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วสัิยทศัน์ 
มุ่งเน้นการให้บริการแปรรูปผลิตภณัฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็กโดยมุ่งเน้น

ดา้นประสิทธิภาพการทาํงาน และการควบคุมตน้ทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพในระดบัสากลไดต้ามกาํหนดเวลา  นอกจากน้ี บริษทัฯ 

จะพฒันาสินค้าของตนเอง เพ่ือมุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์  เพ่ิมจากการเป็น   

ผูรั้บจา้งผลิตตามแบบ Original Equipment Manufacturer (OEM) ในปัจจุบนั 

พนัธกจิ 
 พฒันาคุณภาพของการให้บริการแปรรูปผลิตภณัฑเ์หล็กและโครงสร้าง

เหลก็อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้  
 แสวงหาการลงทุนในโครงการท่ีมีผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเหมาะสม 

และมีความต่อเน่ืองของรายได ้เช่น  โครงการรีไซเคิลยางรถยนต์ และ   
รีไซเคิลขยะอุตสาหกรรม 



 

 

สารจากคณะกรรมการบริษทั 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ใน
ปี 2563 ส่งผลใหเ้กิดการชะลอตวัทางเศรษฐกิจอยา่งมาก และส่งผล
กระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัท่ีการรับงานส่วนใหญ่จะ
มาจากลูกคา้ต่างประเทศ บริษทัจึงประสบปัญหาทั้ งในด้านการ
เดินทางติดต่อกบัลูกคา้ การนาํเขา้ ส่งออกสินคา้และวตัถุดิบ รวมทั้ง
การนาํเขา้เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรหรือวสัดุอุปกรณ์บางประเภทท่ีผลิต
ในประเทศจีนซ่ึงเป็นจุดกาํเนิดของเช้ือไวรัส การดาํเนินงานในปี 
2563 ของบริษทัจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนด 

 
 
 

บริษทัไดเ้ร่งปรับตวัเพื่อให้รองรับกบัสถานการณ์ เพื่อให้ธุรกิจสามารถ
ดาํเนินต่อไปได ้โดยรับงานภายในประเทศเพิ่มข้ึน และนาํระบบดิจิทลัมา
ใชเ้พื่อให้การติดต่อส่ือสารและการบริการเขา้ถึงลูกคา้อย่างรวดเร็ว มีการ
วางแผนในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรองรับการดาํเนินธุรกิจท่ามกลางการ
เปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการแข่งขนั รวมทั้ งเพิ่ม
ประสิทธิภาพและระมดัระวงัในการบริหารจดัการอย่างรอบคอบเพื่อให้
การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ และโดยเฉพาะ
ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสท่ียงัมีอยู่อย่างต่อเน่ือง 
บริษทัก็ไดก้าํหนดแผนและเตรียมมาตรการรองรับและป้องกนัความเส่ียง
เป็นอย่างดี เพื่อให้พนกังานของบริษทัทุกคนปลอดภยัและธุรกิจสามารถ
ดาํเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงถือได้ว่าบริษทัยงัมีความแข็งแกร่งและมี
เสถียรภาพในการประกอบการท่ีดี 



 

 

กลุ่มบริษทัยึดมัน่การดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ ทั้งการให้บริการ
และผลิตสินคา้ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้แก่ลูกคา้ และคาํนึงถึงการรักษาส่ิงแวดลอ้มในทุกขั้นตอน
ของการปฏิบติังาน ภายใตค้าํขวญั “ ผลิตสินคา้ดีมีคุณภาพ ร่วมใจ
ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม” โดยคณะกรรมการ คณะผูบ้ริหาร รวมทั้ง
พนกังานทุกคน มุ่งมัน่ ทุ่มเทและร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบติังาน 
เพื่อให้บริษทัมีการขยายธุรกิจและเติบโตอย่างย ัง่ยืน ควบคู่ไปกบั
การยดึหลกัความโปร่งใส หลกัธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อ
สงัคม 

 

 

 

ในนามของคณะกรรมการ คณะผูบ้ริหาร และพนักงานของ

กลุ่มบริษทั ขอขอบคุณผูถื้อหุ้น พนัธมิตรทางธุรกิจ และผูมี้

ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่าน ท่ีให้ความไวว้างใจและสนบัสนุนการ

บริหารงานของกลุ่มบริษทัฯ เป็นอยา่งดี และขอให้เช่ือมัน่ว่า 

กลุ่มบริษทัฯ มีศกัยภาพ มีความพร้อมในการขยายธุรกิจ อีก

ทั้ งแนวทางการบริหารภายใตยุ้ทธศาสตร์ท่ีกาํหนดไว  ้จะ

นําพากลุ่มบริษัทไปสู่ความเ ติบโตท่ีย ั่งยืน  และสร้าง

ผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งแน่นอน 

 

 

 
รศ. ดร. ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา 
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คณะกรรมการบริษทั 
 
 
 

 

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีววิฒันา 
กรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการ  
 

 
 
 

นายศราวุธ จารุจินดา 
กรรมการอสิระ 
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นางสาวจงกลณ ีตันสุวรรณ 
กรรมการอสิระ 

 

นายโชติก รัศมีทนิกรกลุ 
กรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
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คณะกรรมการชุดย่อย 
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คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล 

ประธานกรรมการสรรหา กาํหนค่าตอบแทนและธรรมาภบิาล 
นายศกัดา  หาญบุญตรง 

กรรมการ 
 นายศราวธุ  จารุจินดา 
 นายสุวทิย ์  มโนมยัยานนท ์
 นางสาวจงกลนี ตนัสุวรรณ 

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
นายศราวธุ  จารุจินดา 

กรรมการ 
 นายโชติก  รัศมีทินกรกลุ 
 นางสาวจงกลนี ตนัสุวรรณ 

 
คณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร 

นายโชติก  รัศมีทินกรกลุ 
กรรมการ 

 นางชุติมา  กติกาวงศ ์



 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ือง
คุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด  และประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู ้
มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินโดยตรง จึงสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างอิสระและมี
ประสิทธิภาพ 
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง และประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มี
ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 1 คร้ัง ซ่ึงกรรมการตรวจสอบทุกท่านเขา้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง  สาํหรับ
ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีในรอบปีสรุปไดด้งัน้ี 
 
การสอบทานรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบโดยความร่วมมือจากผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารของบริษทั ไดพิ้จารณาสอบทาน
รายงานทางการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบรายงานทางการเงินสาํหรับปี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ รายงานทาง
การเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนอยา่งถูกตอ้งตามท่ีควร ในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เช่ือถือได ้
  
การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้งบริษทั เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จาํกดั เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีผู ้
ตรวจสอบภายในของบริษทั โดยในปี 2563 ผูต้รวจสอบภายใน ไดต้รวจสอบและสอบทานกระบวนการ
ทาํงานท่ีสาํคญัของบริษทัตามแผนงานท่ีไดรั้บอนุมติั โดยไดจ้ดัทาํรายงานและนาํเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั เพ่ือรับทราบทุกไตรมาส รวมทั้งมีการประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดติ้ดตามความ
คืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขระบบควบคุมภายในท่ีได้มีการตรวจสอบและสอบทานไปแล้วอย่าง
สมํ่าเสมอ อีกทั้งบริษทัยงัมีช่องทางในการรับขอ้ร้องเรียนหรือขอ้มูลเก่ียวกบัการทุจริต เพ่ือประเมิน
พฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน่  ซ่ึงในปี 2563 ไม่มีผูใ้ดร้องเรียนหรือใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการทุจริตแต่อยา่ง
ใด 
 
การคดัเลือกและนําเสนอผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู ้สอบบัญชี  กําหนดค่าตอบแทน  และนําเสนอ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาเห็นชอบให้นาํเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีพิจารณาอนุมติั 
โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาไดแ้ก่ ผูส้อบบญัชีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. และมี
คุณสมบติัผูส้อบบญัชีท่ีเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้ง ตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และความเป็น
อิสระตามขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ในขณะท่ีการกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีในแต่ละปี
นั้นควรจะมีความเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี 
 



 

 

โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563  ไดพิ้จารณาอนุมติัให้นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ   ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5313 หรือ นายเติมพงษ ์ โอปนพนัธ์ุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4501 หรือ นาง
พนูนารถ เผา่เจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5238 แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทั และบริษทัย่อย และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 ของบริษทัและบริษทัย่อยเป็น
จาํนวนเงิน 2,775,000 บาท โดยเป็นเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัจาํนวน 850,000 บาท ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย
จาํนวน 1,925,000 บาท และค่าบริการอ่ืนของบริษทัยอ่ย จาํนวน 160,000 บาท 
 
การพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรือรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง 
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและให้ความเห็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทักบับริษทัย่อย 
รวมทั้งบุคคลหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั วา่เป็นรายการทางการคา้อนัเป็นการดาํเนิน
ธุรกิจปกติทัว่ไป มีความเหมาะสมดา้นราคา ความสมเหตุสมผลดา้นรายการ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของกลุ่ม
บริษทัเป็นหลกั ซ่ึงบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และมัน่ใจวา่ไดด้าํเนินการตามเง่ือนไขและ
หลกัเกณฑ์ของหน่วยงานกาํกบัฯ อย่างถูกตอ้ง ทั้งน้ี รายงานท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ จะเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยในแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจาํปี 
 
การดูแลด้านการปฏิบัตติามกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และนโยบาย 
คณะกรรมการตรวจสอบ        ไดก้าํกบัดูแลใหบ้ริษทัมีการดาํเนินธุรกิจภายใตน้โยบาย กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของกฎเกณฑ์  กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยฯ์  ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และไม่ละเลยท่ีจะนาํมาปรับใช้ในบริษทัให้ถูกตอ้งและทันต่อ
เหตุการณ์. 
 
โดยภาพรวมแลว้ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรอบคอบ เป็นอิสระ แสดงความเห็น
อยา่งตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส และปฏิบติัหนา้ท่ีไดค้รบถว้นตามกฎบตัรท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
มีการกาํกับให้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาผลการ
ตรวจสอบภายในของบริษทั ท่ีจดัทาํข้ึนโดยบริษทั เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จาํกดั ในฐานะผูต้รวจสอบ
ภายในของบริษทั และขอ้เสนอแนะดา้นการควบคุมภายในของผูส้อบบญัชี จากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั โดย
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษทั ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและเป็นผู ้
ประสานงานกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีโดยตรง ซ่ึงจากการพิจารณาขอ้มูลและรายงานต่างๆ ดงักล่าว 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในซ่ึงรวมถึงการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษทั
และบริษทัยอ่ย มีความเพียงพอและเหมาะสมและสามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัได ้บริษทัมีการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี การจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เช่ือถือได ้มีการ
เปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอ ไม่มีขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั ยดึมัน่ใน
จริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
นายศราวธุ จารุจินดา 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  



 

 

รายงานคณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและ 
ธรรมาภบิาล 
 
คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทัใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีสาํคญัตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาฯ  ในปี 
2563 คณะกรรมการสรรหาฯ มีการประชุม 2 คร้ัง สรุปการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีสาํคญัไดด้งัน้ี 
 
การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาฯ ไดส้รรหาบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ี
ลาออกหรือครบกาํหนดออกตามวาระ โดยมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาไดแ้ก่ คุณสมบติั เพศ ทกัษะ 
ความรู้และความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั รวมทั้งการทุ่มเทและอุทิศเวลาใหก้บับริษทั   

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ  2 ท่าน คือ นายศกัดา หาญ
บุญตรง และ นายสุวิทย ์มโนมยัยานนท ์ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษทัไดเ้สนอให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เลือกกรรมการทั้ง 2 ท่านน้ี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย
ต่ออีกวาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบติั ทกัษะ ความรู้และความเช่ียวชาญท่ีสอดคลอ้ง
กบักลยทุธ์ของบริษทั อีกทั้งยงัทุ่มเทและมีเวลาเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ี  

ในเดือนธนัวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดส้รรหากรรมการและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัเบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ใหแ้ต่งตั้งนายปิยะ สุขศรี 
เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั แทนนางศิริพร ศาตวนิท ์ท่ีลาออก 

 
การประเมนิผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นคณะกรรมการท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีในการกาํหนดหลักเกณฑ์ และทาํการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และนาํเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัเป็นประจาํทุกปีอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือติดตามการปฏิบติัหนา้ท่ีให้สอดคลอ้งกบั
ภาระหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ซ่ึงจะเป็นแรงผลกัดันให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละปี 

ในการประเมิน จะใชแ้บบฟอร์มการประเมินท่ีไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ไว ้โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกั 
คะแนนเตม็ 100% แต่ละส่วนจะมีนํ้าหนกัความสาํคญัต่างกนั คือ 

ส่วนท่ี 1:  ผลการปฏิบติังาน                นํ้าหนกั  70% 
ส่วนท่ี 2:  ทกัษะการบริหารจดัการ นํ้าหนกั  15% 
ส่วนท่ี 3:  พฤติกรรมของผูบ้ริหาร นํ้าหนกั  15% 

ในแต่ละส่วนจะประกอบด้วยเกณฑ์ในการวดัผลงานตามข้อย่อย โดยในแต่ละขอ้จะมีคะแนนเต็ม
แตกต่างกนัไปตามลาํดบัความสําคญั เม่ือรวมแลว้คะแนนเต็มในแต่ละส่วนจะเท่ากบั 100 คะแนน (ดู
เพ่ิมเติมในหวัขอ้ 6. นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ-หลกัปฏิบติั 4 สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและ
การบริหารบุคลากร-การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร) 



 

 

การประเมนิผลการปฏิบัติงานของกรรมการชุดย่อยรายคณะ และกรรมการรายบุคคล 

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา ฯ ไดน้าํเสนอคณะกรรมการบริษทัและไดรั้บอนุมติัใหมี้การประเมินผล
การปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยรายคณะ และประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของกรรมการ
รายบุคคล เพ่ิมเติมจากการประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการทั้งคณะ โดยกาํหนดหลกัเกณฑ์การ
ประเมิน และเร่ิมทาํการประเมินสาํหรับผลการปฏิบติังานตั้งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป 
 
กาํหนดโครงสร้าง จํานวน รูปแบบ  และหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ   
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอวาระค่าตอบแทนทุกประเภทของกรรมการประจําปี 2563  ต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณานาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั โดยมีหลกัเกณฑ์ในการ
พิจารณาค่าตอบแทน ไดแ้ก่ โครงสร้าง จาํนวน และรูปแบบค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของกรรมการแต่ละท่าน และมีการเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีมี
ขนาดและลกัษณะการดาํเนินธุรกิจใกลเ้คียงกบับริษทัดว้ย 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และพนกังาน คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา
อนุมติัค่าตอบแทนทุกประเภทของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และพนกังาน โดยอิงกบัผลการปฏิบติังาน 
ผลการดาํเนินงานรวมของกลุ่มบริษทั รวมถึงแผนการดาํเนินธุรกิจในอนาคตของกลุ่มบริษทั ซ่ึงในปี 
2563 ไดน้าํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัยกเลิกหลกัเกณฑก์ารจ่ายโบนสัสาํหรับพนกังานท่ี
เคยไดรั้บอนุมติัมาตั้งแต่ปี 2560 เพ่ือปรับปรุงให้มีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์และ
สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั 

 
กาํกบัดูแลการปฏิบัตติามนโยบายกาํกบัดูแลกจิการ 
กาํกบัดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีกาํหนดไว ้รวมทั้ง
ทบทวนให้มีการดาํเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างหมาะสมและสอดคลอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
โดยบริษทัไดรั้บการประเมินผลการกาํกบัดูแลกิจการประจาํปี 2563 อยูใ่นระดบัดีมาก (4 ดาว) 

 
 
 

 
(นายศกัดา หาญบุญตรง) 

ประธานกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล 

  



 

 

รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน มีประธานกรรมการบริหารความเส่ียงเป็น
กรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรท่ีได้กําหนดไวโ้ดยคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2563 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชุมทั้งส้ิน 2 คร้ัง สรุปการปฏิบติัหนา้ท่ีไดด้งัน้ี 
  

แต่งตั้งคณะทาํงานบริหารความเส่ียง 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงคร้ังท่ี 2/2563 ไดแ้ต่งตั้งคณะทาํงานบริหารความเส่ียงใหม่ ให้
สอดคลอ้งกบัการปรับโครงสร้างองคก์รของบริษทัเบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัแกน 
ซ่ึงส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงโยกยา้ยบุคคลากรท่ีอยู่ในคณะทาํงานบริหารความเส่ียงเดิม เพ่ือให้การ
บริหารจดัการความเส่ียงมีความต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกนัทุกส่วนงาน 
 

รับทราบความคืบหน้าและแผนการดาํเนินการบริหารความเส่ียงประจําปี 2564 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงคร้ังท่ี 2/2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดรั้บทราบ
ความคืบหน้าการดาํเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงท่ีดาํเนินการในปี 2563 ซ่ึงไดด้าํเนินการประเมิน
ความเส่ียงขององคก์ร และหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มบริษทั ทั้งโรงงานฉะเชิงเทราและโรงงานสัตหีบ และได้
สรุปจาํนวนความเส่ียงและการจดัการความเส่ียงของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งมีการจดัทาํแผนบริหาร
ความเส่ียงเบ้ืองตน้ของทุกหน่วยงาน รวมทั้งพิจารณาแผนการดาํเนินการบริหารความเส่ียงประจาํปี 2564 
เพ่ือเป็นกรอบการดาํเนินการดา้นการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั  
 
ในช่วงปี 2563 เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะทาํงาน
บริหารความเส่ียงของบริษทัร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษทั ได้กาํหนดมาตรการการป้องกันและดูแล
พนกังาน ติดตามข่าวสารและประกาศต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐซ่ึงตอ้งให้ความร่วมมือทุกภาคส่วน ดว้ย
สถานการณ์การระบาดน้ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ รวมถึงพนกังานของบริษทัและบุคคลภายนอก อยา่งไรกต็าม 
ปัจจุบนัน้ีในหลายประเทศไดเ้ร่ิมการฉีดวคัซีนป้องกนัเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แลว้ สาํหรับประเทศไทยอยู่
ในระหวา่งการจดัหาและฉีดวคัซีน เม่ือมีการจดัสรรและฉีดวคัซีนแลว้กค็าดวา่สถานการณ์การระบาดของ
เช้ือไวรัสดงักล่าวจะดีข้ึนเป็นลาํดบั 
 
บริษทัตระหนักดีว่า ไม่ว่าจะเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากสาเหตุใด หรือระดบัใดก็สามารถก่อให้เกิดความ
เสียหาย หรือผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัไดท้ั้งส้ิน ดงันั้นจึงไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการบริหาร
จดัการความเส่ียงในทุกๆ เร่ือง เพ่ือให้มีการจดัการและควบคุมความเส่ียงให้อยูใ่นวงจาํกดั หรือแกไ้ขให้
หมดไป เพ่ือยงัประโยชน์กลบัคืนมาสู่บริษทัใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 
(นายศราวธุ จารุจินดา) 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 



 

 

 

บริษทั เบสท์เทค แอนด์ เอน็จเินียร่ิง จาํกดั 

บริษทั เบสท์เทคอนิดสัตรีส์ จาํกดั 

บริษทั บีท ีเวลธ์ อนิดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ และผลการดาํเนินงาน 
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1. โครงสร้างและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท 

1.1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษทั เบสทเ์ทค เป็นบริษทัแกน (Core Company) ประกอบธุรกิจให้บริการแปรรูปผลิตภณัฑเ์หลก็และโครงสร้าง
เหลก็ (Steel Fabrication) ตามความตอ้งการและขอ้กาํหนด (Specification) ของลูกคา้ โดยช้ินงานท่ีบริษทัผลิตจะถูกนาํไป
ประกอบติดตั้งในงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น เหมืองแร่ ก๊าซและปิโตรเลียม และ
พลงังาน เป็นตน้ โดยบริษทัมีศกัยภาพในการรับงานไดห้ลากหลายประเภท และไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่งาน
แปรรูปช้ินงานเหลก็ (Parts Fabrication) ท่ีการผลิตตอ้งอาศยัความรู้และความชาํนาญเฉพาะดา้น เช่น งานระบบท่อ (Piping 
System Fabrication) งานแปรรูปและประกอบถงัทนแรงดนัและถงับรรจุ (Pressure Vessels and Storage Tanks) และงาน
โครงสร้าง (Structural Steel Fabrication) รวมไปถึงงานแปรรูปและประกอบกลุ่มช้ินงานขนาดใหญ่ (Modularization) ซ่ึง
เป็นงานโครงการขนาดใหญ่ และในปี 2559 บริษทัไดเ้ร่ิมดาํเนินการประกอบธุรกิจ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร 
(Power Plant EPC Contractor) เพ่ือรองรับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดยบริษทัเป็นผูรั้บเหมาหลกัของโครงการ เน้นกลุ่ม
โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ สําคัญของกลุ่มบริษัท  
บริษทั เดิมช่ือ บริษทั ซุปเปอร์วนิ แอสเซท จาํกดั (“ซุปเปอร์วนิ”) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 

(Holding Company) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2555 โดยมีบริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (“เบสทเ์ทค”)เป็น
บริษทัแกน (Core Company) ซ่ึงไดจ้ดัตั้งและเร่ิมดาํเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2530 โดยในระยะแรก เบสทเ์ทคดาํเนินธุรกิจการคา้
วสัดุอุปกรณ์ทางวิศวกรรมซ่ึงใชใ้นโรงงานต่างๆ เช่น วาลว์ ท่อ และขอ้ต่อ เป็นตน้ เม่ือเร่ิมแรก ลูกคา้หลกัของเบสทเ์ทคอยู่
ในกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซและปิโตรเลียม และกลุ่มลูกคา้โรงไฟฟ้า ต่อมาไดข้ยายบริการครอบคลุมอุตสาหกรรมหนกัอ่ืนๆ 
ดว้ยวิสัยทศัน์ของกลุ่มผูถื้อหุ้นท่ีเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในการให้บริการแปรรูปผลิตภณัฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก 
(Steel Fabrication) 
 

2530 
 บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (“เบสทเ์ทค”) จดทะเบียนตั้งข้ึนดว้ยทุนจดทะเบียน 2.00 

ลา้นบาท เพ่ือดาํเนินธุรกิจการคา้ วสัดุ อุปกรณ์ และระบบท่อ สาํหรับลูกคา้ในอุตสาหกรรมก๊าซและ
ปิโตรเลียม โรงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมหนกัอ่ืนๆ  

2533 
 เบสทเ์ทคไดข้ยายธุรกิจโดยเร่ิมจากการรับงานผลิตระบบท่อระบายความร้อนใหก้บัโรงไฟฟ้าบางปะ

กง ซ่ึงเป็นการใหบ้ริการผลิตงานแปรรูปช้ินงานเหลก็ (Parts Fabrication) งานแรกของกลุ่มบริษทั 

2534 
 จดัตั้ง บริษทั เกรทพาวเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (“เกรทพาวเวอร์”) ข้ึนดว้ยทุนจดทะเบียน 2.00 ลา้น

บาท เพ่ือรองรับการดาํเนินธุรกิจรับผลิตระบบท่อต่างๆ ในโรงไฟฟ้า 

2538 

 เกรทพาวเวอร์ จดัตั้งโรงงานท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพ่ือให้บริการผลิตระบบท่อต่างๆ ใน
โรงไฟฟ้า โดยในช่วงแรกเกรทพาวเวอร์ใหบ้ริการผลิตเฉพาะระบบท่อต่างๆ ในโรงไฟฟ้า จากนั้นจึง
ขยายขอบเขตการให้บริการไปยงังานแปรรูปและประกอบถังทนแรงดันและถังบรรจุและงาน
โครงสร้าง 

2540 
 ขยายการให้บริการไปยงักลุ่มลูกคา้ต่างประเทศ โดยเบสท์เทค ไดรั้บการว่าจา้งจากบริษทั Stone & 

Webster เพ่ือให้บริการผลิตระบบท่อระบายความร้อน สาํหรับโครงการโรงไฟฟ้า Phả Lại ประเทศ
เวยีดนาม 
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2545 

 เบสท์เทคไดรั้บการว่าจ้างจากผูรั้บเหมาหลกัของโครงการ (EPC Contractor) จาํนวน 8 ราย เพ่ือ
ใหบ้ริการแปรรูปช้ินงานเหลก็ (Parts Fabrication) สาํหรับโครงการบาํบดันํ้าเสียชางงี (Changi Water 
Reclamation) ประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงประกอบดว้ย งานระบบท่อและอุปกรณ์เช่ือมต่อระบบท่อ ถงั
บรรจุสารหล่อเยน็ (Coolant Tank) และถงัพกัลม (Air Receiver Pressure Vessel) โครงสร้าง ปาก
กรวย (Hopper) และโครงสร้างทางเดิน เป็นตน้ โดยมีมูลค่าโครงการท่ีเบสทเ์ทคให้บริการประมาณ 
23.1 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ 

2549 
 เกรทพาวเวอร์ ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนคร้ังแรก ภายใตบ้ตัรส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 154(2)/2549 

สาํหรับโรงงานฉะเชิงเทรา บตัรส่งเสริมการลงทุนดงักล่าว มีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมการลงทุนใน
กิจการผลิตท่อเหลก็ ขอ้ต่อและขอ้งอ  

2551 

 เบสท์เทคตั้งโรงงานแห่งใหม่ (โรงงานสัตหีบ) ในพ้ืนท่ีท่าเรือพาณิชยส์ัตหีบ อาํเภอสัตหีบ จงัหวดั
ชลบุรี เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจงานแปรรูปและประกอบกลุ่มช้ินงานขนาดใหญ่ (Modularization) 
ทาํเลดงักล่าวมีขอ้ไดเ้ปรียบ คือ มีตาํแหน่งท่ีตั้งติดกบัท่าเรือนํ้ าลึก มีระดบัความลึกจากระดบันํ้ าทะเล
ประมาณ 12 เมตร ทาํให้สะดวกในการจดัส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ต่างประเทศ สามารถลดตน้ทุนการ
ขนส่งสินคา้มายงัท่าเรือได ้นอกจากน้ีท่าเรือดงักล่าวยงัมีพ้ืนท่ีหนา้ท่ากวา้งขวาง ทาํใหส้ามารถรับงาน
ก่อสร้างขนาดใหญ่ไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดัดา้นขนาดของช้ินงาน  

  ไดรั้บงานก่อสร้างโครงการ Golar Winter Renovation of FSRU ซ่ึงเป็นเรือขนส่งก๊าซธรรมชาติขนาด
ใหญ่ (Floating Storage and Regasification Unit หรือ FSRU) ณ ประเทศบราซิล นับเป็นงานแปรรูป
และประกอบกลุ่มช้ินงานขนาดใหญ่ (Modularization) งานแรกของกลุ่มบริษทั โดยมีมูลค่าโครงการท่ี
เบสทเ์ทคใหบ้ริการประมาณ 1.3 ลา้นยโูร  

 ได้รับงานก่อสร้างโครงการ Peregrino FPSO ซ่ึงเป็นเรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียมขนาดใหญ่ 
(Floating Production Storage and Offloading หรือ FPSO) ณ ประเทศบราซิล โดยมีมูลค่าโครงการท่ี
เบสทเ์ทคใหบ้ริการประมาณ 3.5 ลา้นยโูร 

2554 

 เกรทพาวเวอร์ ไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1997(5)/2554 สําหรับโรงงานฉะเชิงเทรา และ
เบสทเ์ทค ไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1996(5)/2554 สาํหรับโรงงานสัตหีบ บตัรส่งเสริมการ
ลงทุนทั้งสองใบมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และช้ินส่วน 
และกิจการผลิตโครงสร้างโลหะสาํหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม หรือการซ่อม Platform 

 เบสท์เทคไดรั้บการว่าจ้างจากผูรั้บเหมาหลกัของโครงการ (EPC Contractor) จาํนวน 4 ราย เพ่ือ
ให้บริการงานแปรรูปและประกอบกลุ่มช้ินงานขนาดใหญ่ (Modularization) ในโครงการ Solomon 
Iron Ore ซ่ึงเป็นโครงการเหมืองเหล็กขนาดใหญ่ ณ ประเทศออสเตรเลีย ของ Fortescue Metals 
Group (FMG) ทั้งน้ี เบสท์เทค ไดรั้บความไวว้างใจในการให้บริการงานแปรรูปและประกอบกลุ่ม
ช้ินงานขนาดใหญ่ (Modularization) ทั้ งโครงการซ่ึงได้แก่ ระบบการผลิตแร่ (Ore Processing 
Facility) เคร่ืองบดแร่ (Crushing Hub) สายพานลาํเลียงแร่(Conveyer) และเคร่ืองลาํเลียงแร่ไปยงั
รถไฟเพื่อขนส่ง (Train Load Out) โดยมีมูลค่าโครงการท่ีเบสท์เทคให้บริการประมาณ 218.1 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ 

 กลุ่มบริษทัดาํเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยเบสท์เทคเขา้ซ้ือกิจการและควบรวมกบั เกรทพาว
เวอร์ โดยวธีิการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) 
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2555 
 บริษทั ซุปเปอร์วิน แอสเสท จาํกดั (“ซุปเปอร์วิน”) จดัตั้งข้ึนดว้ยทุนจดทะเบียน 5.00 ลา้นบาท เพ่ือ

ดาํเนินธุรกิจใหเ้ช่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตงานแปรรูปโลหะต่างๆ 

2557 

 เบสท์เทคไดรั้บการว่าจา้งจาก Samsung C&T Corporation เพ่ือให้บริการงานแปรรูปและประกอบ
กลุ่มช้ินงานขนาดใหญ่ (Modularization) ในโครงการ Roy Hills ซ่ึงเป็นโครงการเหมืองแร่เหล็ก
ขนาดใหญ่ ณ ประเทศออสเตรเลีย โดยมีมูลค่าโครงการท่ีเบสท์เทคให้บริการประมาณ 105.6 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ 

 ซุปเปอร์วิน เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั และปรับโครงสร้างการถือหุน้ในกลุ่ม
บริษทั โดยเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัเป็น 300.00 ลา้นบาท และเขา้ถือหุ้นของเบสท์เทคในสัดส่วน
ร้อยละ 99.50 เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมรับการขยายกิจการในอนาคต และการเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2558 
 

 บริษทัเขา้ถือหุ้นในบริษทั บีที แอนด์ อาวล ์โซล่าร์ 1 จาํกดั (“บีทีอาวล”์) ในสัดส่วนร้อยละ 90 เพ่ือ
รองรับการยื่นประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ละ/หรือพลงังานหมุนเวียนอ่ืนใน
อนาคต  

 จดัตั้งบริษทั เบสทเ์ทคอินดสัตรีส์ จาํกดั (“บีทีไอ”) ข้ึน เพ่ือรองรับการขยายกาํลงัการผลิตของธุรกิจ
ใหบ้ริการแปรรูปผลิตภณัฑเ์หลก็และโครงสร้างเหลก็ โดยบริษทัถือหุน้ร้อยละ 100.00 

  บริษทัจดทะเบียนแปรสภาพจากบริษทัจาํกดั เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2558  
จากนั้น ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 300.00 ลา้นบาท เป็น 378.00 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน
จาํนวน 156.00 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก 
และนาํหุ้นสามญัของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 
2559  

 บริษทัเขา้ถือหุน้ในบริษทั โกลบอล คลีนเอน็เนอร์จี จาํกดั (“โกลบอลคลีน) ในสัดส่วนร้อยละ 95.50 
เพ่ือรองรับการดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์ละ/หรือพลงังานหมุนเวียนอ่ืน 
ต่อมาไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นโกลบอลคลีน จากผูถื้อหุน้เดิม ทาํใหบ้ริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นในโกลบอล คลีน 
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 100.00 

2559 

 เบสทเ์ทค ขยายขอบเขตการดาํเนินธุรกิจไปสู่งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร (Power Plant EPC 
Contractor) โดยเร่ิมจากการรับงาน EPC (Engineering, Procurement & Construction) ใหก้บัโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Farm) ขนาดกาํลงัการผลิต 5 MW จาํนวน 2 โครงการท่ี จงัหวดั
ตราด และจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 บีทีไอไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 59–0548–0–01–2–0 สาํหรับโรงงานฉะเชิงเทราและโรงงาน
สัตหีบ  เ พ่ือส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตโครงสร้างโลหะสําหรับงานก่อสร้างหรืองาน
อุตสาหกรรม และช้ินส่วนโลหะ 

2560 
 เบสท์ เทคได้ รับใบ รับรองมาตรฐาน  JIS– H Grade จาก  Japan Steel– Fabrication Appraisal 

Organization (JSAO) ซ่ึงเป็นมาตรฐานสาํหรับการก่อสร้างโครงสร้างเหลก็สาํหรับอาคารขนาดใหญ่
ในประเทศญ่ีปุ่น 

2561 
 บีทีไอโอนกิจการตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 59–0548–0–01–2–0 ให้เบสทเ์ทค และเบสทเ์ทค

ไดด้าํเนินการรับโอนสิทธิดงักล่าว โดยมีสิทธิและประโยชน์เท่าท่ีเหลืออยูเ่ดิม 
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2563 
 บริษทัยอ่ยสองแห่งคือ โกลบอลคลีน และ บีที อาวล ์จดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชย ์
 เบสท์เทค เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 2.2 ลา้นหุ้น หรือ 220 ลา้นบาท โดยขายให้ผูถื้อหุ้นเดิม ใน

ราคาหุน้ละ 100 บาท ทาํใหมี้ทุนจดทะเบียนรวม 3 ลา้นหุน้ หรือ 300 ลา้นบาท 
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1.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบีที เวลธ์ อินดัสตรีส์  

ลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจ

รายได้

งานรับจ้างผลิต

อื่นๆ

บริการ

แปรรูปและประกอบ
กลุม่ชิน้งานขนาดใหญ่

แปรรูปชิน้งาน
เหล็ก

ระบบทอ่

แปรรูปและประกอบถงั
ทนแรงดนัและถงับรรจุ

โครงสร้าง

ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ครบวงจร

ใบรับรอง บตัรสง่เสริมการลงทนุ การตลาด

กลุม่เป้าหมาย

ผู้ รับเหมาหลกั

เจ้าของโครงการ

ชอ่งทาง
จําหนา่ย

นานาชาติ

ในประเทศ

กลยทุธ์

คณุภาพ

ตรงตอ่เวลา

ข้อได้เปรียบ

การให้
คําปรึกษา

ความ
หลากหลาย

ฐานลกูค้า

การแขง่ขนั

ธุรกิจแปรรูปผลติภณัฑ์และ
โครงสร้างเหลก็

ภาวะตลาด

ผู้ นําเข้าทัว่โลก

ผู้สง่ออกเอเชีย

ความต้องการ

เหมืองสินแร่
เหล็ก

เหมืองถ่านหิน

ปิโตรเลียม

ก๊าซธรรมชาติ

โรงไฟฟ้าใน
ประเทศ

ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานหมนุเวียน

การจดัหา

ฐานการผลิต กําลงัการผลิต การจดัหาปัจจยั
การผลิต

วตัถดุบิ

แรงงาน

ผลกระทบตอ่
สิ่งแวดล้อม

งานที่ยงัไมไ่ด้สง่
มอบ
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 โครงสร้างรายได้  
รายไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ย สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1. รายไดจ้ากการรับจา้งผลิต ซ่ึงสามารถแบ่งประเภทรายไดอ้อกเป็น 4 ประเภทตามลกัษณะ
งาน ดงัน้ี 

1.1. งานแปรรูปและประกอบกลุ่มช้ินงานขนาดใหญ่ (Modularization) 
1.2. งานแปรรูปช้ินงานเหลก็ (Parts Fabrication) 
1.3. งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร (Power Plant EPC Contractor) 
1.4. งานอ่ืนๆ (Others) เช่น งานติดตั้ง (Installer) และงานใหบ้ริการต่างๆ(Other services) 

2. รายไดอ่ื้น ซ่ึงไดแ้ก่ รายไดค้่าเช่า เงินปันผลรับ กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน และดอกเบ้ียรับ 
เป็นตน้ 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปี 2561 – 2563 เป็นดงัน้ี 

รายการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 
2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการรับจ้างผลติ       

งานแปรรูปและประกอบกลุ่มช้ินงานขนาด
ใหญ่ (Modularization) 

125.00 9.77 – – 595.67 40.43 

งานแปรรูปช้ินงานเหลก็ (Parts Fabrication) 1,045.14 81.70 1,031.10 71.55 676.77 45.93 
งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร  
(Power Plant EPC Contractor) 48.59 3.80 54.84 3.81 75.07 5.10 

งานอ่ืนๆ (Others) 18.06 1.41 323.07 22.42 89.55 6.07 

รวมรายได้จากการรับจ้างผลติ 1,236.79 96.68 1,409.01 97.78 1,437.06 97.53 

รายไดอ่ื้น 42.51 3.32 31.98 2.22 36.37 2.47 

รวมรายได้ 1,279.30 100.00 1,440.99 100.00 1,473.43 100.00 
 

รายไดจ้ากการรับจา้งผลิตเป็นรายไดห้ลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ย สามารถแบ่งตามประเภทลูกคา้ไดเ้ป็น 2 
ประเภท คือ 1) รายไดท่ี้มาจากลูกคา้ภายในประเทศ และ 2) รายไดท่ี้มาจากลูกคา้ต่างประเทศ ดงัตาราง 
 

รายการ 
สําหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายในประเทศ 461.54 37.32 864.04 61.32 1,023.35 71.21 
รายไดจ้ากลูกคา้ต่างประเทศ 775.25 62.68 544.97 38.68 413.71 28.79 
รวมรายได้จากการรับจ้างผลติ 1,236.79 100.00 1,409.01 100.00 1,437.06 100.00 
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 ลักษณะบริการ  
 

 
 
บริษทัมีการให้บริการ 2 ประเภท คือการแปรรูปผลิตภณัฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก (Steel Fabrication) 

และให้บริการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร (Power Plant EPC Contractor) โดยบริษทัให้บริการผ่านบริษทัแกนหรือ
เบสทเ์ทค 

การใหบ้ริการแปรรูปผลิตภณัฑเ์หลก็และโครงสร้างเหลก็ (Steel Fabrication) เป็นการนาํเหลก็รูปพรรณหรือ
เหลก็แผน่ซ่ึงมีคุณสมบติัและมาตรฐานตามท่ีลูกคา้กาํหนด โดยการตดั ข้ึนรูป ประกอบและเช่ือมเป็นช้ินงานหรือโครงสร้าง
โลหะตามแบบ (Drawing) ท่ีไดต้กลงกนั  โดยสามารถแบ่งกลุ่มของงานบริการออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ 1) งานแปรรูป
และประกอบกลุ่มช้ินงานขนาดใหญ่ (Modularization) และ 2) งานแปรรูปช้ินงานเหล็ก (Parts Fabrication) โดยลูกคา้ของ
บริษทัเป็นผูรั้บเหมาหลกั (EPC Contractor) สําหรับโครงการก่อสร้างงานวิศวกรรมขนาดใหญ่และเจ้าของโครงการ 
(Project Owner) ท่ีดาํเนินธุรกิจอยูใ่นอุตสาหกรรมหนกัต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ก๊าซและปิโตรเลียม และพลงังาน 
ซ่ึงมีท่ีตั้งโครงการกระจายอยูต่ามประเทศท่ีมีการลงทุนในอุตสาหกรรมดงักล่าว ในทวีปออสเตรเลีย เอเชีย และอเมริกาใต ้
เป็นตน้ และการให้บริการอีกประเภทคือการให้บริการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร (Power Plant EPC Contractor)  
โดยบริษทัเป็นผูรั้บเหมาหลกัของโครงการ ทาํหนา้ท่ีเป็นผูด้าํเนินการออกแบบวศิวกรรม จดัซ้ือจดัหาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
รวมถึงงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้งหมด ประเภทของงานท่ีเบสทเ์ทคใหบ้ริการผลิตมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1. งานแปรรูปและประกอบกลุ่มช้ินงานขนาดใหญ่ (Modularization) 
งานแปรรูปและประกอบกลุ่มช้ินงานขนาดใหญ่ (Modularization) เป็นการผลิตโครงสร้างเหลก็หรือ

ระบบการผลิตของโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น เหมืองแร่ และ ก๊าซและปิโตรเลียม ลกัษณะงานจะเร่ิมตน้จาก
การศึกษาและออกแบบ การกาํหนดรายละเอียดทางวิศวกรรม การถอดแบบทางวิศวกรรมเพื่อศึกษารายละเอียดในการผลิต 
และการกาํหนดแผนการดาํเนินงาน (Project Planning) จากนั้นจึงเขา้สู่กระบวนการแปรรูปเหลก็ โดยผลิตแยกเป็นช้ินงาน
สาํเร็จรูปขนาดเลก็หลายๆ ช้ินงาน จากนั้นจึงขนส่งเพ่ือนาํไปประกอบเป็นกลุ่มช้ินงานขนาดใหญ่ท่ีมีความซบัซอ้น ณ พ้ืนท่ี
ก่อสร้างของโครงการ 

บริษทัใชโ้รงงานสัตหีบเป็นสถานท่ีหลกัในการผลิตงานแปรรูปและประกอบกลุ่มช้ินงานขนาดใหญ่ 
(Modularization)  เน่ืองจากโรงงานสัตหีบมีพ้ืนท่ีกวา้งและถือเป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญั    โดยสถานท่ีตั้งอยูติ่ดกบัท่าเรือ
สัตหีบ ซ่ึงเป็นท่าเรือพาณิชยน์ํ้ าลึก ทาํใหบ้ริษทัจดัส่งช้ินงานซ่ึงมีขนาดใหญ่ผา่นทางท่าเรือนํ้าลึกได ้นอกจากน้ี ยงัประหยดั
ตน้ทุนค่าการขนส่ง เม่ือเปรียบเทียบกบัผูใ้หบ้ริการรับจา้งผลิตรายอ่ืนๆ ท่ีตอ้งขนส่งทางถนนเพ่ือนาํสินคา้มายงัท่าเรือ 

บริษัทมีผลงานการให้บริการออกแบบ ผลิตงานแปรรูปและประกอบกลุ่มช้ินงานขนาดใหญ่ 
(Modularization) หลายโครงการ โดยเร่ิมตน้จากโครงการในอุตสาหกรรมก๊าซและปิโตรเลียม จากนั้นจึงขยายขอบเขตการ
รับงานไปยงัโครงการในอุตสาหกรรมหนกัอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นตน้ ซ่ึงกลุ่มลูกคา้ของโครงการประเภทน้ี
โดยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลก  เช่น  Samsung C&T Corporation, Terra Nova Technologies, Laing 
O'Rourke, Aalborg Industries, Crushing Services International Pty Ltd. และ  Joint Venture (UJV) of Petrofac South East 
Asia Pte. Ltd., Saipem Singapore Pte. Ltd. And Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd. เป็นตน้ 

2. งานแปรรูปช้ินงานเหลก็ (Parts Fabrication) 
งานแปรรูปช้ินงานเหล็ก (Parts Fabrication) เป็นกระบวนการแปลงสภาพวตัถุดิบ เช่น เหล็กแผ่น 

เหลก็รูปพรรณ และท่อเหลก็ เป็นช้ินงานโลหะตามแบบทางวิศวกรรมกาํหนด กระบวนการผลิตมีหลายรูปแบบข้ึนอยู่กบั
ลกัษณะของช้ินงาน โดยทัว่ไปขั้นตอนการผลิตจะประกอบไปดว้ย การตดั ดดั เจาะ เช่ือม และประกอบโลหะ ทั้งน้ี บริษทั
สามารถให้บริการผลิตงานแปรรูปช้ินงานเหล็ก (Parts Fabrication) จากโรงงานทั้งสองแห่งคือโรงงานฉะเชิงเทราและ
โรงงานสัตหีบ โดยสามารถผลิตช้ินงานไดห้ลายประเภท ดงัน้ี 

2.1. งานระบบท่อ (Piping System Fabrication) 
บริษทัให้บริการถอดแบบงานระบบท่อ เพื่อผลิตและแปรรูปให้ไดต้ามขนาดและรูปร่าง 

ที่กาํหนดตามแบบ จากนั้นจึงนาํมาประกอบเป็นระบบท่อซ่ึงใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการผลิต ณ พ้ืนที่ก่อสร้าง 
หรือพ้ืนท่ีโรงงานต่างๆ โดยสามารถให้บริการงานระบบท่อไดห้ลากหลาย เช่น งานแปรรูปเหล็กแผ่นเป็นท่อ ระบบ
ท่อระบายความร้อนในโรงไฟฟ้า  ระบบท่อของอาคาร  ระบบท่อบําบดันํ้ า เสีย  และระบบท่อภายในโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษทัมีความชาํนาญในงานระบบท่อของโรงไฟฟ้าเป็นพิเศษ โดยบริษทัเป็นหน่ึงในผูน้าํ
ดา้นการให้บริการงานระบบท่อระดบัประเทศซ่ึงไดร้ับความไวว้างใจจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(“กฟผ .”) ในการเป็นผูผ้ลิตระบบท่อให้กบัโครงการโรงไฟฟ้าของ  กฟผ .  เกือบทุกโครงการมาอย ่างต่อเนื่อง  
นอกจากน้ี บริษทัยงัมีประสบการณ์ในการให้บริการงานระบบท่อระบายความร้อนให้แก่บริษทัเอกชนอื่นๆ อีกดว้ย 
ตวัอย ่างโครงการโรงไฟฟ้าที่บริษทัเคยให้บริการ  เช่น  โรงไฟฟ้าวงัน้อย  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  ของ  กฟผ . 
โรงไฟฟ้าบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ของ กฟผ. โรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 จงัหวดัสระบุรี ของบริษทั กลัฟ อิเล็คตริก 
จาํกดั (มหาชน) และโรงไฟฟ้าโกลว ์ระยะท่ี 5  จงัหวดัระยอง ของบริษทั โกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน) , โครงการ
พฒันาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ระยะท่ี 1 ของ กฟผ. และโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนจากเช้ือเพลิงถ่าน
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หิน TAKETOYO NO.5 ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นตน้ ในปัจจุบนับริษทัมีการขยายฐานลูกคา้ครอบคลุมกลุ่มโรงไฟฟ้า
เช้ือเพลิงชีวมวล (BIOMASS POWER PLANT) ดว้ย เช่น โรงไฟฟ้ามหาชยั จงัหวดัสมุทรสาคร ของ บริษทั มหาชยั 
กรีน เพาเวอร์ จาํกดั นอกจากน้ี บริษทัยงัให้บริการงานสนับสนุนอ่ืนๆ เก่ียวกบัระบบท่อ เช่น งานทาสี เคลือบและหุ้ม
ผิวท่อ  (PAINTING, COATING, AND WRAPPING) งานผลิตฐานรองโครงสร้างระบบท่อขนาดใหญ่ (PIPING 
SUPPORT) ซ่ึงเป็นฐานหรือโครงสร้างสาํหรับรองรับนํ้ าหนักระบบท่อในโรงไฟฟ้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 
เป็นตน้ 

2.2. งานแปรรูปและประกอบถังทนแรงดันและถังบรรจุ (Pressure Vessels and Storage Tanks) 
ถงัทนแรงดนั (Pressure Vessels) เป็นอุปกรณ์สําหรับบรรจุของเหลวหรือก๊าซท่ีขนส่งหรือ

ถ่ายเทภายใตส้ภาวะท่ีมีแรงดนัท่ีสูงกวา่ปกติ เช่น ถงับรรจุก๊าซ ถงับรรจุนํ้าร้อน (Hot Water) ดงันั้นการผลิตและประกอบถงั
ทนแรงดนัจึงตอ้งอาศยัความชาํนาญทางวิศวกรรมการผลิตเฉพาะทาง ลูกคา้ส่วนใหญ่ตอ้งการคุณภาพการผลิตท่ีไดรั้บการ
รับรองคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล   ซ่ึงบริษทัได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานดังกล่าวหลายมาตรฐาน เช่น  
มาตรฐาน ASME U Stamp จาก The American Society of Mechanical Engineers (ASME) และมาตรฐาน National Board R 
จาก The National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors (NBIC) ซ่ึงมาตรฐานทั้งสองน้ีเป็นมาตรฐานจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล นอกจากน้ี เบสทเ์ทคยงัสามารถใหบ้ริการงานแปรรูปและประกอบถงับรรจุ
ท่ีไม่ไดรั้บแรงดนั (Non–pressured Tanks หรือ Storage Tanks) ไดอี้กดว้ย โดยถงับรรจุดงักล่าวส่วนใหญ่จะใชส้าํหรับบรรจุ
ของเหลวท่ีใชใ้นโรงงานภายใตส้ภาวะแวดลอ้มปกติ นอกจากการผลิตแลว้ บริษทัยงัขยายการให้บริการครอบคลุมการ
ใหบ้ริการรับดดัแปลงและซ่อมบาํรุงถงัทนแรงดนัและถงับรรจุตามคาํสั่งของลูกคา้อีกดว้ย 

2.3. งานโครงสร้าง (Structural Steel Fabrication) 
บริษทัให้บริการรับก่อสร้างงานโครงสร้าง (Structural Steel Fabrication) ในอุตสาหกรรม

หนกัต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพลงังาน งานโครงสร้างเป็นงานแปรรูปช้ินงานเหลก็ โดยมีเหลก็
แผ่น และเหล็กรูปพรรณเป็นวตัถุดิบหลกั มาแปรรูปผ่านกระบวนการ ตดั ดดั เช่ือม และประกอบ เป็นโครงสร้างอาคาร 
โรงงาน หรือส่วนหน่ึงของระบบการผลิตตามแบบท่ีลูกคา้กาํหนด  เช่น งานแปรรูปเสาและคานโลหะ (Beam and Column) 
คานโครงสร้างขนาดใหญ่ (Girders) และทางเดินตะแกรงเหล็ก (Walkways and Gratings) เป็นตน้ ทั้งน้ี งานโครงสร้าง 
(Structural Steel Fabrication) มกัจะมีขนาดและความซับซ้อนทางวิศวกรรมนอ้ยกวา่งานแปรรูปและประกอบกลุ่มช้ินงาน
ขนาดใหญ่ (Modularization) โดยช้ินงานท่ีสร้างข้ึนมกัจะถูกนาํไปประกอบเขา้กบังานสนบัสนุนงานแปรรูปและประกอบ
กลุ่มช้ินงานขนาดใหญ่ (Modularization) และงานแปรรูปช้ินงานเหลก็ (Parts Fabrication) 

3. งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร (Power Plant EPC Contractor) 
บริษทัให้บริการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร (Power Plant EPC Contractor)  โดยบริษทัเป็น

ผูรั้บเหมาหลกัของโครงการ ทาํหนา้ท่ีเป็นผูด้าํเนินการออกแบบทางวิศวกรรม จดัซ้ือ และควบคุมงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า
แบบครบวงจร (EPC Contractor) ให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้าต่างๆ โดยเน้นหนักในกลุ่ม
โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน บริษทัมีหน้าท่ีในการออกแบบทางวิศวกรรม ระบบผลิตไฟฟ้า ร่วมกบัลูกคา้ในการจัดซ้ือ
จดัหา เคร่ืองจกัรอุปกรณ์การผลิต หรือช้ินส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าและติดตั้งเคร่ืองจกัร
อุปกรณ์ การทดสอบการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า พร้อมทั้งเป็นผูค้วบคุมและบริหารโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจนกระทัง่
โรงไฟฟ้าสามารถดาํเนินการในเชิงพาณิชยไ์ด ้ตวัอยา่งโครงการโรงไฟฟ้าท่ีบริษทัเคยให้บริการ เช่น  โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จงัหวดัตราด และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์สหกรณ์การเกษตรบางสะพาน
นอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เป็นตน้ 
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 มาตรฐานและใบรับรองด้านคุณภาพที่บริษัทได้รับ  
ดว้ยนโยบายการดาํเนินงานของบริษทัท่ีมุ่งสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยบริการและสินคา้ท่ีมีคุณภาพ

และการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหต้ลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา  บริษทัมีการพฒันาปรับปรุงกระบวนการผลิตใหไ้ดม้าตรฐาน
ในระดบัสากล สอดรับกบัความตอ้งการของลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ โดยไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐานในระดบั
สากลจากสถาบนัท่ีใหก้ารรับรองคุณภาพมาตรฐานต่างๆ 
 

มาตรฐานและใบรับรองด้านคุณภาพทีบ่ริษัทได้รับ 

มาตรฐาน/
ใบรับรอง 

คาํอธิบาย สถาบัน ประเทศ 
ปีทีไ่ด้รับการ

รับรอง 
เป็นคร้ังแรก 

ISO 9001:2015 มาตรฐานระบบการบริหารองคก์ร Bureau 
Veritas 

มาตรฐานสากล 2546 

ASME U Stamp มาตรฐานการผลิตและประกอบภาชนะ
ทนแรงดนัท่ีไม่สัมผสัความร้อน (Unfired 
Pressure Vessel) โดยสามารถทนแรงดนั
ไดไ้ม่เกิน 3,000 ปอนดต่์อตารางน้ิว (psi)  

ASME1 สหรัฐอเมริกา 2549 

ASME PP Stamp มาตรฐานการประกอบและติดตั้งท่อทน
แรงดนั (Pressure Piping) 

ASME1 สหรัฐอเมริกา 2549 

ASME S Stamp มาตรฐานการผลิตและประกอบเคร่ือง
กาํเนิดไอนํ้า (Boilers) 

ASME1 สหรัฐอเมริกา 2549 

National Board R มาตรฐานการซ่อมบาํรุง ดดัแปลงถงัไอ
นํ้าและภาชนะทนแรงดนั (Boiler and 
Pressure Vessel) 

NBIC2 สหรัฐอเมริกา 2549 

ASME U2 Stamp มาตรฐานการผลิตภาชนะทนแรงดนัท่ีไม่
สัมผสัความร้อน (Unfired Pressure 
Vessel) โดยสามารถทนแรงดนัไดไ้ม่เกิน 
10,000 ปอนดต่์อตารางน้ิว (psi)  

ASME1 สหรัฐอเมริกา 2552 

ISO 14001:2015 มาตรฐานการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม Bureau 
Veritas 

มาตรฐานสากล 2552 

MHI Certificate 
of Qualification 

ใบรับรองคุณภาพการผลิตท่อและถงั MHI3 ญ่ีปุ่น 2552 

EN 1090–1:2009 
+A1:2011 

มาตรฐานสหภาพยโุรปสาํหรับระบบ
ควบคุมการผลิตโครงสร้างเหลก็ 

TUV 
NORD 

เยอรมนั 2558 

DIN EN ISO 
3834–2 

การรับรองคุณภาพโรงงานเช่ือมโลหะ
สาํหรับโครงสร้างเหลก็ 

TUV 
NORD 

เยอรมนั 2558 
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มาตรฐาน/
ใบรับรอง 

คาํอธิบาย สถาบัน ประเทศ 
ปีทีไ่ด้รับการ

รับรอง 
เป็นคร้ังแรก 

JIS–H Grade ใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสาํหรับการ
ก่อสร้างโครงสร้างเหลก็สาํหรับอาคาร
ขนาดใหญ่ในประเทศญ่ีปุ่น 

JSAO4 ญ่ีปุ่น 2560 

Remarks: 1 ASME =   The American Society of Mechanical Engineers 
 2 NBIC =   The National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors 
 3 MHI =   Mitsubishi Heavy Industries 
 4 JSAO =   Japan Steel–Fabrication Appraisal Organization 

 บัตรส่งเสริมการลงทุน  
กลุ่มบริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแก่กิจการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) จาํนวน 3 ฉบบั โดยเบสท์เทคไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนฯ สําหรับโรงงานสัตหีบและโรงงาน
ฉะเชิงเทราแห่งละ 1 บตัร และในปี 2559 บริษทัยอ่ยของบริษทั คือ บริษทั เบสทเ์ทค อินดสัตรีส์ จาํกดั ไดรั้บบตัรส่งเสริม
การลงทุนเพ่ิมเติมสาํหรับการผลิตในทอ้งท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทราและจงัหวดัชลบุรี และในปี 2561 บริษทัเบสทเ์ทค อินดสัตรีส์ 
จาํกดั ไดโ้อนบตัรส่งเสริมการลงทุนดงักล่าวใหแ้ก่เบสทเ์ทค 
 

สําหรับ โรงงานสัตหีบ โรงงานฉะเชิงเทรา 
โรงงานในท้องที่จังหวดั

ฉะเชิงเทราและจังหวดัชลบุรี 
ผูไ้ดรั้บการส่งเสริม   เบสทเ์ทค (โรงงานสัตหีบ) เบสทเ์ทค (โรงงาน

ฉะเชิงเทรา) 
เบสทเ์ทค 
 

วนัท่ีออกบตัร
ส่งเสริม                    

11 สิงหาคม 2554 
 

11 สิงหาคม 2554 
 

15 พฤศจิกายน 2561 (รับโอน
สิทธิจากบีทีไอตามบตัรส่งเสริม
เลขท่ี 59–0548–0–01–2–0 ออก
ใหเ้ม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559) 
 

เลขท่ีบตัรส่งเสริม     1996(5)/2554 1997(5)/2554 61–1345–1–01–2–2 
ประเภทกิจการท่ี
ไดรั้บส่งเสริม        

กิจการผลิตเคร่ืองจกัร 
อุปกรณ์และช้ินส่วนและ
กิจการผลิตโครงสร้างโลหะ
สาํหรับงานก่อสร้างหรืองาน
อุตสาหกรรม(Fabrication 
Industry) หรือการซ่อม 
Platform 

กิจการผลิตเคร่ืองจกัร 
อุปกรณ์และช้ินส่วน และ
กิจการผลิตโครงสร้างโลหะ
สาํหรับงานก่อสร้างหรืองาน
อุตสาหกรรม(Fabrication 
Industry) หรือการซ่อม 
Platform 

กิจการผลิตโครงสร้างโลหะ
สาํหรับงานก่อสร้างหรืองาน
อุตสาหกรรม (Fabrication 
Industry) และช้ินส่วนโลหะ 
หรือการซ่อม Platform 

สาระสาํคญัสิทธิ
ประโยชน์          

* ยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับ
เคร่ืองจกัรตามท่ี

* ยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับ
เคร่ืองจกัรตามท่ี

* ยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับ
เคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการ
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สําหรับ โรงงานสัตหีบ โรงงานฉะเชิงเทรา 
โรงงานในท้องที่จังหวดั

ฉะเชิงเทราและจังหวดัชลบุรี 
คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั
และตอ้งนาํเขา้มาภายในวนัท่ี 
11 กมุภาพนัธ์ 2557 
* ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
สาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจาก
การประกอบกิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม 8 ปี นบัจากวนัท่ี
เร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการ 
* ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงิน
ปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมซ่ึงไดรั้บการยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวม
คาํนวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้
ตลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการ
ส่งเสริมไดรั้บการยกเวน้ภาษี
นิติบุคคลนั้น 
* ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้
สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุ
จาํเป็นท่ีตอ้งนาํเขา้จาก
ต่างประเทศเพ่ือใชใ้นการ
ผลิตเพ่ือส่งออก 1 ปี นบัแต่
วนันาํเขา้คร้ังแรก 
* ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้
สาํหรับของท่ีผูไ้ดรั้บการ
ส่งเสริมนาํเขา้มาเพ่ือส่งกลบั
ออกไป 1 ปี นบัแต่วนันาํเขา้
คร้ังแรก 

คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั
และตอ้งนาํเขา้มาภายในวนัท่ี 
11 กมุภาพนัธ์ 2557 
* ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
สาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจาก
การประกอบกิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม 8 ปี นบัจากวนัท่ี
เร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการ 
* ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงิน
ปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมซ่ึงไดรั้บการยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวม
คาํนวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้
ตลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการ
ส่งเสริมไดรั้บการยกเวน้ภาษี
นิติบุคคลนั้น 
* ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้
สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุ
จาํเป็นท่ีตอ้งนาํเขา้จาก
ต่างประเทศเพ่ือใชใ้นการ
ผลิตเพ่ือส่งออก 1 ปี นบัแต่
วนันาํเขา้คร้ังแรก 
* ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้
สาํหรับของท่ีผูไ้ดรั้บการ
ส่งเสริมนาํเขา้มาเพ่ือส่งกลบั
ออกไป 1 ปี นบัแต่วนันาํเขา้
คร้ังแรก 

พิจารณาอนุมติัและตอ้งนาํเขา้
มาภายในวนัท่ี 25 ตุลาคม 2561 
* ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
สาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจาก
การประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริม 8 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมี
รายไดจ้ากการประกอบกิจการ 
* ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปัน
ผลจากกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมซ่ึงไดรั้บการยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณ
เพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ลอด
ระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
ไดรั้บการยกเวน้ภาษีนิติบุคคล
นั้น 
* ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้
สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็น
ท่ีตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศเพ่ือ
ใชใ้นการผลิตเพ่ือส่งออก 1 ปี 
นบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก 
* ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้
สาํหรับของท่ีผูไ้ดรั้บการ
ส่งเสริมนาํเขา้มาเพ่ือส่งกลบั
ออกไป 1 ปี นบัแต่วนันาํเขา้คร้ัง
แรก 

สาระสาํคญัของ
เง่ือนไข                  

* ทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชาํระ
แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 80 ลา้นบาท 
* บุคคลผูมี้สัญชาติไทย
จะตอ้งถือหุน้รวมทั้งส้ินไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 51.00 ของ
ทุนจดทะเบียน 

* ทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชาํระ
แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 80 ลา้นบาท 
* บุคคลผูมี้สัญชาติไทย
จะตอ้งถือหุน้รวมทั้งส้ินไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 51.00 ของ
ทุนจดทะเบียน 

* จะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จ
พร้อมท่ีจะเปิดดาํเนินการได้
ภายในวนัท่ี 25 เมษายน 2562 
* ทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชาํระ
แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 80.0 ลา้นบาท 
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สําหรับ โรงงานสัตหีบ โรงงานฉะเชิงเทรา 
โรงงานในท้องที่จังหวดั

ฉะเชิงเทราและจังหวดัชลบุรี 
* มีขนาดการลงทุน (ไม่รวม
ค่าท่ีดินและทุนหมุนเวยีน) 
ไม่เกิน 80 ลา้นบาท แต่เม่ือ
รวมทั้งกิจการแลว้ จะตอ้งมี
สินทรัพยถ์าวรสุทธิหรือ
ขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่า
ท่ีดินและทุนหมุนเวยีน) ไม่
เกิน 200 ลา้นบาท 

* มีขนาดการลงทุน (ไม่รวม
ค่าท่ีดินและทุนหมุนเวยีน) 
ไม่เกิน 80 ลา้นบาท แต่เม่ือ
รวมทั้งกิจการแลว้ จะตอ้งมี
สินทรัพยถ์าวรสุทธิหรือ
ขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่า
ท่ีดินและทุนหมุนเวยีน) ไม่
เกิน 200 ลา้นบาท 

* บุคคลผูมี้สญัชาติไทยจะตอ้ง
ถือหุน้รวมทั้งส้ินไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 51.00 ของทุนจด
ทะเบียน 
* มีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่า
ท่ีดินและทุนหมุนเวยีน) ไม่นอ้ย
กวา่ 1.0 ลา้นบาท 
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 การตลาดและการแข่งขัน  
 

 
1. ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้ของบริษทัแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผูรั้บเหมาหลกัของโครงการ (EPC Contractor) และ
เจา้ของโครงการ (Project Owner) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ผู้รับเหมาหลกัของโครงการ (EPC Contractors) 
ผูรั้บเหมาหลกัของโครงการ (EPC Contractor) เป็นผูใ้ห้บริการดา้นการออกแบบวิศวกรรม 

การจดัหาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และการก่อสร้าง (Engineering, Procurement and Construction หรือ EPC) ลูกคา้กลุ่มน้ี
เป็นบริษทัขนาดใหญ่ท่ีประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร มีความพร้อมทางดา้นเงินลงทุนสูง สามารถประมูล
งานโครงการขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมหนกัต่างๆ ทัว่โลกจากเจา้ของโครงการ (Project Owner) ไดโ้ดยตรง จากนั้นจึงแบ่ง
โครงการท่ีประมูลไดอ้อกเป็นโครงการยอ่ย และจดัจา้งผูรั้บเหมาช่วง (Sub–contractor) รายอ่ืนๆ อีกหลายราย ตามความ
เช่ียวชาญเฉพาะทางของผูรั้บเหมาช่วง (Sub–contractor) แต่ละราย ทาํให้โดยทัว่ไปแลว้ โครงการท่ีบริษทัไดรั้บการวา่จา้ง
ผ่านทางผูรั้บเหมาหลกัของโครงการ (EPC Contractor) จะเป็นโครงการอุตสาหกรรมหนักในต่างประเทศท่ีมีขนาดของ
โครงการใหญ่กว่างานท่ีบริษทัรับจากเจา้ของโครงการโดยตรง ตวัอยา่งผูรั้บเหมาหลกัของโครงการ (EPC Contractor) ท่ี
บริษัทเคยร่วมงานด้วย เช่น  Alstom Asia Pacific, Laing O’Rourke, Mitsubishi Heavy Industries และ Samsung Heavy 
Industries  เป็นตน้ 

2) เจ้าของโครงการ (Project Owners) 
บริษทัให้บริการผลิตช้ินงานให้กบัเจา้ของโครงการ (Project Owner) ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น

บริษทัท่ีมีการขยายการลงทุนและมีการก่อสร้าง ทั้งท่ีเป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนโรงงานใหม่ การขยาย
กาํลงัการผลิตเพ่ิมเติม และการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ตวัอยา่งลูกคา้ในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ บริษทั 
บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) Phu Bia Mining และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นตน้ 
โดยทัว่ไป ลกัษณะของโครงการจะมีขนาดเล็กกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัโครงการท่ีบริษทัรับงานผ่านผูรั้บเหมาหลกัของ

การตลาดและ
การแข่งขนั

ลกัษณะลูกคา้และกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย

ช่องทางการจาํหน่าย
และการหาลูกคา้

กลยทุธ์การแข่งขนั
ภาวะอุตสาหกรรมและ

การแข่งขนั

การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ
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โครงการ (EPC Contractor) ซ่ึงเจา้ของโครงการ (Project Owner) สามารถบริหารจดัการโครงการทั้งระบบไดด้ว้ยตนเอง ไม่
มีความจาํเป็นตอ้งจดัจา้งผา่นผูรั้บเหมาหลกัของโครงการ (EPC Contractor) 

