ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรท ำกำรทบทวน
แผนเป็นประจ ำทุกปี ควบคู่กับกำรส่งเสริมให้กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสูงได้เพิ่มพูนควำมรู้ ประสบกำรณ์ที่เป็น
ประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ ต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน คู่ค้ำ ตลอดจนพนักงำนทุก
ระดับขององค์กร หำกผู้บริหำรที่ด ำรงต ำแหน่งส ำคัญว่ำงลงอย่ำงกะทันหัน บริษัทจะยังมีผู้บริหำรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถสืบ
ทอดต ำแหน่งที่ส ำคัญในอนำคต 

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแต่ละครำว คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุม 

ในฐำนะที่มีควำมเกี่ยวข้องกับประเด็น/ปัญหำที่นำเสนอโดยตรงเพื่อช้ีแจงสำรสนเทศเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ เพื่อเปิด
โอกำสให้คณะกรรมกำรบริษัทได้ท ำควำมรู้จักผู้บริหำรระดับสูงและน ำข้อมูลดังกล่ำวมำประกอบกำรพิจำรณำ 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำร หมำยถึง กำรประกอบกิจกำรโดยค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดล้อมอย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ ตลอดจนมีหลักธรรมำภิบำลในกำรด ำเนินกิจกำรด้วยควำมซ่ือสัตย์
สุจริต โปร่งใสยุติธรรม และตรวจสอบได้ บริษัทด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้
เสีย ตำมหลักกำรแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยก ำหนดนโยบำยและแนวทำง
ปฏิบัติเพื่อให้บริษัทน ำมำใช้เป็นส่วนหนึ่งในกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรทำงธุรกิจ (CSR-in-Process) ดังนี้ 

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงในกำรดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในคู่มือจรรยำบรรณทำงธุรกิจ โดยค ำนึงถึงควำม
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น พนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่สัญญำ ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม ทั้งยังส่งเสริมกำร
แข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรีหลีกเลี่ยงกำรด ำเนินกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และกำรละเมิดทรัพย์สินทำง
ปัญญำต่อต้ำนกำรทุกจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ กำรเจริญเติบโตของบริษัทจะควบคู่ไปกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของพนักงำน 
ชุมชนและสังคมโดยได้วำงแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. หลีกเลี่ยงกำรด ำเนินกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือหำกพบว่ำมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มี กระบวนกำรไกล่เกล่ียที่เป็นธรรมและมีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส ำคัญอย่ำงครบถ้วน  

2. ส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมกำร เล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิดกัน  
3. ไม่สนับสนุนกำรด ำเนินกำรที่มีลักษณะเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์  
4. จัดให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่สำมำรถป้องกันกำรจ่ำยสินบนและทุจริต หรือสำมำรถตรวจสอบพบได้โดยไม่

ชักช้ำ รวมถึงมีกระบวนกำร แก้ไขปัญหำที่มีประสิทธิภำพ พร้อมกับให้ควำมเป็นธรรมหำกเกิดกรณีดังกล่ำวขึ้น  
5. รณรงค์ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนเห็นควำมส ำคัญของกำรต่อต้ำนกำรทุจริต รวมทั้งกำรกรรโชก และกำร

ให้สินบนในทุกรูปแบบ 

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รัปช่ัน โดยมีนโยบำยต่อต้ำนกำร
คอร์รัปชั่นของบริษัท ซ่ึงห้ำมกำรคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบที่เป็นกำรกระท ำของกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนของบริษัท บริษัท จึง
ได้จัดท ำนโยบำยเป็นลำยลักษณ์อักษรและอนุมัติโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 

กุมภำพันธ์ 2562  ซ่ึงครอบคลุมเรื่องกำรป้องกันกำรคอร์รัปช่ัน เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนเข้ำใจถึง
มำตรฐำนด้ำนจริยธรรมที่บริษัทใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมจริยธรรมดังกล่ำวอย่ำงจริงจัง โดย
แนวทำงที่เกี่ยวข้องดังกล่ำวสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

1. สร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยม ทัศนคติให้แก่พนักงำนในกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต 

2. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยไม่เข้ำไป
เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบกำรกระท ำที่เข้ำ
ข่ำยกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

3. จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจอย่ำง
เหมำะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงำนทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่นต่ำงๆ 
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4. ก ำหนดระบบกำรตรวจสอบภำยในที่ครอบคลุมด้ำนกำรเงินและกำรบัญชีที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้มั่นใจว่ำธุรกรรม
ทำงกำรเงินดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 

5. ห้ำมกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน กระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรเรียกร้อง หรือยอมรับซ่ึงทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด ส ำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทำงจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในทำงที่มิชอบ 
หรืออำจท ำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม 

6. ก ำหนดหลักกำรให้หรือกำรรับของขวัญ ส่ิงของ หรือกำรบันเทิงที่อำจมีผลส่อให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมกำรทุจริต
หรือกำรให้สินบน หำกเป็นกำรรับของขวัญควรเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล และต้องไม่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่ำเงิน
สด และต้องตระหนักว่ำกำรกระท ำใดๆ ต้องอยู่ภำยใต้ควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 

7. ก ำหนดระเบียบกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรเบิกจ่ำยเงิน หรือกำรท ำสัญญำใดๆ โดยแต่ละขั้นตอนต้องมีหลักฐำนประกอบ
อย่ำงชัดเจนและมีกำรก ำหนดอ ำนำจอนุมัติอย่ำงเหมำะสมและรัดกุม 

8. ห้ำมกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน ให้หรือเสนอที่จะใหท้รัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภำยนอก 
เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระท ำหรือละเว้นกำรกระท ำใดที่ผิดต่อกฎหมำยหรือโดยมิชอบต่อต ำแหน่งหน้ำที่ของตน 

ขอบเขตและแนวทำงปฏิบัติ 
1. บริษัทก ำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน ต้องปฏิบัติอย่ำงระมัดระวังต่อรูปแบบของกำรคอร์รัปชั่นดังนี้ 
▪ กำรให้หรือรับสินบน 

 ห้ำมให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่ำจะด้วยตนเองหรือมอบหมำยให้ผู้อื่นกระท ำ แทนตน 

▪ กำรให้หรือรับของขวัญ กำรเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่น ๆ 

  กำรให้หรือรับของขวัญ กำรเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่น ๆ จำกลูกค้ำ คู่ค้ำ หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นให้
ปฏิบัติตำมคู่มือจรรยำบรรณของบริษัท 

▪ กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรสำธำรณประโยชน์ และเงินสนับสนุน 

    บริษัทก ำหนดให้กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรสำธำรณประโยชน์ และเงินสนับสนุน ดังนี้ 
1) ต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำย ไม่ขัดต่อศีลธรรม และไม่เกิดผลเสียหำยต่อส่วนรวม 

2) ให้ปฏิบัติตำมขั้นตอนอนุมัติรำยกำรเพื่อกำรบริจำค ที่บริษัทได้ก ำหนดไว้ 

2. บริษัทมุ่งมั่น ที่จะสร้ำงและรักษำวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่ำกำรคอร์รัปชั่นเป็นสิง่ที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งกำรกระท ำธุรกรรมกับ
ภำครัฐและภำคเอกชน 

3. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยกำรคอร์รัปช่ันที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัท จะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลที่รับผิดชอบให้ทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำง ๆ 

4. บริษัทให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงำนที่ปฏิเสธกำรคอร์รัปช่ันหรือแจ้งเบำะแสเรื่องกำรคอร์รัปช่ันที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทโดยจะไม่มีกำรลงโทษหรือให้ผลในทำงลบต่อพนักงำนที่ปฏิเสธกำรคอร์รัปช่ันแม้ว่ำกำรกระท ำนั้น อำจท ำให้บริษัท
สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจก็ตำม 

5. นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นนั้นให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล ตั้งแต่กำรคัดเลือกบุคลำกร กำรเลื่อน 

 ต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม และกำรประเมินผลปฏิบัติงำนของพนักงำน โดยก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับส่ือสำรท ำควำม
เข้ำใจกับพนักงำนเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติตำมนโยบำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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มำตรกำรและแนวทำงด ำเนินงำน 

1. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับเห็นควำมส ำคัญและมีจิตสำนึกในกำรต่อต้ำน
ทุจริตคอร์รัปชั่นรวมทั้งจัดให้มีกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต คอร์รัปช่ันกำรให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบและ
ทุกประเทศที่กลุ่มบริษัทได้เข้ำไปลงทุน โดยก ำหนดให้ฝ่ำยบุคคลมีหน้ำที่จัดอบรมเพื่อให้ควำมรู้แก่พนักงำน 

2. แนวปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล ตั้งแต่กำรสรรหำหรือกำร
คัดเลือกบุคลำกร กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรให้ผลตอบแทนแก่พนักงำน โดย
ก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ มีหน้ำที่ส่ือสำรท ำควำมเข้ำใจกับพนักงำนผู้ใต้บังคับบัญชำ เพื่อน ำไปใช้ปฏิบัติใน
กิจกรรมทำงธุรกิจที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ และควบคุมดูแลกำรปฏิบัติให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับแนว
ปฏิบัตินี้ 

3. บริษัทจะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงำน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบำะแสหรือหลักฐำนเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปช่ันที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงพนักงำนที่ปฏิเสธ ต่อกำรกระท ำ โดยใช้มำตรกำรคุ้มครอง ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือใน
กำรรำยงำนกำรทุจริต คอร์รัปชั่นตำมที่ก ำหนดไว้ใน นโยบำยว่ำด้วยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิด หรือข้อร้องเรียน และกำร
ให้ควำมคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน ตลอดจนจะสอบทำนแนวปฏิบัติและมำตรกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำย และสภำพกำรด ำเนินธุรกิจ 

ผู้ที่กระท ำกำรทจุริต คอร์รัปชั่นถอืเป็นกำรกระท ำผิดตำมข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำนว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบคุคลส ำหรบั
พนักงำน ซ่ึงจะต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินัยที่ก ำหนดไว้ รวมถึงอำจได้รับโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนั้นผิด
กฎหมำยด้วย  

 

กำรติดตำมและกำรประเมนิผล 

 บริษัทมอบหมำยให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ในกำรประสำนงำนและติดตำมประเมินผลกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันและน ำผลกำรติดตำมและกำรประเมินผลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้รับทรำบต่อไป 

 

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อรอ้งเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน 
(Whistle Blowing Policy) 

 

 บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ ด ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้อง โปร่งใส่ ยุติธรรม และสำมำรถตรวจสอบ
ได้ โดยสอดคล้องกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทคำดหวังให้ทุกคนรำยงำนอย่ำง
สุจริตถึงกำรปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่ำจะขัดต่อเรื่องดังกล่ำวให้บริษัททรำบ เพื่อจะได้ร่วมมือกันหำแนวทำงป้องกัน ปรับปรุง
แก้ไข หรือด ำเนินกำรใด ๆ ให้เกิดควำมถูกต้อง เหมำะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำผู้บั งคับบัญชำ
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของบริษัทได้ท ำหน้ำที่ดูแลและให้ค ำแนะน ำตลอดจนสอดส่องพฤติกรรมควำมประพฤติ และกำร
กระท ำต่ำง ๆ ของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนให้เป็นไปโดยถูกต้อง และผู้แจ้งดังกล่ำวจะได้รับควำมคุ้มครอง หำกเป็น
กระท ำด้วยควำมสุจริตใจและเป็นธรรม เมื่อมีข้อสงสัยหรือเช่ือว่ำมีเหตุอันควรเช่ือโดยสุจริตว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำย ระเบียบ กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จริยธรรมธุรกิจ นโยบำย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก ำหนด หรือกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ของบริษัท
พนักงำนควรสอบถำมหรือปรึกษำผู้บังคับบัญชำก่อนเป็นอันดับแรก 
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ช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำควำมผิด หรือข้อร้องเรียน 

 บริษัทจัดให้มีช่องทำงกำรส่ือสำรให้ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถจะแจ้งแบะแส ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนกรณี
เกี่ยวกับกำรทุจริตและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรมอบหรือรับของก ำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่ต้องด ำเนินไปอย่ำง
โปร่งใส เป็นธรรม ภำยใต้กฎระเบียบ และขั้นตอนปฏิบัติของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้มีกำรส่ือสำรระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำร
ท ำงำนของบริษัทให้แก่ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนทรำบและถือปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง 

 

กำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน 

 บริษัทมีกำรแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบร่วมในกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องอย่ำงเป็นธรรม ก ำหนดนโยบำยกำรจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ มีกำรรำยงำนที่
โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วำงใจ และเช่ือมั่น ในกระบวนกำรสอบสวนที่เป็นธรรมรวมถึง
กำรก ำหนดนโยบำยกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริต และส ำหรับผู้ที่แจ้งแบะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นพนักงำน 
ลูกค้ำ หรือบุคคลที่รับจ้ำงท ำงำนให้แก่บริษัทจะได้รับกำรคุ้มครองสิทธิตำมกฎหมำย ซ่ึงได้มีกำรก ำหนดรำยละเอียดไว้ใน
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท 

 ในกรณีที่ผู้ส่วนได้เสียกลุ่มใด มีข้อสงสัย หรือพบเห็นกำรกระท ำที่สงสัยว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจริยธรรมทำงธุรกิจ สำมำรถแจ้งเบำะแสหรือร้องเรียน พร้อมส่งรำยละเอียดหลักฐำนต่ำง ๆ ได้ที่ 
 

ทำงไปรษณีย์ 
ถึงประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ เลขำนุกำรบริษทั 

บริษทั เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 50/1203 หมู่ 9 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

 

ทำงอีเมลล ์

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ <wikrom@wge.in.th> หรือเลขำนุกำรบริษทั <secretary@wge.in.th> 

 

โทรศัพท ์: 02-981-7992 

โทรสำร : 02-981-7995 

 

กระบวนกำรด ำเนินกำรเมื่อได้รับแจ้งเบำะแส หรือข้อรอ้งเรียน ดังนี้ 
ผู้รับข้อร้องเรียน ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ เลขำนุกำรบริษัท 

▪ ในกรณีผู้ร้องเรียนส่งข้อมูลมำยังเลขำนุกำรบรษิทั เลขำนุกำรบรษิัทจะต้องท ำกำรรำยงำนหรือส่ง (ถ้ำมี) เรื่องร้องเรียนให้แก่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนอย่ำงน้อยไตรมำสละครั้ง 

▪ เมื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับข้อร้องเรียนจะต้องพิจำรณำและรำยงำนผลสรุปเรื่องร้องเรียนซ่ึงยุติแล้วต่อคณะกรรมกำร
บริษทัทรำบตำมระยะเวลำทีเ่หมำะสม 

ทั้งนี้ ในกรณีผู้ร้องเรียนส่งข้อมูลมำยังแผนกบุคคลและธุรกำร แผนกบุคคลและธุรกำรจะต้องทำ กำรส่งเรื่องร้องเรียน
ไปยังเลขำนุกำรบริษัทเพื่อด ำเนินกำรส่งเรื่องร้องเรียนให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนอย่ำงน้อยไตร
มำสละครั้ง 
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มำตรกำรด ำเนินกำรลงโทษผู้กระท ำ ผิด 

บริษัทจะด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและเบำะแสกระท ำ ผิดและกำรทุจริตด้วยควำมเป็นอิสระและเที่ยง
ธรรม เพื่อให้ได้มำซ่ึงหลักฐำนที่สำรถใช้ยืนยันหรือโต้แย้งกับข้อมูลที่ได้รับ โดยจะเสนอแนะแนวทำงในกำรด ำเนินกำรแก่
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำส่ังกำรและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรแก้ไข และพิจำรณำ
โทษทำงวินัยตำมระเบียบที่บริษัทก ำหนด หรือได้รับโทษตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 

มำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ร้องเรียน 

เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ร้องเรียนด้วยเจตนำที่สุจริตจะได้รับกำรปกป้องคุ้มครองจำกบริษัทตำม
มำตรกำร ดังนี้ 
1. ผู้แจ้งเบำะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ บริษทัจะไมเ่ปดิเผยช่ือ ช่ือสกุล ที่อยู่และข้อมูล
อื่นใดที่สำมำรถระบุตัวผู้แจง้ได้ แล้วด ำเนินกำรสืบสวนว่ำมีมูลควำมจริงเพียงใดหรือไม ่โดยบริษทัจะเกบ็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็น
ควำมลับและจะเปดิเผยเท่ำที่จ ำเปน็ ค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และควำมเสียหำยของผู้แจง้เบำะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือผูท้ี่ให้
ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มำของข้อมูล หรอืบุคคลเกี่ยวข้อง 

2. กรณีผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่ำตนอำจได้รับควำมไม่
ปลอดภัยหรืออำจเกิดควำมเดือดร้อนเสียหำยสำมำรถร้องขอให้บริษัทก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองที่เหมำะสมก็ได้หรือบริษัทอำจ
ก ำหนดมำตรกำรที่เหมำะสมและเป็นธรรมเพื่อคุ้มครองโดยผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หำกเห็นว่ำเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดควำมเดือดร้อนเสียหำย หรือควำมไม่
ปลอดภัย 

3.บริษทัจะไม่กระท ำกำรใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผู้แจง้เบำะแส หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่ำจะโดยกำรเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งงำนลักษณะ
งำน สถำนที่ท ำงำน พักงำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏบิัติงำน เลิกจ้ำง หรือ กำรอื่นใดที่มีลักษณะเป็นกำรปฏิบัติ อย่ำงไม่เป็นธรรม
ต่อผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ร้องเรียน 

ในปี 2563 บริษัทไม่ได้รบัเรื่องร้องเรียนจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด และเลขำนุกำรบรษิัทได้มีกำรรำยงำนผลกำรรับ
เรื่องร้องเรียนต่ำง ๆ ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทัเปน็ประจ ำทุกไตรมำส 

 

   (3)  การเคารพสิทธิมนษุยชนและการปฏิบัตติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน หมำยถึง กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนและสังคมรอบข้ำงด้วยควำมเคำรพในคุณค่ำของ
มนุษย์ และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐำนของพวกเขำ บริษัทมีเจตนำรมณ์ที่จะเคำรพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทำง
ปฏิบัติดังนี้ 

1. สนับสนุนและเคำรพในกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตรำ ดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกำรล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน  

2. ส่งเสริมให้มีกำรเฝ้ำระวังกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดด้ำนสิทธิมนุษยชน ภำยในธุรกิจของตน และกระตุ้นให้มีกำร
ปฏิบัติตำมหลักกำรสิทธิมนุษยชนตำมมำตรฐำนสำกล โดยควำมรับผิดชอบของธุรกิจด้ำนสิทธิมนุษยชนยัง
ครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้ำ  

3. บริษัทจะปฏิบัติต่อบุคลำกรของบริษัททุกคนโดยเสมอภำคกัน ไม่ เลือกปฏิบัติ  ไม่แบ่งแยก ถิ่นก ำเนิด  
เชื้อชำติ เพศ อำยุ สีผิว ศำสนำ สมรรถภำพร่ำงกำย ฐำนะ ชำติตระกูล สถำนศึกษำ หรือสถำนะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับกำรปฏิบัติงำน 



           บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

หนำ้ 101 

 

4. บริษทัให้โอกำสบุคลำกรของ บริษทั ทุกคนแสดงควำมสำมำรถอยำ่งเตม็ท่ีโดยจดัผลตอบแทนท่ีเหมำะสม และสร้ำง
แรงกระตุน้ในกำรท ำงำน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนสั และค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรท่ีเหมำะสมตำมระเบียบของ
บริษทั อีกทั้งให้โอกำสบุคลำกรของบริษทั ศึกษำเพ่ิมเติมทั้งในระดบัอุดมศึกษำ และกำรอบรมทั้งระยะส้ันและระยะ
ยำว 

5. บุคลำกรของบริษทัทุกคนตอ้งปฏิบติัหน้ำท่ีในควำมรับผิดชอบด้วยตนเองอย่ำงสุดควำมสำมำรถ ซ่ือสัตยสุ์จริต   
เท่ียงธรรม ยึดมัน่ในคุณธรรม ไม่มอบหมำยหน้ำท่ีของตนให้กบับุคคลใดบุคคลหน่ึงท ำแทน ไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงออ้มเวน้แต่จะเป็นกำรจ ำเป็น หรือเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในงำนท่ีไม่ตอ้งใชค้วำมสำมำรถเฉพำะของตน 

6. บุคลำกรของบริษทั ตอ้งปฏิบติังำนตำมสำยบงัคบับญัชำ รับค ำส่ังและรับผิดชอบโดยตรงต่อผูบ้งัคบับญัชำของตน 
ไม่ขำ้มสำยกำรบงัคบับญัชำหำกไม่มีควำมจ ำเป็น หลีกเล่ียงกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ผูบ้งัคบับญัชำ และผูร่้วมงำนท่ีอำจ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบุคคลนั้น หรือต่อบริษทั ทั้งน้ีทั้งนั้นบุคลำกรของบริษทั จะเปิดโอกำส และเปิดใจรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ และเพื่อนร่วมงำนอยำ่งมีสติ ปรำศจำกอคติ และรับฟังดว้ยเหตุและผล 

7. บุคลำกรของบริษทั สำมำรถใช้ทรัพยำกร แรงงำน สถำนท่ี และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกของบริษทั ในหน้ำท่ีอย่ำง
เต็มท่ี ห้ำมใชท้รัพยำกร แรงงำน สถำนท่ี และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกไปในกำรอ่ืนนอกจำกกำรปฏิบติัหน้ำท่ี หรือ
สวสัดิกำรท่ีตนมีสิทธิโดยชอบ 

8. บุคลำกรของบริษทั ตอ้งมีกริยำมำรยำทสุภำพ แต่งกำยเหมำะสมต่อกำลเทศะ และประพฤติตนเหมำะสมกบัหนำ้ท่ี
กำรงำน ธรรมเนียมทอ้งถ่ิน โดยไม่สร้ำงควำมเส่ือมเสียต่อภำพลกัษณ์บริษทั 

9. บุคลำกรของบริษทั สำมำรถใช้ช่ือ และต ำแหน่งของตนเพื่อเร่ียไรเงินเพื่อกำรกุศลท่ีบริษทัเป็นผูจ้ดั แต่ห้ำมใช้       
ช่ือของบริษทั หรือต ำแหน่งในบริษทั ในกำรเร่ียไรเงินเป็นกำรส่วนตวั ไม่ว่ำดว้ยวตัถุประสงคใ์ด 

10. บุคลำกรของบริษทั ควรให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมท่ีบริษทัจัดขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมสำมัคคี ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 
รวมทั้งกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีบริษทัจดัขึ้น 

11. ห้ำมบุคลำกรของบริษทักระท ำกำรท่ีก่อให้เกิดควำมเดือดร้อน ร ำคำญ บัน่ทอนก ำลงัใจผูอ่ื้น ก่อให้เกิดควำมเป็น
ปฏิปักษ์ หรือรบกวนกำรปฏิบัติงำน ท่ีมีลักษณะเป็นกำรคุกคำมทำงเพศไม่ว่ำต่อบุคลำกรของบริษัท หรือ
บุคคลภำยนอกท่ีเขำ้มำติดต่อธุรกิจ ทั้งน้ีรวมถึง กำรละล่วงทำงเพศ กำรเก้ียวพำรำสี กำรลวนลำม กำรอนำจำร และ
กำรมีไวซ่ึ้งภำพลำมกอนำจำร ทั้งทำงวำจำและกำรสัมผสั 

 

กิจกรรม ปันน ้ำใจ ห่ำงไกล Covid-19              กิจกรรมตรวจสุขภำพให้แก่แรงงำนต่ำงด้ำว 
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(4) ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

  บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะ
ช่วยเพิ่มมูลค่ำของกิจกำรและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัทในอนำคต 
มั่นคง บริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรดูแลสิทธิและกำรปฏิบัติที่ดีต่อบุคลำกรเป็นส ำคัญ เพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวิตในกำร
ท ำงำนที่ดีขึ้น สร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำน และพัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนอย่ำงเต็มที่และต่อเนื่อง รวมทั้งให้ควำมเอำใจใส่
ต่อสวัสดิกำร กำรปรับปรุงลักษณะวิธีกำรท ำงำน สถำนที่ท ำงำนและจัดหำอุปกรณ์เครื่องป้องกัน ให้สอดคล้องกับกฎหมำย
แรงงำนไทย อย่ำงเคร่งครัด โดยบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนำงำนรับเหมำก่อสร้ำงให้ครบวงจร บริกำรรวดเร็ว มีคุณภำพ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
และผู้บริโภคอย่ำงต่อเนื่องบุคลำกรของบริษัท ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ และผู้บริโภคอย่ำง
เต็มที่ ด้วยรำคำที่สมเหตุสมผล ทันต่อสถำนกำรณ์ มีคุณภำพ ไม่จ ำกัดสิทธิของผู้บริโภค และมีเงื่อนไขที่เป็นธรรม
ส ำหรับผู้บริโภค 

2. บริษัทต้องไม่ท ำกำรใดอันเป็นกำรหลอกลวง หรือท ำให้หลงเช่ือในคุณภำพงำนก่อสร้ำงและบริกำรของบริษัทที่อำจ
เกินจริง 

3. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนำควำมปลอดภัยในกำรบริกำรของบริษัท ควำมปลอดภัยของผู้บริโภคนั้นมีควำมส ำคัญยิ่ง บริษัท
ก ำหนดให้มีป้ำยเตือนภัย ตรวจสอบควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำรรณรงค์และอบรมพนักงำนในเรื่ องควำม
ปลอดภัยส ำหรับผู้บริโภคอย่ำงเคร่งครัดต่อเนื่อง 

(5) การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญในเรื่องควำมรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้ำน โดยเฉพำะผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นกับส่ิงแวดล้อม
จำกกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนปลูกจิตส ำนึกที่ดีให้กับพนักงำน รวมทั้งสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ด้วยกำรสร้ำง
จิตส ำนึกของพนักงำนให้รักและหวงแหนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมของชุมชนและประเทศชำติ ทั้งนี้ บริษัทได้
ปฏิบัติและด ำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมดังต่อไปนี้  

1. บริษัทส่งเสริมให้ควำมปลอดภัยเป็นเรื่องส ำคัญโดยจัดท ำข้อก ำหนดและมำตรฐำนทำงด้ำนคุณภำพควำมปลอดภัยอำ
ชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อม ที่มีมำตรกำรไม่น้อยกว่ำที่กฎหมำยก ำหนดตำมมำตรฐำนสำกล บุคลำกรของบริษัทต้อง
ศึกษำ และปฏิบัติตำมกฎหมำยนโยบำยข้อก ำหนดและมำตรฐำนทำงด้ำนคุณภำพควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและ
ส่ิงแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 

