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รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุ การบริษัท
รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย
รายละเอียดเกี�ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
รายนามและประวัตผิ ู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต บริษัท สํานั กงาน อีวาย จํากัด
ทรัพย์สินที� ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
รายงานการให้ความเชื�อมั�นอย่างเป็ นอิสระ

รายงานประจําปี (56-1 One Report) ฉบับน�ีอ้างอิงข้อมูลที�เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ซ�ึงเป็ นส่วนหน�ึงของ 56-1 One Report
และคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที�อ้างอิงน�ัน

วิสยั ทัศน์ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ และการดําเนิ นธุรกิจอย่างสมดุล
เพิ�มศักยภาพในการดําเนิ นธุรกิจอย่างยั�งยืนในระยะยาว โดยเน้ นการผลิตสินค้า
ุ ภาพ ทัง� ด้านประสิทธิภาพการทํางาน การควบคุมต้นทุน
และบริการที�ดี มีคณ
การส่งมอบงาน ควบคูก่ ับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม

พันธกิจและกลยุทธ์เพื�อความยั�งยืน
>>

แสวงหาการลงทุนในโครงการที�มีผลตอบแทนจากการลงทุนที�เหมาะสม
และมีความต่อเนื� องของรายได้ เพื�อสร้างโอกาสและต่อยอดธุรกิจ

>>

พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื� องเพื�อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
แก่ลกู ค้า

>>

พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ มีประสิทธิภาพ รองรับเทคโนโลยี
ใหม่ ด้วยการบริหารจัดการและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ

>>

ส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที�ดี
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

>>

บริหารจัดการพันธมิตรเพื�อโอกาสและการเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน

>>

บริหารจัดการผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม
อย่างคุม้ ค่า

และสร้างวัฒนธรรมในการดําเนิ น

และส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
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สารจากประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทฯ ยึดมั�นการดําเนิ นธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ภาพ ทัง� การให้บริการและผลิตสินค้าให้เป็ นไปตาม
ความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกู ค้า และคํานึ งถึงการรักษาสิ�งแวดล้อมในทุกขัน
�
ุ ภาพ ร่วมใจดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม” โดย
ตอนของการ ปฏิบัตงิ านภายใต้คาํ ขวัญ “ผลิตสินค้าดีมีคณ
คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร รวมทัง� พนั กงานทุกคน มุ่งมั�น ทุ่มเทและร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติ
งาน เพื�อให้บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจและเติบโตอย่างยัง� ยืน ควบคู่ ไปกับการยึดหลักความโปร่งใส หลัก
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชือ� ไวรัสโคโรน่ า (COVID-19) ในปี 2564 ส่งผลกระทบต่อการดําเนิ น
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทซึ�งการรับงานส่วนใหญ่จะมาจากลูกค้าต่างประเทศ บริษัทประสบ�ญหาทัง� ด้าน
การเดินทางติดต่อกับลูกค้า การนํ าเข้า ส่งออกสินค้าและวัตถุดบิ รวมทัง� การนํ าเข้าเครือ� งมือเครือ� งจักร
หรือวัสดุอุปกรณ์ บางประเภท ส่งผลให้การดําเนิ นงานในปี 2564 ของบริษัทไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที�
กําหนด
� หาวิธีการ
บริษัทได้เร่งปรับตัวเพื�อให้รองรับกับสถานการณ์ ดงั กล่าว โดยรับงานภายในประเทศเพิ�มขึน
และช่องทางที�จะใช้ ในการติดต่อสื�อสารและให้การบริการเข้าถึงลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ในขณะเดียวกันภายในองค์กรก็ ได้ปรับวิธีการทํางาน การใช้ชีวติ ประจําวันของพนั กงาน ท่ามกลาง
โดยบริษัทได้กําหนดแผนและเตรียม
สถานการณ์ การระบาดของเชือ� ไวรัสที�ยังมีอยู่อย่างต่อเนื� อง
มาตรการรองรับและป้ องกันความเสี�ยงเป็ นอย่างดี เพื�อให้ผู้มีส่วนได้เสียและพนั กงานทุกคนของบริษัท
ได้รบั ความปลอดภัย และธุรกิจสามารถดําเนิ นไปได้อย่างต่อเนื� องและยั�งยืน
ในนามของคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนั กงานของกลุม่ บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถอื หุ้น
พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ที� ให้ความไว้วางใจและสนั บสนุ นการบริหารงานของ
กลุ่มบริษัทฯ เป็ นอย่างดี และขอให้เชื�อมั�นว่า กลุ่มบริษัทฯ มีศักยภาพ มีความพร้อมในการขยายธุรกิจ
อีกทัง� แนวทางการบริหารภายใต้ยุทธศาสตร์ท�กี ําหนดไว้ จะนํ าพากลุ่มบริษัทฯ ไปสู่การเติบโตที�ยงั� ยืน
และสร้างผลตอบแทนที�ดท
ี �สี ุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างแน่ นอน
รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีววิ ฒ
ั นา
ประธานกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการบริษัท

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

นายศักดา หาญบุญตรง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

นายโชติก รัศมีทินกรกุล
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้ าที�บริหาร

นายศราวุธ จารุจินดา

นางสาวจงกลณี ตันสุวรรณ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

นายวิสุทธิ� จิราธิยุต
กรรมการ
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คณะกรรมการตรวจสอบ

นายศักดา หาญบุญตรง
กรรมการ

นายศราวุธ จารุจินดา
ประธาน

นางสาวจงกลณี ตันสุวรรณ
กรรมการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ปฏิบัตห
ิ น้ าทีต� ามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจ
สอบ และสอดคล้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรือ� งคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการดําเนิ นงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็ นกรรมการอิสระ
ทัง� หมด ซึ�งถือเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยที�จะทําหน้ าที�กํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริษัทให้มีความถูกต้อง
และโปร่งใส อีกทัง� ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้มีความรูแ้ ละประสบการณ์ ดา้ นบัญชีการเงินโดยตรง จึงสามารถ
ปฏิบัตห
ิ น้ าที� ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ
� 4 ครัง� และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง� สิน
ร่วมประชุมด้วย 1 ครัง� ซึ�งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครัง�
ในระหว่างปี 2564 นายสุวท
ิ ย์ มโนมัยยานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กําหนคค่า
ตอบแทนและธรรมาภิบาล ลาออกจากตําแหน่ ง คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล จึงได้
สรรหาและแต่งตัง� บุคคลที�มีความเหมาะสมและมีความรูค้ วามสามารถเพื�อมาทําหน้ าที�ทดแทน
โดยแต่งตัง�
นางสาวจงกลณี ตันสุวรรณ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล และกรรมการ
บริหารความเสี�ยง เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการตรวจสอบเพิ�มอีกตําแหน่ ง
สําหรับผลการปฏิบัตห
ิ น้ าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี สรุป ได้ดงั นี �
การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบโดยความร่วมมือจากผู้สอบบัญชีและผู้บริหารของบริษัท ได้พิจารณาสอบทานรายงานทางการ
เงินรายไตรมาส และตรวจสอบรายงานทางการเงินสําหรับปี เพื�อให้มั�นใจว่า รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัท
� อย่างถูกต้องตามที�ควร ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท�รี บั รองทั�วไป และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
ย่อยได้จัดทําขึน
เพียงพอ เชื�อถือได้
การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตัง� บริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จํากัด เพื�อปฏิบัตห
ิ น้ าที�ผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัท โดยในปี 2564 ผู้ตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบและสอบทานกระบวนการทํางานที�สําคัญของบริษัทตาม
แผนงานที� ได้รบั อนุ มัติ โดยได้จัดทํารายงานและนํ าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื�อ
รับทราบทุกไตรมาส รวมทัง� มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี �
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ตดิ ตามความคืบหน้ าการปรับปรุงแก้ ไขระบบควบคุมภายใน ที� ได้มีการตรวจสอบและ
สอบทานไปแล้วอย่างสมํ�าเสมอ อีกทัง� บริษัทยังมีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนหรือข้อมูลเกี�ยวกับการทุจริต เพื�อ
ประเมินพฤติกรรมการทุจริตคอร์รบั ชั�น ซึ�งในปี 2564 ไม่มีผู้ ใดร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเกี�ยวกับการทุจริตแต่อย่างใด
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การคัดเลือกและนํ าเสนอผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี กําหนดค่าตอบแทน และนํ าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื�อ
พิจารณาเห็นชอบให้นําเสนอที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี พิจารณาอนุ มัติ โดยมีหลักเกณฑ์ ในการพิจารณา
ได้แก่