ประเภทของอุตสาหกรรมของลูกคา้ในปี 2561 – 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการรับจา้ง
ผลิตใหลู้กคา้กลุ่มอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้ามากท่ีสุด อุตสาหกรรมก๊าซและปิโตรเลียม เป็นอนัดบัถดัมา ในขณะท่ีปี 2561 และ
ปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากโครงการเหมืองแร่จากประเทศออสเตรเลียและประเทศไทยเป็นอนัดบัถดัมา โดย
มีรายละเอียดรายไดจ้ากการรับจา้งผลิตแยกตามประเภทอุตสาหกรรมของลูกคา้เป็นดงัน้ี 
 

ประเภทอุตสาหกรรมของ
ลูกค้า 

สําหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 
2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. โรงไฟฟ้า 939.70 75.98 759.94 53.93 608.72 42.36 
2. ก๊าซและปิโตรเลียม - - - - 596.58 41.51 
3. เหมืองแร่ 191.41 15.48 263.98 18.74 75.42 5.25 
4. อุตสาหกรรมอ่ืน1 105.68 8.54 385.09 27.33 156.34 10.88 

รวม 1,236.79 100.00 1,409.01 100.00 1,437.06 100.00 
หมายเหต:ุ 1 อุตสาหกรรมอ่ืน เช่นอุตสาหกรรมเหลก็ อุตสาหกรรมก๊าซและปิโตรเลยีม  และอุตสาหกรรมขนส่ง เป็นต้น 

 

รายละเอยีดโครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมภิาคของลูกค้าเป็นดังนี ้

โครงสร้างรายได้ 
สําหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายไดจ้ากลูกคา้ในต่างประเทศ       
1.1. ประเทศออสเตรเลีย 247.70 20.03 49.13 3.49 - - 
1.2. สหรัฐอเมริกา - - - - 177.87 12.38 
1.3. ประเทศอ่ืนๆ (1) 527.56 42.65 495.84 35.19 235.84 16.41 
รวมรายได้จากลูกค้าในต่างประเทศ 775.26 62.68 544.97 38.68 413.71 28.79 

2. รายไดจ้ากลูกคา้ภายในประเทศ 461.53 37.32 864.04 61.32 1,023.35 71.21 
รวมรายได้จากการรับจ้างผลติ 1,236.79 100.00 1,409.01 100.00 1,437.06 100.00 

หมายเหต:ุ (1) ประเทศอ่ืนๆในปี 2563 ประเทศหลกัคือ เกาหล ีสวิสเซอร์แลนด์ และญีปุ่่น 

 
2. ช่องทางการจําหน่ายและการหาลูกค้า 

บริษทัมีช่องทางการจาํหน่ายและการหาลูกคา้ ซ่ึงแบ่งตามประเภทลูกคา้ คือ กลุ่มลูกคา้ต่างประเทศ 
และกลุ่มลูกคา้ในประเทศ ดงัน้ี 

1) กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ  
ช่องทางการจาํหน่ายและการหาลูกคา้สาํหรับกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศ โดยการทาํการตลาดเชิง

รุกผ่านการติดต่อเพ่ือเสนอราคากบัลูกคา้โดยตรง ทั้งลูกคา้กลุ่มท่ีเป็นผูรั้บเหมาหลกัของโครงการ (EPC Contractor) และ
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กลุ่มท่ีเป็นเจา้ของโครงการ (Project Owner) โดยฝ่ายขายของบริษทัมีการติดตามข่าวสารและความเคล่ือนไหวของตลาด
อย่างใกลชิ้ด เพ่ือให้ทราบถึงขอ้มูลโครงการท่ีกาํลงัจะเปิดให้มีการเสนอราคา ไม่ว่าจะเป็นโครงการท่ีมีการลงทุนและ
ก่อสร้างเพ่ิมเติม หรือโครงการท่ีเปิดใหม่ โดยเม่ือทราบถึงโครงการต่างๆ ท่ีกาํลงัจะเปิดใหมี้การเสนอราคา ฝ่ายขายร่วมกบั
ผูบ้ริหารของบริษทัจะศึกษาถึงความเป็นไปไดแ้ละผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บของแต่ละโครงการ เพ่ือทาํการคดัเลือก
โครงการท่ีเหมาะสมท่ีเบสทเ์ทคจะดาํเนินการเสนอราคาต่อไป 

นอกจากน้ี การรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เป็นอย่างดี ประกอบกบัคุณภาพมาตรฐานการ
ให้บริการของบริษทัซ่ึงเป็นท่ียอมรับและมีช่ือเสียงในระดบัสากล ทาํให้บริษทัไดรั้บงานบางโครงการจากการติดต่อจาก
ลูกคา้เอง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการกบับริษทั หรือเป็นลูกคา้รายใหม่ท่ีไดรั้บการแนะนาํจากลูกคา้เดิมของบริษทั  
ตวัอยา่งโครงการท่ีบริษทัไดรั้บจากการติดต่อลูกคา้ต่างประเทศโดยตรง เช่น โครงการ Roy Hills ซ่ึงเป็นโครงการเหมือง
เหล็กขนาดใหญ่ โครงการ Modular Crush & Screen ท่ีประเทศออสเตรเลีย และ โครงการ Ban Houayxai Gold  ซ่ึงเป็น
โครงการเหมืองแร่ทองคาํท่ีประเทศลาว เป็นตน้ 

2) กลุ่มลูกค้าในประเทศ 
ช่องทางการจาํหน่ายและการหาลูกคา้สําหรับกลุ่มลูกคา้ในประเทศผ่านการติดต่อลูกค้า

โดยตรง ทั้งน้ี บริษทัมีความชาํนาญในการจาํหน่ายและหาลูกคา้งานระบบท่อ (Piping System Fabrication) เป็นพิเศษ โดย
บริษทัไดรั้บความไวว้างใจและไดรั้บงานระบบท่อสําหรับโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ
บริษทัเอกชนอ่ืน มาอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีบริษทัมีการต่อยอดและเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ โดยการประสานงานร่วมกบั
ผูรั้บเหมาหลกัของโครงการ (EPC Contractor) บางราย ร่วมกนัประเมินตน้ทุนและศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการเพื่อ
ใช้เป็นขอ้มูลประกอบในการทาํใบเสนอราคาของผูรั้บเหมาหลกัของโครงการ (EPC Contractor) ต่อเจ้าของโครงการ 
(Project Owner) การร่วมมือกนัดงักล่าวช่วยเพ่ิมโอกาสของความสาํเร็จในการประมูลงาน ทาํใหบ้ริษทัคงความสามารถใน
การแข่งขนัในระยะยาวไวไ้ด ้
 

3. กลยุทธ์การแข่งขัน 

 

กลยุทธ์การแข่งขัน

ด้านคุณภาพของบริการและ
ผลติภัณฑ์

ด้านความสามารถในการจัดส่ง
งานทีต่รงต่อเวลา

ข้อได้เปรียบของการมโีรงงาน 2 
แห่ง ซ่ึงมลีกัษณะเฉพาะตัวที่

แตกต่างกนั
ด้านความสามารถในการให้
คาํปรึกษาการออกแบบทาง

วศิวกรรม

ด้านความหลากหลายของ
ผลติภัณฑ์

ด้านการขยายฐานลูกค้า
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อุตสาหกรรมการให้บริการงานแปรรูปและประกอบกลุ่มช้ินงานขนาดใหญ่ (Modularization) และ
งานแปรรูปช้ินงานเหลก็ (Parts Fabrication) เป็นธุรกิจท่ีลูกคา้ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองคุณภาพของงาน และการส่งมอบงานท่ี
ตรงเวลาเป็นสาํคญั ผูว้า่จา้งทั้งท่ีเป็นเจา้ของโครงการ (Project Owner) และผูรั้บเหมาหลกัของโครงการ (EPC Contractor) 
จะพิจารณาเลือกบริษทัผูใ้หบ้ริการโดยพิจารณาจากช่ือเสียง และผลงานท่ีผา่นมาในอดีตเป็นสาํคญั ปัจจยัดา้นราคาอาจไม่ได้
เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ เน่ืองจากโครงการส่วนใหญ่มีมูลค่าสูงมาก ความล่าชา้ หรือการ
ก่อสร้างท่ีไม่ไดม้าตรฐาน จะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของผูว้า่จา้งโดยตรงอยา่งร้ายแรง เบสทเ์ทคจึงตระหนกัและให้
ความสําคญักบัคุณภาพของช้ินงานและความตรงต่อเวลา ในการส่งมอบงานเป็นอย่างมาก โดยมีการกาํหนดกลยุทธ์การ
แข่งขนัและนโยบายการดาํเนินธุรกิจใหมี้ความสามารถในการแข่งขนัไดใ้นระยะยาว ดงัน้ี: 

1) ด้านคุณภาพของบริการและผลติภัณฑ์ 
บริษทัใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพของผลงาน ดว้ยความเช่ือวา่ช่ือเสียงดา้นคุณภาพของผลงาน

เป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีจะทาํใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จในระยะยาว ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดคุ้ณภาพของช้ินงานตรงตามความตอ้งการ
ของลูกคา้มากท่ีสุด บริษทัจะร่วมกาํหนดคุณภาพมาตรฐานของแต่ละช้ินงานกบัลูกคา้ ตั้งแต่ก่อนเร่ิมกระบวนการผลิต โดย
จะครอบคลุมคุณภาพในหลายมิติ เช่น คุณภาพดา้นขนาด คุณภาพการเช่ือม และคุณภาพสี เป็นตน้ และเพ่ือเป็นการรักษา
คุณภาพมาตรฐานของบริการและผลิตภณัฑใ์ห้ดีท่ีสุด บริษทัมีการออกแบบขั้นตอนการผลิตให้สามารถตรวจสอบคุณภาพ
ของช้ินงานไดต้ลอดทุกขั้นตอนการผลิต ทั้งระหว่างกระบวนการผลิต และภายหลงัช้ินงานผลิตเสร็จส้ินแลว้ นอกจากน้ี
บริษทัยงัไดรั้บการรับรองมาตรฐานดา้นคุณภาพการผลิตในระดบัสากลหลายมาตรฐาน และมีการรับประกนัคุณภาพสินคา้
ภายหลงัการส่งมอบงานให้กบัลูกคา้แลว้ โดยแต่ละโครงการจะมีระยะเวลาการรับประกนัผลงานท่ีแตกต่างกนัตามเง่ือนไข
ของสัญญา 

2) ด้านความสามารถในการจัดส่งงานทีต่รงต่อเวลา 
บริษทัมีการบริหารจดัการเร่ิมตั้งแต่การประเมินระยะเวลาในการจดัซ้ือวตัถุดิบ การขนส่ง

วตัถุดิบมายงัโรงงาน การผลิต การประกอบ การตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน และการขนส่งช้ินงานให้ลูกคา้ การประเมิน
ระยะเวลาดังกล่าวจะใช้เป็นขอ้มูลประกอบการยื่นประมูลงาน และใช้เป็นขอ้มูลประกอบการวางแผนการผลิต ด้วย
ประสบการณ์การทาํงานในธุรกิจน้ีมาอยา่งยาวนาน ทาํให้บริษทัสามารถประเมินระยะเวลาการทาํงานไดอ้ยา่งแม่นยาํ ซ่ึง
ส่งเสริมความน่าเช่ือถือของบริษทัในดา้นความสามารถในการส่งมอบช้ินงานไดอ้ยา่งตรงตามกาํหนดระยะเวลา 

3) ข้อได้เปรียบของการมโีรงงาน 2 แห่ง ซ่ึงมลีกัษณะเฉพาะตวัทีแ่ตกต่างกนั 
บริษทัใหบ้ริการแปรรูปผลิตภณัฑเ์หลก็และโครงสร้างเหลก็ (Steel Fabrication) ผา่นโรงงาน 

2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงงานสัตหีบ และโรงงานฉะเชิงเทรา  ซ่ึงโรงงานทั้ง  2  แห่งมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนั  โดยโรงงาน
สัตหีบเป็นโรงงานขนาดใหญ่ ตั้งอยูติ่ดกบัท่าเรือพาณิชยส์ัตหีบ สามารถใหบ้ริการผลิตไดท้ั้งงานแปรรูปและประกอบกลุ่ม
ช้ินงานขนาดใหญ่ (Modularization) และงานแปรรูปช้ินงานเหล็ก (Parts Fabrication) และสาํหรับโรงงานฉะเชิงเทราซ่ึงมี
ขนาดพ้ืนท่ีโรงงานเลก็กวา่โรงงานสัตหีบ จะให้บริการผลิตช้ินงานซ่ึงมีขนาดไม่ใหญ่มากนกั และสามารถขนส่งทางถนน
ได ้

4) ด้านความสามารถในการให้คาํปรึกษาการออกแบบทางวิศวกรรม 
บริษทัไดมี้การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบังานบริการ โดยเขา้ไปมีส่วนร่วมในการให้บริการให้

คาํปรึกษาในการออกแบบทางวิศวกรรมของช้ินงานบางโครงการร่วมกบัลูกคา้ ทั้งท่ีเป็นงานแปรรูปและประกอบกลุ่ม
ช้ินงานขนาดใหญ่ (Modularization) และงานแปรรูปช้ินงานเหลก็ (Parts Fabrication) ทาํใหบ้ริษทัมีความเขา้ใจรายละเอียด
การก่อสร้างของโครงการ ลดความผดิพลาดในการประเมินตน้ทุนการผลิต สามารถวางแผนการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 



บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 56–1 One Report 2563 

 

ลดระยะเวลาและความผิดพลาดในกระบวนการผลิต ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพช้ินงานไดอ้ยา่งแม่นยาํ และลดความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการส่งช้ินงานไม่ตรงต่อเวลา ส่งผลใหเ้พ่ิมโอกาสในการไดรั้บงาน ทาํใหบ้ริษทัคงความสามารถ
ในการแข่งขนัไวไ้ด ้ 

5) ด้านความหลากหลายของผลติภัณฑ์ 
บริษทัมีความชาํนาญและประสบการณ์ท่ียาวนานในการให้บริการแปรรูปผลิตภณัฑ์เหล็ก

และโครงสร้างเหลก็ (Steel Fabrication) ทาํใหบ้ริษทัมีความยดืหยุน่ในการรับงาน สามารถใหบ้ริการงานวศิวกรรมโลหะได้
หลากหลายรูปแบบตามความตอ้งการของลูกคา้ ตวัอย่างผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัเคยส่งมอบให้กบัลูกคา้ เช่น งานแปรรูปและ
ประกอบกลุ่มช้ินงานขนาดใหญ่ (Modularization) งานระบบท่อ (Piping System Fabrication) ถงัทนแรงดนัและถงับรรจุ 
(Pressure Vessels and Storage Tanks) งานแปรรูปเสาและคานโลหะ (Beam and Column) คานโครงสร้างขนาดใหญ่ 
(Girders) ทางเดินตะแกรงเหลก็ (Walkways and Gratings) และโครงสร้างทรงกรวย (Hopper) เป็นตน้ 

6) ด้านการขยายฐานลูกค้า 
ในช่วงปี 2554–2558 บริษทัมีฐานลูกคา้หลกัอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ทั้ งน้ีเพ่ือเป็นการ

ส่งเสริมการเติบโตของบริษทัใน ระยะยาว บริษทัมีการทาํการตลาดเชิงรุกเพ่ือขยายฐานลูกคา้ให้กวา้งยิง่ข้ึน โดยในปี 2560 
บริษทัไดข้ยายฐานลูกคา้เขา้สู่ประเทศในกลุ่มทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต ้แอฟริกา และเอเชีย โดยรับงานโครงการใน
ประเทศต่างๆถึง 15 ประเทศ นอกจากน้ี จากประสบการณ์และคุณภาพการทาํงานในวงการงานแปรรูปผลิตภณัฑเ์หลก็และ
โครงสร้างเหลก็ (Steel Fabrication) มาอยา่งยาวนานจนเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล ลูกคา้มีความเช่ือถือในคุณภาพงานของ
บริษทั ทาํให้บริษทัสามารถขยายฐานลูกคา้ไดโ้ดยง่าย ผ่านกลุ่มลูกคา้เดิมท่ีบริษทัเคยให้บริการ โดยลูกคา้เดิมกลุ่มน้ีจะ
แนะนาํบริษทัใหก้บัเจา้ของโครงการ (Project Owner) หรือผูรั้บเหมาหลกัของโครงการ (EPC Contractor) รายอ่ืนๆ  

สาํหรับกลุ่มลูกคา้ในประเทศ บริษทัมีการขยายงานแปรรูปช้ินงานเหลก็ (Parts Fabrication) 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงไฟฟ้าจาํนวนมาก ทั้งงานระบบท่อ (Piping System Fabrication) งานแปรรูปและประกอบถงัทนแรงดนั
และถงับรรจุ (Pressure Vessels and Storage Tanks) และงานโครงสร้าง (Structural Steel Fabrication) ซ่ึงสอดคล้องกับ
ความชาํนาญของบริษทั และประสบการณ์ดา้นการใหบ้ริการงานแปรรูปช้ินงานเหลก็ (Parts Fabrication) สาํหรับโรงไฟฟ้า
มาอย่างยาวนาน นอกจากน้ีบริษัทยงัขยายการให้บริการสู่กลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ
ภายในประเทศมากข้ึน เพ่ือรักษาระดบัรายไดข้องกลุ่มบริษทั และชดเชยรายไดจ้ากต่างประเทศท่ีลดลง 
 

4. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 
 

ภาวะอุตสาหกรรมและ
การแข่งขนั

ธุรกิจแปรรูปผลิตภณัฑ์
เหลก็และโครงสร้างเหลก็

อุตสาหกรรม
เหมืองสินแร่

เหลก็

อุตสาหกรรม
เหมืองถ่านหิน

อุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม

อุตสาหกรรม
ก๊าซธรรมชาติ

อุตสาหกรรม
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า

ในประเทศ

ธุรกิจโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีน



บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 56–1 One Report 2563 

 

 

ธุรกจิแปรรูปผลิตภัณฑ์เหลก็และโครงสร้างเหล็ก (Steel Fabrication) 

รายไดห้ลกัของบริษทัมาจากเบสท์เทคซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เป็นรายไดจ้ากงานแปรรูปเหล็ก โดยใน
ระหวา่งปี 2559–2561 รายไดป้ระมาณร้อยละ 27 ถึงร้อยละ 63 ของรายไดจ้ากการรับจา้งผลิตมาจากลูกคา้ต่างประเทศ ดงันั้น 
อาจกล่าวไดว้า่ตลาดท่ีเบสทเ์ทคดาํเนินธุรกิจแข่งขนัอยูน่ั้น มิไดจ้าํกดัอยูแ่ต่เพียงภายในประเทศ แต่เป็นการแข่งขนัในระดบั
โลก ระหว่างผูป้ระกอบการทั้งท่ีมาจากประเทศไทยและท่ีมาจากประเทศผูส่้งออกรายอ่ืนๆ ในขณะท่ีลูกคา้ก็จะมาจาก
หลากหลายภูมิภาคและหลากหลายอุตสาหกรรม ซ่ึงลกัษณะโดยทัว่ไปของภาวะอุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กของโลก 
ภาวะการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ และภาพรวมความตอ้งการสินคา้ในอุตสาหกรรมเหลก็ต่างๆ สรุปไดด้งัน้ี: 

1) ภาวะอุตสาหกรรมแปรรูปเหลก็ของโลก 
จากสถิติโดย International Trade Centre องค์กรภายใตอ้งค์การการคา้โลก (World Trade 

Organization หรือ “WTO”) เปิดเผยวา่ มูลค่าการนาํเขา้ผลิตภณัฑแ์ปรรูปผลิตภณัฑเ์หลก็และโครงสร้างเหลก็ของโลกลดลง
จาก 98,624 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2558 เป็น 94,867 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี 2559 และปรับเพ่ิมข้ีนในปี 
2560  และ 2561 อยา่งไรกต็าม ในปี 2562 การนาํเขา้ผลิตภณัฑแ์ปรรูปเหลก็และโครงสร้างลดลงจากปีก่อนประมาณ 1,970 
ลา้นเหรียญ ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนและลดลงดงักล่าวเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะสินคา้โภคภณัฑ ์
 

ผู้นําเข้าผลติภัณฑ์แปรรูปผลติภัณฑ์เหลก็และโครงสร้างเหลก็ทาํด้วยเหลก็ 10 รายแรกของโลกปี 2558 – 2562* 
                (หน่วย: ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ)  

ลาํดบั ประเทศ 2558 2559 2560 2561 2562 

1 สหรัฐอเมริกา 8,927 9,255 9,558 10,665 11,029 
2 เยอรมนี 7,539 7,792 8,611 9,669 8,900 
3 สหราชอาณาจกัร 3,356 3,326 3,273 6,412 5,678 
4 ฝร่ังเศส 3,865 3,956 4,397 4,957 4,843 
5 ญ่ีปุ่น 3,205 3,255 3,274 3,808 3,871 
6 ไทย 3,796 3,709 4,037 3,898 3,547 
7 เกาหลีใต ้ 4,016 3,225 2,968 2,949 3,445 
8 จีน 3,191 2,919 3,026 3,204 3,209 
9 เมก็ซิโก 3,082 2,955 3,018 3,197 3,172 

10 เนเธอร์แลนด ์ 1,950 2,016 2,258 2,625 2,718 
อ่ืนๆ 55,698 52,459 59,148 63,228 62,229 

รวม 98,624 94,867 103,569 114,611 112,641 
 

2) ภาวะการแข่งขัน 
การแข่งขันในตลาดต่างประเทศเป็นการแข่งขันระหว่างผูป้ระกอบการแปรรูปเหล็ก

นานาชาติ ซ่ึงการส่งออกส่วนใหญ่มาจากประเทศผูผ้ลิตจากเอเชียเป็นหลกั โดยมีสัดส่วนมากกวา่ร้อยละ 50 ของการส่งออก
ทั้งโลก โดยมีจีนเป็นผูส่้งออกรายใหญ่ท่ีสุดของโลก 
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ผู้ส่งออกผลติภัณฑ์แปรรูปผลติภัณฑ์เหลก็และโครงสร้างเหลก็ 10 รายแรกในภูมิภาคเอเชียปี 2558 – 2562* 
               (หน่วย : ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ)  

ลาํดบั ประเทศ 2558 2559 2560 2561 2562 
1 จีน 19,858  17,800  18,718  20,626  22,864  
2 เกาหลีใต ้ 5,123  5,581  6,636  4,359  3,533  
3 ตุรกี 2,211  2,067  2,271  2,598  2,616  
4 อินเดีย 1,944  1,730  2,011  2,111  2,165  
5 ไทย 2,083  1,870  1,707  1,796  1,752  
6 ญ่ีปุ่น 1,158  1,410  1,303  1,514  1,500  
7 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 592  587  810  1,189  1,494  
8 ไตห้วนั 1,302  1,247  1,353  1,518  1,461  
9 เวยีดนาม 437  5867  577  773  1,101  

10 มาเลเซีย 1,350  926  679  720  867  
อ่ืนๆ – ภูมภิาคเอเชีย 2,687  3,136  2,531  2,860  2,590  
รวม – ภูมภิาคเอเชีย 38,744  36,943  38,596  40,064  41,942  

รวม – โลก 98,446  95,806  101,688  110,994  111,276  
* แหล่งข้อมูล: สถิติจาก International Trade Centre องค์กรภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization 

หรือ WTO) ณ 13 ม.ค. 2564 
* หมายเหตุ: มูลค่านาํเข้า–ส่งออก ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์เหลก็และโครงสร้างเหลก็รวม นาํมาจากมูลค่านาํเข้า–

ส่งออกของสินค้าตามระบบพิกัดศุลกากร (Harmonized Code) แต่ละประเภท ดังนี ้7308 โครงสร้างเหลก็ 7326 ผลิตภัณฑ์แปร
รูปผลิตภัณฑ์เหลก็ และ 8403 หม้อต้มไอนํา้ 

 
ผูผ้ลิตในไทยจดัเป็นหน่ึงในกลุ่มผูผ้ลิตหลกัท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขนัสูง เน่ืองจากผูผ้ลิต

ในไทยมีขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นแรงงานมีฝีมือ ค่าแรง และระยะทางขนส่งท่ีไม่ไกลจนเกินไป ปัจจุบนั บริษทัเป็นผูผ้ลิตราย
ใหญ่รายหน่ึงในประเทศไทย โดยมีกาํลงัการผลิต 2,500 – 4,000 ตนัต่อเดือน 

3) ภาพรวมความต้องการสินค้าในอุตสาหกรรมหลกัต่างๆ 
แร่อุตสาหกรรม (Industrial Metals) เช่น แร่เหลก็ แร่อลูมิเนียม แร่ทองแดง มีความตอ้งการใช้

เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการพฒันาเศรษฐกิจของโลก ซ่ึงบทวเิคราะห์เก่ียวกบัสินคา้โภคภณัฑ ์ Commodity Market 
Outlook จดัทาํโดย World Bank Group (เดือนตุลาคม 2561)  คาดการณ์วา่การเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยส่วนใหญ่จะมา
จากตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) และประเทศจีน ซ่ึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศจีน ยงัตอ้งการการลงทุน
ทางดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และมีการลงทุนในโครงการใหม่อยา่งต่อเน่ือง ตวัอยา่งเหมืองแร่ท่ีกลุ่มลูกคา้ของบริษทั
ดาํเนินการ ไดแ้ก่ เหมืองสินแร่เหลก็ เหมืองทองคาํและทองแดง และเหมืองถ่านหินเป็นตน้ โดยมีภาพรวมของอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ดงักล่าว สรุปไดด้งัน้ี 

3.1) ภาวะอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
แร่อุตสาหกรรม (Industrial Metals) เช่น แร่เหล็ก แร่อลูมิเนียม แร่ทองแดง มีความ

ตอ้งการใชเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการพฒันาเศรษฐกิจของโลก ซ่ึงบทวิเคราะห์เก่ียวกบัสินคา้โภคภณัฑ ์Commodity 
Market Outlook จดัทาํโดย World Bank Group (เดือนตุลาคม 2561)  คาดการณ์ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยส่วน
ใหญ่จะมาจากตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) และประเทศจีน ซ่ึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศจีน ยงัตอ้งการ
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การลงทุนทางดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และมีการลงทุนในโครงการใหม่อย่างต่อเน่ือง ตวัอย่างเหมืองแร่ท่ีกลุ่มลูกคา้ของ
เบสท์เทคดาํเนินการ ไดแ้ก่ เหมืองสินแร่เหล็ก เหมืองทองคาํและทองแดง และเหมืองถ่านหินเป็นตน้ โดยมีภาพรวมของ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ดงักล่าว สรุปไดด้งัน้ี 

อุตสาหกรรมเหมืองสินแร่เหลก็ 
สินแร่เหล็กเป็นทรัพยากรท่ีมีการบริโภคมากท่ีสุดในโลก โดยสินแร่เหล็กเกือบ

ทั้งหมดจะผ่านกระบวนการสกดัสินแร่ให้ไดแ้ร่เหล็กเพ่ือนาํไปใชใ้นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองประเภทต่างๆ ท่ีส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (เช่น สะพาน ท่าเรือ) อุตสาหกรรมขนส่ง (เช่น 
รถไฟ เรือ) อุตสาหกรรมรถยนต ์เป็นตน้ 

สําหรับในปี 2561 จากบทวิเคราะห์ Commodity Market Outlook  จดัทาํโดย World 
Bank Group (เดือนตุลาคม 2561) ราคาสินแร่เหลก็อยูใ่นภาวะตกตํ่าเน่ืองมาจากขอ้พิพาททางการคา้ระหวา่งสหรัฐฯ กบัจีน 
โดยการกาํหนดภาษีนาํเขา้เหลก็และผลิตภณัฑเ์หลก็สูงข้ึน นอกจากน้ียงัมีปัญหาการผลิตเหลก็ส่วนเกินของโลกท่ีคาดวา่จะ
ยงัไม่สามารถคล่ีคลายไดภ้ายใน 3 ปีขา้งหน้า และสต๊อกเหล็กจาํนวนมากของจีน ส่งผลให้ความตอ้งการและราคาเหล็ก
โดยรวมลดลง  รวมทั้งความตอ้งการใชท่ี้ลดลงจากประเทศจีนและประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ซ่ึงนอกจาก
เป็นการใชภ้ายในประเทศส่วนหน่ึงยงัเป็นการผลิตผลิตภณัฑเ์หลก็เพ่ือการส่งออกดว้ย 

อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหิน 
ถ่านหินถือเป็นแร่พลังงานหรือแร่เ ช้ือเพลิงเป็นแร่ท่ีถูกนํามาใช้ในการผลิต

กระแสไฟฟ้า โดยบทความท่ีจดัทาํโดย U.S. Energy Information Administration (“EIA”) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกบัขอ้มูลดา้นพลงังานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ท่ีเปิดเผยผา่นเวบ็ไซตข์อง EIA ระบุวา่ ในปี 2553 มีการใชถ้่านหินเพ่ือ
ผลิตกระแสไฟฟ้าจาํนวน 8.1 พนัลา้นเมกะวตัตช์ัว่โมง หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของการผลิตกระแสไฟฟ้าทัว่โลก นอกจากน้ี 
EIA ยงัคาดการณ์วา่ ในปี 2583 จะมีการใชถ้่านหินเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าจาํนวน 13.9 พนัลา้นเมกะวตัตช์ัว่โมง หรือคิดเป็น
ร้อยละ 36 ของการผลิตกระแสไฟฟ้าทัว่โลก หรือคิดเป็นการใชถ้่านหินเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 72 ใน
ระยะเวลา 30 ปี 

สําหรับในปี 2561 จากบทวิเคราะห์ Commodity Market Outlook  จดัทาํโดย World 
Bank Group (เดือนตุลาคม 2561) ไดร้ายงานถึงราคาถ่านหินโดยเฉล่ียไดป้รับตวัเพ่ิมสูงข้ึนในปี 2561 เม่ือเทียบกบัปี 2560 
โดยเป็นผลมาจากสภาวะอากาศท่ีร้อนผดิปกติในแถบเอเชียและยโุรป ทาํใหมี้ความตอ้งการใชถ้่านหินเพ่ือผลิตไฟฟ้ามากข้ึน 
แต่อยา่งไรกต็ามความตอ้งการใชถ้่านหินในระยะยาวมีแนวโนม้ท่ีจะลดลง โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเติบโตท่ีคาดวา่จะมี
แนวโนม้ลดลงของภาวะเศรษฐกิจในประเทศจีน ส่งผลให้ความตอ้งการใชถ้่านหินในประเทศจีนเติบโตลดลงตามไปดว้ย 
และแนวโน้มหลกัของการผลิตไฟฟ้าของโลกท่ีเปล่ียนจากการผลิตไฟฟ้าด้วยเช้ือเพลิงฟอสซิลมาเป็นผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานสะอาดมากข้ึน 

3.2) ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาต ิ
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ จดัเป็นเช้ือเพลิงหลกัของการผลิตพลงังาน

โลก ซ่ึงจากการคาดการณ์โดย EIA ท่ีเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ของ EIA ภายในปี 2583 ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมส่วนใหญ่จะถูก
นําไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่ง ในขณะท่ีก๊าซธรรมชาติจะถูกนําไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและ
ภาคอุตสาหกรรม ทั้งน้ี ความตอ้งการของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและก๊าซธรรมชาติสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
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อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
การเติบโตของการบริโภคปิโตรเลียมในประเทศท่ีอยู่ในกลุ่มองค์การเพ่ือความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organization for Economic and Co–operation and Development หรือ “OECD”) มี
แนวโนม้ท่ีลดลง ซ่ึงเป็นผลมาจากการพฒันาเทคโนโลยีดา้นการประหยดันํ้ ามนัของยานพาหนะ และการลดลงของการใช้
เช้ือเพลิงประเภทปิโตรเลียมเพ่ือการผลิตพลงังาน ในขณะเดียวกนั การใชปิ้โตรเลียมของประเทศท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มองคก์าร
เพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (“Non–OECD”) มีแนวโน้มท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของ
ยานพาหนะส่วนบุคคลในกลุ่มประเทศ Non–OECD และการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมในประเทศดงักล่าว โดยมี
ประเทศผูผ้ลิตนํ้ ามนัหลกัของโลก ไดแ้ก่ ประเทศในกลุ่ม Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) ซ่ึงเป็น
องค์การกลุ่มประเทศผูส่้งนํ้ ามนัออก ประกอบไปดว้ยสมาชิกผูผ้ลิตนํ้ ามนั เช่น ซาอุดิอาระเบีย อิรัก อิหร่าน คูเวต และ
เวเนซุเอลา เป็นตน้ 

สําหรับในปี 2561 จากบทวิเคราะห์ Commodity Market Outlook จดัทาํโดย World 
Bank Group (เดือนตุลาคม 2561) ไดร้ายงานถึงราคานํ้ามนัดิบของตลาดโลกมีความผนัผวนอนัเน่ืองมาจากสภาวะตึงเครียด
จากสงครามการคา้ การเพ่ิมกาํลงัการผลิตของสหรัฐฯ การคว ํา่บาตรทางการคา้ของสหรัฐฯ ต่อการส่งออกนํ้ามนัของอิหร่าน 
การสูญเสียกาํลงัการผลิตของเวเนซูเอล่า และขอ้กงัวลเก่ียวกบัระดบักาํลงัการผลิตส่วนเกินของกลุ่มประเทศ OPEC รวมทั้ง
ปัจจยัอ่ืนๆ อยา่งไรก็ดี อุปสงคข์องการบริโภคนํ้ ามนัยงัคงเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในช่วงปี 2560 จนถึงตน้ปี 2562 เน่ืองจาก
การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก โดยความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัท่ีเติบโตเพ่ิมข้ึนจะมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน
และประเทศนอกกลุ่มองคก์ารเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (“Non–OECD”) 

อุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ 
ในอดีต ก๊าซธรรมชาติถูกนาํไปใชป้ระโยชน์เพ่ือการหุงตม้ในครัวเรือนเป็นหลกั แต่

อย่างไรก็ตาม ระยะหลงัมาน้ี ก๊าซธรรมชาติถูกนาํไปใช้เพ่ือเป็นผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นสัดส่วนท่ีมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
เน่ืองจากก๊าซธรรมชาติจดัเป็นเช้ือเพลิงสะอาดท่ีก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์นอ้ยกว่าเช้ือเพลิงประเภทปิโตรเลียมและ
ถ่านหิน ซ่ึงบทความโดย EIA ท่ีเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์อง EIA ระบุวา่ ในปี 2553 ก๊าซธรรมชาติถูกใชเ้พ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า
เป็นร้อยละ 22 ของการผลิตกระแสไฟฟ้าทัว่โลก และคาดวา่การใชก๊้าซธรรมชาติเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าจะเพิ่มข้ึนเป็นร้อย
ละ 24 ของการผลิตกระแสไฟฟ้าทัว่โลกในปี 2583 เน่ืองจากก๊าซธรรมชาติเป็นทรัพยากรท่ีมีปริมาณมาก ก่อใหเ้กิดมลภาวะ
จากการเผาไหมน้้อยกว่า และราคาค่อนขา้งตํ่าเม่ือเทียบกบัเช้ือเพลิงประเภทปิโตรเลียม ผูผ้ลิตกระแสไฟฟ้าทัว่โลกจึงมี
แนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนมาใชก๊้าซธรรมชาติมากข้ึน ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติจึงมีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองตามการใช้
ไฟฟ้าโดยรวม 

สําหรับในปี 2561 จากบทวิเคราะห์ Commodity Market Outlook จดัทาํโดย World 
Bank Group (เดือนตุลาคม 2561) ในระยะเวลาสองทศวรรษท่ีผ่านมา ความตอ้งการใช้ก๊าซธรรมชาติมีเพ่ิมสูงข้ึนอย่าง
รวดเร็วกว่านํ้ ามนัเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า ซ่ึงเป็นกระแสหลกัตามความตอ้งการของประเทศทัว่โลก แตกต่างจากความ
ตอ้งการถ่านหินซ่ึงมาจากจีนและอินเดียเป็นหลกั เพ่ือลดปัญหามลภาวะและสนบัสนุนการใชพ้ลงังานสะอาดมากข้ึน ในปี 
2561 ราคาก๊าซธรรมชาติไดเ้ร่ิมปรับตวัเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยจากปี 2560 แต่ในระยะยาวแลว้ราคาก๊าซธรรมชาติมีแนวโนม้จะเร่ิม
คงท่ีมากข้ึน เน่ืองจากการคาดการณ์ถึงอุปทานท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต จากการเพ่ิมกาํลงัการผลิตของผูผ้ลิตหลกัคือ 
สหรัฐอเมริกา และ ออสเตรเลีย 
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3.3) ภาวะอุตสาหกรรมโรงงานผลติกระแสไฟฟ้าในประเทศ 
ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในประเทศไทยมีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือยๆ ตามการเจริญเติบโต

ของเศรษฐกิจของไทย ในขณะท่ีกาํลงัการผลิตไฟฟ้ารวมมีการเพ่ิมข้ึนในทิศทางเดียวกนั โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (“กฟผ.”) 
จะตอ้งจดัให้มีกาํลงัผลิตไฟฟ้ารวมสูงกวา่จาํนวนความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุดเสมอเพ่ือความมัน่คงและเพียงพอของพลงังาน
ไฟฟ้า 

ตามแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580  ณ วนัท่ี 30 
เมษายน 2562 (“PDP 2018”) ท่ีจดัทาํโดยสาํนกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน ไดมี้การพยากรณ์ปริมาณความ
ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในประเทศไทยในปี 2561 – 2580 และเพ่ือใหก้ารวางแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงไปอนัเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี
ดา้นการผลิตไฟฟ้าท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต รวมถึงสะทอ้นกบัแนวนโยบายของรัฐบาลและแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โดยมีการพิจารณาจากการพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าเหมาะสมกบัความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าและศกัยภาพการผลิตในแต่ละภูมิภาค 
นอกจากน้ียงัไดค้าํนึงถึงความเช่ือมโยงระหว่างการลงทุนในการผลิตไฟฟ้า ความมัน่คงของระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือให้การ
บริหารจดัการของระบบไฟฟ้าเกิดความคุม้ค่าสูงสุด และการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขนัภายใตก้ารกาํกบัดูแล
ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดและคงไวซ่ึ้งความมัน่คง 
 

ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทย 

 
แหล่งข้อมลู: สาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน 

 
จากความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ สาํนกังานนโยบายมีการวางแผนกาํลงัการ

ผลิตไฟฟ้า โดยปี 2580 ประเทศไทยจะมีกาํลงัผลิตไฟฟ้ารวมสุทธิ 77,211 เมกะวตัต ์โดยประกอบดว้ยกาํลงัผลิตไฟฟ้า ณ 
ส้ินปี 2560 รวม 46,090 เมกะวตัต ์และกาํลงัผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่รวม 56,431 เมกะวตัต ์หกัดว้ยกาํลงัผลิตโรงไฟฟ้าเก่าท่ี
หมดอาย ุจาํนวน 25,310 เมกะวตัต ์

 -

 20,000.00
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 60,000.00

 80,000.00

 100,000.00
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(หน่วย:เมกะวตัต)์
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ตามแนวทางการจัดทาํแผน PDP 2018 ได้ระบุแผนการพฒันาโรงไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมถึงโรงไฟฟ้าใหม่ท่ีรับซ้ือจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power 
Producer หรือ “IPP”) ในช่วงปี 2561 – 2567 ดงัน้ี 

 
ผู้ผลติ
ไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้า 
กาํลงัการผลติไฟฟ้าตาม
สัญญา (เมกะวตัต์) 

ปีทีจ่่ายเข้า
ระบบไฟฟ้า 

กฟผ. โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เคร่ืองท่ี 4 – 7 600 2561 
โรงไฟฟ้าลาํตะคอง (สูบกลบั) เคร่ืองท่ี 3 – 4 500 2561 
กงัหนัลมผลิตไฟฟ้าลาํตะคอง ระยะท่ี 2 24 2561 
โรงไฟฟ้าทดแทนพระนครใต ้ระยะท่ี 1 1,386 2562 
โรงไฟฟ้าบางประกง ทดแทนเคร่ืองท่ี 1 – 2 1,220 2563 
พลงันํ้าทา้ยเข่ือน 67.95 2561–2566 
พลงังานแสงอาทิตยทุ่์นลอยนํ้าเข่ือนสิรินธร 0.25 2561 
โครงการนาํร่องพลงังานแสงอาทิตยทุ่์นลอยนํ้าร่วมกบั
โรงไฟฟ้าพลงันํ้า 

69 2563–2566 

IPP บริษทั กลัฟ์ พีดี จาํกดั ชุดท่ี 1 1,250 2564 
บริษทั กลัฟ์ เอสอาร์ซี จาํกดั ชุดท่ี 2 1,250 2565 
บริษทั กลัฟ์ พีดี จาํกดั ชุดท่ี 1 1,250 2566 
บริษทั กลัฟ์ พีดี จาํกดั ชุดท่ี 2 1,250 2567 

รวมกาํลงัการผลติจากโรงไฟฟ้าเพิม่เตมิ 8,867.20  
 

ธุรกจิโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

นอกจากธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก (Steel Fabrication) ท่ีเป็น
ธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั บริษทัยงัมีบริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งเพ่ือรองรับการดาํเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน 
ซ่ึงลกัษณะโดยทัว่ไปของภาวะอุตสาหกรรมโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าหมุนเวยีน พอสรุปไดด้งัน้ี 

ภาวะอุตสาหกรรมโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าหมุนเวยีน 
เน่ืองจากพลงังานทางเลือกเร่ิมมีบทบาทท่ีสาํคญัในระบบไฟฟ้าของประเทศไทย การ

จดัทาํแผน PDP 2018 จึงไดผ้นวกแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (Alternative Energy Development 
Plan หรือ “AEDP”) เขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของ PDP 2018 ทั้ งน้ี ตามแผน PDP 2018 กาํลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวยีนรวมเท่ากบั 28,004 เมกะวตัต:์ 
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กาํลงัการผลติติดตั้งตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกปี 2580 

 
 
อยา่งไรก็ตาม ณ ส้ินปี 2560 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) 

ไดด้าํเนินการร่างแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก พ.ศ. 2561 – 2580 (AEDP 2018) ฉบบัปรับปรุงใหม่เพ่ือ
เสนอกระทรวงพลงังาน ส่งผลใหก้ารผลิตไฟฟ้ารวมของพลงังานทางเลือกเม่ือส้ินสุดแผนปี 2580 จะมีกาํลงัการผลิตไฟฟ้า
ทั้งส้ินเป็น 28,004 เมกะวตัต ์เพ่ิมจากแผนเดิม 18,613 เมกะวตัต ์โดยเนน้ไปท่ีพลงังานแสงอาทิตย ์และพลงังานจากชีวมวล 
 

5. การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 
5.1. ฐานการผลติและกาํลงัการผลติ 

บริษทัใหบ้ริการแปรรูปผลิตภณัฑเ์หลก็และโครงสร้างเหลก็ (Steel Fabrication) ผา่นโรงงาน 
2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงงานสัตหีบ และโรงงานฉะเชิงเทรา  รายละเอียดของโรงงานทั้ง 2 แห่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปได้
ดงัน้ี 

 

โรงงาน ทีต่ั้ง 
ขนาดพืน้ที่ 

(ตารางเมตร) 
กาํลงัการผลติ1 
(ตนัต่อเดือน) 

โรงงานสัตหีบ ฐานทพัเรือสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จงัหวดัชลบุรี 187,510 1,500 – 3,000 
โรงงานฉะเชิงเทรา ต.บางขวญั  อ.เมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 133,812 1,000 

หมายเหต:ุ  1 กาํลงัการผลิตจะแตกต่างกันไปตามแต่ลกัษณะเฉพาะของงานแต่ละโครงการ 
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5.2. การจัดหาปัจจัยการผลติ 

ปัจจยัการผลิตท่ีสาํคญัของบริษทั สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วตัถุดิบและแรงงาน 
สรุปไดด้งัน้ี 

1) วตัถุดบิ 
บริษัทใช้เหล็กหลายรูปแบบเป็นวตัถุดิบหลักในการผลิต เช่น เหล็กแผ่น เหล็ก

รูปพรรณ ท่อ และขอ้ต่อ เป็นตน้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเหล็กคุณภาพสูง มีความทนทานภายใตส้ภาวะการใช้งานจริงของ
โครงการอุตสาหกรรมหนกัต่างๆ เช่น การใชง้านภายใตส้ภาวะแรงดนัสูง อุณหภูมิท่ีสูงหรือตํ่ากวา่ภาวะปกติมากๆ เป็นตน้ 
ดงันั้น เพ่ือเป็นการควบคุมเหลก็ให้ไดคุ้ณภาพและปริมาณตามท่ีตอ้งการ บริษทัจึงสั่งซ้ือเหลก็จากผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบซ่ึงได้
คุณภาพมาตรฐานตามท่ีกาํหนด และมีความน่าเช่ือถือ ในปัจจุบนับริษทัมีการสั่งซ้ือวตัถุดิบส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60 ถึง
ร้อยละ 85 จากภายในประเทศ สามารถจาํแนกแหล่งท่ีมาวตัถุดิบไดด้งัน้ี 

 

แหล่งที่มาวตัถุดิบ 

สําหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
วตัถุดิบในประเทศ 414.65 67.79 434.70 63.50 565.59 84.67 
วตัถุดิบต่างประเทศ 197.01 32.21 249.92 36.50 102.42 15.33 
รวมวัตถุดบิ 611.66 100.00 684.62 100.00 668.01 100.00 

2) แรงงาน 
งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก  (Steel Fabrication) ท่ีบริษัท

ให้บริการผลิตตอ้งอาศยัแรงงานจาํนวนมาก โดยงานส่วนท่ีมีความซับซ้อนมากและมีความสําคญัจะดาํเนินการผลิตโดย
พนกังานประจาํซ่ึงเป็นแรงงานฝีมือ และช่างเทคนิคเฉพาะทาง แต่หากเป็นงานส่วนอ่ืนๆ ท่ีมีความซบัซอ้นไม่มากนกั บริษทั
จะจดัจา้งพนกังานชัว่คราวเพ่ือดาํเนินการผลิต บริษทัมีการบริหารจดัการแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนคุณภาพ
และจาํนวนแรงงานในการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการผลิต ไม่เคยมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการผลิตอยา่งมีนยัสําคญั และมีการกระจายความเส่ียงการขาดแคลนแรงงานดว้ยการจดัจา้งแรงงานผ่านบริษทัผู ้
จดัหาแรงงานมากกวา่ 10 บริษทั 

5.3. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
บริษทัมีการควบคุมมลภาวะท่ีอาจเกิดข้ึนตลอดกระบวนการผลิต เช่น การพน่สีจะกระทาํใน

พ้ืนท่ีปิด มีการขึงผา้ใบเพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายของมลภาวะทางอากาศท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้บริษทัมีการประสานงานกบั
สาํนกังานอุตสาหกรรมประจาํจงัหวดัเพ่ือจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน มีการประชาสัมพนัธ์ใหชุ้มชนโดยรอบโรงงานทราบวา่
บริษทัมีการดาํเนินกิจการอยา่งไร นอกจากน้ี บริษทัยงัไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากล
ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี ท่ีผา่นมาบริษทัไม่เคยไดรั้บการร้องเรียน และไม่เคยมีประวติัมีขอ้พิพาทหรือถูกฟ้องร้อง
เก่ียวกบัการสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

5.4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินงานมูลค่ารวมประมาณ 1,050 

ลา้นบาท โดยมีงานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบดงัน้ี
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งานโครงสร้าง (Structural Steel Fabrication) ทีส่ําคญัและยงัไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ชื่อโครงการ อุตสาหกรรม 
ประเทศที่ตั้ง 
ของโครงการ 

ชื่อลูกค้า 
ระยะเวลาดาํเนินการ

โดยประมาณ 
มูลค่างาน 

โดยประมาณ1 
มูลค่างานทีย่งัไม่รับรู้รายได้

โดยประมาณ1 
Rail Mounted Stacker 
Fabrication and Pre–

Assembly 
เหมืองถ่านหิน ออสเตรเลีย 

Thyssenkrupp 
Industrial Solutions 

(Australia) 
02/11/2020–30/7/2021 1.86 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

(55.53 ลา้นบาท) 
1.73 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

(52.43 ลา้นบาท) 

East Rockingham –Australia–
Steel Structure Fabrication 

โรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้า ออสเตรเลีย Hitachi Zosen Inova 24/6/2020–31/3/2021 4.16 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

(125.79 ลา้นบาท) 
1.73 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

(52.30 ลา้นบาท) 

Thai Oil Clean Fuel Project, 
Thailand โรงกลัน่นํ้ ามนั ประเทศไทย 

Joint Venture (UJV) 
of Petrofac SEA, 
Saipem Singapore & 
Samsung Eng. 
Thailand 

01/10/2019 – 31/10/2021 1,289.07 ลา้นบาท 714.32 ลา้นบาท 

หมายเหต:ุ 1 คาํนวณโดยใช้อัตราแลกเปลีย่น 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 30.22 บาท 

งานแปรรูปและประกอบถังทนแรงดนัและถังบรรจุ ทีส่ําคัญและยงัไม่ได้ส่งมอบ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

ชื่อโครงการ อุตสาหกรรม 
ประเทศที่ตั้ง 
ของโครงการ 

ชื่อลูกค้า ระยะเวลาดาํเนินการตามสัญญา 
มูลค่างาน 

โดยประมาณ1 

มูลค่างานทีย่งัไม่
รับรู้รายได้
โดยประมาณ 

GPD Site 
Fabrication Tank โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ประเทศไทย MHI Power Project (Thailand) Co., Ltd 1/8/2020–30/11/2021 105 ลา้นบาท 61.62 ลา้นบาท 

ABP1R Site 
Fabrication Tank โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ประเทศไทย TPSC (THAILAND) CO., LTD. 4/9/2020–30/9/2021 45.16 ลา้นบาท 42.47 ลา้นบาท 
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1.3. โครงสร้างการถือหุ้น 

1.3.1. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  
บริษทัประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) โดยลงทุนในบริษทัยอ่ย 2 แห่ง 

คือ บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัแกนของกลุ่ม และบริษทั เบสทเ์ทค อินดสัตรีส์ จาํกดั 
 

 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีขนาดเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนวา่
ดว้ยการขออนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ว่าดว้ยการพิจารณาขนาดของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการอนุญาตให้บริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน 
(Holding Company) เสนอขายหุน้ท่ีออก 
  

บริษทั บีที เวลธ์   
อินดสัตรีส์ จาํกดั 

(มหาชน)

บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์
เอน็จิเนียร่ิงจาํกดั

บริษทั เบสทเ์ทค  
อินดสัตรีส์ จาํกดั

99.50% 100% 
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ข้อมูลกลุ่มบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

บริษัท บีท ีเวลธ์ อนิดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 
หุน้ท่ีจดทะเบียนและชาํระแลว้ หุน้สามญั 756,000,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไว ้ 0.50 บาท ต่อหุน้ 
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) โดยมีบริษทั 

เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั เป็นบริษทัแกน (Core Company) ประกอบ
ธุรกิจให้บริการแปรรูปผลิตภณัฑ์และโครงสร้างเหล็ก ตามความตอ้งการและ
ขอ้กาํหนดของลูกคา้ 

สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 593/3 ซอยรามคาํแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคาํแหง  แขวงวงัทองหลาง  
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท:์   66 2314 2151 – 2       โทรสาร:   66 2319 7301 – 2 
เวบ็ไซต ์ https://www.btwealthindustries.com 
เลขทะเบียนบริษทั 0107558000431 
บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั 
หุน้ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ หุน้สามญั 3 ลา้นหุน้ 
มูลค่าท่ีตราไว ้ หุน้ละ 100 บาท 
ประเภทธุรกิจ ใหบ้ริการแปรรูปผลิตภณัฑเ์หลก็และโครงสร้างเหลก็ 
สาํนกังานใหญ่ 593/3 ซอยรามคาํแหง 39 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท:์   66 2314 2151 – 2 โทรสาร:   66 2319 7301 – 2 
โรงงาน ฉะเชิงเทรา 10/4 หมู่ 10 ต.บางขวญั อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 

โทรศพัท:์   66 38 090 793 – 95    โทรสาร:   66 38 090 796 

โรงงาน สัตหีบ 2002/1 หมู่ท่ี 2 ตาํบลแสมสาร อาํเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี 20180 
โทรศพัท:์   66 33 047 167 

บริษัท เบสท์เทค อนิดสัตรีส์ จํากดั 
หุน้ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ หุน้สามญั 1,000,000 หุน้ ชาํระแลว้ร้อยละ 25 ของมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
ประเภทธุรกิจ รองรับการขยายกาํลงัการผลิตของธุรกิจให้บริการแปรรูปผลิตภณัฑ์เหล็ก และ

โครงสร้างเหลก็ 
สถานท่ีตั้ง 593/3 ซอยรามคาํแหง 39 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท:์   66 2314 2151 – 2       โทรสาร:   66 2319 7301 – 2 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพยร์วมของบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัคิดเป็นร้อยละ 97.78 ของ
ขนาดสินทรัพยร์วมของบริษทั โดยมีรายละเอียดการคาํนวณ ดงัน้ี: 
 

รายการ หน่วย 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพยร์วมของ Holding Company (ลา้นบาท) 1,200.37  
หกั เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน (ลา้นบาท) (26.69) 
หกั เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ลา้นบาท) (0.00)  
สินทรัพยร์วมของบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกั (ลา้นบาท) 1,173.68 
สัดส่วนสินทรัพยร์วมของบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกั
ต่อสินทรัพยร์วมของ Holding Company 1 

(ร้อยละ) 97.78 

หมายเหต:ุ 1สัดส่วนสินทรัพย์รวมของบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัต่อสินทรัพย์รวมของ Holding Company =  
สินทรัพย์รวมของบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั / สินทรัพย์รวมของ Holding Company 

1.3.2. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ ถือหุ้นในบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ  10 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงของบริษัทย่อย  

– ไม่มี – 

1.3.3. ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่  
– ไม่มี – 

1.3.4. ผู้ ถือหุ้น  
1) รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ 10 อนัดบัแรกท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

รายช่ือ จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1. นางศิริพร ศาตวินท ์ 230,400,000 30.48 

2. นายโชติก รัศมีทินกรกลุ 168,900,000 22.34 

3. นายปิยพทัธ์ รัศมีทินกรกลุ 40,000,000 5.29 

4. นายภวนนัท ์ศาตวนิท ์ 39,000,000 5.16 

5. นายศรัณย ์ศาตวินท ์ 36,000,000 4.76 

6. นายรุจนนัท ์ศาตวนิท ์ 25,113,500 3.32 

7. นายถนอมศกัด์ิ รัศมีทินกรกลุ 20,000,000 2.65 

8. นางสาวพิมพศิ์ริ  เสรีววิฒันา 12,000,000 1.59 

9. นางสาวพิชญสิ์นี  เสรีววิฒันา 12,000,000 1.59 

10. นางสาวสุวีณา ฉตัรมณีฤกษ ์ 11,533,900 1.53 
รวม 594,947,400 78.71 

         หมายเหต:ุ มสัีดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) เท่ากับ ร้อยละ 34.09 
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2) รายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (“เบสท์เทค”) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เบสท์เทคมีทุนจดทะเบียน 300.00 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 
3,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท โดยมีรายช่ือผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1. บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 2,985,010 99.50 
2. นางสาวอุษณีย ์รัศมีทินกรกลุ1) 14,988 0.50 
3. นางศิริพร ศาตวินท ์ 1 0.00 
4. นายโชติก รัศมีทินกรกลุ 1 0.00 

รวม 3,000,000 100.00 
หมายเหต:ุ 1) นางสาวอุษณีย์ รัศมทิีนกรกลุ เป็นพี่สาวของนางศิริพร ศาตวินท์ และนายโชติก รัศมทิีนกรกลุ 

 
1.4. จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 378 ลา้นบาท เรียกชาํระแลว้ 378 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั
จาํนวน 756 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
 
1.5. การออกหลักทรัพย์อ่ืน  

บริษทัไม่มีการออกหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืน มีเฉพาะหลกัทรัพยป์ระเภทหุน้สามญัประเภทเดียวเท่านั้น 
 
1.6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัหัก

สํารองตามกฎหมาย และสํารองอ่ืนๆ (ถา้มี) ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว จะข้ึนอยูก่บักระแสเงินสด ผลประกอบการ 
โครงสร้างทางการเงิน แผนการลงทุน เง่ือนไข ขอ้กาํหนดในสัญญาต่างๆ ท่ีบริษทัผกูพนัอยู ่ความจาํเป็นและความเหมาะสม
อ่ืนๆ ในอนาคต รวมไปถึงความสมํ่าเสมอในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

ทั้งน้ี มติคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลนั้น จะนาํเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัให้จ่ายไดเ้ม่ือพิจารณาแลว้
เห็นว่าบริษทัมีกาํไรและกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบ้ืองตน้ได ้และเม่ือจ่ายเงินปันผลแลว้ให้
รายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป                

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 
2562 เน่ืองจากบริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุนในปี 2562 
 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
เงินปันผลจ่ายประจาํปี  (บาท / หุน้) – 0.02 – 
เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท / หุน้) 0.07 – – 
กาํไรสุทธิสาํหรับปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท/หุน้) (0.013) (0.033)  (0.262) 
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักาํไรสุทธิ (%)  N/A N/A N/A 
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 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 
บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิ

ของงบการเงินหลงัหักสาํรองตามกฎหมาย และสาํรองอ่ืนๆ (ถา้มี) โดยคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ผูถื้อหุ้น ของเบสท์
เทค จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น แผนการลงทุนตามความจาํเป็น กระแสเงินสด 
ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน เง่ือนไข ขอ้กาํหนดในสัญญาต่างๆ ท่ีเบสท์เทคผูกพนัอยู่ ความจาํเป็นและความ
เหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต  

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอ่ืน ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ผูถื้อหุ้นของ
แต่ละบริษทัจะพิจารณาตามผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน ความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ แผนการลงทุนตามความจาํเป็น 
กระแสเงินสด ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน เง่ือนไข ขอ้กาํหนดในสัญญาต่างๆ ท่ีบริษทัย่อยผูกพนัอยู่ ความ
จาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 

อย่างไรก็ดี เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามนโยบายควบคุมดูแลการจัดการของบริษทัใหญ่ การจ่ายเงินปันผล
ประจาํปี และเงินปันผลระหวา่งกาล (หากมี) ของบริษทัยอ่ย จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั
ใหญ่ก่อนท่ีจะดาํเนินการ  
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2. การบริหารจัดการความเส่ียง 

2.1. นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 

บริษทัตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วในสภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจ ความผนัผวนทางเศรษฐกิจ 
การเมือง เทคโนโลยี ฯลฯ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของบริษทั 
ดงันั้นเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่กลุ่มบริษทัจะมีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว บริษทัจึง
ไดก้าํหนด “นโยบายการบริหารความเส่ียง” ไว ้ดงัน้ี 

1. การบริหารความเส่ียงเป็นหน่ึงในกลยุทธ์หลกัของบริษทั โดยเป็นส่วนหน่ึงของการวางแผนทางธุรกิจ
ประจาํปี 

2. แต่ละหน่วยงานมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการระบุ และจดัการความเส่ียงของตน 
3. การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของพนกังานในทุกระดบัชั้นท่ีตอ้งตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีมีใน

การปฏิบติังานของตน 
4. ตอ้งจดัให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีสาํคญั โดยความเส่ียงต่างๆ จะตอ้งไดรั้บการบริหารจดัการให้

อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัจะบรรลุวตัถุประสงคท์างธุรกิจได ้
5. ตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ 

บริษทัมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงมีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และมีผูบ้ริหารระดบัสูงเป็น
กรรมการ ทาํให้เขา้ใจในความเส่ียงของธุรกิจ สามารถตดัสินใจและบริหารจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเด็ดขาด 
โดยคณะ กรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีกลัน่กรองและพิจารณาความเส่ียง และนาํเสนอขอ้แนะนาํในการบริหาร
จดัการความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทั 

บริษทัไดจ้ดัทาํเกณฑก์ารวิเคราะห์ความเส่ียงและโอกาส เพ่ือใชเ้ป็นหลกัในการพิจารณาผลกระทบของความเส่ียง
ทั้ งดา้นบวกและดา้นลบท่ีจะเกิดต่อบริษทัทั้ งในดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นระบบคุณภาพและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นกระบวนการ
ปฏิบติังาน ดา้นการดาํเนินกิจการของบริษทั และเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้โดยกาํหนดระดบัความเส่ียงไว ้5 ระดบัคือ สูงมาก 
สูง ปานกลาง นอ้ย นอ้ยมาก ซ่ึงเกณฑใ์นการพิจารณาระดบัความเส่ียงในแต่ละดา้นจะแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสม  

ในปี 2563 กลุ่มบริษทัไดด้าํเนินการประเมินความเส่ียงขององคก์ร และหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มบริษทั ทั้งโรงงาน
ฉะเชิงเทราและโรงงานสัตหีบ และไดส้รุปจาํนวนความเส่ียงและการจดัการความเส่ียงของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งไดมี้การ
ติดตามแกไ้ขความเส่ียงในประเดน็สาํคญั ดงัน้ี 

1. ปรับปรุงและแต่งตั้งคณะทาํงานบริหารความเส่ียงใหม่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้างองค์กรของบริษทั 
เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ท่ีไดมี้การปรับใหม่ เพ่ือใหก้ารจดัการดา้นความเส่ียงของบริษทั เป็นไปอยา่งเป็นระบบ 
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทนัต่อเหตุการณ์ ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อธุรกิจลงได ้ 

2. ประชุมคณะทาํงานบริหารความเส่ียง เพ่ือติดตามและประเมินความเส่ียงจากการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึน กาํหนด
แนวทางแกไ้ข และติดตามผลการแกไ้ขเพ่ือลดความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 

3. จดัทาํแผนการดาํเนินการบริหารความเส่ียงประจาํปี 2564 โดยจดัทาํแผนบริหารความเส่ียงเบ้ืองตน้ของทุก
หน่วยงานเพ่ือเป็นกรอบการดาํเนินการดา้นการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั และนาํเสนอแผนการบริหารความเส่ียง
ประจาํปีดงักล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

4. จดัทาํแผนและมาตรการป้องกนั รองรับสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา–2019 
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2.2. ปัจจัยความเส่ียงต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท 

 ความเส่ียงด้านการประกอบธุรกิจ  
ความเส่ียงดา้นการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัมาจากความเส่ียงดา้นการประกอบธุรกิจของเบสทเ์ทคเป็น

หลกั เน่ืองจากบริษทัยอ่ยอ่ืนๆของบริษทัยงัมิไดมี้การดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงประกอบดว้ยความเส่ียงต่อไปน้ี 

1) ความเ ส่ียงจากลักษณะผลประกอบการที่ขึ้นกับโครงการที่ประมูลได้  (Project –  Based 
Performance) ซ่ึงอาจมคีวามผนัผวน 

รายไดห้ลกัของเบสท์เทคมาจากการรับจา้งผลิตงานแปรรูปผลิตภณัฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก 
(S tee l  Fabrication)  งานแปรรูปช้ินงานเหล็ก  (Parts Fabrication)  งานแปรรูปและประกอบช้ินงานขนาดใหญ่  
(Modularization) และธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร (Power Plant EPC Contractor) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นงานโครงการ
จากการเขา้ประมูลงานกบัลูกคา้ ทาํใหร้ายไดข้ึ้นกบัจาํนวนโครงการ มูลค่าของโครงการท่ีประมูลได ้และความคืบหนา้ของ
งานในช่วงเวลานั้น ดงันั้นหากจาํนวนโครงการท่ีเปิดให้มีการประมูลในอุตสาหกรรมลดลงอยา่งมีสาระสาํคญั หรือเบสท์
เทคไม่สามารถประมูลโครงการใหม่ๆ ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จะส่งผลใหเ้บสทเ์ทคเกิดความเส่ียงท่ีจะมีรายไดท่ี้ขาดความต่อเน่ือง
และมีผลประกอบการท่ีผนัผวนได้ นอกจากน้ี ประเภทของงานท่ีประมูลได้ในแต่ช่วงเวลาก็อาจมีผลกระทบต่อผล
ประกอบการของเบสทเ์ทคไดด้ว้ยเช่นกนั เน่ืองจากงานแต่ละประเภทมีอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีแตกต่างกนั  

อยา่งไรก็ตาม เบสท์เทคไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงน้ี จึงให้ความสําคญักบัการเตรียมความพร้อมใน
การประมูลงานและใชก้ลยุทธ์เชิงรุกในการหาลูกคา้ และหาขอ้มูล ติดตามข่าวสารของอุตสาหกรรม เพ่ือขยายฐานลูกคา้
ใหม่และสร้างโอกาสการร่วมประมูลโครงการใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยงัให้ความสําคญักบัเร่ือง
การรักษา และพฒันาความสามารถในการแข่งขนั ดว้ยการบริหารตน้ทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พร้อมทั้ง
นาํส่งมอบงานตรงต่อเวลา ส่งผลให้เบสท์เทคสามารถขยายฐานลูกคา้เพ่ือรักษารายไดใ้ห้มีการเติบโตต่อเน่ือง และรักษา
อตัรากาํไรใหอ้ยูใ่นระดบัเหมาะสมในระยะยาว 

2) ความเส่ียงจากการกระจุกตวัของกลุ่มลูกค้า 
ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 สัดส่วนรายไดจ้ากการให้บริการผลิตโครงการเพื่ออุตสาหกรรม