2. บริษัทจะด ำเนินกำรทุกวิถีทำงเพื่อควบคุมและป้องกันควำมสูญเสียในรูปแบบต่ำงๆอันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุ อัคคีภัย 
กำรบำดเจ็บหรือเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน ทรัพย์สินสูญหำยหรือเสียหำย กำรละเมิดระบบรักษำควำมปลอดภัย กำร
ปฏิบัติงำนไม่ถูกวิธี และควำมผิดพลำดต่ำงๆที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ปลอดภัยต่อ
บุคลำกรของบริษัท และมีกำรซักซ้อมแผนกำรรักษำควำมปลอดภัยเป็นประจ ำ ทั้งนี้ถือเป็นหน้ำที่รับผิดชอบของ
ผู้บริหำรและพนักงำนในกำรรำยงำนอุบัติเหตุอุบัติกำรณ์โดยปฏิบัติตำมขั้นตอนที่ก ำหนดไว้ 

3. บริษัทจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติกำร มีแผนจัดกำรเหตุฉุกเฉินและสภำวะวิกฤต
ขององค์กร เพื่อเตรียมพร้อมต่อกำรจัดกำรเหตุฉุกเฉินต่ำงๆทีอ่ำจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ และมีกำรเตรียมพร้อมต่อเหตุ
วิกฤตอื่น ที่อำจท ำให้กำรด ำเนินธุรกิจหยุดชะงัก เส่ือมเสียช่ือเสียงและภำพลักษณ์ขององค์กร 
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4. บริษัทจะจัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์และส่ือควำมเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลำกรของ
บริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทรำบและเข้ำใจในนโยบำยกฎระเบียบขั้นตอนวิธีปฏิบัติและ
ข้อควรระวังต่ำงๆ ทำงด้ำนคุณภำพควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อมตลอดจนน ำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่ำง
ถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพทรัพย์สินและส่ิงแวดล้อม 

5. บริษัทมุ่งมั่นมีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภำพควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อม กำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงควำมส ำคัญของส่ิงแวดล้อมและ
ควำมปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทำงสังคมในกำรรักษำส่ิงแวดล้อมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของคนในชุมชนตำมหลักกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

6. หำกกำรปฏิบัติงำนใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อำจปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและมำตรฐำนทำงด้ำนคุณภำพควำมปลอดภัยอำ
ชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อม หรือพบว่ำกำรปฏิบัติงำนมีผลกระทบทำงด้ำนส่ิงแวดล้อมอย่ำงร้ำยแรง ให้บุคลำกรของ
บริษัทยุติกำรปฏิบัติงำนเท่ำที่ท ำได้ช่ัวครำวเพื่อแจ้งผู้ร่วมงำน ผู้บังคับบัญชำ และหน่วยงำนที่รับผิดชอบเพื่อ
ด ำเนินกำรแก้ไข หรือวำงแผนแก้ไขต่อไป ห้ำมปฏิบัติงำนต่อไปโดยเด็ดขำด 

(6) ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทเป็นบริษัทที่อยู่ในสังคมโดยไม่แยกขำดจำกสังคม ดังนั้นบริษัทย่อมมีภำระที่ต้องรับผิดชอบในกำรพัฒนำ และคืน
ก ำไรสู่ชุมชน และสังคมโดยรวม เพื่อให้บริษัทเจริญเติบโตอย่ำงยั่ งยืนตำมกำรพัฒนำของสังคม บริษัทถือเป็นหน้ำที่และเป็น
นโยบำยหลักในกำรให้ควำมส ำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรพัฒนำสังคมชุมชนส่ิงแวดล้อมท ำนุ
บ ำรุงศำสนำ สร้ำงสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติรวมทั้งสนับสนุนกำรศึกษำแก่เยำวชนและสนับสนุนกิจกรรม
สำธำรณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกำส ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพำตนเองได้ โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

1. บริษัทมุ่งที่จะท ำควำมเข้ำใจ ส่ือสำรกับสังคมถึงสถำนะ และข้อเท็จจริงในกำรด ำเนินงำนของบริษัท ควำมรับผิดชอบ
ของบริษัทต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และควำมรับผิดชอบของบริษัทในสิ่งแวดล้อม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อำจ
เปิดเผยได้ ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไป อย่ำงทันสถำนกำรณ์ 

2. บริษัทมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อม
อย่ำงจริงจังและต่อเนื่องในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงควำมส ำคัญของ
ส่ิงแวดล้อมและควำมปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทำงสังคมในกำรรักษำ
ส่ิงแวดล้อมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนในชุมชนตำมหลักกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

3. บริษัทจะค ำนึงถึงทำงเลือกในกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติโดยให้มีผลกระทบต่อควำมเสียหำยของสังคม
ส่ิงแวดล้อมและคุณภำพชีวิตของประชำชนน้อยที่สุด พร้อมทั้งสนับสนุนกำรลดกำรใช้พลังงำน และทรัพยำกร 

4. บริษัทปลูกฝังจิตส ำนึกในเรื่องควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลำกรของบริษัท ทุกระดับ
อย่ำงต่อเนื่อง ให้ควำมส ำคัญในกำรท ำธุรกรรมกับคู่ค้ำที่มีเจตจ ำนงเดียวกันกับบริษัทในเรื่องควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อม เป็นผู้น ำในกำรส่งเสริมกำรใช้และกำรอนุรักษ์พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อประโยชน์ต่อ
ชนรุ่นหลัง 

5. บริษัทจะคืนก ำไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมทีจ่ะมีส่วนสร้ำงสรรค์สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยกิจกรรมที่จะ
กระท ำต้องเป็นกิจกรรมที่เหมำะสม สร้ำงประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมได้จริง หำกเลือกใช้กำร
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บริจำค จะมีกำรตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจำค เพื่อให้แน่ใจว่ำน ำไปใช้เพื่อกำรกุศลอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผล ก่อประโยชน์อย่ำงแท้จริง กำรบริจำคทุกครั้งจะมีกำรรวบรวมเอกสำรเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐำน 

กิจกรรมร่วมท าบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) จังหวัดนนทบุรี 

 

 

กิจกรรม บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ส านักงาน สถานที่  สมาคมคนพิการทางการเคลือ่นไหวสากล 

 
 

การจัดท ารายงาน 

บริษัทมีนโยบำยให้สรุปผลงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทุกปี 
เพื่อจัดให้มีกรอบแนวทำงกำรท ำงำน งบประมำณ และควำมเหมำะสมกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยจะเปิดเผยในแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท (แบบ 56-2) 

 

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process) 

บริษทัใหค้วำมส ำคัญในเรื่องควำมรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้ำน โดยเฉพำะผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นกับส่ิงแวดล้อมจำก
กำรประกอบธุรกิจของบรษิัท ตลอดจนปลูกฝังจิตส ำนึกที่ดใีห้กับพนักงำนบริษทั ในกำรใหค้วำมส ำคัญและช่วยกันดูแลรักษำ
ส่ิงแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร  
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 บริษัทได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของระบบควบคุมภำยในที่ดี ซ่ึงจะช่วยให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยบริษัทมีคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อท ำหน้ำที่สอบ
ทำนระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสม และมีกำรตรวจสอบภำยในที่เป็นไปตำมหลักกำรของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ทั้งนี้ กำร
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่ออนุมัติรำยกำรที่เ กี่ยวข้องกับระบบควบคุมภำยใน
ของ บริษัท โดยมีผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภำยในและผู้บริหำรเข้ำร่วมประชุมด้วยควำมเหมำะสม เพื่อน ำข้อมูลเสนอต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงพิจำรณำรับทรำบ ติดตำมควำมคืบหน้ำ และหำแนวทำงแก้ไข
ข้อสังเกตเพื่อให้สำมำรถแก้ไขประเด็นข้อสังเกตได้อย่ำงทันท่วงที 
 บริษัทได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภำยใน ซ่ึงเป็นหน่วยงำนอิสระจำกภำยนอก โดยในเดือนพฤศจิกำยน 2561 ได้แต่งตั้ง
บริษัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกัด ด ำเนินกำรโดย น.ส.ฤทัยชนก สุภำพงษ์ ซ่ึงมีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนระบบบัญชี
และกำรควบคุมภำยในเป็นอย่ำงดี ให้ด ำเนินกำรเป็นที่ปรึกษำในกำรวำงระบบควบคุมภำยในให้แข็งแกร่ง พร้อมทั้งด ำเนินกำร
ขจัดควำมเสี่ยงและตรวจสอบรำยกำรที่มีลักษณะผิดปกติ ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติดังกล่ำวข้ำงต้น
แล้วว่ำเพียงพอในกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท โดยน.ส.ฤทัยชนก สุภำพงษ์  ซ่ึงเป็นหัวหน้ำทีม
ตรวจสอบภำยในของบริษัทมีวุฒิกำรศึกษำและประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน ดังนี้ 
 

วุฒิการศึกษา 

 ปริญญำตรี คณะมนษุยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำกำรตลำด มหำวิทยำลัยบูรพำ   
คุณวุฒ ิ

 ประกำศนียบัตรผูต้รวจสอบภำยในของประเทศไทย (CPIAT) 
ประวัติการอบรม 

o โครงกำรอบรมกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อเตรียมตัวเปน็ผู้ตรวจสอบภำยในรับอนุญำตสำกล (Pre CIA) 
o โครงกำรอบรมหลักสูตร CIA Part II  

o หลักสูตร COSO 2013 ภำคทฤษฎีและปฏบิัต ิ

o หลักสูตรแนวทำงกำรควบคุมภำยในส ำหรับบริษทัทีเ่ตรียมตัวเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 
o หลักสูตรมำตรฐำนสำกลกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน  
o หลักสูตร IT Audit 

o หลักสูตรแนวทำงกำรสืบสวน สอบสวน กำรทุจริต 

o โครงกำรแนวร่วมปฏบิัตขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทจุริต 

o โครงกำรด ำรงและปรับปรุงคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในของหน่วยงำน 

ประสบการณ์ท างาน 

 2551 – ปัจจุบัน บริษทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ ให้บริกำรตรวจสอบภำยใน จ ำกัด 

 

 กำรพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอนหรือโยกย้ำยผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทจะต้องผ่ำนกำรคัดเลือกและได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ จำกนั้นจึงน ำเสนอรำยช่ือและข้อมูลของผู้ตรวจสอบภำยในที่ผ่ำนกำรพิจำรณำแล้ว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติกำรว่ำจ้ำง โดยบริษัทมีนโยบำยที่จะว่ำจ้ำงผู้ตรวจสอบภำยในซ่ึงเป็น
บุคคลภำยนอก (Outsource) ต่อไป 



           บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

หน้ำ 106 

 

 นอกจำกนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจำก บริษัท ส ำนักงำนสอบบัญชี ดี ไอ เอ จ ำกัด ได้มีกำรพิจำรณำกำรควบคุมภำยใน
ของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินของบริษทั เพื่อให้เกิดควำมเหมำะสมและควำมเชื่อถือได้
ของรำยงำนทำงกำรเงิน โดยพบข้อสังเกตเพิ่มเติมส ำหรับระบบควบคุมภำยในของบริษัทและแจ้งให้บริษัททรำบพร้อมกับ
ข้อเสนอแนะเป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

  

 โดยในแต่ละส่วนงำนดังกล่ำว ได้มีกำรน ำเสนอออกมำในรูปธรรมซ่ึงแสดงถึงข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และกำร
ติดตำมผล ซ่ึงจะส่งผลให้กำรควบคุมภำยในช่วยสกัดก้ันควำมสูญเปล่ำที่จะเกิดขึ้นแก่องค์กร โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท 

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำ
ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรได้ประเมินระบบควบคุมภำยใน โดยกำรซักถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำรเกี่ยวกับควำมเพียงพอ
ของระบบควบคุมภำยในของบรษิัท ทัง้ 5 ส่วน คือ 

1) องค์กรและสภำพแวดล้อม  
2) กำรบริหำรควำมเสี่ยง  
3) กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร  
4) ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล  
5) ระบบกำรติดตำม  

 คณะกรรมกำรบริษัท มีควำมเห็นว่ำ บริษัท มีระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม รวมทั้งบริษัทมีระบบกำร
ติดตำมควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนที่จะสำมำรถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจำกกำรที่ผู้บริหำรน ำไปใช้โดยมิชอบหรือ
โดยไม่มีอ ำนำจเพียงพอได้ รวมถึงมีระบบควบคุมภำยในที่ เพียงพอในเรื่องของกำรท ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร 
ผู้บริหำร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่ำว  
 

ข้อสังเกตของระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยผู้สอบบัญชี  
 บริษัท ส ำนักงำนสอบบัญชี ดี ไอ เอ จ ำกัด ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญำตจำก 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
(มหำชน) ส ำหรับปี 2563 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และได้เสนอรำยงำนกำรตรวจสอบ ลงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 โดย
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินดังกล่ำวตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่รับรองทัว่ไปเพื่อแสดงควำมเห็นว่ำงบกำรเงินนั้นแสดงฐำนะ
กำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดโดยถูกต้อง  ตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ซ่ึง
ผู้ตรวจสอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในที่ เป็นสำระส ำคัญ และมิได้มีกำรจัดท ำเอกสำร ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นและระบบควำมคุมภำยในด้ำนบัญชีของกลุ่มบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้รำยงำนประเด็นดังกล่ำว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 ตำมล ำดับ 

 

การประเมินระบบการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

 บริษทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกัด ผู้ตรวจสอบภำยในของบรษิัทได้รับกำรแต่งตั้งให้ประเมิน ตรวจสอบและ
ติดตำมกำรปรับปรุงระบบควบคมุภำยในบริษทัตั้งแตเ่ดือนพฤศจกิำยน 2561 โดยท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงและจัดท ำแผนกำร
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ตรวจสอบภำยในรำยปี ด ำเนนิกำรตรวจสอบ ตลอดจนตดิตำมผลกำรปรับปรุงระบบ และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง โดยมวัีตถุประสงคห์ลักเพื่อกำรประเมนิประสิทธิภำพและควำมเหมำะสมเพียงพอของระบบควบคุม
ภำยใน กำรปฏิบัติตำมนโยบำยและระเบียบปฏิบตัิที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควำมเหมำะสมและเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงนิของ
บริษทั โดยที่ผ่ำนมำจนถึงปัจจุบัน ผู้ตรวจสอบภำยในได้ด ำเนินกำรตรวจสอบใหค้วำมเชื่อมัน่ต่อระบบควบคุมภำยในซ่ึง
ครอบคลุมถึงกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (COSO) จัดให้มีนโยบำยบรหิำรควำมเสี่ยง (Risk Management 

Policy)  และกำรประเมินควำมเสีย่งจำกระบบควบคุมภำยในกระบวนกำรต่ำงๆ ได้แก่ 

1. ระดับองค์กร  
2. กระบวนกำรประมูลงำนและจัดท ำกำรประมำณรำคำ  
3. กระบวนกำรก่อสร้ำงและควบคุมคุณภำพงำนก่อสร้ำง  
4. กระบวนกำรรับเงิน 

5. กระบวนกำรใหบ้ริกำรหลังกำรขำย  
6. กระบวนกำรจัดซื้อ จดัจ้ำงและจ่ำยเงิน  

7. กระบวนกำรควบคุมทรัพย์สินและวัสดุคงเหลือ 

8. กระบวนกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

9. กระบวนกำรบริหำรงำนบคุคลและแรงงำน 

10. กระบวนกำรควบคุมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

11. กระบวนกำรควบคุมระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 โดยในแต่ละครั้งของกำรตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภำยในจะออกรำยงำนกำรตรวจสอบกำรควบคุมภำยในประจ ำไตรมำส 

และรำยงำนทุกฉบบัได้ถูกน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงสำมำรถสรุประบบงำนที่ท ำกำรตรวจสอบและช่วงเวลำใน
กำรตรวจสอบ  
 

ส ำหรับรำยละเอียดกำรตรวจสอบในส่วนของประเด็นควำมเส่ียงที่มีนัยส ำคัญตำมรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในปี 2563 โดย
สรุปมีรำยละเอียด ดังนี้ 

การบริหารงานบุคคล 

 จำกกำรตรวจสอบระหว่ำงวันที่ 7 – 15 เมษำยน 2563 ผลกำรตรวจสอบโดยภำพรวมพิจำรณำได้ว่ำ กำรบริหำรงำน
บุคคล ซ่ึงอยู่ในควำมรับผิดชอบของแผนกบริหำรงำนบุคคล/สรรหำ และแผนกฝึกอบรม/พัฒนำ มีกระบวนกำรควบคุมภำยใน
เพียงพอ 

การควบคุมทรัพย์สิน 

 จำกกำรตรวจสอบระหว่ำงวันที่ 7 – 15 กรกฎำคม 2563 ผลกำรตรวจสอบโดยภำพรวมพิจำรณำได้ว่ำ กำรควบคุม
ทรัพย์สิน ซ่ึงอยู่ในควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบัญชี ฝ่ำยทรัพย์สิน/Store แผนกเทคโนโลยีสำรสนเทศ และฝ่ำยธุรกำร มี
กระบวนกำรควบคุมภำยในเพียงพอ 
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การจัดซื้อจัดจ้าง 

 จำกกำรตรวจสอบระหว่ำงวันที่ 8 – 16 กันยำยน 2563 ผลกำรตรวจสอบโดยภำพรวมพิจำรณำได้ว่ำ กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 
ซ่ึงอยู่ในควำมรับผิดชอบของฝ่ำยจัดซ้ือ/จัดหำ และฝ่ำยบริหำรสัญญำและงำนประมูล แผนกควบคุมต้นทุน  มีกระบวนกำร
ควบคุมภำยในเพียงพอ 

การควบคุมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 

 จำกกำรตรวจสอบระหว่ำงวันที่ 6 – 16 ตุลำคม 2563 ผลกำรตรวจสอบโดยภำพรวมพิจำรณำได้ว่ำ กำรควบคุมควำม
ปลอดภัยในงำนก่อสร้ำง ซ่ึงอยู่ในควำมรับผิดชอบของแผนกควำมปลอดภัย ฝ่ำยโครงกำร  มีกระบวนกำรควบคุมภำยใน
เพียงพอ 

 ส ำหรับปี 2564 บริษทัยังคงว่ำจ้ำงบริษทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกัด ให้ปฏิบตัิหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยในของ
บริษทั โดยผูต้รวจสอบภำยในได้น ำเสนอแผนงำนกำรตรวจสอบในแต่ละไตรมำส (Internal Audit Plan) ต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 มีรำยละเอียดดังนี ้
 

แผนการตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบรษิัทประจ าปี 2564 

ระบบงานที่ท าการตรวจสอบ 
2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1.กระบวนกำรควบคุมกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  √   

2.กระบวนกำรจ่ำยเงิน √    

3.กระบวนกำรรับเงิน √    

4.กระบวนกำรควบคุมกำรจัดท ำงบกำรเงิน   √  

5.กระบวนกำรกำรใหบ้ริกำรหลังกำรส่งมอบงำนโครงกำร    √ 
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รายการระหว่างกัน 

 

ลักษณะความสัมพนัธ ์

บริษัทมีกำรท ำรำยกำรกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งต่ำงๆ โดยรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกำรท ำรำยกำรกับ
กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมถึงกำรท ำรำยกำรกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของกรรมกำร ผู้บริหำร 
และ/หรือผู้ถือหุ้น ซ่ึงสำมำรถสรุปลักษณะควำมสัมพันธ์ของบริษัทกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งได้ดังนี้  
 

บุคคลที่อำจมคีวำม
ขัดแย้ง 

ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

บริษทั เซ็นทรัล ปำร์ค 
แลนด์ จ ำกัด (“CPL”) 

 จดทะเบียนจัดตั้งภำยใต้ช่ือ “บริษัท เอ็มซีโอเวอร์ไอ จ ำกัด” เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2554 และ 
เปลี่ยนช่ือเป็น “บริษัท เว็ลเกรดกรุ๊ป จ ำกัด” เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2557 และ เปลี่ยนช่ือเป็น 
“บริษัท เซ็นทรัล ปำร์ค แลนด์ จ ำกัด” เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2562 

 นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม กรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม
และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CPL โดย ณ 31 ธันวำคม 2563 ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.00 

 นำยวำยุ ทองพูน กรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมและผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของ CPL โดย ณ 31 ธันวำคม 2563 ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 

 นำงพลอยพัชชำ บัวนุ่ม กรรมกำรและผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมและผู้
ถือหุ้นของ CPL โดย ณ 31 ธันวำคม 2563 ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 

นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม  เป็นกรรมกำรผู้จัดกำร กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม และ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

โดย ณ 31 ธันวำคม 2563 ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.72 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้ำนบำท 

นำยวำยุ ทองพูน  เป็นรองกรรมกำรผู้จัดกำร กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม และ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

โดย ณ 31 ธันวำคม 2563 ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.38 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้ำนบำท 

นำงพลอยพัชชำ บัวนุ่ม  เป็นรองกรรมกำรผู้จัดกำร กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม และ ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

โดย ณ 31 ธันวำคม 2563 ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.72 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้ำนบำท 

นำงสำวภัคมล จันทร์
หอม 

 เป็นรองกรรมกำรผู้จัดกำร กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม และ ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 โดย ณ 31 ธันวำคม 2563 ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.38 ของทุนจดทะเบียน 300 ล้ำนบำท 
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ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

บริษัทมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันอันเน่ืองมำจำกกำรด ำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ซึ่งสำมำรถสรุปลักษณะและมูลค่ำของกำรท ำรำ ยกำรระหว่ำงกัน โดยแบ่งตำม
ประเภทได้ดังน้ี 

 กำรด ำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อำจมคีวำมขัดแย้ง ซ่ึงสำมำรถสรุปลักษณะและมูลค่ำของกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในปี 2562 และปี 2563 ดังนี ้

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ลักษณะของรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) 

ควำมจ ำเป็น และควำมสมเหตุสมผล 
ปี 2562 

บริษัท เซ็นทรัล ปำร์ค แลนด์ 
จ ำกัด (“CPL”) 

เงินให้กู้ยืม 

ยอดคงเหลือยกมำต้นงวด 

- กู้เพิ่มระหว่ำงงวด 

- ช ำระคืนระหว่ำงงวด 

ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด 

- ดอกเบี้ยรับ 

- ดอกเบี้ยค้ำงรับ 

 

0.50 

- 

0.50 

- 

0.04 

- 

ณ วันที่ 8 ตุลำคม 2557 บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ CPL เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนส ำหรับกิจกำร จ ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 500,000 

บำท โดยไม่มีกำรท ำสัญญำแต่ตกลงคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ  6.50 ต่อปี (เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561 – 8 
กุมภำพันธ์ 2562) ต่อมำ เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2562 บริษัทได้รับเงินต้นคืนแล้วทั้งจ ำนวนเป็นเงิน 500,000 บำท รวมถึง
ได้รับช ำระดอกเบี้ยทั้งหมด คิดเป็นจ ำนวนเงิน 35,972.60 บำท ส่งผลให้ ณ 31 ธันวำคม 2562 CPL ไม่มียอดค้ำงช ำระเงินกู้ยืม
แก่บริษัท ทั้งนี้ กำรที่บริษัทให้เงินกู้ยืมกับ CPL ไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสด หรือ กำรด ำเนินงำนธุรกิจปกติของบริษัท 
และ อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่ำวมีอัตรำที่สูงกว่ำอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ที่บริษัทพึงต้องช ำระแก่สถำบันกำรเงิน 

ควำมเห็นของกรรมกำรตรวจสอบ : 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบรำยกำรที่เกิดขึ้นระหว่ำงบริษัทกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ดังกล่ำว ซึ่งรำยกำรให้กู้ยืมเงินมี
กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผล (อ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน) โดยไม่ท ำให้บริษัทเสียประโยชน์ 
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บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง 

ลักษณะของรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร 

(ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็น และควำมสมเหตุสมผล 

ปี 2563 

นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม ค่ำเช่ำ  
- ค่ำเช่ำที่ดิน 

 

 

0.027 

 

บริษัทเช่ำที่ดินตำมสัญญำเช่ำ ลงวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2563 โฉนดที่ดินเลขที่ 31517 เนื้อที่ส ำหรับให้เช่ำ 1 ไร่ 50 ตำรำง 
ค่ำเช่ำเดือนละ 21,052.63 บำท เพื่อใช้ส ำหรับแค้มป์พักคนงำนรำยวันของโครงกำรก่อสร้ำง “โครงกำรพัฒนำระบบ
สร้ำงเสริมสุขภำวะแก่ผู้ป่วย” ( J062) ทั้งนี้ รำคำที่ท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำคำเทียบเคียงรำคำตลำดและต่ ำกว่ำผู้ให้เช่ำ
รำยอ่ืน โดยในปี 2563 บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำเช่ำที่ดินดังกล่ำวทั้งสิ้นจ ำนวน 26,667.67 บำท  

 ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 0.027 ณ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมียอดค้ำงช ำระแก่ นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม จ ำนวน 26,666.67 บำท  โดยเป็นเงินค้ำงช ำระ
ประเภทค่ำเช่ำ ที่ นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม เรียกเก็บเงินจำกบริษัทแล้วแต่ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 

ควำมเห็นของกรรมกำรตรวจสอบ : 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบรำยกำรที่เกิดขึ้นระหว่ำงบริษัทกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ดังกล่ำว ซึ่งรำยกำรตำมตำรำง
ข้ำงต้นเป็นกำรด ำเนินกำรในลักษณะธุรกิจปกติ มกีำรเทียบเคียงรำคำตลำด และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นส ำคัญ 
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 กำรค้ ำประกันวงเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน ซ่ึงสำมำรถสรุปลักษณะและมูลค่ำของกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในปี 2562 และปี 2563 ดังนี ้

บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง 

ลักษณะของรำยกำร 

มูลค่ำเงินกู้ยืมคงค้ำง 

 (ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็น และควำมสมเหตุสมผล 

ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค.63  
นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม 

นำยวำยุ ทองพูน 

นำงพลอยพัชชำ บัวนุ่ม 

เป็นผู้ค้ ำประกันเงินกู้ยืมวงเงินรวม 24,000,000 บำท กับ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) (“BBL”) 
(1) วงเงินขอให้ออกหนังสือค้ ำประกันกำรย่ืนซอง 14,000,000 บำท 

(2) วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี 10,000,000 บำท 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

เป็นกำรค้ ำประกันส่วนตัวของกรรมกำร
ร่วมกับสิทธิเรียกร้องบัญชีเงินฝำก ซึ่งเป็นไป
ตำมเงื่อนไขสัญญำที่ท ำไว้กับ BBL เ พ่ือ
น ำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนิน
กิจกำร 

ทั้งนี้ หลังจำกที่บริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว BBL จึงปลด
ภำระค้ ำประกันส่วนตัวของกรรมกำรตั้งแต่
วันที่ 21 ตุลำคม 2563 

นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม 

นำยวำยุ ทองพูน 

นำงพลอยพัชชำ บัวนุ่ม 

CPL 

เป็นผู้ค้ ำประกันเงินกู้ยืมวงเงินรวม 563,290,889.74 บำท กับ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) (“KTB”) 
(1) วงเงินขอให้ออกหนังสือค้ ำประกันกำรย่ืนซอง, หลักประกันสัญญำ, กำรประกันผลงำน 208,784,185.74 บำท 