ผู้สอบบัญชีตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากสํานั กงาน ก.ล.ต. และมีคณ
ุ สมบัตผิ ู้สอบบัญชีท�เี ป็ นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง
อีกทัง� ต้องมีความรู้ ความสามารถ และความเป็ นอิสระตามข้อกําหนดของกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ในขณะที�การกําหนด
โดยที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
จํานวนเงินค่าสอบบัญชี ในแต่ละปี นั �นควรจะมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี
ประจําปี 2564 ได้มีมติอนุ มัติ ให้นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที� 6011 หรือ นายเติมพงษ์
โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที� 4501 หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที�
5238 แห่งบริษัท สํานั กงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และอนุ มัตคิ า่ สอบบัญชีประจําปี 2564
ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นจํานวนเงิน 2,580,000 บาท
โดยเป็ นเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทจํานวน 800,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจํานวน 1,700,000 บาท และค่าบริการอื�นของบริษัทย่อย จํานวน 80,000 บาท
การพิจารณารายงานที�เกี�ยวโยงกันหรือรายการที�อาจมีความขัดแย้ง
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นรายการที�เกี�ยวโยงกันของบริษัทกับบริษัทย่อย รวมทัง�
บุคคลหรือรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กบั บริษัท ว่าเป็ นรายการทางการค้าอันเป็ นการดําเนิ นธุรกิจปกติ
ทั�วไป มีความเหมาะสมด้านราคา ความสมเหตุสมผลด้านรายการ และเป็ นไปเพื�อประโยชน์ ของกลุ่มบริษัทเป็ นหลัก
ซึ�งบริษัทได้ถือปฏิบัตติ ามนโยบายกํากับดูแลกิจการที�ดี และมั�นใจว่าได้ดาํ เนิ นการตามเงื�อนไขและหลักเกณฑ์ของหน่ วย
งานกํากับฯ อย่างถูกต้อง ทัง� นี � รายงานที�เกี�ยวโยงกันหรือรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะเปิ ดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ี
การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และนโยบาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้กํากับดูแลให้บริษัทมีการดําเนิ นธุรกิจภายใต้นโยบาย กฎหมาย และกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที�เกี�ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด มีการติดตามการเปลี�ยนแปลงของกฎเกณฑ์ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่ละเลยที�จะนํ ามาปรับใช้ ในบริษัทให้ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ ์
โดยภาพรวมแล้ว ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัตห
ิ น้ าที�ดว้ ยความรอบคอบ เป็ นอิสระ แสดงความเห็นอย่าง
ตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส และปฏิบัตห
ิ น้ าที� ได้ครบถ้วนตามกฎบัตรที� ได้รบั อนุ มัตจิ ากคณะกรรมการบริษัท มีการ
กํากับให้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน
� โดยบริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จํากัด ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และข้อ
ของบริษัท ที�จัดทําขึน
เสนอแนะด้านการควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สํานั กงาน อีวาย จํากัด โดยผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการ
เงินของบริษัท ดํารงตําแหน่ งเป็ นเลขานุ การของคณะกรรมการตรวจสอบและเป็ นผู้ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชี โดยตรง ซึ�งจากการพิจารณาข้อมูลและรายงานต่างๆ ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในซึ�งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี�ยงของบริษัทและบริษัทย่อย มีความเพียงพอและเหมาะสม
และสามารถป้ องกันทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทได้ บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที�ดี การจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท
เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที�รบั รองทั�วไป เชื�อถือได้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที�เป็ นสาระสําคัญ ยึดมั�นในจริยธรรมธุรกิจ รวมทัง� ปฏิบัตติ ามกฎระเบียบและข้อกฎหมายที�
เกี�ยวข้อง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
์