เหมืองแร่ ประเทศออสเตรเลีย คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 93.36 ร้อยละ 91.45 และร้อยละ 60.78 ของรายไดจ้ากการรับจา้ง
ผลิต ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นผลมาจากการเติบโตดา้นการลงทุนก่อสร้างเหมืองแร่ในประเทศออสเตรเลีย ในขณะท่ีปี 2559 และปี 
2560 เบสทเ์ทคมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการผลิตโครงการเพ่ืออุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าในประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.71 
และร้อยละ 46.70  ของรายไดจ้ากการรับจา้งผลิตตามลาํดบั ดว้ยลกัษณะกลุ่มลูกคา้ท่ีกระจุกตวัอยูใ่นอุตสาหกรรมเหมืองแร่
ในประเทศออสเตรเลียหรืออุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าในประเทศดงักล่าว ทาํให้เบสท์เทคมีความเส่ียงหากเกิดเหตุการณ์
กระทบต่อภาวะหรือการเติบโตของอุตสาหกรรมนั้นๆ เช่น การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ ขอ้บงัคบัทางกฎหมายหรือภาษีท่ี
เก่ียวขอ้ง ภยัธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงของนโยบายรัฐบาล ซ่ึงส่งผลกระทบต่อแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ไทย (Power Development Plan – PDP) เป็นตน้ จนเป็นเหตุให้เกิดภาวะอุตสาหกรรมซบเซา และปริมาณงานก่อสร้างของ
อุตสาหกรรมลดลง กอ็าจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการดาํเนินงาน ผลประกอบการ และความต่อเน่ืองของ
รายไดข้องเบสทเ์ทคได ้ 

โดยในปี 2563 สัดส่วนรายไดจ้ากการให้บริการผลิตโครงการเพ่ืออุตสาหกรรม โดยเป็นกลุ่มงาน
ลูกคา้ประเภทโรงงานไฟฟ้า (Power Pant) และประเภทอุตสาหกรรมนํ้ ามนัและและก๊าซ (Oil & Gas) คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 
43% และ 40% ของรายไดร้วม 
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อยา่งไรก็ดีดว้ยลกัษณะธุรกิจการผลิตตามคาํสั่งของลูกคา้และศกัยภาพในการผลิตของกลุ่มบริษทัท่ี
ไม่มีขอ้จาํกดัในการรับงาน โดยสามารถรับงานไดห้ลากหลายรูปแบบไม่จาํกดัเพียงโครงการเหมืองแร่ หรือโครงการ
โรงไฟฟ้า ดงันั้น หากในอนาคตอุตสาหกรรมหนกัอ่ืนในภูมิภาคอ่ืน มีการขยายตวัดีกวา่ มีปริมาณโครงการก่อสร้างสูงกว่า
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศออสเตรเลีย หรืออุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าในประเทศ เบสทเ์ทคก็สามารถกระจายการรับ
งานไปในอุตสาหกรรมเหล่านั้น เพ่ือลดการพ่ึงพารายไดจ้ากอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง ซ่ึงในอดีตเบสท์เทคเคยมี
ประสบการณ์รับจา้งผลิตโครงการในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพลงังาน อุตสาหกรรม
โรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นตน้ และมีลูกคา้ในหลากหลายประเทศเช่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศลาว ประเทศ
สิงคโปร์ ประเทศปาปัวนิวกินี ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา เป็นตน้ และในปีท่ีผ่านมาบริษทัไดเ้ปิดรับงาน
ภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน   

3) ความเส่ียงจากการพึง่พงิโครงการขนาดใหญ่ 
งานแปรรูปและประกอบกลุ่มช้ินงานขนาดใหญ่ (modularization) ซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัของบริษทัในปี 

2563 มีลกัษณะเป็นโครงการขนาดใหญ่ท่ีมีมูลค่าต่อโครงการสูง โดยโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในแต่ละปีมกัจะสร้าง
รายไดท่ี้คิดเป็นสัดส่วนสูงมากเม่ือเทียบกบัรายไดร้วมของบริษทั เช่น รายไดจ้ากโครงการไทยออยล ์(Thai Oil )ซ่ึงลกัษณะ
ของรายไดท่ี้มีการกระจุกตวัดงักล่าว ส่งผลใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัมีความเส่ียงในการพ่ึงพิงโครงการขนาดใหญ่  ทั้งน้ี 
การพ่ึงพิงโครงการขนาดใหญ่ดังกล่าว เป็นลักษณะท่ีพบเห็นได้ทั่วไปในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและ
โครงสร้างเหลก็ (steel fabrication) ดงันั้น บริษทัจะพิจารณาคุณสมบติัของลูกคา้ก่อนการรับงานทุกคร้ัง ทั้งการตรวจสอบ
ประวติั ฐานะทางการเงิน และความน่าเช่ือถือของลูกคา้ โดยลูกคา้ของบริษทัส่วนใหญ่ ทั้งผูรั้บเหมาโครงการหลกั (EPC 
Contractor) และเจา้ของโครงการ (Project Owner) ลว้นเป็นบริษทัระดบัโลกท่ีรับงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ หรือ
ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัเหมืองแร่และพลงังานมายาวนาน และมีฐานะทางการเงินแขง็แกร่ง อีกทั้ง จากการดาํเนินงานท่ีผา่นมา 
บริษทัไม่เคยประสบปัญหาในการเรียกเกบ็เงิน โดยสามารถเรียกเกบ็เงินจากลูกคา้ไดต้รงตามเวลาตลอด 

4) ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  
ในปี 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการรับจา้งผลิตโครงการในต่างประเทศ ส่งผลใหมี้รายไดซ่ึ้ง

อยูใ่นรูปของสกุลเงินต่างประเทศ รายไดต้ามสัญญาท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.19 ของรายไดจ้าก
การรับจา้งผลิต โดยมีดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลกั ดงันั้นการผนัผวนของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกบัสกุลเงินบาท
จะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกาํไรจากการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั  

รายละเอียดของรายไดจ้ากการรับจา้งผลิตท่ีรับรู้ในงบการเงิน และยอดมูลค่าการซ้ือสกลุเงินต่างประเทศ
ในปี 2561 – 2563 จาํแนกตามสกลุเงินไดด้งัน้ี 

รายได้จากการรับจ้างผลติ 

สกลุเงนิ 
ม.ค. – ธ.ค. 2561 ม.ค. – ธ.ค. 2562 ม.ค. – ธ.ค. 2563 

รายได้ 
ร้อยละ 

รายได้ 
ร้อยละ 

รายได้ 
ร้อยละ 

(เทยีบเท่าล้านบาท) (เทยีบเท่าล้านบาท) (เทยีบเท่าล้านบาท) 
ดอลลาร์สหรัฐ 853.72 69.03 537.02 38.11 408.01 28.39 

บาท 363.13 29.36 856.94 60.82 1,023.35 71.21 
ยโูร 6.22 0.50 – – – – 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 13.72 1.11 15.05 1.07 5.70 0.40 

รวม 1,236.79 100.00 1,409.01 100.00 1,437.06 100.00 
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ยอดมูลค่าการซ้ือ 

สกลุเงนิ 

ม.ค. – ธ.ค. 2561 ม.ค. – ธ.ค. 2562 ม.ค. – ธ.ค. 2563 
ยอดซ้ือ 

ร้อยละ 
ยอดซ้ือ 

ร้อยละ 
ยอดซ้ือ 

ร้อยละ (เทยีบเท่า 
ล้านบาท) 

(เทยีบเท่า 
ล้านบาท) 

(เทยีบเท่า 
ล้านบาท) 

ดอลลาร์สหรัฐ 193.09 17.95 244.28 16.09 111.92 9.33 
บาท 851.79 79.18 1,260.74 83.07 1,079.50 89.97 
อ่ืนๆ 30.83 2.87 12.72 0.84 8.48 0.70 

รวม 1,075.71 100.00 1,517.74 100.00 1,199.90 100.00 
 

จากตารางขา้งตน้ จะเห็นว่ารายไดข้องบริษทัในปี 2561 – 2563 มีสัดส่วนท่ีเป็นมูลค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐ รวมทั้งเงินสกลุยโูร และดอลลาร์ออสเตรเลีย สูงกวา่ยอดมูลค่าการซ้ือท่ีเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอยา่งมีสาระสาํคญั 
ดว้ยเหตุน้ี การป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ท่ีเกิดจากการหักลา้งระหวา่งรายรับและ
รายจ่ายท่ีอยู่ในสกุลเงินต่างประเทศ จึงไม่เพียงพอท่ีจะป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจจะ
กระทบกาํไรจากการดาํเนินงาน 

บริษทัตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงกาํหนดราคาท่ีระบุในสัญญากบัลูกคา้ให้ครอบคลุมความ
เส่ียงจากการผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียนในระดับหน่ึง และกาํหนดนโยบายท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้าทาํสัญญาขายอัตรา
แลกเปล่ียนล่วงหนา้อยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือลดความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ
เบสทเ์ทค 

5) ความเส่ียงทีต้่นทุนโครงการทีเ่กดิขึน้จริงสูงกว่างบประมาณทีก่าํหนดไว้ 
รายไดส่้วนใหญ่ของบริษทัมาจากงานโครงการ โดยรายไดข้องแต่ละโครงการจะเป็นไปตามมูลค่า

งานท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ีทาํไวก้บัลูกคา้ 
ความเส่ียงท่ีตน้ทุนโครงการท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกวา่งบประมาณ อาจเกิดไดจ้าก 2 สาเหตุ คือ ไม่สามารถ

ควบคุมต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามงบประมาณท่ีตั้ งไวไ้ด้ และ/หรือ การคาํนวณและจัดทํางบประมาณมีความ
คลาดเคล่ือนจากตน้ทุนการผลิตจริง 

5.1 ไม่สามารถควบคุมต้นทุนการผลติให้เป็นไปตามงบประมาณ 
ตน้ทุนหลกัของบริษทั ประกอบดว้ย ตน้ทุนแรงงานและตน้ทุนวตัถุดิบ 
 ตน้ทุนแรงงาน 

ตน้ทุนแรงงานเป็นตน้ทุนหลกัในการให้บริการผลิต โดยแรงงานส่วนใหญ่เป็น
พนกังานรายวนัซ่ึงมีราคาค่าแรงคงท่ีตามสัญญาท่ีทาํไวก้บัผูจ้ดัหาแรงงานในแต่ละโครงการ ดงันั้น ความเส่ียงท่ีราคาค่าแรง
ต่อหน่วยจะเพ่ิมข้ึนจากงบประมาณจึงมีอยูต่ ํ่า อยา่งไรกต็าม ตน้ทุนค่าแรงอาจเพ่ิมข้ึนถา้จาํนวนชัว่โมงแรงงานท่ีเกิดข้ึนจริง
มากกวา่ท่ีตั้งงบประมาณไว ้ซ่ึงเกิดไดจ้ากทั้งปัจจยัภายนอกซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุม หรือปัจจยัภายใน เช่น การบริหาร
จดัการของบริษทั เป็นตน้ 

ทั้ ง น้ี  ปัจจัยภายนอกท่ีอาจส่งผลให้บริษัทใช้จํานวนชั่วโมงแรงงานสูงกว่า
งบประมาณ ไดแ้ก่ สภาพอากาศฝนตก การส่งมอบวตัถุดิบล่าชา้ เป็นตน้ อยา่งไรก็ดี บริษทัไดค้าํนึงถึงความเส่ียงดงักล่าว 
และกาํหนดมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงของเหตุการณ์นั้นๆ เช่น การเพ่ิมพ้ืนท่ีหลงัคาให้กบัพ้ืนท่ีผลิตหลกั การอบรม
พนกังานดา้นความปลอดภยัเพ่ือลดอุบติัเหตุ เป็นตน้ 
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นอกจากการบริหารจดัการดา้นแรงงานแลว้ บริษทัยงัให้ความสําคญัในการบริหาร
จดัการพ้ืนท่ีผลิต เน่ืองดว้ยงานแปรรูปและประกอบกลุ่มช้ินงานขนาดใหญ่ (Modularization) เป็นงานท่ีตอ้งใชพ้ื้นท่ีขนาด
ใหญ่ ในขณะท่ีขนาดพ้ืนท่ีท่ีใชผ้ลิตนั้นมีอยูอ่ยา่งจาํกดั ซ่ึงแต่ละพ้ืนท่ีต่างมีความเหมาะสมในการผลิตช้ินงานแตกต่างกนั 
บริษทัจึงวางแผนใชพ้ื้นท่ีโดยคาํนึงถึงขนาดของโครงการ ความเร่งด่วน และลกัษณะกายภาพของแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และลดความเส่ียงท่ีจะเกิดความล่าชา้จนส่งผลใหต้น้ทุนแรงงานเพ่ิมสูงข้ึน 

 ตน้ทุนวตัถุดิบ 
ตน้ทุนวตัถุดิบเป็นอีกหน่ึงตน้ทุนหลกัในการผลิต โดยมีเหลก็เป็นวตัถุดิบหลกั ทั้งน้ี 

ตน้ทุนเหลก็อาจสูงกวา่งบประมาณไดจ้าก 2 สาเหตุ คือ ราคาตน้ทุนเหลก็ต่อหน่วยท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และปริมาณการใชเ้หล็กใน
การผลิตสูงกว่างบประมาณ โดยปกติบริษทัจะเขา้ทาํสัญญาซ้ือเหล็กจากผูจ้ดัจาํหน่ายดว้ยปริมาณตนัทั้งหมดท่ีตอ้งใชใ้น
โครงการ ทนัทีท่ีทราบขอ้มูลวตัถุดิบท่ีตอ้งใชใ้นการผลิตทั้งหมด ดงันั้นความเส่ียงท่ีตน้ทุนวตัถุดิบจะเพิ่มข้ึนจากการท่ีราคา
ตน้ทุนเหลก็ต่อหน่วยปรับตวัสูงข้ึนกวา่งบประมาณจึงมีโอกาสเกิดข้ึนค่อนขา้งตํ่า 

อยา่งไรก็ตาม ความเส่ียงท่ีจะมีปริมาณการใชเ้หล็กในการผลิตมากกว่างบประมาณ
นั้น อาจเกิดจากขอ้ผิดพลาดในการวางแผนใชว้ตัถุดิบเหล็ก หรือความไม่มีประสิทธิภาพในขั้นตอนการตดัแปรรูปเหล็ก 
หรืออาจเกิดจากการประกอบท่ีผิดพลาด ไม่ไดคุ้ณภาพ หรือไม่ตรงตามแบบ จนตอ้งใชป้ริมาณเหล็กเพ่ิมเติมเพ่ือแกไ้ข
ช้ินงานใหถู้กตอ้ง โดยบริษทัมีระบบควบคุมและตรวจสอบปริมาณการใชว้ตัถุดิบเหลก็ท่ีมีประสิทธิภาพ มีการเปรียบเทียบ
ระหวา่งปริมาณเหลก็ท่ีมีการเบิกใชจ้ริง กบัปริมาณเหลก็ใชไ้ปตามแผนการผลิตทุกส้ินวนั เพ่ือใหส้ามารถตรวจสอบผลต่าง
ไดอ้ย่างรวดเร็วและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชว้ตัถุดิบ นอกจากน้ี เพ่ือป้องกนัขอ้ผิดพลาดท่ีจะทาํให้เกิดการใชป้ริมาณ
วตัถุดิบมากเกินความจาํเป็น บริษทัมีนโยบายควบคุมคุณภาพท่ีเคร่งครัด ดว้ยการจัดให้ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality 
Control) ตรวจสอบในทุกขั้นตอนการผลิตท่ีสาํคญั ซ่ึงบางคร้ังหน่วยงานควบคุมคุณภาพของลูกคา้จะเขา้ร่วมสุ่มตรวจสอบ
ดว้ย ส่งผลใหข้อ้ผดิพลาดของงานผลิตลดลง และลดความเส่ียงท่ีจะมีการใชว้ตัถุดิบในปริมาณท่ีสูงกวา่งบประมาณได ้

5.2 การคาํนวณและจัดทาํงบประมาณมคีวามคลาดเคล่ือนจากต้นทุนการผลติจริง 
รายไดต้ามสัญญาท่ีบริษทัเสนอต่อลูกคา้คาํนวณข้ึนจากวิธีการกาํหนดราคาบวกจากตน้ทุน 

(Cost  plus) เร่ิมโดยจดัทาํงบประมาณตน้ทุนซ่ึงประกอบไปดว้ย ตน้ทุนค่าแรง ตน้ทุนวตัถุดิบ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ และบวก
เพ่ิมดว้ยอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีกาํหนด ดงันั้น บริษทัจึงมีความเส่ียงท่ีจะมีอตัรากาํไรขั้นตน้ตํ่ากว่าท่ีคาดไว ้ถา้งบประมาณ
ตน้ทุนท่ีจดัทาํในตอนตน้นั้นมีขอ้ผดิพลาด จนทาํใหง้บประมาณตํ่ากวา่ตน้ทุนการผลิตจริง 

การจัดทาํงบประมาณต้นทุนเพ่ือคาํนวณราคาท่ีจะใช้ในการประมูลโครงการ เร่ิมจาก
การศึกษาและถอดแบบช้ินงาน (Detailed Drawing) ท่ีไดรั้บจากลูกคา้ เพ่ือวิเคราะห์ชนิดและปริมาณวตัถุดิบ รวมถึงชัว่โมง
แรงงานท่ีใชใ้นการผลิตสาํหรับโครงการ และตรวจสอบขอ้มูลราคาล่าสุดของวตัถุดิบจากผูจ้ดัจาํหน่าย และราคาแรงงาน
จากผูจ้ดัหาแรงงาน แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าจดัทาํงบประมาณตน้ทุนและคาํนวณราคาเพ่ือเสนอต่อลูกคา้ ต่อมา เม่ือไดรั้บ
สัญญาการผลิตจากลูกคา้แลว้ จึงจะถอดแบบช้ินงานเป็นแบบงานยอ่ย (Shop Drawing) และทบทวนงบประมาณตน้ทุนอีก
คร้ังเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง โดยเปรียบเทียบขอ้มูลใหม่จากการถอดแบบช้ินงานคาํนวณโดยละเอียด กบัขอ้มูลท่ีใชใ้น
การจดัทาํงบประมาณตอนตน้ หากพบการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อตน้ทุนอยา่งมีนยัสาํคญั กจ็ะดาํเนินการแจง้ลูกคา้
และต่อรองขอปรับปรุงรายละเอียดราคาในสัญญา เพ่ือลดความเส่ียงท่ีงบประมาณตน้ทุนท่ีประมาณไวต้ ํ่ากวา่ความเป็นจริง 
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6) ความเส่ียงจากการไม่สามารถจัดหาแรงงานได้เพยีงพอและทันเวลา 
งานแปรรูปช้ินงานเหล็ก (Parts Fabrication) และงานบริการแปรรูปและการประกอบกลุ่มช้ินงาน

ขนาดใหญ่ (Modularization) ตอ้งพ่ึงพาแรงงานจาํนวนมากในการดาํเนินงานผลิต ทั้งน้ี บริษทัเลือกท่ีจะจดัจา้งแรงงานใน
การผลิตส่วนใหญ่บางส่วนเป็นพนักงานชัว่คราวท่ีมีระยะเวลาสัญญาจา้งระยะสั้น ตามระยะเวลาของโครงการ เน่ืองจาก
จาํนวนและประเภทของแรงงานมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาตามโครงการท่ีประมูลไดแ้ละขั้นตอนการผลิตตามความ
คืบหนา้ของแต่ละโครงการ 

จากลกัษณะงานท่ีตอ้งพ่ึงพิงแรงงานจาํนวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพนกังานชัว่คราวท่ีตอ้งจดัหาจดั
จา้งใหม่ทุกคร้ังท่ีมีการรับงานโครงการขนาดใหญ่ และโดยปกติมีเวลาในการจดัหาเพียงประมาณ 1 – 2 เดือนหลงัเขา้ทาํ
สัญญาเท่านั้น บริษทัจึงมีความเส่ียงท่ีอาจจะไม่สามารถจดัหาแรงงานไดเ้พียงพอและทนัเวลาในการผลิตช้ินงาน ซ่ึงอาจจะ
ส่งผลใหก้ารดาํเนินงานล่าชา้ ตน้ทุนแรงงานต่อหน่วยเพ่ิมข้ึนจากการเสียค่าล่วงเวลาทาํงานเพ่ือชดเชยจาํนวนแรงงานท่ีขาด
แคลน และอาจจะตอ้งชาํระค่าปรับท่ีเกิดจากการส่งมอบงานล่าชา้ใหแ้ก่ลูกคา้อีกดว้ย 

อยา่งไรก็ดี ในอดีต บริษทัไม่เคยประสบภาวะขาดแคลนแรงงานอยา่งมีนยัสาํคญัมาก่อน เน่ืองจาก
การวางแผนการจดัจา้งแรงงานท่ีดี  และบริษทัยงักระจายการจดัจา้งแรงงานผา่นผูจ้ดัหาแรงงานจาํนวนกวา่หลายสิบราย เพ่ือ
ลดการพ่ึงพิงผูจ้ ัดหาแรงงานรายใหญ่รายใดรายหน่ึง อีกทั้ ง ยงัให้ความสําคญัในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัหา
แรงงาน ดว้ยการดูแลและปฎิบติัต่อพนกังานอยา่งดี รวมถึงชาํระเงินตรงตามเวลา ส่งผลใหบ้ริษทัไดรั้บการปฎิบติัท่ีดีจากผู ้
จดัหาแรงงาน และไดรั้บการตอบรับในการจดัหาจดัจา้งแรงงานตามท่ีร้องขออยา่งรวดเร็วมาโดยตลอด 

7) ความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาเหลก็ซ่ึงเป็นวตัถุดบิหลกั 
วตัถุดิบเหล็กท่ีบริษทัใชใ้นการผลิตส่วนใหญ่ ประกอบดว้ยเหล็ก 2 ประเภท ไดแ้ก่ เหล็กแผ่นและ

เหล็กรูปพรรณ ซ่ึงราคาของเหล็กทั้ ง 2 ประเภทน้ีจะผนัแปรไปตามราคาของเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot Rolled Coil) ใน
ตลาดโลก เน่ืองจากเหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีใช้ในการแปรรูปเป็นเหล็กแผ่นและเหล็กรูปพรรณ ซ่ึงตน้ทุน
วตัถุดิบเหลก็จะเปล่ียนผนัไปตามราคาเหลก็ในตลาดโลก ในขณะท่ีราคาต่อหน่วยของเหลก็ท่ีระบุในสัญญาเพ่ือเรียกเกบ็เงิน
จากลูกคา้จะมีลกัษณะคงท่ี ดงันั้น การปรับตวัเพ่ิมข้ึนของราคาเหล็กในตลาดโลก ส่งผลให้เกิดความเส่ียงท่ีจะมีตน้ทุน
วตัถุดิบเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่ออตัรากาํไรขั้นตน้ และผลการดาํเนินงานของบริษทั 

บริษทัตระหนกัถึงความเส่ียงในเร่ืองน้ี จึงกาํหนดนโยบายการสั่งซ้ือเหลก็ในปริมาณตนัทั้งหมด ท่ี
ตอ้งใชใ้นการผลิตกบัผูจ้ดัจาํหน่ายโดยเร็วท่ีสุด ซ่ึงโดยทัว่ไปใชเ้วลาประมาณ 1 – 2 เดือน หลงัจากตกลงเขา้ทาํสัญญารับจา้ง
ผลิตกบัลูกคา้ ทั้งน้ี เพ่ือใหรู้้ตน้ทุนต่อหน่วยท่ีแน่นอนของเหลก็ท่ีใช ้และเพ่ือจาํกดัระยะเวลาท่ีบริษทัจะมีความเส่ียงจากการ
ผนัผวนของราคาวตัถุดิบเหลก็ใหส้ั้นท่ีสุด ซ่ึงเป็นช่วงหลงัจากตกลงทาํสัญญากบัลูกคา้ จนถึงช่วงสั่งซ้ือวตัถุดิบเหลก็จากผู ้
จดัจาํหน่ายเท่านั้น เน่ืองจากหลงัทาํสัญญากบัผูจ้ดัจาํหน่ายแลว้ ความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาเหลก็จะถูกส่งผา่นไปยงั
ผูจ้ดัจาํหน่ายทั้งหมด ดงันั้นนโยบายการสั่งซ้ือเหลก็ของบริษทัดงัท่ีกล่าวมาไดช่้วยลดความเส่ียงท่ีบริษทัจะมีตน้ทุนวตัถุดิบ
เพ่ิมข้ึนสูงจากการผนัผวนของราคาเหลก็ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 

8) ความเส่ียงจากการไม่ได้รับการต่อสัญญาหรือถูกยกเลกิสัญญาเช่าพืน้ทีโ่รงงานสัตหีบ 
ปัจจุบนับริษทัมีโรงงาน 2 แห่ง คือ โรงงานฉะเชิงเทรา ซ่ึงบริษทัเป็นเจา้ของพ้ืนท่ี มีขนาดประมาณ 

89,847 ตารางเมตร และส่วนท่ีบริษทัเช่าจากบุคคลอ่ืน ขนาด 44,096 ตารางเมตร มีระยะเวลา 3 ปี (และสามารถต่อระยะเวลา
เช่าไดอี้ก 3 คร้ัง คร้ังละ 3 ปี  3 ปี และ 1 ปี) โดยพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ใชใ้นการผลิตงานแปรรูปช้ินงานเหลก็ (Parts Fabrication) 
และโรงงานสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี อยูใ่นเขตท่าเรือสัตหีบ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเช่าจากท่าเรือพาณิชยส์ัตหีบ–กองทพัเรือ มีพ้ืนท่ีรวม
ประมาณ 188,246 ตารางเมตร ซ่ึงสัญญาเช่าพ้ืนท่ีของโรงงานสัตหีบเป็นสัญญาระยะสั้นปีต่อปี ประกอบกบัท่าเรือนํ้าลึกใน
ประเทศมีอยูอ่ยา่งจาํกดั ทาํให้การหาพื้นท่ีตั้งโรงงานซ่ึงอยูใ่กลท่้าเรือนํ้ าลึกเป็นไปไดค้่อนขา้งยาก ดงันั้น หากบริษทัไม่ได้
รับการต่อสัญญาเช่าพ้ืนท่ีบริเวณท่าเรือพาณิชยส์ัตหีบ–กองทพัเรือ บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกยกเลิกสัญญาเช่าก่อน
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กาํหนด จะทาํให้ขนาดพ้ืนท่ีการผลิตลดลง และอาจประสบปัญหาในการขนส่งช้ินงานขนาดใหญ่ทางบกไปยงัท่าเรือ อาจ
ส่งผลใหบ้ริษทัสูญเสียลูกคา้งานใหบ้ริการแปรรูปและประกอบกลุ่มช้ินงานขนาดใหญ่ (Modularization) ซ่ึงเป็นรายไดห้ลกั 
และอาจมีตน้ทุนค่าขนส่งเพ่ิมข้ึนจากการขนส่งช้ินงานทางบกไปยงัท่าเรือท่ีอยูไ่กลออกไป ส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการแข่งขนัในระยะยาว 

อย่างไรก็ตามตั้งแต่เร่ิมมีการทาํสัญญาเช่าคร้ังแรกในปี 2551 จนถึงปัจจุบนั บริษทัไม่เคยประสบ
ปัญหาในการต่ออายสุัญญาเช่าพ้ืนท่ีดงักล่าว อีกทั้ง ยงัสามารถขอปรับขยายหรือลดพื้นท่ีเช่าไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจนมีขนาดพ้ืนท่ี
รวม 188,246 ตารางเมตรในปี 2563  ประกอบกบับริษทัให้ความร่วมมือกบัทางท่าเรือพาณิชยส์ัตหีบ–กองทพัเรือมาโดย
ตลอด และปฎิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ ในสัญญาอยา่งเคร่งครัด รวมถึงยงัใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของท่าเรือพาณิชย์
สัตหีบ–กองทพัเรืออยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี จากประวติัการเช่าพ้ืนท่ีในบริเวณท่าเรือพาณิชยส์ัตหีบ–กองทพัเรือพบวา่มีการ
เปล่ียนแปลงผูเ้ช่าน้อยคร้ัง หากผูเ้ช่าปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและชาํระค่าเช่าตรงเวลา ดงันั้น บริษทัจึงมีความมัน่ใจว่าจะ
สามารถต่ออายสุัญญาเช่ากบัท่าเรือพาณิชยส์ัตหีบ–กองทพัเรือไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

9) ความเส่ียงจากการทีสิ่ทธิประโยชน์ทางภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนหมดอายุลง 
บริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SMEs) ซ่ึงหน่ึงในสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บ คือ การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการ
ประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นช่วงระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ หรือหมดอายใุน
วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 สําหรับบัตรส่งเสริมท่ีโรงงานฉะเชิงเทรา และวนัท่ี 3 เมษายน 2563 สําหรับโรงงานสัตหีบ 
เน่ืองจากบริษทัไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลดงักล่าว บริษทัจึงมีความเส่ียงท่ีจะมีอตัรากาํไรสุทธิลดตํ่าลง หากสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีดงักล่าวหมดอายลุง 

อย่างไรก็ตามเพ่ือเป็นการรองรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีจะหมดอายุลง กลุ่มบริษทัโดยบริษทั 
บริษทั อินดสัตรีส์ จาํกดั (“บีทีไอ”) ไดย้ื่นขอ และไดรั้บสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบตัร
ส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 59–0548–0–01–2–0 สําหรับโรงงานฉะเชิงเทรา และโรงงานสัตหีบ เพ่ือส่งเสริมการลงทุนใน
กิจการผลิตโครงสร้างโลหะสาํหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรมเช่น Steel Structures, Vessel และ Piping Spool เป็น
ตน้ และช้ินส่วนโลหะเช่น Grating เป็นตน้ ปีละประมาณ 20,000 ตนั โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไร
สุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี 

เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2561 สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดอ้นุมติัใหบี้ทีไอโอนกิจการ
ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 59–0548–0–01–2–0 ใหบ้ริษทั และบริษทัไดด้าํเนินการรับโอนสิทธิดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 
12 พฤศจิกายน 2561 โดยสิทธิและประโยชน์เท่าท่ีเหลืออยูเ่ดิม 

10) ความเส่ียงด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา  (COVID–19) 
ผลกระทบด้านการดาํเนินงาน (Operation) 
การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID–19) มีผลกระทบกับบริษัททําให้การรับงานจาก

ต่างประเทศของบริษทัไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ รวมไปถึงการนาํเขา้วตัถุดิบเพ่ือมาผลิตสินคา้บาง
รายการอาจมีความล่าชา้ จึงทาํให้บริษทัมุ่งเนน้การรับงานภายในประเทศมากข้ึนแต่ก็ประสบภาวะการแข่งขนัสูงสาํหรับ
ตลาดในประเทศเช่นกนั รวมถึงตอ้งจดัหาวตัถุดิบจากในประเทศทดแทนการนาํเขา้เป็นตน้ 

ผลกระทบด้านการเงนิ (Financial) 
จากสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ทาํให้เกิดการหยุดชะงกัทางธุรกิจและสําหรับ

หลายๆ กิจการขาดสภาพคล่อง หรือตอ้งหยดุดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อเน่ืองกนัทั้งจากลูกคา้ ผูข้าย เจา้หน้ี และลูกหน้ี  
ซ่ึงต่างพากนัหาช่องทางและแนวทางในการปรับตวั รวมถึงการยดืระยะเวลาจ่ายชาํระเงิน การหยดุใหกู้ย้มื การเรียกเกบ็เงิน
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จากลูกหน้ี ฯลฯ โดยในช่วงปีท่ีผ่านมาบริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบสําหรับบางโครงการท่ีไดรั้บเงินค่าสินคา้ล่าชา้จากเทอม
ชาํระปกติ แต่ส่วนหน่ึงมาจากการท่ีลูกคา้บางรายตอ้งทาํงานดว้ยวิธี Work from Home ซ่ึงทาํให้ขั้นตอนการทาํธุรกรรม
เก่ียวกบัการจ่ายเงินล่าชา้และไม่สะดวกเหมือนในเวลาปกติ 

บริษทัฯ ยงัไม่ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสําหรับดา้นอ่ืนๆ 
อาทิ  ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน (balance sheet and performance), ภาระผูกผนัตามสัญญา (contractual 
obligations) และความเส่ียงต่อความอยูร่อดของกิจการ  เป็นตน้ 

 ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ  
ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทมผู้ีถือหุ้นรายใหญ่ที่มอีทิธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการบริหารงาน 
ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 กลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัซ่ึงไดแ้ก่ ครอบครัวศาตวนิท ์ครอบครัวรัศมีทินกรกลุ 

มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทท่ีร้อยละ 74 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและจําหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของบริษัท นอกจากน้ี 
ครอบครัวรัศมีทินกรกุล ซ่ึงเป็นกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ยงัดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทั
ดว้ย จึงทาํให้กลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ดงักล่าวเป็นผูมี้อาํนาจในการบริหารจดัการและควบคุมการลงคะแนนเสียงในการลงมติ
สาํคญัไดท้ั้งหมด รวมถึงในเร่ืองท่ีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดให้ตอ้งไดรั้บเสียง 3 ใน 4  ของท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น เช่น การเพิ่มทุน หรือการลดทุน ดงันั้น ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อาจไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสียงเพ่ือมติท่ีแตกต่างได ้

อย่างไรก็ตาม ดว้ยโครงสร้างการจดัการของบริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอีก
จาํนวน 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหากาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล, คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร มีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน ทาํให้ระบบการทาํงานของ
บริษทัมีความเป็นมาตรฐานและสามารถตรวจสอบไดโ้ดยง่าย โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบ ดว้ย
กรรมการตรวจสอบท่ีเป็นกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน จึงสามารถช่วยถ่วงดุลอาํนาจในการตดัสินใจ และการพิจารณา
เร่ืองต่างๆ ท่ีจะนาํเขา้สู่การประชุมผูถื้อหุ้นไดร้ะดบัหน่ึง อีกทั้งบริษทัยงัไดว้่าจา้งบริษทัตรวจสอบภายในเพื่อดาํเนินการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทั และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํให้สามารถสอบทานระบบ
การทาํงานของบริษทัใหมี้ความโปร่งใสไดดี้ยิง่ข้ึน นอกจากน้ี บริษทัยงัมีระเบียบปฎิบติักรณีท่ีมีการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกบั 
กรรมการ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยบุคคลดงักล่าวจะไม่มี
อาํนาจในการอนุมติัการทาํรายการนั้นๆ  ซ่ึงเป็นการลดทอนความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดอี้กดว้ย 
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3. การขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน 

3.1. นโยบายและภาพรวม 

บริษทัมุ่งหวงัท่ีจะดาํเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตท่ีย ัง่ยืนแก่ธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ โดยจะประกอบธุรกิจอยา่งคาํนึงถึงผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  
และเพ่ือให้ความมุ่งหวงัของบริษทัเกิดข้ึนจริง ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 จึงไดก้าํหนด
นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผดิชอบต่อสังคม อนัไดแ้ก่ นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  
และนโยบายคุณภาพและส่ิงแวดลอ้ม  และส่ือสารให้พนกังานของกลุ่มบริษทัรับทราบ และถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดโดยมี
สาระสาํคญัดงัน้ี (ดูนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับเตม็ท่ี https://www.btwealthindustries.com/th/sustainability/cg)  

1. ยดึมัน่การดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (CG Code)  
2. มุ่งเนน้การพฒันาธุรกิจดว้ยนวตักรรมและมีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
3. ดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่กระบวนการจดัหาวตัถุดิบ การใช ้การผลิต การกาํจดัของเสีย 

และการอนุรักษพ์ลงังาน 
4. มุ่งเนน้การควบคุมคุณภาพของสินคา้และบริการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต 

และส่งมอบสินคา้ทนัเวลา โดยนาํระบบการจดัการดา้นคุณภาพมาตรฐาน และการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
มาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการปฏิบติังาน  

5. พฒันาและมีส่วนร่วมกบัพนกังาน ลูกคา้ ชุมชน และสังคม เพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิต โดยคาํนึงถึงหลกัสิทธิ
มนุษยชน 

6. ยดึมัน่ในหลกัการท่ีจะต่อตา้นการกระทาํทุจริตและการติดสินบนในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
7. กาํหนดกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีปลอดภยัมีมาตรฐาน เพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน 

 
3.2. การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

3.2.1. ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
บริษทัเป็นผูป้ระกอบธุรกิจแปรรูปโลหะท่ีครอบคลุมตลาด 2 ประเภทหลกัๆ คือ การแปรรูปโลหะและนาํไป

ติดตั้ งท่ีหน้างานเป็นรูปแบบท่ีใช้กันแต่ดั้ งเดิม (ตวัอย่างสินคา้ท่ีบริษทัผลิต คือ โครงสร้างเหล็ก งานระบบท่อ ถงัรับ
ของเหลว ถงัรับแรงดนั ฯลฯ) ซ่ึงใชส้าํหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีมีความสาํคญัต่อเศรษฐกิจ เช่น โรงไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี 
โรงกลัน่นํ้าในโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน และการแปรรูปโลหะและติดตั้งเป็น Module ขนาดใหญ่ทาํใหส้ามารถบริการกลุ่ม
ลูกคา้ไดท้ั้งในและต่างประเทศ จึงมีส่วนสนบัสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ และบริษทัยงัมีพ้ืนท่ีโรงงาน
ขนาดใหญ่ท่ีอยูใ่นบริเวณการท่าเรือสัตหีบทาํใหส้ามารถรองรับการผลิตและประกอบช้ินงานขนาดใหญ่ และสะดวกต่อการ
ขนส่งเป็นอยา่งดี 

1) การบริหารปัจจยัการผลิต: การออกแบบโครงการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม – การจดัซ้ือจดัหา
วสัดุท่ีมีคุณภาพ – การสรรหาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ 

2) การปฏิบติัการ:   การคาํนึงถึงความปลอดภยัและผลกระทบต่อชุมชน – การลดของ
เสียและผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มฝนกระบวนการผลิต 

3) การกระจายสินคา้และบริการ: การขนส่ง/ส่งมอบสิรนคา้และบริการท่ีมีคุณภาพและตรงเวลา 
4) การตลาดและการขาย: การกาํหนดราคาอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 
5) การบริการหลงัการขาย: การรับประกนัสินคา้และความพึงพอใจ 



บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 56–1 One Report 2563 

 

 
3.2.2. ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั 

 
ผู้มส่ีวนได้เสีย ความคาดหวงัของผู้มส่ีวนได้เสีย การตอบสนองความคาดหวัง 

ลูกคา้ สินคา้มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ส่งมอบ
ทนัเวลา 

ควบคุมคุณภาพของสินคา้และบริการใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐาน ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต 

คู่คา้ ระบบซ้ือขายมีความถูกตอ้ง มี
ประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรมและเสมอ
ภาคต่อคู่คา้ทุกราย 

* พฒันาระบบการซ้ือขายใหมี้ประสิทธิภาพ 
* ยดึหลกัการปฏิบติัท่ีเสมอภาคและเป็นธรรมต่อคู่คา้ทุก
ราย การติดต่อธุรกิจกบัคู่คา้จะตอ้งไดผ้ลตอบแทนท่ีเป็น
ธรรมทั้งสองฝ่าย 

คู่แข่งทางการ
คา้ 

มีการแข่งขนัท่ีสุจริต มีจรรยา บรรณ ปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ภายใตก้ฎหมายและ
จรรยาบรรณทางการคา้ท่ีดี 

เจา้หน้ี ไดรั้บชาํระหน้ีอยา่งครบถว้นและตรงต่อ
เวลา 

* ปฏิบติัตามเง่ือนไขและสัญญาท่ีทาํไวก้บัเจา้หน้ี 
* ชาํระหน้ีอยา่งครบถว้นและตรงต่อเวลา  
* ใชเ้งินกูย้มืตรงตามวตัถุประสงคใ์นการกูย้มื 

พนกังานและ
ลูกจา้ง 

ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน มีความ
มัน่คงและกา้วหนา้ในอาชีพ 

ยดึหลกัสิทธิมนุษยชน/กฎหมายแรงงาน และส่งเสริมการ
เรียนรู้และการพฒันา 

ผูถื้อหุน้ ผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทุน เงินปันผล 
สังคม ชุมชน 

และส่ิงแวดลอ้ม 
ทาํประโยชน์ใหส้ังคม และช่วยพฒันาให้
ดีข้ึน 
กระบวนการผลิตไม่ส่งผลกระทบ ต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

* จดักิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชนตามความ
เหมาะสม 
* ปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม โดยยดึหลกัเกณฑก์าร
ปฏิบติัตามมาตรฐานการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

 

3.3. การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม  
บริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจัดการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001:2015) โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้

พนักงานตระหนักถึงความสําคญัในการรักษาสภาพแวดลอ้ม การป้องกนัมลพิษจากกิจกรรมของบริษทัท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มขององค์กรและชุมชน และกาํหนดให้ปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด โดย
บริษทันาํระบบการจดัการดา้นมาตรฐานคุณภาพและการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มมาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการปฏิบติังาน 
ทาํใหส้ามารถพฒันาวธีิการปฏิบติังานท่ีลดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้งมีการกาํหนดนโยบายคุณภาพ
และส่ิงแวดลอ้ม (ดูฉบบัเต็มท่ี www.btwealthindustries.com/en/sustainability/cg) โดยนาํระบบการจัดการด้านคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001:2015 และการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน ภายใตค้าํขวญั 
“ ผลิตสินคา้ดีมีคุณภาพ ร่วมใจดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม” ท่ีเนน้การปฏิบติั การป้องกนัและการส่งเสริม เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย
หลกัท่ีจะจดัการดา้นคุณภาพสินคา้ให้มีมาตรฐาน และจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์ร 
ชุมชน และกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม ไปพร้อมๆกนั 
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ผลการปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม  
1. การจดัการปัญหาก๊าซเรือนกระจก บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการอนุรักษพ์ลงังานและการจดัสรรทรัพยากรให้

เกิดประโยชน์และคุม้ค่ามากท่ีสุด  ซ่ึงในกระบวนการผลิตสินคา้ของบริษทั จะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกนอ้ยมาก จึงยงั
ไม่ไดมี้กระบวนการในการวดัการเกิดหรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  แต่บริษทัเร่ิมให้ความสําคญักบัการจดัการเพ่ือลด
ปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจกทั้งในทางตรงและทางออ้ม โดยอยูร่ะหวา่งการเร่ิมเก็บขอ้มูล และหาแนวทางในการบริหาร
จดัการก๊าซเรือนกระจก โดยในจุดเร่ิมแรก ไดมี้การดาํเนินการประเมินการปล่อยก๊าซ CO2 จากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าควบคู่
ไปกบัการอนุรักษพ์ลงังานโดยการใชโ้ซล่าร์เซลลข์องโรงงานทั้ง 2 แห่ง (ตามกราฟและตารางสรุป) 

2. การจดัการดา้นพลงังาน 
 การอนุรักษพ์ลงังาน เพ่ือแสดงเจตจาํนงและความมุ่งมัน่ในการดาํเนินการดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน 

บริษทัไดมี้การดาํเนินการดงัน้ี 
1) กาํหนดนโยบายอนุรักษ์พลงังานตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายการอนุรักษ์พลงังาน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสถานภาพการใชพ้ลงังานและเหมาะสมกบัโรงงาน  
2) แต่งตั้งคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน โดยกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  
3) ประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานของโรงงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ การประเมิน

ระดบัองคก์ร, การประเมินระดบัผลิตภณัฑ ์และการประเมินระดบัเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ โดยมีการกาํหนดเป้าหมายและแผน
อนุรักษพ์ลงังาน เป็นร้อยละท่ีลดลงของปริมาณพลงังานท่ีใชเ้ดิม โดยกาํหนดเป้าหมายตามเป้าหมายการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ISO 14001 

4) ตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน โดยแต่งตั้ งคณะผูต้รวจประเมินการจัด
การพลงังานภายในองคก์ร   

5) ทบทวน วิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังานตามท่ีคณะผูต้รวจประเมิน
การจดัการพลงังานภายในองคก์รใหค้าํแนะนาํ 

6) จดัตารางและหลกัสูตรการฝึกอบรมดา้นการอนุรักษพ์ลงังานใหก้บัพนกังาน 

 การจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานเร่ืองการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในสาํนกังาน เพ่ือสร้างจิตสาํนึกในการ
ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งมีคุณค่า 

 ผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลลส์าํหรับใชใ้นกระบวนการผลิตของบริษทั 
 

ติดบอร์ดประกาศ เพ่ือเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์

พลงังานให้พนักงานในโรงงานรับทราบและปฏิบัติ 
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ในปี 2563 บริษทัยงัคงดาํเนินการตามเป้าหมายการอนุรักษพ์ลงังาน และนาํส่งรายงานการจดัการพลงังาน 
ประจาํปี ท่ีดาํเนินการตามกฎกระทรวง กาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ.2552 ของโรงงานควบคุม บริษทั เบสทเ์ทคแอนดเ์อน็จิเนียร่ิง จาํกดั (TSIC–ID : 24103–0020 / TSIC–ID 
25121–1004) เพ่ือใหก้รมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานตรวจสอบและรับรอง ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการรอผล
การตรวจสอบและรับรอง เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จึงทาํให้
การตรวจสอบและการรับรองเล่ือนกาํหนดออกไปจนถึงส้ินเดือนพฤษภาคม 2564  อยา่งไรกดี็ สามารถสรุปผลการอนุรักษ์
พลงังานไดด้งัน้ี 

  
 ร้อยละทีล่ดลงของปริมาณพลงังานทีใ่ช้เดมิ 

แผนการอนุรักษ์พลงังานตามเป้าหมาย* ผลการอนุรักษ์พลงังานทีเ่กดิขึน้จริง 
โรงงานฉะเชิงเทรา 1.00 1.60 
โรงงานสัตหีบ 1.00 1.08 

* ต้ังค่าเป้าหมายตามเป้าหมายการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 

 
โดยบริษทัมีมาตรการในการใชร้ะบบปัจจุบนัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยใชไ้ฟ

บางส่วนจากการผลิตไฟฟ้าจาก solar roof ของทั้ง 2 โรงงาน , การเปล่ียนโคมไฟจากโคมไฟท่ีกินพลงังานสูงเป็นโคมไฟท่ี
ประหยดัพลงังานมากกวา่ และการใชโ้คมไฟ Solar Cell LED 60W 

3. การบริหารจดัการนํ้า 
 ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลดา้นการใชน้ํ้ าภาคอุตสาหกรรมภายใตโ้ครงการการพฒันาระบบ

บริหารจดัการนํ้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ํ้ าภาคอุตสาหกรรมในพื้นท่ีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก  
 แหล่งนํ้าหลกัท่ีบริษทัใชจ้ะมาจากนํ้าประปาเป็นหลกัในสัดส่วนประมาณ 95% ส่วนอีก 5% จะมาจาก

นํ้ารีไซเคิลและนํ้าซํ้ า 
 บริหารจดัการนํ้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ํ้ าโดยใช ้3 มาตรการคือ 

* มาตรการดา้นการลดการใชน้ํ้ า: ติดตั้งตวัเติม/ตดันํ้าอตัโนมติัแทนการเปิด–ปิดดว้ยมือ รณรงคแ์ละ
ประชาสัมพนัธ์การประหยดันํ้าตามจุดใชน้ํ้าต่างๆ 

* มาตรการดา้นการใชน้ํ้าซํ้ า: จัดทาํจุดเก็บกักนํ้ าให้ไดป้ริมาณสูงสุดและมีคุณภาพดี เพ่ือนํา
กลบัมาใชซ้ํ้ า 

* มาตรการดา้นการรีไซเคิล: หลงันาํนํ้ าใชซ้ํ้ ามาใชจ้นงานเสร็จ นาํนํ้ านั้นกลบัมาใชท้าํความ
สะอาดร่องนํ้าและพ้ืนโรงงานบางส่วน 

ระบบบาํบดันํ้ าเสียภายในโรงงานจะเป็นแบบผ่านถงัดกัไขมนั มีการกาํหนดระยะเวลาและผูรั้บผิดชอบใน
การทาํความสะอาด แลว้จึงไหลลงสู่บ่อบาํบดัแบบซึมในพ้ืนท่ี 

4. การจดัการขยะ ของเสีย และมลพิษ 
 จดัทาํระเบียบปฏิบติัเร่ืองการกาํจดัขยะ เพ่ือควบคุมการจดัการขยะทุกชนิดในโรงงานท่ีส่งผลกระทบ

ต่อสภาพแวดลอ้ม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้กาํหนดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ทาํกิจกรรม 5ส ทุกส่วนงานทุกเดือน และจดักิจกรรม Big Cleaning Day เดือนละ 1 วนั 
 จัดจ้างบริษทัภายนอกท่ีมีใบอนุญาตเป็นผูจ้ัดหา/รวบรวม ขนส่งของเสียอนัตรายตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผูด้าํเนินการเก่ียวกบัการกาํจดัส่ิงปฏิกูล การนาํวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณโรงงาน รวมถึง
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ขยะปนเป้ือน ขยะมีพิษ อาทิ กากสี หลอดไฟฟ้า ขยะอิเลก็ทรอนิกส์ นํ้ามนัใชแ้ลว้ เศษเหลก็ ฯลฯ โดยติดตามควบคุมดูแลให้
มีการปฏิบติัตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกาํจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ.๒๕๔๘ ออกตามความ
ในพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 

ทั้งน้ี ท่ีผ่านมาบริษทัไม่เคยไดรั้บการร้องเรียนและไม่เคยมีประวติัขอ้พิพาท หรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัการสร้าง
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

3.4. การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม 

นโยบายและแนวปฏิบัติ 
บริษทัตระหนักถึงความสําคญัของการประกอบธุรกิจโดยคาํนึงถึงหลกัการดาํเนินธุรกิจภายใตจ้รรยาบรรณทาง

ธุรกิจ ควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อสังคมและให้ความสาํคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกระดบัมาโดยตลอด         โดยเนน้
การปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน   การปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียม  และการตอบแทนประโยชน์คืนกลบัสู่สังคม  
โดยได้มีการกําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสั งคมและนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชั่น  ( ดูฉบับ เต็ม ท่ี  
https://www.btwealthindustries.com/th/sustainability/cg) โดยมีแนวปฏิบติัสาํคญัดงัน้ี 

1. ดา้นการดูแลและพฒันาพนกังาน: จดัทาํขั้นตอนการปฏิบติังาน ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดอุบติัเหตุร้ายแรงในการ
ทาํงาน ยดึมัน่การปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานและสิทธิมนุษยชน (รายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ้ “6. นโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการ–หลกัปฏิบติัท่ี 4 สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร–การบริหารและพฒันาบุคลากร” 

2. ดา้นความรับผดิชอบต่อลูกคา้: สรรหาวตัถุดิบและคดัเลือกผูข้าย/ผูรั้บจา้งช่วงท่ีมีคุณภาพ  สามารถผลิตสินคา้ได้
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ และส่งมอบไดท้นัเวลา ในราคาท่ีเป็นธรรม 

3. ดา้นสังคมและชุมชน: ป้องกนัมลพิษจากกิจกรรมของบริษทัท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของ
องคก์รและชุมชน และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ส่งเสริม และพฒันาความเป็นอยูข่องสังคมและชุมชนรอบขา้ง 

ผลการปฏิบัติ   
 จากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2563 กลุ่มบริษทัไดมี้การดาํเนินการดา้นต่างๆ เพ่ือเป็นการ

ป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดกบัพนักงานและผูเ้ก่ียวขอ้ง อาทิ จดัทาํมาตรการป้องกนัและดูแลตนเองจากเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 และกาํหนดให้มีการปฏิบติัอย่างเคร่งครัด เช่น ตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายทุกคร้ังก่อนเขา้อาคาร, ติตตั้งจุดวางเจล
แอลกอฮอลแ์ละอ่างลา้งมือในบริเวณอาคารสํานกังานและโรงงาน , กาํหนดให้สวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลาในการ
ปฏิบติังาน, จดัรถรับส่งสาํหรับพนกังานเพ่ือลดการใชร้ถโดยสารสาธารณะ, เตรียมแผนฉุกเฉินและการทาํงานจากท่ีบา้น 
ฯลฯ 
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 บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ไดรั้บเกียรติบตัรจากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน จากการ
มีระบบการจดัการดา้นยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ตามโครงการโรงงานสีขาว ระดบัท่ี 1 

 
 จดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจาํปีสาํหรับพนกังาน 
 จัดสวสัดิการในเร่ืองเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองแบบ และอุปกรณ์ป้องกนัอตัรายในการปฏิบติังาน อาทิ เส้ือ 

แวน่ตา หมวก รองเทา้ ฯลฯ 
 เขา้ร่วมโครงการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) (Thai Labor Standard: TLS) เพ่ือพฒันาระบบมาตรฐาน

แรงงานของบริษทั ซ่ึงเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมดา้นแรงงาน และเป็นเคร่ืองมือให้ผูใ้ชแ้รงงานไดรั้บการคุม้ครอง
แรงงานอยา่งเป็นธรรม ไม่มีการใชบ้งัคบัแรงงาน ไม่เลือกปฏิบติั มีสิทธิเสรีภาพในการร่วมเจรจาต่อรอง สวสัดิการแรงงาน 
มีสุขภาพอนามยัท่ีดี และมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

 จดักิจกรรมมอบรางวลัให้กบัพนกังานท่ีจดัส่งขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัความปลอดภยั เพ่ือเป็น
การกระตุน้ใหพ้นกังานตระหนกัถึงความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

 ส่งเสริมพนกังานใหเ้ขา้ร่วมทาํกิจกรรมเพื่อดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 

 

พนักงานร่วมบริจาคโลหิตให้กับ 
เหล่ากาชาดจังหวดัฉะเชิงเทรา  

จิตอาสาร่วมทาํความสะอาด

สถานท่ีและจัดงานกฐิน  ณ 
สํานักปฏิบัติธรรมจารุธรรม  
จ.กาฬสินธ์ุ 
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4. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ (“MD&A”) 

4.1. ข้อมูลสําคัญทางการเงิน 

1) ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิรวมและงบการเงินรวม 
 

รายการ 

งบแสดงฐานะทางการเงนิรวม 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวยีน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 45.14 2.59 30.31 1.58 97.60 5.47 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 300.64 17.23 413.99 21.55 234.88 13.16 
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระและลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 326.23 18.70 493.25 25.68 426.31 23.89 
สินคา้คงเหลือ 360.56 20.67 273.29 14.23 244.42 13.70 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 29.01 1.66 32.73 1.70 44.97 2.52 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,061.58 60.85 1,243.57 64.74 1,048.18 58.74 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 11.66 0.67 9.15 0.48 9.88 0.55 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 631.36 36.19 617.80 32.16 621.79 34.85 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - - - 43.12 2.42 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4.75 0.27 7.66 0.40 8.31 0.47 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5.40 0.31 7.61 0.40 8.05 0.45 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 29.88 1.71 34.99 1.82 44.98 2.52 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 683.05 39.15 677.21 35.26 736.13 41.26 

รวมสินทรัพย์ 1,744.63 100.00 1,920.78 100.00 1,784.31 100.00 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีสิ้นหมุนเวยีน       
เงินกูย้มืระยะสั้นแก่สถาบนัการเงิน 132.32 7.58 381.03 19.84 306.13 17.16 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - - 105.00 5.47 - - 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 182.27 10.45 177.58 9.25 177.49 9.95 
รายไดค่้าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 29.65 1.70 33.54 1.75 13.92 0.78 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ีงปี 9.12 0.52 6.37 0.33 13.75 0.77 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - 0.07 0.00 0.07 0.00 
สาํรองเผือ่ผลขาดทุนจากสญัญารับจา้งผลิต 0.30 0.02 21.00 1.09 1.48 0.08 
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 10.93 0.63 5.29 0.28 1.13 0.06 
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน - - - - 2.56 0.14 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 17.23 0.99 31.08 1.62 38.86 2.18 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 381.82 21.89 760.95 39.62 555.39 31.13 
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รายการ 

งบแสดงฐานะทางการเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน – สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
ชาํระภายในหน่ึงปี 

8.05 0.146 7.85 0.41 22.72 1.27 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10.84 0.62 32.91 1.71 39.04 2.19 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0.04 0.00 - - 4.23 0.24 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 18.93 1.09 40.76 2.12 65.99 3.70 

รวมหนีสิ้น 400.75 22.97 801.72 41.74 621.39 34.83 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนจดทะเบียน       
ณ 31 ธนัวาคม 2561: 756.00 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวเ้ท่ากบั
หุน้ละ 0.50 บาท 

378.00        

ณ 31 ธนัวาคม 2562: 756.00 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวเ้ท่ากบั
หุน้ละ 0.50 บาท 

  378.00    

ณ 31 ธนัวาคม 2563: 756.00 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวเ้ท่ากบั
หุน้ละ 0.50 บาท 

    378.00  

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ – สุทธิ 378.00 21.67 378.00 21.67 378.00 21.18 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 495.77 28.42 495.77 28.42 495.77 27.78 
กาํไรสะสม        
 จดัสรรแลว้ 39.00 2.24 39.00 2.24 41.50 2.33 
 ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 269.66 15.46 45.93 15.46 86.23 4.83 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 160.22 9.18 160.22 9.18 160.22 8.98 

รวมส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทั 1,342.65 76.96 1,118.92 76.96 1,161.72 65.11 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1.22 0.07 0.14 0.07 1.20 0.07 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,343.88 77.03 1,119.06 77.03 1,162.92 65.17 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,744.63 100.00 1,920.78 100.00 1,784.31 100.00 
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รายการ 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
สําหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้         
รายไดจ้ากการรับจา้งผลิต 1,236.79 96.67 1,409.01 97.81 1,437.06 97.54 
รายไดอ่ื้น       

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 13.18 1.03 8.95 0.62 - - 
อ่ืนๆ 29.33 2.30 22.65 1.57 36.27 2.46 

รวมรายได้ 1,279.30 100.00 1,440.61 100.00 1,473.33 100.00 
ค่าใช้จ่าย       
ตน้ทุนจากการรับจา้งผลิต 1,200.11 93.81 1,524.45 105.82 1,302.17 88.38 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 100.04 7.82 97.57 6.77 94.83 6.44 
รวมค่าใช้จ่าย 1,300.15 101.63 1,622.02 112.59 1,397.00 94.82 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (20.85) (1.63) (181.41) (12.59) 76.33 5.18 
รายไดท้างการเงิน 0.70 0.05 0.38 0.03 0.10 0.01 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (6.65) (0.51) (15.52) (1.08) (29.98) (2.03) 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (26.80) (2.09) (196.55) (13.64) 46.45 3.16 
ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 1.96 0.15 (2.25) (0.16) (3.52) (0.24) 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (24.84) (1.94) (198.80) (13.80) 42.93 2.92 
การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม       
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั  (24.66) (1.93) (197.72) (13.73) 42.80 2.91 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (0.18) (0.01) (1.08) (0.07) 0.13 0.01 
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม (24.84) (1.94) (198.80) (13.80) 42.93 2.92 
กาํไรต่อหุ้น1       
 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ (บาทต่อหุน้)  (0.03)  (0.26)  0.06  
จาํนวนหุน้สามญัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั–มูลค่าท่ีตราไว ้0.50 บาทต่อหุน้ (ลา้นหุน้) 756.00  756.00  756.00  

หมายเหต:ุ 1 คาํนวณจากกาํไรขาดทุนรวมเฉพาะส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทั หารด้วยจาํนวนหุ้นสามญั (มลูค่าตราไว้ 0.50 บาท
ต่อหุ้น) เฉลีย่ถ่วงนํา้หนักในแต่ละงวด 
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หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
งบกระแสเงนิสดรวม 

สําหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 
2561 2562 2563 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน     
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (26.79) (196.55) 46.45 
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)    

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 76.29 67.00 75.05 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน -  - 1.07 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - 0.02 
การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (0.18) (0.52) (0.24) 
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1.39) (0.51) 1.22 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (โอนกลบั) 3.34 9.00 6.72 
ค่าตดัจาํหน่ายภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 0.72 0.91 1.36 
สาํรองเผือ่ผลขาดทุนจากสญัญารับจา้งผลิต -  20.87 0.61 
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (0.46) 1.23 (2.40) 
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน - (6.74) (1.34) 
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น (โอนกลบั) 8.37 (5.37) (3.99) 
รายไดท้างการเงิน (0.70) (0.38) (0.10) 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1.84 11.36 21.86 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้น
ดาํเนินงาน 61.04 (99.70) 146.29 

สินทรัพย์การดาํเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ (33.14) (114.60) 179.04 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - (167.03) 65.87 
สินคา้คงเหลือ (46.29) 87.80 29.10 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (2.62) 3.33 (6.62) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 2.62 (1.04) (6.54) 
หนีสิ้นดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (108.09) (4.66) (0.02) 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา (57.60) 3.89 (19.62) 
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น   -  (0.28) (0.17) 
สาํรองเผือ่ผลขาดทุนจากสญัญารับจา้งผลิต   -  (0.17) (20.14) 
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (4.34) (0.54) (0.58) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (7.68) 13.93 7.78 
เงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (196.10) (279.07) 374.39 
จ่ายดอกเบ้ีย (1.73) (11.38) (21.89) 
จ่ายภาษีเงินได ้ (6.94) (8.41) (11.93) 
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 3.63 2.96 3.17 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (201.15) (295.90) 343.74 
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หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
งบกระแสเงนิสดรวม 

สําหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 
2561 2562 2563 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน     

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพิม่ข้ึน (ลดลง) 6.41 2.51 (0.73) 
ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้  - - - 
เงินสดรับจากการขายเงินลงหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ -  - - 
ซ้ืออาคาร และอุปกรณ์ (89.68) (46.32) (77.55) 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (0.99) (5.45) (3.10) 
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1.40 1.93 0.74 
ดอกเบ้ียรับ 0.70 0.38 0.12 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (82.16) (46.95) (80.52) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ    

เงินรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 45.26 248.71 (72.48) 
เงินรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - 105.00 (105.00) 
เงินสดจ่ายหน้ีสินทางการเงินอ่ืน - - (1.21) 
ชาํระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า (8.73) (10.56) (18.18) 
จ่ายเงินปันผล - (15.12) - 
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย - - 0.93 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 36.53 328.03 (195.94) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) – สุทธิ (246.78) (14.82) 67.28 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 291.92 45.14 30.32 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 45.14 30.32 97.60 

 
  



บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 56–1 One Report 2563 

 

2) ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั 

 

อตัราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 
2561 2562 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)      
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.78 1.63 1.89 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.76 1.23 1.37 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) (0.44) (0.49) 0.57 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 3.52 3.37 4.05 
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 93.36 106.76 88.86 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ 1 (เท่า) 3.56 4.81 5.03 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 101.19 74.84 71.56 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 5.74 8.47 7.33 
ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 54.66 42.49 49.08 
Cash Cycle (วนั) 140.69 139.12 111.35 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเงินรับล่วงหนา้ 2 (เท่า) 21.16 44.59 60.55 
ระยะเวลารับเงินรับล่วงหนา้เฉล่ีย (วนั) 17.01 8.07 5.95 
Modified Cash Cycle 3 (วนั) 122.88 131.04 105.4 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)    
อตัรากาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ (ร้อยละ) 2.97 (8.19) 9.39 
อตัรากาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน (ร้อยละ) (1.57) (12.56) 5.18 
อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (ร้อยละ) 998.50 163.46 450.35 
อตัรากาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (ร้อยละ) (1.94) (13.80) 2.91 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ร้อยละ) (1.83) (16.15) 3.76 
EBITDA Margin (ร้อยละ) (1.56) (7.91) 10.27 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)    
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (ร้อยละ) (1.36) (10.85) 2.32 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (ร้อยละ) (3.99) (21.10) 19.03 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.71 0.79 0.80 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)    
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.30 0.72 0.53 
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) (115.95) (15.93) 3.49 
อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (เท่า) (1.97) (3.60) 3.79 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) N.A. N.A. N.A. 