(2) วงเงินขอให้ออกหนังสือค้ ำประกันกำรรับเงินล่วงหน้ำ 125,316,704 บำท 

(3) วงเงินอำวัลตั๋วสัญญำใช้เงิน 60,000,000 บำท 

(4) วงเงินตั๋วสัญญำใช้เงิน 30,000,000 บำท 

(5) วงเงิน Term Loan 15,000,000 บำท 

(6) วงเงิน Soft Loan BOT - เงินกู้ 1,190,000 บำท 

 

97.85 

32.58 

16.86 

- 

- 

 

128.19 

125.32 

24.31 

- 

11.08 

1.19 

เป็นกำรค้ ำประกันส่วนตัวของกรรมกำร
ร่วมกับสิทธิ เรียกร้องบัญชี เงินฝำก สิทธิ
เรียกร้องกำรรับเงินตำมสัญญำโครงกำร
รับเหมำก่อสร้ำงที่เกี่ยวข้อง ที่ดินกรรมสิทธิ์
ของบริษัท และ ที่ดินกรรมสิทธิ์ของ CPL ซึ่ง
เป็นไปตำมเงื่อนไขสัญญำที่ท ำไว้กับ KTB 

เ พ่ือน ำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำร
ด ำเนินกิจกำร 

ทั้งนี้ หลังจำกที่บริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว KTB จึงปลด
ภำระค้ ำประกันส่วนตัวของกรรมกำรตั้งแต่
วันที่ 8 มกรำคม 2564 



                 บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริง่ จ ำกัด (มหำชน)  แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2563 
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บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง 

ลักษณะของรำยกำร 

มูลค่ำเงินกู้ยืมคงค้ำง 

 (ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็น และควำมสมเหตุสมผล 

ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค.63  
นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม เป็นผู้ค้ ำประกันเงินกู้ยืมวงเงินรวม 230,000,000 บำท กับ ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกัด (มหำชน) (“SCB”) 

(1) วงเงินขอให้ออกหนังสือค้ ำประกันกำรย่ืนซอง 40,000,000 บำท 

(2) วงเงินขอให้ออกหนังสือค้ ำประกันหลักประกันสัญญำ, กำรประกันผลงำน, กำรรับเงินล่วงหน้ำ 140,000,000 บำท 

(3) วงเงินอำวัลตั๋วสัญญำใช้เงิน 40,000,000 บำท 

(4) วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี 10,000,000 บำท 

 

- 

87.60 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

เป็นกำรค้ ำประกันส่วนตัวของกรรมกำร
ร่วมกับสิทธิ เรียกร้องบัญชี เงินฝำก สิทธิ
เรียกร้องกำรรับเงินตำมสัญญำโครงกำร
รับเหมำก่อสร้ำงที่ เกี่ยวข้องซึ่งเป็นไปตำม
เงื่อนไขสัญญำที่ท ำไว้กับ SCB เพ่ือน ำไปใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินกิจกำร 

ทั้งนี้ หลังจำกที่บริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว SCB จึงปลด
ภำระค้ ำประกันส่วนตัวของกรรมกำรตั้งแต่
วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2564 

 เป็นผู้ค้ ำประกันเงินกู้ยืมวงเงินรวม 402,888,889 บำท กับ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) (“KBANK”) 
(1) วงเงินขอให้ออกหนังสือค้ ำประกันกำรย่ืนซอง, หลักประกันสัญญำ, กำรประกันผลงำน 200,000,000 บำท 

(2) วงเงินขอให้ออกหนังสือค้ ำประกันกำรย่ืนซอง, หลักประกันสัญญำ, กำรประกันผลงำน 32,888,889 บำท 

(3) วงเงินขอให้ออกหนังสือค้ ำประกันกำรรับเงินล่วงหน้ำ 50,000,000 บำท 

(4) วงเงินอำวัลตั๋วสัญญำใช้เงิน 20,000,000 บำท 

(5) วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี 30,000,000 บำท 

(6) วงเงินตั๋วสัญญำใช้เงิน 50,000,000 บำท 

(7) วงเงิน GSB Soft Loan 20,000,000 บำท (มำตรกำรสินเชื่อดอกเบี้ยต่ ำจำกรัฐบำลผ่ำนธนำคำรออมสินผ่ำนสถำบัน
กำรเงินแก่ผู้ประกอบกำรที่ได้รับผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อมจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ) 

 

134.81  

32.89 

56.11 

3.21 

- 

- 

 

198.07 

32.89 

10.88 

1.91 

3.31 

- 

- 

20.00 

เป็นกำรค้ ำประกันส่วนตัวของกรรมกำร
ร่วมกับที่ดินกรรมสิทธิ์ของบริษัทและสิทธิ
เรียกร้องกำรรับเงินตำมสัญญำโครงกำร
รับเหมำก่อสร้ำงที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตำม
เงื่อนไขสัญญำที่ท ำไว้กับ KBANK เ พ่ือ
น ำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนิน
กิจกำร 

ทั้งนี้ หลังจำกที่บริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว KBANK จึง
ปลดภำระค้ ำประกันส่วนตัวของกรรมกำร
ตั้งแต่วันที่ 6 มกรำคม 2564 

ควำมเห็นของกรรมกำรตรวจสอบ : 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563 และทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบรำยกำรที่เกิดขึ้นระหว่ำง
บริษัทกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ข้ำงต้น ซึง่รำยกำรค้ ำประกันเงินกู้ยืมดังกล่ำวมีควำมจ ำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจำกเป็นกำรค้ ำประกันตำมเงื่อนไขกำรกู้ยืมเงินของสถำบนักำรเงินซึ่งน ำมำใช้ในกำร
ด ำเนินธุรกิจอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมกำรค้ ำประกันเงินกู้ยืม ซึง่ภำยหลังจำกเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แล้วเสรจ็ได้ด ำเนินกำรปลดภำระส่วนตัวของกรรมกำรออกแล้วทั้งหมด



           บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน)  แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2563 
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มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกนั 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563 ได้มีมติก ำหนดนโยบำยและขั้นตอนกำร
อนุมัติรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย กับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซ่ึงเป็นบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต อำทิ ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มี
อ ำนำจควบคุม ผู้ที่จะได้รับกำรเสนอช่ือให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้องและญำติสนิทของบุคคล
ดังกล่ำว เป็นต้น โดยค ำนึงถึงควำมสมเหตุสมผล ควำมเหมำะสมของรำคำ และเงื่อนไขของกำรเข้ำท ำรำยกำร เพื่อให้เกิดควำม
โปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อยเป็นส ำคัญ รวมทั้งได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ 

 ทั้งนี้ เมื่อมีกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกัน บริษัทจะปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ข้อบังคับ ประกำศ ค ำส่ังหรือข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำร
ก ำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่ำว รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่เกี่ยวกับ
กำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี 
ทั้งนี้ ผู้ที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในกำรท ำรำยกำร จะไม่สำมำรถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวได้ 

ในกรณีที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมเพื่อพิจำรณำและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ ำเป็น
ในกำรท ำรำยกำรและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรนั้นๆ  
 

 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษทัอำจมีกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบคุคลที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชนใ์นอนำคต โดยหำกเป็น
รำยกำรระหว่ำงกันที่เป็นรำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติซ่ึงมีเงื่อนไขทำงกำรค้ำโดยทั่วไป บริษทัจะ
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุมกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันที่ระบุไว้ข้ำงต้นก่อนเข้ำท ำรำยกำร กล่ำวคือเป็นไปตำมหลักกำรที่
คณะกรรมกำรบริษทั อนุมัติไว้แลว้ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตำม
สัญญำที่ตกลงร่วมกันอย่ำงเครง่ครัด พร้อมทั้งก ำหนดรำคำและเงือ่นไขรำยกำรต่ำงๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิด
กำรถ่ำยเทประโยชน ์ 

 ในกรณีที่มีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต บริษัท จะด ำเนินกำรตำมมำตรกำรกำรอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกันดังที่
กล่ำวไว้แล้วข้ำงต้น ทั้งนี้ หำกมีรำยกำรระหว่ำงกันที่จ ำเป็นต้องได้รับควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎ  ระเบียบ 

ข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน บริษัท จะด ำเนินกำรให้คณะกรรมกำรตรวจสอบให้
ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรระหว่ำงกันนั้น  ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบำยกำรให้เงินกู้ยืมแก่
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว ยกเว้นเป็นไปตำมระเบียบของบริษัทที่
เกี่ยวกับกำรให้สวัสดิกำรพนักงำน หรือตำมระเบียบอ ำนำจอนุมัติในกำรบริหำรงำนหรือกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นอยู่ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น นอกจำกนี้ ในกรณีที่บริษัทมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้งตำมที่กล่ำวข้ำงต้น บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของ
รำยกำรระหว่ำงกัน และในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นนั้น 
บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินที่มีควำมเป็นอิสระ เป็น
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ผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกัน โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือบุคคลที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญพิเศษ 
จะถูกน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มีควำมมั่นใจว่ำกำรเข้ำท ำ
รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เป็นกำรยักย้ำย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของบริษัท แต่เป็น
กำรท ำรำยกำรที่บริษัทได้ค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 

 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินและสำระสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในแบบรำยงำน 56-1 ของ
บริษัท เวล เกรดเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) งบกำรเงินดังกล่ำวจัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยใช้นโยบำย
กำรบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงสม่ ำเสมอมีควำมสมเหตุสมผลและระมัดระวังรอบคอบรวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมู ลส ำคัญอย่ำง
เพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

 

 ทั้งนี้ คณะกรรมกำรได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพและควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวได้ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้แล้วในแบบรำยงำน 56-1 

 

 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นต่อรำยงำนทำงกำรเงินว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทโดยรวมมีควำม
เพียงพอและเหมำะสมสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นอย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเชื่อถือได้ของงบกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซ่ึง
ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและแสดงควำมเห็นว่ำงบกำรเงินแสดงฐำนะ
ทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 

 

 

   

นำงสำวทัชนันท์ กังวำนตระกูล      นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม 

         ประธำนกรรมกำร            กรรมกำรผู้จัดกำร 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

ฐานะทางการเงินที่ส าคัญ 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

งบกำรเงิน ผู้สอบบัญชี 
งบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชี
รับอนุญำต ส ำหรับปี ส้ินสุดวันที่  31 
ธันวำคม 2561 ของบริษัท 

โดย นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2982 จำกบริษัท 
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด ลงวันที่ 22 เมษำยน 2562 

งบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชี
รับอนุญำต ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่  31 
ธันวำคม 2562 ของกลุ่มบริษัท 

โดย นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2982 จำกบริษัท 
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด ลงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563 

งบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชี
รับอนุญำต ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่  31 
ธันวำคม 2563 ของกลุ่มบริษัท 

โดย นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2982 จำกบริษัท 
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด ลงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 
 

 รำยงำนของผู้สอบบัญชีที่ได้รำยงำนกำรตรวจสอบหรือสอบทำนงบกำรเงิน ส ำหรับปี 2561 – 2563 ของบริษัท
สรุปได้ดังนี้ 

ส ำหรับงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 รำยงำนของผู้สอบบัญชีต่องบกำรเงินของบริษัทส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ลงวันที่ 22 เมษำยน 2562 ได้
แสดงควำมเห็นไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีว่ำ งบกำรเงินฉบับดังกล่ำวแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และผล
กำรด ำเนินงำนของบริษัทโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วน
ได้เสียสำธำรณะ 

ส ำหรับงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 รำยงำนของผู้สอบบัญชีต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัทส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ลงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 
2563ได้แสดงควำมเห็นไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีว่ำ งบกำรเงินฉบับดังกล่ำวแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของกลุ่มบริษัทโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 ในระหว่ำงงวดกลุ่มบริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จ ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบัติ อย่ำงไรก็ตำม กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัตินี้ ไม่มี
ผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัท และสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
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 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้สัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ ยกเว้นสัญญำที่อยู่ในขอบเขตของ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับอื่น โดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ในจ ำนวนเงินที่สะท้อนถึงส่ิงตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำก
กำรแลกเปลี่ยนสินค้ำหรือบริกำรที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ และก ำหนดให้กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำข้อเท็จจริงและ
เหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน 

ส ำหรับงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 
 รำยงำนของผู้สอบบัญชีต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัทส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ลงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 
2564ได้แสดงควำมเห็นไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีว่ำ งบกำรเงินฉบับดังกล่ำวแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของกลุ่มบริษัทโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 ในระหว่ำงงวดกลุ่มบริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่จ ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบัติ อย่ำงไรก็ตำม กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัตินี้ ไม่มี
ผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัท และสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ โดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้มำถือปฏิบัติครั้งแรก โดยปรับปรุงกับก ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบ
กำรเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 
 แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เรื่อง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ซ่ึงประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 22 
เมษำยน 2563 และมีผลบังคับใช้ส ำหรับกำรจัดท ำงบกำรเงินของกลุ่มบริษัทที่มีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำ
ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2563 จนถึง 31 ธันวำคม 2563 โดยในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษัทได้เลือกปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีในเรื่องกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ตำมวิธีกำรอย่ำงง่ำย และกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ ส่วนในไตรมำสที่ 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบทำงกำรเงิน
เกี่ยวกับมูลค่ำของสินทรัพย์จำกควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 แล้ว ดังนั้น
ในกำรจัดท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทจึงพิจำรณำยกเลิกกำรถือปฏิบัติตำมมำตรกำรผ่อน
ปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีส ำหรับทุกเรื่องที่กลุ่มบริษัทได้เคยถือปฏิบัติในช่วงที่ผ่ำนมำ โดยไม่มี
ผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัท 



บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2563 

หน้ำ 118 

 

 

ตารางสรุปงบการเงิน 

 งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ ณ 31 ธันวำคม 2563 ปรำกฏดังนี้ 
   หน่วย:ล้ำนบำท 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

งบกำรเงินรวม 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ ำนวน % จ ำนวน % จ ำนวน % 
สินทรัพย์ 

      
สินทรัพย์หมุนเวียน 

      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 297.03 36.08 170.31 24.99 445.93 43.61 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 4.07 0.49 4.11 0.60 4.14 0.41 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 196.09 23.82 189.99 27.88 159.93 15.64 
เงินใหกู้้ยืมระยะสั้น 0.27 0.03 0.01 0.00 - NA 
สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ – หมุนเวียน 100.17 12.17 11.83 1.74 107.35 10.50 
สินค้ำคงเหลือ 14.37 1.75 6.34 0.93 9.02 0.88 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 612.00 74.35 382.58 56.14 726.38 71.03 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

      
สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ – ไม่หมุนเวียน 

  
28.16 4.13 23.46 2.29 

เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค้ ำประกัน 31.51 3.83 41.98 6.16 32.73 3.20 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - NA - NA - NA 
เงินใหกู้้ยืมระยะยำว 0.50 0.06 - NA - NA 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 131.95 16.03 196.77 28.88 188.85 18.47 
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

 
NA - NA 27.34 2.67 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2.61 0.32 3.53 0.52 5.88 0.57 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 1.37 0.17 4.93 0.72 4.43 0.43 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 43.23 5.25 23.47 3.44 13.60 1.33 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 211.17 25.65 298.84 43.86 296.27 28.97 
รวมสินทรัพย์ 823.17 100.00 681.42 100.00 1,022.65 100.00 
หนี้สินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 

      
หนี้สินหมุนเวียน 

      
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 34.93 4.24 20.08 2.95 26.25 2.57 
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืน 305.52 37.12 203.63 29.88 160.62 15.71 
หนี้สินที่เกิดจำกสัญญำ – หมุนเวียน 203.59 24.73 126.71 18.59 110.21 10.78 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวที่จะครบก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - NA - NA 5.61 0.55 
ส่วนของหนี้สินสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 4.73 0.57 4.36 0.64 6.56 0.64 
ตั๋วเงินจ่ำย – เงินปันผล 

 
NA - NA - NA 

ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย - NA 0.66 0.10 4.31 0.42 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 548.78 66.67 355.44 52.16 313.56 30.66 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 
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   หน่วย:ล้ำนบำท 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

งบกำรเงินรวม 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ ำนวน % จ ำนวน % จ ำนวน % 
เงินกู้ยืมระยะยำว - NA - NA 26.66 2.61 
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - NA - NA - NA 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 8.17 0.99 7.64 1.12 9.65 0.94 
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 1.73 0.21 3.29 0.48 3.22 0.31 
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6.40 0.78 22.51 3.30 13.45 1.31 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 16.30 1.98 33.45 4.91 52.98 5.18 
รวมหนี้สิน 565.07 68.65 388.89 57.07 366.54 35.84 
ทุนเรือนหุ้น 

      
ทุนจดทะเบียน 200.00 24.30 220.00 32.29 300.00 29.34 
ทุนที่ออกและเรียกช ำระแล้ว 200.00 24.30 220.00 32.29 300.00 29.34 
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 

    
276.96 27.08 

ก ำไรสะสม 
      

จัดสรรแล้ว-ส ำรองตำมกฎหมำย 8.53 1.04 13.53 1.98 15.53 1.52 
ยังไม่ได้จัดสรร 49.57 6.02 58.75 8.62 62.90 6.15 
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้ำของบริษัทใหญ่ 258.10 31.35 292.27 42.89 655.39 64.09 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม - NA 0.26 0.04 0.72 0.07 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 258.10 31.35 292.53 42.93 656.11 64.16 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 823.17 100.00 681.42 100.00 1,022.65 100.00 

 
   หน่วย:ล้ำนบำท 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบเฉพำะกิจกำร 

ตรวจสอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ ำนวน % จ ำนวน % จ ำนวน % 

สินทรัพย์ 
      

สินทรัพย์หมุนเวียน 
      

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 297.03 36.08 123.52 19.58 351.42 36.68 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 4.07 0.49 4.11 0.65 4.14 0.43 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 196.09 23.82 169.23 26.82 158.99 16.60 

เงินใหกู้้ยืมระยะสั้น 0.27 0.03 0.01 0.00 - NA 

สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ – หมุนเวียน 100.17 12.17 10.27 1.63 107.35 11.21 

สินค้ำคงเหลือ 14.37 1.75 5.69 0.90 9.02 0.94 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 612.00 74.35 312.83 49.58 630.94 65.86 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
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   หน่วย:ล้ำนบำท 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบเฉพำะกิจกำร 

ตรวจสอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ ำนวน % จ ำนวน % จ ำนวน % 
สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ – ไม่หมุนเวียน 

  
28.16 4.46 23.46 2.45 

เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค้ ำประกัน 31.51 3.83 41.98 6.65 32.73 3.42 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - NA 19.80 3.14 31.05 3.24 

เงินใหกู้้ยืมระยะยำว 0.50 0.06 - NA - NA 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 131.95 16.03 196.25 31.10 188.85 19.71 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
 

NA - NA 27.34 2.85 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2.61 0.32 3.53 0.56 5.88 0.61 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 1.37 0.17 4.93 0.78 4.23 0.44 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 43.23 5.25 23.47 3.72 13.60 1.42 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 211.17 25.65 318.12 50.42 327.12 34.14 

รวมสินทรัพย์ 823.17 100.00 630.95 100.00 958.06 100.00 

หนี้สินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 
      

หนี้สินหมุนเวียน 
      

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 34.93 4.24 20.08 3.18 26.25 2.74 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืน 305.52 37.12 185.18 29.35 152.86 15.95 

หนี้สินที่เกิดจำกสัญญำ – หมุนเวียน 203.59 24.73 101.65 16.11 110.21 11.50 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวที่จะครบก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - NA 
  

5.61 0.59 

ส่วนของหนี้สินสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 4.73 0.57 4.36 0.69 6.56 0.68 
ตั๋วเงินจ่ำย – เงินปันผล 

 
NA 

 
NA 

 
NA 

ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย - NA - NA - NA 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 548.78 66.67 311.27 49.33 301.49 31.47 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 
      

เงินกู้ยืมระยะยำว - NA - NA 26.66 2.78 

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - NA - NA - NA 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 8.17 0.99 7.64 1.21 9.65 1.01 

ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 1.73 0.21 3.29 0.52 3.22 0.34 

ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6.40 0.78 22.51 3.57 13.45 1.40 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 16.30 1.98 33.45 5.30 52.98 5.53 

รวมหนี้สิน 565.07 68.65 344.71 54.63 354.47 37.00 

ทุนเรือนหุ้น 
      

ทุนจดทะเบียน 200.00 24.30 220.00 34.87 300.00 31.31 

ทุนที่ออกและเรียกช ำระแล้ว 200.00 24.30 220.00 34.87 300.00 31.31 

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
    

276.96 28.91 

ก ำไรสะสม 
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   หน่วย:ล้ำนบำท 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบเฉพำะกิจกำร 

ตรวจสอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ ำนวน % จ ำนวน % จ ำนวน % 
จัดสรรแล้ว-ส ำรองตำมกฎหมำย 8.53 1.04 13.53 2.14 15.53 1.62 

ยังไม่ได้จัดสรร 49.57 6.02 52.71 8.35 11.11 1.16 

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้ำของบริษัทใหญ่ 258.10 31.35 286.24 45.37 603.59 63.00 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม - NA - NA - NA 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 258.10 31.35 286.24 45.37 603.59 63.00 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 823.17 100.00 630.95 100.00 958.06 100.00 

 
 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2563 ปรำกฏดังนี้ 

 
     หน่วย:ล้ำนบำท  

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร งบกำรเงินรวม 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ ำนวน % จ ำนวน % จ ำนวน % 
รำยได้จำกงำนก่อสร้ำงและบริกำร 1,290.11 100.00 1,509.74 100.00 857.74 100.00 
ต้นทุนงำนก่อสร้ำง (1,177.83) (91.30) (1,286.34) (85.20) (716.63) (83.55) 
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 112.28 8.70 223.40 14.80 141.11 16.45 
รำยได้อ่ืน 15.49 1.20 4.90 0.32 6.99 0.81 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย 127.77 9.90 228.29 15.12 148.10 17.27 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (79.06) (6.13) (82.95) (5.49) (87.08) (10.15) 
รวมค่ำใช้จ่ำย (79.06) (6.13) (82.95) (5.49) (87.08) (10.15) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

48.71 3.78 145.35 9.63 61.02 7.11 

รำยได้ทำงกำรเงิน 
 

NA 1.12 0.07 0.65 0.08 
ต้นทุนทำงกำรเงิน (1.51) (0.12) (2.42) (0.16) (3.45) (0.40) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 47.20 3.66 144.05 9.54 58.22 6.79 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (9.52) (0.74) (29.40) (1.95) (12.62) (1.47) 
ก าไรส าหรับปี 37.68 2.92 114.66 7.59 45.59 5.32 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน : 
      

รำยกำรที่จะไม่จัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ใน
ก ำไรหรือขำดทุน       
ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงำนที่ก ำหนดไว้ 

- NA (0.42) (0.03) 1.03 0.12 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 37.68 2.92 114.24 7.57 46.62 5.44 

ก ำไรต่อหุ้น 
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     หน่วย:ล้ำนบำท  

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร งบกำรเงินรวม 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ ำนวน % จ ำนวน % จ ำนวน % 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 33.14 

 
0.29 

 
0.10 

 
จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (หุ้น) 1.14 

 
400.99 

 
467.98 

 
กำรแบ่งปันก ำไร 

      
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

  
114.60 99.95 45.13 98.99 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 
  

0.06 0.05 0.46 1.01 

   
114.66 100.00 45.59 100.00 

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม 
      

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 
  

114.18 99.95 46.16 40.40 
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 

  
0.06 0.05 0.46 0.40 

   
114.24 100.00 46.62 40.81 

จ ำนวนหุ้นสำมัญ 400.00  440.00  600.00 
 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 0.09  0.26  0.08 
 

จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (หุ้น) 2/ 227.40  400.99  467.98  
ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น)1/ 0.17  0.29  0.10  
จ ำนวนหุ้น Fully Diluted 600.00  600.00  600.00  
ก ำไรสุทธิต่อหุ้น Fully Diluted (บำทต่อหุ้น) 3/ 0.06  0.19  0.08  

 

 
    หน่วย:ล้ำนบำท 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ตรวจสอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จ ำนวน % จ ำนวน % จ ำนวน % 

รำยได้จำกงำนก่อสร้ำงและบริกำร 1,290.11 100.00 1,483.65 100.00 639.60 100.00 
ต้นทุนงำนก่อสร้ำง (1,177.83) (91.30) (1,270.33) (85.62) (562.57) (87.96) 
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 112.28 8.70 213.33 14.38 77.04 12.04 
รำยได้อ่ืน 15.49 1.20 6.88 0.46 12.40 1.94 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย 127.77 9.90 220.21 14.84 89.44 13.98 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (79.06) (6.13) (82.48) (5.56) (86.22) (13.48) 
รวมค่ำใช้จ่ำย (79.06) (6.13) (82.48) (5.56) (86.22) (13.48) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

48.71 3.78 137.72 9.28 3.22 0.50 

รำยได้ทำงกำรเงิน 
 

NA 1.12 0.08 0.57 0.09 
ต้นทุนทำงกำรเงิน (1.51) (0.12) (2.42) (0.16) (3.36) (0.53) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 47.20 3.66 136.43 9.20 0.43 0.07 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (9.52) (0.74) (27.87) (1.88) (1.06) (0.17) 
ก าไรส าหรับปี 37.68 2.92 108.56 7.32 (0.63) (0.10) 
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    หน่วย:ล้ำนบำท 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ตรวจสอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จ ำนวน % จ ำนวน % จ ำนวน % 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน : 
      

รำยกำรที่จะไม่จัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ใน
ก ำไรหรือขำดทุน       
ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงำนที่ก ำหนดไว้ 

- NA (0.42) (0.03) 1.03 0.16 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 37.68 2.92 108.14 7.57 0.40 0.06 

ก ำไรต่อหุ้น 
      

จ ำนวนหุ้นสำมัญ 400.00 
 

440.00 
 

600.00 
 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 0.09 
 

0.27 
 

(0.00) 
 

จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (หุ้น) 2/ 227.40 
 

400.99 
 

467.98 
 

ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น)1/ 0.17 
 

0.27 
 

(0.00) 
 

จ ำนวนหุ้น Fully Diluted 400.00  440.00  600.00  
ก ำไรสุทธิต่อหุ้น Fully Diluted (บำทต่อหุ้น) 3/ 0.06  0.18  (0.00)  
หมำยเหตุ :  
1/ ค ำนวณจำกมูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท โดยหำรก ำไรสุทธิส ำหรับงวดด้วยจ ำนวนหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญท่ีออกในระหว่ำงปี 
2/ จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉล่ียค ำนวณจำกมูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

3/ ค ำนวณจำกมูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท โดยหำรก ำไรสุทธิส ำหรับงวดด้วยจ ำนวนหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญท่ีออกจ ำหน่ำยและเรียกช ำระ

แล้วภำยหลังเสนอขำยหุ้นแก่ประชำชน (600 ล้ำนหุ้น) 
 

 งบกระแสเงนิสดส ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2563 

 

 
  หน่วย:ล้านบาท 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงิน
เฉพาะ
กิจการ 

งบกำรเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 
      

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ 47.20 144.05 58.22 47.20 136.43 0.43 
ปรับกระทบก ำไรก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกำร
ด ำเนินงำน       
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

      
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 4.59 (0.10) - 4.59 (0.10) - 
ค่ำเสื่อมรำคำ 17.18 16.30 20.85 17.18 16.29 20.67 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