นายศราวุธ จารุจินดา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล

นายศราวุธ จารุจินดา
กรรมการ

นายศักดา หาญบุญตรง
ประธาน

นางสาวจงกลณี ตันสุวรรณ
กรรมการ

รายงานคณะกรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ได้รบั มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทให้ปฏิบัตห
ิ น้ าที�สําคัญตามที�กําหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ ในปี 2564 คณะกรรมการ
สรรหาฯ มีการประชุม 4 ครัง� สรุปการปฏิบัตห
ิ น้ าที�ที�สําคัญได้ดงั นี �
การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้สรรหาบุคคลที�เหมาะสมที�จะได้รบั แต่งตัง� เป็ นกรรมการแทนกรรมการที�ลาออกหรือครบ
กําหนดออกตามวาระ โดยมีหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาได้แก่ คุณสมบัติ ทักษะ ความรูแ้ ละความเชี�ยวชาญที�เป็ น
ประโยชน์ ตอ่ บริษัท รวมทัง� การทุ่มเทและอุทิศเวลาให้กับบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 มีกรรมการที�ตอ้ งออกตามวาระ 3 ท่าน คือ รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีววิ ฒ
ั นา
นายโชติก รัศมีทินกรกุล และนางสาวจงกลณี ตันสุวรรณ ซึ�งคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้
เสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกกรรมการทัง� 3 ท่านนี � กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อ
อีกวาระหนึ� ง เนื� องจากกรรมการทัง� 3 ท่าน มีคณ
ุ สมบัติ ทักษะ ความรูแ้ ละความเชี�ยวชาญที�สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
บริษัท อีกทัง� ยังทุ่มเทและมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัตห
ิ น้ าที�
ในปี 2564 นางชุตมิ า กติกาวงศ์ กรรมการและกรรมการบริหาร และนายสุวท
ิ ย์ มโนมัยยานนท์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กําหนคค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ลาออกจากตําแหน่ ง คณะกรรมการ
สรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล จึงได้สรรหาและแต่งตัง� บุคคลที�มีความเหมาะสมและมีความรูค้ วาม
สามารถเพื�อมาทําหน้ าที�ทดแทน โดยแต่งตัง� นายวิสุทธิ� จิราธิยุต ที�ปรึกษาของบริษัทเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการและ
กรรมการบริหารของบริษัท และแต่งตัง� นางสาวจงกลณี ตันสุวรรณ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กําหนดค่า
ตอบแทนและธรรมาภิบาล และกรรมการบริหารความเสี�ยง เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการตรวจสอบเพิ�มอีกตําแหน่ ง
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้ าที�บริหาร
คณะกรรมการสรรหาฯ เป็ นคณะกรรมการที�มีอํานาจหน้ าที� ในการกําหนดหลักเกณฑ์ และทําการประเมินผล
การปฏิบัตงิ านของประธานเจ้าหน้ าที�บริหาร
และนํ าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อ
พิจารณาอนุ มัตเิ ป็ นประจําทุกปี อย่างสมํ�าเสมอ เพื�อติดตามการปฏิบัตห
ิ น้ าที� ให้สอดคล้องกับภาระหน้ าที�ที�
ิ น้ าที� ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ า
คณะกรรมการมอบหมาย
ซึ�งจะเป็ นแรงผลักดันให้ฝ่ายบริหารปฏิบัตห
หมายที�กําหนดไว้ ในแต่ละปี
ในการประเมิน จะใช้แบบฟอร์มการประเมินที� ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ ไว้ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนหลัก
คะแนนเต็ม 100% แต่ละส่วนจะมีนํ�าหนั กความสําคัญต่างกัน คือ
ส่วนที� 1: ผลการปฏิบัตงิ าน
นํ �าหนั ก 70%
ส่วนที� 2: ทักษะการบริหารจัดการ นํ �าหนั ก 15%
ส่วนที� 3: พฤติกรรมของผู้บริหาร นํ �าหนั ก 15%
ในแต่ละส่วนจะประกอบด้วยเกณฑ์ ในการวัดผลงานตามข้อย่อย โดยในแต่ละข้อจะมีคะแนนเต็มแตกต่าง
กันไปตามลําดับความสําคัญ เมื�อรวมแล้วคะแนนเต็มในแต่ละส่วนจะเท่ากับ 100 คะแนน
กําหนดโครงสร้าง จํานวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอวาระค่าตอบแทนทุกประเภทของกรรมการประจําปี 2564
กรรมการ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณานํ าเสนอที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มัติ
โดยมีหลักเกณฑ์ ในการ
ิ น้ าที�ของ
พิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่ โครงสร้าง จํานวน และรูปแบบค่าตอบแทนที�เหมาะสมกับการปฏิบัตห
กรรมการแต่ละท่าน และมีการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื�นที�มีขนาดและ
ลักษณะการดําเนิ นธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทด้วย
ประธานเจ้าหน้ าที�บริหาร และพนั กงาน คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุ มัตคิ า่ ตอบแทนทุกประเภทของประธานเจ้าหน้ าที�บริหารและพนั กงาน
โดยอิงกับผลการปฏิบัตงิ าน
ผลการดําเนิ นงานรวมของกลุ่มบริษัท รวมถึงแผนการดําเนิ นธุรกิจในอนาคตของกลุ่มบริษัท
กํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการ
กํากับดูแลให้บริษัทปฏิบัตติ ามนโยบายและหลักเกณฑ์ดา้ นการกํากับดูแลกิจการที�กาํ หนดไว้ รวมทัง� ทบทวน
ให้มีการดําเนิ นการในเรือ� งต่างๆ ที�เกี�ยวข้องอย่างหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทได้รบั
การประเมินผลการกํากับดูแลกิจการประจําปี 2564 อยู่ ในระดับดีเลิศ (5 ดาว)
การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ �จจุบัน และเพื�อให้การกําหนดบทบาทหน้ าที�ของคณะกรรมการสรรหาฯ มีความชัดเจน และ
ครอบคลุมในทุกเรือ� งที�เกี�ยวข้อง
นายศักดา หาญบุญตรง
ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
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คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