หมายเหต:ุ 1   อัตราส่วนหมนุเวยีนสินค้าคงเหลือ คาํนวณจาก ต้นทุนจากการรับจ้างผลิต / (งานระหว่างก่อสร้างเฉลีย่ + สินค้าคงเหลือเฉลีย่) 
 2   อัตราส่วนหมนุเวยีนเงินรับล่วงหน้า คาํนวณจาก รายได้จากการรับจ้างผลิต / รายได้รับล่วงหน้าเฉลีย่ 

3    ด้วยลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัท่ีมรีายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้าจาํนวนมากซ่ึงแตกต่างจากธุรกิจอ่ืนโดยท่ัวไป ดังน้ัน
เพ่ือให้วงจรเงินสด (Cash Cycle) สามารถสะท้อนระยะเวลารับและจ่ายเงินท่ีเกิดขึน้จริงท้ังหมดในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั Modified Cash 
Cycle ซ่ึงคาํนวณจากสูตร ระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลีย่ + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ – ระยะเวลาชาํระหนี ้ – ระยะเวลารับเงินล่วงหน้าเฉลีย่ จึงถกู
นาํเสนอเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน 
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4.2. การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

ภาพรวมของผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา 
กลุ่มบริษทัภายใตก้ารดาํเนินงานของเบสท์เทค เร่ิมจากการดาํเนินธุรกิจการคา้จาํหน่ายวสัดุ และอุปกรณ์โลหะ

สําหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ มาเป็นธุรกิจให้บริการผลิตงานแปรรูปช้ินงานเหล็ก (Parts Fabrication) และธุรกิจ
ให้บริการแปรรูปและประกอบกลุ่มช้ินงานขนาดใหญ่ (Modularization) แก่ลูกคา้อุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่ทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ ในปี 2559 กลุ่มบริษทัไดข้ยายขอบเขตการดาํเนินธุรกิจไปสู่งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร 
(Power Plant EPC Contractor) โดยเร่ิมจากการรับงาน EPC (Engineering, Procurement & Construction) ให้กบัโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Farm) 

1. การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานตามโครงสร้างรายได้  

รายไดร้วมของกลุ่มบริษทัจาํแนกได ้3 ประเภทคือ รายไดจ้ากการรับจา้งผลิต กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 
และรายไดอ่ื้น ดงัตารางน้ี 

 
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท สําหรับปี 2561 ถึงปี 2563 

รายได้รวม 

สําหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการรับจา้งผลิต 1,236.79 96.67  1,409.01 97.81 1,437.06 97.54 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 13.18 1.03  8.95 0.62 – – 
รายไดอ่ื้น 29.33 2.30  22.65 1.57 36.27 2.46 
รายได้รวม 1,279.30 100.00 1,440.61 100.00 1,473.33 100.00 

 
ในปี 2563 รายไดข้องกลุ่มบริษทัเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จาํนวน 32.72 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.27 จาก

การเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการรับจา้งผลิตซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั โดยในปี 2563 รายไดจ้ากการรับจา้งผลิต ร้อยละ 
42.36 มาจากกลุ่มลูกคา้ธุรกิจดา้นโรงงานพลงังานไฟฟ้า ธุรกิจเหมืองแร่ 5.25 และรายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนๆ เช่นธุรกิจดา้นการ
ส่ือสาร ซ้ือมาขายไปและอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 52.39 ของรายไดร้วม 
 

1) รายได้จากการรับจ้างผลติ 
รายไดจ้ากการรับจา้งผลิตในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.67 ร้อยละ 97.81 

และร้อยละ 97.54 ของรายไดร้วมตามลาํดบั ทั้งน้ี รายไดจ้ากการรับจา้งผลิตประกอบดว้ยรายไดจ้ากงาน 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
งานแปรรูปและประกอบกลุ่มช้ินงานขนาดใหญ่ (Modularization) งานแปรรูปช้ินงานเหลก็ (Parts Fabrication) งานก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าแบบครบวงจร (Power Plant EPC Contractor) และงานอ่ืนๆ (Others) รายละเอียดแสดงได ้ดงัน้ี  
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โครงสร้างของรายได้จากการรับจ้างผลติสําหรับปี 2561  2562 และ 2563 

รายได้จากการรับจ้างผลติ 
สําหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1)  งานแปรรูปและประกอบกลุ่มช้ินงานขนาด   
      ใหญ่  (Modularization) 

125.00 10.11  – – 595.67 41.45 

2)   งานแปรรูปช้ินงานเหลก็ (Parts Fabrication) 1,045.14 84.50  1,031.10 73.18 676.77 47.09 
3)  งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร  

48.59 3.93  54.84 3.89 75.07 5.23 
(Power Plant EPC Contractor) 

4)  งานอ่ืนๆ (Others) 18.06 1.46  323.07 22.93 89.55 6.23 
รวม 1,236.79 100.00 1,409.01 100.00 1,437.06 100.00 

 
ในปี 2563 รายไดจ้ากการรับจา้งผลิตส่วนใหญ่มาจากงานแปรรูปช้ินงานเหลก็ (Parts Fabrication) คิด

เป็นร้อยละ 47.09 ของรายไดจ้ากการรับจา้งผลิต ขณะท่ีปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดห้ลกัจากงานแปรรูปช้ินงาน
เหลก็ (Parts Fabrication) คิดเป็นร้อยละ 84.50 และร้อยละ 73.18 ของรายไดจ้ากการรับจา้งผลิตตามลาํดบั และจากงานแปร
รูปและประกอบกลุ่มช้ินงานขนาดใหญ่  (Modularization) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 10.11  และร้อยละ 41.45 ของรายไดจ้ากการ
รับจา้งผลิตในปี 2561 และปี 2563 ตามลาํดบั 

 
1.1) รายได้จากงานแปรรูปและประกอบกลุ่มช้ินงานขนาดใหญ่ (Modularization) 

รายไดจ้ากงานแปรรูปและประกอบกลุ่มช้ินงานขนาดใหญ่ (Modularization) ในปี 2561 กลุ่ม
บริษทัไดรั้บงานโครงการแปรรูปและประกอบกลุ่มช้ินงานขนาดใหญ่ สาํหรับโครงสร้างโรงงานบดแร่และแยกแร่ใน
ประเทศออสเตรเลีย ทาํใหมี้รายไดจ้ากงานแปรรูปและประกอบกลุ่มช้ินงานขนาดใหญ่ในปี 2561 เท่ากบั 125 ลา้นบาท และ
ในปี 2563 กลุ่มบริษทัไดรั้บงานผลิตและประกอบท่อโลหะ สายไฟและอุปกรณ์เพ่ือนาํไปติดตั้งของโรงกลัน่นํ้ามนัแห่งหน่ึง
ในประเทศ ทาํใหใ้นปี 2563 มีรายไดจ้ากงานแปรรูปและประกอบกลุ่มช้ินงานขนาดใหญ่  (Modularization) 595.67 ลา้นบาท  

 
1.2) รายได้จากงานแปรรูปช้ินงานเหลก็ (Parts Fabrication) 

ปัจจุบนัรายไดจ้ากงานแปรรูปช้ินงานเหลก็ (Parts Fabrication) เป็นรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั 
โดยในปี 2561 ถึงปี 2563 สัดส่วนต่อรายไดร้วมเฉล่ียร้อยละ 47-85 ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มลูกคา้ในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าทั้ง
ในและต่างประเทศ โดยลกัษณะงานดงักล่าวประกอบดว้ยงานระบบท่อ งานโครงสร้างเหลก็ งานแปรรูปและประกอบถงั
ทนแรงดนัและถงับรรจุ  เช่น งานโครงสร้างเหล็กของโครงการโรงไฟฟ้าท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศบงักลาเทศ 
ออสเตรเลีย  เป็นตน้ 

1.3) งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร (Power Plant EPC Contractor) 
กลุ่มบริษทัไดด้าํเนินธุรกิจงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าครบวงจร (Power Plant EPC Contractor) ใน

ปี 2561 ถึงปี 2563 และมีรายได้จากธุรกิจน้ีประมาณร้อยละ 3-6  โดยในปี 2563 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากงานก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าครบวงจรเท่ากบั 75.07 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.23 ของรายไดจ้ากการรับจา้งผลิต โดยเป็นรายไดจ้าก
งานโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าน่าน และสถานีไฟฟ้าปัตตานี 
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1.4) งานอ่ืนๆ (Others) 

รายไดง้านอ่ืนๆในปี 2563 มีจาํนวน 89.55 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.23 ของรายไดร้วม  โดย
ในระหวา่งปีท่ีผา่นมา กลุ่มบริษทัไดรั้บงานท่ีไม่ใช่งานหลกัของธุรกิจ เช่น การจดัหาวสัดุ งานติดตั้งประกอบ งานท่ีปรึกษา
ดา้นวศิวกรรม งานก่อสร้างโรงงานและอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 
2) กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น 

เน่ืองจากรายไดห้ลกับางส่วนของเบสท์เทคในช่วงหลายปีท่ีผ่านมามาจากการดาํเนินธุรกิจให้บริการ
แปรรูปผลิตภณัฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก (Steel Fabrication) ให้แก่ลูกคา้ต่างประเทศ พร้อมทั้งมีการนาํเขา้วตัถุดิบบาง
ชนิดจากต่างประเทศ ดงันั้น รายรับและรายจ่ายบางส่วนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ส่งผลให้กลุ่มบริษทัอาจเกิดผลกาํไร
หรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ เม่ือเทียบกบัอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีมีการชาํระ
ราคาจริง หรือเทียบกบัอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวดบญัชี ตามแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของค่าเงินบาท อย่างไรก็ดี 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีการบริหารความ
เส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนในแบบ Natural Hedge เป็นการบริหารรายรับและรายจ่ายท่ีอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศ และ
บางส่วนจะมีการเขา้ทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงจากความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน โดยในปี 2561 และ 2562 บริษทัมีกาํไรจากอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

 
3) รายได้อ่ืน 

ในปี 2563 รายไดอ่ื้นของกลุ่มบริษทัเท่ากบั 36.27 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.46 ของรายไดร้วม ซ่ึงเพ่ิมข้ึน
จากปีก่อนร้อยละ 60.13 โดยรายไดอ่ื้นของกลุ่มบริษทัในปี 2562 ส่วนใหญ่มาจากรายไดค้่าเช่าพ้ืนท่ี รายไดจ้ากการขายเศษ
เหลก็ กาํไรจากการขายสินทรัพย ์และรายไดจ้ากการให้เช่าเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ เป็นตน้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายไดท่ี้มาจากการ
ดาํเนินงานตามปกติ 

 

2. การวิเคราะห์ต้นทุน  และกาํไร(ขาดทุน)ขั้นต้น  
 

โครงสร้างของรายได้ ต้นทุน และกาํไรขั้นต้นจากการรับจ้างผลติ สําหรับปี  2561 ถึงปี 2563 

รายการ 

สําหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการรับจา้งผลิต 1,236.79 100.00 1,409.01 100 1,437.06 100.00 
ตน้ทุนจากการรับจา้งผลิต 1,200.11 97.03  1,524.45 108.19 1,302.17 90.61 
กาํไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 36.68 2.97  (115.44) (8.19) 134.89 9.39 
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กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนจากการรับจา้งผลิตในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 97.03 ร้อยละ 
108.19 และร้อยละ 90.61 ของรายไดจ้ากการรับจา้งผลิตตามลาํดบั  

 
อตัรากาํไร(ขาดทุน) ขั้นตน้ของกลุ่มบริษทัในแต่ละงวดอาจมีความแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั โดย

ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุสาํคญั คือ 
 

1) ประเภทของงานท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละงวด โดยงานแปรรูปและประกอบกลุ่มช้ินงานขนาดใหญ่ 
(Modularization) จะมีอตัรากาํไร(ขาดทุน) ขั้นตน้เฉล่ียท่ีสูงกวา่งานแปรรูปช้ินงานเหลก็ (Parts Fabrication) เน่ืองจากความ
ซบัซอ้นของงานสูงกวา่และการแข่งขนัในอุตสาหกรรมท่ีตํ่ากวา่ 

2) ปริมาณงานส่วนเพ่ิม (Variation Orders) ในแต่ละช่วงเวลา โดยงานส่วนเพ่ิม (Variation Orders) จะมี
อตัรากาํไรขั้นตน้เฉล่ียท่ีสูงกว่างานผลิตตามสัญญา เน่ืองจากงานส่วนใหญ่ท่ีเพ่ิมข้ึนจะเป็นค่าแรงเพ่ือแกไ้ขงานตามคาํสั่ง
ของลูกคา้ และมกัจะมีความเร่งด่วน ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัสามารถคิดราคาไดสู้งกวา่งานปกติ และ  

3) งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าครบวงจร (Power Plant EPC Contractor) จะมีอตัรากาํไรขั้นตน้ตํ่าสุดเม่ือ
เทียบกบัธุรกิจใหบ้ริการแปรรูปผลิตภณัฑเ์หลก็และโครงสร้างเหลก็ (Steel Fabrication) เน่ืองจากตน้ทุนส่วนใหญ่ของงาน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าครบวงจรมาจากการจดัหาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าท่ีมีอตัรากาํไรขา้งตน้ตํ่า 

 
นอกจากปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัรากาํไรขั้นตน้ในแต่ละงวดมากท่ีสุด ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้  ผลกระทบ

จากภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาลงตั้งแต่ปี 2562 มาทาํให้การกาํหนดราคาขายหรือปรับเพ่ิมข้ึนของสินคา้ทาํไดย้ากข้ึน ขณะท่ี
ผูข้ายวตัถุดิบมีการปรับราคาวตัถุดิบเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัลกัษณะงานของกลุ่มบริษทัจาํเป็นตอ้งใชแ้รงงานช่วยในการสร้าง
ช้ินงาน จึงทาํใหมี้ตน้ทุนวตัถุดิบและค่าแรงงานเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหแ้ต่ละงานของบริษทัไดรั้บผลกระทบ กาํไรขั้นตน้จึงลดลง 
นอกจากนั้น การรับรู้ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ส่งผลให้บริษทัตอ้งรับรู้ตน้ทุนทั้ ง
จาํนวนเม่ือมีการเบิกใช ้ขณะท่ีรายไดย้งัคงรับรู้ตามอตัราของงานสําเร็จท่ีฝ่ายวิศวกรรมของบริษทัไดป้ระเมินไว ้ทาํให้
สัดส่วนอาจไม่สอดคลอ้งกนั ส่งผลใหปี้ 2562 ท่ีผา่นมาเกิดผลขาดทุนขั้นตน้ดงักล่าว 

ปี 2563 บริษทัมีอตัรากาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ีนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมา สาเหตุหลกัจากการบริหารตน้ทุน
โครงการมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงส่งผลใหบ้ริษทัทาํกาํไรเพ่ิมข้ึน 

 

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนักงาน 
ค่าใชจ่้ายสาํนกังาน ค่าใชจ่้ายยานพาหนะ ค่าใชจ่้ายในการขาย ค่าท่ีปรึกษาและบริการ ค่าธรรมเนียมและภาษีอ่ืนๆ ค่าใชจ่้าย
ประกนัภยั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ สรุปดงัตารางต่อไปน้ี 
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โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการบริหาร สําหรับปี  2561 ปี 2562 และปี 2563 

รายการ 

สําหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน 64.16  64.14  63.58 65.16 59.76 63.02 

ค่าใชจ่้ายสาํนกังานและยานพาหนะ 19.20  19.20  18.50 18.96 14.27 15.05 

ค่าใชจ่้ายในการขาย ค่าท่ีปรึกษาและบริการ 10.54  10.53  9.12 9.35 8.05 8.49 

ค่าธรรมเนียม ภาษี และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 6.14  6.13  6.37 6.53 12.75 13.45 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 100.04  100.00  97.57 100.00 94.83 100.00 

 

ในปี 2563 ค่าใชจ่้ายในการบริหารของกลุ่มบริษทั มีจาํนวน 94.83 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จาํนวน 2.74 
ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายให้สอดคลอ้งกับสภาวะเศรษฐกิจและ
สถานการณ์โควิด-19  อยา่งไรก็ตาม ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าธรรมเนียม ภาษีและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน เน่ืองจาก 
ในปี 2563 บริษทัมีขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจาํนวน 7.08 ลา้นบาท  

 

4. กาํไรจากการดาํเนินงาน  และกาํไรสุทธิ  

 
กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน และกาํไร(ขาดทุน)สุทธิ สําหรับปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 

รายการ 
สําหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน (ลา้นบาท) (20.14) (181.02) 76.33 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (ลา้นบาท) (24.84) (198.80) 42.93 
อตัรากาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน (ร้อยละ) (1.57) (12.56) 5.18 
อตัรากาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (ร้อยละ) (1.94) (13.80) 2.91 

 
ผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 3 ปีท่ีผ่านมาตั้ งแต่ปี 2561 - ปี 2563 แสดงผลกาํไร(ขาดทุน)จากการ

ดาํเนินงานก่อนหักตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินไดเ้ท่ากบั (20.14) ลา้นบาท (181.02 ) ลา้นบาท และ 76.33 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั โดยในปี 2563 มีกาํไรจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 142 จากปี 2562 รายไดจ้ากการรับจา้งผลิตและบริการ
ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มงานประเภท  Modularization, HRSC,  Vessel & Tank  และกลุ่มงาน  Construction & Erection  เป็น
ตน้ นอกจากนั้น ผลประกอบการของปี 2563 ท่ีดีข้ึนจากปีก่อนมาจากการบริหารตน้ทุนของการรับจา้งผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนและฝ่ายบริหารสามารถจดัการไดดี้ข้ึนจากปีท่ีผา่นมา 
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4.3. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

1. สินทรัพย์ 
กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากบั 1,744.63 ลา้นบาท 

1,920.79 ลา้นบาท และ 1,784.31 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั้งน้ี สินทรัพยห์ลกัของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยเงินสดและเงินลงทุน
ชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้ รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ และสินคา้คงเหลือ ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีจาํเป็น
สําหรับการดาํเนินโครงการของกลุ่มบริษทั การเปล่ียนแปลงของมูลค่าสินทรัพยร์วมจึงเป็นผลมาจากมูลค่าของสินทรัพย์
หมุนเวียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเภทของงาน และการดาํเนินงาน ซ่ึงเปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาตามปริมาณงานท่ี
ดาํเนินการผลิตในแต่ละปี 

 
1.1. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เท่ากบั 45.14 ลา้นบาท 30.32 ลา้นบาท และ 97.60 ลา้นบาท ตามลาํดบั สําหรับปี 2563 บริษทัมีเงินสดคงเหลือเพ่ิมข้ึน
เน่ืองจากไดรั้บชาํระค่าสินคา้จากลูกคา้ ณ วนัส้ินงวด โดยในระหวา่งปี 2563 บริษทัมีเงินสดเป็นทุนหมุนเวียนสาํหรับการ
จดัเตรียมวตัถุดิบเพ่ือใชใ้นการผลิตและแปรรูปช้ินงาน และจ่ายค่าใชจ่้ายเพ่ือการให้บริการแก่ลูกคา้ รวมถึงจ่ายค่าใชจ่้าย
เก่ียวกบัพนกังาน เป็นตน้ 

 
1.2. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเท่ากบั 
300.64 ลา้นบาท 413.99 ลา้นบาทและ 234.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั ลูกหน้ีในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นอตัราการ
ลดลงร้อยละ 43.27 โดยการเปล่ียนแปลงมูลค่าของลูกหน้ีการคา้ ณ ส้ินปี ในแต่ละปีนั้นข้ึนอยูก่บัประเภทงานและปริมาณ
โครงการท่ีกลุ่มบริษทัดาํเนินการอยู ่ประกอบกบัมูลค่าของงานท่ีดาํเนินการผลิตเสร็จและสามารถเรียกเกบ็เงินจากลูกคา้ได ้
เทียบกบัเงินรับล่วงหน้าท่ีบริษทัไดรั้บจากลูกคา้สําหรับโครงการนั้นๆ โดยหาก ณ ส้ินปี บริษทัมีปริมาณโครงการท่ีอยู่
ระหว่างการดาํเนินการผลิตเป็นมูลค่าสูง ประกอบกบัมีมูลค่าของงานท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ตามความคืบหนา้ของงาน เป็น
มูลค่าสูงกวา่เงินรับล่วงหนา้ท่ีบริษทัไดรั้บจากลูกคา้รายนั้นๆ บริษทัจะมีมูลค่าลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนตามดว้ย  

 
สาํหรับลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่ม

บริษทัมียอดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนสูงกวา่ปี 2563 เน่ืองจากในปีดงักล่าวบริษทัมีปริมาณของโครงการต่างๆ มากกวา่ใน
ปีน้ี ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนของกลุ่มบริษทั สามารถจาํแนกตามประเภทและอายขุองหน้ีท่ีคา้งชาํระได ้ดงัน้ี 
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โครงสร้างลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 

รายการ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ลูกหนีก้ารค้า           

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 149.83 49.84  382.73 92.45 207.15 88.19 
ท่ีเกินกาํหนด:         

          ไม่เกิน 3 เดือน 74.05 24.63  4.51 1.09 13.80 5.88 
           3 – 6 เดือน 55.54 18.47  – – 3.30 1.40 
          มากกวา่ 6 เดือน 8.11 2.70  – – – – 

รวมลูกหนีก้ารค้า 287.53 95.64  387.24 93.54 224.25 95.47 

ลูกหนีอ่ื้น         
รวมลูกหน้ีอ่ืน 13.11 4.36  26.75 6.46 10.63 4.53 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 300.64 100.00  413.99 100.00  234.88 100.00 

 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนของกลุ่มบริษทัทั้งหมดเป็นยอดลูกหน้ีในกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั โดย

ยอดลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่เป็นยอดหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการกาํหนดระยะเวลาชาํระหน้ี 
(Credit Term) เฉล่ียน 30 - 120 วนั นบัจากวนัเรียกชาํระเงิน สําหรับนโยบายการตั้งสํารองหน้ีสงสัยจะสูญ กลุ่มบริษทัจะ
พิจารณาจากประวติัการชาํระเงิน เครดิตของลูกหน้ี และการวิเคราะห์อายุลูกหน้ี โดยจะทาํการวิเคราะห์และประเมิน
ความสามารถในการชาํระหน้ี (Credit) ของลูกคา้แต่ละรายอยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีการ
ตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ เน่ืองจากพิจารณาแลว้ไม่พบขอ้บ่งช้ีวา่มียอดลูกหน้ีรายใดท่ีอาจไม่ไดรั้บการชาํระหน้ี 

 

1.3. รายได้ทีย่งัไม่เรียกชําระ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบริษทัมียอดรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระเท่ากบั 

265.73 ลา้นบาท 432.66 ลา้นบาท และ 389.34 ลา้นบาท  ตามลาํดบั คิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 62.82 และลดลง ร้อยละ 
10.01 ในปี 2562 และปี 2563 ตามลาํดบั  

 
รายการรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระน้ีเป็นรายการท่ีบนัทึกจากมูลค่าของงานท่ีรับรู้เป็นรายไดต้ามวิธี

อตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ (Percentage of Completion) ในส่วนท่ียงัไม่สามารถเรียกชาํระเงินกบัลูกคา้ได ้เน่ืองจากยงัไม่
ถึงกาํหนดชาํระเงินค่าบริการผลิตตามสัญญาจา้งผลิต ส่งผลใหย้งัไม่สามารถบนัทึกเป็นลูกหน้ีการคา้ได ้จึงตอ้งบนัทึกแสดง
เป็นรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงของยอดรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระในแต่ละปีนั้นจะข้ึนอยูก่บัผลต่างของ
รายไดท่ี้รับรู้ตามวิธีอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ (Percentage of Completion) กบัยอดรายไดท่ี้สามารถเรียกชาํระเงินกบั
ลูกคา้ไดต้ามท่ีกาํหนดในสัญญาจา้งผลิต หากยอดรายไดท่ี้รับรู้ตามอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จมีมูลค่าสูงกวา่ยอดรายไดท่ี้
สามารถเรียกชาํระเงินกบัลูกคา้ ผลต่างดงักล่าวจะบนัทึกเป็นรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ ณ ส้ินงวดนั้นๆ  
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1.4. สินค้าคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบริษทัมีสินคา้คงเหลือเท่ากบั  360.56 ลา้น

บาท 273.29 ลา้นบาท และ 244.42 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 24.20 และร้อยละ 10.56 ตามลาํดบั 
ทั้งน้ี สินคา้คงเหลือทั้งหมดเป็นรายการภายใตก้ารดาํเนินงานและกรรมสิทธ์ิของบริษทั สินคา้คงเหลือประกอบดว้ย   

1) งานระหวา่งก่อสร้าง คือ งานท่ีอยูใ่นระหวา่งขั้นตอนการผลิต และยงัไม่สามารถรับรู้เป็น
ตน้ทุนการผลิตในงบกาํไรขาดทุนได ้ เน่ืองจากยงัไม่เขา้เง่ือนไขการรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนตามอตัราความสาํเร็จของงาน 
(Percentage of Completion) จึงตอ้งบนัทึกตน้ทุนโครงการท่ีเกิดข้ึนแลว้ดงักล่าวเป็นงานระหวา่งก่อสร้าง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะทางการเงิน และ 

2) วตัถุดิบและอะไหล่วสัดุ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เหลก็แผน่ และเหลก็รูปพรรณ ท่ีซ้ือมาเพ่ือใช้
ในงานโครงการตามคาํสั่งผลิตของลูกคา้ 
 

 
สินค้าคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม  ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 

รายการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมสินค้าคงเหลือ   360.56  100.00  273.29  100.00  244.42 100.00 

 

สําหรับวตัถุดิบและอะไหล่วสัดุ ณ ส้ินปี 2563 เท่ากบั 244.42 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 
10.56 ส่วนหน่ึงมาจากการเบิกวตัถุดิบเขา้กระบวนการผลิตและรับรู้เป็นตน้ทุนของงานโครงการ อีกทั้งกลุ่มบริษทัมีการ
บริหารจดัการสินคา้คงเหลือ โดยวางแผนสั่งซ้ือวตัถุดิบในปริมาณท่ีจาํเป็นสําหรับการผลิตในช่วงเวลานั้นๆ เท่านั้น เพ่ือ
บริหารกระแสเงินสดในการซ้ือวตัถุดิบและลดการจดัเกบ็วตัถุดิบในปริมาณมาก 

 
1.5. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ ของกลุ่มบริษทั
เท่ากบั  631.36 ลา้นบาท 617.80 ลา้นบาท และ 621.79 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นอตัราการ ลดลงร้อยละ 2.15 และเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 0.65 ในปี 2562 และปี 2563 ตามลาํดบั ทั้งน้ี สามารถจาํแนกรายการ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)  ออกตาม
ประเภทของสินทรัพยไ์ด ้ดงัน้ี 
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ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 

รายการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ท่ีดิน 55.55  8.80  55.55  8.99  55.55 8.93 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน – – 31.55 5.11 63.99 10.29 

อาคารส่ิงปลูกสร้าง 337.91  53.52  318.24  51.51  321.87 51.77 

เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ 146.58  23.21  159.36  25.79  165.49 26.62 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 9.62  1.53  9.08  1.47  9.55 1.54 

ยานพาหนะ 17.42  2.76  9.53  1.55  3.54 0.57 

สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 64.28  10.18  34.49  5.58  1.80 0.29 

มูลค่าสุทธิ 631.36  100.00  617.80  100.00  621.79 100.00 
 

 
มูลค่าสุทธิของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัเพ่ิมข้ึนในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา ส่วนใหญ่เป็น

ผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ยานพาหนะ และสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง โดยกลุ่มบริษทัซ้ือ
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ซ่ึงไดแ้ก่ เคร่ืองตดัเหลก็ นัง่ร้าน เครน เป็นตน้ เขา้มาเพ่ิมเติมเพ่ือขยายกาํลงัการผลิตและรองรับการ
เติบโตของการดาํเนินงาน อยา่งไรกต็ามมูลค่าสุทธิของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั ณ ส้ินปี 2563 เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 0.65 จากปีก่อนจากการปรับพ้ืนท่ีและปรับปรุงอาคารโรงงานเพ่ือใหพ้ร้อมกบัการผลิตงานในโครงการท่ีมีอยูใ่นมือ 

 

1.6. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัที ่31 ธันวาคม  ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 29.01             25.99  43.62 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 29.88               34.99  44.98 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ี
จ่าย ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้อ่ืน ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนด สินทรัพยจ์ากสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศ และหน้ีสินจากสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนประกอบดว้ย เงินมดัจาํ
จ่ายล่วงหนา้ และเงินประกนัค่าเช่าทรัพยสิ์น เป็นตน้ 
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2. โครงสร้างเงนิทุน 
2.1. หนีสิ้นรวม 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากบั 400.75 ลา้นบาท 
801.73 ลา้นบาทและ 621.39 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 100.06 และลดลงร้อยละ 22.49 ในปี 2562 
และปี 2563  ตามลาํดบั หน้ีสินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัเป็นหน้ีสินหมุนเวียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน เช่น เงินกูย้ืม
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้ รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ เป็นตน้ ดงันั้นการเปล่ียนแปลงของมูลค่าหน้ีสิน
รวมจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าสินทรัพยร์วมและปริมาณโครงการท่ีดาํเนินการผลิตในแต่ละปี  

 
1) เจา้หน้ีตัว๋แลกเงินและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีเจา้หน้ีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 306 ลา้นบาท 
เป็นรายการเจา้หน้ีทรัสตรี์ซีสและตัว๋สัญญาใชเ้งินเพ่ือสนบัสนุนการซ้ือวตัถุดิบในการดาํเนินงาน ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายชาํระคืน
เจา้หน้ีตัว๋สัญญาใชเ้งินกบัสถาบนัการเงินสาํหรับปี 2563 จึงส่งผลใหมี้ยอดลดลงจากปีก่อน 

นอกจากนั้น ในระหว่างปี 2563 บริษทัไดช้าํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กนัทั้งจาํนวนจึงส่งผลใหภ้าระหน้ีลดลง 

 
2) เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบริษทัมีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนรวม
เท่ากบั 182.27 ลา้นบาท 177.58 ลา้นบาท และ 177.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีเจา้หน้ีการคา้จากยอดซ้ือวตัถุดิบ และ
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย เป็นตน้ 
 

เจ้าหนีก้ารค้า และเจ้าหนีอ่ื้น ณ วันที ่31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 

รายการ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 105.57  81.91  157.45   88.66  135.31 76.23 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย และเจา้หน้ีอ่ืน 76.45  17.89  19.61  11.05  42.19 23.77 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั           
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย และเจา้หน้ีอ่ืน 0.26   0.20      0.52      0.29  – – 

รวม 182.27  100.00  177.58  100.00  177.50 100.00 
  

 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนปี 2563 ลดลงจากปีก่อนเลก็นอ้ยผลจากการลดลงของค่าใชจ่้ายคา้ง

จ่าย อยา่งไรก็ตาม เจา้หน้ีการคา้และค่าซ้ือสินทรัพยข์องปี  2562 เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จาํนวน 51.88 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็น
เจา้หน้ีค่าวตัถุดิบต่างๆ บริษทัจะไดรั้บเครดิตเทอมในการชาํระหน้ีให้แก่เจา้หน้ีการคา้แตกต่างกนัไปตามเจา้หน้ีแต่ละราย 
โดยเจา้หน้ีวตัถุดิบเหล็กต่างประเทศจะมีระยะเวลาการชาํระหน้ีอยูท่ี่ 30 - 180 วนัในกรณีท่ีใชว้งเงินหมุนเวียนทรัสต์รีซีท 
ในขณะท่ีเจา้หน้ีวตัถุดิบเหลก็ในประเทศบางรายจะใหบ้ริษทัชาํระเงินล่วงหนา้บางส่วนทุกการสั่งซ้ือ และชาํระส่วนท่ีเหลือ
เม่ือไดรั้บวตัถุดิบเหลก็ครบถว้นทั้งหมด 
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3)     รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 

29.65 ลา้นบาท 33.54 ลา้นบาทและ 13.92 ลา้นบาท ตามลาํดบั รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้เกิดจากเงินรับล่วงหนา้ท่ีบริษทั
ไดรั้บจากลูกคา้ตามสัญญาจา้งผลิต ซ่ึงโดยปกติจะกาํหนดใหลู้กคา้ตอ้งชาํระเงินล่วงหนา้บางส่วนเป็นงวดๆ ตั้งแต่วนัเขา้ทาํ
สัญญา และตามความคืบหนา้ของงานท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น เม่ือสั่งซ้ือวตัถุดิบ เป็นตน้ โดยมูลค่าของเงินรับล่วงหนา้จะ
แตกต่างกนัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นแต่ละสัญญาจา้งผลิต ซ่ึงเงินรับล่วงหนา้ดงักล่าวจะถูกบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสิน
ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และทยอยรับรู้เป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุน ตามขั้นร้อยละความสําเร็จของงาน และความ
คืบหนา้ของการผลิต 

2.2. ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 
(หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ทุนเรือนหุ้น      

ทุนจดทะเบียน          378.00           378.00  378.00 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้          378.00           378.00  378.00 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั          495.77           495.77  495.77 

กาํไรสะสม – จดัสรรแลว้            39.00             39.00  41.50 

กาํไรสะสม – ยงัไม่ไดจ้ดัสรร          269.66             45.93  86.23 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้          160.22           160.22  160.22 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท       1,342.65        1,118.92  1,161.72 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย              1.22               0.14  1.20 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       1,343.87        1,119.06  1,162.92 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ลดลงในอตัราร้อยละ 16.73 ในปี 
2562 และเพ่ิมข้ึนในปี 2563 ในอตัราร้อยละ 3.92  ตามลาํดบั โดยกลุ่มบริษทัมีส่วนของผูถื้อเพ่ิมข้ึนสาเหตุมาจากผลการ
ดาํเนินงานกาํไรในปี 2563 
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2.3. กระแสเงนิสด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 
สําหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด – ต้นงวด 291.92 45.14  30.32 

กิจกรรมดาํเนินงาน     
–  กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละ 
    หน้ีสินดาํเนินงาน 

 
61.04  

 
(99.70) 

 
146.29 

–  การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์และหน้ีสินดาํเนินงาน (262.19) (196.20) 197.45 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (201.15) (295.90) 343.74 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (82.17) (46.95) (80.52) 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 36.54  328.03  (195.94) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด –ปลายงวด 45.14  30.32  97.60 
 
 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงานสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ลดลง 160.74 ลา้นบาท และเพ่ิมข้ึน 245.99 ลา้นบาท ตามลาํดบั ใน
ระหวา่งปี 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานลดลง 94.75 ลา้นบาท และในปี 2563 เพ่ิมข้ึน 639.64 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ซ่ึงการเปล่ียนแปลงในแต่ละงวดเป็นไปตามการเปล่ียนแปลงมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน เช่น 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ เป็นตน้ 

ในปี 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนใชไ้ป  80.52 ลา้นบาท และใชเ้งินสดสุทธิไป
ในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 82.17  ลา้นบาท และ 46.95 ลา้นบาท ปี 2561 และปี 2562 ตามลาํดบั เป็นผลมาจากรายจ่ายลงทุน
ในอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัเป็นหลกั   

สําหรับปี 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจัดหาเงินจาํนวน 195.94 ลา้นบาทเพ่ือ
ชาํระคืนตัว๋สัญญาใชเ้งินกบัสถาบนัการเงินและบริษทัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั สาํหรับปี 2562 กลุ่มบริษทัมีการกูย้ืมเงินระยะ
สั้นโดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินจากบริษทัอ่ืนและสถาบนัการเงินรวมสุทธิจาํนวน 343 ลา้นบาทและจ่ายเงินปันผลจาํนวน 
15.12 ลา้นบาท สาํหรับปี   2561 มีเงินสดสุทธิจากการกูย้มืจาํนวน 36.55 ลา้นบาท   

ทั้งน้ี จากการเปล่ียนแปลงของเงินสดสุทธิจากการกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรม
จดัหาเงิน ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ส่งผลให้ ณ ส้ินปี  2561 และปี 2562 กลุ่มบริษทัมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดปลายงวดเท่ากบั  45.14 ลา้นบาท 30.32 ลา้นบาท ตามลาํดบั สําหรับปี 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินสดคงเหลือ
ปลายงวดจาํนวน 97.60 ลา้นบาทเน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดรั้บชาํระจากลูกหน้ีการคา้เขา้มาในช่วงส้ินปีจากงานโครงการขนาด
ใหญ่ 
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3. อตัราส่วนทางการเงนิ 

อตัราส่วนทางการเงนิ 

งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.84 1.63 1.89 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.76 1.23 1.37 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.30 0.72 0.53 

จากการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินพบวา่ บริษทัมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอต่อการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
โดยไม่ส่งผลทาํใหกิ้จการเกิดปัญหาในการบริหารจดัการ โดยพิจารณาจากอตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็ว นอกจากน้ี อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้มีอตัราส่วนค่อนขา้งตํ่า เน่ืองจากบริษทัไม่มีการกูย้มืเงินระยะยาว 
มีแต่การใชว้งเงินสินเช่ือระยะสั้นเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวยีนภายในบริษทั (Working Capital) เท่านั้น 
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอ่ืน 

5.1. ข้อมูลทั่วไป 

นายทะเบียน บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์  66 2009 9000 โทรสาร   66 2009 9476 

ผู้สอบบัญชี นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5313 หรือ 
นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4501 หรือ  
นางพนูนารถ เผา่เจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5238 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 
เลขท่ี 193/136–137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์  66 2264 9090 โทรสาร   66 2264 0789–90 
เวบ็ไซต ์      https://www.ey.com 

ผู้ตรวจสอบภายใน นายอมรพงษ ์   นวลวิวฒัน์ 
บริษทั เอเอน็เอส บิซิเนส คอนซลัแทนส์ จาํกดั 
100/72 ชั้น 22 อาคารวอ่งวานิช อาคารบี 
เลขท่ี 100/2 ถนนพระราม 9 หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310 
โทรศพัท ์  66 2645 0109 โทรสาร   66 2645 0110 
เวบ็ไซต ์      https://www.ans.co.th 

 

5.2. ข้อมูลสําคัญอ่ืน 

– ไม่มี – 
 

5.3. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
(คดีท่ีอาจมผีลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษทัหรือบริษทัย่อยท่ีมจีาํนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ ถือหุ้น ณ วันส้ินปี
บัญชีล่าสุด / คดีท่ีกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัหรือบริษทัย่อยอย่างมนัียสาํคัญแต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็น
ตัวเลขได้ / คดีท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทัหรือบริษทัย่อย) 

– ไม่มี – 
 

5.4. ตลาดรองกรณีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอ่ืน 

– ไม่มี – 
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ส่วนที่ 2 
การกาํกับดูแลกิจการ 
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6. การกาํกับดูแลกิจการ 

6.1. ภาพรวมนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการให้
ครอบคลุมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัโดยอา้งอิงกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 
(CG Code) ท่ีกาํหนดโดยสาํนกังาน กลต. โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการไวบ้นหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั 
(https://www.btwealthindustries.com) เพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดรั้บทราบ โดยมีหลกัปฏิบติัสาํคญั 8 หลกัปฏิบติัและ
แนวทางดาํเนินการในเร่ืองต่างๆ ใหค้รอบคลุมและสอดคลอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 

หลักปฏิบัติที่  1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะ ผู้ นําองค์กรที่
สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน  

 กําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพ่ือให้ผู ้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการ
ดาํเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั 

 จดัทาํกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั และกฎบตัรคณะกรรมการชุดยอ่ย ท่ีระบุถึงหนา้ท่ี บทบาทและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือใชอ้า้งอิงในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ และเผยแพร่ไวบ้นหนา้
เวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึงกฎบตัรคณะกรรมการแต่ละคณะน้ี ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบนัตาม
ความเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง 

 จดัทาํนโยบายดา้นต่างๆ ท่ีครอบคลุมและเก่ียวเน่ืองต่อการดาํเนินธุรกิจ และเผยแพร่ใหพ้นกังานทุก
คนได้ทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยเน้นการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน สามารถแข่งขันได้และมีผล
ประกอบการท่ีดี คาํนึงถึงผลกระทบในระยะยาว โดยประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผดิชอบต่อผู ้
ถือหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีความรับผดิชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 กาํกบัและดูแลให้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของ
บริษทัและหน่วยงานกาํกบัอยา่งเคร่งครัด ทั้งในเร่ืองของการดาํเนินธุรกิจท่ีตอ้งมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้การ
ทาํธุรกรรมเก่ียวโยงตอ้งเป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานกาํกบั  การให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมและถูกตอ้งตาม
กฎหมาย การจ่ายปันผลอยา่งเหมาะสม รวมไปถึงการปฏิบติัต่อพนกังานโดยคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน ฯลฯ บริษทั
จึงไม่มีการกระทาํใดท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของหน่วยงานกาํกบั 

 กาํกบัดูแลและบริหารจดัการบริษทัย่อย โดยกาํหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางออ้ม 
ขั้นตอนการพิจารณาและวธีิการปฏิบติัในการดาํเนินการเร่ืองต่างๆไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 

หลักปฏิบัติที่  2 กาํหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่ เ ป็นไปเพ่ือความยั่งยืน  

 กาํกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดทาํกลยุทธ์และแผนงานประจาํปีให้สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายหลกัของกิจการ โดยคาํนึงถึงปัจจยัแวดลอ้มของกิจการ ณ ขณะนั้น ทั้งศกัยภาพของตนเอง ความสามารถในการ
แข่งขนั คู่แข่งทางธุรกิจ ตลอดจนโอกาสและความเส่ียงท่ียอมรับได ้

 กาํหนดและทบทวนวสิัยทศัน์ (Vision) และพนัธกิจ (Mission) ใหมี้ความชดัเจน เหมาะสม สามารถ
ใชเ้ป็นแนวคิดหลกัในการกาํหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และส่ือสารใหทุ้กคนในองคก์รขบัเคล่ือนไปในทิศทาง
เดียวกนั 
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หลักปฏิบัติที่  3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  
 จดัทาํตารางองคป์ระกอบความรู้ความชาํนาญ (Skills matrix)  เพ่ือใชป้ระกอบการจดัโครงสร้างของ

กรรมการให้มีความหลากหลาย ส่งผลให้คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ท่ีหลากหลายดา้น ทั้ง
ดา้นวิศวกรรมการเงิน การบริหารธุรกิจ การตลาด กฎหมาย การบญัชี การเงิน และประสบการณ์ดา้นอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ในการประกอบธุรกิจของบริษทั และบริษทัมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน ท่ีมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมหลกัท่ีบริษทัดาํเนิน
ธุรกิจอยู ่

 จดัตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กาํหนด
ค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร เพ่ือทาํหนา้ท่ีพิจารณาประเด็น
เฉพาะเร่ือง กลัน่กรองขอ้มูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนนาํเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป 

 กําหนดโครงสร้างคณะกรรมการ  แบ่งแยกหน้าท่ีและกําหนดขอบเขตอํานาจหน้า ท่ีของ
คณะกรรมการทุกชุดอยา่งชดัเจนตามกฏบตัรคณะกรรมการแต่ละชุด* เพ่ือใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งโปร่งใส ช่วยให้มี
การถ่วงดุลอาํนาจอยา่งเพียงพอ และสามารถเขา้สอบทานการดาํเนินงานของบริษทัได ้โดยมติท่ีสาํคญัยงัคงตอ้งไดรั้บการ
อนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 กาํหนดคาํนิยามของกรรมการอิสระ* เป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัเร่ืองคุณสมบติัของ
กรรมการอิสระ ซ่ึงมีหลกัเกณฑเ์ป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน ท่ี ทจ.39/2559 เร่ืองการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ โดยกรรมการอิสระของบริษทัไม่มีการถือหุ้นของบริษทั มีความเป็นอิสระจากฝ่าย
บริหารและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ สามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างอิสระ และทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการทั้ งหมดและฝ่าย
บริหารของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 คณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูเ้ลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษทั โดยบริษทัไดมี้
การแบ่งแยกตาํแหน่งและอาํนาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไวอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี การกาํกบัดูแล และความโปร่งใสของการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

ประธานกรรมการ – ประธานกรรมการของบริษทัเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นบุคคล
เดียวกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รวมถึงไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจาํของบริษทั ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการแบ่งแยก
หนา้ท่ีระหวา่งการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและการบริหารงาน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหนา้ท่ีตามท่ี
กาํหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร – ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามท่ีกาํหนด
ในนโยบายองคก์รเร่ืองขอบเขตอาํนาจ หนา้ท่ี ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

คณะกรรมการบริษทั มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัฝ่ายจดัการ  ไม่มีขอ้ขดัแยง้ระหวา่งกนั และทุก
ฝ่ายใหค้วามร่วมมือในการนาํพาธุรกิจใหเ้จริญเติบโตเป็นอยา่งดี 

 แต่งตั้งเลขานุการบริษทั โดยกาํหนดขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั ตาม
หลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานกาํกบักาํหนด อาทิ การจดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ การประชุมกรรมการ ผูถื้อ
หุน้ และงานอ่ืนๆตามแต่จะไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 

 ประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินค่าตอบแทนและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
หมายเหต:ุ * คาํนิยามของกรรมการอิสระ กฎบัตรคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รายช่ือคณะกรรมการ รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อย โครงสร้างและบทบาทหน้าท่ี แสดงไว้ในหัวข้อ “7. โครงสร้าง
การกาํกับดูแลกิจการ – ข้อมลูเก่ียวกับกรรมการ” ในรายงานฉบับนี ้  
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หลักปฏิบัติที่  4   สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  
 เน้นให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเช่ือมโยงกบักลยุทธ์และเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม

บริษทั โดยใหค้วามสาํคญัตั้งแต่กระบวนการสรรหา ดว้ยการคดัสรรบุคลากรท่ีมีความสามารถและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม
กบัลกัษณะงาน การเติบโตและความตอ้งการของกลุ่มบริษทั การดูแลให้พนกังานทาํงานอยา่งมีความสุข มีความกา้วหน้า 
และมีคุณภาพชีวติท่ีดี 

 จดัทาํ “นโยบายการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด” เพ่ือใหก้ารคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้มา
รับผิดชอบในตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัและบริษทัยอ่ย เป็นไปอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส เพ่ือให้
มัน่ใจว่าจะไดผู้บ้ริหารท่ีมีความเป็นมืออาชีพ โดยคณะกรรมการสรรหา ฯ จะทาํการคดัเลือกผูท่ี้มีความรู้ความสามารถท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบริษทั และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

 กาํหนดแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ไวใ้นนโยบายการสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร
สูงสุด เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับอนาคต โดยบริษทัมีนโยบายท่ีจะวางแผนพฒันาทกัษะท่ีจาํเป็นไวส้ําหรับ
บุคคลผูสื้บทอดสาํหรับตาํแหน่งงานท่ีสาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ทั้งน้ีการวางแผนรับช่วงงานจะถูกกาํกบัดูแลโดยรอง
กรรมการผูจ้ดัการของแต่ละฝ่าย และกรรมการผูจ้ดัการ โดยการสนบัสนุนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซ่ึงคณะกรรมการสรรหา
ฯ ของบริษทัจะดูแลให้มีการจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งของผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัและบริษทัยอ่ย เพ่ือให้การดาํเนิน
ธุรกิจเป็นไปอยา่งราบร่ืนและต่อเน่ือง โดยจะดาํเนินการทบทวนแผนดงักล่าวเป็นระยะตามความเหมาะสม 

 จดัทาํนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล คู่มือการปฏิบติังานเร่ืองการสรรหาและคดัเลือกบุคลากร, 
คู่มือการทาํงานเร่ืองการปรับตาํแหน่งและการโอนยา้ย , คู่มือการประเมินผลประจาํปี ฯลฯ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการ
ดาํเนินงานดา้นทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษทัใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจท่ีกาํลงัเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้รรมการและผูบ้ริหาร เขา้ร่วมการสัมมนา / อบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง
และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานตามตาํแหน่งหนา้ท่ี 

 กาํหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผล 
 ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผูบ้ริหาร คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้าํหนด

ค่าตอบแทน และโบนสัจากผลประกอบการ ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา ฯ ซ่ึงได้
พิจารณาอยา่งเป็นธรรมจากผลการปฏิบติังาน และเป้าหมายท่ีไดรั้บมอบหมาย  ทั้งน้ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั
และกรรมการผูจ้ดัการของเบสทเ์ทคเป็นบุคคลเดียวกนั ดงันั้นจึงไม่รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการผูจ้ดัการของเบสทเ์ทค 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร และพนกังานทั้งองคก์ร หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนจะเป็นไปใน
แนวทางเดียวกนั คือพิจารณาจากผลการปฏิบติังานของแต่ละบุคคล ผลประกอบการโดยรวมของบริษทัในแต่ละปี  สภาพ
เศรษฐกิจ รวมทั้งใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รและสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกิจการในระยะ
ยาว โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดจ้ดัทาํหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาเงินรางวลั (โบนัส) ประจาํปี
ให้กบัพนกังานเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยกาํหนดจาํนวนเงินโบนสัตามระดบัขั้นของผลกาํไรของ
บริษทัในแต่ละปี นอกจากน้ี บริษทัยงักาํหนดคู่มือแนวทางปฏิบติัในการประเมินผล การปรับตาํแหน่งและการโอนยา้ย  
เพ่ือใหพ้นกังานมีแนวทางในการพฒันาการทาํงานของตนเอง 

 การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัให้มี

การประเมินการปฏิบติังานของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเป็นประจาํทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าท่ีพิจารณา
เกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และนาํเสนอผลการประเมินตามเกณฑ์นั้นๆ ต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมัติผลการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกาํหนด
งบประมาณการจ่ายเงินโบนสัจากผลประกอบการปีท่ีผา่นมาและค่าตอบแทนประจาํปีสาํหรับประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของ
บริษทั 
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 การบริหารจดัการโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุน้ 
ผู ้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท  ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท  ซ่ึงคณะกรรมการได้ตระหนักถึง

ความสัมพนัธ์น้ีดี จึงไดมี้การบริหารจดัการเพ่ือไม่ให้ความสัมพนัธ์ดงักล่าวมีผลกระทบต่ออาํนาจในการควบคุมและการ
บริหารกิจการ โดยไดจ้ดัทาํอาํนาจอนุมติัวงเงินในการดาํเนินงานและทาํธุรกรรม รวมทั้งกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีการพิจารณา
กลัน่กรองและอนุมติัเร่ืองต่างๆ อยา่งชดัเจน 

 ดา้นการบริหารและพฒันาบุคลากร 
 จดัทาํคู่มือการทาํงานเร่ือง การสรรหาและคดัเลือกบุคลากร, การจดัทาํแผนอตัรากาํลงัคน

ประจาํปี, การปรับตาํแหน่งและการโอนยา้ย, การประเมินผลทดลองงานและประเมินผลประจาํปี, การจดัทาํแผนการอบรม/
สัมมนาทั้งภายในและภายนอกของพนกังาน 

 เคร่งครัดต่อการให้ความเคารพสิทธิของพนักงานตามสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานตามหลกั
สากล ตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ความสําคญักบัการดูแลสุขภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของพนกังาน โดยไดมี้การจดัตั้ง คณะกรรมการความปลอดภยั   และ
จดัทาํ  ”นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน” เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพนกังาน
บริษทัทุกคน โดยมีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 

1) บริษทัฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดบัดาํเนินกิจกรรมการคน้หา
อนัตราย และปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง 

2) บริษทัฯ จะส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานในการขจดัและป้องกนัอุบติัภยัทุก
ประเภทท่ีจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของพนกังาน และทรัพยสิ์น
ของบริษทั 

3) บริษัทฯ กําหนดให้ผูบ้ ังคับบัญชาทุกระดับชั้ น มีหน้าท่ีต้องควบคุมดูแลความ
ปลอดภยั สุขภาพอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของพนกังาน แนะนาํ ฝึกสอน และกระทาํตนเป็นตวัอย่างแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตลอดจนดูแลการใชอุ้ปกรณ์เพ่ือป้องกนัอนัตรายทั้งของบุคคล และเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 

4) บริษทัฯ กาํหนดใหพ้นกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามประกาศ คาํสั่ง และระเบียบ
เก่ียวกบัความปลอดภยัฯ อยา่งเคร่งครัด ซ่ึงบริษทัฯ จะส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมและการจูงใจแก่พนกังาน 

5) บริษทัฯ กาํหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของพนกังานทุกคนท่ีจะตอ้งรับผิดชอบและใหค้วาม
ร่วมมือในการป้องกนัอุบติัเหตุ และจะตอ้งรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานท่ีทาํงาน 

6) บริษทัฯ จะจดัใหมี้การติดตามผล และประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว 
เพ่ือใหเ้กิดผลในการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 
 

เกณฑ์ในการประเมนิผลการปฏิบัตงิานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ส่วนที ่1:  ผลการปฏิบัติงาน             ส่วนที ่2: ทักษะการบริหารจัดการ       ส่วนที ่3: พฤตกิรรมของผู้บริหาร 
* ผลสาํเร็จตามเป้าหมายทางธุรกิจ             * การวางแผนธุรกิจ                    * ความตั้งใจปฏิบติังานใหบ้รรลุผลสัมฤทธ์ิ 
* การบริหารทรัพยากรในการดาํเนินงาน   * การวเิคราะห์และตดัสินใจ      * คุณธรรมและจริยธรรมของผูน้าํ  
* การบริหารทรัพยากรบุคคล                     * ภาวะผูน้าํ                                 * ความรอบรู้ในงาน 

                                                                     * การนาํการเปล่ียนแปลง           * การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี  
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 จดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการ ดูแลดา้นสวสัดิการของพนกังาน โดยจดัสวสัดิการดา้นการ
ประกนัสุขภาพและประกนัชีวิต กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกนัสังคม และเคร่ืองแบบในการทาํงานให้กบัพนกังาน ทั้งน้ี
บริษทัและเบสท์เทคไดเ้ร่ิมจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 โดยอตัราเงินสมทบ
ของบริษทัอยูท่ี่ร้อยละ 3.00 และร้อยละ 5.00 ข้ึนอยูก่บัอายุงาน และเปิดให้สมาชิกเลือกนโยบายการลงทุนไดด้ว้ยตนเอง 
ตามทางเลือกท่ีคณะกรรมการกองทุนกาํหนดซ่ึงมีทั้งนโยบายการลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารหน้ีผสมตราสารทุน 

 จดัทาํระเบียบ คู่มือปฏิบติังาน และแผนงานดา้นการฝึกอบรม เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑแ์ละแนวทาง
ในการพิจารณาความเหมาะสมของพนกังานในการพฒันาความรู้ความสามารถใหส้อดคลอ้งกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติั รวมทั้ง
ไดส่้งเสริมให้ผูบ้ริหารระดบัสูงไดรั้บการอบรมและพฒันา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบติังาน ตามความจาํเป็นและความเหมาะสม 

 จัดทําหลักสูตรการปฐมนิเทศน์สําหรับพนักงานใหม่  โดยกําหนดให้นําจริยธรรม 
จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่างๆ ของบริษทัโดยเฉพาะนโยบายและแนวทางปฏิบติัดา้นความปลอดภยัเป็นส่วนหน่ึงใน
หวัขอ้การอบรมปฐมนิเทศกพ์นกังานใหม่ เพ่ือใหพ้นกังานมีความรู้และนาํไปใชใ้นการปฏิบติังานไดจ้ริง 

 จัดทาํขอ้กาํหนดในด้านการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และการทาํสถิติตามเป้าหมายการ
บริหารจดัการดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มใหบ้รรลุความสาํเร็จในเชิงบวก ตามเป้าหมายหลกัสาํคญัคือ
การเกิดอุบติัเหตุเป็นศูนย ์(ZERO Accident)  โดยมีขอ้กาํหนดให้ทั้งผูรั้บเหมา / คู่คา้ทางธุรกิจ / พนักงานขบัรถ /  หรือผู ้
ติดต่องานดา้นต่างๆ ท่ีจะเขา้ไปในเขตพ้ืนท่ีทาํงานไดแ้ก่ เขตพื้นท่ียาร์ด / พ้ืนท่ีโครงการ/ พ้ืนท่ีสโตร์ / พ้ืนท่ีจดัเก็บวสัดุ
อุปกรณ์/ และพื้นท่ีควบคุมอุปกรณ์ PPE  จะตอ้งสวมอุปกรณ์คุม้ครองภยัส่วนบุคคลใน โดยมีอุปกรณ์คุม้ครองภยัส่วนบุคคล
พ้ืนฐานตามขอ้กาํหนดขั้นตํ่าคือ หมวกนิรภยั / แวน่ตานิรภยั / ชุดท่ีคลุมร่างกายเหมาะสมมิดชิด และรองเทา้หัวเหล็กหรือ
รองเทา้บูทยางหวัเหลก็ 

หลักปฏิบัติที่  5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  
 กาํหนดนโยบายและการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับผดิชอบต่อสังคม (ดู

รายละเอียดนโยบายฉบบัเตม็ท่ี https://www.btwealthindustries.com) และแนวทางการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั
ทุกกลุ่ม คือ ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หน้ี ตลอดจนสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้ใหทุ้ก
กลุ่มไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและความสาํเร็จในระยะยาวของกลุ่ม
บริษทั โดยมีการส่ือสารใหพ้นกังานรับทราบและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

 การต่อตา้นการทุจริตและการคอร์รัปชนั : จดัทาํ “นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่” ดงัรายละเอียดท่ี
แสดงไวใ้นหน้าเวบ็ไซต์ของบริษทั (https://www.btwealthindustries.com/misc/pdf/sustainability/2016–anti–corruption–
th.pdf) 

 การจดัการและการจดัสรรทรัพยากร: จดัทาํ “นโยบายคุณภาพและส่ิงแวดลอ้ม” โดยกาํหนดให้การ
ปฏิบติังานตอ้งคาํนึงถึงการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มในทุกกระบวนการ นาํระบบการจดัการดา้นคุณภาพมาตรฐานและการ
จัดการด้านส่ิงแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน ทาํให้บริษัทสามารถพฒันาวิธีการปฏิบัติงานท่ีลด
ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มไดเ้ป็นอย่างดี กาํหนดนโยบายคุณภาพและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้กลุ่มบริษทัไดน้าํไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบติังานตามความเหมาะสมของธุรกิจ 

 จดัทาํระเบียบปฏิบติัเร่ืองการกาํจดัขยะ เพ่ือควบคุมการจดัการขยะทุกชนิดในโรงงานท่ีส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดลอ้ม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้กาํหนดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 จดัทาํคู่มือการปฏิบติังานเร่ืองการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในสาํนกังาน เพ่ือสร้างจิตสาํนึกใน
การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งมีคุณค่า ฯลฯ 
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 การบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ: จดัทาํ “นโยบายดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ”  ซ่ึงจะ
ประกอบไปดว้ยนโยบายยอ่ยๆ ในเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์ร อาทิ นโยบายการให้
การสนับสนุนต่อ พรบ.ว่าดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐, นโยบายการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
นโยบายการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ รวมไปถึงการจดัทาํคู่มือการทาํงานเร่ืองแนวทางปฏิบติัสาํหรับการดูแลระบบสารสนเทศ 
จรรยาบรรณในการใชง้านอินเตอร์เน็ต ฯลฯ เหล่าน้ี เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ
ของผูอ่ื้น โดยไดก้าํหนดใหพ้นกังานทุกคนไดรั้บทราบและยดึถือปฏิบติัตามนโยบายและแนวทางปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

หลักปฏิบัติที่  6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่ เหมาะสม  

 ระบบการตรวจสอบภายใน 
 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีบทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบตามกฎบตัรคณะ 

กรรมการตรวจสอบ  
 ผูต้รวจสอบภายใน : บริษทั เอเอน็เอส บิสซิเนส คอนซัลแทนส์ จาํกดั เป็นผูป้ฏิบติังานดา้น

การตรวจสอบภายในของบริษทั มีหนา้ท่ีรายงานผลการตรวจสอบและสอบทานระบบงานต่างๆ ของบริษทัโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกไตรมาส เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทั มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ 

 ผูส้อบบญัชี:  คณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน และ
นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาเห็นชอบให้นาํเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีพิจารณาอนุมติั โดยมี
หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาไดแ้ก่ ผูส้อบบญัชีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบติัผูส้อบบญัชีท่ี
เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้ง ตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระตามขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง  โดยกรรมการตรวจสอบสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจาํเป็นและตอ้งการเพ่ือนาํมาประกอบการพิจารณาในการประชุม
ของคณะกรรมการตรวจสอบได ้

 การจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ 
o การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

คณะกรรมการไดมี้การติดตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนได้
ระหว่างบริษทักบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมิควรในทรัพยสิ์น 
ขอ้มูลและโอกาสของบริษทั และการทาํธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทัในลกัษณะท่ีไม่สมควร โดยกลุ่ม
บริษทัไดด้าํเนินการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือความเสมอภาคในการรับรู้ขอ้มูล ดงัน้ี 

1) ใหค้วามรู้แก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยทุกคนเพ่ือใหรั้บทราบ
เก่ียวกบัหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ
สาํนกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกาํหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 รวมทั้งการรายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกาํหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

2) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะ ไดจ้ดัทาํและเปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์และรายงานการเปล่ียนแปลง  การถือหลกัทรัพยข์อง
บริษทั ทุกคร้ัง ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วนัทาํการนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์และจดัส่ง
สาํเนารายงานน้ีใหแ้ก่เลขานุการบริษทัในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีส่งรายงานต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 
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3) บริษทัและบริษทัย่อย ไดด้าํเนินการจาํกดัสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนโดยให้รับรู้เฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งและท่ีจาํเป็นเท่านั้น และจดัระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลภายใน ทั้งน้ี 
เจา้ของขอ้มูลไดก้าํชบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหป้ฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด 

4) เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ระยะเวลาห้ามซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ต่อกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการล่วงรู้ขอ้มูลท่ีเป็นความลบั และห้ามมิให้เปิดเผยขอ้มูลภายในต่อบุคคลภายนอก
หรือผูท่ี้มิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยใหป้ระชาชนทราบโดยทัว่ถึงกนัผา่นตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

 หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารในสายงานบญัชีและการเงิน รวมถึงบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 
และภายใน 24 ชัว่โมง หลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักล่าว 

 ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ทราบขอ้มูลภายในท่ียงัไม่เปิดเผย 
และมีความสาํคญัซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั บุคคลท่ีล่วงรู้ขอ้มูลภายในดงักล่าว ตอ้งละเวน้การซ้ือ
ขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจนกวา่จะพน้ระยะเวลา 48 ชัว่โมง นบัแต่ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลนั้นต่อประชาชนแลว้ 

o การจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการทาํรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั 
1) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งจดัทาํรายงานการมีส่วนได้

เสียของตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและแจง้ให้บริษทัทราบ เพ่ือให้บริษทัมีขอ้มูลสาํหรับใชป้ระโยชน์ในการดาํเนินการตาม
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

2) หลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
3) ในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการทุกรายการดงักล่าวของบริษทั

และบริษัทย่อยต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้ความเห็นก่อนท่ีจะนําเสนอต่อผู ้มีอ ํานาจอนุมัติ  
คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้(แลว้แต่กรณี) เพ่ือขออนุมติัการทาํรายการ ยกเวน้รายการท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้
ท่ีมีเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไป ซ่ึงไดรั้บอนุมติัในหลกัการจากคณะกรรมการบริษทัใหส้ามารถทาํได ้

4) ปฏิบติัตามขั้นตอนการดาํเนินการของบริษทัเม่ือมีรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

5) กําหนดราคาและเ ง่ือนไขของรายการท่ี เ ก่ียวโยงกันเสมือนทํารายการ  กับ
บุคคลภายนอก (Arm’s length basis) ซ่ึงตอ้งเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั กรณีท่ีไม่มี
ราคาดงักล่าว บริษทัและบริษทัย่อยจะเปรียบเทียบราคาสินคา้หรือบริการกบัราคาภายนอก ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเหมือนหรือ
คลา้ยคลึงกนั 

6) ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ไม่สามารถเป็นผูอ้นุมติัหรือออกเสียง
ลงมติในเร่ืองดงักล่าว 

7) ในการพิจารณาการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน บริษทัหรือบริษทัย่อยอาจแต่งตั้ งผู ้
ประเมินอิสระเพ่ือทาํการประเมินและเปรียบเทียบราคาสาํหรับรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีสาํคญั ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการท่ี
เก่ียวโยงกนัดงักล่าว สมเหตุสมผลและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

 การรับเร่ืองร้องเรียนและการดาํเนินการ: ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อกบับริษทัเพ่ือแจง้เบาะแสการ
ทุจริต ขอ้ร้องเรียน คาํแนะนาํ ขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็น โดยสามารถปฏิบติัตามแนวทางท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบายการ
แจ้งเบาะแสและเร่ืองร้องเรียน (Whistleblowing Policy) ท่ีเปิดเผยไวบ้นหน้าเว็บไซต์ของบริษทัและเอกสารแนบทา้ย
รายงานฉบบัน้ี 
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หลักปฏิบัติที่  7 รักษาความน่าเ ช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล  

 การจัดทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสําคญั :  คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู ้
พิจารณาและคดัเลือกผูส้อบบญัชีเพ่ือทาํหนา้ท่ีจดัทาํรายงานทางการเงิน และตรวจสอบขอ้มูลทางการเงินเพ่ือเปิดเผยให้ผู ้
ลงทุนทราบ 

 การรายงานของคณะกรรมการทั้งท่ีเป็นการเงินและไม่ใช่การเงิน: คณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
ให้บริษทัเปิดเผยสารสนเทศทั้ งท่ีเป็นขอ้มูลทางการเงินและท่ีไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถว้น เพียงพอ เช่ือถือได ้และ
ทนัเวลา เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัไดรั้บสารสนเทศอยา่งเท่าเทียมกนั 

 มีระบบการติดตามและประเมินฐานะทางการเงิน รวมทั้งนาํเสนอผลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบ 
 จดัใหมี้หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ และผูรั้บผดิชอบในการเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทั 

หลักปฏิบัติที่  8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น  
บริษทัให้ความสาํคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นในฐานะเจา้ของบริษทั โดยส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทั้งประเภทบุคคล

ธรรมดา นิติบุคคล และผูล้งทุนสถาบนัเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัและใชสิ้ทธิของตนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อ
หุน้ อาทิ การซ้ือ ขาย หรือโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในกาํไรของบริษทั การไดรั้บขอ้มูลของบริษทัอยา่งเพียงพอ  การเขา้ร่วม
ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี  การใชสิ้ทธิลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัเร่ือง
ท่ีสาํคญัตามท่ีกฎหมายกาํหนด ตลอดจนการซกัถามหรือแสดงความเห็นในเร่ืองท่ีคณะกรรมการไดร้ายงานใหท้ราบหรือได้
ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 

6.2. จรรยาบรรณธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัไดก้าํหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจเพ่ือเป็นแนวปฏิบติัใหก้ารดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัเป็นไป
อยา่งเป็นธรรม โดยไดเ้ผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัไวบ้นหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั  
(https://www.btwealthindustries.com) ซ่ึงถือเป็นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนท่ี
จะตอ้งรับทราบและยดึถือปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจอยา่งเคร่งครัด  

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั จะประกอบดว้ยหลกัสาํคญั ดงัน้ี 
1. การดูแลสุขภาพและความปลอดภยัของพนกังาน ลูกคา้ และชุมชนแวดลอ้ม 
2. การต่อตา้นการทุจริตและการติดสินบน 
3. การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 
4. การจา้งงานอยา่งเป็นธรรมและถูกตอ้งตามกฎหมาย การต่อตา้นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
5. การไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
6. การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
7. การใชข้อ้มูลภายใน 
8. การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
9. บทกาํหนดโทษ 
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6.3. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 

คณะกรรมการบริษทั รับทราบหลกัปฏิบติัตาม CG Code และตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีในฐานะผูน้าํในการสร้างคุณค่า
ใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื โดยบริษทัไดรั้บการประเมินผลการกาํกบัดูแลกิจการประจาํปี 2563 อยูใ่นระดบัดีมาก (4 ดาว) และท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563 ไดพิ้จารณาทบทวนความเหมาะสมของการนาํ CG Code มาปรับใชใ้ห้
สอดคลอ้งกบัธุรกิจของบริษทั และไดบ้นัทึกความเห็นเป็นมติคณะกรรมการไวใ้นรายงานการประชุม  รวมทั้งมอบหมายใหฝ่้าย
จดัการไปพิจารณาจดัทาํแผนการปฏิบติัและพฒันาให้เหมาะสมกบัธุรกิจต่อไป  ซ่ึงในส่วนของหลกัปฏิบติัท่ียงัไม่สามารถ
ดาํเนินการ หรือปรับใชไ้ดเ้พียงบางส่วน ทางคณะกรรมการจะติดตามดูแลให้มีการดาํเนินการให้สอดคลอ้งกบัหลกั CG Code 
ต่อไป  ทั้งน้ี หลกัปฏิบติัสาํคญัท่ีบริษทัยงัไม่ไดด้าํเนินการไดแ้ก่ 
 

การดาํเนินการ เหตุผล 

การกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัจาํนวนองคป์ระชุม ขั้นตํ่า 
ณ  ขณะ ท่ีคณะกรรมการจะลงมติใน ท่ีประชุม
คณะกรรมการวา่ ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 
3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