  
0.89 

  
0.89 
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  หน่วย:ล้านบาท 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงิน
เฉพาะ
กิจการ 

งบกำรเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.55 0.63 0.68 0.55 0.63 0.68 
ขำดทุน(ก ำไร)จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร (0.43) (0.00) 0.36 (0.43) (0.00) 0.01 
ขำดทุน(ก ำไร)จำกกำรเลิกใช้สินทรัพย์ถำวร - 0.86 0.70 - 0.86 0.70 
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 

  
0.81 

  
0.81 

ภำษีนิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ำยตัดจ่ำย 11.64 - 5.32 11.64 - 5.32 
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 1.73 1.04 1.21 1.73 1.04 1.21 
ประมำณกำรหนี้สินระยะยำว 6.40 16.11 (9.06) 6.40 16.11 (9.06) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (10.18) - - (10.18) - - 
ดอกเบี้ยรับ/รำยได้ทำงกำรเงิน (1.21) (1.12) (0.65) (1.21) (1.12) (0.57) 
ดอกเบี้ยจ่ำย/ต้นทุนทำงกำรเงิน 1.04 2.42 3.45 1.04 2.42 3.36 
กระแสเงินสดก่อนกำรเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 78.50 180.19 82.77 78.50 172.56 24.43 
กำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด ำเนินงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

      
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนี้อื่น (57.67) 6.17 43.63 (57.67) 26.93 23.81 
สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ 46.58 82.06 (90.82) 46.58 83.62 (92.38) 
สินค้ำคงเหลือ (13.13) 8.03 (2.68) (13.13) 8.68 (3.33) 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (10.19) 0.74 0.08 (10.19) 0.74 0.08 
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืน 143.49 (5.17) (47.05) 143.49 (23.63) (36.36) 
หนี้สินที่เกิดจำกสัญญำ 112.17 (173.60) (16.49) 112.17 (198.66) 8.57 
เงินสดรับ (จ่ำย) จำกกจิกรรมด ำเนินงำน 299.76 98.43 (30.57) 299.76 70.24 (75.19) 
เงินสดจ่ำยดอกเบี้ย (2.54) (1.66) (2.73) (2.54) (1.66) (2.64) 
เงินสดรับดอกเบี้ย 1.19 1.16 0.65 1.19 1.16 0.57 
รับช ำระภำษีเงินได้คืน - - 

 
- 

  
จ่ำยช ำระผลประโยชน์ - - 

 
- 

  
จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล (32.57) (35.06) (18.62) (32.57) (34.20) (10.51) 
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 265.84 62.86 (51.27) 265.84 35.54 (87.76) 
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน 

      
เงินสดจ่ำยจำกเงินใหกู้้ยืมระยะยำว - 0.50 - - 0.50 - 
เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพย์ถำวร (42.48) (73.96) (32.39) (42.48) (73.43) (32.02) 
เงินลงทุนชั่วครำว(เพิ่ม)ลด (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.04) 
เงินสดจ่ำยจำกกำรลงทุนในกำรร่วมค้ำ - - 

 
- (19.80) (11.25) 

เงินสดจ่ำยจำกกำรซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (0.14) (1.55) (3.03) (0.14) (1.55) (3.03) 
เงินสดจ่ำยจำกเงินใหกู้้ยืมระยะสั้น - - (0.02) - - (0.02) 
เงินสดรับจำกกำรรับคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น - 0.26 0.02 - 0.26 0.02 
เงินสดรับจำกกำรรับคืนเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 0.99 - 

 
0.99 - - 

เงินสดรับจำกส่วนแบ่งก ำไรในกำรร่วมค้ำ 10.18 - 
 

10.18 - - 
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  หน่วย:ล้านบาท 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงิน
เฉพาะ
กิจการ 

งบกำรเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพย์ถำวร 5.27 2.54 0.36 5.27 2.54 0.01 
เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค้ ำประกัน (8.78) (10.48) 9.25 (8.78) (10.48) 9.25 
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (35.00) (82.73) (25.84) (35.00) (102.00) (37.06) 
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน 

      
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่ม(ลด) - - 

 
- - - 

จ่ำยเงินปันผล (170.50) (100.00) (36.00) (170.50) (100.00) (36.00) 
เงินสดจ่ำยจำกกำรคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น (34.01) (133.31) (225.13) (34.01) (133.31) (225.13) 
จ่ำยช ำระเจ้ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (6.49) (12.20) (6.68) (6.49) (12.20) (6.68) 
เงินสดรับจำกกำรกู้ยืมระยะยำว - - 33.95 - - 33.95 
เงินสดจ่ำยจำกกำรคืนเงินกู้ยืมระยะยำว (7.89) - (1.68) (7.89) - (1.68) 
เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสั้น 57.13 118.46 231.31 57.13 118.46 231.31 
เพิ่มทุน 90.00 20.20 

 
90.00 20.00 - 

รับช ำระค่ำหุ้น 
  

356.96 
  

356.96 
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (71.77) (106.86) 352.73 (71.77) (107.06) 352.73 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ 159.07 (126.73) 275.62 159.07 (173.52) 227.90 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปี 137.97 297.03 170.31 137.97 297.03 123.52 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันปลำยปี 297.03 170.31 445.93 297.03 123.52 351.42 

 

 อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 

 งบ
การเงิน
เฉพาะ
กิจการ  

 งบการเงินรวม 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อัตราส่วนสภาพคล่อง               
อัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 1.12 1.08 2.32 1.12 1.01 2.09 
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 0.84 0.96 1.86 0.84 0.87 1.62 
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด เท่ำ 0.65 0.14 (0.15) 0.65 0.08 (0.27) 
อัตรำหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ เท่ำ 9.14 9.33 5.73 9.14 9.84 4.27 
ระยะเวลำกำรเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 40 วัน 39 วัน 63 วัน 40 วัน 37 วัน 85 วัน 
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ เท่ำ 150.81 124.20 93.29 150.81 126.60 73.24 
ระยะเวลำกำรขำยสินค้ำเฉลี่ย วัน 3 วัน 3 วัน 4 วัน 3 วัน 3 วัน 5 วัน 
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้ เท่ำ 15.45 19.75 15.48 15.45 20.75 12.25 
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อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 

 งบ
การเงิน
เฉพาะ
กิจการ  

 งบการเงินรวม 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ระยะเวลำกำรช ำระหนี้ วัน 24 วัน 19 วัน 24 วัน 24วัน 18 วัน 30วัน 
Cash Cycle วัน 19 วัน 23 วัน 43 วัน 19 วัน 22 วัน 60 วัน 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร         

 
    

อัตรำก ำไรขั้นต้น % 8.70 14.80 16.45 8.70 14.38 12.04 
อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน % 3.66 9.54 6.79 3.66 9.20 0.07 
อัตรำก ำไรอ่ืน % 1.19 0.32 0.81 1.19 0.46 1.90 
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร % 563.17 43.64 (88.07) 563.17 26.05 (20,619.49) 
อัตรำก ำไรสุทธิ % 2.89 7.57 5.27 2.89 7.28 (0.10) 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 13.48 41.65 9.61 13.48 39.89 (0.14) 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน         

 
    

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ % 5.35 15.24 5.35 5.35 14.93 (0.08) 
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร % 47.01 79.68 34.46 47.01 76.08 10.39 
อัตรำหมุนของสินทรัพย์ เท่ำ 1.85 2.01 1.01 1.85 2.05 0.80 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน         

 
    

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 2.19 1.33 0.56 2.19 1.20 0.59 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย เท่ำ 183.77 39.19 (10.21) 183.77 27.25 (24.77) 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพัน เท่ำ 1.02 0.20 (0.17) 1.02 0.10 (0.28) 
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล % 452.48 87.22 78.96 452.48 92.12 (5,708.92) 
อัตรำส่วน DSCR – Debt Service Coverage Ratio เท่ำ 10.65 24.10 8.32 10.65 22.97 2.53 
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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
1. ภาพรวมการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ด ำเนินธุรกิจให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรและส่ิงปลูก
สร้ำงประเภทต่ำงๆรวมไปถึงงำนก่อสร้ำงงำนระบบสำธำรณูปโภคตำมแบบที่ลูกค้ำก ำหนด โดยขอบเขตกำรให้บริกำรของ
บริษัทครอบคลุมตั้งแต่ กำรบริหำรและควบคุมกำรก่อสร้ำง กำรจัดหำวัตถุดิบและแรงงำน งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง 
(Structural Engineering) งำนสถำปัตยกรรม (Architectural Engineering) งำนโครงสร้ำงเหล็ก (Structural Steelwork) งำน
คอนกรีตส ำเร็จรูป (Precast) งำนออกแบบและตกแต่งภำยใน (Interior Design) งำนปรับปรุงอำคำร (Renovation) ไปจนถึง
งำนบริกำรหลังกำรขำย (After Service “Well Care”) ในขณะที่ส่วนของงำนระบบประกอบอำคำร (Mechanical and 
Electrical – M&E) บริษัทจะใช้กำรว่ำจ้ำงผู้รับเหมำที่มีประสบกำรณ์ในแต่ละระบบงำนเข้ำมำรับจ้ำงท ำงำนอำทิ เช่น งำน
ระบบไฟฟ้ำ งำนระบบประปำ งำนระบบปรับอำกำศ งำนระบบโทรศัพท์และกำรส่ือสำร เป็นต้น  ซ่ึงจะอยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมคุณภำพงำนโดยวิศวกรและทีมงำนของบริษัทที่มีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ อย่ำงใกล้ชิดโดยกลุ่ม
ลูกค้ำเป้ำหมำยหลักของบริษัท ได้แก่ กลุ่มอำคำรส ำนักงำน กลุ่มอำคำรห้องชุดเพื่อกำรพักอำศัย กลุ่มอำคำรโรงพยำบำล 
กลุ่มอำคำรมหำวิทยำลัย และ กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม ของทั้งภำครัฐและเอกชน 

 บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรที่ครอบคลุมทุกควำมต้องกำรในกำรก่อสร้ำงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง
ประเภทต่ำงๆ บริษัทจึงมีนโยบำยรับงำนก่อสร้ำงจำกเจ้ำของโครงกำร (Project Owner) ในลักษณะที่เป็นผู้รับเหมำหลัก 
(Main Contractor) อย่ำงไรก็ตำม กรณีที่ในสัญญำรับเหมำมีงำนบำงส่วนที่ต้องอำศัยควำมเช่ียวชำญเฉพำะทำง บริษัทจะใช้
วิธีจัดหำผู้รับเหมำช่วงที่มีคุณสมบัติและควำมสำมำรถเหมำะสมส ำหรับกำรให้บริกำรงำนส่วนดังกล่ำวเป็นกำรเฉพำะ เพื่อ
ลดควำมเส่ียงจำกควำมผิดพลำดที่เกิดจำกควำมไม่ช ำนำญในส่วนงำนที่อำจเกิดขึ้น ส ำหรับกำรด ำเนินงำนก่อสร้ำงของ
บริษัทนั้นสำมำรถแบ่งกำรด ำเนินงำนได้ 3 ลักษณะ คือ 

1. ผู้รับเหมำหลัก (Main Contractor) บริษัทจะด ำเนินกำรเสนองำนในนำมบริษัทโดยตรง ซ่ึงอำจเป็นกำรยื่นประมูล
งำนหรืออำจเป็นกำรเจรจำต่อรองกับเจ้ำของโครงกำรโดยตรง อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่เป็นโครงกำรก่อสร้ำงงำนที่
มีขนำดใหญ่หรือเป็นงำนก่อสร้ำงที่ต้องอำศัยควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน บริษัทอำจใช้วิธีกำรว่ำจ้ำงผู้รับเหมำช่วงที่มี
ควำมช ำนำญเข้ำมำช่วยด ำเนินงำน ซ่ึงกระบวนกำรในกำรคัดเลือกผู้รับเหมำช่วงนั้นบริษัทจะใช้กำรพิจำรณำจำก
ควำมน่ำเชื่อถือและผลงำนในอดีต โดยบริษัทมีนโยบำยที่จะไม่พ่ึงพำผู้รับเหมำช่วงรำยใดรำยหนึ่งเป็นพิเศษ 

2. ผู้รับเหมำช่วง (Sub-Contractor) บริษัทจะด ำเนินกำรรับงำนจำกผู้รับเหมำรำยอื่นที่ได้รับงำนโดยตรงจำกเจ้ำของ
โครงกำร ซ่ึงกำรด ำเนินกำรตำมวิธีนี้ บริษัทจะพิจำรณำรับงำนจำกผู้รับเหมำหลักที่มีช่ือเสียง และมีฐำนะทำง
กำรเงินที่มั่นคงเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะเลือกด ำเนินกำรในลักษณะของผู้รับเหมำช่วงเฉพำะในกรณีที่งำน
ดังกล่ำวเป็นงำนขนำดใหญ่หรือเป็นงำนในลักษณะที่บริษัทมีคุณสมบัติขั้นต่ ำไม่ครบเกณฑ์ที่จะเป็นผู้รับเหมำ
หลัก อำทิเช่นโครงกำรของหน่วยงำนภำครัฐที่มีมูลค่ำสูงเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม นับตั้งแต่ตั้งบริษัทจนถึง 30 
มิถุนำยน 2563 บริษัทยังไม่เคยมีกำรรับงำนในฐำนะผู้รับเหมำช่วง แต่ในอนำคตหำกมีโครงกำรที่เข้ำเงื่อนไขที่
กล่ำวมำข้ำงต้น บริษัทจะพิจำรณำด ำเนินกำรในฐำนะผู้รับเหมำช่วง 

3. กิจกำรร่วมค้ำ (Joint Venture) ในบำงกรณี บริษัทอำจมีกำรร่วมประกอบธุรกิจของบุคคลหรือกิจกำรตั้งแต่สองคน
ขึ้นไป โดยมีกำรร่วมลงทุนไม่ว่ำจะเป็นเงินทุน ทรัพย์สิน แรงงำน เทคโนโลยี หรืออื่น ๆ ภำยใต้ข้อตกลงหรือ
สัญญำร่วมค้ำเพื่อประกอบกิจกำรร่วมกัน โดยกำรประกอบกิจกำรในลักษณะนี้จะเกิดในกรณีที่บริษทัมีกำรรับงำน
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โครงกำรใหญ่ ที่ต้องอำศัยแรงงำนและเทคโนโลยีในกำรด ำเนินงำน  ซ่ึงถ้ำหำกโครงกำรได้เสร็จส้ินลงก็จะถือว่ำ
กำรร่วมค้ำนั้นยุติลงด้วย  
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทได้ลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ (“บริษัทย่อย”) ดังนี้  

 
    

 
 
 
 

  
 

  
 

เมื่อพิจำรณำจำกโครงสร้ำงรำยได้ตำมประเภทของงำนก่อสร้ำงสำมำรถจ ำแนกตำมลักษณะงำนได้ ดังนี้ 

1. งำนก่อสร้ำงประเภทโรงพยำบำล: เป็นงำนก่อสร้ำงอำคำรขนำดใหญ่แต่จะมีส่วนที่แตกต่ำงจำกกำรก่อสร้ำงงำนอำคำร
ทั่วไปในส่วนของงำนระบบวิศวกรรมประกอบอำคำรที่ต้องใช้ประสบกำรณ์และเทคนิคในกำรก่อสร้ำง เนื่องจำก
ข้อจ ำกัดของมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัย อำทิเช่น งำนก่อสร้ำงโรงพยำบำลที่มีห้องปลอดเช้ือ ห้องวิจัย ห้องทดลองที่ต้อง
มีกำรควบคุมปริมำณอนุภำคของส่ิงเจือปนและปัจจัยสภำพแวดล้อมอื่นๆ เป็นต้น 

2. งำนก่อสร้ำงประเภทห้ำงสรรพสินค้ำ หรือ คอมมูนิตี้มอลล์: เป็นงำนก่อสร้ำงอำคำรขนำดใหญ่ซ่ึงโครงสร้ำงอำคำรจะมี
ลักษณะที่เปิดโล่งแต่แยกพื้นที่ก่อสร้ำงตำมแผนกหรือตำมพื้นที่ขำยตำมแบบที่ลูกค้ำก ำหนดพร้อมกับงำนติดตั้งระบบ
วิศวกรรมประกอบอำคำร 

3. งำนประเภทอสังหำริมทรัพย์: บริษัทให้บริกำรก่อสร้ำงทั้งอสังหำริมทรัพย์แนวรำบ (Low Rise) และแนวสูง (High 
Rise) รวมไปถึงส ำนักงำนขำยส ำหรับโครงกำร โดยฐำนลูกค้ำของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอำคำร
อสังหำริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมเป็นหลัก ซ่ึงรูปแบบกำรก่อสร้ำงจะแบ่งเป็นส่วนของพื้นที่อำคำรพักอำศัย 
พื้นที่ส่วนกลำงและระบบสำธำรณูปโภคภำยในโครงกำรรวมไปถึงระบบวิศวกรรมประกอบอำคำร 

4. งำนประเภทอำคำรส ำนักงำน: ซ่ึงเป็นกำรก่อสร้ำงอำคำรขนำดใหญ่และแยกพื้นที่และสัดส่วนตำมประเภทกำรใช้งำน
พร้อมระบบวิศวกรรมประกอบอำคำร 

5. งำนประเภทโรงงำนอุตสำหกรรม : เป็นงำนก่อสร้ำงอำคำรแนวรำบขนำดใหญ่ มีพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 3 ช้ัน มีลักษณะ
พื้นที่ที่เปิดโล่งและแบ่งแยกพ้ืนที่ใช้สอยตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำพร้อมระบบวิศวกรรมประกอบอำคำร 

 บริษัทมีประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญในงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงประเภทอำคำรเป็นพิเศษ โดยเฉพำะงำน
ก่อสร้ำง ประเภทโรงพยำบำล อำคำรส ำนักงำน และที่พักอำศัยประเภทคอนโดมิเนียม ทั้งแนวสูงและแนวรำบ นอกจำกนี้ 
บริษัทยังแสวงหำโอกำสเพื่อที่จะเข้ำประมูลงำนประเภทอื่น อำทิเช่น งำนก่อสร้ำงประเภทโรงแรม งำนก่ อสร้ำง
สำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนที่อยู่ในแผนงำนของบริษทัเพ่ือรองรับกำรเติบโตในอนำคตรวมทัง้บรษิัทยังใหบ้ริกำรงำนประเภท

จดทะเบียนจัดตั้ง: 28 ตุลำคม 2562 
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน : 20.00 ล้ำนบำท 
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว : 20.00 ล้ำนบำท 

จดทะเบียนจัดตั้ง: 17 ธันวำคม 2553 
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน : 300.00 ล้ำนบำท 
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว : 300.00 ล้ำนบำท 

จดทะเบียนจัดตั้ง: 24 ธันวำคม 2563 
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน : 45.00 ล้ำนบำท 
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว : 11.25 ล้ำนบำท 

99.99% 99.00% 
กิจการร่วมค้า  
PSE-WGE  

บจก.ดับเบิ้ล ยู ทีม 
( WTEAM)  

บมจ.เวลเกรด  
เอ็นจิเนียริ่ง (WGE) 
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อื่นที่เป็นส่วนงำนสนับสนุนเพื่อให้บริษัทสำมำรถให้บริกำรแก่ลูกค้ำได้ครอบคลุมและครบวงจร อำทิเช่น งำนปรับปรุงรีโน
เวท งำนตกแต่งภำยใน งำนเหล็กและพรีคำสท์ เป็นต้น 
ภาพรวมการด าเนินงานของบริษัท 

กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) นั้นจะอ้ำงอิงข้อมูล
จำกงบกำรเงินของบริษัทส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ถึงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีรำยละเอียดดังนี้ 

แผนภำพสรุปผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญในปี 2561 – 2563  
หน่วย:ล้ำนบำท 

 
 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรก่อสร้ำงและบริกำรในปี 2561 – 2563 จ ำนวน 1,290.11 ล้ำนบำท จ ำนวน 1,509.74 
ล้ำนบำท และจ ำนวน 857.74 ล้ำนบำทตำมล ำดับ หรือคิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ ร้อยละ 17.02 ในปี 2562 และ
ลดลงร้อยละ 43.19 ในปี 2563 ตำมล ำดับ  

  ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรก่อสร้ำงและบริกำรเท่ำกับ 1,509.74 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 จ ำนวน 
219.63 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.02 จำกปีก่อนหน้ำ โดยกำรปรับตัวสูงขึ้นของรำยได้ดังกล่ำว มี
เหตุผลส ำคัญมำจำกกำรขยำยตัวจำกฐำนงำนค้ำงรับ (Backlog) ที่สะสมต่อเนื่องมำจำกปีก่อนโดยกลุ่มบริษัทมีโครงกำรที่อยู่
ระหว่ำงก่อสร้ำงในปี 2562 จ ำนวนรวม 21 โครงกำรซ่ึงมำกกว่ำปี 2561 ที่มีจ ำนวน 13 โครงกำร ในขณะที่ลูกค้ำในกลุ่ม
อสังหำริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมแนวรำบ (Low Rise) ยังคงเป็นลูกค้ำหลักของกลุ่มบริษัทต่อเนื่องจำกปี 2561 โดยมี
โครงกำรส ำคัญที่อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง อำทิเช่น โครงกำรแอทโมซ ลำดพร้ำว 15 ,โครงกำรแอทโมซ ลำดพร้ำว 71 , โครงกำร
ดีคอนโด หำดใหญ่ , โครงกำรรูเนะสุ ทองหล่อ 5 เป็นต้น โดยลูกค้ำดังกล่ำวเป็นกลุ่มลูกค้ำภำคเอกชนซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน
ประมำณร้อยละ 77.39 ของรำยได้จำกกำรก่อสร้ำงและบริกำร ในขณะที่รำยได้จำกงำนก่อสร้ำงส่วนอื่นมำจำกลูกค้ำในกลุ่ม
ภำครัฐ คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 22.61 ของรำยได้จำกกำรก่อสร้ำงและบริกำร อำทิเช่น โครงกำรอำคำรอ ำนวยกำร
อุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคใต้ , โครงกำรอำคำรส ำนักงำนกรมศิลปำกร , โครงกำรอำคำรโรงพยำบำลสมเด็จพระปิ่นเกล้ำ กรม
แพทย์ทหำรเรือ ,โครงกำรอำคำรที่ท ำกำรกำรไฟฟ้ำนครหลวงเขตมีนบุรี เป็นต้น  
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ในปี 2563 บริษัทมีรำยได้จำกกำรก่อสร้ำงและบริกำรเท่ำกับ 857.74 ล้ำนบำทลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน 652.00 
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำลดลงร้อยละ 43.19 โดยกำรปรับตัวลดลงดังกล่ำว มีเหตุผลส ำคัญมำจำก 1) ลูกค้ำในกลุ่มที่บริษัท
ชนะประมูลในบำงโครงกำร มีกำรชะลอแผนงำนกำรก่อสร้ำงออกไปจึงท ำให้กำรก่อสร้ำงและกำรรับรู้รำยได้ยังไม่สำมำรถ
ท ำได้ 2) สภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจำกสถำนกำรณ์โรคระบำด COVID-19 ท ำให้ฐำนลูกค้ำหลักของกลุ่มบริษัท 
โดยเฉพำะในกลุ่มอสังหำริมทรัพย์ชะลอกำรเปิดตัวโครงกำรใหม่เป็นปัจจัยส ำคัญ ส ำหรับกำรรับรู้รำยได้จำกงำนก่อสร้ำง
และบริกำรปี 2563 ส่วนใหญ่ยังเป็นโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ที่ต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ อำทิเช่น โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร
โรงงำน PFP , โครงกำร ดิเอ็กเซล รัชดำ18 ,โครงกำรแอทโมซ ลำดพร้ำว 15 ,โครงกำรศุภำลัย ลอฟท์ ประชำธิปก – วงเวียน
ใหญ่ เป็นต้น โดยลูกค้ำดังกล่ำวเป็นกลุ่มลูกค้ำภำคเอกชนซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 65.73 ของรำยได้จำกกำร
ก่อสร้ำงและบริกำร ในขณะที่รำยได้จำกงำนก่อสร้ำงส่วนอื่นมำจำกลูกค้ำในกลุ่มภำครัฐ คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 
34.27 ของรำยได้จำกกำรก่อสร้ำงและบริกำร อำทิเช่น โครงกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระปิ่นเกล้ำ กรมแพทย์ทหำรเรือ , 
โครงกำรอำคำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน,โครงกำรตกแต่งภำยในอำคำรส ำนักงำนกรมศิลปำกร เป็น
ต้น  

 ต้นทุนงำนก่อสร้ำงและบริกำรหลักของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย ค่ำวัสดุก่อสร้ำง ค่ำจ้ำงผู้รับเหมำช่วง ค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับแรงงำนก่อสร้ำงและพนักงำน ค่ำเช่ำเครื่องจักรและอุปกรณ์ ค่ำขนส่ง ค่ำขนย้ำย ค่ำอะไหล่และซ่อมแซมเครื่องจักร
และอุปกรณ์ก่อสร้ำง ค่ำเสื่อมรำคำ รวมถึงค่ำโสหุ้ยต่ำงๆ โดยในปี 2561 – 2563 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนงำนก่อสร้ำงและบริกำร 
จ ำนวน 1,177.83 ล้ำนบำท จ ำนวน 1,286.34 ล้ำนบำทและจ ำนวน 716.63 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นร้อยละ 91.30 ร้อยละ 
85.20 และร้อยละ 83.55 ของรำยได้จำกกำรก่อสร้ำงและบริกำรงวดดังกล่ำว ตำมล ำดับ ในขณะที่ก ำไรขั้นต้นของกลุ่ม
บริษัทในปี 2561 – 2563 มีจ ำนวน 112.28 ล้ำนบำท จ ำนวน 223.40 ล้ำนบำท และจ ำนวน 141.11 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
อัตรำก ำไรขั้นต้นร้อยละ 8.70 ร้อยละ 14.80 และร้อยละ 16.45 ตำมล ำดับ  