นางสาวจงกลณี ตันสุวรรณ
กรรมการ

นายศราวุธ จารุจินดา
ประธาน

นายโชติก รัศมีทินกรกุล
กรรมการ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน มีประธานกรรมการบริหารความเสี�ยงเป็ นกรรมการ
อิสระ ปฏิบัตห
ิ น้ าที�ตามกฎบัตรที� ได้กําหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความ
� 2 ครัง� สรุปการปฏิบัตห
เสี�ยงมีการประชุมทัง� สิน
ิ น้ าที� ได้ดงั นี �
บริหารจัดการสถานการณ์ การระบาดของเชือ� ไวรัสโคโรนา (Covid-19)
ในช่วงปี 2564 โรคติดเชือ� ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงระบาดอยู่ตอ่ เนื� อง คณะทํางานบริหารความเสี�ยง
ของบริษัทร่วมกับฝ่ ายบริหารของบริษัท จึงได้กําหนดมาตรการการป้ องกันและดูแลพนั กงาน ติดตามข่าวสารและ
ประกาศต่างๆจากหน่ วยงานภาครัฐ และกําชับให้พนั กงานมีการป้ องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด รวมทัง� ประสานงาน
และจัดหาวัคซีนให้สําหรับพนั กงาน กลุ่มผู้รบั เหมาและลูกจ้างแรงงาน เพื�อเป็ นการป้ องกันการติดเชือ� หรือลดความ
รุนแรงหากติดเชือ� อีกทางหนึ� ง
รับทราบความคืบหน้ าและแผนการดําเนิ นการบริหารความเสีย� งประจําปี 2565
ได้รบั ทราบความคืบหน้ าการดําเนิ นงานด้านการบริหารความเสี�ยงที�
ที�ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง
ดําเนิ นการในปี 2564 ซึ�งมีการประเมินความเสี�ยงขององค์กร และหน่ วยงานต่างๆ ในกลุ่มบริษัท ทัง� โรงงาน
ฉะเชิงเทราและโรงงานสัตหีบ และได้สรุปจํานวนความเสี�ยงและการจัดการความเสี�ยงของแต่ละหน่ วยงาน พร้อม
ทัง� มีการจัดทําแผนการดําเนิ นการบริหารความเสี�ยงประจําปี 2565 และแผนบริหารความเสี�ยงเบือ� งต้นของทุก
หน่ วยงาน เพื�อใช้เป็ นกรอบการดําเนิ นการด้านการบริหารความเสี�ยงของกลุ่มบริษัท
บริษัทตระหนั กดีวา่ ไม่วา่ จะเป็ นความเสี�ยงที�เกิดจากสาเหตุใด หรือระดับใดก็สามารถก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ
�
ผลกระทบต่อการดําเนิ นธุรกิจของบริษัทได้ทงั � สิน
ดังนั �นจึงได้ ให้ความสําคัญต่อการบริหารจัดการความเสี�ยงใน
ทุกๆ เรือ� ง เพื�อให้มีการจัดการและควบคุมความเสี�ยงให้อยู่ ในวงจํากัด หรือแก้ ไขไห้หมดไป เพื�อยังประโยชน์ กลับ
คืนมาสู่บริษัทให้ ได้มากที�สุด
นายศราวุธ จารุจินดา
ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง
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คณะกรรมการบริหาร

นายโชติก รัศมีทินกรกุล
ประธาน

นายวิสุทธิ� จิราธิยุต
กรรมการ
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การประกอบธุรกิจ
และผลการดําเนินงาน
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1.

โครงสร า งและการดํา เนิ น งานของกลุ ม บริ ษั ท

1.1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุ ร กิ จ
บริ ษทั เบสท์เทค เป็ นบริ ษทั แกน (Core Company) ประกอบธุ รกิ จให้บริ การแปรรู ปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก
(Steel Fabrication) ตามความต้อ งการและข้อ กํา หนด (Specification) ของลู ก ค้า โดยชิ้ น งานที่ บ ริ ษ ัท ผลิ ต จะถู ก นํา ไป
ประกอบติดตั้งในงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น เหมืองแร่ ก๊าซและปิ โตรเลียม และ
พลังงาน เป็ นต้น โดยบริ ษทั มีศกั ยภาพในการรับงานได้หลากหลายประเภท และได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่งาน
แปรรู ปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) ที่การผลิตต้องอาศัยความรู ้และความชํานาญเฉพาะด้าน เช่น งานระบบท่อ (Piping
System Fabrication) งานแปรรู ปและประกอบถังทนแรงดันและถังบรรจุ (Pressure Vessels and Storage Tanks) และงาน
โครงสร้าง (Structural Steel Fabrication) รวมไปถึงงานแปรรู ปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) ซึ่ ง
เป็ นงานโครงการขนาดใหญ่ และในปี 2559 บริ ษทั ได้เริ่ มดําเนิ นการประกอบธุ รกิ จ ก่ อสร้ างโรงไฟฟ้ าแบบครบวงจร
(Power Plant EPC Contractor) เพื่อรองรั บงานก่ อสร้ างโรงไฟฟ้ า โดยบริ ษทั เป็ นผูร้ ับเหมาหลักของโครงการ เน้นกลุ่ม
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ

วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ และกลยุ ท ธ เ พื่ อ ความยั่ ง ยื น
วิสัยทัศน
เสริ มสร้ างความเข้มแข็งในการบริ หารจัดการและการดําเนิ นธุ รกิ จอย่าง
สมดุล เพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว โดยเน้นการ
ผลิตสิ นค้าและบริ การที่ ดี มีคุณภาพ ทั้งด้านประสิ ทธิ ภาพการทํางาน การ
ควบคุ ม ต้น ทุ น การส่ ง มอบงาน ควบคู่ กับ การรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมและ
สิ่ งแวดล้อม
พันธกิจและกลยุทธเพื่อความยั่งยืน
แสวงหาการลงทุนในโครงการที่มีผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสม และมีความ
ต่อเนื่องของรายได้ เพื่อสร้างโอกาสและต่อยอดธุรกิจ
พัฒนาคุณภาพการให้บริ การอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ มีประสิ ทธิภาพ รองรับเทคโนโลยีใหม่ ด้วยการ
บริ หารจัดการและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ
ส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสร้างวัฒนธรรมในการดําเนินธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบ
บริ หารจัดการพันธมิตรเพื่อโอกาสและการเติบโตทางธุรกิจร่ วมกัน
บริ หารจัดการผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและส่งเสริ มการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
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ประวั ติ ค วามเป น มาและพั ฒ นาการที่ สํา คั ญ ของกลุ ม บริ ษั ท
บริ ษทั เดิ มชื่ อ บริ ษทั ซุ ปเปอร์ วิน แอสเซท จํากัด (“ซุ ปเปอร์ วิน”) ประกอบธุ รกิ จโดยการถือหุ ้นในบริ ษทั อื่น (Holding
Company) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 โดยมีบริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (“เบสท์เทค”)เป็ นบริ ษทั แกน
(Core Company) ซึ่ งได้จัดตั้งและเริ่ มดําเนิ นธุ รกิ จมาตั้งแต่ปี 2530 โดยในระยะแรก เบสท์เทคดําเนิ นธุ รกิ จการค้าวัสดุ
อุปกรณ์ทางวิศวกรรมซึ่ งใช้ในโรงงานต่างๆ เช่น วาล์ว ท่อ และข้อต่อ เป็ นต้น เมื่อเริ่ มแรก ลูกค้าหลักของเบสท์เทคอยูใ่ น
กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซและปิ โตรเลียม และกลุ่มลูกค้าโรงไฟฟ้า ต่อมาได้ขยายบริ การครอบคลุมอุตสาหกรรมหนักอื่นๆ ด้วย
วิสัยทัศน์ของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ที่เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในการให้บริ การแปรรู ปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก (Steel
Fabrication)
2530
2533
2534

2538

2540

2545

2549

2551

 บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จํากัด (“เบสท์เทค”) จดทะเบียนตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 2.00
ล้านบาท เพื่อดําเนินธุรกิจการค้า วัสดุ อุปกรณ์ และระบบท่อ สําหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมก๊าซและ
ปิ โตรเลียม โรงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมหนักอื่นๆ
 เบสท์เทคได้ขยายธุรกิจโดยเริ่ มจากการรับงานผลิตระบบท่อระบายความร้อนให้กบั โรงไฟฟ้าบางปะ
กง ซึ่งเป็ นการให้บริ การผลิตงานแปรรู ปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) งานแรกของกลุ่มบริ ษทั
 จัดตั้ง บริ ษทั เกรทพาวเวอร์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จํากัด (“เกรทพาวเวอร์ ”) ขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 2.00 ล้าน
บาท เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจรับผลิตระบบท่อต่างๆ ในโรงไฟฟ้า
 เกรทพาวเวอร์ จัดตั้งโรงงานที่อาํ เภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้บริ การผลิตระบบท่อต่างๆ ใน
โรงไฟฟ้า โดยในช่วงแรกเกรทพาวเวอร์ให้บริ การผลิตเฉพาะระบบท่อต่างๆ ในโรงไฟฟ้า จากนั้นจึง
ขยายขอบเขตการให้บริ ก ารไปยัง งานแปรรู ป และประกอบถังทนแรงดัน และถัง บรรจุ แ ละงาน
โครงสร้าง
 ขยายการให้บริ การไปยังกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ โดยเบสท์เทค ได้รับการว่าจ้างจากบริ ษทั Stone &
Webster เพื่อให้บริ การผลิตระบบท่อระบายความร้อน สําหรับโครงการโรงไฟฟ้า Phả Lại ประเทศ
เวียดนาม
 เบสท์เทคได้รับการว่าจ้างจากผูร้ ั บเหมาหลักของโครงการ (EPC Contractor) จํานวน 8 ราย เพื่อ
ให้บริ การแปรรู ปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) สําหรับโครงการบําบัดนํ้าเสี ยชางงี (Changi Water
Reclamation) ประเทศสิ งคโปร์ ซึ่ งประกอบด้วย งานระบบท่อและอุปกรณ์ เชื่ อมต่อระบบท่อ ถัง
บรรจุ สารหล่อเย็น (Coolant Tank) และถังพักลม (Air Receiver Pressure Vessel) โครงสร้ าง ปาก
กรวย (Hopper) และโครงสร้างทางเดิน เป็ นต้น โดยมีมูลค่าโครงการที่เบสท์เทคให้บริ การประมาณ
23.1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
 เกรทพาวเวอร์ ได้รับการส่งเสริ มการลงทุนครั้งแรก ภายใต้บตั รส่งเสริ มการลงทุน เลขที่ 154(2)/2549
สําหรับโรงงานฉะเชิงเทรา บัตรส่ งเสริ มการลงทุนดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มการลงทุนใน
กิจการผลิตท่อเหล็ก ข้อต่อและข้องอ
 เบสท์เทคตั้งโรงงานแห่ งใหม่ (โรงงานสัตหี บ) ในพื้นที่ ท่าเรื อพาณิ ชย์สัตหี บ อําเภอสัตหี บ จังหวัด
ชลบุรี เพื่อรองรับการขยายธุ รกิ จงานแปรรู ปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization)
ทําเลดังกล่าวมีขอ้ ได้เปรี ยบ คือ มีตาํ แหน่งที่ต้ งั ติดกับท่าเรื อนํ้าลึก มีระดับความลึกจากระดับนํ้าทะเล
ประมาณ 12 เมตร ทําให้สะดวกในการจัดส่ งสิ นค้าให้กบั ลูกค้าต่างประเทศ สามารถลดต้นทุนการ
ขนส่งสิ นค้ามายังท่าเรื อได้ นอกจากนี้ท่าเรื อดังกล่าวยังมีพ้ืนที่หน้าท่ากว้างขวาง ทําให้สามารถรับงาน
ก่อสร้างขนาดใหญ่ได้โดยไม่มีขอ้ จํากัดด้านขนาดของชิ้นงาน
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2554