กรรมการของบริษัทมีจํานวนน้อย  อาจส่งผลให้การ
ปฏิบติังานไม่คล่องตวั ท่ีผ่านมากรรมการของบริษทัท่ีเขา้
ร่วมประชุมทุกท่านจะอยูร่่วมประชุมจนจบการประชุม 

การเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นทุจริต 

บริษทัมีนโยบายต่อตา้นการคอรัปชัน่ และยดึมัน่การต่อตา้น
ทุจริตทุกด้านอย่างเคร่งครัด รวมทั้ งมีระบบตรวจสอบ
ควบคุมอย่างใกลชิ้ด ซ่ึงในอนาคตอาจจะพิจารณาการเขา้
ร่วมโครงการตามความเหมาะสม 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธนนมาภิบาล และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 23 

กุมภาพนัธ์ 2564 ไดป้ระเมินการปฏิบติัตาม CG Code ในภาพรวม โดยพิจารณาจากรายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีบริษทัไดจ้ัดทาํและนาํเสนอ ซ่ึงพบว่า การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั มีการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งและเป็นไปตาม
นโยบายกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัท่ีกาํหนดไว ้รวมทั้งมีการดาํเนินการสอดคลอ้งตามนโยบายและแนวปฏิบติัตาม CG Code   
ซ่ึงในส่วนท่ีไดมี้การปฏิบติัตามหลกั CG Code ครบถว้นแลว้ ก็ไดมี้การพฒันาและปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัสภาพธุรกิจอยา่ง
ต่อเน่ือง   

สําหรับการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั ในปี 2563 โดยอา้งอิงกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
สาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ท่ีกาํหนดโดยสาํนกังาน กลต. นั้น มีดงัน้ี 

1) หลกัปฏิบัตทิี ่1–2 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นําองค์กรที่สร้าง
คุณค่าให้แก่กจิการอย่างยัง่ยืน และการกาํหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการ
ทีเ่ป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 

 คณะกรรมการบริษทั รับทราบและพิจารณาผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั เปรียบเทียบกับ
งบประมาณ เป้าหมาย และแผนงานท่ีกาํหนดไว ้ทุกส้ินไตรมาส และไดพิ้จารณาทบทวนปรับแผนใหมี้ความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

 กาํกบัและดูแลให้ฝ่ายจดัการมีการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ หากผลการดาํเนินงานไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดการณ์ไว ้เป็นประจาํทุกไตรมาส 
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 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563  ไดพิ้จารณาและอนุมติัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
ภารกิจ เป้าหมายและแผนกลยทุธ์ ประจาํปี 2564 รวมทั้งทบทวนและกาํหนดนโยบายและเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ 3–5 
ปี ดงัน้ี “บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะให้บริการท่ีดีแก่คู่คา้ เสมือนหน่ึงเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพ่ือให้ไดค้วามพึงพอใจสูงสุด อนัจะ
สร้างผลตอบแทนท่ีดีต่อผู ้ถือหุ้นและพนักงาน โดยมีเป้าหมายท่ีจะหาลูกค้ากลุ่มใหม่ และประกอบธุรกิจใหม่ๆ 
นอกเหนือจากงานโครงการท่ีดาํเนินการอยู่ในปัจจุบนั โดยเน้นธุรกิจท่ีสามารถร่วมใชท้กัษะและทรัพยากรท่ีมีอยู่ และ
พัฒนาสินค้าของตนเอง เพ่ือมุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์เพ่ิมจากการเป็นผู ้รับจ้างผลิตตามแบบ Original Equipment 
Manufacturer (OEM) ในปัจจุบนั เพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หก้ลุ่มบริษทั อนัจะเป็นการสร้างความยัง่ยนืของธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง” 

2) หลักปฏิบัติที่  3   เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  
 ณ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ 7 คน เป็นกรรมการท่ีเป็น

ผูบ้ริหาร 2 คน และกรรมการอิสระ 5 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารต่อกรรมการอิสระร้อยละ  29 ต่อ 71 
โดยประธานกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงถือเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยท่ี
จะทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัใหมี้ความถูกตอ้งและโปร่งใส 

 รายช่ือและประวติั การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน รวมทั้งประสบการณ์ของ
กรรมการแต่ละท่าน ไดแ้สดงไวใ้นรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ของบริษทัและบริษทัยอ่ยและเลขานุการบริษทั 
แนบทา้ยรายงานฉบบัน้ี 

 เลขานุการบริษทัไดผ้า่นการอบรมในหลกัสูตรพ้ืนฐานเลขานุการบริษทั และเขา้อบรมในเร่ืองต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่องานอยา่งต่อเน่ือง อาทิ รายงานดา้นความยัง่ยนื "ทาํไม่ยาก" อยา่งท่ีคิด, หลกัสูตร Smart 
Disclosure Program (SDP), แนวทางการดาํเนินการตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล, การแต่งตั้ง เปล่ียนแปลง และ
พน้จากตาํแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก: โอกาส ความทา้ทาย 
และวธีิการประเมิน, enhancing good corporate governance based on CGR scorecard ฯลฯ สาํหรับรายละเอียดประวติัส่วนตวั
ของเลขานุการบริษทัเป็นไปตามเอกสารแนบทา้ยรายงานฉบบัน้ี 

3) หลักปฏิบัติ  4       สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  

 สรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือทดแทนผูท่ี้ลาออก โดยในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา 
กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริษทั ไดส้รรหาและแต่งตั้ง นายปิยะ สุขศรี ให้ดาํรงตาํแหน่ง
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษทั และตาํแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน / กรรมการมีอาํนาจ
ลงนาม ของบริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 

 กรรมการและกรรมการใหม่ เขา้อบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน
ตามตาํแหน่งหนา้ท่ี โดยนายปิยะ สุขศรี กรรมการท่ีแต่งตั้งใหม่เขา้รับการอบรมในหลกัสูตร DAP 178/2563 

 ในปี 2563 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนประกอบดว้ยเงินเดือน โบนสั เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ฯลฯ 
ให้กบัผูบ้ริหารของบริษทัรวม 14.33 ลา้นบาท ผูบ้ริหารของเบสทเ์ทครวม 9.18 ลา้นบาท และพนกังานของบริษทัและของ
เบสทเ์ทครวม 259.64 ลา้นบาท โดย ณ ส้ินปี 2563 มีสัดส่วนของพนกังานท่ีเขา้ร่วมกองทุนสาํรองเล้ียงชีพคิดเป็น 58 % เม่ือ
เทียบกบัจาํนวนพนกังานท่ีมีสิทธ์ิสมคัรกองทุนทั้งหมด 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหา ฯ เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563 ไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานประจาํปี 
2563 ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้และไดน้าํผลการประเมินน้ีเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนสาํหรับประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร. 
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 อยูร่ะหวา่งการจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่ง โดยจะมีการกาํหนดกฎเกณฑท่ี์แน่ชดัในการคดัเลือกและ
พิจารณาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมท่ีจะบริหารจดัการใหธุ้รกิจเติบโตต่อไป 

 จดัปฐมนิเทศน์สําหรับพนักงานใหม่ โดยนาํจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่างๆ ของ
บริษทั โดยเฉพาะนโยบายและแนวทางปฏิบติัดา้นความปลอดภยั นโยบายและวิธีปฏิบติัดา้นการต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่ 
เป็นส่วนหน่ึงในหวัขอ้การอบรม เพ่ือใหพ้นกังานมีความรู้และสามารถนาํไปใชใ้นการปฏิบติังานไดจ้ริง 

 หมุนเวยีนการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังาน เพ่ือสั่งสมประสบการณ์และเพ่ิมศกัยภาพในการปฏิบติังาน
และฝึกทกัษะการเป็นผูน้าํ เป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรใหส้ามารถกา้วข้ึนสู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนต่อไปในอนาคต 

 การจดัการดา้นแรงงานสัมพนัธ์ : บริษทัมีการจดัการดา้นแรงงานสัมพนัธ์ รวมถึงการจดัการเร่ืองวนิยั
และการร้องทุกขเ์ป็นไปตามท่ีกาํหนดของกฎหมายแรงงาน โดย 

 จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีและปลูกฝังความสามคัคีในหมู่พนกังานดว้ยกนั 
ซ่ึงส่งผลให้การปฏิบติังานร่วมกนัเป็นไปดว้ยดี และบรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงานได ้เช่น วนัปีใหม่ กิจกรรมบาํเพญ็
ประโยชน์ของบริษทั จดัอบรม Team Building และการจดักิจกรรมวิง่เพ่ือสุขภาพ  BTE Fun Running  

 กาํหนดกระบวนการดาํเนินการทางวินัย และการร้องทุกข์ท่ีเป็นธรรม และเป็นไปตาม
กฎหมายแรงงาน โดยระบุไวช้ดัเจนในคู่มือพนกังาน และขอ้บงัคบัการทาํงานของบริษทั 

 จดัใหมี้ช่องทางการส่ือสาร แสดงความเห็น และร้องเรียนต่อฝ่ายบริหาร โดยจดัใหมี้กล่องรับ
ความเห็น/ร้องทุกข ์หรือแจง้ฝ่าย HR ไดโ้ดยตรง 

 แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยได้
จดัประชุมทุกเดือนตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 แต่งตั้งคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ โดยนาํเร่ืองเก่ียวกบัการร้องเรียน
ดา้นสวสัดิการมาพิจารณาในการประชุมของคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 ปฏิบติัตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการจดัสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2548 โดยจดั
ใหมี้เวชภณัฑแ์ละยาเพ่ือใชใ้นการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ และจดัทาํสัญญาจา้งพยาบาลวิชาชีพมาประจาํท่ีโรงงาน รวมทั้งได้
เร่ิมจดัใหมี้แพทยป์ระจาํสาํนกังานท่ีสัตหีบตามกฎหมายกาํหนด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 

 บริษทัปฏิบติัตามท่ี พ.ร.บ. ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 กาํหนด
ไว ้โดยไดจ้ดัจา้งผูพิ้การครบถว้นตามสัดส่วนท่ีกฎหมายกาํหนด 

 จดัฝึกอบรมดบัเพลิงขั้นตน้ และฝึกซอ้มหนีไฟ ปีละ 1 คร้ัง ซ่ึงกาํหนดไวใ้นแผนฝึกอบรม
ประจาํปี 

 การจดัการแรงงานต่างดา้ว: บริษทัมีการดาํเนินการเพ่ือให้มัน่ใจว่า มีการขออนุญาตทาํงานของ
แรงงานต่างด้าวครบถว้น ถูกตอ้ง บริษทักาํหนดให้พนักงานต่างด้าวทุกคนตอ้งมี Work Permit โดยจัดทาํทะเบียนคุม
พนกังานต่างดา้ว เพ่ือใชใ้นการควบคุมการต่ออาย ุWork Permit และ Visa ใหค้รบถว้น ตามกาํหนดเวลา 

 การประเมินผลการปฏิบติังาน: บริษทัมีการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีเป็นธรรม โปร่งใส เป็นไป
ตามระเบียบท่ีกาํหนด และเป็นปัจจยัเก้ือหนุนต่อการเพ่ิมศกัยภาพของพนกังาน โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผูก้าํกบัดูแลให้
เป็นไปตามนโยบาย ดงัน้ี 

 จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานปีละ 1 คร้ังโดยกาํหนดวตัถุประสงคก์าร
ประเมินผลเพ่ือเป็นขอ้มูลพิจารณาปรับเล่ือนตาํแหน่งและเงินเดือน และพิจารณาจ่ายโบนัส รวมทั้งนาํผลมาพิจารณาจดั
ฝึกอบรมพฒันาบุคลากร 
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 กาํหนดใหใ้ชแ้บบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบติังาน เพ่ือเป็นเกณฑก์ารใหค้ะแนนประเมิน
อย่างชดัเจน ซ่ึงแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบติังานแบ่งการประเมินออกเป็นสามระดบั ไดแ้ก่ ระดบับงัคบับญัชา, 
ระดบัหวัหนา้งาน และระดบัปฏิบติัการ 
 

  

4) หลักปฏิบัติ  5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  

(รายละเอียดเพ่ิมเติมในเร่ืองการจดัการเก่ียวกบัสงัคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ในหวัขอ้“3. การขบัเคล่ือนธุรกิจเพื่อความย ัง่ยนื”) 

 ประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบโดยคาํนึงถึงกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั ดงัน้ี 
ผู้ถือหุ้น: บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของงบ

การเงินเฉพาะกิจการ หลงัหักสาํรองตามกฎหมายและสาํรองอ่ืน (ถา้มี) โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 มีมติให้
งดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 เน่ืองจากบริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุน 

พนักงานและลูกจ้าง: สรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มาร่วมปฏิบติังานกบับริษทั ปฏิบติั
ตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ปฏิบติัต่อพนักงานและลูกจา้งอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน มีการจดั
สวสัดิการท่ีดี ดูแลสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในการทาํงาน การอบรมให้ความรู้ พฒันาศกัยภาพและส่งเสริม
ความกา้วหนา้ เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการทาํงานในดา้นอ่ืนๆ รวมทั้งจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ โดย
มีการดาํเนินการดา้นการบริหารบุคลากร ตามนโยบาย คู่มือ และระเบียบปฏิบติังานท่ีจดัทาํไวเ้ป็นแนวทาง ดงัท่ีรายงานไว้
ตามหลกัปฏิบติัท่ี 4 สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร ในรายงานฉบบัน้ี 

สถติิการเกดิอบุัติเหตุในการทํางานของพนักงานกลุ่มบริษทั 

ปี 2563                       จาํนวน           27 ราย           256     ชัว่โมงทาํงาน     
ปี 2562                         จาํนวน            22 ราย        1,202      ชัว่โมงทาํงาน 
ปี 2561                        จาํนวน           30 ราย         397      ชัว่โมงทาํงาน 

ข้อพพิาทแรงงาน  

ในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มี
ขอ้พิพาทแรงงานท่ีมีนยัสาํคญั 
 

การอบรม / สัมมนา ในปี 2563  : ผูเ้ขา้รับการอบรม / สัมนา    249  คน จาํนวน  25  หลกัสูตร  240 ชัว่โมง อาทิ 
การใชง้านเครนอยา่งปลอดภยัและเบ้ืองตน้   การทาํงานเป็นทีม 
ผูใ้หส้ัญญาณแก่ผูบ้งัคบัป้ันจัน่ ผูย้ดึเกาะวสัดุชนิดเคล่ือนท่ี  ความปลอดภยัในการทาํงานในท่ีอบัอากาศ 
กฎหมายหนา้ท่ีของคณะกรรมการความปลอดภยัฯ  การฝึกซอ้มสารเคมีร่ัวไหล  
NACE coating Inspector Program Level 2   การขบัโฟลค์ลิฟอยา่งปลอดภยัและถูกวธีิ 
รายงานดา้นความยัง่ยนื "ทาํไม่ยาก" อยา่งท่ีคิด   Smart Disclosure Program (SDP) 
e–learning CFO’s Orientation Course for New IPOs   THE NEW CFO (Crisis Financial Officer)  
การเปิดเผยขอ้มูลเพ่ือวเิคราะห์การดาํเนินงานของบริษทั   COSO ERM 2017                                                
แนวทางการดาํเนินการตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล   การฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 
Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard  การฝึกอบรมดบัเพลิงขั้นตน้ 
นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก : โอกาส ความทา้ทาย และวธีิการประเมิน 
การพดูคุยและแชร์ประสบการณ์ "การจดัประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E–AGM) บมจ. อิชิตนั กรุ๊ป 
การประเมินคุณภาพ การจดัประชุมสามญั/วสิามญัผูถื้อหุน้บริษทัจดทะเบียนและผูถื้อหน่วยกองทุนท่ีจดทะเบียน– 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ลูกค้า:  * จดัทาํแผนคุณภาพและคู่มือคุณภาพ เพ่ือให้บริการและผลิตสินคา้ท่ีไดคุ้ณภาพ ตรงตาม
ความตอ้งการและมาตรฐานท่ีลูกคา้กาํหนด รวมทั้งอยูภ่ายใตม้าตรฐานของกลุ่มบริษทั และมาตรฐานสากลของหลากหลาย
ประเทศ 

* ส่งมอบสินคา้ตรงตามกาํหนดเวลา รับประกนัผลงานภายหลงัการส่งมอบ 
* สํารวจความพึงพอใจของลูกคา้ในการให้บริการของบริษทัเม่ือส้ินสุดโครงการ โดยให้

ลูกคา้ให้คะแนนความพึงพอใจในด้านต่างๆ อาทิ คุณภาพของผลิตภณัฑ์ การส่งมอบสินคา้ การให้ความร่วมมือของ
พนกังานในการแกไ้ขปัญหา ระบบปฏิบติัการดา้นความปลอดภยั ฯลฯ เพ่ือนาํผลท่ีไดม้าพฒันาและปรับปรุงต่อไป โดยผล
การประเมินสาํหรับปี 2563 บริษทัไดรั้บคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 37.5 จากคะแนนเตม็ 40 

* ไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลหลายดา้น 

การรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสหรัฐอเมริกา 

The American Society of Mechanical Engineers U Stamp การผลิตและประกอบภาชนะทนแรงดนัท่ีไม่สัมผสัความ
ร้อน (Unfired Pressure Vessel)   

The American Society of Mechanical Engineers PP Stamp การประกอบและติดตั้งท่อทนแรงดนั (Pressure Piping) 

The American Society of Mechanical Engineers S Stamp การผลิตและประกอบเคร่ืองกาํเนิดไอนํ้า (Boilers) 

National Board R การซ่อมบาํรุง ดดัแปลงถงัไอนํ้าและภาชนะทนแรงดนั 
(Boiler and Pressure Vessel) 

The American Society of Mechanical Engineers U2 Stamp การผลิตภาชนะทนแรงดนัท่ีไม่สัมผสัความร้อน (Unfired 
Pressure Vessel) 

การรับรองคุณภาพมาตรฐานยุโรป 
EN 1090–1:2009 +A1:2011 จากสถาบนั TUV NORD ประเทศ
เยอรมนั  

ใบรับรองคุณภาพสาํหรับระบบควบคุมการผลิตโครงสร้าง
เหลก็  

DIN EN ISO 3834–2 จากสถาบนั TUV NORD ประเทศเยอรมนั  ใบรับรองคุณภาพโรงงานเช่ือมโลหะสาํหรับโครงสร้าง
เหลก็ 

การรับรองคุณภาพมาตรฐานจากญี่ปุ่น 

Mitsubishi Heavy Industries Certificate of Qualification ใบรับรองคุณภาพการผลิตท่อและถงั 

JIS–H Grade จาก Japan Steel–Fabrication Appraisal 
Organization (JSAO) 

มาตรฐานสาํหรับการก่อสร้างโครงสร้างเหลก็สาํหรับ
อาคารขนาดใหญ่ในประเทศญ่ีปุ่น 

 
คู่ค้า: จดัทาํ “คู่มือการปฏิบติังานเร่ืองวิธีการคดัเลือกและประเมินผูข้าย” โดยยึดหลกัการปฏิบติัท่ี

เสมอภาคและเป็นธรรมต่อคู่คา้ทุกราย การติดต่อธุรกิจกบัคู่คา้จะตอ้งไดผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ปฏิบติัต่อคู่คา้
ให้เป็นไปตามขอ้ตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษทั มีกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งและเง่ือนไขสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงท่ีเป็นธรรม ซ่ึงคู่มือน้ี จะอธิบายขั้นตอนการดาํเนินการในการข้ึนทะเบียนผูข้ายและประเมินผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการ/ผูรั้บ
จา้งช่วงหรือผูรั้บเหมา เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การสั่งซ้ือ/สั่งจา้งสินคา้หรือบริการ จากผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการ/ผูรั้บจา้งช่วงหรือผูรั้บเหมา 
มีคุณภาพ และไดรั้บสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพตรงตามความตอ้งการและทนัต่อการใชง้าน  รวมทั้งยงัเป็นการกระตุน้ให้
ผูข้ายสินคา้ / ผูใ้หบ้ริการ/ผูรั้บจา้งช่วงหรือผูรั้บเหมา เกิดการแข่งขนัและปรับปรุงประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง โดยมีขั้นตอน
สรุปไดด้งัน้ี 
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1. ข้ึนทะเบียนบญัชีรายช่ือผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการ/ผูรั้บจา้งช่วงหรือผูรั้บเหมา โดยใหผู้ข้าย/ผู ้
ให้บริการ/ผูรั้บจา้งช่วงหรือผูรั้บเหมา กรอกรายละเอียดใน “ใบลงทะเบียนผูข้าย/ผูรั้บจา้ง” สาํหรับงานท่ีถูกพิจารณาว่ามี
ความสาํคญัมีความเส่ียงหรืออ่ืนๆ อาจตอ้งมีการดาํเนินการเพ่ิมเติมโดยมีการตรวจเยีย่ม, การตรวจประเมินโดยผูจ้ดัการหรือ
บุคคลหลกัๆท่ีเก่ียวขอ้งกบังานนั้นๆ, ดูสมรรถนะการทาํงานในอดีต หรือสอบถามจากบริษทัท่ีเป็นลูกคา้อา้งอิง รวมทั้งการ
ขอตวัอยา่งเพ่ือตรวจสอบก่อน ตดัสินใจ 

2. ประเมินคุณภาพของผูข้าย/ผูใ้ห้บริการ/ผูรั้บจา้งช่วงหรือผูรั้บเหมา ตามหัวขอ้และ
หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน โดยการประเมินคุณภาพผูข้าย จะประเมินจาก 5 หวัขอ้หลกัคือ คุณภาพสินคา้และบริการ, การส่ง
มอบสินคา้และการบริการหลงัการขาย, ราคาสินคา้หรือบริการ, คุณภาพการบริการหลงัการขาย และระบบคุณภาพและ/
หรือส่ิงแวดลอ้มของผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการ ส่วนการประเมินผูรั้บจา้งช่วง/ผูรั้บเหมาจะประเมิน 4 ดา้นคือ ดา้นคุณภาพ, ดา้นการ
ส่งมอบ, ดา้นราคา และดา้นอ่ืนๆ อาทิ ดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ดา้นการใหข้อ้มูล ฯลฯ 

3. การดาํเนินการในกรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน แจง้ให้ผูข้าย/ผูใ้ห้บริการ/ผูรั้บจา้ง
ช่วงหรือผูรั้บเหมาทราบเพ่ือขอความร่วมมือในการปรับปรุงสินคา้ หรือบริการ หรือข้ึนทะเบียน Blacklist หากผลการ
ประเมินเขา้เกณฑต์ามท่ีบริษทักาํหนดไว ้

คู่แข่งทางการค้า: ปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ภายใตก้ฎหมายและจรรยาบรรณทางการคา้ท่ีดี โดยเนน้
การแข่งขนัท่ีสุจริต ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งดว้ยการกล่าวหาในทางไม่ดี รวมทั้งไม่แสวงหาขอ้มูลหรือความลบัของ
คู่แข่งดว้ยวธีิการไม่เหมาะสม 

เจ้าหนี:้ ปฏิบติัตามเง่ือนไขและสัญญาท่ีทาํไวก้บัเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด ชาํระหน้ีอยา่งครบถว้นและ
ตรงต่อเวลา นาํเงินท่ีกูย้ืมมาไปใชต้รงตามวตัถุประสงคใ์นการกูย้ืม ไม่ปกปิดขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงอนัอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่เจา้หน้ีแต่อย่างใด ในปีท่ีผ่านมา แมส้ถานการณ์ตลาดเงินจะผนัผวน  กลุ่มบริษทัยงัคงปฏิบติัตามเง่ือนไขและ
สัญญาเงินกูอ้ยา่งเคร่งครัด และไม่เคยผดินดัชาํระหน้ี 

สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม: (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ CSR ใน “หัวข้อ 3. การขับเคล่ือน
ธุรกิจเพ่ือความยัง่ยืน” ในรายงานฉบับนี)้ 

* ว่าจา้งแรงงานส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนท่ีท่ีกิจการของกลุ่มบริษทัตั้งอยู่ ส่งผลให้เกิดกระแสเงิน
หมุนเวยีนท่ีจะนาํไปพฒันาคุณภาพชุมชนและสังคม 

* ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความสําคญัในการรักษาสภาพแวดลอ้ม การ
ป้องกนัมลพิษจากกิจกรรมของบริษทัท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มขององคก์รและชุมชน และกาํหนดให้
ปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด โดย บริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ISO 
14001:2015) 

การต่อต้านการทุจริตและการคอรัปช่ัน : บริษทัดาํเนินกิจการอยา่งซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม 
ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลท่ีดี และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยยดึมัน่ในหลกัการท่ีจะต่อตา้นการกระทาํทุจริต
และการติดสินบนในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออ้ม จึงจดัทาํนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั และส่ือสารในทุกระดบั
ขององคก์รและภายนอกองคก์ร โดยเผยแพร่ไวบ้นหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือให้พนกังานทาํความเขา้ใจ และปฏิบติัตาม
นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัในทุกขั้นตอนของการปฏิบติังาน หากพบการกระทาํใดท่ีเขา้ข่ายขดัต่อนโยบายน้ี ให้แจง้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบในทนัที รวมทั้งบรรจุเป็นหลกัสูตรในการอบรมสาํหรับพนกังานเขา้ใหม่ ทั้งน้ี รายละเอียดของนโยบาย
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ จะแสดงไวใ้นหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั  

(https://www.btwealthindustries.com/misc/pdf/sustainability/2016–anti–corruption–th.pdf) 
 การจดัการและการจดัสรรทรัพยากร: ดาํเนินการในเร่ืองการจดัการเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน การ

รักษาส่ิงแวดลอ้ม การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การกาํจดันํ้าเสีย การกาํจดัขยะ 
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 การบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ:  ทบทวน “นโยบายดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ”  ให้
สอดคลอ้งกบักฎหมาย โดยอยูร่หวา่งการจดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

5) หลักปฏิบัติ  6      ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่ เหมาะสม  

บริษทั ไม่มีหน่วยงานกาํกบัการปฏิบติังาน (Compliance Unit) แต่ไดจ้ดัให้มีระบบการบริหารจดัการความ
เส่ียงเพ่ือควบคุมดูแลและตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างใกล้ชิดโดยผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบัญชี 
คณะทาํงานบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใชน้โยบายและแนว
ปฏิบติัดา้นต่างๆ เป็นแนวทางหลกั ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดการปฏิบติัในเร่ืองการบริหารจดัการความเส่ียงไดใ้นหวัขอ้ “2. 
การบริหารจดัการความเส่ียง”  และการปฏิบติัในเร่ืองการควบคุมภายใน ในหัวขอ้ “9. การควบคุมภายในและรายการ
ระหวา่งกนั” ในรายงานฉบบัน้ี 

 ระบบตรวจสอบภายใน 
 ผูต้รวจสอบภายใน ไดป้ฏิบติังาน รายงาน และให้ความคิดเห็น ดงัรายละเอียดท่ีแสดงไวใ้น

หวัขอ้ “9. การควบคุมภายในและรายการระหวา่งกนั” ในรายงานฉบบัน้ี 
 มีการประชุมร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการ

ของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ย เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถหารือและขอความ
คิดเห็นเก่ียวกบัรายงานทางการเงินของบริษทัจากผูส้อบบญัชีไดโ้ดยตรง 

 ผูส้อบบญัชีและการกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี: ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563  
ไดพิ้จารณาอนุมติัใหน้างสาวมณี  รัตนบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5313  หรือ  นายเติมพงษ ์ โอปนพนัธ์ุ  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4501 หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5238 แห่ง
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 ของบริษทัเป็น
จาํนวนเงิน 850,000 บาท  และค่าสอบบญัชีประจาํปีของบริษทัยอ่ย เป็นจาํนวนเงิน 1,925,000 บาท โดยรวมแลว้ สาํหรับปี 
2563 ค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยมีจาํนวน 2,775,000 บาท และค่าบริการอ่ืนของบริษทัยอ่ยมีจาํนวน 160,000 
บาท 

  การจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ 
 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน : แจ้งระยะเวลาห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อ

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการล่วงรู้ขอ้มูลท่ีเป็นความลบั และห้ามมิให้เปิดเผยขอ้มูลภายในต่อ
บุคคลภายนอกหรือผูท่ี้มิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทัว่ถึงกนัผ่านตลาดหลกัทรัพย ์
โดยหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารในสายงานบญัชีและการเงิน รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัใน
ระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี และภายใน 24 ชัว่โมง หลงัการเปิดเผย
งบการเงินดงักล่าว 
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ตารางแสดงการเปล่ียนแปลงการถือหุน้ของบริษทัของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร ณ 31 ธนัวาคม 
หน่วย: หุน้  

 
รายช่ือ ตาํแหน่ง 

จาํนวนหน่วยที่ถือ จาํนวนหน่วย
เปลีย่นแปลง  2562 2563 

1 รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ  – – – 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ – – – 

2 นายศราวธุ  จารุจินดา 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ–
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง / กรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน
และธรรมาภิบาล 

– – – 

 คู่สมรส  – – 

3 นายศกัดา หาญบุญตรง 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหา กาํหนด
ค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล 

– – – 

4 นายสุวิทย ์มโนมยัยานนท ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและ
ธรรมาภิบาล 

– – – 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ – – – 
5 นางศิริพร ศาตวินท ์* กรรมการบริษทั เบสทเ์ทคฯ 230,400,000 230,400,000 – 
 บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ – – – 

6 นายโชติก รัศมีทินกรกลุ 
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเส่ียง / ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

168,900,000 168,900,000 – 

 บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 20,000,000 20,000,000 – 

7 นางชุติมา กติกาวงศ ์  
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผูอ้าํนวยการ
สาํนกัผูบ้ริหาร 

– – – 

 บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ – – – 

8 นางสาวจงกลณี ตนัสุวรรณ 
กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความ
เส่ียง / กรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน
และธรรมาภิบาล 

– – – 

9 นายเสษฐา วยัวฒิุภิญโญ ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ – – – 
 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ – – – 

10 นายปิยะ สุขศรี  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน – – – 

11 นางสาวพรพิมล บุตรบุรี  
ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน–
ดา้นการเงิน 

– – – 

12 
นายเรวิดรา เรแมสซานดรา 
โจชิ  

รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายขาย–การตลาด 
บริษทั เบสทเ์ทคฯ 

106,600 106,600 – 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ – – – 

13 นายศุภวิชญ ์เกตุมะยรู  
รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายปฏิบติัการ 
ฉะเชิงเทรา–สตัหีบ บริษทั เบสทเ์ทคฯ 

11,100 11,100 – 

 คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ – – – 

14 
นางสาวรัตติพร จรัสมงคล
เจริญ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บริษทั เบสทเ์ทคฯ – – – 

หมายเหตุ * นางศิริพร ศาตวนิท ์ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ บจ.เบสทเ์ทค มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 
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 กรรมการและผูบ้ริหาร 4 ลาํดบัแรก และผูบ้ริหารสายบญัชีและการเงินของบริษทัและบริษทั
ยอ่ย จดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและแจง้ให้บริษทัทราบปีละ 1 คร้ัง เพ่ือใหส้ามารถปฏิบติั
ตามนโยบายการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2563 รายการเก่ียวโยงท่ีเกิดข้ึนทุกรายการเป็น
รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ 

 การมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในสัญญาใดๆท่ีบริษทัทาํข้ึน: ไม่มี 
 การร้องเรียน / การทุจริต: ในปี 2563 ท่ีผา่นมา บริษทัไม่ไดรั้บเร่ืองร้องเรียนการกระทาํทุจริต หรือ

การกระทาํผิดจริยธรรม หรือกรณีเก่ียวกบัช่ือเสียงในทางลบของบริษทั อนัเน่ืองมาจากการบริหารงานของผูบ้ริหารหรือ
คณะกรรมการแต่อยา่งใด 

6) หลักปฏิบัติ  7     รักษาความน่าเ ช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล  
 การจดัทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญั 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาคุณสมบติัของผูส้อบบญัชี โดยคาํนึงความเป็นอิสระ ความ
เหมาะสม การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ รวมถึงการไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สีย หรือมีการทาํรายการท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหก้บับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และเป็น
ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์  โดยในปี 2563 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผูส้อบบญัชีเพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัให้ความเห็นชอบนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นพิจารณาอนุมติัให้นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5313 หรือ นายเติมพงษ์  โอปน
พนัธ์ุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4501 หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5238 
แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ย 

 การรายงานของคณะกรรมการทั้งท่ีเป็นการเงินและไม่ใช่การเงิน 
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายใหบ้ริษทัเปิดเผยสารสนเทศทั้งท่ีเป็นขอ้มูลทางการเงินและท่ีไม่ใช่

ทางการเงินอยา่งครบถว้น เพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลา เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัไดรั้บสารสนเทศ
อยา่งเท่าเทียมกนั ไดแ้ก่ 

* รายงานสรุปผลการปฏิบติังานในรอบปีของคณะกรรมการชุดยอ่ย เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 
* ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ท่ีผูต้รวจสอบภายในไดมี้การพิจารณาและ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัเพ่ือใหค้วามเห็น 
* ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงิน และขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัระบบ

ควบคุมภายใน ท่ีจะแสดงไวใ้นส่วนของงบการเงินในรายงานประจาํปี 
* คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ท่ีจดัทาํและนาํส่งพร้อมกบังบการเงินทุกไตร

มาสต่อตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือเผยแพร่ใหน้กัลงทุนและผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบ 
 การติดตามและประเมินฐานะทางการเงิน 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน จัดทาํรายงานสภาพคล่องและฐานะทางการเงิน (Cash Flow 
Report) และรายงานสรุปสถานะสัญญาซ้ือขายสกุลเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่ม
บริษทั นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบอยา่งสมํ่าเสมอทุกไตรมาส 
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 นกัลงทุนสัมพนัธ์ 
บริษทัมีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสาํคญัของบริษทัต่อสาธารณชน เพ่ือให้นกัลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ทั้งท่ีเป็นผูถื้อหุน้และผูท่ี้สนใจจะถือหุ้นในอนาคตไดใ้ชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนอยา่งเพียงพอ ผา่นช่องทางและส่ือการ
เผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพย ์เวบ็ไซตข์องบริษทั และแบบแสดงขอ้มูลประจาํปี (56–1 One Report) 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบในการ
เปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์หรือบุคคลอ่ืนๆ  ภายใตน้โยบายการส่ือสารและการเปิดเผย
ขอ้มูล และจรรยาบรรณ และแนวปฏิบติัของนกัลงทุนสัมพนัธ์ ท่ีบริษทักาํหนดไว ้เพ่ือใหส่ื้อสารขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ฉบัไว ทนั
การณ์ เสมอภาคและโปร่งใส และเป็นการปกป้องขอ้มูลลบัและขอ้มูลท่ีมีต่อผลต่อราคาหลกัทรัพย ์

 การเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทั 
ผูถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัซ่ึงเปิดเผยต่อผูถื้อหุน้และประชาชนอยา่งเท่าเทียมกนัทั้งบน

เวบ็ไซต์ของบริษทั (https://www.btwealthindustries.com) และเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย ์(https://www.set.or.th) ซ่ึง
ขอ้มูลข่าวสารและสารสนเทศท่ีเปิดเผยดงักล่าว ถูกจดัทาํข้ึนอยา่งรอบคอบ ครบถว้น เพียงพอ ชดัเจน ถูกตอ้ง และทนัเวลา 
รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และมีการปรับปรุงขอ้มูลบนเวบ็ไซตใ์หมี้ความ
เป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ 
 

 

7)  หลักปฏิบัติ  8    สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น  
ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 
 จดัการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง

รวมถึงมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน ทั้งในเร่ืองสิทธิของผูถื้อหุน้ และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่ง
เท่าเทียมกนั โดยบริษทัไดก้าํหนดจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ภายใน 120 วนันับจากวนัปิดรอบปีบญัชีของ
บริษทั ในวนัท่ี 7 เมษายน 2563  แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID–19”) 
ในประเทศไทย ประกอบกบัรัฐบาลไดข้อความร่วมมือเอกชนใหพิ้จารณาความจาํเป็นในการจดักิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นการ
รวมกลุ่มกนัของคนหมู่มาก รวมทั้ งทางโรงแรมท่ีบริษทัจะใช้เป็นสถานท่ีในการประชุมไม่สามารถให้บริการได้ตาม
ประกาศของผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงบริษทัมีความห่วงใยในความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมและทีมงานทุก
ฝ่าย และมีความกงัวลวา่การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในเวลานั้นอาจเป็นการเพ่ิมความเส่ียงในการกระจายของโรคมากข้ึน  
คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติให้เล่ือนการประชุมออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะคล่ีคลาย และสุดทา้ยไดมี้การ
กาํหนดและจัดประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ใหม่ในวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2563 โดยไดรั้บผลการประเมินการจัด
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ในโครงการ “การประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้” ท่ีประเมินโดยสมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทยอยูร่ะดบั 100 คะแนนเตม็ 

ช่องทางตดิต่อนักลงทุนสัมพนัธ์ 
นายปิยะ สุขศรี 
บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
593/3 ซอยรามคาํแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคาํแหง 
 เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท ์ :  0–2314–2151–2 ต่อ 303  
โทรสาร   :  0–2319–7301–2  E–mail :  ir@btw.co.th 

กจิกรรมนักลงทุนสัมพนัธ์ท่ีจดัในปี 2563 
 ผูถื้อหุน้กลุ่มยอ่ยเขา้เยีย่มชมบริษทั           1  คร้ัง 
 สมัภาษณ์ผา่นหนงัสือพมิพท์นัหุน้            1  คร้ัง 
 เผยแพร่ข่าวผา่นตลาดหลกัทรัพย ์          32  คร้ัง   
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 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยใชสิ้ทธิของตนเสนอวาระการประชุม คาํถาม และช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการผา่นคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการล่วงหนา้ ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทักาํหนดและเผยแพร่บนหนา้
เวบ็ไซตข์องบริษทั  ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชุมหรือ
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ภายในระยะเวลาท่ีบริษทั
กาํหนด 

 มอบหมายใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์อง
บริษัท เป็นผูด้าํเนินการจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผูถื้อหุ้นทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้กับผูถื้อหุ้น 
ประกอบดว้ย วนั เวลา และสถานท่ีในการจดัประชุม รายละเอียดวาระการประชุมพร้อมวตัถุประสงคแ์ละเหตุผล รวมถึง
ความเห็นของคณะกรรมการสาํหรับแต่ละวาระ และขอ้มูลประกอบการประชุมอ่ืนๆ อาทิ เอกสารประกอบวาระการประชุม
ต่างๆ , หนงัสือมอบฉนัทะ และวธีิการมอบฉนัทะ , การลงทะเบียนและหลกัฐานท่ีตอ้งนาํมาแสดงก่อนเขา้ประชุม , ขั้นตอน
และวิธีการลงคะแนนเสียง , รายงานประจาํปี 2562, แนวปฏิบติัสาํหรับการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ของ
บริษทั ภายใตส้ถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฯลฯ โดยจดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี  12 มิถุนายน 
2563 ล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น     เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาอยา่งเพียงพอในการพิจารณาลงมติใน
แต่ละวาระการประชุมและเอ้ืออาํนวยใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิไดเ้ตม็ท่ี  รวมทั้งนาํหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม เอกสาร
ประกอบวาระการประชุม และรายงานประจาํปี 2562 เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้ก่อนการประชุม ตั้งแต่วนัท่ี 15 
มิถุนายน 2563 และประกาศลงหนงัสือพิมพถึ์งการเรียกประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนัก่อนวนั
ประชุมในระหวา่งวนัท่ี 15–17 กรกฎาคม 2563 

วนัประชุมผูถื้อหุน้ 
 กาํหนด สถานท่ี วนัเวลาการประชุมท่ีถือไดว้่าเป็นการ

อาํนวยความสะดวกให้กบัผูถื้อหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบนัอย่างเท่าเทียมกนั
ทุกราย โดยบริษทัไดว้่าจา้งบริษทัจดัวางระบบการประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือให้มี
ระบบการประชุมท่ีทนัสมยั มีความรวดเร็วและถูกตอ้งในการลงทะเบียนรวม
ไปถึงการนบัคะแนนและการแสดงผลการลงคะแนน โดยบริษทัมีการใชบ้ตัร
ลงคะแนนในทุกวาระ  

 กาํหนดวิธีการลงทะเบียนท่ีง่ายและสะดวกต่อผูถื้อหุ้น 
ตามท่ีแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม มีจุดรับลงทะเบียนอยา่งเพียงพอ เปิดใหผู้ ้
ถือหุน้ลงทะเบียนล่วงหนา้ 2 ชัว่โมง และต่อเน่ืองจนถึงเวลาก่อนการพิจารณา
วาระสุดทา้ย 

 จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตลอดการประชุม รวมทั้ง
จดัเตรียมอากรแสตมป์เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีมอบ/ไดรั้บมอบฉันทะโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย พร้อมจดัให้มีของ
วา่งเพ่ือรับรองสาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุม 
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 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ประธานกรรมการทาํหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุมและ
ผูด้าํเนินการประชุมโดยมีกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย คณะผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี เขา้ร่วมประชุม

 
 ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานท่ีประชุมและเลขานุการบริษทัไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงจาํนวนและ

สัดส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ หลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชุม ขั้นตอนการ
ออกเสียงลงคะแนน สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น และวิธีการปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระการประชุม รวมทั้งไดข้อตวัแทนจากผูถื้อหุ้น 1 ท่าน เพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียงตลอดการประชุม ทั้งน้ี  บริษทัไดน้บัคะแนนและรายงานผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระให้ท่ีประชุม
รับทราบ โดยเลขานุการบริษทัเป็นผูท้าํหนา้ท่ีจดบนัทึกรายงานการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอยา่ง
ครบถว้น 

 เ ม่ื อ มี ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล ต า ม
ระเบียบวาระการประชุมแต่ละวาระแลว้ ประธาน
ท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและ
แสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ อย่าง
เท่าเทียมกัน โดยกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร  และผู ้บริหารได้ตอบคําถามอย่างตรง
ประเดน็และใหเ้วลาอภิปรายอยา่งเหมาะสม 

 สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษทัไดจ้ดัให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล และเพ่ือเป็นการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ขณะท่ีมีการพิจารณาวาระน้ีนั้น ประธานฯ ไดเ้ชิญ
กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือออกจากห้องประชุม เพ่ือเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและแสดงความคิดเห็นอย่าง
เตม็ท่ี 

หลงัการประชุมผูถื้อหุน้ 
 แจง้มติท่ีประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2563 และไดจ้ัดทาํ

รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้ งนําส่งรายงานดังกล่าวไปยงัตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และนาํข้ึนเผยแพร่บนหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั ภายใน 14 วนั คือในวนัท่ี 4 สิงหาคม 2563  ทั้งน้ี ในรายงานการ
ประชุมจะบนัทึกรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม ตลอดจนสัดส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม การช้ีแจง
ขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบก่อนดาํเนินการประชุม รายละเอียดมติท่ีประชุม พร้อม
ทั้งคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย ในทุกวาระท่ีตอ้งมีการลงคะแนนเสียง และประเดน็คาํถาม
คาํตอบในท่ีประชุม รวมทั้งนาํส่งเอกสารต่างๆ ให้กบักระทรวงพาณิชยภ์ายใน 1 เดือนนบัจากวนัประชุมฯ ตามท่ีกฎหมาย
กาํหนดไว ้  
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7. โ คร งส ร้ า งก ารกํา ก ับดูแ ลก ิจก าร  และข้อมูล สําค ัญ เ กี ่ย วก ับคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอ่ืนๆ 

7.1. โครงสร้างองค์กร 

 

 
 

7.2. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท:  บริษทัจดัทาํ “กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั” ซ่ึงระบุรายละเอียดเก่ียวกบัโครงสร้างของ
คณะกรรมการบริษทั การแต่งตั้ งและวาระการดาํรงตาํแหน่ง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ อาํนาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการบริษัท รวมทั้ งการประชุมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษทั ดงัรายละเอียดท่ีปรากฎใน “กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั” ตามเอกสารแนบทา้ยรายงานฉบบัน้ี ซ่ึงจะ
สรุปประเดน็ท่ีสาํคญัไดด้งัน้ี 

คาํนิยามของกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั เร่ืองคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ซ่ึงมี
หลกัเกณฑเ์ป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี  ทจ. 39/2559 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 

คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในหลาก หลายด้านท่ี
เหมาะสมและครอบคลุมกบัการประกอบธุรกิจ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 7 คน ประกอบดว้ย
กรรมการอิสระ 5 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71) กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29) โดยไม่มี
กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร มีรายช่ือ และตาํแหน่งตามตารางดา้นล่าง  โดยมีรายละเอียดการดาํรงตาํแหน่ง ประวติัการทาํงาน 
ปรากฎในรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัและเลขานุการบริษทั ตามเอกสารแนบใน
รายงานฉบบัน้ี 
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รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีววิฒันา ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2. นายศราวธุ  จารุจินดา 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / 
กรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล 

3. นายศกัดา หาญบุญตรง 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน
และธรรมาภิบาล 

4. นายสุวทิย ์มโนมยัยานนท ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและ 
ธรรมาภิบาล 

5. นางสาวจงกลณี ตนัสุวรรณ  
กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน
และธรรมาภิบาล 

6. นายโชติก รัศมีทินกรกลุ กรรมการมีอาํนาจลงนาม / กรรมการบริหารความเส่ียง / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
7. นางชุติมา กติกาวงศ ์ กรรมการมีอาํนาจลงนาม 

โดยมนีางวรวรรณ วิริยะ เลขานุการบริษทั ทาํหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

การแต่งตั้งและวาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบริษทั  : ท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบริษทัเป็นผู ้
พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการบริษทั โดยในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการบริษทัออกจาก
ตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการบริษทัในขณะนั้น  ถา้จาํนวนกรรมการบริษทัจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วน
ไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั: กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษทั คือ นายโชติก รัศมีทินกรกุล 
และนางชุติมา กติกาวงศ ์ลงลายมือช่ือร่วมกนั  

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั: มีการกาํหนดบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ
ประธานกรรมการบริษทั และ กรรมการบริษทัไวอ้ยา่งชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจหนา้ท่ีตดัสินใจและดูแล
การดาํเนินงานของบริษทั และอาํนาจหน้าท่ีนั้นมีการถ่วงดุลอาํนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอย่างชัดเจน 
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั รวมถึงหลกัเกณฑต์ามนโยบายกาํกบัดูแลดา้นต่างๆ โดยเฉพาะ
นโยบายอาํนาจอนุมติัวงเงินในการดาํเนินงานและทาํธุรกรรม ท่ีกาํหนดอาํนาจอนุมติัแต่ละขั้นตอนตามลกัษณะรายการและ
วงเงิน 

7.3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทั แต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อกลัน่กรองและปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะในดา้นต่างๆ ตามท่ีกาํหนด
ไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการแต่ละคณะ ดงัรายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยรายงานฉบบัน้ี 

ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2563 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย  4 คณะประกอบด้วย  คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบ 1 คน ทาํหนา้ท่ีประธาน
กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด และกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คนจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ 
หรือมีประสบการณ์ดา้นบญัชีหรือการเงินและมีความรู้ต่อเน่ืองเก่ียวกบัเหตุท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของรายงานทางการเงิน 
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีอาํนาจหน้าท่ีในการสอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้ง 
และเปิดเผยอย่างเพียงพอ, สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล, สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั รวมทั้งใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิก
จา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชี และงานอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 100) ดงัน้ี 

 
รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายศราวธุ  จารุจินดา ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นายศกัดา หาญบุญตรง กรรมการตรวจสอบ  
3. นายสุวทิย ์มโนมยัยานนท ์ กรรมการตรวจสอบ  

      โดยมนีายปิยะ สุขศรี ผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ คือ นายศราวุธ จารุจินดา สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ (การเงิน) จากมหาวิทยาลยัมิสซิสซิปป้ี สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีสาขาบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทาํหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงินได ้มีประสบการณ์การทาํงานเป็นกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหารในหลายประเภทธุรกิจ อาทิ ธุรกิจสถาบนั
การเงิน อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ ฯลฯ อีกทั้งมีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่ขดักบัขอ้บงัคบับริษทั ประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
พระราชบญัญติับริษทัมหาชน พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษทั 

2) คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล 
ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 3 คน และอยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงควรเป็นกรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลควรเป็นกรรมการอิสระ 
ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล จะกําหนดหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดน้ีไว ้3 ดา้นดว้ยกนัคือ ดา้นการสรรหา, ดา้นการกาํหนดค่าตอบแทน และดา้นธรรมาภิบาล 
ซ่ึงคณะกรรมการจะมีอาํนาจหนา้ท่ีในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้งกาํกบัใหบ้ริษทั
ดาํเนินการดา้นต่างๆ ตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัไดส้อดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ประกอบด้วย
กรรมการ 4 คน โดยประธานกรรมการสรรหาฯ และกรรมการทั้งหมด เป็นกรรมการอิสระ (คิดเป็นร้อยละ 100)  ดงัน้ี 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายศกัดา หาญบุญตรง ประธานกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล 
2. นายศราวธุ  จารุจินดา กรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล 
3. นายสุวทิย ์มโนมยัยานนท ์ กรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล 
4. นางสาวจงกลณี ตนัสุวรรณ กรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล 
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3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 2 คน และอาจรวมถึงผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบสายงานหลกัของบริษทั ตาม
จาํนวนท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร โดยกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งเป็นกรรมการหรือพนกังานของบริษทั 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีพิจารณานโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงใหค้รอบคลุมทั้งองคก์ร 
รวมทั้งกาํกบัดูแลให้มีระบบการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม เพ่ือลดผลกระทบทั้งจากภายในและภายนอกท่ีจะ
ส่งผลเสียต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัจะสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน ดงัน้ี 
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายศราวธุ จารุจินดา  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
2. นางสาวจงกลณี  ตนัสุวรรณ  กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายโชติก รัศมีทินกรกลุ กรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการลาํดับท่ี  1 และ 2 เป็นกรรมการอิสระ 

 
4) คณะกรรมการบริหาร 

ประกอบดว้ยกรรมการตามจาํนวนท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร มีอาํนาจหนา้ท่ีในการสนบัสนุนการ
ทาํหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั ในการบริหารงานและควบคุมดูแลการดาํเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามกลยุทธ์ 
นโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณ รวมถึงระเบียบต่างๆ ของบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการ 2 คน ดงัน้ี 
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายโชติก รัศมีทินกรกลุ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางชุติมา กติกาวงศ ์ กรรมการบริหาร 
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7.4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารและพนักงาน 
 

 
 

1) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัน้ี 
1. ดูแล บริหาร ดาํเนินงาน และปฏิบติังานประจาํตามปกติธุรกิจเพ่ือประโยชน์ของบริษทั ให้เป็นไป

ตามนโยบาย วิสัยทศัน์ เป้าหมาย แผนงานการดาํเนินธุรกิจประจาํปี กลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง และงบประมาณ
ประจาํปีท่ีกาํหนดโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 

2. กาํกบัดูแลการดาํเนินการดา้นการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และดา้นการปฏิบติังานอ่ืนๆ 
โดยรวม เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนการดาํเนินงานของบริษทั ท่ีกาํหนดไวโ้ดยคณะกรรมการบริษทั 

3. มีอาํนาจจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง กาํหนดอตัราค่าจา้งและค่าตอบแทน สาํหรับพนกังาน
บริษทัในตาํแหน่งท่ีตํ่ากวา่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยสามารถแต่งตั้งผูรั้บมอบอาํนาจช่วงใหด้าํเนินการแทนได ้

4. กาํหนดบาํเหน็จรางวลั ปรับข้ึนเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนสั สาํหรับพนกังานบริษทัในตาํแหน่ง
ท่ีตํ่ากวา่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 

5. เขา้ทาํสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั โดยวงเงินสําหรับ
แต่ละรายการใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นอาํนาจดาํเนินการท่ีผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

6.  มีอาํนาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเห็นสมควร ทาํหน้าท่ีจัดการและ
ดาํเนินการแทนประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารในเร่ืองท่ีจาํเป็นและสมควร โดยให้อยูใ่นดุลยพินิจของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ซ่ึงอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมาย และกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 

7. ออกคาํสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกต่างๆ ภายในบริษทั เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัเป็นไป
ตามนโยบายและเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทั รวมถึงรักษาระเบียบวนิยัภายในองคก์ร 

8. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 
รวมทั้งมีอาํนาจดาํเนินการใดๆ ท่ีจาํเป็นในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 

ทั้ งน้ี ในการดาํเนินการเร่ืองใดท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั และ/หรือ 
บริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไม่มีอาํนาจอนุมติัในเร่ืองดงักล่าว โดยเร่ืองดงักล่าว
จะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) 
เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป เวน้แต่เป็นการพิจารณาอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไป ซ่ึง
ไดรั้บอนุมติัในหลกัการจากคณะกรรมการบริษทัใหส้ามารถทาํได ้
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2) ผู้บริหารและพนักงาน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีผูบ้ริหารจาํนวน 5 คน และพนกังาน 1 คนดงัน้ี 

 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายโชติก รัศมีทินกรกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายเสษฐา วยัวฒิุภิญโญ ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
3. นางชุติมา กติกาวงศ ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัผูบ้ริหาร 
4. นายปิยะ สุขศรี (1) ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
5. นางสาวพรพิมล บุตรบุรี  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน – ดา้นการเงิน 
6. นางวรวรรณ วริิยะ เลขานุการบริษทั  

หมายเหต:ุ ลาํดับ 1–5 คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกาํหนดบทนิยามในประเทศ
เก่ียวกับการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 
(1) นายปิยะ สุขศรี เข้ารับตาํแหน่งแทนนางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน์ ท่ีลาออก มผีลต้ังแต่วนัท่ี 1 มนีาคม 2563 

 

7.5. อาํนาจอนุมัติ 

บริษทัมีการจดัทาํนโยบายองคก์รเร่ืองอาํนาจอนุมติัวงเงินในการดาํเนินงานและทาํธุรกรรม เพ่ือให้การปฏิบติังาน
เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและรัดกุม โดยมีการกาํหนดอาํนาจอนุมติัในการใชจ่้าย การก่อหน้ี การทาํสัญญา รวมทั้งการลงทุน เป็น
วงเงินอนุมติัตามลาํดบัขั้นของผูบ้ริหารและคณะกรรมการ รวมทั้งไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขให้สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน
ตามสมควร  โดยการปรับปรุงแกไ้ขอาํนาจอนุมติัดงักล่าว จะตอ้งผา่นการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง 

สําหรับอาํนาจอนุมัติวงเงินในการดาํเนินงานและการทาํธุรกรรมท่ีเป็นอาํนาจของคณะกรรมการ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 
อาํนาจอนุมัตวิงเงนิในการดําเนินงานและทาํธุรกรรม บริษัท บีที เวลธ์ อนิดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

รายการ วงเงนิ อาํนาจอนุมัต ิ(ล้านบาท) 
CFO CEO EX–COM BOARD 

1. ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามปกติ ต่อคร้ัง ไม่เกิน 
20 

ไม่เกิน 
100 

ไม่เกิน 
500 

เกินกวา่ 
500 

2. การก่อหน้ีท่ีมีภาระผกูพนัต่อบริษทั/การคํ้าประกนั ต่อ
ธุรกรรม – – ไม่เกิน 

200 
เกินกวา่ 

200 
3. การเข้าทําสัญญาเช่าพ้ืนท่ีเ พ่ือประกอบธุรกิจ

ตามปกติ 
ต่อสัญญา – ไม่เกิน 

10 
ไม่เกิน  

50 
เกินกวา่ 

50 

4. การซ้ือสินทรัพยถ์าวร เช่น ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ 
(รถยนต ์เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร) 

ต่อคร้ัง ไม่เกิน 
20 

ไม่เกิน 
100 

ไม่เกิน 
500 

เกินกวา่ 
500 

5. การจาํหน่ายทรัพยสิ์น ต่อคร้ัง – ไม่เกิน 
10 

ไม่เกิน 
  20 

เกินกวา่ 
20 

6. การลงทุนในโครงการใหม่ ต่อ
โครงการ – – ไม่เกิน  

50 
เกินกวา่ 

50 

7. การใหกู้เ้งินแก่บริษทัยอ่ย ต่อคร้ัง – – ไม่เกิน  
50 

เกินกวา่ 
50 
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รายการ วงเงนิ อาํนาจอนุมัต ิ(ล้านบาท) 
CFO CEO EX–COM BOARD 

8. การกูย้มืเงินระยะสั้นระหวา่งบริษทั, บริษทั  เบสท์
เทคแอนด์เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั และบริษทัเบสท์เทค 
อินดสัตรีส์  จาํกดั 

ไม่
กาํหนด 
ระยะเวลา 

– – ไม่เกิน 
500 

เกินกวา่ 
500 

9. การลงทุนของบริษทั และเบสท์เทครวม 2 บริษทั 
ในกองทุนรวมตลาดเงิน, พนัธบตัรรัฐบาล และ/
หรือ ตราสารหน้ี ระดบัความเส่ียงกองทุนไม่เกิน
ระดบัท่ี 1 โดยมีมูลค่าการลงทุนในแต่ละกองทุน
ไม่เกิน 50 ลา้นบาท 

ไม่
กาํหนด 
ระยะเวลา 

– – ไม่เกิน 
500 

เกินกวา่ 
500 

ท้ังนี ้อาํนาจอนุมติัวงเงินดังกล่าว ไม่รวมถึงการเข้าทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษทั ซ่ึงจะต้อง
ปฏิบัติตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และ/หรือประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

7.6. ข้อมูลสําคัญอ่ืน (รายละเอียด  ประวัติการทาํงานของผู้ ท่ีได้ รับมอบหมายงาน  ตามเอกสารแนบท้าย)  

ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบญัชี 
 นายปิยะ สุขศรี ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

เลขานุการบริษทั 
 นางวรวรรณ วริิยะ ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560 รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั 

หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
 นายอมรพงษ ์นวลวิวฒัน์  บริษทั เอเอน็เอส บิซิเนส คอนซลัแทนส์ จาํกดั 

หวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 
– ไม่มี –  

นกัลงทุนสัมพนัธ์ 
 นายปิยะ สุขศรี ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ช่องทางติดต่อ บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
593/3 ซอยรามคาํแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคาํแหง 
 เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท:์  0–2314–2151–2 ต่อ 303 

 โทรสาร   :  0–2319–7301–2      E–mail:  ir@btw.co.th 
ผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนการสอบบญัชี 

 นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ    บริษทั สาํนกังานอีวาย จาํกดั 
 ค่าตอบแทนการสอบบญัชี ปี 2563 

 ค่าสอบบัญชี ค่าบริการอ่ืน* รวม (บาท) 

บมจ. บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ 850,000 – 850,000 
กลุ่มบริษทัยอ่ย 1,925,000 160,000 2,085,000 

รวม 2,775,000 160,000 2,935,000 
* ค่าบริการอ่ืน เป็นค่าบริการสาํหรับ BOI Review ฉบับละ 80,000 บาท 2 ฉบับ 
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7.7. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 

1) โครงสร้างองค์กร ของบริษัท เบสท์เทคแอนด์เอน็จิเนียร่ิง จํากดั 

 
 

2) คณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริษทัของเบสทเ์ทคประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน มีรายละเอียดการ

ดาํรงตาํแหน่ง การประชุม และการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563 ดงัน้ี 
  



บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 56–1 One Report 2563 

 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
จํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม / 

จํานวนคร้ังที่ประชุม ในปี 2563 
1. นางศิริพร ศาตวนิท ์* กรรมการมีอาํนาจลงนาม  – / 8 
2. นายโชติก รัศมีทินกรกลุ กรรมการมีอาํนาจลงนาม / กรรมการผูจ้ดัการ 10 / 10 
3. นางชุติมา กติกาวงศ ์ กรรมการมีอาํนาจลงนาม 10 / 10 
4. นายปิยะ สุขศรี กรรมการมีอาํนาจลงนาม 2 / 2 

* นางศิริพร ศาตวินท์ ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ และนายปิยะ สุขศรี เข้าดาํรงตาํแหน่งแทน ต้ังแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 
 

กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษทั เบสทเ์ทค คือ นายโชติก รัศมีทินกรกุล  นางชุติมา กติกาวงศ ์และ
นายปิยะ สุขศรี กรรมการสองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราบริษทั 
 

3) ผู้บริหารและพนักงาน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เบสทเ์ทค มีผูบ้ริหารระดบัสูงจาํนวน 5 คน ดงัน้ี 

 
รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายโชติก รัศมีทินกรกลุ กรรมการผูจ้ดัการ และ รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายวจิยั–พฒันาธุรกิจ 
2. นายเรวิดรา เรแมสซานดรา โจชิ รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายขาย–การตลาด 
3. นางชุติมา กติกาวงศ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายปฏิบติัการ–สาํนกังาน  
4. นายศุภวิชญ ์เกตุมะยรู รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายปฏิบติัการ ฉะเชิงเทรา–สัตหีบ 
5. นายปิยะ สุขศรี (*) รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

(*) นายปิยะ สุขศรี  เขา้รับตาํแหน่ง แทนนางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน์ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 

 
บริษทัมีพนกังานรวมทั้งส้ิน 741 คน โดยเป็นพนกังานประจาํรายเดือน 372 คน ลูกจา้งแรงงานรายวนั 147 

คน พนกังานรายเดือน (Contract) 140 คน  และลูกจา้งแรงงานรายวนั (Contract) 82 คน โดยแยกพนกังานตามสถานท่ีตั้ง
สาํนกังานไดด้งัน้ี 
 
สํานักงาน/โรงงาน พนักงานประจํา

รายเดือน 
ลูกจ้างแรงงาน

รายวนั 
พนักงานรายเดือน 

(Contract) 
ลูกจ้างแรงงาน

รายวนั (Contract) 
รวม 

สาํนกังานใหญ่ 53 1 1 – 55 
โรงงานฉะเชิงเทรา 133 33 32 52 250 
โรงงานสัตหีบ 186 113 107 30 436 

รวม 372 147 140 82 741 
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4) อาํนาจอนุมัติ 
เบสท์เทค ได้มีการจัดทาํนโยบายองค์กรเร่ืองอาํนาจอนุมัติวงเงินในการดําเนินงานและทาํธุรกรรม 

เช่นเดียวกบับริษทั โดยจะสอดคลอ้งและอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั ซ่ึงนโยบายน้ีจะเป็นการมอบอาํนาจในการบริหาร
และการดาํเนินงานประจาํวนัของเบส์เทค ใหก้บัคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัต่างๆ เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้งและรัดกุม โดยมีการกาํหนดอาํนาจอนุมติัในการใชจ่้าย การก่อหน้ี การทาํสัญญา รวมทั้งการลงทุน เป็นวงเงิน
ตามลาํดบัขั้นของผูบ้ริหารและคณะกรรมการ รวมทั้งไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขให้สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานตามสมควร  
โดยการปรับปรุงแกไ้ขอาํนาจอนุมติัดงักล่าว จะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง โดยอาํนาจ
อนุมติัของคณะกรรมการบริษทั เบสทเ์ทค มีดงัน้ี 

 
อาํนาจอนุมัตวิงเงนิในการดําเนินงานและทาํธุรกรรม บริษัท เบสท์เทค แอนด์ อนิดสัตรีส์ จํากดั 

รายการ วงเงนิ 

อาํนาจอนุมัต ิ(ล้านบาท) 
Best Tech BT Wealth 

Division 
Manager* DMD MD BOD CEO Ex–Com BOD 

การดาํเนินการเกีย่วกบัการประมูลงานและการรับงาน 
1. การประมูลงานและรับงาน 

(รวมมูลค่าการเพ่ิมเติม/แกไ้ข
โครงการท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการ
ลงนามในสัญญาจา้งงานแลว้) 

ต่อ
โครงการ 

ผูจ้ดัการ
ฝ่ายขายฯ 
ไม่เกิน 20 

– ไม่เกิน 
200  

เกินกวา่ 
200 

– – – 

2. ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
ดาํเนินงานตามปกติ เช่น การ
จดัซ้ือวตัถุดิบ วสัดุส้ินเปลือง 
การจา้งเหมาแรงงาน เป็นตน้ 

ต่อคร้ัง – ไม่เกิน   
5  

ไม่เกิน 
50 

ไม่เกิน  
100  

ไม่เกิน 
150  

ไม่เกิน 
500  

เกินกวา่ 
500  

3. การทําหนังสือคํ้ าประกันท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโครงการ เช่นใน
การประมูลงาน  การปฏิบัติ
ต า ม สั ญ ญ า  ก า ร รั บ เ งิ น
ล่วงหน้าและการรับประกัน
ผลงาน 

ต่อ
ธุรกรรม 

– – ไม่เกิน   
30 

ไม่เกิน    
100  

– ไม่เกิน 
300  

เกินกวา่ 
300  

4. การจัดจ้างบุคลากรสําหรับ
โครงการตามอัตรากําลัง ท่ี
ไดรั้บการอนุมติัจาก MD 

ต่อคนต่อ
เดือน 

ไม่เกิน 
0.03  

ไม่เกิน 
0.1  

ไม่เกิน 
0.25  

ไม่เกิน 
0.5  

– เกินกวา่ 
0.5 

– 

การดาํเนินการทั่วไป 
1. ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร

ดาํเนินงานตามปกติ เช่น การ
ซ้ือเคร่ืองใช้สํานักงาน  การ
จัดทําแบบพิมพ์ท่ีใช้ในทาง
บญัชี เป็นตน้ 

ต่อคร้ัง ไม่เกิน 0.5 ไม่เกิน   
5 

ไม่เกิน 
10 

ไม่เกิน  
50 

– ไม่เกิน 
500 

เกินกวา่ 
500 
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รายการ วงเงนิ 

อาํนาจอนุมัต ิ(ล้านบาท) 
Best Tech BT Wealth 

Division 
Manager* DMD MD BOD CEO Ex–Com BOD 

2. การก่อหน้ีท่ีมีภาระผูกพนัต่อ
บริษทั/การคํ้าประกนั / การซ้ือ
หรือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า  (Forward Contract) 
เพ่ือการบริหารความเส่ียง 