 อัตรำก ำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทในปี 2562 เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 อันเนื่องมำจำกสัดส่วนกำรรับรู้รำยได้จำกงำน
ภำคเอกชนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีฐำนลูกค้ำงำนภำคเอกชนต่องำนภำครัฐคิดเป็นสัดส่วน 77:23 ซ่ึงสูงกว่ำ
ปี 2561 ที่มีสัดส่วนงำนภำคเอกชนต่องำนภำครัฐคิดเป็นสัดส่วนประมำณ 58:42 ซ่ึงงำนก่อสร้ำงของภำคเอกชนเป็นงำนที่มี
กำรแข่งขันน้อยกว่ำและมีควำมยืดหยุ่นในกำรเจรจำต่อรองกับคู่ค้ำได้สูงกว่ำ จึงท ำให้กลุ่มบริษัทมีอัตรำก ำไรขั้นต้นเฉลี่ยที่
สูงกว่ำงำนภำครัฐ นอกจำกนี้ งำนก่อสร้ำงหลักในปี 2562 เป็นงำนก่อสร้ำงประเภทอสังหำริมทรัพย์ที่กลุ่มบริษัทมีควำม
ช ำนำญและมีประสบกำรณ์ในกำรก่อสร้ำง จึงท ำให้กลุ่มบริษัทสำมำรถบริหำรและควบคุมต้นทุนกำรก่อสร้ำงได้เป็นไป
ตำมแผนงำนที่วำงไว้ ในขณะที่อัตรำก ำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทปี 2563 เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 อันเนื่องมำจำกกลุ่มบริษัทมี
ประสบกำรณ์จำกกำรวำงแผนงำนก่อสร้ำงและกำรถอดแบบโครงกำรก่อสร้ำงโดยเฉพำะลูกค้ำเดิมในกลุ่มธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ ท ำให้กำรวำงแผนงำนก่อสร้ำง กำรจัดสรรคนงำนเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงใช้ระยะเวลำที่ลดลงและกำร
ท ำงำนเกิดประสิทธิภำพมำกขึ้น ขณะที่ค่ำใช้จ่ำยเงินเดือนพนักงำนและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับพนักงำนโครงกำรซ่ึงเป็นต้นทุน
คงที่มีจ ำนวนปรับตัวสูงขึ้นตำมจ ำนวนพนักงำนที่เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี 2561 – 2563 โดยค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวคิดเป็นสัดส่วน
ประมำณร้อยละ 3.28 – 4.53 ของรำยได้จำกงำนก่อสร้ำงและบริกำร 

 ในปี 2561 – ปี 2563 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรมีกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จ ำนวน 
31.31 ล้ำนบำทจ ำนวน 3.89 ล้ำนบำทและ 4.13 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.92 และร้อยละ 4.98 ตำมล ำดับ 
ซ่ึงมีสำเหตุหลักมำจำก ค่ำใช้จ่ำยเงินเดือนพนักงำนที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกำรขยำยงำน ค่ำโบนัสพนักงำน ค่ำตรวจสอบบัญชี 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบภำยใน ค่ำเบี้ยประชุมและค่ำตอบแทนอื่นของกรรมกำร ซ่ึงเป็นค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเตรียม
ตัวเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท 

แผนภำพอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรที่ส ำคัญของบริษัทปี 2561 – 2563  

 

กลุ่มบริษัทมีก ำไรสุทธิในปี 2561 – 2563 เท่ำกับจ ำนวน 37.68 ล้ำนบำท จ ำนวน 114.66 ล้ำนบำทและจ ำนวน 
45.59 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นอัตรำก ำไรสุทธิร้อยละ 2.92 ร้อยละ 7.59 และร้อยละ 5.32 ตำมล ำดับ ทั้งนี้ก ำไรสุทธิ
และอัตรำก ำไรสุทธิในปี 2562 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 เกิดจำกสัดส่วนกำรรับงำนภำคเอกชนที่มำกขึ้นจึงท ำให้อัตรำ
ก ำไรขั้นต้นเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ปี 2563 ก ำไรสุทธิและอัตรำก ำไรสุทธิปรับตัวลดลงเมื่อเทียบ
กับปี 2562 มีเหตุผลส ำคัญมำจำกรำยได้ที่ลดลงจำกกำรชะลอแผนงำนกำรก่อสร้ำงของลูกค้ำบำงรำยออกไปจึงท ำให้กำร
ก่อสร้ำงและกำรรับรู้รำยได้ยังไม่สำมำรถท ำได้และสภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจำกสถำนกำรณ์โรคระบำด COVID-19 
ท ำให้ฐำนลูกค้ำหลักของกลุ่มบริษัท โดยเฉพำะในกลุ่มอสังหำริมทรัพย์ชะลอกำรเปิดตัวโครงกำรใหม่เป็นปัจจัยส ำคัญ  

 ณ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจ ำนวน 823.17 ล้ำนบำทจ ำนวน 681.42 ล้ำนบำท และ
จ ำนวน 1,022.65 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยกำรลดลงของสินทรัพย์รวมในปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 จ ำนวน 141.75 ล้ำน
บำท มีสำเหตุส ำคัญมำจำกกระแสเงินสดภำยในของกลุ่มบริษัทที่ลดลง เนื่องจำก ในปี 2562 กลุ่มบริษัทได้จ่ำยปันผลจำกผล
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทจ ำนวนหนึ่งและ มูลค่ำงำนระหว่ำงก่อสร้ำงที่ยังไม่ได้เรียกเก็บที่ลดลงเนื่องจำกกลุ่มบริษัท
ทยอยเก็บเงินจำกโครงกำรส่วนใหญ่ที่ทยอยส่งมอบงำนช่วงปลำยปี ในขณะที่ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2562 จ ำนวน 341.23 ล้ำนบำท มีสำเหตุส ำคัญมำจำก เงินสดจำกกำรเพิ่มทุนเพื่อเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนทั่วไป
เป็นครั้งแรกจึงท ำให้เงินสดเพิ่มขึ้นจ ำนวน 275.62 ล้ำนบำท และมูลค่ำงำนระหว่ำงก่อสร้ำงที่ยังไม่ได้เรียกเก็บที่เพิ่มขึ้น
จ ำนวน 95.52 ล้ำนบำท ตำมล ำดับเป็นหลัก 

 ณ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจ ำนวน 565.07 ล้ำนบำท จ ำนวน 388.89 ล้ำนบำท และ
จ ำนวน 366.54 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 68.65 ร้อยละ 57.07 และร้อยละ 35.84 ของยอดหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น
ตำมล ำดับ กำรลดลงของหนี้สินรวมในปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 จ ำนวน 176.18 ล้ำนบำท มีสำเหตุส ำคัญมำจำกกำรช ำระ
คืนเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินและเงินเรียกเก็บล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำงเป็นหลักในขณะที่กำรลดลงของหนี้สินรวม ใน
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ปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 จ ำนวน 22.35 ล้ำนบำท มีสำเหตุมำจำกกำรลดลงของเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น 
เป็นหลัก โดยหนี้สินข้ำงต้นเป็นกำรตั้งเจ้ำหนี้หรือค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยจำกรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัทที่ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ ซ่ึงมีจ ำนวนลดลงตำมจ ำนวนและมูลค่ำงำนก่อสร้ำงสะสมที่ลดลงของกลุ่มบริษัท  

 ณ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทมีจ ำนวน 258.10 ล้ำนบำท จ ำนวน 292.53 ล้ำนบำท 
และจ ำนวน 656.11 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 31.35 ร้อยละ 42.93 และร้อยละ 64.16 ของหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 
ตำมล ำดับ กำรเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น เป็นผลโดยตรงมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของก ำไรสุทธิของแต่ละปีและกำรเพิ่มทุน
จดทะเบียนของกลุ่มบริษัทเป็นหลัก ในขณะที่กำรลดลงของส่วนผู้ถือหุ้นเป็นผลโดยตรงมำจำกกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ถือ
หุ้นเป็นหลัก 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในปี 2562 มีจ ำนวน 292.53 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือ
หุ้น ณ ส้ินปี 2561 จ ำนวน 34.44 ล้ำนบำท ซ่ึงมีสำเหตุหลักมำจำก  

1. ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ณ 9 ธันวำคม 2562 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกจ ำนวน 200.00 ล้ำน
บำท เป็นจ ำนวน 220.00 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน 200,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 
ซ่ึงบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจำกผู้ถือหุ้นจ ำนวน 20.00 ล้ำนบำท 

2. ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 8/2562 ณ 14 พฤศจิกำยน 2562 ได้มีมติให้จ่ำยปันผลระหว่ำงกำลในอัตรำหุน้
ละ 50.00 บำท จำกจ ำนวนหุ้นสำมัญ 2.00 ล้ำนหุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 100.00 ล้ำนบำท 

3. กลุ่มบริษัทมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 114.66 ล้ำนบำท 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวน 656.11 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับส่วน
ของผู้ถือหุ้น ณ ส้ิน 31 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 363.58 ล้ำนบำท ซ่ึงมีสำเหตุหลักมำจำก  

1. ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ณ 26 มีนำคม 2563 ได้มีมติให้จ่ำยปันผลในอัตรำหุ้นละ 18.1818 บำท จำก
จ ำนวนหุ้นสำมัญ 2.20 ล้ำนหุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 40.00 ล้ำนบำท 

2. กลุ่มบริษัทมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 45.59 ล้ำนบำท 

3. บริษัทเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนต่อประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจึงท ำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจ ำนวน 80.00 ล้ำนบำท
และมีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นเพิ่มขึ้นจ ำนวน 276.96 ล้ำนบำท 
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2. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

(1) รายได ้

 รำยได้ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง ซ่ึงเป็นรำยได้หลักของบริษัท และ รำยได้อื่น อำทิเช่น 
เงินประกันผลงำนของผู้รับเหมำช่วงที่ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมสัญญำ ดอกเบี้ยรับ รำยได้ค่ำแรงงำนที่เรียกเก็บจำก
ผู้รับเหมำช่วงที่ไม่สำมำรถด ำเนินงำนให้ส ำเร็จได้ และ เงินปันผลรับ เป็นต้น  

 ทั้งนี้ สัดส่วนรำยได้ประเภทต่ำงๆ ของกลุ่มบริษัทสำมำรถจ ำแนกได้ ดังนี้ 

รายได้จากการก่อสร้างและบริการ 

 รำยได้จำกกำรก่อสร้ำงและบริกำรของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย จ ำนวนเงินค่ำจ้ำงเหมำตำมที่ตกลงกันในสัญญำ 
บวกลบกับจ ำนวนเงินค่ำจ้ำงกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือ ลด ขอบเขตของงำนจำกสัญญำจ้ำงเหมำเดิม ซ่ึงส่วน
ใหญ่จะเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงแบบ ณ สถำนที่ก่อสร้ำงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่
กลุ่มบริษัทจะเรียกเก็บเงินจำกลูกค้ำได้ และ สำมำรถวัดมูลค่ำโดยประมำณของผลงำนบริกำรตำมสัญญำได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ 
รำยได้และต้นทุนจำกกำรให้บริกำรตำมสัญญำจะถูกรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตำมสัดส่วนขั้นควำมส ำเร็จของงำนที่
ท ำได้ในงวดนั้นๆ โดยขั้นควำมส ำเร็จของงำนตำมสัญญำใช้วิธีประมำณกำรอ้ำงอิงจำกอัตรำส่วนต้นทุนกำรให้บริกำรที่
เกิดขึ้นของงำนที่ท ำเสร็จตั้งแต่เริ่มต้นงำนจนถึงปัจจุบันเปรียบเทียบกับประมำณกำรต้นทุนบริกำรก่อสร้ำงทั้งโครงกำร 

 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรก่อสร้ำงและบริกำรในปี 2561 – 2563 จ ำนวน 1,290.11 ล้ำนบำท จ ำนวน 1,509.74 
ล้ำนบำท และจ ำนวน 857.74 ล้ำนบำทตำมล ำดับ หรือคิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ ร้อยละ 17.02 ในปี 2562 และ
ลดลงร้อยละ 43.19 ในปี 2563 ตำมล ำดับ  

  ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรก่อสร้ำงและบริกำรเท่ำกับ 1,509.74 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 จ ำนวน 
219.63 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.02 จำกปีก่อนหน้ำ โดยกำรปรับตัวสูงขึ้นของรำยได้ดังกล่ำว มี
เหตุผลส ำคัญมำจำกกำรขยำยตัวจำกฐำนงำนค้ำงรับ (Backlog) ที่สะสมต่อเนื่องมำจำกปีก่อนโดยกลุ่มบริษัทมีโครงกำรที่อยู่
ระหว่ำงก่อสร้ำงในปี 2562 จ ำนวนรวม 21 โครงกำรซ่ึงมำกกว่ำปี 2561 ที่มีจ ำนวน 13 โครงกำร ในขณะที่ลูกค้ำในกลุ่ม
อสังหำริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมแนวรำบ (Low Rise) ยังคงเป็นลูกค้ำหลักของกลุ่มบริษัทต่อเนื่องจำกปี 2561 โดยมี
โครงกำรส ำคัญที่อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง อำทิเช่น โครงกำรแอทโมซ ลำดพร้ำว 15 ,โครงกำรแอทโมซ ลำดพร้ำว 71 , โครงกำร
ดีคอนโด หำดใหญ่ , โครงกำรรูเนะสุ ทองหล่อ 5 เป็นต้น โดยลูกค้ำดังกล่ำวเป็นกลุ่มลูกค้ำภำคเอกชนซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน
ประมำณร้อยละ 77.41 ของรำยได้จำกกำรก่อสร้ำงและบริกำร ในขณะที่รำยได้จำกงำนก่อสร้ำงส่วนอื่นมำจำกลูกค้ำในกลุ่ม
ภำครัฐ คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 22.59 ของรำยได้จำกกำรก่อสร้ำงและบริกำร อำทิเช่น โครงกำรอำคำรอ ำนวยกำร
อุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคใต้ , โครงกำรอำคำรส ำนักงำนกรมศิลปำกร , โครงกำรอำคำรโรงพยำบำลสมเด็จพระปิ่นเกล้ำ กรม
แพทย์ทหำรเรือ ,โครงกำรอำคำรที่ท ำกำรกำรไฟฟ้ำนครหลวงเขตมีนบุรี เป็นต้น  

ในปี 2563 บริษัทมีรำยได้จำกกำรก่อสร้ำงและบริกำรเท่ำกับ 857.74 ล้ำนบำทลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน 652.00 
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำลดลงร้อยละ 43.19 โดยกำรปรับตัวลดลงดังกล่ำว มีเหตุผลส ำคัญมำจำก 1) ลูกค้ำในกลุ่มที่บริษัท
ชนะประมูลในบำงโครงกำร มีกำรชะลอแผนงำนกำรก่อสร้ำงออกไปจึงท ำให้กำรก่อสร้ำงและกำรรับรู้รำยได้ยังไม่สำมำรถ
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ท ำได้ 2) สภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจำกสถำนกำรณ์โรคระบำด COVID-19 ท ำให้ฐำนลูกค้ำหลักของกลุ่มบริษัท 
โดยเฉพำะในกลุ่มอสังหำริมทรัพย์ชะลอกำรเปิดตัวโครงกำรใหม่เป็นปัจจัยส ำคัญ ส ำหรับกำรรับรู้รำยได้จำกงำนก่อสร้ำง
และบริกำรปี 2563 ส่วนใหญ่ยังเป็นโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ที่ต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ อำทิเช่น โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร
โรงงำน PFP , โครงกำร ดิเอ็กเซล รัชดำ18 ,โครงกำรแอทโมซ ลำดพร้ำว 15 ,โครงกำรศุภำลัย ลอฟท์ ประชำธิปก – วงเวียน
ใหญ่ เป็นต้น โดยลูกค้ำดังกล่ำวเป็นกลุ่มลูกค้ำภำคเอกชนซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 65.73 ของรำยได้จำกกำร
ก่อสร้ำงและบริกำร ในขณะที่รำยได้จำกงำนก่อสร้ำงส่วนอื่นมำจำกลูกค้ำในกลุ่มภำครัฐ คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 
34.27 ของรำยได้จำกกำรก่อสร้ำงและบริกำร อำทิเช่น โครงกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระปิ่นเกล้ำ กรมแพทย์ทหำรเรือ , 
โครงกำรอำคำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน,โครงกำรตกแต่งภำยในอำคำรส ำนักงำนกรมศิลปำกร เป็น
ต้น  

แผนภำพที่ 16.3 : สัดส่วนรำยได้จำกกำรก่อสร้ำงแยกตำมประเภทลูกค้ำ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

   
 

รายได้อื่น  

 รำยได้อื่นของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ ประกอบด้วย รำยได้ค่ำแรงที่เรียกเก็บจำกผู้รับเหมำช่วงเนื่องจำกผู้รับเหมำ
ช่วงมีแรงงำนก่อสร้ำงไม่เพียงพอบริษัทจึงจัดหำแรงงำนส่วนดังกล่ำว และก็มีกำรคิดค่ำใช้จ่ำยจำกผู้รับเหมำช่วง รำยได้จำก
กำรขำยเศษวัสดุ และ เงินปันผลรับจำกกิจกำรร่วมค้ำ โดยรำยได้อื่นในปี 2561 – 2563 มีจ ำนวน 15.49 ล้ำนบำท จ ำนวน 
4.90 ล้ำนบำท และจ ำนวน 6.99 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.20 ร้อยละ 0.32 และร้อยละ 0.81 ของรำยได้
จำกกำรก่อสร้ำงและบริกำร ตำมล ำดับ 

 ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรำยได้อื่นเท่ำกับ 4.90 ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 10.59 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นอัตรำลดลง
ร้อยละ 68.40 โดยกำรเปลี่ยนแปลงหลักมำจำกกำรที่กลุ่มบริษัทไม่มีรำยได้รับจำกเงินปันผลของกิจกำรร่วมค้ำเมื่อเทียบกับ
ปี 2561 ที่มีรำยกำรดังกล่ำว ในขณะที่ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรำยได้อื่นจ ำนวน 6.99 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ ำนวน 2.09 ล้ำนบำท 
คิดเป็นอัตรำร้อยละ 42.75 จำกงวดเดียวกันของปีก่อน  
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ตำรำง 16.1โครงสร้ำงรำยได้ของกลุ่มบริษัทแบ่งตำมประเภทกำรให้บริกำร ปี 2561 – ปี 2563  
 

โครงสร้างรายได ้
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

งำนใหบ้ริกำรโครงกำรเอกชน 750.31 57.47 1,168.62 77.16 563.77 65.20 

งำนใหบ้ริกำรโครงกำรหน่วยงำนภำครัฐ 539.80 41.34 341.12 22.52 293.97 34.00 

รวมรายได้จากการก่อสร้าง 1,290.11 98.81 1,509.74 99.68 857.74 99.19 

รำยได้อื่น1 15.49 1.19 4.90 0.32 6.99 0.81 

รายได้รวม 1,305.60 100.00 1,514.64 100.00 864.73 100.00 
หมำยเหตุ: 
1/ / รำยได้อ่ืน ประกอบด้วย รำยได้ค่ำแรงที่เรียกเก็บจำกผู้รับเหมำช่วงเนื่องจำกผู้รับเหมำช่วงมีแรงงำนก่อสร้ำงไม่เพียงพอบริษัทจึงจั ดหำ

แรงงำนส่วนดังกล่ำว และมีกำรคิดค่ำใช้จ่ำยจำกผู้รับเหมำช่วง รำยได้จำกกำรขำยเศษวัสดุ เป็นต้น 

(2) ต้นทุนงานก่อสร้างและบริการ ก าไรขั้นต้น และ อัตราก าไรขั้นต้น 

 ต้นทุนงำนก่อสร้ำงและบริกำรหลักของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย ค่ำวัสดุก่อสร้ำง ค่ำจ้ำงผู้รับเหมำช่วง ค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับแรงงำนก่อสร้ำงและพนักงำน ค่ำเช่ำเครื่องจักรและอุปกรณ์ ค่ำขนส่ง ค่ำขนย้ำย ค่ำอะไหล่และซ่อมแซมเครื่องจักร
และอุปกรณ์ก่อสร้ำง ค่ำเสื่อมรำคำ รวมถึงค่ำโสหุ้ยต่ำงๆ โดยในปี 2561 – 2563 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนงำนก่อสร้ำงและบริกำร 
จ ำนวน 1,177.83 ล้ำนบำท จ ำนวน 1,286.34 ล้ำนบำทและจ ำนวน 716.63 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นร้อยละ 91.30 ร้อยละ 
85.20 และร้อยละ 83.55 ของรำยได้จำกกำรก่อสร้ำงและบริกำรงวดดังกล่ำว ตำมล ำดับ ในขณะที่ก ำไรขั้นต้นของกลุ่ม
บริษัทในปี 2561 – 2563 มีจ ำนวน 112.28 ล้ำนบำท จ ำนวน 223.40 ล้ำนบำท และจ ำนวน 141.11 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
อัตรำก ำไรขั้นต้นร้อยละ 8.70 ร้อยละ 14.80 และร้อยละ 16.45 ตำมล ำดับ  

 อัตรำก ำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทในปี 2562 เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 อันเนื่องมำจำกสัดส่วนกำรรับรู้รำยได้จำกงำน
ภำคเอกชนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีฐำนลูกค้ำงำนภำคเอกชนต่องำนภำครัฐคิดเป็นสัดส่วน 77:23 ซ่ึงสูงกว่ำ
ปี 2561 ที่มีสัดส่วนงำนภำคเอกชนต่องำนภำครัฐคิดเป็นสัดส่วนประมำณ 58:42 ซ่ึงงำนก่อสร้ำงของภำคเอกชนเป็นงำนที่มี
กำรแข่งขันน้อยกว่ำและมีควำมยืดหยุ่นในกำรเจรจำต่อรองกับคู่ค้ำได้สูงกว่ำ จึงท ำให้กลุ่มบริษัทมีอัตรำก ำไรขั้นต้นเฉลี่ยที่
สูงกว่ำงำนภำครัฐ นอกจำกนี้ งำนก่อสร้ำงหลักในปี 2562 เป็นงำนก่อสร้ำงประเภทอสังหำริมทรัพย์ที่กลุ่มบริษัทมีควำม
ช ำนำญและมีประสบกำรณ์ในกำรก่อสร้ำง จึงท ำให้กลุ่มบริษัทสำมำรถบริหำรและควบคุมต้นทุนกำรก่อสร้ำงได้เป็นไป
ตำมแผนงำนที่วำงไว้ ในขณะที่อัตรำก ำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทปี 2563 เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 อันเนื่องมำจำกกลุ่มบริษัทมี
ประสบกำรณ์จำกกำรวำงแผนงำนก่อสร้ำงและกำรถอดแบบโครงกำรก่อสร้ำงโดยเฉพำะลูกค้ำเดิมในกลุ่มธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ ท ำให้กำรวำงแผนงำนก่อสร้ำง กำรจัดสรรคนงำนเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงใช้ระยะเวลำที่ลดลงและกำร
ท ำงำนเกิดประสิทธิภำพมำกขึ้น 

 ขณะที่ค่ำใช้จ่ำยเงินเดือนพนักงำนและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับพนักงำนโครงกำรซ่ึงเป็นต้นทุนคงที่มีจ ำนวนปรับตัว
สูงขึ้นตำมจ ำนวนพนักงำนที่เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี 2561 – 2563 โดยค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 3.28 – 
4.53 ของรำยได้จำกงำนก่อสร้ำงและบริกำร 
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ตำรำง 16.2 รำยละเอียดหลักของต้นทุนกำรก่อสร้ำงและบริกำรปี 2561 – 2563  

ต้นทุนงานก่อสร้างและ
บริการ 

2561 2562 2563 

มูลค่าต้นทุน 
ร้อยละต่อ
ต้นทุน
ก่อสร้าง 

ร้อยละต่อ
รายได้งาน
ก่อสร้าง 

มูลค่าต้นทุน 
ร้อยละต่อ
ต้นทุน
ก่อสร้าง 

ร้อยละต่อ
รายได้งาน
ก่อสร้าง 

มูลค่าต้นทุน 
ร้อยละต่อ
ต้นทุน
ก่อสร้าง 

ร้อยละต่อ
รายได้งาน
ก่อสร้าง 

ต้นทุนค่ำวัสดุและสินค้ำ 578.50 49.12 44.84 577.05 44.86 38.22 289.71 40.43 33.78 
ต้นทุนค่ำผู้รับเหมำช่วง
แรงงำน 

493.28 41.88 38.24 581.74 45.22 38.53 342.63 47.81 39.95 

เงินเดือน และ ค่ำใชจ้่ำย
เกี่ยวกับพนักงำน 

48.17 4.09 3.73 49.52 3.85 3.28 38.83 5.42 4.53 

ค่ำไฟฟ้ำ ประปำ โทรศัพท์ 
และ สำธำรณูปโภค 

10.70 0.91 0.83 13.76 1.07 0.91 7.00 0.98 0.82 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 0.97 0.08 0.08 0.92 0.07 0.06 0.96 0.13 0.11 
ค่ำเสื่อมรำคำ 12.60 1.07 0.98 12.23 0.95 0.81 13.80 1.93 1.61 
ต้นทุนบริกำรอ่ืนๆ 33.59 2.85 2.60 51.10 3.97 3.38 23.70 3.31 2.76 

รวม 1,177.83 100.00 91.30 1,286.34 100.00 85.20 716.63 100.00 83.55 

หมำยเหตุ  
1/ ต้นทุนบริกำรอ่ืนๆ ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด ค่ำวัสดุสิ้นเปลือง ค่ำขนส่ง ค่ำธรรมเนียม และค่ำซ่อมแซม เป็นต้น 

(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรหลักของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับพนักงำน ได้แก่ เงินเดือนและค่ำแรง
พนักงำนฝ่ำยบริหำร โบนัส ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนอื่น ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ ค่ำเบี้ยประชุมและค่ำตอบแทนอื่น
ของกรรมกำร และ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ อันได้แก่ ค่ำอบรมสัมมนำ ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำน้ ำ ค่ำไฟ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำ
รับรอง ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เป็นต้น  

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี 2561 – 2563 มีจ ำนวน 79.06 ล้ำนบำท จ ำนวน 82.95 ล้ำนบำทและจ ำนวน 87.08 ล้ำน
บำท ตำมล ำดับ เมื่อพิจำรณำสัดส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรต่อรำยได้จำกกำรก่อสร้ำงของกลุ่มบริษัทจะพบว่ำ สัดส่วน
ดังกล่ำวอยู่ที่ร้อยละ 5.49 และร้อยละ 10.15 ตำมล ำดับ  

 ในปี 2561 – ปี 2563 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรมีกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จ ำนวน 
31.31 ล้ำนบำทจ ำนวน 3.89 ล้ำนบำทและ 4.14 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.57 ร้อยละ 4.92 และร้อยละ 
4.98 ตำมล ำดับ ซ่ึงมีสำเหตุหลักมำจำก ค่ำใช้จ่ำยเงินเดือนพนักงำนที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกำรขยำยงำน ค่ำโบนัสพนักงำน ค่ำ
ตรวจสอบบัญชี ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบภำยใน ค่ำเบี้ยประชุมและค่ำตอบแทนอื่นของกรรมกำร ซ่ึงเป็นค่ำใช้จ่ำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรเตรียมตัวเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท 

ตำรำง 16.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ปี 2561 – 2563  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน 

เงินเดือนและค่ำแรง 21.86 27.65 27.63 33.31 25.85 29.69 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

โบนัส 5.10 6.45 8.31 10.02 3.02 3.47 
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับพนักงำนอ่ืน1/ 17.18 21.73 13.75 16.58 9.26 10.63 

รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน 44.13 55.82 49.68 59.90 38.13 43.79 

ค่ำตรวจสอบบัญชี 0.77 0.98 1.48 1.78 1.91 2.19 
ค่ำเบี้ยประชุมและค่ำตอบแทนอ่ืนของกรรมกำร 3.94 4.99 6.71 8.09 8.39 9.63 
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ2/ 30.21 38.21 25.07 30.22 38.65 44.39 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 79.06 100.00 82.95 100.00 87.08 100.00 
อัตราส่วนร้อยละค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อ
รายได้จากงานก่อสร้างและบริการ 

6.13 5.49 10.15 

 
หมำยเหตุ 
1/ ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับพนักงำนอ่ืน ประกอบด้วย ค่ำต้นทุนบริกำรผลประโยชน์พนักงำน ต้นทุนดอกเบี้ยผลประโยชน์พนักงำน เงินจ่ำยสมทบ