2555

2557

2558

 ได้รับงานก่อสร้างโครงการ Golar Winter Renovation of FSRU ซึ่งเป็ นเรื อขนส่งก๊าซธรรมชาติขนาด
ใหญ่ (Floating Storage and Regasification Unit หรื อ FSRU) ณ ประเทศบราซิ ล นับเป็ นงานแปรรู ป
และประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) งานแรกของกลุ่มบริ ษทั โดยมีมูลค่าโครงการที่
เบสท์เทคให้บริ การประมาณ 1.3 ล้านยูโร
 ได้รั บ งานก่ อ สร้ า งโครงการ Peregrino FPSO ซึ่ งเป็ นเรื อ ผลิ ต และกัก เก็ บ ปิ โตรเลี ย มขนาดใหญ่
(Floating Production Storage and Offloading หรื อ FPSO) ณ ประเทศบราซิ ล โดยมีมูลค่าโครงการที่
เบสท์เทคให้บริ การประมาณ 3.5 ล้านยูโร
 เกรทพาวเวอร์ ได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุนเลขที่ 1997(5)/2554 สําหรั บโรงงานฉะเชิ งเทรา และ
เบสท์เทค ได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุนเลขที่ 1996(5)/2554 สําหรับโรงงานสัตหี บ บัตรส่ งเสริ มการ
ลงทุนทั้งสองใบมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มการลงทุนในกิจการผลิตเครื่ องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่ วน
และกิจการผลิตโครงสร้างโลหะสําหรับงานก่อสร้างหรื องานอุตสาหกรรม หรื อการซ่อม Platform
 เบสท์เทคได้รับการว่าจ้างจากผูร้ ั บเหมาหลักของโครงการ (EPC Contractor) จํานวน 4 ราย เพื่อ
ให้บริ การงานแปรรู ปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) ในโครงการ Solomon
Iron Ore ซึ่ ง เป็ นโครงการเหมื อ งเหล็ก ขนาดใหญ่ ณ ประเทศออสเตรเลี ย ของ Fortescue Metals
Group (FMG) ทั้งนี้ เบสท์เทค ได้รับความไว้วางใจในการให้บริ การงานแปรรู ปและประกอบกลุ่ม
ชิ้ น งานขนาดใหญ่ (Modularization) ทั้ง โครงการซึ่ งได้แ ก่ ระบบการผลิ ต แร่ (Ore Processing
Facility) เครื่ องบดแร่ (Crushing Hub) สายพานลําเลี ยงแร่ (Conveyer) และเครื่ องลําเลี ยงแร่ ไปยัง
รถไฟเพื่อขนส่ ง (Train Load Out) โดยมีมูลค่าโครงการที่ เบสท์เทคให้บริ การประมาณ 218.1 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ
 กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นการปรับโครงสร้างธุ รกิ จ โดยเบสท์เทคเข้าซื้ อกิ จการและควบรวมกับ เกรทพาว
เวอร์ โดยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)
 บริ ษทั ซุปเปอร์ วิน แอสเสท จํากัด (“ซุปเปอร์ วิน”) จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท เพื่อ
ดําเนินธุรกิจให้เช่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์การผลิตงานแปรรู ปโลหะต่างๆ
 เบสท์เทคได้รับการว่าจ้างจาก Samsung C&T Corporation เพื่อให้บริ การงานแปรรู ปและประกอบ
กลุ่มชิ้ นงานขนาดใหญ่ (Modularization) ในโครงการ Roy Hills ซึ่ งเป็ นโครงการเหมื องแร่ เหล็ก
ขนาดใหญ่ ณ ประเทศออสเตรเลีย โดยมีมูลค่าโครงการที่ เบสท์เทคให้บริ การประมาณ 105.6 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ
 ซุปเปอร์ วิน เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด และปรับโครงสร้างการถือหุน้ ในกลุ่ม
บริ ษทั โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษทั เป็ น 300.00 ล้านบาท และเข้าถือหุ ้นของเบสท์เทคในสัดส่ วน
ร้อยละ 99.50 เพื่อเป็ นการเตรี ยมพร้อมรับการขยายกิจการในอนาคต และการเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 บริ ษทั เข้าถือหุ ้นในบริ ษทั บีที แอนด์ อาวล์ โซล่าร์ 1 จํากัด (“บีทีอาวล์”) ในสัดส่ วนร้อยละ 90 เพื่อ
รองรั บการยื่นประมูลโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์และ/หรื อพลังงานหมุนเวียนอื่นใน
อนาคต