ต่อ
ธุรกรรม 

– – – ไม่เกิน    
50 

– ไม่เกิน 
200 

เกินกวา่ 
200 

3. การเข้าทําสัญญาเ ช่ า พ้ืน ท่ี  
(สัญญาระยะสั้ น ไม่เกิน 3 ปี) 
เพ่ือประกอบธุรกิจตามปกติ 

ต่อปี – – ไม่เกิน 
10 

ไม่เกิน  
20 

– ไม่เกิน  
50 

เกินกวา่ 
50 

4. การเข้าทําสัญญาเ ช่ า พ้ืน ท่ี  
(สัญญาระยะยาว เกินกวา่ 3 ปี) 
เพ่ือประกอบธุรกิจตามปกติ 

ต่อสัญญา – – ไม่เกิน 
10 

ไม่เกิน  
20 

– ไม่เกิน  
50 

เกินกวา่ 
50 

5. การจดัซ้ือทรัพยสิ์นถาวร เช่น 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ต่อคร้ัง – – ไม่เกิน 
20 

ไม่เกิน  
50 

– ไม่เกิน 
500 

เกินกวา่ 
500 

6. การจาํหน่ายทรัพยสิ์น ต่อคร้ัง – – ไม่เกิน   
1 

ไม่เกิน    
5 

– ไม่เกิน  
20 

เกินกวา่ 
20 

7. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าจ้างท่ี
ปรึกษา งานเฉพาะทาง 

ต่อคร้ัง – – ไม่เกิน 
10 

ไม่เกิน  
20 

– ไม่เกิน  
30 

เกินกวา่ 
30 

ท้ังนี ้อาํนาจอนุมัติวงเงินดังกล่าว ไม่รวมถึงการเข้าทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย์ของเบสท์เทค ซ่ึงจะต้องปฏิบัติตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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8. รายงานผลการดาํเนินงานสําคัญเกี่ยวกับการกาํกับดูแลกิจการ 

8.1. สรุปการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

 การสรรหากรรมการ  
คณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ กาํหนดวธีิการสรรหาบุคคลเพื่อดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยบริษัทมีการจัดทําตารางความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านของ
คณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพ่ือกาํหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา  โดยพิจารณาจากคุณสมบติัท่ี
เหมาะสมกบัยทุธศาสตร์ของบริษทั มีความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบริษทั สามารถ
อุทิศเวลาการทาํงานใหบ้ริษทัได ้และนาํเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณา
แต่งตั้ง โดยบริษทัไดมี้การจดัทาํ ”นโยบายการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารสูงสุด” เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการสรรหา
บุคคลท่ีมีความเหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ซ่ึงในส่วนของนโยบายการสรรหากรรมการมี
ดงัน้ี 

“คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าท่ีสรรหาบุคคลผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการหรือผูถื้อหุ้น
แลว้แต่กรณี โดยกระบวนการสรรหาจะใหค้วามสาํคญักบัผูท่ี้มีภาวะผูน้าํ วสิัยทศัน์กวา้งไกล เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม 
มีประวติัการทาํงานโปร่งใส รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ โดยจะกาํหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ี
ตอ้งการสรรหาจากทักษะ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญท่ีจาํเป็น และ/หรือท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษทั และ
สอดคลอ้งกบันโยบายและยุทธศาสตร์ของบริษทั รวมถึงมีคุณสมบติัครบถว้นในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัหรือ
กรรมการอิสระ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะทาํการสรรหาและเสนอช่ือบุคคลเพื่อใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/
หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เป็นผูแ้ต่งตั้ง แลว้แต่กรณี 

1. การเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งเม่ือครบวาระ ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ดงัน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(2) ใหใ้ชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผูถื้อหุน้มีสิทธิเลือกตั้งบุคคล

ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการไดไ้ม่เกินจาํนวนกรรมการท่ีจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได ้
(3) บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัอนัจะทาํให้
เกินจาํนวนกรรมการท่ีจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานท่ีประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาดเพ่ือให้ได้
จาํนวนกรรมการท่ีจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

2. การเลือกตั้ งกรรมการทดแทนตําแหน่งท่ีว่างในกรณีอ่ืนท่ีไม่ใช่เ น่ืองมาจากการครบวาระ 
คณะกรรมการอาจเลือกตั้งกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีว่างไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่าสามในส่ีของจาํนวนกรรมการท่ียงั
เหลืออยู ่ทั้งน้ี บุคคลท่ีเขา้มาเป็นกรรมการทดแทน จะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเท่ากบัวาระเดิมท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ี
ออกไป” 
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นอกจากน้ี สาํหรับการสรรหากรรมการเพ่ือทดแทนกรรมการท่ีออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปีนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยไดเ้สนอช่ือบุคคลเขา้มาเป็นกรรมการได ้โดยกาํหนด
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ พร้อมทั้ งนําข้ึนเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของบริษทั ให้เป็นท่ีรับทราบทั่วกัน ซ่ึง
คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาและนาํเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมต่อประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณา
แต่งตั้งต่อไป 

ทั้ งน้ี บริษัท ไม่มีการว่าจ้างหรือแต่งตั้ งบุคคลใดให้เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา กาํหนด
ค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลในดา้นการสรรหาแต่อยา่งใด 

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ไดน้าํเสนอคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการท่ีจะพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 2 
คน คือ นายศกัดา หาญบุญตรง และนายสุวิทย ์มโนมยัยานนท์ โดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกนัสําหรับการพิจารณาบุคคลท่ีถูก
เสนอช่ือเป็นกรรมการจากผูถื้อหุ้น ซ่ึงบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือเป็นการล่วงหน้า ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทั
กาํหนดและเผยแพร่บนหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั  ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ราย
ใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563  ภายในระยะเวลาท่ีบริษทั
กาํหนด คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษทัจึงไดน้าํเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  2563   ใหแ้ต่งตั้ง
กรรมการ  2  คน    ท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกคร้ัง    คือ    นายศกัดา หาญบุญตรง    และนายสุวิทย  ์
มโนมยัยานนท ์เน่ืองจากกรรมการทั้ง 2 คน มีประสบการณ์และความสามารถท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทั ตลอดจนมีเวลาใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ี นอกจากน้ียงัเป็นกรรมการอิสระท่ีสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ และมีคุณสมบติัการเป็น
กรรมการอยา่งครบถว้นตามท่ีไดก้าํหนดไวโ้ดยกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั และกฎบตัรกรรมการ  ซ่ึงท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้มีมติอนุมติัตามท่ีเสนอ 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิ
เนียร่ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย มีมติแต่งตั้งนายปิยะ สุขศรี ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษทั บีที เวลธ์ อินดสั
ตรีส์ จาํกดั (มหาชน) และรองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษทั เบส์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั เป็น
กรรมการบริษทั แทนนางศิริพร ศาตวนิท ์กรรมการบริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ท่ีลาออก 

 การเสริมสร้างทักษะและพัฒนาตนเองของกรรมการ  
บริษทัส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเขา้รับการอบรมหรือเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือเป็น

การเพ่ิมพูนความรู้ดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยชุดต่างๆ โดยกรรมการ
ของบริษทัไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตรประกาศนียบตัรสาํหรับกรรมการท่ีจดัข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (“IOD”)  อาทิ  หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program , หลักสูตรประกาศนียบัตร Director 
Certification Program, ประกาศนียบตัร The Role of Chairman เป็นตน้ ดงัรายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจ
ควบคุม และเลขานุการบริษทั แนบทา้ยรายงานฉบบัน้ี  

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ท่ีสําคญัของทางหน่วยงานกาํกบัฯ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัจะ
นาํส่งเอกสาร ขอ้สรุปหรือขอ้แนะนาํ หรือบรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษทัตามความเหมาะสม เพ่ือให้
กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ และเม่ือมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษทัมีการดาํเนินการ ดงัน้ี 

1) จดัเตรียมเอกสารใหก้บักรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่ โดยเน้ือหาประกอบดว้ย วิสัยทศัน์ กลยทุธ์ 
และเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจและการดาํเนินการท่ีสาํคญั กฎบตัรคณะกรรมการ หนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบั
บริษทั และรายงานประจาํปีเล่มล่าสุดของบริษทั เพือ่ใหไ้ดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 
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2) จดัใหก้รรมการใหม่เขา้อบรมหลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program 
ในปี 2563 กรรมการของบริษทัไม่ไดมี้การเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรอ่ืนเพ่ิมเติม แต่ไดเ้ขา้ร่วมฟังการ

อบรมสัมมนาผา่นทางส่ือออนไลน์ท่ีทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย และหน่วยงาน
อ่ืนๆ จดัข้ึน ส่วนกรรมการของบริษทัยอ่ยท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ไดแ้ก่  นายปิยะ สุขศรี  ไดเ้ขา้อบรมในหลกัสูตร Director 
Accreditation Program รุ่นท่ี 178/2563  ทั้งน้ีกรรมการของบริษทั และกรรมการบริษทัยอ่ย ไดเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตร
ท่ีจาํเป็นสาํหรับกรรมการท่ีจดัข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (“IOD”) ครบถว้นหมดแลว้ 

 การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  
บริษทักาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัมีการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปี เพ่ือใหค้ณะกรรมการ

ไดมี้การพิจารณาทบทวนผลงาน ประเดน็และอุปสรรคต่างๆ ในระหวา่งปีท่ีผา่นมา และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการทาํงานของ
คณะกรรมการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัให้ทาํการประเมินผลการ
ปฏิบติังานคณะกรรมการชุดยอ่ยรายคณะ และการประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของกรรมการรายบุคคล เพ่ิมจากเดิมท่ีมี
เพียงการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ 
 

เกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ 

 

วธีิการใหค้ะแนนในการประเมิน จะกาํหนดเป็นแบบมาตรฐานเพ่ือใหค้ณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผล
ประเมินในแต่ละหัวขอ้หรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได ้โดยมีระดบัคะแนนตั้งแต่ 0–4 (ไม่มีการดาํเนินการใน
เร่ืองนั้น – มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม) 

ขั้นตอนในการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้ง 3 แบบจะเหมือนกนั ดงัน้ี 
1. เลขานุการบริษัทนําส่งแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้ งคณะ และ

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล ให้กรรมการทุกท่าน / แบบฟอร์มการประเมินผลการ
ปฏิบติังานคณะกรรมการชุดยอ่ยรายคณะ ใหก้รรมการท่ีปฏิบิตหนา้ท่ีในแต่ละคณะ 

2. กรรมการ ประเมินผลและนําส่งแบบประเมินท่ีเสร็จเรียบร้อยกลบัมายงัเลขานุการบริษัท เพ่ือ
รวบรวมผลการประเมิน 

3. เลขานุการบริษทัสรุปผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการในรอบปีทั้งหมด นาํเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

เกณฑ์การประเมนิ / ปัจจัยทีใ่ช้พจิารณา 
คณะกรรมการ

ทั้งคณะ 
คณะกรรมการ

ชุดย่อย 
กรรมการ
รายบุคคล 

โครงสร้างและคุณสมบติักรรมการ    
บทบาทหนา้ท่ี–ความรับผดิชอบของกรรมการ    
การประชุมคณะกรรมการ    
การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ  
ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ  
การพฒันาตนเองของกรรมการและผูบ้ริหาร  
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ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2563  ได้ทาํการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการทั้ งคณะ คณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ และการประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล  โดยมีผลการ
ประเมินภาพรวมการปฏิบติัหนา้ท่ีประจาํปี 2563 ของกรรมการ  จากคะแนนเตม็ 4 (วธีิการใหค้ะแนนจาก 0–4 ) ดงัน้ี 
 

สรุปผล 
คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาฯ 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ราย 
บุคคล  

การประเมนิภาพรวม 3.66 3.86 3.58 3.60 3.80 3.71  
 

 การประชุมคณะกรรมการ  
กฎบตัรคณะกรรมการของบริษทักาํหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 4 คร้ังต่อปี ซ่ึงในปี 2563 

มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัรวม 8 คร้ัง โดยบริษทัมีการกาํหนดวนัประชุมคณะกรรมการไวล้่วงหนา้ตลอดทั้งปี ดงัน้ี 
 จดัประชุมทุกสัปดาห์ท่ีสองหลงัส้ินไตรมาส เพ่ือพิจารณาและรับรองงบการเงิน รายไตรมาส และ

รายปี รวมทั้งพิจารณาผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย และทบทวนแผนกลยุทธ์และเป้าหมายให้สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ 

 จดัประชุมในเดือนธนัวาคม เพ่ือพิจารณาและอนุมติังบประมาณ เป้าหมายและแผนกลยทุธ์ประจาํปี 
รวมทั้งทบทวนวสิัยทศัน์ และภารกิจ เพ่ือใชเ้ป็นกรอบและแนวทางปฏิบติัในปีต่อไป 

 จดัประชุมเพ่ิมตามความจาํเป็น เช่น การพิจารณารายการเก่ียวโยง การอนุมติัการทาํรายการท่ีอยูใ่น
อาํนาจอนุมติัของคณะกรรมการ การทบทวนเป้าหมายและแผนงาน ฯลฯ 

 คณะกรรมการบริษทักาํหนดใหมี้การประชุมระหวา่งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยไม่มีฝ่ายจดัการ
เขา้ร่วมประชุม เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น ในเร่ืองสภาพเศรษฐกิจและแนวทางในการบริหารงานในปีต่อไป อยา่งนอ้ยปี
ละ 1 คร้ัง ซ่ึงในปี 2563 มีการประชุม 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563  

 คณะกรรมการตรวจสอบ กาํหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชี โดย
ไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ซ่ึงในปี 2563 มีการประชุมเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563  

 ตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย  กําหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  และ
คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล มีการประชุมไม่นอ้ยกวา่ปีละ 2 คร้ัง 

ในการเตรียมการประชุม ประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร จะร่วมกนัพิจารณาวาระการ
ประชุมท่ีจะเขา้พิจารณาตามความสาํคญัและจาํเป็น  นอกจากน้ี กรรมการอ่ืนๆ สามารถเสนอเร่ืองเขา้เป็นวาระการประชุม
ได ้โดยมีฝ่ายจดัการของบริษทัเขา้ร่วมประชุมในวาระท่ีเก่ียวขอ้งทุกคร้ังเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
นั้นๆ   

เลขานุการบริษทัจดัทาํหนงัสือนดัประชุมและเอกสารเสนอให้กรรมการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหนา้
อยา่งนอ้ย 7 วนั เพ่ือใหก้รรมการมีเวลาอยา่งเพียงพอในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม 
และภายใน 7 วนั หลงัการประชุมแต่ละคร้ัง เลขานุการบริษทัจะนาํเสนอ “ร่าง” รายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เพ่ือใหค้ณะกรรมการพิจารณา ก่อนนาํเสนอเพ่ือรับรองในการประชุมคร้ังต่อไป และจดัเกบ็พร้อมกบัเอกสารประกอบการ
ประชุมอยา่งครบถว้น เพ่ือพร้อมสาํหรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษทัและหน่วยงานกาํกบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม และไดจ้ดัสรรเวลาอยา่ง
เพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอวาระและเพียงพอท่ีกรรมการจะอภิปรายประเดน็ต่างๆ ไดอ้ยา่งรอบคอบ กรรมการบริษทั และ
กรรมการชุดยอ่ยทุกชุด ต่างตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการทาํหนา้ท่ี โดยเขา้ร่วมประชุมตามกาํหนด
นดั และจดัสรรเวลาในการพิจารณาและกลัน่กรองประเดน็ต่างๆ ก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจในวาระการประชุม  

สําหรับในปี 2563  เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา–2019  ดงันั้นเพ่ือเป็นการ
ป้องกนัและลดความเส่ียงจากการรวมตวักนัของคนหมู่มาก ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั กรรมการและผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมสามารถเขา้ร่วมประชุมไดท้ั้ง ณ ห้องประชุมบริษทั (offline) และผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงในปี 2563 กรรมการบริษทัมีการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษทัเฉล่ียรวมกนัคิดเป็นร้อยละ 98 ของการประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดท่ีจดัข้ึนในรอบปี  โดยกรรมการ 6 คน มีการ
เขา้ร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 และกรรมการ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 รายละเอียดการเขา้ประชุมและจาํนวนคร้ังของการ
ประชุมท่ีจดัข้ึนทั้งหมดในรอบปี ของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นดงัน้ี 
 

จํานวนคร้ังของการประชุมในปี 2563 

 คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ   
สรรหาฯ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

จาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุม 8 4 2 3 2 
 

การเข้าประชุมของกรรมการ / (จํานวนคร้ังการเข้าประชุม : ห้องประชุม – Online) ในปี 2563 
หน่วย : คร้ัง  

รายช่ือ 
คณะ 

กรรมการ 
บริษัท 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ       
กรรมการ    
สรรหาฯ 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

คณะ 
กรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

การประชุม  
สามญั 
ผู้ถือหุ้น 

1. รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีววิฒันา 8 / (5–3)     1 / (1–0) 
2. นายศราวธุ  จารุจินดา 8 / (6–2) 4 / (2–2) 2 / (2–0)  2 / (2–0) 1 / (1–0) 
3. นายศกัดา หาญบุญตรง 8 / (7–1) 4 / (3–1) 2 / (2–0)   1 / (1–0) 
4. นายสุวทิย ์มโนมยัยานนท ์ 8 / (3–5) 4 / (1–3) 2 / (1–1)   1 / (1–0) 
5. นางสาวจงกลณี ตนัสุวรรณ 8 / (7–1)  2 / (2–0)  2 / (2–0) 1 / (1–0) 
6. นายโชติก รัศมีทินกรกลุ 7 / (5–2)   3 / (3–0)    2 / (2–0) 1 / (1–0) 
7. นางชุติมา กติกาวงศ์  8 / (8–0)   3 / (3–0)  1 / (1–0) 

 

 การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ  
บริษทั ไม่มีการวา่จา้งหรือแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน

และธรรมาภิบาล ในดา้นการพิจารณาค่าตอบแทน  โดยคณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กาํหนด
ค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ทาํหนา้ท่ีพิจารณาโครงสร้าง จาํนวน รูปแบบ และหลกัเกณฑก์าร
จ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้ งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินให้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการบริษทั และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑ์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัเปรียบเทียบกบัขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทน
ของบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทั และบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตลาด(Market 
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Capitalization) ใกลเ้คียงกบับริษทั โดยค่าตอบแทนจะตอ้งสะทอ้นภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 
ซ่ึงภายหลงัการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาฯ จะนาํเสนอค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยท่ีเหมาะสมต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาเห็นชอบใหน้าํเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัเป็นประจาํทุกปี  

สําหรับปี 2563 ท่ีปะชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563ไดอ้นุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 ตามท่ี
กรรมการเสนอ ดงัน้ี 

* ค่าตาํแหน่ง เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ซ่ึงบริษทักาํหนดจาํนวนเงินตามตาํแหน่งกรรมการ 
อนุมติัในอตัราเดิมเท่ากบัค่าตอบแทนประจาํปี 2563 (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั สละสิทธ์ิในการรับค่าตอบแทน) 

ตาํแหน่ง  ค่าตาํแหน่ง (บาทต่อเดือน) 
ประธานกรรมการ 50,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 45,000 
กรรมการตรวจสอบ 40,000 
กรรมการ 40,000 

 
* เงินบาํเหน็จประจาํปี เป็นค่าตอบแทนรายปี ซ่ึงคณะกรรมการสรรหา ฯ จะนําเสนอ

งบประมาณการจ่ายเงินบาํเหน็จประจาํปีให้แก่กรรมการทุกท่านต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือให้ความเห็นชอบ
ก่อนนาํเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี ในการพิจารณาเงินบาํเหน็จประจาํปี 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ และ
คณะกรรมการบริษทั ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้งดจ่ายเงินบาํเหน็จประจาํปี 2562 สาํหรับกรรมการ ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้อนุมติัตามท่ีเสนอ 

รายละเอยีดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท สําหรับปี 2563 มดีงันี ้

ช่ือ / ตาํแหน่ง 
ค่าตาํแหน่ง  (บาท) 

ต่อเดือน ต่อปี รวมค่าตอบแทน 

1. รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีววิฒันา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ  50,000 600,000 600,000 

2. นายศราวธุ จารุจินดา 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง กรรมการ–สรรหา กาํหนด
ค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล 

45,000 540,000 540,000 

3.  นายศกัดา หาญบุญตรง 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
ประธาน–กรรมการสรรหา กาํหนด
ค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล 

40,000 480,000 480,000 

4. นายสุวทิย ์มโนมยัยานนท ์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและ
ธรรมาภิบาล 

40,000 480,000 480,000 

5. นางสาวจงกลณี ตนัสุวรรณ 
กรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการ–สรรหา กาํหนดค่าตอบแทน
และธรรมาภิบาล 

40,000 480,000 480,000 

6. นายโชติก รัศมีทินกรกลุ 
กรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ประธาน–กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

ไม่รับ ไม่รับ – 

7. นางชุติมา กติกาวงศ ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร ไม่รับ ไม่รับ – 
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สาํหรับค่าตอบแทนท่ีมิใช่ตวัเงิน จะเป็นสวสัดิการอ่ืนๆ ตามระเบียบของบริษทัคือ ประกนั
ความรับผิดกรรมการและผูบ้ริหาร ประกนัสุขภาพกลุ่ม และประกนัชีวิตและอุบติัเหตุกลุ่ม โดยประกนัสุขภาพกลุ่มของ
กรรมการไดใ้หค้วามคุม้ครองกบัคู่สมรส (อายไุม่เกิน 65 ปี) รวมถึงบุตร (อายไุม่เกิน 20 ปี) ภายใตว้งเงินและความคุม้ครอง
เดียวกนั และสําหรับผูบ้ริหาร บริษทัมีรถประจาํตาํแหน่งให้สําหรับบางตาํแหน่งดว้ย โดยวงเงินคุม้ครองสูงสุดสําหรับ
ประกนัประเภทต่างๆ ของกรรมการและผูบ้ริหารมีรายละเอียดท่ีสาํคญัพอสรุปไดด้งัน้ี 

รายการ วงเงนิคุ้มครองสูงสุด (บาท/ต่อปี) 

1. การประกนัความรับผดิกรรมการและผูบ้ริหาร (รวมทั้งบริษทั *) 300,000,000 
2. การประกนัชีวติกลุ่ม (ครอบครัวคุม้ครองเฉพาะสุขภาพ) 300,000 
3. การประกนัอุบติัเหตุ 300,000 
4. การประกนัทุพพลภาพถาวร 300,000 
5. การประกนัสุขภาพกลุ่ม – ผูป่้วยใน / ผูป่้วยนอก / ทนัตกรรม   วงเงินค่ารักษาตามแผนประกนั 

* เป็นวงเงินคุ้มครองรวมของกรรมการและผู้บริหารของบริษทัและเบสท์เทค 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
ในกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั กาํหนดไวว้า่ กรรมการบริษทัแต่ละคน สามารถไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

ในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดร้วมแลว้ไม่เกิน 5 แห่ง ยกเวน้มีความจาํเป็นและไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงกรรมการ
ทุกคนตระหนกัรู้ถึงความสาํคญัในเร่ืองเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ี และไม่มีกรรมการบริษทัรายใดดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน
บริษทัจดทะเบียนเกิน 5 บริษทั โดยบริษทั กาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงทุกราย จดัทาํรายงาน “แบบแจ้ง
รายงานบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม” และปรับปรุงขอ้มูลเป็นประจาํทุก
ปี ซ่ึงจะทาํให้ทราบว่ากรรมการหรือผูบ้ริหารไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัใดบา้ง สามารถดูรายละเอียดรายช่ือ
กรรมการ การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั ประวติัการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และการดาํรงตาํแหน่งในบริษทั
อ่ืน ตามรายละเอียดกรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย และเลขานุการบริษทั ในเอกสารแนบทา้ยรายงานฉบบัน้ี 

 การกาํกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
เน่ืองจากบริษทัประกอบธุรกิจเป็น Holding Company โดยมีบริษทัยอ่ยในกลุ่ม จึงไดมี้การจดัทาํ “นโยบาย

การลงทุน นโยบายการกาํกบัดูแลบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และนโยบายในการถือหุ้นในบริษทัท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย
ลงทุน” เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการดูแลและกาํกบับริษทัในกลุ่มให้ดาํเนินธุรกิจไปในแนวทางเดียวกนั  โดยนโยบายน้ี จะ
กาํหนดแนวทางท่ีสาํคญัสาํหรับการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ในเร่ืองสาํคญั เช่น การส่งตวัแทนของบริษทัเขา้
เป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษทั โดยการส่งตวัแทนดงักล่าว
จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาและเห็นชอบโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษทั  การ
ควบคุมดูแลใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามสัญญาและกฎหมาย กฎเกณฑ ์และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ฯลฯ 

 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกาํกับดูแลกิจการ  
บริษทัให้ความสาํคญัในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งไว้

ในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งแทจ้ริงเพ่ือสร้าง
ความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการไดมี้การติดตามและพบว่าบริษทัไดด้าํเนินการตามแนวทางท่ี
กาํหนดไวใ้นนโยบายอยา่งเหมาะสม โดยไดร้ายงานผลการปฏิบติัในแต่ละหลกัเกณฑไ์วใ้นหวัขอ้ “ส่วนท่ี 2  การกาํกบัดูแล
กิจการ–6.3 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสําคญั–หลกัปฏิบติั 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสม” 
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8.2. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และสอดคลอ้งตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ืองคุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน เป็นกรรมการอิสระ
ทั้งหมด  และประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชีการเงินโดยตรง จึงสามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระและมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง และประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการ
เขา้ร่วมประชุมดว้ย 1 คร้ัง ซ่ึงกรรมการตรวจสอบทุกท่านเขา้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง  สาํหรับผลการปฏิบติัหนา้ท่ีในรอบปี
สรุปไดด้งัน้ี 

 การสอบทานรายงานทางการเงิน  
คณะกรรมการตรวจสอบโดยความร่วมมือจากผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารของบริษทั ไดพิ้จารณาสอบทาน

รายงานทางการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบรายงานทางการเงินสาํหรับปี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ รายงานทางการเงินของบริษทั
และบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนอยา่งถูกตอ้งตามท่ีควร ในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และมีการเปิดเผยขอ้มูล
อยา่งเพียงพอ เช่ือถือได ้

 การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ งบริษทั เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จาํกัด เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีผู ้

ตรวจสอบภายในของบริษทั โดยในปี 2563 ผูต้รวจสอบภายใน ไดต้รวจสอบและสอบทานกระบวนการทาํงานท่ีสาํคญัของ
บริษทัตามแผนงานท่ีไดรั้บอนุมติั โดยไดจ้ดัทาํรายงานและนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั 
เพ่ือรับทราบทุกไตรมาส รวมทั้งมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย นอกจากน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดติ้ดตามความคืบหนา้การปรับปรุงแกไ้ขระบบควบคุมภายในท่ีไดมี้การตรวจสอบและสอบ
ทานไปแลว้อย่างสมํ่าเสมอ อีกทั้ งบริษทัยงัมีช่องทางในการรับขอ้ร้องเรียนหรือขอ้มูลเก่ียวกบัการทุจริต เพ่ือประเมิน
พฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน่  ซ่ึงในปี 2563 ไม่มีผูใ้ดร้องเรียนหรือใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการทุจริตแต่อยา่งใด 

 การคัดเลือกและนําเสนอผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี กาํหนดค่าตอบแทน และนาํเสนอคณะกรรมการ

บริษทัเพ่ือพิจารณาเห็นชอบให้นาํเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีพิจารณาอนุมติั โดยมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา
ไดแ้ก่ ผูส้อบบญัชีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบติัผูส้อบบญัชีท่ีเป็นไปตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง อีกทั้ง ตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระตามขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ในขณะท่ีการ
กาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีในแต่ละปีนั้นควรจะมีความเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจาํปี 2563  ไดพิ้จารณาอนุมติัให้นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5313 หรือ นาย
เติมพงษ์  โอปนพนัธ์ุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4501 หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 5238 แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ย และกาํหนดจาํนวนเงินค่า
สอบบญัชีประจาํปี 2563 ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 2,775,000 บาท โดยเป็นเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัจาํนวน 
850,000 บาท ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยจาํนวน 1,925,000 บาท และค่าบริการอ่ืนของบริษทัยอ่ย จาํนวน 160,000 บาท 
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 การพิจารณารายการที่ เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและใหค้วามเห็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทักบับริษทั

ยอ่ย รวมทั้งบุคคลหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั วา่เป็นรายการทางการคา้อนัเป็นการดาํเนิน
ธุรกิจปกติทัว่ไป มีความเหมาะสมดา้นราคา ความสมเหตุสมผลดา้นรายการ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของกลุ่มบริษทัเป็น
หลกั ซ่ึงบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และมัน่ใจว่าไดด้าํเนินการตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ของ
หน่วยงานกาํกบัฯ อยา่งถูกตอ้ง ทั้งน้ี รายงานท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ จะเปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 

 การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  กฎระเบียบ  และนโยบาย  
คณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํกบัดูแลให้บริษทัมีการดาํเนินธุรกิจภายใตน้โยบาย กฎหมาย และกฎเกณฑ์

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของกฎเกณฑ ์กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ฯ  ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และไม่ละเลยท่ีจะนาํมาปรับใชใ้นบริษทัใหถู้กตอ้งและทนัต่อเหตุการณ์ 

โดยภาพรวมแลว้ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรอบคอบ เป็นอิสระ แสดงความเห็น
อยา่งตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส และปฏิบติัหนา้ท่ีไดค้รบถว้นตามกฎบตัรท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั มีการ
กาํกบัให้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน
ของบริษทั ท่ีจดัทาํข้ึนโดยบริษทั เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จาํกดั ในฐานะผูต้รวจสอบภายในของบริษทั และ
ขอ้เสนอแนะดา้นการควบคุมภายในของผูส้อบบญัชี จากบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั โดยผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงินของบริษทั ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและเป็นผูป้ระสานงานกบัผูต้รวจสอบภายใน
และผูส้อบบญัชีโดยตรง ซ่ึงจากการพิจารณาขอ้มูลและรายงานต่างๆ ดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ ระบบ
การควบคุมภายในซ่ึงรวมถึงการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษทัและบริษทัย่อย มีความเพียงพอและเหมาะสมและ
สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัได ้บริษทัมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี การจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เช่ือถือได ้มีการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น
และเพียงพอ ไม่มีขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั ยดึมัน่ในจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้กฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์
 

8.3. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย 

 การปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล 
คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทัให้ปฏิบติัหนา้ท่ีสําคญัตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาฯ  ในปี 2563 คณะกรรมการ
สรรหาฯ มีการประชุม 2 คร้ัง สรุปการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีสาํคญัไดด้งัน้ี 

 การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ  

                               คณะกรรมการสรรหาฯ ไดส้รรหาบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ี
ลาออกหรือครบกาํหนดออกตามวาระ โดยมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาไดแ้ก่ คุณสมบติั เพศ ทกัษะ ความรู้และความ
เช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั รวมทั้งการทุ่มเทและอุทิศเวลาใหก้บับริษทั   
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ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ  2 ท่าน คือ นายศกัดา หาญ
บุญตรง และ นายสุวิทย ์มโนมยัยานนท ์ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษทัไดเ้สนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
เลือกกรรมการทั้ง 2 ท่านน้ี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยต่ออีกวาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการ
ทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบติั ทกัษะ ความรู้และความเช่ียวชาญท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทั อีกทั้งยงัทุ่มเทและมีเวลาเพียงพอ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี  

และในเดือนธนัวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดส้รรหากรรมการและนาํเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั ให้แต่งตั้งนายปิยะ สุขศรี เขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการบริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั แทนนางศิริพร ศาตวนิท ์ท่ีลาออก 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นคณะกรรมการท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีในการกาํหนดหลกัเกณฑ์ และทาํการ

ประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และนาํเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา
อนุมติัเป็นประจาํทุกปีอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือติดตามการปฏิบติัหนา้ท่ีให้สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
ซ่ึงจะเป็นแรงผลกัดนัใหฝ่้ายบริหารปฏิบติัหนา้ท่ีใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละปี 

โดยในการประเมิน จะใชแ้บบประเมินท่ีไดก้าํหนดหลกัเกณฑไ์ว ้โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกั คะแนน
เตม็ 100% แต่ละส่วนจะมีนํ้าหนกัความสาํคญัต่างกนั คือ  ส่วนท่ี 1: ผลการปฏิบติังาน  นํ้าหนกั  70% 

ส่วนท่ี 2: ทกัษะการบริหารจดัการ นํ้าหนกั  15% 
ส่วนท่ี 3: พฤติกรรมของผูบ้ริหาร นํ้าหนกั  15% 

และในแต่ละส่วนจะประกอบดว้ยเกณฑ์ในการวดัผลงานตามขอ้ยอ่ย โดยในแต่ละขอ้จะมีคะแนนเต็ม
แตกต่างกนัไปตามลาํดบัความสําคญั เม่ือรวมแลว้คะแนนเต็มในแต่ละส่วนจะเท่ากบั 100 คะแนน (ดูเพ่ิมเติมในหัวขอ้ 6. 
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ–หลกัปฏิบติั 4  สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร–การประเมินผล
การปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร) 

   การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการชุดย่อยรายคณะและกรรมการรายบุคคล  
ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา ฯ ได้นําเสนอคณะกรรมการบริษัทและได้รับอนุมัติให้มีการ

ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยรายคณะ และประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของกรรมการรายบุคคล 
เพ่ิมเติมจากการประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการทั้ งคณะ โดยกาํหนดหลกัเกณฑ์การประเมิน และเร่ิมทาํการ
ประเมินสาํหรับผลการปฏิบติังานตั้งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป 

   กาํหนดโครงสร้าง  จํานวน  รูปแบบ  และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน  
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดเ้สนอวาระค่าตอบแทนทุกประเภทของกรรมการประจาํปี 2563  

ต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณานาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาค่าตอบแทน 
ไดแ้ก่ โครงสร้าง จาํนวน และรูปแบบค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละท่าน และเปรียบเทียบ
กบัค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีมีขนาดและลกัษณะการดาํเนินธุรกิจใกลเ้คียงกบับริษทัดว้ย 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และพนกังาน เสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนทุก
ประเภทของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และพนกังาน โดยอิงกบัผลการปฏิบติังาน ผลการดาํเนินงานรวมของกลุ่มบริษทั รวม
ไปถึงแผนการดาํเนินธุรกิจในอนาคตของกลุ่มบริษทั และในปี 2563 ไดน้าํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัยกเลิก
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หลกัเกณฑก์ารจ่ายโบนสัสาํหรับพนกังานท่ีเคยไดรั้บอนุมติัมาตั้งแต่ปี 2560 เพ่ือปรับปรุงใหมี้ความสอดคลอ้งและเหมาะสม
กบัสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั 

   กาํกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายกาํกับดูแลกิจการ  
กาํกบัดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีกาํหนดไว ้รวมทั้ง

ทบทวนใหมี้การดาํเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งหมาะสมและสอดคลอ้งกบัธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัไดรั้บการ
ประเมินผลการกาํกบัดูแลกิจการประจาํปี 2563 อยูใ่นระดบัดีมาก (4 ดาว) 

    
 การปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน มีประธานกรรมการบริหารความเส่ียงเป็น
กรรมการอิสระ ปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรท่ีไดก้าํหนดไวโ้ดยคณะกรรมการบริษทั โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงมีการประชุมทั้งส้ิน 2 คร้ัง สรุปการปฏิบติัหนา้ท่ีไดด้งัน้ี 

 แต่งตั้ งคณะทาํงานบริหารความเส่ียง  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงคร้ังท่ี 2/2563 ไดแ้ต่งตั้งคณะทาํงานบริหารความเส่ียงใหม่ ให้

สอดคลอ้งกบัการปรับโครงสร้างองคก์รของบริษทัเบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัแกน ซ่ึงส่งผลใหมี้การ
เปล่ียนแปลงโยกยา้ยบุคคลากรท่ีอยูใ่นคณะทาํงานบริหารความเส่ียงเดิม เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการความเส่ียงมีความต่อเน่ือง
และสอดคลอ้งกนัทุกส่วนงาน 

 รับทราบความคืบหน้าและแผนการดาํเนินการบริหารความเส่ียงประจําปี  2564  
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงคร้ังท่ี 2/2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดรั้บทราบ

ความคืบหน้าการดาํเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงท่ีดาํเนินการในปี 2563 ซ่ึงไดด้าํเนินการประเมินความเส่ียงของ
องคก์ร และหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มบริษทั ทั้งโรงงานฉะเชิงเทราและโรงงานสัตหีบ และไดส้รุปจาํนวนความเส่ียงและการ
จัดการความเส่ียงของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้ งมีการจัดทาํแผนบริหารความเส่ียงเบ้ืองตน้ของทุกหน่วยงาน รวมทั้ ง
พิจารณาแผนการดาํเนินการบริหารความเส่ียงประจาํปี 2564 เพ่ือเป็นกรอบการดาํเนินการดา้นการบริหารความเส่ียงของ
กลุ่มบริษทั 

ในช่วงปี 2563 เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) คณะทาํงาน
บริหารความเส่ียงของบริษทัร่วมกบัฝ่ายบริหารของบริษทัไดก้าํหนดมาตรการการป้องกนัและดูแลพนกังาน ติดตามข่าวสาร
และประกาศต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐซ่ึงตอ้งให้ความร่วมมือทุกภาคส่วน ดว้ยสถานการณ์การระบาดน้ีมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจ รวมถึงพนกังานของบริษทัและบุคคลภายนอก อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัน้ีในหลายประเทศไดเ้ร่ิมการฉีดวคัซีนป้องกนั
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แลว้ สาํหรับประเทศไทยอยูใ่นระหวา่งการจดัหาและฉีดวคัซีน เม่ือมีการจดัสรรและฉีดวคัซีนแลว้ก็
คาดวา่สถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสดงักล่าวจะดีข้ึนเป็นลาํดบั 

บริษทัตระหนกัดีวา่ ไม่วา่จะเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากสาเหตุใด หรือระดบัไหนกส็ามารถก่อใหเ้กิดความ
เสียหาย หรือผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัไดท้ั้งส้ิน ดงันั้นจึงไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการบริหารจดัการความเส่ียง
ในทุกๆ เร่ือง เพ่ือใหมี้การจดัการและควบคุมความเส่ียงใหอ้ยูใ่นวงจาํกดั หรือแกไ้ขใหห้มดไป เพ่ือยงัประโยชน์กลบัคืนมา
สู่บริษทัใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

9.1. ระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษทั มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายช่ือกรรมการ โครงสร้าง หน้าท่ี และอ่ืนๆ ตามท่ีแสดงไวใ้นหัวขอ้ ”7.โครงสร้างการ
กาํกบัดูแลกิจการ – ขอ้มูลเก่ียวกบัคณะกรรมการชุดยอ่ย” ในรายงานฉบบัน้ี 

บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยมีเบสท์เทคเป็น บริษัทแกน (Core 
Company) ท่ีประกอบธุรกิจใหบ้ริการแปรรูปผลิตภณัฑเ์หลก็และโครงสร้างเหลก็ (Steel Fabrication) ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกั อนั
เป็นแหล่งท่ีมาของรายไดเ้กือบทั้ งหมดของบริษทั ดงันั้น การพิจารณาระบบการควบคุมภายในของบริษทัจึงเป็นการ
พิจารณาถึงระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูข่องเบสทเ์ทค ประกอบกบัการควบคุมภายในของบริษทัในเร่ืองการควบคุมดูแล
การดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 

 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท  
บริษทัดาํเนินการใหบ้ริษทั เอเอน็เอส บิซิเนส คอนซลัแทนส์ จาํกดั (“เอเอน็เอส”) ปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบ

ภายในของบริษทั ต่อเน่ืองมาตั้งแต่วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 ซ่ึงเอเอน็เอสไดม้อบหมายใหน้ายอมรพงษ ์นวลววิฒัน์ ตาํแหน่ง 
กรรมการ เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั โดยในส่วนของบริษทั ไดม้อบหมายให้
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูป้ระสานงานระหวา่ง บริษทักบัผูต้รวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งผูต้รวจสอบภายในของบริษทั หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบังาน
ตรวจสอบภายในของบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบติัของ เอเอ็นเอส และนายอมรพงษ์ นวล
วิวฒัน์ แลว้ เห็นว่ามีความเป็นอิสระและเหมาะสมกบัการปฏิบัติหน้าท่ี เน่ืองจากนายอมรพงษ์มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ไดเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพผู ้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายในปรากฎในรายละเอียด
เก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน แนบทา้ยในรายงานประจาํปีฉบบัน้ี 

เอเอน็เอส ไดเ้ร่ิมเขา้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของเบสทเ์ทคในระหวา่งเดือนกนัยายน ถึง ตุลาคม 
2557 ในทั้ง 3 สํานักงาน ไดแ้ก่ สํานักงานใหญ่ สํานักงานฉะเชิงเทรา และสํานักงานสัตหีบ ซ่ึงครอบคลุมกระบวนการ
ปฏิบติังาน 9 กระบวนการ ประกอบดว้ย 1) กระบวนการขาย/ประมูลงาน 2) กระบวนการบริหารโครงการ 3) กระบวนการ
ออกแบบและพฒันาสินคา้ 4) กระบวนการจดัซ้ือ/จดัจา้ง 5) กระบวนการบริหารคลงัพสัดุ 6) กระบวนการจดัการดา้นบญัชี
และการเงิน 7) กระบวนการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 8) กระบวนการจดัการสินทรัพยถ์าวรและเคร่ืองมืออุปกรณ์ และ 
9) กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย เอเอ็นเอส ไดอ้อกรายงานผลการตรวจสอบภายในรายงานส่ิงท่ีพบจากการ
ตรวจสอบ พร้อมเสนอแนะส่ิงท่ีควรปรับปรุงในแต่ละกระบวนการ ซ่ึงฝ่ายจดัการก็ไดน้าํขอ้เสนอแนะต่างๆเหล่านั้นมา
ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 

และในปีต่อๆ มา เอเอ็นเอส ไดจ้ัดทาํแผนการตรวจสอบประจาํปี และดาํเนินการตรวจสอบระบบงาน 
รวมทั้งติดตามผลการแกไ้ขปรับปรุงในส่วนของระบบงานท่ีไดต้รวจสอบและใหค้วามเห็นไปแลว้อยา่งต่อเน่ือง     
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ในปี 2563  เอเอ็นเอสไดต้รวจสอบระบบขอ้มูลสถานะการขายและการเรียกเก็บเงิน กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารตน้ทุนและงบประมาณโครงการ และกระบวนการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ปฏิบติังานตามแผนการตรวจสอบท่ีจดัทาํดว้ยการพิจารณาความเส่ียงซ่ึงมีความสาํคญัต่อธุรกิจตามสถานการณ์ ทั้งน้ี เอเอน็
เอส ได้ออกรายงานผลการตรวจสอบ และส่ิงท่ีพบจากการตรวจสอบ พร้อมเสนอแนะส่ิงท่ีควรปรับปรุงในแต่ละ
กระบวนการต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั โดยในรายงานดงักล่าวไดส้รุปประเด็นการควบคุม
ภายในและการบริหารความเส่ียงเพ่ือให้บริษทัและบริษทัยอ่ยปรับปรุงเพ่ือให้ระบบควบคุมภายในและการบริหารความ
เส่ียงมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสม ซ่ึงฝ่ายจดัการไดด้าํเนินการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะส่วนใหญ่เกือบทุก
ประเด็นแลว้ ทั้งน้ีผลการตรวจสอบภายในท่ีผ่านมาไม่พบส่ิงบ่งช้ีของการกระทาํทุจริต หรือขอ้บกพร่องท่ีอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายร้ายแรง ซ่ึงผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีของบริษทัไม่มีประเด็นท่ีสําคญัในเร่ืองระบบควบคุมภายใน
และการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท  
ผูต้รวจสอบภายในไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั สําหรับปี 2563 

โดยใชข้อ้มูลจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีจดัทาํข้ึนเม่ือคร้ังท่ียื่นขออนุญาตจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์ฯ เป็นหลกั ประกอบกบัการพิจารณานโยบาย ระเบียบปฏิบติัทางการบริหารและการกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 
และความเห็นโดยรวมจากการปฏิบติังานตรวจสอบภายในในรอบปี 2563 สาํหรับบริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีมีกิจกรรมหลกัมากท่ีสุดในกลุ่มบริษทั ท่ีเช่ือวา่สามารถสะทอ้นถึงการควบคุมภายในของบริษทัได ้ 

จากการประเมินตามกรอบของระบบควบคุมภายใน ผูต้รวจสอบภายในสรุปไดว้า่ โดยรวมแลว้ กลุ่มบริษทัมี
ระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทั้ ง 5 องค์ประกอบ เป็นไปตามกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ ได้แก่ 
สภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการส่ือสาร และกิจกรรมการติดตาม
ผล จึงสร้างความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลวา่สามารถจดัการกบัความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ยอมรับได ้ในบางกรณี
ท่ีผูต้รวจสอบภายในตรวจพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุม และรายงานต่อฝ่ายบริหาร และหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบแลว้ ฝ่ายบริหารไดเ้ร่งรัดใหมี้การแกไ้ขปรับปรุงภายในวลาท่ีเหมาะสม อีกทั้งฝ่ายบริหารความเส่ียงไดท้าํหนา้ท่ี
กาํกับติดตามอย่างต่อเน่ือง และรายงานความก้าวหน้าในการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 
นอกจากน้ี กรณีท่ีหน่วยงานต่างๆพบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังาน รวมถึงประเดน็ท่ีเป็นจุดอ่อนของการควบคุมภายใน 
ฝ่ายบริหารจะใชก้ลไกการประชุม (Operation Meeting)  เพ่ือร่วมกนัหาขอ้สรุปอนันาํไปสู่การแกไ้ขปัญหา และติดตามใหมี้
การแกไ้ขปรับปรุงอยา่งทนัการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณาและรับทราบผลการประเมิน
ดงักล่าว และมีความเห็นสอดคลอ้งกบัความเห็นของผูต้รวจสอบภายใน โดยมีความเห็นสรุปไดว้า่ระบบการควบคุมภายใน
และระบบบบริหารความเส่ียงของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะ
ดาํเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการดาํเนินงาน
ของบริษทัยอ่ย ให้สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยจากการท่ีกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังาน นาํไปใช้
โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอาํนาจ รวมถึงการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเพียงพอ
แลว้ 
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 การจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์  

ในการทาํธุรกิจ อาจตอ้งมีบุคคลเก่ียวขอ้งกนัหลายฝ่าย ดงันั้นเพ่ือมิให้เกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้กบั
ผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกิจการและผูถื้อหุ้น และเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษทัจึงได้
กาํหนด “นโยบายเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทัและบริษทัยอ่ย” และไดเ้ปิดเผยนโยบายน้ี 
ไวใ้นหนา้เวบ็ไซด์ของบริษทัในหัวขอ้ “จรรยาบรรณธุรกิจ” โดยกาํหนดเป็นนโยบายในแต่ละดา้นท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั 
ดงัน้ี 

1) นโยบายในการทาํรายการเก่ียวโยงท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวญิญูชนพึงกระทาํกบั
คู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั 

2) นโยบายในการทาํธุรกิจใหม่ 

3) นโยบายในการถือหุน้ในบริษทัท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยลงทุน 

4) นโยบายในการใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีร่วมทุน 

5) นโยบายในการจดัทาํเอกสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

9.2. รายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกนั / รายการเก่ียวโยง ของบริษทัและบริษทัยอ่ย กบั บริษทั/บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ สําหรับปี 
2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

1. รายการระหว่างกนัของบริษัท บีท ีเวลธ์ อนิดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) กบั บริษัท/บุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง 
นางศิริพร ศาตวินท์ (“นางศิริพร”) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั โดยถือหุ้นในบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 30.48 

ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 

รายการ ขนาดรายการ (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ค่าเช่าอาคารสาํนกังาน ค่าเช่าตามสัญญา                   2.90 
 

 

บริษทัเช่าพ้ืนท่ีรวม 1,942.25 ตารางเมตร 
ประกอบดว้ยพ้ืนท่ีสาํนกังาน 948.25 ตารางเมตร 
และพื้นท่ีส่วนกลาง 994 ตารางเมตร ของอาคาร
พาณิชยเ์ลขท่ี 593/3 ซอยรามคาํแหง 39 (เทพ
ลีลา 1) ถนนรามคาํแหง แขวงวงัทองหลาง เขต
วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร จากนางศิริพร 
โดยมีอตัราค่าเช่าดงัน้ี 
      ปีท่ี 1  ถึงปีท่ี 3 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. 2561 – 31 
ธ.ค. 2563 เดือนละ 241,400 บาท 
      ปีท่ี 4  ถึงปีท่ี 6 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. 2564 – 31 
ธ.ค. 2566 เดือนละ 265,500 บาท 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นวา่
รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล และมี
อตัราค่าเช่าท่ีต ํ่ากวา่อตัราค่าเช่าของอาคารอ่ืนใน
บริเวณใกลเ้คียง 
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2. รายการระหว่างกันของบริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (“เบสท์เทค”) กับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

นางศิริพร ศาตวินท์ (“นางศิริพร”) เป็นผูถื้อหุ้นของเบสทเ์ทค โดยถือหุ้นในเบสทเ์ทค จาํนวน 1 หุ้น และ
เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัโดยถือหุน้บริษทัในสัดส่วนร้อยละ 30.48 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 

รายการ ขนาดรายการ (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ค่าเช่าอาคารสาํนกังาน ค่าเช่าตามสัญญา                  2.25 
 

เบสทเ์ทคเช่าพ้ืนท่ีรวม 2,294 ตารางเมตร 
ประกอบดว้ยพ้ืนท่ีสาํนกังาน 600 ตารางเมตร 
พ้ืนท่ีส่วนกลาง 994 ตารางเมตร และโกดงัเกบ็
สินคา้ 700 ตารางเมตร ของอาคารพาณิชยเ์ลขท่ี 
593/3 ซอยรามคาํแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนน
รามคาํแหง แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร จากนางศิริพร โดยมีอตัราค่า
เช่าดงัน้ี 
      ปีท่ี 1  ถึงปีท่ี 3 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. 2561 – 31 
ธ.ค. 2563 เดือนละ 187,900 บาท 
      ปีท่ี 4  ถึงปีท่ี 6 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. 2564 – 31 
ธ.ค. 2566 เดือนละ 206,700 บาท 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นวา่
รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีอตัรา
ค่าเช่าท่ีต ํ่ากวา่อตัราค่าเช่าของอาคารอ่ืนใน
บริเวณใกลเ้คียง 

 

 ขั้นตอนการอนุมตักิารทํารายการระหว่างกนั 

ในอดีตท่ีผา่นมา บริษทัมีสภาพเป็นบริษทัจาํกดั จึงยงัไม่มีการกาํหนดระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการทาํรายการ
ระหวา่งกนั และไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีพิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการทาํรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึน  
อยา่งไรกต็าม ภายหลงัจากท่ีบริษทัไดก้าํหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัแลว้ การทาํรายการ
ระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้จะไดรั้บการพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของการทาํรายการ
ดงักล่าวจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นสาํคญั ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่
มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน บริษทัจะให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้
ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพ่ือใชป้ระกอบความเห็นหรือการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี  

ทั้งน้ี ในการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนันั้น ผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สียใน
การทาํรายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัดงักล่าว  โดยบริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่ง
กนัท่ีเกิดข้ึนไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั ในแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจาํปีของบริษทั (แบบ 56–1 One Report) 
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 นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

1. นโยบายการทํารายการระหว่างกนั 

1) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียของ
ตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและแจง้ใหบ้ริษทัทราบ เพ่ือใหบ้ริษทัมีขอ้มูลสาํหรับใชป้ระโยชน์ในการดาํเนินการตามขอ้กาํหนด
เก่ียวกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

2) หลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
3) ในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการทุกรายการดงักล่าวของบริษทัและ

บริษทัย่อยตอ้งนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็น ก่อนท่ีจะนาํเสนอต่อคณะ กรรมการบริษทั หรือท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพ่ือขออนุมติัการทาํรายการ ยกเวน้รายการท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขทางการคา้
โดยทัว่ไป ซ่ึงไดรั้บอนุมติัในหลกัการจากคณะกรรมการบริษทัใหส้ามารถทาํได ้

4) ปฏิบติัตามขั้นตอนการดาํเนินการของบริษทัเม่ือมีรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

5) กาํหนดราคาและเง่ือนไขของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก 
(Arm’s length basis) ซ่ึงตอ้งเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั กรณีท่ีไม่มีราคาดงักล่าว 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจะเปรียบเทียบราคาสินคา้หรือบริการกบัราคาภายนอก ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั 

6) ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ไม่สามารถเป็นผูอ้นุมติัหรือออกเสียงลงมติใน
เร่ืองดงักล่าว 

7) ในการพิจารณาการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัหรือบริษทัย่อยอาจแต่งตั้งผูป้ระเมิน
อิสระเพ่ือทาํการประเมินและเปรียบเทียบราคาสาํหรับรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีสาํคญั ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการท่ีเก่ียวโยง
กนัดงักล่าว สมเหตุสมผลและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

2. แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
แมว้่าบริษทัจะมีนโยบายในการหลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัอาจจะยงัคงมีการทาํ

รายการระหว่างกนักบักิจการและ/หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้อย่างต่อเน่ืองในอนาคต เน่ืองจากรายการระหว่างกนัท่ี
เกิดข้ึนเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนตามความจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั สรุปแนวโนม้การทาํรายการระหวา่งกนัไดด้งัน้ี 

1) รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพยร์ะยะสั้ น ไดแ้ก่ การท่ีบริษทัและเบสท์เทคเช่าพ้ืนท่ี
จากกรรมการ เพ่ือใชเ้ป็นสาํนกังาน ซ่ึงบริษทัคาดวา่ในอนาคตจะมีแนวโนม้เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

2) รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ไดแ้ก่ 
2.1) การกู้ยืมเงินจากกรรมการ และการคํ้ าประกันโดยกรรมการสําหรับการกู้ยืมเงิน 

บริษทัคาดวา่ในอนาคตจะไม่มีรายการน้ีเกิดข้ึน เน่ืองจากบริษทัไม่มีนโยบายกูย้ืมเงินจากกรรมการและการคํ้าประกนัโดย
กรรมการสาํหรับเงินกูย้มืของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยในอนาคต 

2.2) เงินทดรองจ่ายจากกิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกัน บริษทัคาดว่าในอนาคตจะมี
แนวโนม้เกิดข้ึนตามความจาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจ 

ทั้งน้ี หากมีการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต บริษทัจะปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการทาํ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัของบริษทั โดยการเขา้ทาํรายการดงักล่าวจะตอ้งไม่
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัและผูถื้อหุน้ทุกราย 
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ส่วนที ่3 

งบการเงนิ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

 
คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสําคญัต่อหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลกิจการบริษทัให้ดาํเนินไปไดด้ว้ยดี โดย
เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงงบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัทาํข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยบริษทั
ไดเ้ลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมกบับริษทั ทั้งน้ี งบการเงินดงักล่าวไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต โดย
ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยแบบไม่มีเง่ือนไข 

 
คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้งคณะ ทาํหนา้ท่ีรับผดิชอบ
ในการดูแลระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเส่ียง และสอบทานงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย เพ่ือให้
มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินประจาํปี 2563 ของบริษทัและบริษทัย่อยถูกจดัทาํอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ  ซ่ึง
คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความคิดเห็นในเร่ืองดงักล่าวตามท่ีปรากฎในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเส่ียงของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยรวมมี
ความเหมาะสม และเพียงพอท่ีจะสร้างความมัน่ใจวา่ รายงานทางการเงินประจาํปี 2563 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดจ้ดัทาํ
ข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 
 

 
 

(รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีววิฒันา) 
ประธานกรรมการบริษทั 
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บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2563 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั 
(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจ้าเห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานและกระแส    เงินสด 
สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั บีที 
เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรค ความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตาม
ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ
การเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามท่ีระบุในขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจ้าไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของขา้พเจ้า ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจ้าไดร้วมวิธีการ
ตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ตามสัญญารับจ้างผลิต 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายการรับรู้รายไดจ้ากสัญญารับจา้งผลิต การประมาณการตน้ทุนจากสัญญารับจา้งผลิต และ
สาํรองเผือ่ผลขาดทุนจากสัญญารับจา้งผลิต ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.1 และขอ้ 6 ตามลาํดบั ขา้พเจา้พิจารณา
ว่ารายไดจ้ากสัญญารับจา้งผลิต ตน้ทุนจากการรับจา้งผลิตและสํารองเผื่อผลขาดทุนจากสัญญารับจา้งผลิตเป็นเร่ืองท่ีมี
นยัสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากรายไดแ้ละตน้ทุนจากสัญญารับจา้งผลิตท่ีบริษทัยอ่ยรับรู้ในแต่ละงวดมีจาํนวนเงินท่ีมี
สาระสําคญัเม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดแ้ละตน้ทุนรวมของกลุ่มบริษทั นอกจากน้ี กระบวนการในการวดัมูลค่ารวมถึง
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการรับรู้รายไดจ้ากสัญญารับจา้งผลิต ตน้ทุนจากการรับจา้งผลิตและประมาณการผลขาดทุนท่ี
อาจจะเกิดข้ึนเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัสําคญัของผูบ้ริหารในการประเมินขั้นความสําเร็จของงานและความน่าจะ
เป็นของโอกาสท่ีจะเกิดผลขาดทุนและวดัมูลค่าผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงจะมีผลต่อมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้
รายได ้ตน้ทุนและประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากสัญญารับจา้งผลิต 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากสัญญารับจา้งผลิต ตน้ทุนจากการรับจา้งผลิตและสํารองเผื่อผลขาดทุนจากสัญญา
รับจา้งผลิตโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดจ้ากสัญญารับจา้งผลิต การ
ประมาณและการปรับเปล่ียนตน้ทุนโครงการโดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและสุ่มเลือกตวัอยา่งมาทดสอบ
การปฏิบติัตามการควบคุมท่ีบริษทัยอ่ยออกแบบไว ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานวิธีการและขอ้สมมติท่ีบริษทัยอ่ยใชใ้น
การประเมินขั้นความสําเร็จของงานและการประมาณตน้ทุนตลอดทั้ งโครงการ และประเมินการประมาณผลขาดทุนท่ี
อาจจะเกิดข้ึนของผูบ้ริหารโดยการเปรียบเทียบประมาณการตน้ทุนของโครงการกับรายได้ และทดสอบการคาํนวน
อตัราส่วนของงานท่ีแลว้เสร็จของโครงการ และสอบทานเหตุผลท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปท่ีผูบ้ริหารไดจ้ากการเปรียบเทียบขั้น
ความสําเร็จท่ีประเมินโดยวิศวกรของบริษทัย่อยกบัขั้นความสําเร็จท่ีคาํนวนจากตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง และสุ่มตรวจสอบ
เอกสารประกอบรายการการรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนรับจา้งผลิตท่ีเกิดข้ึนจริง 
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ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วามเช่ือมัน่ใน
รูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมีความขดัแยง้
ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดั
ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวให้ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพ่ือให้มีการดาํเนินการ
แกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง การ
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ

บญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ

รับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือ

คาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ

วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน   ไม่วา่จะเกิด

จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 

และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ี

ไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก

ขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด   การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การ

แสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และสรุป

จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจ

เป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หาก

ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ

ขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่ การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดง

ความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของ

ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้
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• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
ประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการกาํหนดแนวทาง 
การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ
ขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผล
ท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้
ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดใน การตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี 
เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจ้า
พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล
วา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานน้ี 

 
 

มณี รัตนบรรณกิจ  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 23 กมุภาพนัธ์ 2564 
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บริษทั บีท ีเวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8 97,599,966       30,316,779       42,229,135       393,103             

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 234,878,773     413,994,314     31,064,617       42,353,668       

สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา 10

   รายไดท่ี้ยงัไมไ่ดเ้รียกชาํระ 389,338,165     432,660,000     -                          -                          

   ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 36,974,965       60,589,088       -                          -                          

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแกบ่ริษทัยอ่ย 7 -                          -                          126,000,000     306,500,000     

สินคา้คงเหลือ 11 244,419,074     273,286,559     -                          -                          

สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวยีนอ่ืน 1,341,820         6,741,838         -                          -                          

สินทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 43,623,643       25,989,292       1,811,084         2,388,325         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,048,176,406 1,243,577,870 201,104,836     351,635,096     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมภีาระคํ้าประกนั 12 9,880,865         9,148,079         -                          -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                          -                          534,954,471     291,650,835     

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 14 -                          -                          291,138,416     309,075,799     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 621,792,904     617,798,990     144,325,423     181,598,906     

สินทรัพย์สิทธิการใช ้ 16 43,123,916       -                          26,502,022       -                          

สินทรัพย์ไมม่ตีวัตน 8,313,945         7,662,653         220                     220                     

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 8,045,668         7,613,268         1,296,990         1,998,025         

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอ่ืน 44,978,822       34,989,455       1,045,890         4,748,216         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 736,136,120     677,212,445     999,263,432     789,072,001     

รวมสินทรัพย์ 1,784,312,526 1,920,790,315 1,200,368,268 1,140,707,097 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บีท ีเวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนี้สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 17 306,131,037     381,025,979     -                          -                          

เงินกูยื้มระยะส้ันจากกจิการท่ีไมเ่กีย่วขอ้งกนั 18 -                          105,000,000     -                          -                          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19 177,494,277     177,577,942     3,523,698         1,717,859         

หน้ีสินท่ีเกดิจากสัญญา 10

   รายไดค้า่กอ่สร้างรับลว่งหน้า 13,920,032       33,543,175       -                          -                          

สว่นของหน้ีสินตามสัญญาเชา่

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 13,752,675       6,375,980         7,643,667         4,434,732         

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 68,165               73,241               -                          -                          

สํารองเผ่ือผลขาดทุนจากสัญญารับจา้งผลิต 1,479,876         21,003,756       -                          -                          

ประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน 1,125,834         5,286,532         -                          -                          

หน้ีสินทางการเงินหมนุเวยีนอ่ืน 2,563,805         -                          -                          -                          

หน้ีสินหมนุเวยีนอ่ืน 38,862,511       31,078,192       2,789,057         2,667,532         

รวมหนี้สินหมุนเวียน 555,398,212     760,964,797     13,956,422       8,820,123         

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเชา่ - สุทธิจากสว่นท่ีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   16 22,719,666       7,850,931         14,527,729       3,615,116         

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 20 39,049,185       32,910,585       10,166,741       9,350,366         

หน้ีสินทางการเงินไมห่มนุเวยีนอ่ืน 4,227,723         -                          -                          -                          

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 65,996,574       40,761,516       24,694,470       12,965,482       

รวมหนี้สิน 621,394,786     801,726,313     38,650,892       21,785,605       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บีท ีเวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 756,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 378,000,000     378,000,000     378,000,000     378,000,000     

   ทุนออกจาํหนา่ยและชาํระเต็มมลูคา่แลว้

      หุ้นสามญั 756,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 378,000,000     378,000,000     378,000,000     378,000,000     

สว่นเกนิมลูคา่หุ้นสามญั 495,768,000     495,768,000     495,768,000     495,768,000     

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 21 41,500,000       39,000,000       33,500,000       31,000,000       

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 86,229,974       45,934,090       254,449,376     214,153,492     

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุ้น 160,219,402     160,219,402     -                          -                          

สว่นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,161,717,376 1,118,921,492 1,161,717,376 1,118,921,492 

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สียท่ีไมม่อีาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 1,200,364         142,510             -                          -                          

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,162,917,740 1,119,064,002 1,161,717,376 1,118,921,492 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,784,312,526 1,920,790,315 1,200,368,268 1,140,707,097 

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บีท ีเวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการรับจา้งผลิต 1,437,060,190     1,409,011,285    -                            -                            

รายไดค้า่เชา่และคา่บริการ -                              -                            70,783,833         71,566,987         

รายไดอ่ื้น 36,273,836           31,600,708         12,063,725         12,919,471         

รวมรายได้ 1,473,334,026     1,440,611,993    82,847,558         84,486,458         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนจากการรับจา้งผลิต 1,302,173,123     1,524,452,718    -                            -                            

ตน้ทุนคา่เชา่และคา่บริการ -                              -                            43,708,481         53,343,723         

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร 94,833,576           97,565,568         30,020,904         31,839,718         

รวมค่าใช้จ่าย 1,397,006,699     1,622,018,286    73,729,385         85,183,441         

กําไร (ขาดทนุ) จากการดาํเนินงาน 76,327,327           (181,406,293)     9,118,173            (696,983)             

สว่นแบง่กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                              -                            29,268,240         (205,868,152)     

รายไดท้างการเงิน 98,994                   382,771               10,021,247         10,353,827         

ตน้ทุนทางการเงิน (29,980,186)         (15,523,177)        (1,123,140)          (564,067)             

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 46,446,135           (196,546,699)     47,284,520         (196,775,375)     

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้ 23 (3,518,566)            (2,251,637)          (4,488,636)          (945,025)             

กําไร (ขาดทนุ) สําหรับปี  42,927,569           (198,798,336)     42,795,884         (197,720,400)     

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีไม่จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                              (10,889,676)        -                            708,938               

สว่นแบง่กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัยอ่ย

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 13 -                              -                            -                            (11,598,614)        

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี -                              (10,889,676)        -                            (10,889,676)        

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 42,927,569           (209,688,012)     42,795,884         (208,610,076)     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บีท ีเวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร (ขาดทนุ)

สว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 42,795,884           (197,720,400)     42,795,884         (197,720,400)     

สว่นท่ีเป็นของผูม้สีว่นไดเ้สียท่ีไมม่อีาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 131,685                 (1,077,936)          

42,927,569           (198,798,336)     

การแบ่งปันกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม

สว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 42,795,884           (208,610,076)     42,795,884         (208,610,076)     