ประกันสังคม เงินจ่ำยสมทบกองทุนเงินทดแทน ค่ำใช้จ่ำยในกำรน ำเข้ำแรงงำนต่ำงด้ำวเพื่อใช้ในงำนก่อสร้ำง เป็นต้น 
2/ ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ประกอบด้วย ค่ำอบรมสัมมนำ ค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำน้ ำค่ำไฟ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบภำยใน เป็น

ต้น 

(4) หนี้สงสัยจะสูญและค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

 หนี้สงสัยจะสูญ เป็นค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรประมำณกำรมูลค่ำลูกหนี้ที่กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะไม่สำมำรถเรียก
เก็บเงินจำกลูกหนี้ได้ จึงตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส ำหรับลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระเพื่อแสดงควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของ
ลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้อื่น และ ลูกหนี้เงินประกันผลงำนในแต่ละงวดบัญชี โดยส ำหรับกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของกลุ่ม
บริษัทนั้น ฝ่ำยบริหำรจะใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยค ำนึงถึง
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำง และสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น ประกอบในกำรตั้งค่ำเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ  

  ณ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ ำนวน 4.49 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.30 ของ
รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง โดยหนี้สงสัยจะสูญดังกล่ำวเกิดจำกกำรกำรตั้งส ำรองของลูกหนี้อื่น ซ่ึงลูกหนี้อื่นดังกล่ำวเป็นลูกหนี้
ที่กลุ่มบริษัทได้จ่ำยเงินค่ำแรงให้แก่ผู้รับเหมำช่วงล่วงหน้ำจ ำนวน 1 รำย แต่ผู้รับเหมำดังกล่ำวไม่สำมำรถด ำเนินงำน
ก่อสร้ำงได้ตำมมำตรฐำนที่กลุ่มบริษัทก ำหนดไว้ ซ่ึงกลุ่มบริษัทได้ด ำเนินกำรฟ้องร้องทำงกฎหมำยและอยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำของศำล จ ำนวน 4.49 ล้ำนบำทซ่ึงเป็นรำยกำรที่ต่อเนื่องมำจำกปี 2561  

ณ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทมีค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ ำนวน 4.49 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.52 ของ
รำยได้จำกกำรก่อสร้ำงและบริกำรโดยหนี้สงสัยจะสูญดังกล่ำวเป็นรำยกำรของลูกหนี้รำยเดิมที่ต่อเนื่องมำจำกปี 2562 

(5) ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทำงกำรเงิน เป็นดอกเบี้ยจ่ำยที่เกิดจำกกำรที่กลุ่มบริษัทจัดหำเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยในปี 
2561 – 2563 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทำงกำรเงินจ ำนวน 1.51 ล้ำนบำท จ ำนวน 2.42 ล้ำนบำท และ 3.45 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.12 ร้อยละ 0.16 และร้อยละ 0.40 ของรำยได้จำกกำรก่อสร้ำงและบริกำรในแต่ละปี โดยค่ำใช้จ่ำยทำง
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กำรเงินทั้งหมดเป็นดอกเบี้ยจ่ำยที่เกิดจำกกำรใช้วงเงินสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงิน ส่วนใหญ่เป็นวงเงินเพื่อกำรพำณิชย์ เช่น 
ค่ำธรรมเนียม L/C ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี ดอกเบี้ยเจ้ำหนี้เช่ำซ้ือ และดอกเบี้ยจำกภำระเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงิน 

(6) ก าไรสุทธ ิ

กลุ่มบริษัทมีก ำไรสุทธิในปี 2561 – 2563 เท่ำกับจ ำนวน 37.68 ล้ำนบำท จ ำนวน 114.66 ล้ำนบำทและจ ำนวน 
45.59 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นอัตรำก ำไรสุทธิร้อยละ 2.92 ร้อยละ 7.59 และร้อยละ 5.32 ตำมล ำดับ ทั้งนี้ก ำไรสุทธิ
และอัตรำก ำไรสุทธิในปี 2562 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 เกิดจำกสัดส่วนกำรรับงำนภำคเอกชนที่มำกขึ้นจึงท ำให้อัตรำ
ก ำไรขั้นต้นเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ปี 2563 ก ำไรสุทธิและอัตรำก ำไรสุทธิปรับตัวลดลงเมื่อเทียบ
กับปี 2562 มีเหตุผลส ำคัญมำจำกรำยได้ที่ลดลงจำกกำรชะลอแผนงำนกำรก่อสร้ำงของลูกค้ำบำงรำยออกไปจึงท ำให้กำร
ก่อสร้ำงและกำรรับรู้รำยได้ยังไม่สำมำรถท ำได้และสภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจำกสถำนกำรณ์โรคระบำด COVID-19 
ท ำให้ฐำนลูกค้ำหลักของกลุ่มบริษัท โดยเฉพำะในกลุ่มอสังหำริมทรัพย์ชะลอกำรเปิดตัวโครงกำรใหม่เป็นปัจจัยส ำคัญ  

3. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

3.1. สินทรัพย ์

 ณ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจ ำนวน 823.17 ล้ำนบำทจ ำนวน 681.42 ล้ำนบำท และ
จ ำนวน 1,022.65 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยกำรลดลงของสินทรัพย์รวมในปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 จ ำนวน 141.75 ล้ำน
บำท มีสำเหตุส ำคัญมำจำกกระแสเงินสดภำยในของกลุ่มบริษัทที่ลดลง เนื่องจำก ในปี 2562 กลุ่มบริษัทได้จ่ำยปันผลจำกผล
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทจ ำนวนหนึ่งและ มูลค่ำงำนระหว่ำงก่อสร้ำงที่ยังไม่ได้เรียกเก็บที่ลดลงเนื่องจำกกลุ่มบริษัท
ทยอยเก็บเงินจำกโครงกำรส่วนใหญ่ที่ทยอยส่งมอบงำนช่วงปลำยปี ในขณะที่ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2562 จ ำนวน 341.23 ล้ำนบำท มีสำเหตุส ำคัญมำจำก เงินสดจำกกำรเพิ่มทุนเพื่อเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนทั่วไป
เป็นครั้งแรกจึงท ำให้เงินสดเพิ่มขึ้นจ ำนวน 275.62 ล้ำนบำท และมูลค่ำงำนระหว่ำงก่อสร้ำงที่ยังไม่ได้เรียกเก็บที่เพิ่มขึ้น
จ ำนวน 95.52 ล้ำนบำท ตำมล ำดับเป็นหลัก 

(1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ณ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของกลุ่มบริษัทมีจ ำนวน 297.03 ล้ำนบำท จ ำนวน 
170.31 ล้ำนบำท และจ ำนวน 445.93 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับสินทรัพย์รวมทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ  36.08 ร้อยละ 
24.99 และร้อยละ 43.61 ตำมล ำดับ โดย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปี 2562 ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 เกิดจำกกำร
จ่ำยปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทจ ำนวน 100.00 ล้ำนบำทและกำรจ่ำยช ำระเงินกู้ยืมระยะส้ันจ ำนวน 133.31 
ล้ำนบำทเป็นหลัก ในขณะที่เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ในปี 2563 ที่เพิ่มขึ้นเกิดจำกกลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดรับ
จำกกิจกรรมจัดหำเงินและกำรด ำเนินงำน โดยเฉพำะกระแสเงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะส้ันและระยะยำวจ ำนวน 231.31 
ล้ำนบำท และเงินสดจำกกิจกรรมกำรลงทุนจำกกำรเพิ่มทุนเพื่อเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจ ำนวน 356.96 
ล้ำนบำท เป็นหลัก  
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(2) เงินลงทุนชั่วคราว 

 ณ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 เงินลงทุนชั่วครำวของกลุ่มบริษัทมีจ ำนวน 4.07 ล้ำนบำท จ ำนวน 4.11 ล้ำนบำท และ
จ ำนวน 4.14 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับสินทรัพย์รวมทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ  0.49 ร้อยละ 0.60 และร้อยละ 0.40 
ตำมล ำดับ โดยเงินลงทุนช่ัวครำวของกลุ่มบริษัทได้แก่ เงินฝำกประจ ำ 12 เดือน 

(3) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 

 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย ลูกหนี้ตำมสัญญำงำนก่อสร้ำง ค่ำสินค้ำจ่ำย
ล่วงหน้ำ ค่ำจ้ำงเหมำจ่ำยล่วงหน้ำ ภำษีซ้ือไม่ถึงก ำหนด ค่ำเบี้ยประกันจ่ำยล่วงหน้ำ เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้ำ เป็นต้น โดย ณ 
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเป็นจ ำนวน 196.09 ล้ำนบำท 189.99 ล้ำน
บำท และ 159.93 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับสินทรัพย์รวมทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 23.82 ร้อยละ 27.88 และ
ร้อยละ 15.64 ตำมล ำดับ 

ลูกหนี้กำรค้ำสุทธิของกลุ่มบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 มีจ ำนวน 157.33 ล้ำนบำท จ ำนวน 166.46 ล้ำน
บำท และจ ำนวน 132.87 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมอยู่ที่ร้อยละ 19.11 ร้อยละ 24.32 และร้อยละ 
12.99 ตำมล ำดับ โดยกลุ่มบริษัทจะรับรู้รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำตำมใบแจ้งหนี้ที่ออกเพื่อเรียกเก็บตำมงวดงำนที่แล้วเสร็จ
ภำยหลังกำรส่งมอบ ซ่ึงโดยทั่วไปกลุ่มบริษัทมีนโยบำยให้เครดิตเทอมให้แก่ลูกค้ำ 30 – 45 วัน หำกพิจำรณำจำกตำรำง
แสดงอำยุลูกหนี้กำรค้ำของกลุ่มบริษัทจะพบว่ำลูกหนี้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระหรือมีอำยุ
เกินวันนัดช ำระน้อยกว่ำ 30 วันซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำกควำมไม่สอดคล้องกันของระยะเวลำในรับวำงบิลและออกเช็คของลูกค้ำ
ท ำให้กำรช ำระเงินอำจล่ำช้ำไปกว่ำที่ก ำหนด 

 ลูกหนี้กำรค้ำสุทธิของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เพิ่มขึ้นจำกลูกหนี้กำรค้ำสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2561 จ ำนวน 9.13 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 5.80 ซ่ึงแปรผันตรงกับจ ำนวนโครงกำรที่กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่ำง
ก่อสร้ำงและส่งมอบที่มีจ ำนวนสูงขึ้นตำมรำยได้จำกงำนก่อสร้ำง โดยลูกหนี้คงค้ำงของกลุ่มบริษัท ณ ส้ินงวดปี 2562 ส่วน
ใหญ่เป็นโครงกำรของลูกค้ำที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงของกลุ่มลูกค้ำอสังหำริมทรัพย์ประเภทอำคำรชุดเป็นหลัก ในขณะที่
รำยกำรลูกหนี้ค้ำงช ำระจ ำนวน 0.003 ล้ำนบำทที่แสดงยอดค้ำงช ำระระหว่ำง 3 – 6 เดือน ในปี 2562 นั้นเป็นรำยกำรเรียกเก็บ
เงินประกันผลงำนที่ครบก ำหนดจำกงำนเพิ่มเติมของงำนก่อสร้ำงโครงกำรหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่ำงติดตำมกำรช ำระเงิน 

 ลูกหนี้กำรค้ำสุทธิของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ลดลงจำกลูกหนี้กำรค้ำสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2562 จ ำนวน 33.59 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 20.18 ซ่ึงเกิดจำกกำรที่กลุ่มบริษัทได้ส่งมอบโครงกำรที่ให้บริกำร
แล้วเสร็จและรับช ำระเงินแล้วจำกลูกค้ำลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพำะในกลุ่มอสังหำริมทรัพย์ตำม
ก ำหนดกำรส่งมอบซึ่งได้ทยอยเรียกเก็บเงินตำมรอบกำรวำงบิลจึงเป็นสำเหตุหลักที่ท ำให้ลูกหนี้คงค้ำง ณ ส้ินงวดมีจ ำนวน 
ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

 ส ำหรับกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้น ฝ่ำยบริหำรจะใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำง และสภำวะเศรษฐกิจที่
เป็นอยู่ในขณะนั้น ประกอบในกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 
และ ณ 30 มิถุนำยน 2563 ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกฝ่ำยบริหำรดังที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นแล้วถึงควำมเป็นไปได้ในกำรเรียกเก็บเงิน  
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 โดยในปี 2561 –2563 อัตรำหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ระดับ 9.14 เท่ำ 9.33 เท่ำ และ 5.73 เท่ำ ซ่ึง
คิดเป็นระยะเวลำกำรเก็บหนี้เฉลี่ยที่ 40 วัน 39 วัน และ 63 วัน ตำมล ำดับ  

(4) มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 

 มูลค่ำงำนระหว่ำงก่อสร้ำงที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ คือ มูลค่ำงำนที่กลุ่มบริษัทด ำเนินกำรก่อสร้ำงจนแล้วเสร็จและส่ง
งำนให้กับผู้ว่ำจ้ำงตรวจรับงำนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้เรียกให้ช ำระเงิน โดยค ำนวณจำกมูลค่ำงำนตำมสัญญำที่กลุ่ม
บริษัทด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จและรับรู้รำยได้ตำมอัตรำส่วนของงำนที่ส ำเร็จหักด้วยมูลค่ำงำนดังกล่ำวที่ได้มีกำรเรียก
เก็บเงินจำกลูกค้ำแล้ว โดย ณ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 มีจ ำนวน 100.17 ล้ำนบำท จ ำนวน 11.83 ล้ำนบำท และจ ำนวน 
107.35 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นร้อยละ 12.17 ร้อยละ 1.74 และร้อยละ 10.50 ของสินทรัพย์รวม ตำมล ำดับ 

  มูลค่ำงำนระหว่ำงก่อสร้ำงที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ ณ 31 ธันวำคม 2562 ลดลงจ ำนวน 88.34 ล้ำนบำท หรือ คิดเป็น
อัตรำลดลงร้อยละ 88.19 เมื่อเทียบกับมูลค่ำงำนระหว่ำงก่อสร้ำงที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ ณ 31 ธันวำคม 2561 มีสำเหตุหลักมำ
จำกกำรที่กลุ่มบริษัททยอยส่งมอบงำนก่อสร้ำงตำมแผนงำนก่อสร้ำงในช่วงปลำยปี 2562 อำทิเช่น โครงกำรตกแต่งภำยใน
อำคำรส ำนักงำนกรมศิลปำกร โครงกำรแอทโมซ คอนโด ลำดพร้ำว 71 โครงกำรอำคำรอ ำนวยกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์
ภำคใต้ เป็นต้น จึงท ำให้กลุ่มบริษัทสำมำรถเรียกเก็บเงินจำกลูกค้ำได้เมื่อส่งมอบโครงกำร ในขณะที่บำงโครงกำรก่อสร้ำง
ล่ำช้ำกว่ำแผนงำนอำทิเช่น โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงพื้นที่บรรจุยำและเก็บยำอำคำร Mass Production โครงกำรดิเอ็ก
เซล ไฮอะเวย์ รัชดำ-ห้วยขวำง โครงกำรตกแต่งภำยในอำคำรส ำนักงำนกรมศิลปำกร เป็นต้น จึงท ำให้อัตรำส่วนของงำนที่
ส ำเร็จน้อยกว่ำที่กลุ่มบริษัทประมำณกำรไว้ 

 มูลค่ำงำนระหว่ำงก่อสร้ำงที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ ณ 31 ธันวำคม 2563 เพิ่มขึ้นจ ำนวน 95.52 ล้ำนบำท หรือ คิดเป็น
อัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ 807.32 เมื่อเทียบกับมูลค่ำงำนระหว่ำงก่อสร้ำงที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ ณ 31 ธันวำคม 2562 มีสำเหตุมำจำก
อัตรำส่วนควำมส ำเร็จของงำนก่อสร้ำงโครงกำรอำคำรโรงงำนแปรรูปอำหำรสัตว์ PFP เป็นหลักเนื่องจำกโครงกำรดังกล่ำว
เป็นโครงกำรขนำดใหญ่และมีระยะเวลำกำรก่อสร้ำงค่อนข้ำงส้ัน จึงท ำให้อัตรำส่วนควำมส ำเร็จของงำนเป็นไปตำม
แผนงำนและส่วนหนึ่งมำจำกอัตรำส่วนควำมส ำเร็จจำกโครงกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระปิ่นเกล้ำ กรมแพทย์ทหำรเรือ และ
โครงกำรคอนโดมิเนียม ดิเอ็กเซล รัชดำ 18 เป็นหลัก 

(5) สินค้าคงเหลือ 

 สินค้ำคงเหลือ คือ วัสดุก่อสร้ำงที่ยังไม่ได้เบิกใช้ อำทิเช่น ปูนส ำเร็จรูป คอนกรีตแห้ง เหล็กข้ออ้อย สี เป็นต้น โดย
กลุ่มบริษัทมีวัสดุก่อสร้ำงคงเหลือ ณ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 มีจ ำนวน 14.37 ล้ำนบำท จ ำนวน 6.34 ล้ำนบำท และจ ำนวน 
9.02 ล้ำนบำท หรือ คิดเป็นร้อยละ 1.75 ร้อยละ 0.93 และร้อยละ 0.88 ของสินทรัพย์รวม ตำมล ำดับ โดยกลุ่มบริษัทมี
นโยบำยกำรบริหำรกำรใช้วัสดุก่อสร้ำงในแต่ละโครงกำรให้เพียงพอต่อกำรใช้งำนประมำณ 1 – 2 สัปดำห์ จึงท ำให้วัสดุ
คงเหลือในแต่และงวดบัญชีคงเหลือไม่มำก 

  สินค้ำคงเหลือ ณ 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวน 6.34 ล้ำนบำท โดยสินค้ำคงเหลือส่วนใหญ่เป็นวัสดุก่อสร้ำงและ
งำนระหว่ำงท ำที่อยู่ระหว่ำงติดตั้งของโครงกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระปิ่นเกล้ำ โครงกำรคอนโดมิเนียม ดิเอ็กเซล รัชดำ 18 
โครงกำรอำคำรโรงงำนแปรรูปอำหำรสัตว์ PFP เป็นหลัก 
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 สินค้ำคงเหลือ 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวน 9.02 ล้ำนบำท โดยสินค้ำคงเหลือส่วนใหญ่เป็นวัสดุก่อสร้ำงและงำน
ระหว่ำงท ำที่อยู่ระหว่ำงติดตั้งของโครงกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระปิ่นเกล้ำ โครงกำรคอนโดมิเนียม ดิเอ็กเซล รัชดำ 18 
โครงกำรอำคำรโรงงำนแปรรูปอำหำรสัตว์ PFP โครงกำรศุภำลัย ลอฟท์ ประชำธิปก – วงเวียนใหญ่ เป็นหลัก 

(6) เงินให้กู้ยืมระยะยาว 

 โดย ณ 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริษัทมีให้กู้ยืมระยะยำวจ ำนวน 0.05 ล้ำนบำท ซ่ึงเป็นรำยกำรให้กู้ยืมแก่บริษัทที่
เกี่ยวข้องแห่งหนึ่ง ต่อมำในปี 2562 กลุ่มบริษัทได้รับช ำระเงินกู้ยืมดังกล่ำวครบทั้งจ ำนวน ส่งผลให้ ณ 31 ธันวำคม 2562 
กลุ่มบริษัทไม่มเีงินให้กู้ยืมระยะยำวใดๆเพิ่มเติมอีก ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบำยกำรให้เงินกู้ยืมแก่บุคคลที่อำจ
มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว ยกเว้นเป็นไปตำมระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวกับกำร
ให้สวัสดิกำรพนักงำน หรือตำมระเบียบอ ำนำจอนุมัติในกำรบริหำรงำนหรือกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่นิติบุคคล
ที่กลุ่มบริษัทถือหุ้นอยู่ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น และหำกมีรำยกำรระหว่ำงกันที่จ ำเป็นต้องได้รับควำมเห็นจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน กลุ่มบริษัท จะ
ด ำเนินกำรให้คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรระหว่ำงกันนั้น 

(7) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ที่ส ำคัญของกลุ่มบริษัทได้แก่ ที่ดิน อำคำรส ำนักงำน เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้ำง 
และ ยำนพำหนะ โดย ณ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทมีจ ำนวน 131.95 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 196.77 ล้ำนบำท และจ ำนวน 188.85 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับสินทรัพย์รวมทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 16.03 ร้อย
ละ 28.88 และร้อยละ 18.47 ตำมล ำดับ  

 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นจ ำนวน 64.82 ล้ำนบำท เมื่อเทียบ
กับ ณ 31 ธันวำคม 2561 หรือ คิดเป็นอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.12 เมื่อเทียบกับที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ 31 ธันวำคม 2561 
ซ่ึงเกิดจำกมีสำเหตุหลักมำจำกกำรขยำยต่อเติมคลังสินค้ำบำงเดื่อ เพื่อใช้เก็บวัสดุและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทและจำกกำรที่
กลุ่มบริษัทซื้อที่ดินที่ต ำบลคูบำงหลวง อ ำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2562 เพื่อเตรียมก่อสร้ำง
เป็นคลังสินค้ำแห่งใหม่ของกลุ่มบริษัทเป็นหลัก 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวนลดลงจ ำนวน 7.92 ล้ำนบำท หรือ คิดเป็น
อัตรำลดลงร้อยละ 4.02 เมื่อเทียบกับที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ 31 ธันวำคม 2562 ซ่ึงมีสำเหตุหลักมำจำกกำรตัดค่ำเส่ือม
สินทรัพย์ตำมระยะเวลำใช้งำนจำกด ำเนินงำนปกติ 

(8) สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำถือปฏิบัติครั้งแรก โดยกลุ่มบริษัทรับรู้
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ณ วันที่สัญญำเช่ำมีผล โดยสินทรัพย์สิทธิกำรใช้วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผล
ขำดทุนสะสมจำกกำรด้อยค่ำสะสม และปรับปรุงด้วยกำรวัดมูลค่ำของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำใหม่ ในขณะที่รำคำทุนของ
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ประกอบด้วยจ ำนวนเงินของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวัดมูลค่ำเริ่มแรก ต้นทุนทำงตรงเริ่มแรกที่
เกิดขึ้น จ ำนวนเงินที่จ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญำเช่ำมีผลและหักด้วยส่ิงจูงใจตำม
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สัญญำเช่ำที่ได้รับ ซ่ึงกลุ่มบริษัทน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้มำถือปฏิบัติ โดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำร
น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้มำถือปฏิบัติครั้งแรก โดยปรับปรุงก ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 และไม่
ปรับย้อนหลังงบกำรเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ  

ณ 31 ธันวำคม 2563 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ของกลุ่มบริษัทมีจ ำนวน 27.34 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับ
สินทรัพย์รวมทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 2.67 

(9) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ค่ำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นหลัก โดยมูลค่ำสุทธิ ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2561 – 2563 เท่ำกับจ ำนวน 2.61 ล้ำนบำท จ ำนวน 3.53 ล้ำนบำท และจ ำนวน 5.88 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.32 
ร้อยละ 0.52 และร้อยละ 0.57 ของสินทรัพย์รวมตำมล ำดับ โดยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหลักของกลุ่มบริษัทได้แก่ ลิขสิทธ์ิ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระบบกำรวำงแผนบริหำรธุรกิจขององค์กรแบบองค์รวม (Enterprise Resource Planning) หรือ ERP 
ซ่ึงกลุ่มบริษัทใช้ในกำรบริหำรงำน โดยในปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบริษัทมีกำรซ้ือลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
เพื่อรองรับในกำรขยำยงำนส่งผลให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนในปี 2562 และปี 2563 เพิ่มขึ้นจ ำนวน 0.92 ล้ำนบำท และจ ำนวน 
2.35 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.37 และร้อยละ 66.41 ตำมล ำดับ 

(10) เงินฝากธนาคารที่ติดภาระหลักประกัน 

 เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค้ ำประกัน/สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น/สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น 
คือ บัญชีเงินฝำกประจ ำที่มีอยู่กับสถำบันกำรเงิน ซ่ึงกลุ่มบริษัทใช้เป็นหลักประกันของวงเงินส ำหรับออกหนังสือค้ ำประกัน 
โดย ณ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 กลุ่มบริษัทมีเงินฝำกธนำคำรติดภำระค้ ำประกันจ ำนวน 31.51 ล้ำนบำท จ ำนวน 41.98 ล้ำน
บำทและจ ำนวน 32.73 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับสินทรัพย์รวมทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 3.83 ร้อยละ 6.16 และร้อยละ 
3.20 ของสินทรัพย์รวม ตำมล ำดับ โดยกำรเพิ่มขึ้น/ลดลงของจ ำนวนเงินฝำกประเภทดังกล่ำวสอดคล้องกับกำรรับงำน
ก่อสร้ำงโครงกำรใหม่ในปี 2562 ปี 2563 

(11) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดขึ้นส ำหรับผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ใช้หักภำษีรวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยัง
ไม่ได้ใช้ ซ่ึงกลุ่มบริษัทจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ใช้หักภำษีและผล
ขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีเท่ำกับ 1.37 
ล้ำนบำท 4.93 ล้ำนบำท และจ ำนวน 4.43 ล้ำนบำท คิดเป็น ร้อยละ 0.17 ร้อยละ0.72 และร้อยละ 0.43 ของสินทรัพย์รวม 
ตำมล ำดับ โดยสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วยผลแตกต่ำงช่ัวครำวจำกรำยกำรค่ำเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ ประมำณกำรหนี้สินระยะยำว ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน เป็นต้น 

(12) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินประกันผลงำนตำมสัญญำก่อสร้ำง ภำษีเงินได้นิ ติ
บุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ำย เงินมัดจ ำและเงินประกันกำรใช้สำธำรณูปโภคเป็นหลัก โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 กลุ่ม
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บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเท่ำกับ 43.23 ล้ำนบำท 23.47 ล้ำนบำท และจ ำนวน 13.60 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.25 
ร้อยละ 3.44 และร้อยละ 1.33 ของสินทรัพย์รวม ตำมล ำดับ 

3.2. หนี้สิน 

 ณ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจ ำนวน 565.07 ล้ำนบำท จ ำนวน 388.90 ล้ำนบำท และ
จ ำนวน 366.54 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 68.65 ร้อยละ 57.07 และร้อยละ 35.84 ของยอดหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น
ตำมล ำดับ  

กำรลดลงของหนี้สินรวมในปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 จ ำนวน 176.18 ล้ำนบำท มีสำเหตุส ำคัญมำจำกกำรช ำระ
คืนเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินและเงินเรียกเก็บล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำงเป็นหลักในขณะที่กำรลดลงของหนี้สินรวม ใน
ปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 จ ำนวน 22.35 ล้ำนบำท มีสำเหตุมำจำกกำรลดลงของเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น 
เป็นหลัก โดยหนี้สินข้ำงต้นเป็นกำรตั้งเจ้ำหนี้หรือค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยจำกรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษัทที่ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ ซ่ึงมีจ ำนวนลดลงตำมจ ำนวนและมูลค่ำงำนก่อสร้ำงสะสมที่ลดลงของกลุ่มบริษัท  