สว่นท่ีเป็นของผูม้สีว่นไดเ้สียท่ีไมม่อีาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 131,685                 (1,077,936)          

42,927,569           (209,688,012)     

กําไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้น 

กาํไร (ขาดทุน) ตอ่หุ้นขั้นพื้นฐาน 24

   กาํไร (ขาดทุน) สว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.06                        (0.26)                    0.06                      (0.26)                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บีท ีเวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563

(หนว่ย: บาท)

ทุนเรือนหุ้น สว่นเกนิมลูคา่ จดัสรรแลว้ -

ท่ีออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั สํารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2562 378,000,000          495,768,000      31,000,000            437,883,322      1,342,651,322   

ขาดทุนสําหรับปี -                               -                            -                               (197,720,400)     (197,720,400)     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี -                               -                            -                               (10,889,676)       (10,889,676)       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                               -                            -                               (208,610,076)     (208,610,076)     

เงินปันผลจา่ย (หมายเหตุ 27) -                               -                            -                               (15,119,754)       (15,119,754)       

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 378,000,000          495,768,000      31,000,000            214,153,492      1,118,921,492   

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2563 378,000,000          495,768,000      31,000,000            214,153,492      1,118,921,492   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                               -                            -                               42,795,884         42,795,884         

โอนกาํไรสะสมท่ียงัไมจ่ดัสรร

   เป็นสํารองตามกฎหมาย -                               -                            2,500,000              (2,500,000)         -                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 378,000,000          495,768,000      33,500,000            254,449,376      1,161,717,376   

-                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 
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บริษทั บีท ีเวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563

(หนว่ย: บาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) กอ่นภาษี 46,446,135            (196,546,699)        47,284,520            (196,775,375)        
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) กอ่นภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จา่ย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย 75,049,689            66,996,278            50,791,568            49,816,217            
   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ทางการเงิน 1,069,048              -                               -                               -                               
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมลูคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (236,680)                (524,239)                -                               -                               
   ตดัจาํหนา่ยภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจา่ย 1,360,279              907,692                  1,324,311              907,692                  
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหนา่ยอุปกรณ์ 1,222,564              (508,578)                20,376                    -                               
   ขาดทุนจากการตดัจาํหนา่ยสินทรัพย์ไมม่ตีวัตน 16,436                    -                               -                               -                               
   สว่นแบง่ (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                               -                               (29,268,240)          205,868,152          
   ขาดทุนจากการเลิกกจิการของบริษทัยอ่ย -                               -                               725                          -                               
   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 6,718,860              9,002,906              816,375                  3,100,110              
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กดิข้ึนจริง (2,395,111)             1,232,844              -                               -                               
   กาํไรจากการปรับมลูคา่ยุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน (1,341,820)             (6,741,838)             -                               -                               
   สํารองเผ่ือผลขาดทุนจากสัญญารับจา้งผลิต 614,570                  20,865,515            -                               -                               
   ประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน (โอนกลบั) (3,993,052)             (5,368,309)             -                               -                               
   รายไดท้างการเงิน (98,994)                  (381,721)                (10,021,247)          (10,353,827)          
   ตน้ทุนทางการเงิน 21,862,741            11,362,984            1,117,272              533,216                  
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 146,294,665          (99,703,165)          62,065,660            53,096,185            
สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 179,035,110          (114,603,703)        7,153,312              (19,954,792)          
   สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา 65,866,910            (167,025,979)        -                               -                               
   สินคา้คงเหลือ 29,104,165            87,796,784            -                               -                               
   สินทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน (6,624,525)             3,334,282              577,241                  1,744,748              
   สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอ่ืน (6,538,388)             (1,040,595)             683,520                  24,788                    
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (18,455)                  (4,661,595)             1,805,839              (3,284,284)             
   หน้ีสินท่ีเกดิจากสัญญา (19,623,143)          3,893,480              -                               -                               
   จา่ยประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน (167,646)                (278,949)                -                               -                               
   สํารองเผ่ือผลขาดทุนจากสัญญารับจา้งผลิต (20,138,450)          (174,396)                -                               -                               
   จา่ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (580,260)                (540,960)                -                               -                               
   หน้ีสินหมนุเวยีนอ่ืน 7,784,319              13,930,141            121,525                  6,044                      
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 374,394,302          (279,074,655)        72,407,097            31,632,689            
   จา่ยดอกเบ้ีย (21,885,137)          (11,379,331)          (1,117,272)             (533,216)                
   จา่ยภาษีเงินได้ (11,934,866)          (8,406,736)             (4,833,491)             (2,683,661)             
   รับคืนภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจา่ย 3,169,473              2,962,378              2,740,385              2,962,378              
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 343,743,772          (295,898,344)        69,196,719            31,378,190            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บีท ีเวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563

(หนว่ย: บาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงินฝากธนาคารท่ีมภีาระคํ้าประกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) (732,786)                2,507,341              -                               40,076                    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -                               -                               (218,900,900)        -                               
เงินสดรับจากการเลิกกจิการของบริษทัยอ่ย -                               -                               4,864,779              -                               
เงินให้กูยื้มระยะส้ันแกบ่ริษทัยอ่ย (เพิ่มข้ึน) ลดลง -                               -                               180,500,000          (11,500,000)          
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (77,544,015)          (46,328,586)          (72,226)                  (6,536,452)             
ซ้ือสินทรัพย์ไมม่ตีวัตน (3,103,391)             (5,451,147)             -                               -                               
เงินสดรับจากการจาํหนา่ยอุปกรณ์ 746,091                  1,929,135              42,452                    -                               
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 118,066                  384,596                  14,156,986            5,988,258              
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (80,516,035)          (46,958,661)          (19,408,909)          (12,008,118)          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) (72,481,288)          248,710,705          -                               -                               
เงินกูยื้มระยะส้ันจากกจิการท่ีไมเ่กีย่วขอ้งกนัเพิ่มข้ึน (ลดลง) (105,000,000)        105,000,000          -                               -                               
ชาํระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเชา่ (18,176,559)          (10,560,850)          (7,951,778)             (9,116,352)             
เงินสดจา่ยหน้ีสินทางการเงินอ่ืน (1,212,872)             -                               -                               -                               
จา่ยเงินปันผล -                               (15,119,754)          -                               (15,119,754)          
สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สียท่ีไมม่อีาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน 926,169                  -                               -                               -                               
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (195,944,550)        328,030,101          (7,951,778)             (24,236,106)          
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึ้น (ลดลง) สุทธิ 67,283,187            (14,826,904)          41,836,032            (4,866,034)             
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 30,316,779            45,143,683            393,103                  5,259,137              
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 97,599,966            30,316,779            42,229,135            393,103                  

-                               -                               
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไมใ่ชเ่งินสด
   หน้ีสินตามสัญญาเชา่เพิ่มข้ึน 3,036,297              7,621,561              -                               -                               
   หน้ีสินทางการเงินอ่ืนเพิ่มข้ึน 8,004,400              -                               -                               -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั บที ีเวลธ์ อนิดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ  

 บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการให้เช่าสินทรัพย ์ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 593/3 ซอยรามคาํแหง 39 (เทพ
ลีลา 1) ถนนรามคาํแหง แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร  

1.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ 
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบั
มูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการ
และดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความในพระราชบญัญติัการ
บญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปล
จากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี  

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน)  (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั   การผลิตโครงสร้างเหลก็           

เพื่อใชใ้นการก่อสร้าง 
ไทย 99.5 99.5 

บริษทั เบสทเ์ทคอินดสัตรีส์ จาํกดั การผลิตโครงสร้างเหลก็           
เพื่อใชใ้นการก่อสร้าง 

ไทย 100.0 100.0 

บริษทั บีที แอนด ์อาวล ์โซล่าร์ 1 จาํกดั เลิกบริษทัและชาํระบญัชีแลว้ ไทย - 90.0 
บริษทั โกลบอล คลีน เอน็เนอร์จี จาํกดั เลิกบริษทัและชาํระบญัชีแลว้ ไทย - 100.0 
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ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนได้
เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบ
อยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจในการ
ควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย
ส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วน
ของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน  

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จาํนวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ
การปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสําคญั 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 
5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
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มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสาํหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมี
ระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้ง
จดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยไม่ปรับ
ยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
วนัที ่1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มาตรฐานดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่ม
บริษทัในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาถือปฏิบัต ิ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบนั โดยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 
ตน้ปี 2563 เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

31 ธนัวาคม 2562 

ผลกระทบ 
จากมาตรฐาน 
การรายงาน 

ทางการเงินฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ    
สินทรัพย์    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  617,799 (23,035) 594,764 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 55,657 55,657 
รวมสินทรัพย์ 617,799 32,622 650,421 

    
หนีสิ้น    
หนีสิ้นหมุนเวยีน    
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี       6,376 6,244 12,620 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน    
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7,851 26,378 34,229 

รวมหนีสิ้น 14,227 32,622 46,849 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธนัวาคม 2562 

ผลกระทบ 
จากมาตรฐาน 
การรายงาน 

ทางการเงินฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ    
สินทรัพย์    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  181,599 (15,857) 165,742 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 37,931 37,931 
รวมสินทรัพย์ 181,599 22,074 203,673 

    
หนีสิ้น    
หนีสิ้นหมุนเวยีน    
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 4,435 3,517 7,952 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน    
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,615 18,557 22,172 

รวมหนีสิ้น 8,050 22,074 30,124 

4.1 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้าํหนดใหสิ้นทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีมูลค่ายติุธรรม 6.7 ลา้นบาท 

4.2 สัญญาเช่า 

 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า
สําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ี
เหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2563 สาํหรับสัญญาเช่าท่ีเคย
จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่า
ตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 
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 (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 53,182 28,940 
หกั: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า (20,198) - 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า  6,341 - 
บวก (หกั): อ่ืน ๆ 42 (3,818) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (6,745) (3,048) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 32,622 22,074 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 14,227 8,050 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 46,849 30,124 

อตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพ่ิมถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ร้อยละต่อปี) 4.5% 4.4% 
   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวยีน 12,620 7,952 
หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวยีน 34,229 22,172 

 46,849 30,124 

5. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั  

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย  

 รายได้จากการรับจ้างผลิต 

 บริษทัยอ่ยพิจารณาวา่สัญญารับจา้งผลิตโดยส่วนใหญ่มีภาระท่ีตอ้งปฏิบติัภาระเดียว บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการ
รับจา้งผลิตตลอดช่วงเวลาท่ีรับจา้งผลิต โดยใชว้ิธีผลลพัธ์ในการวดัขั้นความสาํเร็จของงาน  ซ่ึงประเมินโดยวิศวกร
หรือผูค้วบคุมโครงการ 

 บริษทัย่อยจะพิจารณาความน่าจะเป็นในการรับรู้รายไดท่ี้เกิดจากการเปล่ียนแปลงของสัญญาการเรียกร้องความ
เสียหาย ความล่าชา้ในการส่งมอบงาน และค่าปรับตามสัญญา โดยจะรับรู้รายไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากวา่จะไม่มีการกลบัรายการท่ีมีนยัสาํคญัของจาํนวนรายไดท่ี้รับรู้สะสม 

 เม่ือมูลค่าและความสําเร็จของงานตามสัญญาไม่สามารถวดัไดอ้ย่างสมเหตุสมผล รายไดจ้ะรับรู้ไดต้ามตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนจริงท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเท่านั้น 
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 รายได้จากการขายวสัดกุ่อสร้าง 

 รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้างรับรู้เม่ือบริษทัยอ่ยไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการ
ส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บสาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกั
ประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

 รายไดค้่าเช่าและค่าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาท่ีใหบ้ริการโดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน  

 รายได้ดอกเบีย้  

 รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์าง
การเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั ท่ีจะนาํ
มูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน) มาคูณกบั
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 ต้นทุนทางการเงิน 

 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและ
รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

5.2 ยอดคงเหลือของสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

 สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา 

 บริษทัย่อยรับรู้สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาเม่ือมีรายไดท่ี้รับรู้สะสมเกินกว่าจาํนวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้จนถึง
ปัจจุบนั และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาสําหรับผลขาดทุน
โดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเกบ็เงินจากลูกคา้ไม่ได ้สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีการคา้
เม่ือกิจการมีสิทธิท่ีจะไดรั้บชาํระโดยปราศจากเง่ือนไข เช่น เม่ือกิจการไดใ้หบ้ริการเสร็จส้ินและลูกคา้รับมอบงาน 

 หนีสิ้นท่ีเกิดจากสัญญา 

 บริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเม่ือจาํนวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้จนถึงปัจจุบนัเกินกว่ารายไดท่ี้รับรู้สะสม 
โดยกิจการยงัมีภาระท่ีตอ้งโอนสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือกิจการได้
ปฏิบติัตามภาระท่ีระบุไวใ้นสัญญาเสร็จส้ิน 

5.3 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 
ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

 

 

 



บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 56–1 One Report 2563 

 

 

5.4 สินค้าคงเหลือ 

 วตัถุดิบ อะไหล่ และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

5.5 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

5.6 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํรายการ หลงัจาก
นั้น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ 20 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนออกจากบญัชี 

5.7 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ เเละค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ย
ค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงัน้ี  

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง -  5, 10, 20    ปี 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ก่อสร้าง -  5, 10    ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้าํนกังาน -  5    ปี 
ยานพาหนะ -  5    ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 

 กลุ่มบริษัทตัดรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ
จาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 
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5.8 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถา้มี) ของ
สินทรัพยน์ั้น 

 กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอดอายกุารให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นเกิดการ
ดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุก
ส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ ซ่ึงมีอายกุารใหป้ระโยชน์ 5 ปี 

5.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกบริษทัฯ
ควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของ
บริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

5.10 สัญญาเช่า 

 ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดย
สัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า กต่็อเม่ือสัญญานั้นมีการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย์
ท่ีระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติต้ังแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวสาํหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญาเช่าระยะ
สั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใชง้าน) กลุ่ม
บริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่าย
ชาํระตามสัญญาเช่า  
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 สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ย
การวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินของหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

 ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน - 3 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร - 2, 4, 8 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน - 5, 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน - 2 ปี 
ยานพาหนะ   - 5 ปี 

 หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพยอ์้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะคาํนวณจากอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพย ์

 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า จาํนวน
เงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรือ
อตัรา จาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความ
แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพ่ือการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนด
ของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่
ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนั้นไดเ้กิดข้ึน  

 กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรือ
อตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าจะเพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชําระหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การ
เปล่ียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 
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 สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ํา 

 สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์
อา้งอิงมีมูลค่าตํ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผู ้
เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า
หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่ ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่า
หักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
ตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานของ
สินทรัพยท่ี์เช่า  

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผู ้
เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

 สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
ดาํเนินงาน กลุ่มบริษทับนัทึกจาํนวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
ตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมใน
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกนักบัรายไดจ้าก
สัญญาเช่า  

5.11 เงนิตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ  

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
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5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์
สิทธิการใช ้อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพย์
ดงักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากวา่
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

5.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ี
กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั 
เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึก เป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือ
วา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

 กลุ่มบริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออก
จากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาดโครงการ 
หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 
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5.14 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ 
และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่กลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น 
และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกสาํรองเผื่อผลขาดทุนสาํหรับการรับจา้งผลิตทั้งจาํนวนเม่ือทราบแน่ชดัวา่โครงการก่อสร้างนั้น
จะประสบผลขาดทุน 

5.15 ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจาก
กาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวน
เท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะทาํ
การปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อ
การนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการ
ท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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5.16 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติต้ังแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํรายการ
เฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน อยา่งไรก็ตาม 
สาํหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงิน
ดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้ 

 การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

 กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือ
ขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

 สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย  

 กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้น

เพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการ

รับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

 สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ทั้งน้ี 

ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน    

 สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงิน

ดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์  
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การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงนิ 

 ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกสําหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหัก

ตน้ทุนการทาํรายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุน

ตดัจาํหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและ

การตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

 การตดัรายการของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง 

หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทน

เกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้า่จะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้ง

ความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น 

   กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้  มีการยกเลิก

ภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ให้เป็น

หน้ีสินใหม่จากผูใ้หกู้ร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้กาํหนดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้กาํหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่

อยา่งเป็นสาระสาํคญั จะถือวา่เป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตาม

บญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนคาํนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดท่ีจะ
ครบกาํหนดชาํระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้ งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะได้รับชาํระ และคิดลดด้วยอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า  

 กลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนสําหรับลูกหน้ีการคา้และ
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลง
ของความเส่ียงทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุอง
ลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต 
ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีก
ต่อไป  
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 การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะนาํมาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็
ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหักกลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมีความตั้งใจท่ีจะ
ชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับผลขาดทุน
โดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและ
การวเิคราะห์อายหุน้ี 

5.17 ตราสารอนุพนัธ์  

 กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ (สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวน
ของอตัราแลกเปล่ียน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีทาํสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย
มูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่ม
บริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเม่ือมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย ์และแสดงเป็นหน้ีสินทาง
การเงินเม่ือมีมูลค่ายติุธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์ 

5.18 การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้
ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย  (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
กลุ่มบริษทัใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ี
มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมี
สภาพคล่องได้  กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้น
ใหม้ากท่ีสุด  
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 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่ง
ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดข้ึน
ประจาํ 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณ
การในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ี
แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวน
ท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 รายได้จากสัญญาจ้างผลติ 

 บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากสัญญาจา้งผลิตตลอดช่วงเวลาตามขั้นความสําเร็จของงาน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
การวดัระดบัความกา้วหนา้ของงานเพ่ือใหส้ะทอ้นถึงผลการปฏิบติังานของกิจการตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้สร็จส้ิน 
โดยอา้งอิงขอ้มูลจากวศิวกรหรือผูค้วบคุมโครงการและคาํนึงถึงความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในอดีต 

 ประมาณการต้นทุนจากสัญญาจ้างผลติ 

 บริษทัยอ่ยประมาณการตน้ทุนการจา้งผลิตของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบจา้งผลิตและนาํมาคาํนวณ
จาํนวนและมูลค่าวสัดุก่อสร้างท่ีตอ้งใชใ้นโครงการดงักล่าว รวมถึงตน้ทุนค่าออกแบบ ค่าแรง ค่าจา้งผูรั้บเหมาช่วง 
และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งใชใ้นการใหบ้ริการจา้งผลิตจนเสร็จ ประกอบกบัการพิจารณาถึงแนวโนม้ของการ
เปล่ียนแปลงราคาวสัดุก่อสร้าง และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ บริษทัยอ่ยจะทาํการทบทวนประมาณการตน้ทุนอยา่งสมํ่าเสมอ 
และทุกคราวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งเป็นสาระสาํคญั  
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 สํารองค่าเผ่ือผลขาดทุนสําหรับสัญญาจ้างผลติ 

 ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากโครงการจา้งผลิตแต่ละโครงการจาก
ประมาณการตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากความคืบหนา้ของการจา้งผลิตตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง ประกอบ
กบัการเปล่ียนแปลงของราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรง และสภาวการณ์ปัจจุบนั 

 สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ี
ไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผล
แตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่กลุ่มบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด   โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา 

7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข
ทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดค้่าเช่าสินทรัพย ์ - - 41.8 42.6 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าบริการ - - 29.0 29.0 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 12.0 12.0 ราคาตามสัญญา 
ซ้ือสินทรัพย ์ - - - 0.4 ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ - - 10.0 10.3 อตัราร้อยละ 3.25 ถึง 4.25 ต่อปี 
      
รายการธุรกิจกบัผูบ้ริหารและกรรมการ     
ค่าเช่าอาคารสาํนกังาน 5.2 5.4 2.9 3.0 ราคาตามสัญญา 
รายไดจ้ากการขายสินทรัพย ์ - 0.6 - - ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)    
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัยอ่ย - - 25,684 36,286 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย - - 5,378 5,234 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 31,062 41,520 

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 19)    
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์- บริษทัยอ่ย - - - 7 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กรรมการ - 515 - 289 

รวมเจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - 515 - 296 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - กรรมการ     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - กรรมการ 15,915 - 8,949 - 

รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,915 - 8,949 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นระหวา่งกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มื
ดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2563 
เพิ่มข้ึน 
ระหวา่งปี 

 
ลดลง 

ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่     
    บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 306,500 50,000 (230,500) 126,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 
และ 2562 ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 24,821 23,166 16,404 15,523 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,200 872 753 475 

รวม 26,021 24,038 17,157 15,998 
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8. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
เงินสด 117 5,695 3 4 
เงินฝากธนาคาร 97,483 24,622 42,226 389 

รวม 97,600 30,317 42,229 393 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.05 ถึง 0.45 ต่อปี (2562:  ร้อยละ 0.22 
ถึง 0.85 ต่อปี) 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 6,458 7,358 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - - 19,226 22,215 
 3 - 6 เดือน - - - 5,778 
 มากกวา่ 6 เดือน - - - 935 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 25,684 36,286 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 207,153 382,727 - - 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  13,810 4,509 - - 
 3 - 6 เดือน 3,287 - - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 224,250 387,236 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ 224,250 387,236 25,684 36,286 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 5,378 5,234 
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 659 1,874 3 834 
ลูกหน้ีสรรพากร 9,970 24,884 - - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 10,629 26,758 5,381 6,068 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  234,879 413,994 31,065 42,354 
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10. สินทรัพย์ทีเ่กดิจากสัญญา/หนีสิ้นทีเ่กดิจากสัญญา 

10.1 สินทรัพย์ทีเ่กดิจากสัญญา - รายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกชําระ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือของรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระจาํนวน 389 ลา้นบาท (2562: 433 ลา้นบาท) 
คาดวา่จะเรียกชาํระไดภ้ายในหน่ึงปีทั้งหมด 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัยอ่ยมีการบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของสินทรัพยท่ี์เกิดจาก
สัญญาจาํนวน 1 ลา้นบาท    

10.2 รายได้ทีรั่บรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัยอดคงเหลือตามสัญญา 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยมีรายไดท่ี้รับรู้ท่ีเคยรวมอยู่ในยอดยกมาของรายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
จาํนวน 34 ลา้นบาท (2562: 30 ลา้นบาท) 

10.3 รายได้ทีค่าดว่าจะรับรู้สําหรับภาระทีย่งัปฏิบัตไิม่เสร็จส้ิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยคาดวา่จะมีรายไดท่ี้รับรู้ในอนาคตสาํหรับภาระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ิน (หรือยงั
ไม่เสร็จส้ินบางส่วน) ของสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้จาํนวน 1,050 ลา้นบาท (2562: 1,833ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัยอ่ยคาดวา่จะ
ปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัของสัญญาดงักล่าวเสร็จส้ินภายใน 2 ปี หรือสั้นกวา่ 

11. สินค้าคงเหลือ 
    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
วตัถุดิบ 243,491 272,708 (4,167) (4,403) 239,324 268,305 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 5,095 4,982 - - 5,095 4,982 
รวม 248,586 277,690 (4,167) (4,403) 244,419 273,287 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัย่อยมีการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน  0.2 ลา้นบาท (2562: 
จาํนวน 0.5 ลา้นบาท) โดยนาํไปหกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี  

12. เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระคํา้ประกนั 

 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัของบริษทัย่อยประกอบดว้ย เงินฝากประจาํจาํนวน 5 ลา้นบาท (2562: 5 ลา้น
บาท) ซ่ึงนาํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารและหนังสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารออกให้ และเงินฝาก
ประจาํจาํนวน 5 ลา้นบาท (2562: 4 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นเงินประกนัท่ีรับจากพนกังาน 
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13. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชีตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั               300,000 80,000 99.5 99.5 298,501 79,600 511,432 262,903 
บริษทั เบสทเ์ทคอินดสัตรีส์ จาํกดั 25,000 25,000 100.0 100.0 25,000 25,000 23,522 23,883 
บริษทั บีที แอนด ์อาวล ์โซล่าร์ 1 จาํกดั - 5,000 - 90.0 - 4,500 - 1,555 
บริษทั โกลบอล คลีน  
    เอน็เนอร์จี จาํกดั 

- 5,150 - 100.0 - 5,150 - 3,310 

รวม     323,501 114,250 534,954 291,651 

บริษทั โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี จาํกดั และบริษทั บีที แอนด์ อาวล์ โซล่าร์ 1 จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบั
กระทรวงพาณิชยแ์ละชาํระบญัชีเสร็จส้ินแลว้เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2563 และ  12 พฤศจิกายน 2563 ตามลาํดบั 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนออกจาํหน่ายและเรียก
ชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นจาํนวน 220 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 2,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) จากเดิม 
80 ลา้นบาท (หุน้สามญั 800,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 300 ลา้นบาท (หุน้สามญั 
3,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 

บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จจากการลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)       
จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     

ในระหวา่งปี 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจาก             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ในระหวา่งปี 

 2563 2562 2563 2562 
บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั                29,629 (204,979) - (11,599) 
บริษทั เบสทเ์ทคอินดสัตรีส์ จาํกดั (361) (403) - - 
บริษทั บีที แอนด ์อาวล ์โซล่าร์ 1 จาํกดั - (312) - - 
บริษทั โกลบอล คลีน เอน็เนอร์จี จาํกดั - (174) - - 
รวม 29,268 (205,868) - (11,599) 

 ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยในระหวา่งปีปัจจุบนั 
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14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 อาคารใหเ้ช่า 

 2563 2562 

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  357,533 357,533 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 357,533 357,533 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 48,458 30,569 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 17,937 17,888 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 66,395 48,457 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 309,076 326,964 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 291,138 309,076 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 349  ลา้นบาท (2562: 
จาํนวน 349 ลา้นบาท) 

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) สําหรับ
อาคารให้เช่า ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารให้เช่าดงักล่าวประกอบดว้ย อตัรา
ผลตอบแทน อตัราเงินเฟ้อ อตัราพื้นท่ีวา่งระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า  
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15. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์   
    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 
อาคารและ   
ส่ิงปลูกสร้าง 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้ง        

และเคร่ืองใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 55,549 - 526,547  426,766 51,235 89,214  64,278 1,213,589 
ซ้ือเพิ่ม - 17,699  366  11,816 4,169 2,842  17,058 53,950 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - - (101) (3,578) (1,628) (5,307) 
โอนเขา้ (ออก) - 14,584  3,401 27,229 - - (45,214) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 55,549 32,283  530,314 465,811 55,303 88,478  34,494  1,262,232 
รายการปรับปรุงสินทรัพย์
สิทธิการใชจ้ากการนาํ
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16        
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก - - - (23,300) - (22,388) - (45,688) 

รับโอนจากสินทรัพย ์
 สิทธิการใช ้ - - - 1,161 - 21,250 - 22,411 
ซ้ือเพิ่ม - - 300 27,200 4,711 1,294 52,043 85,548 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (6,123) (4,582) (884) (1,632) (13,221) 
โอนเขา้ (ออก) - 36,126 27,677 19,304 - - (83,107) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 55,549 68,409 558,291 484,053 55,432 87,750 1,798 1,311,282 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - - 188,634 280,189  41,613  71,796 - 582,232 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 735 23,440 26,261 4,703 9,321 - 64,460 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - - (89) (2,170) - (2,259) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 735 212,074 306,450 46,227  78,947 - 644,433 
รายการปรับปรุงสินทรัพย์
สิทธิการใชจ้ากการนาํ
มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16              
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก - - - (6,441) - (16,212) - (22,653) 

รับโอนจากสินทรัพย ์
 สิทธิการใช ้ - - - 907 - 16,629 - 17,536 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 3,682 24,347 23,484 4,178 5,735 - 61,426 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (5,841) (4,528) (884) - (11,253) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - 4,417 236,421 318,559 45,877 84,215 - 689,489 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 55,549 31,548 318,240 159,361 9,076 9,531 34,494 617,799 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 55,549 63,992 321,870 165,494 9,555 3,535 1,798 621,793 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี      
2562 (41 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนจากการรับจา้งผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 64,460 

2563 (56 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนจากการรับจา้งผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 61,426 
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     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดิน 

ส่วนปรับปรุง
อาคาร 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้ง        

และเคร่ืองใช้
สาํนกังาน 

 
 
 

ยานพาหนะ 

สินทรัพย ์     
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - 9,189 267,597 8,039 40,263 57,148 382,236 
ซ้ือเพิ่ม - 226 1,789 - - 4,522 6,537 
โอนเขา้ (ออก) 14,584 615 25,881 - - (41,080) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 14,584 10,030 295,267 8,039 40,263 20,590 388,773 
รายการปรับปรุงสินทรัพย์
สิทธิการใชจ้ากการนาํ
มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16                
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก - - (16,700) - (21,250) - (37,950) 

รับโอนจากสินทรัพย ์
 สิทธิการใช ้ - - 1,161 - 21,250 - 22,411 
ซ้ือเพิ่ม - - - 72 - - 72 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (3,889) (54) - - (3,943) 
โอนเขา้ (ออก) 15,752 2,694 2,144 - - (20,590) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 30,336 12,724 277,983 8,057 40,263 - 369,363 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - 2,754 139,647 5,435 27,526 - 175,362 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 735 996 22,277 1,452 6,352 - 31,812 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 735 3,750 161,924 6,887 33,878 - 207,174 
รายการปรับปรุงสินทรัพย์
สิทธิการใชจ้ากการนาํ
มาตรฐานการรายงาน             
ทางการเงินฉบบัท่ี 16             
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก - - (6,034) - (16,059) - (22,093) 

รับโอนจากสินทรัพย ์
 สิทธิการใช ้ - - 907 - 16,629 - 17,536 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2,400 1,165 16,954 897 4,885 - 26,301 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (3,835) (45) - - (3,880) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 3,135 4,915 169,916 7,739 39,333 - 225,038 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 13,849 6,280 133,343 1,152 6,385 20,590 181,599 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 27,201 7,809 108,067 318 930 - 144,325 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี        
 2562 (27 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนค่าเช่า ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 31,812 

 2563 (23 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนค่าเช่า ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 26,301 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่
มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 506 ลา้นบาท (2562: 491 
ลา้นบาท) (เฉพาะกิจการ: 146 ลา้นบาท 2562: 131 ลา้นบาท) 

 บริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 81 ลา้นบาท 
(2562: 52 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 

16. สัญญาเช่า  

 กลุ่มบริษทัทาํสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พ่ือใช้ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายุสัญญาระหว่าง  3 ถึง 10 ปี 
(เฉพาะกิจการ: อายสุัญญาระหวา่ง 6 ถึง 10 ปี) 

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์
โรงงาน 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
อุปกรณ์
สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 10,673 20,276 16,859 1,673 6,176 55,657 
เพิ่มข้ึน - - - - 3,529 3,529 
โอนออก - - (254) - (4,621) (4,875) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (1,423) (5,069) (2,428) (837) (1,430) (11,187) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 9,250 15,207 14,177 836 3,654 43,124 
 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์
โรงงาน ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 10,673 11,401 10,666 5,191 37,931 
โอนออก - - (254) (4,621) (4,875) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (1,423) (2,851) (1,710) (570) (6,554) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 9,250 8,550 8,702 - 26,502 
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ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 39,562 14,983 24,394 8,342 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (3,089) (756) (2,222) (292) 
รวม 36,473 14,227 22,172 8,050 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (13,753) (6,376) (7,644) (4,435) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22,720 7,851 14,528 3,615 

ค) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าทีรั่บรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 11,187 6,554 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,881 1,117 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 32,058 - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปร 1,434 - 

ง) อ่ืน ๆ   

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 54 ลา้น
บาท ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้ นและค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กับดัชนีหรืออัตรา 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีรายการท่ีมิใช่เงินสดเพิ่มข้ึนสําหรับสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า
จาํนวน 3 ลา้นบาท   

17. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 143,045 121,026 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 163,086 260,000 
รวม 306,131 381,026 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคิดดอกเบ้ียตามอตัราตลาด และคํ้าประกนัโดยการจาํนาํเงินฝากประจาํและการ
จดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย และคํ้าประกนัโดยบริษทัฯและกรรมการของกลุ่มบริษทั 

18. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการแห่งหน่ึงในประเทศเป็นจาํนวนเงิน 105 ลา้นบาท 
คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี เงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั บริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระหมดทั้งจาํนวนแลว้ในปี 
2563 

19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 131,261 156,789 - - 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์- กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,045 660 - 660 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 7 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,638 3,024 3,248 48 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 34,550 16,590 276 714 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 515 - 289 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 177,494 177,578 3,524 1,718 

20. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 32,910 10,837 9,350 7,136 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 6,248 3,862 703 714 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 471 624 114 191 
ตน้ทุนบริการในอดีต - 4,517 - 2,196 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :     
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

    

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น
ประชากรศาสตร์ 

 
- 

 
2,437 

 
- 

 
344 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  - 11,952 - 104 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - (777) - (1,335) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (580) (541) - - 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 39,049 32,911 10,167 9,350 
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 บริษทัยอ่ยคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ 7.3 ลา้น
บาท (2562: จาํนวน 1.6 ลา้นบาท) (เฉพาะกิจการ: ไม่มี)   

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่ม
บริษทัประมาณ 11 ปี (เฉพาะกิจการ: 11 ปี)  (2562: 11 ปี เฉพาะกิจการ: 11 ปี) 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 1.62 1.62 1.62 1.62 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  3.00 - 7.00 3.00 - 7.00 3.00 - 7.00 3.00 - 7.00 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวน

พนกังาน 0 - 50 0 - 50 0 - 50 0 - 50 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ร้อยละต่อปี เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง 
อตัราคิดลด 1.0 (2,523) 2,857 (213) 223 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 1.0 3,167 (2,846) 317 (308) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 20.0 (3,094) 3,999 (15) 17 
      

   (หน่วย: พนับาท) 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ร้อยละต่อปี เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง 
อตัราคิดลด 1.0 (2,387) 2,710 (279) 293 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 1.0 2,632 (2,368) 285 (277) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 20.0 (2,556) 3,295 (9) 10 

 

  



บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 56–1 One Report 2563 

 

21. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิ

ประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้

มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถ

นาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

 ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัยอ่ยตอ้งจดัสรรทุนสํารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของ

จาํนวนผลกาํไรซ่ึงบริษทัฯทาํมาหาไดทุ้กคราวท่ีจ่ายเงินปันผลจนกวา่ทุนสาํรองนั้นจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 

ของจาํนวนทุนของบริษทัฯ สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ 

22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 308,696 293,235 18,738 19,773 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 75,050 66,996 50,792 49,816 
ค่าวสัดุก่อสร้างและค่าจา้งผูรั้บเหมาช่วง 889,350 1,126,092 - - 
การเปล่ียนแปลงในวตัถุดิบ และวสัดุส้ินเปลือง (29,104) 88,380 - - 

23. ภาษีเงนิได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 3,951 1,784 3,788 1,629 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (432) 468 701 (684) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในกาํไรขาดทุน 3,519 2,252 4,489 945 
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จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 

2562 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
     
ผลขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั  - 2,723 - (176) 

 - 2,723 - (176) 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 46,446 (196,547) 47,285 (196,775) 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 คูณอตัราภาษี 9,289 (39,309) 9,457 (39,355) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดบ้นัทึก 

ในระหวา่งปี - 40,388 - - 
รายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพย ์     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในปีก่อน (6,413) (365) - (359) 
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (5,854) 41,174 
ผลกระทบจากรายการตดับญัชีจากการทาํงบการเงินรวม (482) (326) - - 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 483 544 409 352 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (873) (867) (873) (867) 
อ่ืน ๆ 1,515 2,187 1,350 - 

รวม 1,125 1,864 886 (515) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน 3,519 2,252 4,489 945 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการ
ดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 833 881 - - 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,810 6,582 2,033 1,870 
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 190 - - - 
อ่ืน ๆ 361 150 151 128 

รวม 9,194 7,613 2,184 1,998 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
สัญญาเช่า 1,148 - 887 - 

รวม 1,148 - 887 - 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 8,046 7,613 1,297 1,998 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 194.7 ลา้นบาท (2562: 227.5 ลา้นบาท) ท่ี
บริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้เห็นวา่บริษทัยอ่ยอาจไม่มี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้ 

ผลขาดทุนทางภาษีของบริษัทย่อยท่ียงัไม่ได้ใช้มีจาํนวนเงิน 194.7 ล้านบาท ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการให้
ประโยชน์ภายในปี 2567 

24. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี  

25. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้ งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานของบริษทัฯคือคณะ
กรรมการบริหาร 
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กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ส่วนงานรับจา้งผลิตโครงสร้าง
เหล็กเพ่ือใชใ้นการก่อสร้างและงานอุตสาหกรรม และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย  กลุ่ม
บริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดงักล่าวโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานรวมในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้กาํไร
จากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขต
ภูมิศาสตร์แลว้ 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมศิาสตร์ 

กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึง
ถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2563 บริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสามรายเป็นจาํนวนเงิน 852 ลา้นบาท (2562: จาํนวนส่ีราย
เป็นจาํนวนเงิน 824 ลา้นบาท) ซ่ึงมาจากส่วนงานการรับจา้งผลิตโครงสร้างเหล็กเพ่ือใชใ้นการก่อสร้างและงาน
อุตสาหกรรม  

26. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 และร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังาน
เม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบ
ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 3.7 ลา้นบาท (2562: 4.4 ลา้นบาท) (เฉพาะกิจการ: 0.5 ลา้นบาท 2562: 0.5 ลา้นบาท)  

27. เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่าย 

(พนับาท) 
เงินปันผลจ่าย
ต่อหุน้ (บาท) 

เงินปันผลจ่ายประจาํปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 
3 เมษายน 2562 

 
15,120 

 
0.02 
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28. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

28.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัยอ่ยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 11 ลา้นบาท (2562: 4 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระในบริษทัยอ่ยเป็น
จาํนวนเงิน 75 ลา้นบาท (2562: 75 ลา้นบาท) 

28.2 การคํา้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในวงเงิน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ 
1,546 ลา้นบาท (2562: 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ 1,536 ลา้นบาท) 

ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยคงเหลืออยูเ่ป็น
จาํนวนเงิน 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ 450 ลา้นบาท (2562: 6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ 392 ลา้นบาท) เพ่ือคํ้า
ประกนัเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ การใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ  

ค) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัยอ่ยมีเลตเตอร์ออฟเครดิตเหลืออยูจ่าํนวน 21 ลา้นบาท (2562: 1 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ และ 4 ลา้นบาท)  

29. ลาํดบัช้ันของมูลค่ายุตธิรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม        
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ 

- 1,342 - 1,342 - 6,742 - 6,742 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 291 291 - - 309 309 
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30. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

30.1 ตราสารอนุพนัธ์ทีไ่ม่ได้กาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือทีใ่ช้ป้องกนัความเส่ียง 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 

สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ทีไ่ม่ได้กาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือที่

ใช้ป้องกนัความเส่ียง 

  

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 1,342 6,742 

รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 1,342 6,742 

บริษทัยอ่ยใชส้ัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือบริหารความเส่ียงในการทาํธุรกรรมบางส่วน โดยเขา้ทาํ
สัญญาดงักล่าวในช่วงเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของรายการอา้งอิงซ่ึงมี
อายสุัญญาโดยทัว่ไปตั้งแต่ 1 เดือนถึง 12 เดือน 

30.2 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ เงินให้
กูย้ืม และเงินกูย้ืมระยะสั้ น กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมี
นโยบายการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านเครดติ 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืม เงินฝากกบัธนาคารและสถาบนัการเงิน 
และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนๆ โดยจาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตาม
บญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ลกูหน้ีการค้าและสินทรัพย์ทีเ่กดิจากสัญญา 

 กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการใหสิ้นเช่ืออยา่งเหมาะสม จึงไม่คาดวา่จะ

เกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระสําคญั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้และ

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาอยา่งสมํ่าเสมอ  

 กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งสาํรองของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึนคาํนวณโดยพิจารณาจากอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระสาํหรับลูกคา้แต่ละราย การคาํนวณ

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนคาํนึงถึงมูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลท่ีมีความ

สมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุนไดท่ี้มีอยู ่ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการ

คาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 
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 เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

 กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินโดยจะลงทุนกบั

คู่สัญญาท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้นและอยูใ่นวงเงินสินเช่ือท่ีกาํหนดใหก้บัคู่สัญญา แต่ละราย โดยวงเงินสินเช่ือจะ

ถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปีและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีข้ึนอยูก่บัความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั การกาํหนดวงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเส่ียงของการกระจุกตวั

และบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนจากผิดนดัชาํระของคู่สัญญา 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตของตราสารหน้ีและตราสารอนุพนัธ์ไม่สูงมากนกัเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารท่ี

มีอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสูงซ่ึงประเมินโดยสถาบนัจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิต

ระหวา่งประเทศ 

 ความเส่ียงด้านตลาด 

 กลุ่มบริษทัฯมีความเส่ียงดา้นตลาด 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากราคาสินคา้ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน และ

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย  

 ความเส่ียงจากราคาสินค้า 

 บริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาเหล็กซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกั บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาสั่งซ้ือเหลก็ท่ี

ตอ้งใชใ้นการผลิตกบัผูจ้ดัจาํหน่ายโดยเร็วท่ีสุด หลงัจากตกลงเขา้ทาํสัญญารับจา้งผลิตกบัลูกคา้ เพ่ือช่วยลดความ

เส่ียงจากความผนัผวนของราคาเหลก็ 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

 บริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเก่ียวเน่ืองจากรายไดแ้ละรายจ่ายท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ บริษัทย่อยบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยการกาํหนดราคาท่ีระบุในสัญญากับลูกคา้ให้
ครอบคลุมความเส่ียงในระดบัหน่ึง และกาํหนดนโยบายท่ีเหมาะสมเพ่ือเขา้ทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
อยา่งสมํ่าเสมอ เผือ่ลดความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกิจการ 

 บริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 
สกลุเงิน 

สินทรัพยท์างการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หน้ีสินทางการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม            

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐฯ 1 6 2 - 29.9909 30.1084 
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 ตารางต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีของบริษทัย่อยจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนอย่าง
สมเหตุสมผลของอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินเหรียญสหรัฐ โดยกาํหนดใหต้วัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี 

สกลุเงิน เพ่ิมข้ึน / ลดลง ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษี 

 (ร้อยละ) (ลา้นบาท) 
เหรียญสหรัฐ + 5.0 (2.5) 

 - 5.0 2.4 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินกูย้ืมระยะสั้น สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน
ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 
บริษทัย่อยบริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียโดยการจดัหาเงินกูย้ืมท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเป็นส่วนใหญ่ ทาํให้ฝ่าย
บริหารของบริษทัยอ่ยเช่ือว่าบริษทัยอ่ยไม่มีผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีอาจ
เกิดข้ึนอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

 กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและการบริหาร
จัดการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินหมุนเวียนของกลุ่มบริษทัรวมถึงแหล่งเงินทุนให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมสําหรับการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  

30.3 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรา
ดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน 

31. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือสนบัสนุน
การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.53:1 (2562: 0.72:1) และเฉพาะกิจการมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.03:1 (2562: 
0.02:1)  
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32. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิ
สําหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในอตัราหุ้นละ  0.02 บาท รวมเป็นเงิน 15.12 
ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯจะนาํเสนอมติขา้งตน้ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 

33. การอนุมตังิบการเงนิ 

  งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 
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เอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และ
เลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

  

ช่ือ–สกุล:   รศ .ดร .ไพบูลย์ เสรีวิว ัฒนา  อายุ:   66  ปี  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 13 สิงหาคม 2557 
ตาํแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาเอก สาขาการเงิน มหาวทิยาลยัมิสซิสซิปป้ี สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตัิการอบรม 

 Director Certification Program (DCP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 The Role of Chairman (RCM) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) – 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร – 
จํานวนบริษัทที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  บริษทัจดทะเบียน 3 บริษทั 

บริษทัทัว่ไป 3 บริษทั 
ประสบการณ์ 
2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  กรรมการอิสระ บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
มิ.ย. 2562 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั บรรจุภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม จาํกดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ชิค รีพบับลิค จาํกดั 
2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ยเูอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 
2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน) 
2548 – ปัจจุบนั อนุญาโตตุลาการ สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
2531 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บี อาร์ ซี เอส จาํกดั 
2527 – ปัจจุบนั รองศาสตราจารย ์ระดบั 9 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
2557 – ก.พ. 2562 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
2556 – ม.ค. 2562 ประธานกรรมการ บริษทั อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณัฑ ์จาํกดั(มหาชน) 
2536 – 2560 กรรมการ บริษทั บี แอนด ์พี เซอร์วสิเซส จาํกดั 
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ช่ือ–สกุล:   นายศราวุธ  จารุจินดา  อายุ:   62  ปี  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2559 
ตาํแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหา กาํหนด–

ค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล กรรมการอิสระ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ – การเงิน มหาวทิยาลยัมิสซิสซิปป้ี สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี บญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตัิการอบรม 

 Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 Directors Certification Program (DCP) ปี 2543 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) – 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร – 
จํานวนบริษัทที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  บริษทัจดทะเบียน 2 บริษทั 

บริษทัทัว่ไป 2 บริษทั 
ประสบการณ์ 
2559 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ

สรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล 
บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 

มี.ค. 2562–ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
2561 – ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการบริหาร บริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน) 
2561 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั แอสเซทไวส์ จาํกดั 
2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษทั ชิค รีพบับลิค จาํกดั 
2556 – ม.ค. 2562 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) 
2555 – 2560 กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน) 

2555 – 2560 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ประธานสายสินเช่ือธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ–สกุล:   นายศักดา  หาญบุญตรง  อายุ:   66  ปี  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 13 สิงหาคม 2557 
ตาํแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล  กรรมการตรวจสอบ กรรมการ

อิสระ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์(กฎหมายเศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตัิการอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) –  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร – 
จํานวนบริษัทที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  บริษทัจดทะเบียน 1 บริษทั 

บริษทัทัว่ไป 1 บริษทั 
ประสบการณ์ 
2557 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ

สรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล 
บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โมเดไทย จาํกดั 
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ช่ือ–สกุล:   นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ อายุ:   66  ปี  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 13 สิงหาคม 2557 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล  กรรมการอิสระ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี การจดัการทัว่ไป มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ประวตัิการอบรม 

 Finance for Non–Finance Director (FN) ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) –  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร – 
จํานวนบริษัทที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  บริษทัจดทะเบียน 1 บริษทั 

บริษทัทัว่ไป – ไม่มี – 
ประสบการณ์ 
2557 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา 

กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล 
บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 

2554 กรรมการ  รองประธานเจ้าหน้า ท่ีบริหารอาวุโส 
ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายขายและสัญญา  
 

บริษทั โตโย–ไทย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ–สกุล:   นางสาวจงกลณี ตันสุวรรณ  อายุ:   56  ปี  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 18 ธนัวาคม 2562 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล  กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการ

อิสระ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท การบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี การบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ประกาศนียบตัรชั้นสูงทางการสอบบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวตัิการอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) –  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร – 
จํานวนบริษัทที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  บริษทัจดทะเบียน 1 บริษทั 

บริษทัทัว่ไป – ไม่มี – 
ประสบการณ์ 
ธ.ค. 2562 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและ
ธรรมาภิบาล 

บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 

มี.ค. 2562 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
ม.ค. 2559 – ก.พ. 2562 รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานการเงินและการจดัการ 
บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) 

ต.ค. 2557 – ธ.ค. 2558 รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานการเงินและการจดัการ 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

พ.ย. 2536 – มี.ค. 2557 รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ กรรมการ  
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษทั ไทยโรตาร่ี เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

พ.ค. 2534 – ต.ค. 2536 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั เค เอส เอส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
พ.ค. 2530 – เม.ย. 2534 ผูส้อบบญัชี SGV ARTHUR ANDERSEN & Co, S.C. 
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ช่ือ–สกุล:   นายโชติก  รัศมีทินกรกุล  อายุ:   59  ปี  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 23 กรกฎาคม 2555 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการมีอาํนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตัิการอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 24.99 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร – 
จํานวนบริษัทที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  บริษทัจดทะเบียน 1 บริษทั 

บริษทัทัว่ไป 4 บริษทั 
ประสบการณ์ 
2555 – ปัจจุบนั กรรมการมีอาํนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเส่ียง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 

2530 – ปัจจุบนั กรรมการมีอาํนาจลงนาม กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
ก.ย. 2561 – ปัจจุบนั รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายวจิยั–พฒันาธุรกิจ บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บีที โลหะ จาํกดั 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เบสทเ์ทคอินดสัตรีส์ จาํกดั 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โกลบอล อินดสัเตรียล แอสเซท จาํกดั 
2558 – 2562 กรรมการ บริษทั โกลบอล คลีน เอน็เนอร์จี จาํกดั 
2558 – 2562 กรรมการ บริษทั บีที แอนด ์อาวล ์โซล่าร์ 1 จาํกดั 
2530 – ส.ค. 2561 รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 

รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ – สัตหีบ 
บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
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ช่ือ–สกุล:   นางชุติมา  กติกาวงศ์ อายุ:   59  ปี  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 1 พฤษภาคม 2558 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการมีอาํนาจลงนาม กรรมการบริหาร ผูอ้าํนวยการสาํนกัผูบ้ริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ประวตัิการอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) – 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร – 
จํานวนบริษัทที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  บริษทัจดทะเบียน 1 บริษทั 

บริษทัทัว่ไป 2 บริษทั 
ประสบการณ์ 
พ.ย. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการมีอาํนาจลงนาม กรรมการบริหาร บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการสาํนกัผูบ้ริหาร บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
พ.ย. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการมีอาํนาจลงนาม บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
2534 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ–สาํนกังานใหญ่ บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เบสทเ์ทคอินดสัตรีส์ จาํกดั 
มี.ค. 2561 – ธ.ค. 2562 กรรมการ บริษทั โกลบอลคลีน เอน็เนอร์จี จาํกดั 
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ช่ือ–สกุล:   นายเสษฐา  วัยวุฒิภิญโญ  อายุ:   56  ปี  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 6 มกราคม 2560 
ตาํแหน่งปัจจุบัน ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์เคมี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
Training 

 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) – 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร – 
จํานวนบริษัทที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  บริษทัจดทะเบียน – บริษทั 

บริษทัทัว่ไป – บริษทั 
ประสบการณ์ 
2558 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
2560 – ก.พ. 2561 กรรมการมีอาํนาจลงนาม  กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 

เม.ย. 2560 – ก.พ.2561 กรรมการมีอาํนาจลงนาม บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
2558 – ก.พ.2561 กรรมการ บริษทั โกลบอล คลีน เอน็เนอร์จี จาํกดั 
2532 – 2558 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
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ช่ือ–สกุล:   นายปิยะ  สุขศรี  อายุ:   51  ปี  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2563 
ตาํแหน่งปัจจุบัน ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไป
(ภาคภาษาองักฤษ)  

สถาบนัการศึกษานานาชาติ 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ประวตัิการอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP) (รุ่น 178/2563) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 e–learning CFO’s Orientation Course (Thai Version) ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 หลกัสูตรเลขานุการบริษทั (Class 91/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 Executive Development Program “EDP” (Class of Year 2016) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  (TLCA) 

 Executive Coaching Program M.I.S.S. Consult 

 CFO Certification Program (Class 2008) สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) – 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร – 
จํานวนบริษัทที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  บริษทัจดทะเบียน – บริษทั 

บริษทัทัว่ไป 1 บริษทั 
ประสบการณ์ 
ธ.ค. 2563 – ปัจจุบนั กรรมการมีอาํนาจลงนาม บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
มี.ค. 2563 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
มี.ค. 2563 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
ธ.ค. 2561 – ม.ค. 2563 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั อินเซปชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั 
ธ.ค. 2560 – ต.ค. 2561 รองกรรมการสายงานบญัชีและการเงิน บริษทั อุตสาหกรรมไทย บรรจุภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) 
มี.ค. 2560 – พ.ย. 2560 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี บริษทั บางกอกแร้นซ์ จาํกดั (มหาชน) 
ก.ค. 2555 – ส.ค. 2559 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี บริษทั ไมเนอร์ โกลบอลโซลูชัน่ จาํกดั 
พ.ค. 2550 – ธ.ค. 2554 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั โกลบอล อาร์คิเทคเจอรัล จาํกดั 
พ.ย. 2549 – มี.ค. 2550 หวัหนา้แผนกบญัชีและการควบคุม บริษทั วาลีโอ สยาม เทอร์มอลซิสเตม็ส์ จาํกดั 
ม.ค. 2542 – พ.ย. 2549 ท่ีปรึกษา บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา จาํกดั 
ส.ค. 2537 – ธ.ค. 2541 ผูช่้วยผูส้อบบญัชี บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั 
มี.ค. 2537 – ก.ค. 2537 เจา้หนา้ท่ีบญัชี บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ–สกุล:   นางสาวพรพิมล  บุตรบุรี  อายุ:   42  ปี  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 17 มิถุนายน 2562 
ตาํแหน่งปัจจุบัน ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน – ดา้นการเงิน 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  
วทิยาเขตบพิตรพิมุข จกัรวรรดิ 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  
วทิยาเขตบพิตรพิมุข จกัรวรรดิ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) – 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร – 
ประสบการณ์  
มิ.ย. 2562 – ปัจจุบนั ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน–ดา้นการเงิน บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
2561 – 2562 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บริษทั เดอะคลีนิกค ์คลินิกเวชกรรม จาํกดั (มหาชน) 
2557 – 2560 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บริษทั บลิส–เทล จาํกดั (มหาชน) 
2556 – 2557 Export Document Division Manager บริษทั ซีเฟรชอินดสัตรี จาํกดั (มหาชน) 
2547 – 2556 ผูจ้ดัการแผนกบริหารการเงิน บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ–สกุล:   นางวรวรรณ  วิริยะ  อายุ:   54  ปี  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 23 กมุภาพนัธ์ 2560 
ตาํแหน่งปัจจุบัน เลขานุการบริษทั 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ (สถิติ) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ประวตัิการอบรม 
 ผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทั (CSP) รุ่นท่ี 1/2560 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

 Certified Investment & Securities Analyst Program: Level 1 (CISA I) สมาคมนกัวเิคราะห์การลงทุน 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) – 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร – 
ประสบการณ์ 
2560 – ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
2545 – 2559 ผูอ้าํนวยการศูนยข์อ้มูลการลงทุน บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ีกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
2545 หวัหนา้ส่วนงบประมาณ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2543 – 2545 หวัหนา้ส่วนงบประมาณ บริษทั ปุ๋ยแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) 
2537 – 2542 นกัวิเคราะห์อาวโุส บริษทัเงินทุนหลกัทรัพยธ์นนคร จาํกดั (มหาชน) 
2531 – 2537 หวัหนา้หน่วยวางแผนธนาคาร ธนาคารไทยทนุ จาํกดั (มหาชน) 
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การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการ  ของบริษัท บริษัท
ย่อยและบริษัทที่ เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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บมจ. บีที เวลธ์ อนิดสัตรีส์  X / , // / , // / , // / 
/, /// , 

V 
/,///, V V V V Z    

บริษัทย่อย               
1. บจก. เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง      /, V /,V  /, V   V V V 
2. บจก. เบสทเ์ทคอินดสัตรีส์      / /        
บริษัทที่เกีย่วข้อง               
* บริษัทจดทะเบียนในตลาดฯ                
1. บมจ. ยเูอซี โกลบอล x              
2. บมจ. สหการประมูล x ///             
* บริษัทอ่ืนๆ               
1 .  บมจ .  อุตสาหกรรมไทยบรรจุ
ภณัฑ ์

x //             

2. บมจ. บรรจุภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้ม x              
3. บจก. บี อาร์ ซี เอส /              
4. บจก. บีที โลหะ      /         
5. บจก. โกลบอลอินดสัเตรียลแอส
เซท 

     /         

6. บจก. โมเดไทย   /            
7. บจก. ชิค รีพบับลิค       x //             
8. บจก. แอสเซทไวส์  x             

Remarks: X =   ประธานกรรมการ / =    กรรมการบริษทั  //  =  กรรมการตรวจสอบ 
       ///  =  กรรมการบริหาร                  V =    ผู้บริหาร  Z  =  เลขานุการบริษทั 
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ผู้ดํารงตําแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) 

ช่ือ–สกลุ นายปิยะ สุขศรี อายุ 51 ปี 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2563 
ตาํแหน่งปัจจุบัน ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารทัว่ไป  
(ภาคภาษาองักฤษ) 

สถาบนัการศึกษานานาชาติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ประวตัิการอบรม  
 Director Accreditation Program (DAP) (รุ่น 178/2563) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 e–learning CFO’s Orientation Course (Thai Version) ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 หลกัสูตรเลขานุการบริษทั (รุ่น 91/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 Executive Development Program “EDP” (Class of Year 2016) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  (TLCA) 

 Executive Coaching Program M.I.S.S. Consult 

 CFO Certification Program (Class 2008) สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) – 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร – 
ประสบการณ์ 
ธ.ค. 2563 – ปัจจุบนั กรรมการมีอาํนาจลงนาม บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
มี.ค. 2563 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
มี.ค. 2563 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
ธ.ค. 2561 – ม.ค. 2563 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั อินเซปชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั 
ธ.ค. 2560 – ต.ค. 2561 รองกรรมการสายงานบญัชีและการเงิน บริษทั อุตสาหกรรมไทย บรรจุภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) 
มี.ค. 2560 – พ.ย. 2560 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี บริษทั บางกอกแร้นซ์ จาํกดั (มหาชน) 
ก.ค. 2555 – ส.ค. 2559 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี บริษทั ไมเนอร์ โกลบอลโซลูชัน่ จาํกดั 
พ.ค. 2550 – ธ.ค. 2554 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั โกลบอล อาร์คิเทคเจอรัล จาํกดั 
พ.ย. 2549 – มี.ค. 2550 หวัหนา้แผนกบญัชีและการควบคุม บริษทั วาลีโอ สยาม เทอร์มอลซิสเตม็ส์ จาํกดั 
ม.ค. 2542 – พ.ย. 2549 ท่ีปรึกษา บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา จาํกดั 
ส.ค. 2537 – ธ.ค. 2541 ผูช่้วยผูส้อบบญัชี บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั 
มี.ค. 2537 – ก.ค. 2537 เจา้หนา้ท่ีบญัชี บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 
ประวตัิการกระทาํความผดิตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และ ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 – ไม่มี – 
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ผู้บริหารสายงานบัญชีที่รายงานตรงต่อ CFO (สมุห์บัญชี) 

ผู้บริหารสายงานบัญชีทีร่ายงานตรงต่อ CFO (สมุห์บัญชี) – บัญชีต้นทุน 
ช่ือ–สกลุ นายณปภชั สุณิสาฐิติ อายุ 47 ปี 
ตาํแหน่งปัจจุบัน ผูจ้ดัการแผนกบญัชีตน้ทุน                                        วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง     1 กรกฎาคม 2563 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
ประวตักิารอบรม 
 เจาะประเดน็ปัญหา และวเิคราะห์งบการเงินสาํหรับ NPAEs บริษทั แอคเคาท ์เทรนน่ิง จาํกดั 

 เตรียมพร้อมภาษีการรับมรดก และภาษีท่ีดินส่ิงปลูกสร้าง และ E–Payment บริษทั แอคเคาท ์เทรนน่ิง จาํกดั 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.001917% 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร – 
ประสบการณ์ 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 
ก.ค. 2563 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการแผนกบญัชีตน้ทุน บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
มี.ค. 2544 – มิ.ย. 2563 เจา้หนา้ท่ีบญัชีตน้ทุน บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
เป็นผูท้าํบญัชีท่ีมีคุณสมบติัตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ และ เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 
ประวตัิการกระทาํความผดิตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และ ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 – ไม่มี – 
  

ผู้บริหารสายงานบัญชีทีร่ายงานตรงต่อ CFO (สมุห์บัญชี) – บัญชีการเงิน 
ช่ือ–สกลุ นายพลภทัร มหาปูรานนท ์ อายุ 41 ปี 
ตาํแหน่งปัจจุบัน ผูจ้ดัการแผนกบญัชีบริหาร                                        วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง     1 กรกฎาคม 2563 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบญัฑิต การบริหารธุรกิจ (บญัชี) มหาวทิยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช 
ประวตักิารอบรม 
 Smart Annual Closing for NPAEs 2020 บริษทั แอคเคาท ์เทรนน่ิง จาํกดั 

 TFRS for NPAEs 2020 บริษทั แอคเคาท ์เทรนน่ิง จาํกดั 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) – 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร – 
ประสบการณ์ 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 
ก.ค. 2563 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการแผนกบญัชีบริหาร บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
ม.ค. 2560 – มิ.ย. 2563 เจา้หนา้ท่ีบญัชี บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
พ.ย. 2551 – ธ.ค. 2559 เลขานุการกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
เป็นผูท้าํบญัชีท่ีมีคุณสมบติัตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ และ เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 
ประวตัิการกระทาํความผดิตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และ ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 – ไม่มี – 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย 
 

 
               กรรมการและผู้บริหาร 

 
 

บริษัท 
 นา

ยโ
ชต

กิ  
รัศ

มีท
นิก

รก
ลุ 

นา
งชุ
ตมิ

า  
กต

ิกา
วง
ศ์ 

นา
ยปิ

ยะ
 สุ
ขศ

รี 

นา
ยเร

วดิ
รา

 เร
แม

สซ
าน
ดร

า โ
จชิ

 

นา
ยศุ

ภว
ชิญ์

 เก
ตุม

ะยู
ร 

น.
ส.

 รัต
ติพ

ร จ
รัส

มง
คล

เจริ
ญ 

1. บจก. เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง / , X / , V I , V V V V 
2. บจก. เบสทเ์ทคอินดสัตรีส์ / /     

Remarks: X = กรรมการผู้จัดการ  / = กรรมการบริษัท  V = ผู้บริหาร 

  

บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง  จํากัด  

 
ช่ือ–สกลุ นายโชติก รัศมีทินกรกลุ อายุ 59   ปี 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 23 กรกฎาคม 2555 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการมีอาํนาจลงนาม กรรมการผูจ้ดัการ 
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตัิการอบรม Director Accreditation Program (DAP) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.00% (1 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร – 
ประสบการณ์ 
2555 – ปัจจุบนั กรรมการมีอาํนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเส่ียง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 

2530 – ปัจจุบนั กรรมการมีอาํนาจลงนาม กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
ก.ย. 2561 – ปัจจุบนั รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายวจิยั–พฒันาธุรกิจ บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บีที โลหะ จาํกดั 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เบสทเ์ทคอินดสัตรีส์ จาํกดั 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โกลบอล อินดสัเตรียล แอสเซท จาํกดั 
2558 – 2562 กรรมการ บริษทั โกลบอล คลีน เอน็เนอร์จี จาํกดั 
2558 – 2562 กรรมการ บริษทั บีที แอนด ์อาวล ์โซล่าร์ 1 จาํกดั 
2530 – ส.ค. 2561 รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 

รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ – สัตหีบ 
บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
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ช่ือ–สกลุ นางชุติมา กติกาวงศ ์ อายุ 59   ปี 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 1 พฤษภาคม 2558 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการมีอาํนาจลงนาม  รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายปฏิบติัการ–สาํนกังาน 
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ประวตัิการอบรม Director Accreditation Program (DAP) ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) – 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร – 
ประสบการณ์ 
พ.ย. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการมีอาํนาจลงนาม กรรมการบริหาร บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการสาํนกัผูบ้ริหาร บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
พ.ย. 2561 – Present กรรมการมีอาํนาจลงนาม บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
2534 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ–สาํนกังาน บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เบสทเ์ทคอินดสัตรีส์ จาํกดั 
มี.ค. 2561 – ธ.ค. 2562 กรรมการ บริษทั โกลบอลคลีน เอน็เนอร์จี จาํกดั 
 
ช่ือ–สกลุ นายปิยะ สุขศรี อายุ 51   ปี 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2563 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการมีอาํนาจลงนาม  รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารทัว่ไป 

(ภาคภาษาองักฤษ) 
สถาบนัการศึกษานานาชาติ 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ประวตัิการอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP) (class 178/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 e–learning CFO’s Orientation Course (Thai Version) ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 หลกัสูตรเลขานุการบริษทั (Class 91/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 Executive Development Program “EDP” (Class of Year 2016) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  (TLCA) 

 Executive Coaching Program M.I.S.S. Consult 

 CFO Certification Program (Class 2008) สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) – 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร – 
ประสบการณ์ 
ธ.ค. 2563 – ปัจจุบนั กรรมการมีอาํนาจลงนาม บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
มี.ค. 2563 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
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มี.ค. 2563 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
ธ.ค. 2561 – ม.ค. 2563 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั อินเซปชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั 
ธ.ค. 2560 – ต.ค. 2561 รองกรรมการสายงานบญัชีและการเงิน บริษทั อุตสาหกรรมไทย บรรจุภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) 
มี.ค. 2560 – พ.ย. 2560 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี บริษทั บางกอกแร้นซ์ จาํกดั (มหาชน) 
ก.ค. 2555 – ส.ค. 2559 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี บริษทั ไมเนอร์ โกลบอลโซลูชัน่ จาํกดั 
พ.ค. 2550 – ธ.ค. 2554 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั โกลบอล อาร์คิเทคเจอรัล จาํกดั 
พ.ย. 2549 – มี.ค. 2550 หวัหนา้แผนกบญัชีและการควบคุม บริษทั วาลีโอ สยาม เทอร์มอลซิสเตม็ส์ จาํกดั 
ม.ค. 2542 – พ.ย. 2549 ท่ีปรึกษา บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา จาํกดั 
ส.ค. 2537 – ธ.ค. 2541 ผูช่้วยผูส้อบบญัชี บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั 
มี.ค. 2537 – ก.ค. 2537 เจา้หนา้ท่ีบญัชี บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 
 
ช่ือ–สกลุ นายเรวิดรา เรแมสซานดรา โจชิ อายุ 56   ปี 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 6 มกราคม 2558 
ตาํแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายขาย–การตลาด 
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี วศิวกรรมเคมี Indian Institute of Technology, Madras 
ประวตัิการอบรม – 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) – 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ประสบการณ์ 
ก.ย. 2561 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายขาย-การตลาด บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
2558 – ส.ค. 2561 รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายปฏิบติัการ–ฉะเชิงเทรา บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
2545 – 2557 รองประธาน บริษทั ยโูรเทค จาํกดั 

 
ช่ือ-สกลุ นายศุภวิชญ ์เกตุมะยรู อายุ 52   ปี 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 3 กนัยายน 2561 
ตาํแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายปฏิบติัการ ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ 
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี วศิวกรรมอุตสาหการ สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ประวตัิการอบรม – 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) – 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ประสบการณ์ 
ก.ย. 2561 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายปฏิบติัการ ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
2555 – ส.ค. 2561 ผูจ้ดัการ ฝ่ายบริหารยาร์ด บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
2551 – 2555 ผูจ้ดัการ ฝ่ายผลิต บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
2547 – 2551 ผูจ้ดัการ แผนกควบคุมคุณภาพ บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
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ช่ือ-สกลุ นางสาวรัตติพร จรัสมงคลเจริญ อายุ 57   ปี 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 15 เมษายน 2531 
ตาํแหน่งปัจจุบัน ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 
คุณวุฒิทางการศึกษา ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง โรงเรียนพาณิชยการสีลม 
ประวตัิการอบรม – 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) – 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
2531 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการ ฝ่ายการเงิน บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

 
ช่ือ นายอมรพงษ ์นวลวิวฒัน์ 
ตาํแหน่ง กรรมการ 
บริษัท เอเอน็เอส บิซิเนส คอนซลัแทนส์ จาํกดั 
คุณวุฒิทางการศึกษา / วุฒิบัตร / ประกาศนียบัตร 

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 สมาชิกสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
 ประกาศนียบตัรวชิาชีพผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์ทาํงาน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง / บริษัท 

2548 – ปัจจุบนั กรรมการ / บริษทั เอเอน็เอส บิซิเนส คอนซลัแทนส์ จาํกดั 
2540 – 2547 Senior Manager / KPMG Advisory (Thailand) Ltd. 
2533 – 2539 ผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ และ รักษาการผูจ้ดัการสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ไทยรุ่งยเูนียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) 
2527 – 2533 นกับญัชี  ฝ่ายระบบและระเบียบงาน  / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
2525 – 2527 นกับญัชี / ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 4 รายนามและประวัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
 
1.   นางสาวมณี รัตนบรรณกจิ อายุ 49   ปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA No. 5313 

คุณวฒิุทางการศึกษา  * ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
* ปริญญาโท สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
* ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความเห็นชอบของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ประสบการณ์การทาํงาน  * มีประสบการณ์การทาํงานกบัสาํนกังานฯ เป็นเวลามากกวา่ 20 ปี  
* เป็นผูค้วบคุมงานสอบบญัชีของบริษทัขนาดใหญ่จาํนวนมากซ่ึงครอบคลุมกิจการ
หลากหลายประเภททั้งท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์และธุรกิจ
ต่างประเทศท่ีมีสาขาอยูท่ ัว่โลก 

* มีความเช่ียวชาญอยา่งยิง่ในธุรกิจการผลิตสินคา้อุปโภคบริโภค บริการ ยานยนต ์
ก่อสร้าง บนัเทิง 

หลกัทรัพย ์BTW ท่ีถือ  – ไม่มี – 
ความสัมพนัธ์/ส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  – ไม่มี – 

  
2.   นายเติมพงษ์ โอปนพนัธ์ุ  อายุ 53  ปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA No. 4501 

คุณวฒิุทางการศึกษา  * ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
* ปริญญาโท บญัชีและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
* ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความเห็นชอบของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ประสบการณ์การทาํงาน  * มีประสบการณ์การทาํงานกบัสาํนกังานฯ เป็นเวลามากกวา่ 20 ปี  
* เป็นผูค้วบคุมงานสอบบญัชีของบริษทัขนาดใหญ่จาํนวนมากซ่ึงครอบคลุมกิจการ
หลากหลายประเภททั้งท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์และธุรกิจ
ต่างประเทศท่ีมีสาขาอยูท่ ัว่โลก 

* มีความเช่ียวชาญอยา่งยิง่ในธุรกิจการผลิตสินคา้อุปโภคบริโภค บริการ และบนัเทิง 
จาํนวนหลกัทรัพย ์BTW ท่ีถือ – ไม่มี – 
ความสัมพนัธ์/ส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  – ไม่มี – 
 

3.   นางพูนนารถ เผ่าเจริญ  อายุ 47   ปี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   CPA No. 5238 
คุณวฒิุทางการศึกษา  * ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

* ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
* ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความเห็นชอบของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ประสบการณ์การทาํงาน  * มีประสบการณ์การทาํงานกบัสาํนกังานฯ เป็นเวลามากกวา่ 20 ปี  
* เป็นผูค้วบคุมงานสอบบญัชีของบริษทัขนาดใหญ่จาํนวนมากซ่ึงครอบคลุมกิจการ
หลากหลายประเภททั้งท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์และธุรกิจ
ต่างประเทศท่ีมีสาขาอยูท่ ัว่โลก 

* มีความเช่ียวชาญอยา่งยิง่ในธุรกิจการบริการ E-Commerce และอสังหาริมทรัพย ์
จาํนวนหลกัทรัพย ์BTW ท่ีถือ – ไม่มี – 
ความสัมพนัธ์/ส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  – ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 
 
1. สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใ ช้ในการประกอบธุรกิจ  

กลุ่มบริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินถาวรสุทธิทั้ งหมดเท่ากับ 621.79  ล้านบาท โดยสินทรัพย์ถาวรหลักท่ีใช้ในการ
ดาํเนินการผลิตของกลุ่มบริษทั แสดงไดด้งัน้ี 
 

รายการ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าสุทธิ  

ภาระผูกพนั 
(ล้านบาท) 

บริษัท    
ท่ีดินเช่าท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ รวมเน้ือท่ี 
19–1–74 ไร่ (31,094 ตร.ม.) 

สัญญาเช่าอาย ุ1 ปี 
(ต่อสัญญาปีต่อปี) 

– – 

ท่ีดินเช่าติดกบัพ้ืนท่ีโรงงานฉะเชิงเทรา เน้ือ
ท่ี 27–2–24 ไร่ (44,096 ตร.ม.) 

สัญญาเช่าอาย ุ3 ปี  
(ต่อได ้2 คร้ัง คร้ังละ  3 ปี และ 1 ปี) 

– – 

พ้ืนท่ีเช่าอาคารสํานักงานกรุงเทพฯ รวม
เน้ือท่ี 1,942 ตร.ม. 

(สัญญาเช่า 3 ปี) – – 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง บริษทัเป็นเจา้ของ 307.80 – 
เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ บริษทัเป็นเจา้ของ 103.29 – 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน บริษทัเป็นเจา้ของ 0.31 – 
ยานพาหนะ  บริษทัเป็นเจา้ของ  0.93 – 
สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง บริษทัเป็นเจา้ของ – – 
เบสท์เทค    
ท่ีดินเช่าท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ รวมเน้ือท่ี 
97–3–4 ไร่ (156,416 ตร.ม.) 

สัญญาเช่าอาย ุ1 ปี 
(ต่อสัญญาปีต่อปี) 

– – 

พ้ืนท่ีเช่าอาคารสํานักงานกรุงเทพฯ รวม
เน้ือท่ี 2,294 ตร.ม. 

สัญญาเช่า 3 ปี 
 (ต่อได ้1 คร้ัง คร้ังละ 3 ปี) 

– – 

ท่ีดินโรงงานฉะเชิงเทรา เน้ือท่ี 27–3–06 ไร่ 
(44,424 ตร.ม.) 

เบสทเ์ทคเป็นเจา้ของ 21.20 ติดภาระคํ้าประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

ท่ีดินโรงงานฉะเชิงเทรา เน้ือท่ี 28–1–23 ไร่ 
(45,292 ตร.ม.) 

เบสทเ์ทคเป็นเจา้ของ 34.35 ติดภาระคํ้าประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

ส่วนปรับปรุงท่ีดินสัตหีบ เบสทเ์ทคเป็นเจา้ของ  36.79 – 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง เบสทเ์ทคเป็นเจา้ของ 14.21 – 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง เบสทเ์ทคเป็นเจา้ของ 27.06 ติดภาระคํ้าประกนั

กบัสถาบนัการเงิน 
เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ เบสทเ์ทคเป็นเจา้ของ 62.20 – 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน เบสทเ์ทคเป็นเจา้ของ 9.24 – 
ยานพาหนะ เบสทเ์ทคเป็นเจา้ของ 2.61 – 
สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง เบสทเ์ทคเป็นเจา้ของ 1.80 - 

รวมสินทรัพย์ถาวรหลกั  621.79  
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2. สรุปสาระสําคัญของสัญญา  

สรุปสาระสําคญัของสัญญาเช่าที่ดนิและอาคาร 

1) สัญญาเช่าพื้นที่เพ่ือใช้เป็นลานประกอบกลุ่มช้ินงานขนาดใหญ่ (Modularization) และจัดเก็บสินค้า ณ ท่าเรือ 
พาณิชย์สัตหีบ 
ผูใ้หเ้ช่า : ท่าเรือพาณิชยส์ัตหีบ–กองทพัเรือ 
ผูเ้ช่า : เบสทเ์ทคทาํสัญญากบัผูใ้หเ้ช่าจาํนวน 8 ฉบบั โดยมีพ้ืนท่ีเช่ารวม 219,031 ตร.ม. 
ระยะเวลาของสัญญา : ระยะเวลา 1 ปี (ส้ินสุดภายในปี 2564) 

ผูเ้ช่าสามารถขยายระยะเวลาใชบ้ริการไดโ้ดยแจง้หนงัสือขยายระยะเวลาล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กวา่ 60 วนั ก่อนสัญญาจะส้ินสุด 

ค่าตอบแทนตามสัญญา : ผูเ้ช่าตอ้งชาํระค่าตอบแทนให้แก่ท่าเรือพาณิชยส์ัตหีบ–กองทพัเรือ เป็นรายเดือน ดว้ย
อตัราค่าใชบ้ริการพ้ืนท่ีตามประกาศท่าเรือพาณิชยส์ัตหีบ–กองทพัเรือ 

เง่ือนไขหลกัของสัญญา :  ใชบ้ริการพ้ืนท่ีตามขีดความสามารถ 1.70 ตนั ต่อ 1 ตร.ม. 
 ผูเ้ช่าจะใช้บริการอุปกรณ์และเคร่ืองมือทุ่นแรงต่างๆ จากท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ–

กองทพัเรือ ยกเวน้ท่าเรือพาณิชยส์ัตหีบ–กองทพัเรือ ไม่สามารถจดัหาใหไ้ด ้
 ในระหว่างอายุสัญญา ท่าเรือพาณิชยส์ัตหีบ–กองทพัเรือ มีสิทธิปรับข้ึนอตัราค่าใช้

บริการพ้ืนท่ี 
 ในกรณีท่ี ท่าเรือพาณิชยส์ัตหีบ–กองทพัเรือ สงวนสิทธิการใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีทั้งหมด

หรือบางส่วนเพ่ือประโยชน์ของทางราชการกองทพัเรือ หรือ หน่วยเหนือหรือรัฐบาล
ให้เลิกดาํเนินงานเชิงพาณิชย ์ผูเ้ช่าจะตอ้งส่งคืนการใชป้ระโยชน์ต่างๆ ให้ ท่าเรือ
พาณิชยส์ัตหีบ–กองทพัเรือ โดย ท่าเรือพาณิชยส์ัตหีบ–กองทพัเรือ จะจดัพ้ืนท่ีอ่ืนใหผู้ ้
เช่าใชบ้ริการทดแทน 

 หลงัจากสัญญาส้ินสุดลง ผูเ้ช่าจะตอ้งคืนพ้ืนท่ีในสภาพเดิม 
 ผูเ้ช่าวางหลกัประกนัเป็นแคชเชียร์เชค็จาํนวนรวม 5,927,904 บาท 
 หา้มใหเ้ช่าช่วงพ้ืนท่ี เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากท่าเรือพาณิชยส์ัตหีบ – กองทพัเรือ 

การส้ินสุดสัญญา : สัญญาเช่าพ้ืนท่ีจะส้ินสุดลงในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 ผูเ้ช่าประสงคบ์อกเลิกสัญญา 
 เม่ือผูเ้ช่าผิดสัญญา ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญา ในขอ้ท่ีเป็นสาระสําคญั ท่าเรือ

พาณิชยส์ัตหีบ–กองทพัเรือ มีสิทธิพิจารณายกเลิกสัญญา 
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2) สัญญาเช่าที่ดินแปลงกลางระหว่างโรงงานฉะเชิงเทรา เพ่ือเป็นพื้นที่วางวัตถุดิบและช้ินงานที่ผลิต ทําถนน
เช่ือมต่อระหว่างโรงงาน และรองรับการขยายงานในอนาคต 
ผูใ้หเ้ช่า : นางอญัชลี  สิริรัตนตรัย 
ผูเ้ช่า : บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 
พ้ืนท่ีเช่า : ท่ีดินเน้ือท่ี 27 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา 
ระยะเวลาของสัญญา : ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2566 โดยผูเ้ช่าสามารถต่อ

อายุสัญญาออกไปได้อีก 2 คร้ัง มีระยะเวลาคร้ังละ  3 ปี และ 1 ปี ตามลาํดับ โดยทาํ
หนงัสือแจง้ผูใ้หเ้ช่าล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือนก่อนส้ินอายสุัญญา 

ค่าเช่า : ไร่ละ 4,800 บาท/เดือน คิดเป็นค่าเช่ารวมเดือนละ 132,288 บาท  และค่าเช่าจะปรับข้ึนใน
การต่อสัญญาคร้ังต่อไปท่ี 3 ปี และ 1 ปีตามลาํดบั ในอตัราไร่ละ 500 บาทต่อลาํดบัการต่อ
สัญญา ของค่าเช่าเดิม 

เง่ือนไขหลกัของสัญญา :  การก่อสร้าง ต่อเติม หรือเปล่ียนแปลง ส่ิงปลูกสร้างบนทรัพยสิ์นท่ีเช่า จะตกเป็นของ
ผูใ้หเ้ช่าเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า 

 ผู ้เ ช่าสามารถนําทรัพย์สินท่ีเช่าไปให้เช่าช่วง  แก่บริษัทในกลุ่มของผู ้เ ช่าตาม
วตัถุประสงคข์องการเช่า 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย เป็นภาระของผูใ้หเ้ช่า 
 ภาษีโรงเรือน ค่าอากรการเช่า ภาษีท่ีดิน ค่าบาํรุงภาษีทอ้งท่ี และภาษีอ่ืนๆ ซ่ึงเก่ียวกบั

ทรัพยสิ์นท่ีเช่า เป็นภาระของผูเ้ช่า 
 ผูเ้ช่ามีสิทธิท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเช่าจากผูใ้หเ้ช่าตลอดอายสุัญญาเช่า ในราคาท่ีจะตกลง

กนั 
 ผูเ้ช่าตอ้งขนยา้ยทรัพยสิ์นและบริวารของผูเ้ช่าและส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีเช่าคืนให้แก่

ผูใ้หเ้ช่า ในสภาพปกติ เม่ือส้ินสุดสัญญาเช่าแลว้ 
   
   
3) สัญญาเช่าอาคารสํานักงานกบันางศิริพร ศาตวนิท์ 

กลุ่มบริษทัมีการทาํสัญญาเช่าอาคารสํานกังานกบันางศิริพร ศาตวินท์ ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2558 เพ่ือใชเ้ป็น
สาํนกังานใหญ่ของกลุ่มบริษทัสาํหรับการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
ผูใ้หเ้ช่า : นางศิริพร ศาตวินท ์(เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยถือหุน้ในบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 30.48 

ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563) 
ผูเ้ช่า :  บริษทัทาํสัญญากบัผูใ้หเ้ช่าจาํนวน 2 ฉบบัโดยมีพ้ืนท่ีเช่ารวม 1,942.25 ตร.ม. 

 เบสทเ์ทคทาํสัญญากบัผูใ้หเ้ช่าจาํนวน 1 ฉบบั โดยมีพ้ืนท่ีเช่ารวม 2,294 ตร.ม. 
ระยะเวลาของสัญญา : ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566  
ค่าตอบแทนตามสัญญา : ผูเ้ช่าตอ้งชาํระค่าตอบแทนให้แก่ผูใ้ห้เช่า เป็นรายเดือน ดว้ยอตัราค่าเช่ารวมเดือนละ 

472,200 บาท  
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หลกัประกนัการเช่า : ผูเ้ช่าตอ้งวางหลกัประกนัการเช่าพ้ืนท่ีอาคารพาณิชย ์โดยชาํระในอตัราค่าเช่า จาํนวน 3 
เดือน ให้กบัผูใ้ห้เช่าจาํนวนเงิน 1,416,600 บาท โดยจะจ่ายคืนให้บริษทั เม่ือมีการยกเลิก
สัญญาเช่า  

เง่ือนไขหลกัของสัญญา :  การก่อสร้าง ต่อเติม หรือเปล่ียนแปลง ส่ิงปลูกสร้างบนทรัพยสิ์นท่ีเช่า จะตกเป็นของ
ผูใ้หเ้ช่าเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า 

 ผู ้เ ช่าสามารถนําทรัพย์สินท่ีเช่าไปให้เช่าช่วง  แก่บริษัทในกลุ่มของผู ้เ ช่าตาม
วตัถุประสงคข์องการเช่า โดยตอ้งไดรั้บการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้หเ้ช่า 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย เป็นภาระของผูใ้หเ้ช่า 
 ภาษีโรงเรือน ค่าอากรการเช่า ภาษีท่ีดิน ค่าบาํรุงภาษีทอ้งท่ี และภาษีอ่ืนๆ ซ่ึงเก่ียวกบั

ทรัพยสิ์นท่ีเช่า เป็นภาระของผูเ้ช่า 
 ผูเ้ช่ามีสิทธิท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเช่าจากผูใ้หเ้ช่าตลอดอายสุัญญาเช่า ในราคาท่ีจะตกลง

กนั 
 ผูเ้ช่าตอ้งขนยา้ยทรัพยสิ์นและบริวารของผูเ้ช่าและส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีเช่าคืนให้แก่

ผูใ้หเ้ช่า ในสภาพปกติ เม่ือส้ินสุดสัญญาเช่าแลว้ 
 

3. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีบริษทัยอ่ย 2 บริษทั ดงัน้ี 
 

ช่ือบริษัท 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 
ทุนชําระแล้ว 
 (ล้านบาท) 

บริษทั เบสทเ์ทค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 99.50 300.00 300.00 
บริษทั เบสทเ์ทค อินดสัตรีส์ จาํกดั 100.00 100.00 25.00 

 
บริษทัมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจท่ีสามารถเก้ือหนุนต่อการทาํธุรกิจหลกัของบริษทั และการลงทุนเพ่ือสร้าง

ผลตอบแทนระยะยาว โดยการพิจารณาสัดส่วนการลงทุนนั้น ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเม่ือเทียบกบัผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บจากการลงทุน  

ในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม บริษทัจดัทาํนโยบายการลงทุน และนโยบายการกาํกบัดูแล
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม รวมทั้งส่งตวัแทนของบริษทัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และ/หรือตาํแหน่งอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควร 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายท่ีสําคญัและ/หรือการบริหาร
จดัการในธุรกิจนั้นๆ 

 

4 . รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน  

– ไม่มี – 
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เอกสารแนบ 6 นโยบายและแนวปฏิบัติการกาํกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ  

นโยบายและแนวปฏิบัติการกาํกับดูแลกิจการ 

 
หลกัปฏิบัตทิี ่1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรทีส่ร้างคุณค่าให้แก่กจิการ
อย่างยัง่ยืน 

หลกัปฏิบติัท่ี 1.1  คณะกรรมการเขา้ใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้าํท่ีตอ้งกาํกบัดูแลให้
องค์กรมีการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงครอบคลุมถึง  การกาํหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมาย , การ
กําหนดกลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย , การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาํเนินงาน 

หลกัปฏิบติัท่ี 1.2  คณะกรรมการจะกาํกบัดูแลกิจการให้ สามารถแข่งขนัไดแ้ละมีผลประกอบการท่ีดีโดยคาํนึงถึง
ผลกระทบในระยะยาว โดยประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู ้
ถือหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสังคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ในขณะท่ีสามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง 

หลกัปฏิบติัท่ี 1.3  คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผู ้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ 
ระมดัระวงั (duty of care) และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อองคก์ร (duty of loyalty) และดูแลใหก้ารดาํเนินงาน
เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

หลกัปฏิบติัท่ี 1.4  กาํหนดขอบเขตการมอบหมายหนา้ท่ีและความรับผดิชอบใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและฝ่าย
จดัการอยา่งชดัเจน ตลอดจนติดตามดูแลใหแ้ต่ละฝ่ายปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

หลกัปฏิบตัิที ่2 กาํหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 

หลกัปฏิบติัท่ี 2.1  กาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนื ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ โดยจะ
ประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ความซ่ือสัตย ์และคาํนึงถึงผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

หลกัปฏิบติัท่ี 2.2  คณะกรรมการจะกาํกบัดูแลใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยทุธ์ประจาํปี และระยะเวลา
ปานกลางสอดคล้องกับการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนํา
นวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสม ปลอดภยั 
 

หลกัปฏิบตัิที ่3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มปีระสิทธิผล 

หลกัปฏิบติัท่ี 3.1  คณะกรรมการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการกาํหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเร่ือง
ขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระท่ีเหมาะสมและจาํเป็นต่อการนาํพาองค์กรสู่
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัท่ีกาํหนดไว ้

หลกัปฏิบติัท่ี 3.2  คณะกรรมการจะคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้องคป์ระกอบและ
การดาํเนินงานของคณะกรรมการเอ้ือต่อการใชดุ้ลพินิจในการตดัสินใจอยา่งมีอิสระ 

หลกัปฏิบติัท่ี 3.3  จดัทาํนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการสรรหาและคดัเลือกกรรมการท่ีโปร่งใสและชดัเจน เพ่ือให้ได้
คณะกรรมการท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีกาํหนดไว ้
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หลกัปฏิบติัท่ี 3.4  พิจารณาให้โครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนของกรรมการมีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบ
และจูงใจให้คณะกรรมการนําพาองค์กรให้ดาํเนินงานตามเป้าหมายทั้ งระยะสั้ นและระยะยาว 
รวมทั้งอยูใ่นลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรม 

หลกัปฏิบติัท่ี 3.5  กาํกบัดูแลใหก้รรมการทุกคนมีความรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีและจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ 
หลกัปฏิบติัท่ี 3.6  คณะกรรมการจะกาํกบัดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกาํกบัดูแลนโยบายและการดาํเนินงานของ

บริษทัยอ่ยและกิจการอ่ืนท่ีบริษทัไปลงทุนอยา่งมีนยัสาํคญั 
หลกัปฏิบติัท่ี 3.7  กาํหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีประจาํปีของคณะกรรมการ โดยผลประเมินจะถูก

นาํไปใชส้าํหรับการพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปดว้ย 
หลกัปฏิบติัท่ี 3.8  สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สําหรับการปฏิบัติหน้าท่ี

กรรมการอย่างสมํ่าเสมอและในกรณีท่ีมีการแต่งตั้ งกรรมการใหม่ บุคคลท่ีได้รับแต่งตั้ งเป็น
กรรมการใหม่ จะไดรั้บการแนะนาํและไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 

หลกัปฏิบติัท่ี 3.9  คณะกรรมการจะกาํกับดูแลให้การดาํเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจาํเป็น และมีเลขานุการบริษทัท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจาํเป็นและ
เหมาะสมต่อการสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการ 
 

หลกัปฏิบตัิที ่4  สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

หลกัปฏิบติัท่ี 4.1  มีการสรรหาและพฒันาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดับสูง ให้มีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ และคุณลกัษณะท่ีจาํเป็นต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

หลกัปฏิบติัท่ี 4.2  กาํหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลของพนกังานทั้งองคก์รท่ีเหมาะสม 
หลกัปฏิบติัท่ี 4.3  คณะกรรมการควรเขา้ใจโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้นท่ีอาจมีผลต่ออาํนาจในการ

ควบคุมการบริหารจดัการกิจการ 
หลกัปฏิบติัท่ี 4.4  บริหารและพฒันาบุคลากรใหมี้จาํนวน ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม 

 

หลกัปฏิบตัิที ่5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรับผดิชอบ 

หลกัปฏิบติัท่ี 5.1  ให้ความสาํคญัและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบัการสร้าง
คุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และมีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

หลกัปฏิบติัท่ี 5.2  ประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัทุกกลุ่ม 
หลกัปฏิบติัท่ี 5.3  จัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล โดยคาํนึงถึง

ผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพ่ือให้สามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายหลกัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

หลกัปฏิบติัท่ี 5.4  จดัให้มีกรอบการกาํกบัดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งดูแลให้มีการนาํ
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการดาํเนินงาน การบริหารความ
เส่ียง 
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หลกัปฏิบตัิที ่6 ดูแลให้มรีะบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

หลกัปฏิบติัท่ี 6.1  จดัใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีจะทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมี
ประสิทธิผล และมีการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

หลกัปฏิบติัท่ี 6.2  จดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอิสระ 
หลกัปฏิบติัท่ี 6.3  ติดตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนไดร้ะหวา่งบริษทักบัฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมิควรในทรัพยสิ์น ขอ้มูล
และโอกาสของบริษทั และการทาํธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทัในลกัษณะท่ีไม่
สมควร 

หลกัปฏิบติัท่ี 6.4  จดัทาํนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 
หลกัปฏิบติัท่ี 6.5  มีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการดาํเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 

 

หลกัปฏิบตัิที ่7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

หลกัปฏิบติัท่ี 7.1  ดูแลให้ระบบการจดัทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัต่าง ๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ 
ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

หลกัปฏิบติัท่ี 7.2  ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาํระหน้ี 
หลกัปฏิบติัท่ี 7.3  มีกลไกในการบริหารการเงิน และสภาพคล่อง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ธุรกิจจะไม่ประสบปัญหาทางการเงิน 
หลกัปฏิบติัท่ี 7.4  กาํหนดผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ในการส่ือสาร และการใหข้อ้มูลกบัผูถื้อหุน้และผู ้

มีส่วนไดเ้สีย 
หลกัปฏิบติัท่ี 7.5  นาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทั 

 

หลกัปฏิบตัิที ่8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

หลกัปฏิบติัท่ี 8.1  การใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัของบริษทั 
หลกัปฏิบติัท่ี 8.2  คณะกรรมการจะดูแลใหก้ารดาํเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย โปร่งใส มี

ประสิทธิภาพ และเอ้ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน 
หลกัปฏิบติัท่ี 8.3  การเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจัดทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นจะเป็นไปอย่างถูกตอ้งและ

ครบถว้น 
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จรรยาบรรณธุรกิจ 

1. การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และชุมชนแวดล้อม 
กลุ่มบริษทัใหค้วามสาํคญัเร่ืองสุขภาพและความปลอดภยัของพนกังาน ลูกคา้ และชุมชนแวดลอ้มเป็นอยา่ง

มาก การปฏิบติังานของพนักงานจะตอ้งเป็นไปตามระเบียบดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของบริษทัตน้สังกดั รวมถึง
กฎหมาย และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีเขา้พ้ืนท่ีปฏิบติังานของบริษทัดว้ย เพ่ือป้องกนัไม่ให้
เกิดอุบติัเหตุในพ้ืนท่ีทาํงานจนอาจมีผลกระทบต่อพนกังาน ลูกคา้ และชุมชนแวดลอ้ม อยา่งไรกดี็ ในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุข้ึน 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานถึงสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ ความสูญเสีย หรือผลกระทบใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือเยยีวยา
ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบตามสมควร และเพ่ือจะไดห้าแนวทางป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์เช่นเดิมในอนาคต 

2. การต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน 
กลุ่มบริษทัสนับสนุนให้พนักงานปฏิบติัตนให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม ตลอดจน

ส่งเสริมให้คู่คา้ดาํเนินธุรกิจท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายดว้ยความโปร่งใส และเป็นธรรม กลุ่มบริษทักาํหนดให้การต่อตา้นการ
ทุจริตและการติดสินบนเป็นนโยบายท่ีสําคญัอีกนโยบายหน่ึงท่ีพนักงานทุกคนตอ้งยึดถือและปฏิบติัตาม เพ่ือสร้างความ
มัน่ใจว่านโยบายการต่อตา้นการทุจริตและการติดสินบนไดรั้บการปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม บริษทัไดก้าํหนดแนวปฏิบติั
เก่ียวกบัการรับ การใหข้องขวญั หรือทรัพยสิ์น ไวด้งัน้ี 

1) พนกังานจะตอ้งไม่รับ หรือเรียกร้อง ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจของกลุ่มบริษทั  

2) พนกังานตอ้งไม่ใหข้องขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีอาจทาํใหเ้กิดอิทธิพลในการตดัสินใจ
ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

3) ในกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวญัแก่กนั และอยู่ในราคาท่ีเหมาะสม และเพ่ือรักษา
สัมพนัธภาพระหวา่งกลุ่มบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สีย การให ้หรือรับของขวญัใดๆ จะตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ เพ่ือ
ความโปร่งใสและป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต อยา่งไรก็ดี หากมีขอ้สงสัยว่าการรับนั้นไม่เหมาะสม 
ผูบ้งัคบับญัชามีอาํนาจสั่งการใหส่้งคืนผูใ้ห ้

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทักาํหนดใหมี้การบนัทึกบญัชีท่ีเหมาะสมสาํหรับธุรกรรมทางการเงินทุกรายการ ทั้งการชาํระ
เงินค่านายหนา้ ค่าธรรมเนียม หรือเงินบาํเหน็จใดๆ 

3. การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
กลุ่มบริษทัสนบัสนุนใหเ้กิดการแข่งขนัทางการคา้อยา่งสุจริต ภายใตก้ฎหมายและจรรยาบรรณทางการคา้ท่ี

ดี โดยจะเน้นการแข่งขนัท่ีสุจริต ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งดว้ยการกล่าวหาในทางไม่ดี รวมทั้งไม่แสวงหาขอ้มูลหรือ
ความลบัของคู่แข่งดว้ยวธีิการไม่เหมาะสม 

4. การจ้างงานอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย การต่อต้านการละเมดิสิทธิมนุษยชน 
กลุ่มบริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งแรงงาน และหลกัการเก่ียวกบัสิทธิ

มนุษยชนขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถ่ินกาํเนิด เช้ือชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติ
ตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอ่ืนใดท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติังาน รวมทั้งใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจก
ชนและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
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5. การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิ 
กลุ่มบริษทักาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยเฉพาะการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ซ่ึงให้เป็นไปตามนโยบายด้านระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของกลุ่มบริษทั 

6. การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

กลุ่มบริษทัใหค้วามสาํคญักบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ฝ่ายบริหารจึงไดก้าํหนดนโยบาย
ดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข้ึน เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และพนกังานผูใ้ชง้านระบบทั้งหมดในบริษทั และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เร่ืองหลกัเกณฑก์ารเกบ็รักษา
ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผูใ้หบ้ริการ 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทักาํหนดให้พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามนโยบายดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
กลุ่มบริษทัไดป้ระกาศใชอ้ยา่งเคร่งครัด 

7. การใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของกลุ่มบริษทัปฏิบติั

ตาม โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษทัปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และระเบียบของสํานักงาน 

ก.ล.ต. และเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี กลุ่มบริษทัจึงไดก้าํหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการป้องกนัการใชข้อ้มูล
ภายใน ดงัน้ี 

1) บริษทัจะใหค้วามรู้แก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย เก่ียวกบัหนา้ท่ีในการรายงาน
การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 
และบทกาํหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข
เพ่ิมเติม) รวมทั้งการรายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ
ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกาํหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

2) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
จะตอ้งจดัทาํและเปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั ต่อ
สาํนกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทาํการนบัจาก
วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์และจดัส่งสาํเนารายงานน้ีให้แก่เลขานุการบริษทัในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีส่ง
รายงานต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

3) บริษทัและบริษทัยอ่ย จะจาํกดัการเขา้ถึงขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนโดยให้รับรู้เฉพาะผูท่ี้
เก่ียวขอ้งและท่ีจาํเป็นเท่านั้น และจดัระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลภายใน โดยเจา้ของขอ้มูลตอ้งกาํชบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ใหป้ฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

4) ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ในการซ้ือขายหลกัทรัพย์
ของบริษทั และห้ามมิให้เปิดเผยขอ้มูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผูท่ี้มิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยให้
ประชาชนทราบโดยทัว่ถึงกนัผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 
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 ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารในสายงานบญัชีและการเงิน รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ้ือ
ขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี และภายใน 
24 ชัว่โมง หลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักล่าว 

 ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ทราบข้อมูลภายในท่ียงัไม่เปิดเผย และมี
ความสําคญัซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั บุคคลท่ีล่วงรู้ขอ้มูลภายในดงักล่าวตอ้งละเวน้การซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัจนกวา่จะพน้ระยะเวลา 48 ชัว่โมง นบัแต่ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลนั้นต่อประชาชนแลว้ 

หากผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยฝ่าฝืนขอ้กาํหนดในเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในดงักล่าว 
นอกจากจะมีโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ยงัถือว่าไดก้ระทาํผิดขอ้บงัคบัการทาํงานของ
กลุ่มบริษทัและมีโทษทางวินยั โดยบทลงโทษทางวินยัข้ึนกบัลกัษณะแห่งความผิด ความหนกัเบาของการกระทาํผิด หรือ
ตามความร้ายแรงท่ีเกิดข้ึน ตั้งแต่การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและพกังาน การเลิกจา้ง
โดยจ่ายค่าชดเชย จนถึงการเลิกจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย 

8. การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เพ่ือมิใหเ้กิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้กบัผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกิจการและผูถื้อหุน้ และเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้ง

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

1) นโยบายในการทาํรายการเก่ียวโยงท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวญิญูชนพึงกระทาํกบั
คู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั 

คณะกรรมการบริษทัอนุมติันโยบายในหลกัการสาํหรับการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั/
บริษทัยอ่ย กบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ท่ีมีลกัษณะเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป และ/หรือ เป็นไปตามราคา
ตลาด ตามขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอาํนาจ
ต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ตามมาตรา 
89/12 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 สําหรับรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีไม่ไดมี้
ลกัษณะเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป และ/หรือ เป็นไปตามราคาตลาด ใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามระเบียบกฎเกณฑข์องหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2) นโยบายในการทาํธุรกิจใหม่ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งนาํเสนอรายละเอียดของแผนการเขา้ทาํธุรกิจเหล่านั้นต่อคณะกรรมการ

บริษทั หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหด้าํเนินการ และจดัใหมี้การพิจารณาแผนการลงทุนเหล่านั้น โดยตอ้ง
พิจารณาถึงผลตอบแทนและประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนต่อบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็นหลกั อย่างไรก็ตาม บริษทัไม่มี
นโยบายในการเขา้ทาํธุรกิจร่วมกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว เวน้แต่มีเหตุ
จาํเป็นหรือเป็นการสนบัสนุนธุรกิจของบริษทั และเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็น
หลกั และบริษทัจะตอ้งดาํเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั (รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) หรือ
กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งในขณะนั้น 
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3) นโยบายในการถือหุน้ในบริษทัท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยลงทุน 
ในการลงทุนต่างๆ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายท่ีจะถือหุน้ดว้ยตนเอง ยกเวน้วา่จะมีความจาํเป็น

และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดสาํหรับบริษทัหรือผูถื้อหุน้โดยรวม โดยจะตอ้งนาํเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาอนุมติั และบุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียจะตอ้งไม่อยูใ่นท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในวาระท่ีมี
การพิจารณารายการดงักล่าว และจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

4) นโยบายในการใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีร่วมทุน 
การให้กูย้ืมไม่ใช่ธุรกิจของบริษทั อย่างไรก็ตาม หากบริษทัและบริษทัย่อยมีความจาํเป็นตอ้งให้

บริษทัท่ีร่วมทุนกูย้ืมเงินเพ่ือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษทัท่ีร่วมทุนในลกัษณะเงินกูย้ืมจากผูถื้อหุ้น บริษทัและ
บริษทัย่อยจะให้กู ้ตามสัดส่วนการลงทุน เวน้แต่ในกรณีมีเหตุอนัจาํเป็นและสมควรตามท่ีคณะกรรมการบริษทัจะได้
พิจารณาอนุมติัเป็นแต่ละกรณีไป อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่มีนโยบายในการให้กูย้ืมแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ของบริษทั และ/หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว หรือธุรกิจท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยร่วมทุนกบับุคคลดงักล่าว เวน้แต่
เป็นการให้กูต้ามสัดส่วนการลงทุน หรือเป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดสําหรับบริษทัหรือผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็นหลกั และ
บริษทัจะตอ้งดาํเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั (รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและ
การปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) หรือกฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งในขณะนั้น รวมถึงหากรายการมีขนาดตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีจะตอ้งเปิดเผย บริษทัจะรายงานการเขา้ทาํรายการให้
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบดว้ย 

5) นโยบายในการจดัทาํเอกสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
บริษัทและบริษัทย่อยจะจัดทาํตั๋วสัญญาใช้เงิน สัญญาเงินกู้ และ/หรือ สัญญาท่ีมีการให้ความ

ช่วยเหลือทางการเงินให้รัดกุมและจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บหลกัฐานให้เรียบร้อย ถึงแมว้า่จะเป็นการให้กูย้ืม
แก่บริษทัในเครือของบริษทั 

9. บทกาํหนดโทษ 
หากผูบ้ริหารหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัฝ่าฝืนขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณธุรกิจ ถือวา่เป็นการกระทาํผิด

ขอ้บงัคบัการทาํงานของกลุ่มบริษทั ซ่ึงจะถือวา่มีโทษทางวินยั โดยบทลงโทษนั้นข้ึนกบัลกัษณะแห่งความผิดหรือความ
ร้ายแรงท่ีเกิดข้ึน ตั้งแต่การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและพกังาน การเลิกจา้งโดยจ่าย
ค่าชดเชย และการเลิกจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย 
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เอกสารแนบ 7 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และสอดคลอ้งตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ืองคุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน เป็นกรรมการอิสระ
ทั้งหมด  และประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชีการเงินโดยตรง จึงสามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระและมีประสิทธิภาพ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง และประชุมร่วมกบั
ผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 1 คร้ัง ซ่ึงกรรมการตรวจสอบทุกท่านเขา้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง  
สาํหรับผลการปฏิบติัหนา้ท่ีในรอบปีสรุปไดด้งัน้ี 
 
การสอบทานรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบโดยความร่วมมือจากผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารของบริษทั ไดพิ้จารณาสอบทานรายงานทาง
การเงินรายไตรมาส และตรวจสอบรายงานทางการเงินสาํหรับปี เพ่ือให้มัน่ใจวา่ รายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทั
ย่อยไดจ้ัดทาํข้ึนอย่างถูกตอ้งตามท่ีควร ในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง
เพียงพอ เช่ือถือได ้
 
 

การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้งบริษทั เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จาํกดั เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบ
ภายในของบริษทั โดยในปี 2563 ผูต้รวจสอบภายใน ไดต้รวจสอบและสอบทานกระบวนการทาํงานท่ีสาํคญัของบริษทัตาม
แผนงานท่ีไดรั้บอนุมติั โดยไดจ้ัดทาํรายงานและนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั เพ่ือ
รับทราบทุกไตรมาส รวมทั้งมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัย่อย นอกจากน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดติ้ดตามความคืบหนา้การปรับปรุงแกไ้ขระบบควบคุมภายในท่ีไดมี้การตรวจสอบและสอบ
ทานไปแลว้อย่างสมํ่าเสมอ อีกทั้ งบริษทัยงัมีช่องทางในการรับขอ้ร้องเรียนหรือขอ้มูลเก่ียวกบัการทุจริต เพ่ือประเมิน
พฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน่  ซ่ึงในปี 2563 ไม่มีผูใ้ดร้องเรียนหรือใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการทุจริตแต่อยา่งใด 
 
 

การคัดเลือกและนําเสนอผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี กาํหนดค่าตอบแทน และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบใหน้าํเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีพิจารณาอนุมติั โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาไดแ้ก่ ผูส้อบ
บญัชีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบติัผูส้อบบญัชีท่ีเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้ง 
ตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระตามขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ในขณะท่ีการกาํหนดจาํนวนเงินค่า
สอบบญัชีในแต่ละปีนั้นควรจะมีความเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563  ได้
พิจารณาอนุมติัให้นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5313 หรือ นายเติมพงษ ์ โอปนพนัธ์ุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4501 หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5238 แห่ง
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ย และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 
ของบริษทัและบริษทัย่อยเป็นจาํนวนเงิน 2,775,000 บาท โดยเป็นเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัจาํนวน 850,000 บาท ค่าสอบ
บญัชีของบริษทัยอ่ยจาํนวน 1,925,000 บาท และค่าบริการอ่ืนของบริษทัยอ่ย จาํนวน 160,000 บาท 



บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 56–1 One Report 2563 

 

การพิจารณารายการที่ เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและให้ความเห็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทักบับริษทัย่อย 
รวมทั้งบุคคลหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั วา่เป็นรายการทางการคา้อนัเป็นการดาํเนินธุรกิจ
ปกติทัว่ไป มีความเหมาะสมดา้นราคา ความสมเหตุสมผลดา้นรายการ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของกลุ่มบริษทัเป็นหลกั 
ซ่ึงบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายกาํกับดูแลกิจการท่ีดี และมั่นใจว่าได้ดาํเนินการตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานกาํกบัฯ อยา่งถูกตอ้ง ทั้งน้ี รายงานท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ จะเปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย รายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 
  
การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และนโยบาย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํกบัดูแลให้บริษทัมีการดาํเนินธุรกิจภายใตน้โยบาย กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของกฎเกณฑ์ กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์  
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และไม่ละเลยท่ีจะนาํมาปรับใชใ้นบริษทัใหถู้กตอ้งและทนัต่อเหตุการณ์  

โดยภาพรวมแลว้ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรอบคอบ เป็นอิสระ แสดงความเห็น
อยา่งตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส และปฏิบติัหนา้ท่ีไดค้รบถว้นตามกฎบตัรท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั มีการ
กาํกบัให้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน
ของบริษทั ท่ีจดัทาํข้ึนโดยบริษทั เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จาํกดั ในฐานะผูต้รวจสอบภายในของบริษทั และ
ขอ้เสนอแนะดา้นการควบคุมภายในของผูส้อบบญัชี จากบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั โดยผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงินของบริษทั ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและเป็นผูป้ระสานงานกบัผูต้รวจสอบภายใน
และผูส้อบบญัชีโดยตรง ซ่ึงจากการพิจารณาขอ้มูลและรายงานต่างๆ ดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ ระบบ
การควบคุมภายในซ่ึงรวมถึงการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษทัและบริษทัย่อย มีความเพียงพอและเหมาะสมและ
สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัได ้บริษทัมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี การจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เช่ือถือได ้มีการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น
และเพียงพอ ไม่มีขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั ยดึมัน่ในจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้กฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์

 

 
 

(นายศราวธุ จารุจินดา) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 8 นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

 
บริษทัฯ ให้ความสําคญัเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ความโปร่งใส และตรวจสอบได ้จึงไดจ้ดัทาํนโยบายการแจง้
เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน (Whistleblowing Policy) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหบ้ริษทัไดรั้บทราบเร่ืองร้องเรียนในการกระทาํ
ผิดกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ดงันั้นในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจเป็น
ปัญหา หรืออาจทาํให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั หรือเม่ือมีการพบเห็นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมหรือขดัต่อจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษทั  ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ ร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสในเร่ืองท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
บริษทัได ้โดยบริษทัฯจะรับฟังทุกขอ้ร้องเรียนอยา่งเสมอภาค โปร่งใส รวมทั้งใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการดาํเนินการ
อยา่งระมดัระวงั  และกาํหนดระยะเวลาสอบสวนอยา่งเหมาะสม 

ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  
ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียน สามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสําคญั ซ่ึงอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อ
บริษทัดงั ต่อไปน้ี 
1. การกระทาํท่ีผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบติัตามนโยบายในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการ การต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่ และ

จรรยาบรรณการดาํเนินธุรกิจ 
2. การฝ่าฝืนกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทั 
3. รายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง ระบบการควบคุมภายในท่ีบกพร่อง และการจดัทาํเอกสารทางการเงินท่ีเป็นเทจ็ 
4. การกระทาํท่ีเป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

เ ง่ือนไขในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน  
1. แจง้ ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดข้องผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียนอยา่งชดัเจน รวมถึงช่ือบุคคลผูก้ระทาํ

ผดิและเหตุการณ์กระทาํผดิ อยา่งไรกต็าม ผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้หากเห็น
วา่การเปิดเผยนั้นจะทาํ ใหเ้กิดความไม่ปลอดภยั หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง จะทาํใหบ้ริษทั
สามารถรายงานความคืบหนา้ ช้ีแจงขอ้เทจ็จริงใหท้ราบ หรือบรรเทาความเสียหายไดร้วดเร็ว 

2.     ผูแ้จง้เบาะแส/ผูร้้องเรียน จะตอ้งให้ขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งการแจง้เบาะแสหรือร้องเรียนอย่าง
ชดัเจนเพียงพอและไม่เป็นขอ้มูล/หลกัฐานเทจ็ 

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน  
1. ทางไปรษณีย:์  ติดต่อ: คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานุการบริษทั 
    ท่ีอยู:่ บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 593/3 ซอยรามคาํแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคาํแหง 
แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 

2. ทางอีเมล:์  info@btw.co.th 
3.     ทางหนา้เวบ็ไซต:์ https://www.btwealthindustries.com/en/sustainability/cg 
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การดาํเนินการเม่ือได้รับข้อร้องเรียน  /  เบาะแส  
1. เลขานุการบริษทัฯ จะเป็นผูร้วบรวม กลัน่กรองขอ้มูลและนาํสนอต่อฝ่ายจดัการเพ่ือพิจารณา  
2. ฝ่ายจัดการดาํเนินการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงในเบ้ืองต้น หากพบว่ามีมูลความจริง จะนําเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณารับทราบและสั่งการ หรือกาํหนดแนวทางในการ
ดาํเนินการตรวจสอบ สอบสวนขอ้เท็จจริง รวมทั้งกาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินการ เพ่ือหาแนวทางการแกไ้ข ยติุ
เร่ือง รวมทั้งบทลงโทษต่อไป 

3. รายงานผลการตรวจสอบ/ผลการดาํเนินการ ใหผู้ร้้องเรียนไดท้ราบ ในกรณีท่ีผูร้้องเรียนเปิดเผยตนเอง 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส  ผู้ ร้องเรียน  หรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง  
1. ขอ้มูลของผูแ้จ้งเบาะแส/ผูร้้องเรียน หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง จะถูกปิดเป็นความลบั ไม่เปิดเผยต่อผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่ท่ี

จาํเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย รวมถึง บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บทราบเร่ืองหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองร้องเรียน จะตอ้งรักษาขอ้มูลให้เป็นความลบั และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน เวน้แต่ท่ีจาํเป็นตอ้งเปิดเผยตาม
ขอ้กาํหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่าฝืนนาํขอ้มูลออกไปเปิดเผย บริษทัฯ จะดาํเนินการลงโทษตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และ/หรือ ดาํเนินการทางกฎหมาย แลว้แต่กรณี  

2. ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนตอ้งเกบ็ขอ้มูลเป็นความลบัและเปิดเผยเท่าท่ีจาํเป็น โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัหรือความเดือดร้อน
เสียหายของผูแ้จง้เบาะแส ผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นหลกั 

3. ผูแ้จง้/ผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จะไดรั้บความคุม้ครองไม่ให้ไดรั้บผลกระทบหรือถูกกลัน่แกลง้ในทุกลกัษณะทั้ง
ในระหว่างการสอบสวน และภายหลงัการสอบสวน และจะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการท่ี
เหมาะสมและเป็นธรรม 

การแจ้งเบาะแส  หรือข้อร้องเรียนที่ เ ป็นเท็จ  
หากบริษทัพบว่า การแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน หรือการให้ขอ้มูลใดๆ ท่ีมีหลกัฐานพิสูจน์ไดว้่าเป็นการกระทาํท่ีมี
เจตนาไม่สุจริต เป็นเทจ็ และตั้งใจใหเ้กิดความเสียหาย บริษทัจะดาํเนินการดงัน้ี 

 ในกรณีท่ีเป็นพนกังานของบริษทั จะไดรั้บโทษทางวนิยัตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
 ในกรณีท่ีเป็นบุคคลภายนอก บริษทัจะพิจารณาดาํเนินคดีตามกฎหมายกบับุคคลนั้นๆ หากการกระทาํนั้นทาํ

ใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย 
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เอกสารแนบ 9 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริษัทมีฐานะเป็นตัวแทนของผูถื้อหุ้น   จึงมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้บริษัทมีการบริหารงาน 
ท่ีสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล เป็นไปเพ่ือการเพ่ิมมูลค่าให้องค์กร  และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น 
ในระยะยาว 

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท  
1. คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน  
2. มีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดและตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 
3. ใหค้ณะกรรมการบริษทั เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษทั 
4. เลขานุการบริษทัทาํหน้าท่ีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษทั เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมอบหมายเป็น

อยา่งอ่ืน 

การแต่งตั้ งและวาระการดาํรงตาํแหน่ง 
1. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการ 
2. กรรมการบริษทัดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และเม่ือครบกาํหนดออกตามวาระ อาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มารับ

ตาํแหน่งอีกได ้ทั้งน้ี กรรมการอิสระมีวาระการดาํรงตาํแหน่งไดต่้อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี เวน้แต่มีความจาํเป็นและไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

3. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการบริษทัออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวน
กรรมการในขณะนั้น ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบั
ส่วน 1 ใน 3 

4. กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ 
ต่อไป  ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

5. กรรมการบริษทัคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
6. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการบริษทัว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั

แต่งตั้ งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป โดยจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนเขา้มา
แทน เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการบริษัท  
กรรมการบริษทัแต่ละคนสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนได ้โดยเม่ือรวมบริษทัฯ แลว้ไม่เกิน
จาํนวน 5 บริษทัจดทะเบียน ยกเวน้จะมีความจาํเป็นและไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  

กรรมการอิสระของบริษทั ตอ้งเป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบติั ดงัน้ี  

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา มารดา คู่
สมรส  พ่ีนอ้งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือ  ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี
ก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการ
เงินซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
มีอาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้น
ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็น
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการ ของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
  



บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 56–1 One Report 2563 

 

อาํนาจ  หน้าที่  และความรับผิดชอบ  

บทบาท หน้าท่ีของประธานกรรมการบริษัท 
1. เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั มีบทบาทในการควบคุมการประชุม  

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ร่วมกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร พิจารณากาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ 
3. กาํกบัดูแลการใชน้โยบาย และแนวทางปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ของฝ่ายจดัการ  รวมทั้งใหค้าํแนะนาํและสนบัสนุน การ

ดาํเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการ 
2. สนบัสนุนและส่งเสริมใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ ตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีความ

รับผดิชอบและตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
3. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์

กาํหนดไว ้
4. จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนแลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยคาํนึงถึงผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
5. ดูแลรายงานการประชุมใหส้ะทอ้นถึงมติท่ีประชุมและส่ิงท่ีตอ้งดาํเนินการต่อไป 
6. กาํกบัดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและการจดัการอยา่งโปร่งใส 

อาํนาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความ

ซ่ือสัตย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 
2. กาํหนดหรือเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั 
3. พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งและกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจาํเป็น

เพ่ือสนบัสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษทั 
4. กาํหนดวิสัยทศัน์ นโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ และกาํกบัดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการให้

เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
5. กาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจาํปีของบริษทั ควบคุมดูแลการบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหาร รวมทั้ง

พิจารณาผลงานและผลประกอบการประจาํไตรมาสของบริษทัเทียบกบัแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโนม้
ระยะต่อไปของปี 

6. พิจารณาอนุมติัผลการประเมินการปฏิบติังานของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
7. พิจารณาอนุมัติกรอบและนโยบายสําหรับการกําหนดเงินเดือน การปรับข้ึนเงินเดือน การกาํหนดเงินโบนัส 

ค่าตอบแทน และบาํเหน็จรางวลัของผูบ้ริหารสูงสุดและพนกังานในบริษทั 
8. ดาํเนินการให้ฝ่ายบริหารจดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลให้มี

ระบบการบริหารความเส่ียง และระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
9. พิจารณาอนุมติัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดาํเนินการใดๆ ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย ประกาศ ขอ้กาํหนด และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
10. พิจารณาอนุมติัและ/หรือให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ในกรณีท่ี

ขนาดของรายการไม่ตอ้งไดรั้บการอนุมติัโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น) ของบริษทัและบริษทัย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ ขอ้กาํหนด และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

11. ดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั 
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12. กาํกบัดูแลกิจการอยา่งมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ และทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั  
13. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัในการจดัทาํรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของ

ผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจาํปี และครอบคลุมเร่ืองสําคญัต่างๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการ
บริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

14. มอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดใหป้ฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทนคณะกรรมการได ้
ทั้งน้ี การมอบอาํนาจดงักล่าว จะตอ้งไม่เป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํให้กรรมการ หรือผูรั้บมอบ
อาํนาจจากกรรมการสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

15. พิจารณาอนุมติัการจ่ายปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และรายงานการจ่ายปันผลดงักล่าวใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบใน
การประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

16. จดัให้มีเลขานุการบริษทัเพ่ือดูแลให้คณะกรรมการและบริษทัปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

การประชุม  
1. ตอ้งจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 4 คร้ังต่อปี  
2. ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
3. กรรมการจะตอ้งเขา้ร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ังเวน้แต่กรณีมีเหตุจาํเป็น 
4. การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากโดยกรรมการคนหน่ึงมี 1 เสียง ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานใน

ท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
5. กรรมการท่ีอาจมีความขดัแยง้ หรือมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
6. จดัส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม เวน้แต่ในกรณีมีเหตุผลความ

จาํเป็นเร่งด่วน 

การประเมิน  
คณะกรรมการบริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัเองเป็นประจาํทุกปี โดยจะใชผ้ลการประเมินเป็น
ขอ้มูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริษทัในการนาํเสนอผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ซ่ึงออกตามวาระ 

การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร  
ใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาทบทวนกฎบตัรน้ีเป็นประจาํทุกปี และเสนอแนะการแกไ้ขเปล่ียนแปลงตามท่ีเห็นสมควร 
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เอกสารแนบ 10 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการชุดย่อยท่ีแต่งตั้ งข้ึนเพ่ือช่วยคณะกรรมการบริษัทในการควบคุมดูแล 
ให้บริษทัมีระบบการกาํกบัดูแลท่ีดี เกิดความคล่องตวัต่อการจดัการ การให้วิสัยทศัน์ และการให้ความเห็นท่ีตรงไปตรงมา
ต่อรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการเอ้ือโอกาสให้ฝ่ายจัดการและผูส้อบบัญชีได้มีการ
ปรึกษาหารือเพ่ือจัดการความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน และเพ่ือให้รายงานทางการเงินมีความน่าเช่ือถือ มีคุณภาพท่ีดี และมี
มูลค่าเพ่ิมต่อองคก์รในท่ีสุด 

โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. ประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบ 1 คน ทาํหน้าท่ีประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. กรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยกาํหนด โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ หรือมี
ประสบการณ์ดา้นบญัชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเน่ืองเก่ียวกบัเหตุท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของรายงานทางการเงิน 

3. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแต่งตั้งพนักงานของบริษทัจาํนวน 1 คน ทาํหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

การแต่งตั้ งและวาระการดาํรงตาํแหน่ง 
1. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ทั้งน้ี กรรมการ

ตรวจสอบท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งไดอี้ก 
3. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 

วนั 
4. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงจนมีกรรมการตรวจสอบเหลือน้อยกว่าจํานวนท่ีกําหนดให้

คณะกรรมการบริษทัดาํเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่ภายใน 90 วนั 
5. ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่งทั้ งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีพน้จากตาํแหน่งต้องอยู่

รักษาการณ์ไปพลางก่อน จนกวา่คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

อาํนาจ  หน้าที่  และความรับผิดชอบ  
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ  
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั
งานตรวจสอบภายในตามท่ีฝ่ายบริหารนาํเสนอ 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้ง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึง

พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว 
5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ 

กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั 

6. มีอาํนาจในการเชิญฝ่ายบริหารหรือเจา้หนา้ท่ีของบริษทั มาร่วมประชุมช้ีแจง ใหค้วามเห็นตามความจาํเป็น 
7. พิจารณาจดัหาท่ีปรึกษาภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญทางวิชาชีพในการให้คาํแนะนาํ ปรึกษา หรือให้ความเห็นไดต้ามท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
8. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
8.1. ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
8.2. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
8.3. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
8.4. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
8.5. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
8.6. จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
8.7. ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
8.8. รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
9. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

การประชุม  
1. ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
2. ตอ้งจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ 4 คร้ังต่อปี รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีอยา่ง

นอ้ยปีละ 1 คร้ังโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม 
3. การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากโดยกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงมี 1 เสียง ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
4. กรรมการผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น 

การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร  
ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนกฎบตัรน้ีเป็นประจาํทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา
อนุมติัแกไ้ข (ถา้มี) 
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เอกสารแนบ 11 กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา  กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล 

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา  กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) เป็นคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้งข้ึนเพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นไปอย่างเป็นธรรม 
เหมาะสม และโปร่งใส รวมทั้งกาํกบัให้บริษทัมีการดาํเนินการดา้นต่างๆ ตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั ได้
สอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

โครงสร้างของคณะกรรมการสรรหาฯ  
1. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ และกาํหนดประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 
2. ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 3 คน และอยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงควรเป็นกรรมการอิสระ 
3. ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ควรเป็นกรรมการอิสระ 
4. ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ 

อาํนาจ  หน้าที่  และความรับผิดชอบ  

ด้านการสรรหา 
1. กาํหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยพิจารณาจากคุณสมบติัท่ี

เหมาะสมกบัยุทธศาสตร์ของบริษทั มีความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบริษทั 
สามารถอุทิศเวลาการทาํงานใหบ้ริษทัได ้ 

2. สรรหาและเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมจะมาดาํรงตาํแหน่งเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัหรือท่ีผูป้ระชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
แต่งตั้ง  

ด้านการกาํหนดค่าตอบแทน 
1. พิจารณาโครงสร้าง จาํนวน รูปแบบ และหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน  ท่ี

เหมาะสมให้แก่ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และพนักงานโดยทบทวนความ
เหมาะสมของหลกัเกณฑ์ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั พิจารณาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่น
อุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทั และบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) 
ใกลเ้คียงกบับริษทั และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัและ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

2. พิจารณาเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และนาํเสนอผลการประเมินตามเกณฑ์
นั้นๆ ต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

3. พิจารณาความเหมาะสมและเง่ือนไขต่างๆ เก่ียวกบัการเสนอขายหุ้น ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น หรือหลกัทรัพย์
อ่ืน ท่ีเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน และใหค้วามเห็นชอบกรณีมีการจดัสรรใหก้รรมการหรือพนกังาน
รายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีจะจดัสรรในคราวนั้น โดยตอ้งไม่มีกรรมการสรรหาฯ รายใดไดรั้บ
การจดัสรรเกินกวา่ร้อยละ 5 ของหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีจะจดัสรรในคราวนั้น 

4. ปฏิบติัการอ่ืนใดในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั 
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ด้านธรรมาภิบาล 
1. สอบทานนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นความ

รับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และนาํเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. เสนอแนวปฏิบติั และ/หรือนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษทั 
3. ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ 
4. กาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการนาํนโยบายกาํกบัดูแลกิจการไปดาํเนินการในเชิงปฏิบติั 
5. ติดตามงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
6. ดาํเนินการเร่ืองอ่ืนใด ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

การประชุม  
1. ตอ้งจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่นอ้ยกวา่ 2 คร้ังต่อปี 
2.     ต้องมีกรรมการสรรหาฯ มาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการสรรหาฯ ทั้ งหมดจึงจะครบเป็น 

องคป์ระชุม 
3. การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมากโดยกรรมการสรรหาฯ คนหน่ึงมี 1 เสียง ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
4. กรรมการผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น ยกเวน้เป็นการพิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการ

บริษทัทั้งคณะ 

การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร  
ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาทบทวนกฎบตัรน้ีตามความจาํเป็นและสมควร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือ
พิจารณาอนุมติัแกไ้ข (ถา้มี) 
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เอกสารแนบ 12 กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นคณะกรรมการชุดย่อยท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณานโยบายดา้นการ

บริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทั้งองคก์ร รวมทั้งกาํกบัดูแลให้มีระบบการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม เพ่ือลด
ผลกระทบทั้งจากภายในและภายนอกท่ีจะส่งผลเสียต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าบริษทัจะสามารถ
บรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

โครงสร้างของกรรมการบริหารความเส่ียง  
1. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 2 คน และอาจรวมถึงผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบสายงาน

หลกัของบริษทั ตามจาํนวนท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 
3. กรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งเป็นกรรมการหรือพนกังานของบริษทั 
4. ให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงพิจารณาแต่งตั้งพนักงานของบริษทัจาํนวน 1 คน ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง 

อาํนาจ  หน้าที่  ความรับผิดชอบ  
1. กาํหนดนโยบาย และกรอบการดาํเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษทั รวมถึงให้คาํแนะนาํแก่คณะกรรมการ

บริษทัและฝ่ายบริหาร ในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 
2. วางกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายบริหารความเส่ียงโดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตาม และควบคุม  ใหค้วาม

เส่ียงโดยรวมของบริษทัอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ยอมรับได ้
3. กาํกบัดูแล สนบัสนุน ผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียงของบริษทั และทบทวนความเพียงพอของ

นโยบาย และระบบการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัรายการความเส่ียงท่ีสําคญั การประเมินสถานะความเส่ียง การ

บริหารความเส่ียง ผลการทบท่ีจะเกิดข้ึนในการดาํเนินงาน รวมถึงวิธีการป้องกนัและส่ิงท่ีตอ้งดาํเนินการปรับปรุง
แกไ้ข ในกรณีท่ีมีเร่ืองสาํคญัซ่ึงกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยเร็ว 

5. มีอาํนาจในการจดัตั้งคณะทาํงานเพ่ือทาํหนา้ท่ีดา้นบริหารความเส่ียง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
6. ปฏิบติัการอ่ืนใดในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

การประชุม  
1. ตอ้งจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไม่นอ้ยกวา่ 2 คร้ังต่อปี 
2. ตอ้งมีกรรมการบริหารความเส่ียงเขา้ร่วมในการประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการบริหารความเส่ียง

ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
3. การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก โดยกรรมการบริหารความเส่ียงคนหน่ึงมี 1 เสียง ถา้คะแนนเสียง

เท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
4. กรรมการผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น 

การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร  
ให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงพิจารณาทบทวนกฎบตัรน้ีตามความจาํเป็นและสมควร และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัแกไ้ข (ถา้มี)  
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เอกสารแนบ 13 กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริหารเป็นคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือสนบัสนุนการทาํหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
ในการบริหารงานและควบคุมดูแลการดาํเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณ 
รวมถึงระเบียบต่างๆ ของบริษทั 
โครงสร้างของกรรมการบริหาร  
1. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร 
2. คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการตามจาํนวนท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 
3. ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาแต่งตั้ งพนักงานของบริษัทจํานวน  1  คน  ทําหน้าท่ี เป็นเลขานุการคณะ

กรรมการบริหาร 
อาํนาจ  หน้าที่  และความรับผิดชอบ  
1. วางแผนและกาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ในการดาํเนินงาน และโครงสร้างการบริหารงานในการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทั ให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขนัในตลาด เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา
อนุมติั 

2. กาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจอนุมติัในดา้นต่างๆ ของบริษทั เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา
อนุมติั 

3. ควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ในการดาํเนินงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณ 
ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติั 

4. พิจารณาการเขา้ทาํสัญญาทางธุรกิจของบริษทั สัญญาเก่ียวกบัการซ้ือทรัพยสิ์นหรือทาํให้ไดม้าซ่ึงสิทธิ เพ่ือนาํมาใช้
ประโยชน์ในกิจการของบริษทั 

5. อนุมติัการใชจ่้ายเงินลงทุนตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจาํปี ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั
แลว้ หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัในหลกัการไวแ้ลว้ 

6. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน  และการขอสินเช่ือท่ีเ ก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท  เช่น  การซ้ือขาย  
การลงทุนหรือร่วมลงทุนกบับุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินกิจการของบริษทั รวมถึงการดาํเนินการใดๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการกูย้มืเงินและการขอสินเช่ือดงักล่าว ทั้งน้ี ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษทัประกาศกาํหนด 

7. พิจารณาอนุมัติการติดต่อ ดําเนินการ และจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการในนามของบริษัทเพ่ือประโยชน์ 
ในการดาํเนินงานตามวตัถุประสงคข์องบริษทั 

8. พิจารณาผลการดาํเนินงานกาํไร/ขาดทุนของบริษทั และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจาํปี 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

9. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษัททันทีเม่ือตรวจพบหรือสงสัยว่า มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติท่ี 
ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทาํท่ีผดิปกติอ่ืน 

10. มีอาํนาจในการมอบอาํนาจช่วงให้บุคคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบติัการอย่างหน่ึงอยา่งใด โดยอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจหรือการมอบอาํนาจนั้นๆ ไดต้ามสมควร 

การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร  
ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาทบทวนกฎบตัรน้ีตามความจาํเป็นและสมควร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือ
พิจารณาอนุมติัแกไ้ข (ถา้มี) 
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