 รำยละเอียดของรำยกำรหนี้สินที่มีสำระส ำคัญของกลุ่มบริษัทมีดังนี้ 

(1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย เจ้ำหนี้กำรค้ำค่ำวัสดุ เจ้ำหนี้ผู้รับเหมำช่วง เจ้ำหนี้เงิน
ประกันผลงำน และเงินรับล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง เป็นต้น โดย ณ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 กลุ่มบริษัทมีเจ้ำหนี้กำรค้ำ
และเจ้ำหนี้อื่น จ ำนวน 305.52 ล้ำนบำท จ ำนวน 203.63 ล้ำนบำท และจ ำนวน 160.62 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำส่วนร้อยละ 
37.12 ร้อยละ 29.88 และร้อยละ 15.71 ของหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นตำมล ำดับ  

 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น ณ 31 ธันวำคม 2562 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น  ณ 31 
ธันวำคม 2561 จ ำนวน 101.89 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นอัตรำลดลงร้อยละ 33.35 ตำมจ ำนวนและมูลค่ำงำนก่อสร้ำงสะสมที่
ลดลงของกลุ่มบริษัท 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น ณ 31 ธันวำคม 2563 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 43.01 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นอัตรำลดลงร้อยละ 21.12 โดยหนี้สินข้ำงต้นเป็นกำรตั้งเจ้ำหนี้หรือ
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยจำกรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทที่ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ ซ่ึงมีจ ำนวนลดลง
ตำมจ ำนวนและมูลค่ำงำนก่อสร้ำงสะสมที่ลดลงของกลุ่มบริษัท  

(2) เงินเรียกเก็บล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง 

 เงินเรียกเก็บล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง  คือ มูลค่ำงำนก่อสร้ำงที่กลุ่มบริษัทเรียกเก็บจำกลูกค้ำได้ตำมสัญญำ
ว่ำจ้ำงซ่ึงมีจ ำนวนมำกกว่ำมูลค่ำที่กลุ่มบริษัทรับรู้รำยได้ตำมอัตรำส่วนของงำนที่ท ำเสร็จ โดย ณ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 
กลุ่มบริษัทมีเงินเรียกเก็บล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง จ ำนวน 203.59 ล้ำนบำท จ ำนวน 126.71 ล้ำนบำท และจ ำนวน 110.21 
ล้ำนบำท หรือ คิดเป็นอัตรำร้อยละ 24.73 ร้อยละ 18.59 และร้อยละ 10.78 ของมูลค่ำหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นตำมล ำดับ 
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ทั้งนี้ เงินเรียกเก็บล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำงจะถูกน ำไปหักออกจำกมูลค่ำทีก่ลุ่มบริษัทรับรู้รำยได้ตำมอัตรำส่วนของงำนที่
ท ำเสร็จในงวดถัดไปส ำหรับโครงกำรนั้นๆ 

  เงินเรียกเก็บล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง ณ 31 ธันวำคม 2562 ลดลงจ ำนวน 76.88 ล้ำนบำท หรือ คิดเป็นอัตรำ
ลดลงร้อยละ 37.76 เมื่อเทียบกับเงินเรียกเก็บล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง ณ 31 ธันวำคม 2561 ซ่ึงมีสำเหตุหลักมำจำกกำรที่
งำนเซ็นสัญญำโครงกำรส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทเกิดขึ้นในช่วงต้นปี – กลำงปี 2562 จึงท ำให้กลุ่มบริษัทได้ทยอยเรียกเก็บ
เงินล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำงจำกลูกค้ำไปจ ำนวนหนึ่งตั้งแต่ต้นปี – กลำงปีและสำมำรถทยอยส่งมอบงำนตำมแผนงำน
ก่อสร้ำงได้ทันตำมก ำหนด จึงท ำให้ส่วนต่ำงระหว่ำงมูลค่ำงำนก่อสร้ำงที่กลุ่มบริษัทเรียกเก็บจำกลูกค้ำได้ตำมสัญญำว่ำจ้ำง
กับมูลค่ำที่กลุ่มบริษัทรับรู้รำยได้ตำมอัตรำส่วนของงำนที่ท ำเสร็จมีจ ำนวนลดลง 

 เงินเรียกเก็บล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง ณ 31 ธันวำคม 2563 ลดลงจ ำนวน 16.49 ล้ำนบำท หรือ คิดเป็นอัตรำ
ลดลงร้อยละ 13.02 เมื่อเทียบกับเงินเรียกเก็บล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง ณ 31 ธันวำคม 2562 ซ่ึงมีสำเหตุหลักมำจำกกำรที่
งำนเซ็นสัญญำโครงกำรส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทเกิดขึ้นในช่วงต้นปี – กลำงปี 2563 จึงท ำให้กลุ่มบริษัทได้ทยอยเรียกเก็บ
เงินล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำงจำกลูกค้ำไปจ ำนวนหนึ่งตั้งแต่ต้นปี  – กลำงปีและสำมำรถทยอยส่งมอบงำนตำมแผนงำน
ก่อสร้ำงได้ทันตำมก ำหนด จึงท ำให้ส่วนต่ำงระหว่ำงมูลค่ำงำนก่อสร้ำงที่กลุ่มบริษัทเรียกเก็บจำกลูกค้ำได้ตำมสัญญำว่ำจ้ำง
กับมูลค่ำที่กลุ่มบริษัทรับรู้รำยได้ตำมอัตรำส่วนของงำนที่ท ำเสร็จมีจ ำนวนลดลง 

(3) หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 

 หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินของกลุ่มบริษัท เป็นรำยกำรสัญญำเช่ำทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทกับบริษัทลีสซ่ิง
ในกำรเช่ำซ้ือยำนพำหนะเพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ซ่ึงโดยปกติสัญญำเช่ำซ้ือจะมีอำยุเฉลี่ยประมำณ 5 ปี โดย ณ 31 
ธันวำคม 2561 – 2563 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินจ ำนวน 12.90 ล้ำนบำท จ ำนวน 12.00 ล้ำนบำทและ
จ ำนวน 16.21 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 1.57 ร้อยละ 1.76 และร้อยละ 1.59 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตำมล ำดับ 

 ณ 31 ธันวำคม 2562 หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินลดลง จำก ณ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 0.90 ล้ำนบำท คิดเป็น
อัตรำร้อยละ 6.98 

 ณ 31 ธันวำคม 2563 หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินเพิ่มขึ้นจำก ณ 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 4.20 ล้ำนบำท คิด
เป็นอัตรำร้อยละ 35.02 

ตำรำง 16.5 หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 

หนี้สินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 
31 ธ.ค.61 31 ธ.ค.62 31 ธ.ค. 63 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงนิ       
- ส่วนที่จะครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 4.73 36.67 4.36 36.33 6.56 40.47 
- ส่วนที่ยังไม่ครบก ำหนดช ำระใน 1 ป ี 8.17 63.33 7.64 63.67 9.65 59.53 

รวมหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 12.90 100.00 12.00 100.00 16.21 100.00 
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(4) เงินกู้ยืมระยะยาว 

 เงินกู้ยืมระยะยำว เป็นเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงของกลุ่มบริษัทเป็นหลัก โดย ณ ส้ินปี 
2561 – 2563 บริษัทมีเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินจ ำนวนรวมเท่ำกับ จ ำนวน 0.00 ล้ำนบำท จ ำนวน 0.00 ล้ำนบำทและ
จ ำนวน 32.27 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.00 และร้อยละ 3.16 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตำมล ำดับ 
ทั้งนี้ ส ำหรับ ณ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยำวที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจำกกลุ่มบริษัทกู้ยืมเงินจำกสถำบัน
กำรเงินแห่งหนึ่ง ภำยใต้โครงกำรจำกธนำคำรออมสิน เพื่อใช้ในกำรเสริมสภำพคล่องให้แก่กลุ่มบริษัทเป็นหลัก เนื่องจำก
แหล่งเงินกู้ดังกล่ำวเป็นแหล่งเงินกู้ที่มีอัตรำดอกเบี้ยต่ ำกว่ำอัตรำตลำดทั่วไปภำยใต้นโยบำยสนับสนุนของภำครัฐ  
 
ตำรำงเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 30 ธ.ค.2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เงินกู้ยืมจำกสถำบันทำงกำรเงิน            

- ส่วนที่จะครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ป ี - - - - 5.61 17.38 
- ส่วนที่ยังไม่ครบก ำหนดช ำระใน 1 ป ี - - - - 26.66 82.62 

รวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - - - - 32.27 100.00 

 

(5) ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

 ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน คือ ภำระผูกพันของกลุ่มบริษัทที่จะต้องจ่ำยเงิน
ชดเชยให้กับพนักงำนเมื่อพนักงำนออกจำกงำนตำมหลักของนักคณิตศำสตร์ประกันภัย โดย ณ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 
กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนจ ำนวน 1.73 ล้ำนบำท 3.29 ล้ำนบำท และ 3.22 ล้ำนบำท คิดเป็น ร้อยละ 
0.21 ร้อยละ 0.48 และร้อยละ 0.31 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตำมล ำดับ 

ณ 31 ธันวำคม 2562 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนเพิ่มขึ้น จำก ณ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 1.57 ล้ำนบำท 
หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 90.76  

ณ 31 ธันวำคม 2563 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนลดลง จำก ณ 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 0.08 ล้ำนบำท 
หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 2.31 

 โดยกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ 31 ธันวำคม 2562 ดังกล่ำวเกิดจำกกำรปรับตัว
เพิ่มขึ้นของจ ำนวนพนักงำนเพื่อรองรับกำรขยำยงำน และ ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนตำมหลักของนักคณิตศำสตร์
ประกันภัย ในขณะที่กำรลดลงของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ 31 ธันวำคม 2563 เกิดจำกกำรลดลงของจ ำนวน
พนักงำนเป็นหลัก 
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(6) ประมาณการหนี้สินระยะยาว/ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 

ประมำณกำรหนี้สินระยะยำว/ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น คือ กำรประมำณกำรต้นทุนที่อำจเกิดขึ้น
ในช่วงรับประกันผลงำน โดย ณ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 กลุ่มบริษัทมีประมำณกำรหนี้สินระยะยำว 6.40 ล้ำนบำท 22.51 
ล้ำนบำท และ 13.45 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.78 ร้อยละ 3.30 และร้อยละ 1.31 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
ตำมล ำดับ 

ณ 31 ธันวำคม 2562 ประมำณกำรหนี้สินระยะยำว/ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น จำก ณ 31 
ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 16.11 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 251.91 ซ่ึงสอดคล้องกับกำรขยำยตัวของงำนก่อสร้ำงกลุ่ม
บริษัท 

ณ 31 ธันวำคม 2563 ประมำณกำรหนี้สินระยะยำว/ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง จำก ณ 31 ธันวำคม 
2562 เท่ำกับ 9.06 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 40.27 ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรส้ินสุดระยะเวลำรับประกันผลงำนของ
โครงกำรในอดีตของกลุ่มบริษัท 

(7) หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดขึ้นส ำหรับผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่กิจกำรต้องจ่ำยภำษีในอนำคต ซ่ึงกิจกำรต้อง
น ำมำรวมค ำนวณก ำไรทำงภำษีหรือขำดทุนทำงภำษีในงวดอนำคตเมื่อกิจกำรได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์หรือจ่ำยช ำระ
หนี้ตำมรำคำตำมบัญชี โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีเท่ำกับ 0.00 ล้ำน
บำท 0.00 ล้ำนบำทและ 0.00 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ร้อยละ0.00 และร้อยละ 0.00 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
รวม ตำมล ำดับ โดยหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วยผลแตกต่ำงช่ัวครำวจำกรำยกำรค่ำ
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประมำณกำรหนี้สินระยะยำว ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน เป็นต้น 

3.3. ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทมีจ ำนวน 258.10 ล้ำนบำท จ ำนวน 292.53 ล้ำนบำท 
และจ ำนวน 656.11 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 31.35 ร้อยละ 42.93 และร้อยละ 64.16 ของหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 
ตำมล ำดับ กำรเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น เป็นผลโดยตรงมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของก ำไรสุทธิของแต่ละปีและกำรเพิ่มทุน
จดทะเบียนของกลุ่มบริษัทเป็นหลัก ในขณะที่กำรลดลงของส่วนผู้ถือหุ้นเป็นผลโดยตรงมำจำกกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ถือ
หุ้นเป็นหลัก 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในปี 2562 มีจ ำนวน 292.53 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือ
หุ้น ณ ส้ินปี 2561 จ ำนวน 34.44 ล้ำนบำท ซ่ึงมีสำเหตุหลักมำจำก  

1. ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ณ 9 ธันวำคม 2562 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกจ ำนวน 200.00 ล้ำน
บำท เป็นจ ำนวน 220.00 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน 200,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 
บำท ซ่ึงบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจำกผู้ถือหุ้นจ ำนวน 20.00 ล้ำนบำท 
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2. ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 8/2562 ณ 14 พฤศจิกำยน 2562 ได้มีมติให้จ่ำยปันผลระหว่ำงกำลในอัตรำ
หุ้นละ 50.00 บำท จำกจ ำนวนหุ้นสำมัญ 2.00 ล้ำนหุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 100.00 ล้ำนบำท 

3. กลุ่มบริษัทมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 114.66 ล้ำนบำท 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวน 656.11 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับส่วน
ของผู้ถือหุ้น ณ ส้ิน 31 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 363.58 ล้ำนบำท ซ่ึงมีสำเหตุหลักมำจำก  

1. ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ณ 26 มีนำคม 2563 ได้มีมติให้จ่ำยปันผลในอัตรำหุ้นละ 18.1818 บำท จำก
จ ำนวนหุ้นสำมัญ 2.20 ล้ำนหุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 40.00 ล้ำนบำท 

2. กลุ่มบริษัทมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 45.59 ล้ำนบำท 

3. บริษัทเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนต่อประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจึงท ำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจ ำนวน 80.00 ล้ำนบำท
และมีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นเพิ่มขึ้นจ ำนวน 276.96 ล้ำนบำท 

การจ่ายเงินปันผล 

 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ณ 17 ธันวำคม 2561 ได้มีมติให้จ่ำยปันผลในอัตรำหุ้นละ 155 บำท จำก
จ ำนวนหุ้นสำมัญ 1.10 ล้ำนหุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 170.50 ล้ำนบำท โดยบริษัทได้จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวในวันที่ 3 ธันวำคม 
2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 8/2562 ณ 14 พฤศจิกำยน 2562 ได้มีมติให้จ่ำยปันผลในอัตรำหุ้นละ 50.00 
บำท จำกจ ำนวนหุ้นสำมัญ 2.00 ล้ำนหุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงนิ 100.00 ล้ำนบำท โดยบริษัทได้จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวในวันที่ 27 
พฤศจิกำยน 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ณ 26 มีนำคม 2563 ได้มีมติให้จ่ำยปันผลในอัตรำหุ้นละ 18.1818 บำท จำก
จ ำนวนหุ้นสำมัญ 2.20 ล้ำนหุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 40.00 ล้ำนบำท โดยบริษัทได้จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวในวันที่ 20 เมษำยน 
2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

3.4. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

(1) คดีฟ้องร้อง 

 -ไม่ม-ี 

(2) ค่าปรับงานล่าช้า 

 -ไม่ม-ี 
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3.5. การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

กระแสเงินสด 
ปี 2561 
ม.ค.-ธ.ค. 

ปี 2562 
ม.ค.-ธ.ค. 

ปี 2563 
ม.ค.-ธ.ค. 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 265.84 62.86 (51.27) 
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (35.00) (82.73) (25.84) 
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (71.77) (106.86) 352.73 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ 159.07 (126.73) 275.62 

 
(1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมด ำเนินงำนในปี 2561 – 2563 จ ำนวน 265.84 ล้ำนบำท 
62.86 ล้ำนบำทและ (51.27) ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซ่ึงกำรปรับตัวของกระแสเงินจำกกำรด ำเนินงำนที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ดังกล่ำวเป็นผลโดยตรงมำจำกกำรที่กลุ่มบริษัทสำมำรถสร้ำงกระแสเงินสดก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำนก่อนกำร
เปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นโดยมีจ ำนวน 37.68 ล้ำนบำท 114.66 ล้ำนบำทและ 45.59 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ จำกกำร
ก่อสร้ำงงำนโยธำทั้งจ ำนวนสัญญำบริกำรและมูลค่ำสัญญำบริกำรที่เพิ่มขึ้นตำมที่ได้กล่ำวถึงในหัวข้อกำรวิเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินงำน  

ส ำหรับปี 2563 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน (51.27) ล้ำนบำท ซ่ึงกำร
ลดลงดังกล่ำวส่วนใหญ่เกิดจำกกำรที่ระหว่ำงปี 2563 กลุ่มบริษัทเซ็นสัญญำให้บริกำรก่อสร้ำงฉบับใหม่ จึงท ำให้งำนที่เซ็น
สัญญำใหม่ดังกล่ำวอยู่ในช่วงเตรียมงำนก่อสร้ำงและเพิ่งเริ่มให้บริกำรก่อสร้ำงในช่วงปลำยปี 2563 จึงต้องใช้ระยะเวลำใน
กำรวำงบิลเพื่อเรียกช ำระเงิน จึงท ำให้กลุ่มบริษัทจ ำเป็นต้องใช้กระแสเงินสดเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกรรม
ด ำเนินงำนที่เพิ่มขึ้น 

(2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุนในปี 2561 – 2563 เท่ำกับจ ำนวน (35.00) ล้ำน
บำท จ ำนวน (82.73) ล้ำนบำท และจ ำนวน (25.84) ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ทั้งนี้รำยกำรลงทุนหลักของกลุ่มบริษัทได้แก่ กำร
ซ้ือที่ดินและสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงเพื่อใช้ขยำยคลังสินค้ำของกลุ่มบริษัทและกำรซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรองรับกำรขยำย
งำนในอนำคตเป็นหลัก 

(3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมจัดหำเงินในป ี2561 – 2563 เท่ำกับจ ำนวน (71.77) ล้ำนบำท 
จ ำนวน (106.86) ล้ำนบำท และจ ำนวน 352.73 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
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 ส ำหรับปี 2561กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมจัดหำเงินจ ำนวน (71.77) ล้ำนบำท ซ่ึงส่วน
ใหญ่ของกระแสเงินสดได้มำจำกกำรจัดหำเงินในปีดังกล่ำวเกิดจำกเงินรับล่วงหน้ำเพื่อช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนจ ำนวน 90.00 
ล้ำนบำทในขณะที่กระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) ในปีดังกล่ำวเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลจ ำนวน (170.50) ล้ำนบำท 

ส ำหรับปี 2562 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหำเงินจ ำนวน (106.86) ล้ำนบำท ซ่ึง
ส่วนใหญ่ของกระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกำรจัดหำเงินในปีดังกล่ำว เกิดจำกกระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) ในกำร
จ่ำยเงินปันผลจ ำนวน (100.00) ล้ำนบำท กำรจ่ำยช ำระเงินกู้ยืมระยะส้ันแก่สถำบันกำรเงินจ ำนวนสุทธิ (14.86) ล้ำนบำท  

ส ำหรับปี 2563 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหำเงินจ ำนวน 352.73 ล้ำนบำท ซ่ึง
ส่วนใหญ่ของกระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกำรจัดหำเงินในงวดดังกล่ำว เกิดจำกกระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกระแส
เงินสดรบัจำกกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนทั่วไปจ ำนวน 356.96 ล้ำนบำทเป็นหลัก 

3.6. อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

(1) อัตราส่วนสภาพคล่อง 

 ณ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 อัตรำส่วนสภำพคล่องของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ 1.12 เท่ำ 1.08 เท่ำ และ 2.32 เท่ำ 
ตำมล ำดับ ซ่ึงเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วที่ 0.84 เท่ำ 0.96 และ 1.86 เท่ำ ตำมล ำดับ  

ในปี 2562 อัตรำส่วนสภำพคล่องของกลุ่มบริษัทค่อนข้ำงใกล้เคียงกับปี 2561 ในขณะที่อัตรำส่วนสภำพคล่อง
หมุนเวียนเร็วในปี 2562 เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 เป็นผลมำจำกหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงอย่ำงมำกโดยเฉพำะรำยกำรเงินเรียกเก็บ
ล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำงที่ลดลง 181.86 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นอัตรำส่วนลดลง 89.33 จำกปีก่อนหน้ำ เนื่องจำกบริษัทได้
ทยอยส่งมอบงำนก่อสร้ำงในช่วงปลำยปี 2562 จ ำนวนมำกในขณะที่โครงกำรใหม่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของงำนก่อสร้ำงจึงท ำ
ให้เงินเก็บล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำงลดลง  

ในปี 2563 อัตรำส่วนสภำพคล่องและอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเวียนเร็วของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 
2562 อยู่ที่ 2.32 เท่ำและ 1.86 เท่ำตำมล ำดับ โดยมีสำเหตุมำจำกกำรที่ สินทรัพย์หมุนเวียนเร็วเพิ่มขึ้นในจ ำนวนที่มำกกว่ำ
หนี้สินหมุนเวียนโดยเฉพำะรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดที่มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 275.62 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นอัตรำ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 161.84 จำกงวดส้ินปี 2562 ซ่ึงเป็นผลมำจำกกระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงินจำกกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่ม
ทุนให้แก่ประชำชนทั่วไปครั้งแรกเป็นหลัก  

อัตราส่วนทางการเงนิ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 1.12 1.08 2.32 
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ) 0.84 0.96 1.86 
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 40 39 63 
ระยะเวลำกำรขำยสินค้ำเฉลี่ย (วัน) 3 3 4 
ระยะเวลำช ำระหนี้เฉลี่ย (วัน) 24 19 24 
วงจรเงนิสด (วัน) 19 23 43 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ (เท่ำ) * 15.45 19.75 20.64 
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* หมำยเหตุ : บริษัทมีข้อก ำหนดกับสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งซึ่งต้องด ำรงอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ (DSCR)ไม่ต่ ำกว่ำ 1.50 เท่ำตั้งแต่
ปี 2562 เป็นต้นไปจนตลอดอำยุสัญญำเงินกู้ (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อทรัพย์สินในกำรประกอบธุรกิจ หน้ำที่ 2.2-5-11) 

ทั้งนี้ ในส่วนของระยะเวลำกำรเก็บหนี้ กลุ่มบริษัทด ำเนินธุรกิจหลักในกำรรับเหมำก่อสร้ำง ซ่ึงปกติจะมีขั้นตอน
กำรเบิกงวดงำนและตรวจรับงำนระยะเวลำ 15 วันและใกล้เคียงกับนโยบำยกำรให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้ำประมำณ 15-30 วัน 
ท ำให้มีระยะเวลำเก็บหนี้ตำมนโยบำยรวม 30-45 วัน  

ณ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 วงจรเงินสด (Cash Cycle) ของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ 19 วัน 23 วัน และ 43 วัน ตำมล ำดับ  

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีวงจรเงินสด 23 วันเพิ่มขึ้นจำกปี 2561 จ ำนวน 4 วัน เนื่องจำกกลุ่มบริษัทระยะเวลำช ำระ
หนี้ที่ลดลงจำก 24 วันเหลือ 19 วันเนื่องจำกมีเจ้ำหนี้กำรค้ำเฉลี่ยลดลง 

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีวงจรเงินสด 43 วันเพิ่มขึ้นจำกปี 2562 จ ำนวน 20 วัน เนื่องจำกกลุ่มบริษัทระยะเวลำเก็บ
หนี้ที่เพิ่มขึ้นจำก 39 วันเป็น 63 วัน จำกกำรที่ลูกค้ำของบริษัทโดยเฉพำะในกลุ่มอสังหำริมทรัพย์ได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์โรคระบำด COVID-19 จึงท ำให้เจรจำกับกลุ่มบริษัทเพื่อขอขยำยระยะเวลำช ำระเงินให้นำนกว่ำปกติ  

ณ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ 10.65 เท่ำ 24.10 เท่ำและ 
8.32 เท่ำ ตำมล ำดับ โดยอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของกลุ่มบริษัทที่อยู่ในระดับสูงตลอดปี 2561 – 2563 
ดังกล่ำวแปรผันตำมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทในขณะที่ภำระในกำรผ่อนช ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยจ่ำยของ
กลุ่มบริษัทอยู่ในระดับต่ ำเนื่องจำกกลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดในมือจ ำนวนมำก ในขณะที่อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำร
ช ำระหนี้ของกลุ่มบริษัทในงวดหกเดือนแรกปี 2563 มีจ ำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ซ่ึงเป็นผลมำจำกก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนที่ลดต่ ำลงเป็นหลัก อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกกลุ่มบริษัทยังคงเน้นใช้กระแสเงินสดภำยในกลุ่มบริษัทแทนกำรกู้ยืม
เงินจำกสถำบันกำรเงิน จึงท ำให้อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของกลุ่มบริษัทดังกล่ำวยังคงอยู่ในระดับค่อนข้ำง
สูง  

(2) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น 

 ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตรำผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับร้อยละ  41.65 เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 ที่มีอัตรำ 
ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 13.48 ซ่ึงเป็นผลโดยตรงมำจำกก ำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 204.28 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้ำ ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นจะเพิ่มขึน้เล็กน้อยจำกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 200 ล้ำนบำท เป็น 220 
ล้ำนบำท  

 ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีอัตรำผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับร้อยละ  9.61 ลดลงจำกส้ินปี 2562 ที่มีอัตรำ
ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 41.65 ซ่ึงเป็นผลโดยตรงมำจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนที่ลดลงเมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปี 2562 

(3) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 

 ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เท่ำกับร้อยละ 15.24 เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 ที่มีอัตรำผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์ร้อยละ 5.35 ซ่ึงเป็นผลโดยตรงมำจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 204.28 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ



บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2563 

หน้ำ 151 

 

 

เป็นหลักขณะเดียวกันสินทรัพย์ในปี 2562 มีจ ำนวนลดลงร้อยละ 17.22 ซ่ึงสินทรัพย์ที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นรำยกำรสินทรัพย์
หมุนเวียนอำทิเช่น เงินสดและ มูลค่ำงำนระหว่ำงก่อสร้ำงที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 

 ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีอัตรำผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์เทำ่กับร้อยละ 5.35 ลดลงจำกปี 2562 ที่มีอัตรำผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ร้อยละ 15.24 อันมีสำเหตุส ำคัญมำจำกก ำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทที่ลดลงร้อยละ 59.19 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ 
ประกอบกับสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทที่เพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 50.08 จำกส้ินปี 2562 โดยกำรเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ของกลุ่ม
บริษัทได้แก่ เงินสดคงเหลือจำกกำรด ำเนินงำน ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้นตำมกำรขยำยตัวของงำนก่อสร้ำง และ
กำรซ้ือที่ดินเพื่อก่อสร้ำงเป็นคลังสินค้ำแห่งใหม่ของกลุ่มบริษัท 

(4) อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

 ณ 31 ธันวำคม 2561 – 2563 กลุ่มบริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 2.19 เท่ำ 1.33 เท่ำและ 0.56 

เท่ำ ตำมล ำดับ ส ำหรับกำรลดลงของอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เป็นผลมำจำกกำร

ลดลงของหนี้สินหมุนเวียนประเภทเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน และ เงินเรียกเก็บล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง 

จ ำนวน 14.86 ล้ำนบำท และจ ำนวน 76.88 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นกำรลดลงร้อยละ 42.53 และ ร้อยละ 37.76 ตำมล ำดับ อัน

เนื่องมำจำกกลุ่มบริษัททยอยส่งมอบงำนที่ครบก ำหนดสัญญำก่อสร้ำง ในขณะที่โครงกำรที่เพิ่งเซ็นสัญญำใหม่ในช่วง

ปลำยปี 2562 ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นงำนก่อสร้ำงจึงมีเงินเก็บล่วงหน้ำจำกลูกค้ำไม่มำก ในขณะที่ส ำหรับปี 2563 กลุ่มบริษัทมี

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.56 เท่ำ ลดลงเมื่อเทียบกับส้ินปี 2562 ซ่ึงเป็นผลมำจำกบริษัทได้เสนอขำยหุ้น

เพิ่มทุนต่อประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจึงท ำให้มีทุนจดทะเบียนและส่วนเกินมูลค่ำหุ้นเพิ่มขึ้นจ ำนวน 80.00 ล้ำนบำทและ 

276.96 ล้ำนบำทตำมล ำดับเป็นหลัก 
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การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 
 

บริษัทได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบับนี้แล้วด้วยควำมระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่ำ 
ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคัญผิดหรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรแจ้งในสำระส ำคัญ นอกจำกนี้ 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ 

(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีได้แสดง
ข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของ
บริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดใหม้ีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลทีด่ีเพื่อให้แน่ใจว่ำบริษทั ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เปน็สำระส ำคญั
ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบ
ดังกล่ำว 

(3) บริษทัได้จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในที่ดีและควบคุมดูแลให้มกีำรปฏิบัตติำมระบบดังกล่ำว และบริษทั
ได้แจ้งข้อมูลกำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมกำร
ตรวจสอบของบรษิัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลีย่นแปลงที่ส ำคญัของระบบควบคมุ
ภำยใน รวมทั้งกำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมผีลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั และบริษทั
ย่อย 

ในกำรนี้เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเปน็เอกสำรชุดเดียวกันกับที่บรษิัทได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว บริษัท
ได้มอบหมำยให้นำยเกรียงไกร บวันุ่ม เป็นผู้ลงลำยมือช่ือก ำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือของ
นำยเกรียงไกร บัวนุ่มก ำกับไว้ บริษัทจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลทีบ่ริษทัได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูลดงักล่ำวข้ำงต้น 
  

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม 
 

ประธำนกรรมกำรบริหำร / 
กรรมกำรผู้จัดกำร 

 

น.ส.ภัคมล จันทร์หอม 
 
กรรมกำรบริหำร / 
รองกรรมกำรผู้จัดกำรกลุ่มงำนบญัชีและกำรเงิน 

 

 
ผู้รับมอบอ านาจ 
 

ชื่อ 
นำยเกรียงไกร บัวนุ่ม 
 
 

 
 
 

ต าแหน่ง 
กรรมกำรบริหำร / 
รองกรรมกำรผู้จัดกำรกลุ่มงำนสนับสนุนธุรกิจ 
 

ลายมือชื่อ 

   
 



                 บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริง่ จ ำกัด (มหำชน) แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2563 

หน้ำ 153 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม  และเลขานุการบริษัท 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล/ ต ำแหน่ง อำยุ(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติอบรม 
สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง 

กรรมกำรและผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 
1.  น.ส.ทัชนันท์ กังวำนตระกูล 

 ประธำนกรรมกำรบริษัท 
 กรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรอิสระ 
 กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 วันท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

13 สิงหำคม 2562 

51  ปริญญำเอก สำขำ Software 
Engineering/ICT Carnegie Mellon 
University 

 ปริญญำโท สำขำ Computer 
Engineering and Management 
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 

 ปริญญำตรี สำขำสถิติ 
มหำวิทยำลัยพำยัพ 

 Director Certificate Program 
(DCP) 268/2018 

 Financial Statement for Directors 
(FSD) 38/2019 

 Risk for Corporate Leader (RCL) 
17/2019 

- 0.05 - - ไม่มี - 2563 – ปัจจุบัน 
 
2562 – ปัจจุบัน 
 
 
 
2538 – ปัจจุบัน 
 
 
2561 – ปัจจุบัน 
 
 
 
2562 – ปัจจุบัน 
 
 
 
2560 – ปัจจุบัน 
 
2560 – ปัจจุบัน 
 
 
 

 กรรมกำร 
 

 ประธำนกรรมกำรบริษัท / 
กรรมกำรตรวจสอบ  / 
กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 กรรมกำร(มีอ ำนำจลงนำม) / 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

 
 กรรมกำร 
 
 

 
 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรสำย

งำนดิจิทัลบิสเนสและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

 ท่ีปรึกษำประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำร 

 ท่ีปรึกษำประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำร 
 
 

 บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่น
นัล เซ็นเตอร์ จ ำกัด 

 บริษัท เวล เกรด เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
 
 

 บริษัท ไอเซ็ม จ ำกัด 
 
 

 บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี 
จ ำกัด 
 
 

 บริษัท สบำย เทคโนโลยี 
จ ำกัด (มหำชน) 
 
 

 กลุ่มบริษัทในเครือสหวิริยำ 
 

 กลุ่มบริษัทซีดีจี 
 
 
 

 ให้ค ำปรึกษำด้ำน
คอมพวิเตอร์ 

 รับเหมำก่อสร้ำง 
 
 
 

 ผลิตซอฟต์แวร์ / ให้
ค ำปรึกษำด้ำน
คอมพวิเตอร์ 

 ประมวลผลหรือกำร
จัดท ำตำรำง
ประมวลผลข้อมูลทุก
ชนิด 

 บริกำรเติมเงิน
โทรศัพท์และระบบ
เติมเงินล่วงหน้ำและ
รับช ำระเงินออนไลน์ 

 ผลิตเหล็ก 
 

 ให้บริกำรด้ำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศแบบครบ
วงจร 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล/ ต ำแหน่ง อำยุ(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติอบรม 
สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง 

กรรมกำรและผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 
2560 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2560 – 2562 
 
 
 
2558 – 2560 

 ท่ีปรึกษำประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำร 
 
 
 

 ท่ีปรึกษำประธำนเจ้ำหน้ำท่ี 
บริหำร 
 
 

 ท่ีปรึกษำด้ำน Development 
Process 

 กลุ่มบริษัทสำมำรถคอร์
ปอเรชั่น 
 
 
 

 บริษัท ดำต้ำวัน เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

 
  

 บริษัท บำงกอก เพย์เมนต์ 
โซลูชันส์ จ ำกัด 

 ออกแบบและติดตั้ง
ระบบส่ือสำร
โทรคมนำคมและ
จ ำหน่ำยอุปกรณ์
ส่ือสำรโทรคมนำคม 

 ให้ค ำปรึกษำและกำร
จัดหำเก่ียวกับ
ซอฟท์แวร์จ ำหน่ำย
คอมพวิเตอร์ 

 ให้บริกำรพัฒนำ
ซอฟท์แวร์ 

2.  ผศ.ดร.วิกรม จำรุพงศำ 
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรอิสระ 
 วันท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

13 สิงหำคม 2562 

48  Ph.D. in Industrial Engineering 
Texas A&M University, USA 

 M.S. in Engineering Management 
University of Southern California, 
USA 

 ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร
บัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 ปริญญำตรี วิทยำศำสตรบัณฑิต 
(อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย) 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมธิรำช 

 Director Certificate Program 
(DCP) 268/2018 

- 0.05 - - ไม่มี - 2562 – ปัจจุบัน 
 
2552 – ปัจจุบัน 
 
 
2558 – ปัจจุบัน 
 
 
 
2552 – 2562 
 
2555 – 2562 
2560 – 2562 
 
2561 – 2562 

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 

 กรรมกำรบริหำร / กรรมกำร 
 
 
 กรรมกำรผู้จัดกำร / กรรมกำร(มี

อ ำนำจลงนำม) 
 
 
 หัวหน้ำสำขำวิชำกำรจัดกำรกำร

ด ำเนินงำนและเทคโนโลยี 
 กรรมกำรระบบสำรสนเทศ 
 ประธำนกรรมกำร

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 ท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำร 

 

 บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ำกัด (มหำชน) 

 บริษัท มนต์โลจิสติกส์ กรุ๊ป 
จ ำกัด 
 

 บริษัท คำร์โก้ ซัพพอร์ท 
เอเชีย จ ำกัด 
 
 

 สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ
ศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

 รับเหมำก่อสร้ำง 
 

 บริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุน
ในธุรกิจกำรเงินเป็น
หลัก 

 บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
ให้ค ำแนะน ำกำรวำง
ระบบเขียนโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 

 สถำบันกำรศึกษำด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร 



                 บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริง่ จ ำกัด (มหำชน) แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2563 

หน้ำ 155 

 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล/ ต ำแหน่ง อำยุ(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติอบรม 
สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง 

กรรมกำรและผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 
3.  นำยช ำนำญ วังตำล 

 กรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรอิสระ 
 วันท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

13 สิงหำคม 2562 

67  ปริญญำโท สำขำกำรเงิน 
Marshall University, USA 

 ปริญญำตรี สำขำชีววิทยำ  
Saint Vincent College, USA 

 Director Accreditation Program 
(DAP) 114/2015 

- 0.05 - - ไม่มี - 2563 – ปัจจุบัน 
 
2563 – ปัจจุบัน 
 
2563 – ปัจจุบัน 
2563 – ปัจจุบัน 
 
2563 – ปัจจุบัน 
2563 – ปัจจุบัน 
 
2563 – ปัจจุบัน 
 
2563 – ปัจจุบัน 
 
2563 – ปัจจุบัน 
 
2563 – ปัจจุบัน 
 
2563 – ปัจจุบัน 
2563 – ปัจจุบัน 
 
2563 – ปัจจุบัน 
 
2562 – ปัจจุบัน 
 
2557 – ปัจจุบัน 
 

 กรรมกำร 
 

 กรรมกำร 
 

 กรรมกำร 
 กรรมกำร 

 
 กรรมกำร 
 กรรมกำร 

 
 กรรมกำร 

 
 กรรมกำร 

 
 กรรมกำร 

 
 กรรมกำร 

 
 กรรมกำร 
 กรรมกำร 

 
 กรรมกำร 

 
 กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร

อิสระ 
 กรรมกำรตรวจสอบ  / 

กรรมกำรอิสระ / ประธำน

 บริษัท เดอะ ธนำอะไลน์ รี
สอร์ท จ ำกัด 

 บริษัท ธนำนนท์ พร็อพ
เพอร์ตี้ จ ำกัด 

 บริษัท บ้ำนชิดธำรำ จ ำกัด 
 บริษัท ฟรีโซน แอสเซท 

จ ำกัด 
 บริษัท วิทูร ธนำกร จ ำกัด 
 บริษัท วิลล่ำ นครินทร์ 

จ ำกัด 
 บริษัท อควำเรียส เอสเตท 

จ ำกัด 
 บริษัท อควำเรียส โฮเทล 

แอนด์ รีสอร์ท จ ำกัด 
 บริษัท เอคิว พร็อพเพอร์ตี้ 

แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 
 บริษัท เอคิว มำร์เก็ตติ้ง 

เซอร์วิส จ ำกัด 
 บริษัท เอคิว วิลเลจ จ ำกัด  
 บริษัท เอคิว เอสเตท จ ำกัด

(มหำชน) 
 บริษัท เอสแอลเอ็ม คอร์

ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
 บริษัท เวล เกรด เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
 บริษัท สแกนอินเตอร์ จ ำกัด 

(มหำชน) 

 โรงแรมและรีสอร์ท 
 

 อสังหำริมทรัพย์ 
 

 โรงแรมและรีสอร์ท 
 ให้เช่ำคลังสินค้ำ 

 
 อสังหำริมทรัพย์ 
 อสังหำริมทรัพย์ 

 
 อสังหำริมทรัพย์ 

 
 โรงแรมและรีสอร์ท 

 
 อสังหำริมทรัพย์ 

 
 ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำร

ขำย 
 โรงแรม 
 ขำยที่ดินเปล่ำพร้อม

ส่ิงปลูกสร้ำง 
 ธุรกิจโฆษณำ 

 
 รับเหมำก่อสร้ำง 

 
 ค้ำขำยและบริกำรอื่น

ท่ีเก่ียวข้องกับก๊ำซ



                 บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริง่ จ ำกัด (มหำชน) แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2563 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล/ ต ำแหน่ง อำยุ(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติอบรม 
สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง 

กรรมกำรและผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 
 
2560 – ปัจจุบัน 
 
 
2550 – 2553 

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / 

กรรมกำรอิสระ 
 
 รองกรรมกำรผู้จัดกำร 

 
 บริษัท ชูโอ เซ็นโก 

(ประเทศไทย) จ ำกัด 
(มหำชน) 

 ไทยธนำคำร จ ำกัด (มหำชน) 

ธรรมชำติ 
 บริกำรด้ำนกำรจอง

ส่ือโฆษณำและผลิต
ส่ือโฆษณำ 

 ธนำคำรพำณิชย ์
4.  นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม 

 กรรมกำรผู้จัดกำร 
 กรรมกำร(มีอ ำนำจลงนำม) 
 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำม

เส่ียง 
 ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 วันท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

17 มกรำคม 2555 

43  ปริญญำโท สำขำวิศวกรรม
โครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรบริหำร 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมโยธำ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร 

 Director Certificate Program 
(DCP) 268/2018 

46.72 เป็นสำมีของ 
นำงพลอยพัชชำ บัวนุ่ม 
และ เป็นพี่ชำยของ 
นำยเกรียงไกร บัวนุ่ม 
และ เป็นหลำนของ 

น.ส.ภัคมล จันทร์หอม 

2556 – ปัจจุบัน 
 
 
 
2563 – ปัจจุบัน 
 

 กรรมกำรผู้จัดกำร / กรรมกำร
(มีอ ำนำจลงนำม) / ประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง / 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 

 กรรมกำร 

 บริษัท เวล เกรด เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
 
 

 บริษัท ดับเบ้ิลยู ทีม จ ำกัด 

 รับเหมำก่อสร้ำง 
 
 
 

 รับเหมำก่อสร้ำง 

5.  นำยวำยุ ทองพูน 
 รองกรรมกำรผู้จัดกำรกลุ่มงำน

วิศวกรรมและปฏิบัติกำร 
 กรรมกำร(มีอ ำนำจลงนำม) 
 กรรมกำรบริหำร 
 วันท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

21 ธันวำคม 2553 

40  ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมโยธำ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร 

 Director Accreditation Program 
(DAP) 164/2019 

13.38 - ไม่มี - 2556 – ปัจจุบัน 
 
 
 
2563 – ปัจจุบัน 
 

 รองกรรมกำรผู้จัดกำรกลุ่มงำน
วิศวกรรมและปฏิบัติกำร / 
กรรมกำร(มีอ ำนำจลงนำม) / 
กรรมกำรบริหำร 

 กรรมกำร 

 บริษัท เวล เกรด เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
 
 

 บริษัท ดับเบ้ิลยู ทีม จ ำกัด 

 รับเหมำก่อสร้ำง 
 
 
 

 รับเหมำก่อสร้ำง 

6.  นำงพลอยพัชชำ บัวนุ่ม 
ชื่อ-สกุลเดิม  ธิดำรัตน์ ทองอรุณ 
 รองกรรมกำรผู้จัดกำรกลุ่มงำน

บริหำรส ำนักงำน 
 กรรมกำร(มีอ ำนำจลงนำม) 
 กรรมกำรบริหำร 
 วันท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

41  ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมโยธำ 
สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล วิทยำ
เขตตะวันออกเฉียงเหนือ 
นครรำชสีมำ 

 Director Accreditation Program 
(DAP) 164/2019 

 Company Secretary (CSP) 

6.72 เป็นภรรยำของ 
นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม 

2556 – ปัจจุบัน  รองกรรมกำรผู้จัดกำรกลุ่มงำน
บริหำรส ำนักงำน / กรรมกำร(มี
อ ำนำจลงนำม) / 
กรรมกำรบริหำร 

 บริษัท เวล เกรด เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) 

 รับเหมำก่อสร้ำง 



                 บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริง่ จ ำกัด (มหำชน) แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2563 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล/ ต ำแหน่ง อำยุ(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติอบรม 
สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง 

กรรมกำรและผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 
21 ธันวำคม 2553 95/2019 

7.  นำยเกรียงไกร บัวนุ่ม 
 รองกรรมกำรผู้จัดกำรกลุ่มงำน

สนับสนุนธุรกิจ 
 กรรมกำร(มีอ ำนำจลงนำม) 
 กรรมกำรบริหำร 
 เลขำนุกำรบริษัท 
 วันท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

14 พฤษภำคม 2562 

35  ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมกำรวัด
คุม สถำบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

 Director Accreditation Program 
(DAP) 164/2019 

 Company Secretary (CSP) 
95/2019 

3.38 เป็นน้องชำยของ 
นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม 
และ เป็นหลำนของ 

น.ส.ภัคมล จันทร์หอม 

2558 – ปัจจุบัน  รองกรรมกำรผู้จัดกำรกลุ่มงำน
สนับสนุนธุรกิจ / กรรมกำร(มี
อ ำนำจลงนำม) / 
กรรมกำรบริหำร / เลขำนุกำร
บริษัท 

 บริษัท เวล เกรด เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) 

 รับเหมำก่อสร้ำง 

8.  น.ส.ภัคมล จันทร์หอม 
ชื่อ-สกุลเดิม  เพ็ญแข จันทร์หอม 
 รองกรรมกำรผู้จัดกำรกลุ่มงำน

บัญชีและกำรเงิน 
 กรรมกำร(มีอ ำนำจลงนำม) 
 กรรมกำรบริหำร 
 วันท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

17 มีนำคม 2554 

48  ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

 Director Accreditation Program 
(DAP) 164/2019 

 อบรมหลักสูตร “CFO’s 
Orientation Course for New IPOs 
รุ่นท่ี 4” วันท่ี 1 – 2 กุมภำพันธ์ 
2563 

3.38 เป็นน้ำของ 
นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม 

และ 
นำยเกรียงไกร บัวนุ่ม 

2555 – ปัจจุบัน 
 
 
 
2563 – ปัจจุบัน 
 

 รองกรรมกำรผู้จัดกำรกลุ่มงำน
บัญชีและกำรเงิน / กรรมกำร(มี
อ ำนำจลงนำม) / 
กรรมกำรบริหำร 

 กรรมกำร 

 บริษัท เวล เกรด เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
 
 

 บริษัท ดับเบ้ิลยู ทีม จ ำกัด 

 รับเหมำก่อสร้ำง 
 
 
 
 รับเหมำก่อสร้ำง 

9.  นำงบุษรำ อักษรสำร 
 ผู้จัดกำรแผนกบัญชีบริหำร* 

41  ปริญญำตรี สำขำวิทยำกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

 อบรมหลักสูตร “ปัญหำกำรบันทึก
บัญชี สินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วน
ของเจ้ำของ เพื่อให้ถูกต้องตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน” 
(e-Learning รหัส 6304-06-001-
112-02-E) วันท่ี 5 เมษำยน 2563 

- 0 - - ไม่มี - 2559 – ปัจจุบัน 
 
2548 – 2559 

 ผู้จัดกำรแผนกบัญชีบริหำร 
 

 ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 

 บริษัท เวล เกรด เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) 

 บริษัท มโนสตีล จ ำกัด 

 รับเหมำก่อสร้ำง 
 

 รับเหมำก่อสร้ำง 

* หมำยเหตุ : นำงบุษรำ อักษรสำรไม่ได้เป็น ผู้บริหำร ของบริษัทแต่เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมในฐำนะผู้ควบคุมดูแลกำรท ำบัญชีของบริษัท 



                 บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริง่ จ ำกัด (มหำชน) แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2563 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบรษิัท 

รำยชื่อ บริษัท 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. น.ส.ทัชนันท ์กงัวำนตระกูล X, I, III, IV  I, II, V, VI, @ I, VI V      # # # 
2. ผศ.ดร.วิกรม จำรุพงศำ I, III, IV    I, II I, VI, @ III, #      
3. นำยช ำนำญ วังตำล I, III, IV       I, III, IV I, III, IV    
4. นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม I, II, V, VI, @            
5. นำยวำยุ ทองพูน I, II, V, VI, @            
6. นำงพลอยพัชชำ บัวนุ่ม I, II, V, VI, @            
7. นำยเกรียงไกร บัวนุ่ม I, II, V, VI, VII, @            
8. น.ส.ภัคมล จันทร์หอม I, II, V, VI, @            
หมำยเหตุ X = ประธำนกรรมกำร    I = กรรมกำร    II = กรรมกำรบริหำร   III = กรรมกำรตรวจสอบ   IV = กรรมกำรอิสระ    V = ผู้บริหำร VI = ผู้ถือหุ้น VII = เลขำนุกำรบริษัท @ = กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม # = ที่ปรึกษำ 
 

รำยชื่อ บริษัท 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1. น.ส.ทัชนันท ์กงัวำนตระกูล X, I, III, IV I           
2. ผศ.ดร.วิกรม จำรุพงศำ I, III, IV            
3. นำยช ำนำญ วังตำล I, III, IV  I I I I I I I I I I 
4. นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม I, II, V, VI, @            
5. นำยวำยุ ทองพูน I, II, V, VI, @            
6. นำงพลอยพัชชำ บัวนุ่ม I, II, V, VI, @            
7. นำยเกรียงไกร บัวนุ่ม I, II, V, VI, VII, @            
8. น.ส.ภัคมล จันทร์หอม I, II, V, VI, @            
หมำยเหตุ X = ประธำนกรรมกำร    I = กรรมกำร    II = กรรมกำรบริหำร   III = กรรมกำรตรวจสอบ   IV = กรรมกำรอิสระ    V = ผู้บริหำร VI = ผู้ถือหุ้น VII = เลขำนุกำรบริษัท @ = กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม # = ที่ปรึกษำ 
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รำยชื่อ บริษัท 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

23 24 25 26 
1. น.ส.ทัชนันท ์กงัวำนตระกูล X, I, III, IV     
2. ผศ.ดร.วิกรม จำรุพงศำ I, III, IV     
3. นำยช ำนำญ วังตำล I, III, IV I I I  
4. นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม I, II, V, VI, @    I 
5. นำยวำยุ ทองพูน I, II, V, VI, @    I 
6. นำงพลอยพัชชำ บัวนุ่ม I, II, V, VI, @     
7. นำยเกรียงไกร บัวนุ่ม I, II, V, VI, VII, @     
8. น.ส.ภัคมล จันทร์หอม I, II, V, VI, @    I 
หมำยเหตุ X = ประธำนกรรมกำร    I = กรรมกำร    II = กรรมกำรบริหำร   III = กรรมกำรตรวจสอบ   IV = กรรมกำรอิสระ    V = ผู้บริหำร VI = ผู้ถือหุ้น VII = เลขำนุกำรบริษัท @ = กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม # = ที่ปรึกษำ 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง : 

1. บริษัท ไอเซ็ม จ ำกัด 2. บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จ ำกัด 3. บริษัท สบำย เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) 
4. บริษัท มนต์โลจิสติกส ์กรุ๊ป จ ำกัด 5. บริษัท คำร์โก้ ซัพพอร์ท เอเชีย จ ำกัด 6. สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ แห่งจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
7. บริษัท สแกนอินเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 8. บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 9. กลุ่มบริษัทในเครือสหวิริยำ 
10. กลุ่มบริษัทซีดีจ ี 11. กลุ่มบริษัทสำมำรถคอร์ปอเรชั่น 12. บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จ ำกัด 
13. บริษัท เดอะ ธนำอะไลน์ รีสอร์ท จ ำกัด 14. บริษัท ธนำนนท์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 15. บริษัท บ้ำนชิดธำรำ จ ำกัด 
16. บริษัท ฟรีโซน แอสเซท จ ำกัด 17. บริษัท วิทูร ธนำกร จ ำกัด 18. บริษัท วิลล่ำ นครินทร์ จ ำกัด 
19. บริษัท อควำเรียส เอสเตท จ ำกัด 20. บริษัท อควำเรียส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ ำกัด 21. บริษัท เอคิว พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท ์จ ำกัด 
22. บริษัท เอคิว มำร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จ ำกัด 23. บริษัท เอคิว วิลเลจ จ ำกัด  24. บริษัท เอคิว เอสเตท จ ำกัด(มหำชน) 
25. บริษัท เอสแอลเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 26. บริษัท ดับเบิ้ลยู ทีม จ ำกัด  
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ  ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท ดับเบิ้ล ยู ทีม จ ากัด 

 

รำยช่ือ บริษทั ดับเบิ้ล ยู ทีม จ ำกัด 

1. นำยเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม I 
2. นำยวำยุ ทองพูน I 
3. น.ส.ภัคมล จันทร์หอม I 
หมำยเหตุ X = ประธำนกรรมกำร    I = กรรมกำร    II = กรรมกำรบริหำร   III = กรรมกำรตรวจสอบ   IV = กรรมกำรอิสระ    V = ผู้บริหำร VI = ผู้ถือหุ้น VII = เลขำนุกำรบริษัท @ = กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม # = ที่ปรึกษำ 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 บริษัทใช้บริกำรหน่วยงำนภำยนอก (Outsource) บริษัทตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภำยในของบริษัท โดยหัวหน้ำทีมตรวจสอบควบคุมภำยใน

มีคุณสมบัติ วุฒิกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน ดังน้ี 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกจิ 
นางสาวฤทัยชนก สุภาพงษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 คุณวุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา
การตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา   
Certificate 
 ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศ

ไทย (CPIAT) 
ประวตัิการอบรม 
 โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียม

ตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre 

CIA) 
 โครงการอบรมหลักสูตร CIA Part II  

 หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
 หลักสูตรแนวทางการควบคุมภายในส าหรับ

บริษัทที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ์

 หลักสูตรมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน  

 หลักสูตร IT Audit 

2559 - ปัจจุบัน 
 
 

2554 - 2559 
 
 

2552 - 2553 
 
2550 - 2551 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการบริหาร ผู้จัดการ 
 
 
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
 
 
ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส 
 
ผู้ตรวจสอบภายใน 
 

บจ.ตรวจสอบภายในธรรมนิติ ให้บริการตรวจสอบภายใน 
 
 

บจ.ตรวจสอบภายในธรรมนิติ ให้บริการตรวจสอบภายใน 
 
 

บจ.ตรวจสอบภายในธรรมนิติ ให้บริการตรวจสอบภายใน 
 

แผนกตรวจสอบภายใน/บจ.สอบบัญชีธรรมนิติให้บริการ
ตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกจิ 

 
 
 

 หลักสูตรแนวทางการสืบสวน สอบสวน การ
ทุจริต 

 โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจริต 

 โครงการด ารงและปรับปรุงคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
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เอกสารแนบ 4 

อื่นๆ 

- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 5 

อื่นๆ 

- ไม่มี - 
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