 จัดตั้งบริ ษทั เบสท์เทคอินดัสตรี ส์ จํากัด (“บีทีไอ”) ขึ้น เพื่อรองรับการขยายกําลังการผลิตของธุรกิจ
ให้บริ การแปรรู ปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก โดยบริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100.00
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 บริ ษทั จดทะเบี ยนแปรสภาพจากบริ ษทั จํากัด เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดเมื่ อวันที่ 15 ตุลาคม 2558
จากนั้น ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300.00 ล้านบาท เป็ น 378.00 ล้านบาท โดยออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 156.00 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก
และนําหุ ้นสามัญของบริ ษทั เข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม
2559
 บริ ษทั เข้าถือหุน้ ในบริ ษทั โกลบอล คลีนเอ็นเนอร์จี จํากัด (“โกลบอลคลีน) ในสัดส่ วนร้อยละ 95.50
เพื่อรองรับการดําเนิ นโครงการโรงไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์และ/หรื อพลังงานหมุนเวียนอื่น
ต่อมาได้เข้าซื้ อหุ ้นโกลบอลคลีน จากผูถ้ ือหุ ้นเดิม ทําให้บริ ษทั มีสัดส่ วนการถือหุน้ ในโกลบอล คลีน
เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 100.00
 เบสท์เทค ขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจไปสู่งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร (Power Plant EPC
Contractor) โดยเริ่ มจากการรับงาน EPC (Engineering, Procurement & Construction) ให้กบั โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ขนาดกําลังการผลิต 5 MW จํานวน 2 โครงการที่ จังหวัด
ตราด และจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
 บีทีไอได้รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่ 59–0548–0–01–2–0 สําหรับโรงงานฉะเชิงเทราและโรงงาน
สั ต หี บ เพื่ อ ส่ ง เสริ มการลงทุ น ในกิ จ การผลิ ต โครงสร้ า งโลหะสํ า หรั บ งานก่ อ สร้ า งหรื อ งาน
อุตสาหกรรม และชิ้นส่วนโลหะ
 เบสท์ เ ทคได้ รั บ ใบรั บ รองมาตรฐาน JIS–H Grade จาก Japan Steel–Fabrication Appraisal
Organization (JSAO) ซึ่ งเป็ นมาตรฐานสําหรับการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กสําหรับอาคารขนาดใหญ่
ในประเทศญี่ปุ่น
 บีทีไอโอนกิจการตามบัตรส่ งเสริ มการลงทุนเลขที่ 59–0548–0–01–2–0 ให้เบสท์เทค และเบสท์เทค
ได้ดาํ เนินการรับโอนสิ ทธิดงั กล่าว โดยมีสิทธิและประโยชน์เท่าที่เหลืออยูเ่ ดิม
 บริ ษทั ย่อยสองแห่งคือ โกลบอลคลีน และ บีที อาวล์ จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิ ชย์
 เบสท์เทค เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 2.2 ล้านหุ ้น หรื อ 220 ล้านบาท โดยขายให้ผถู ้ ือหุ ้นเดิม ใน
ราคาหุน้ ละ 100 บาท ทําให้มีทุนจดทะเบียนรวม 3 ล้านหุน้ หรื อ 300 ล้านบาท
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1.2. ลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ
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โครงสร า งรายได
รายได้ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. รายได้จากการรับจ้างผลิต ซึ่งสามารถแบ่งประเภทรายได้ออกเป็ น 4 ประเภทตามลักษณะงาน ดังนี้
1.1. งานแปรรู ปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization)
1.2. งานแปรรู ปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication)
1.3. งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร (Power Plant EPC Contractor)
1.4. งานอื่นๆ (Others) เช่น งานติดตั้ง (Installer) และงานให้บริ การต่างๆ(Other services)
2. รายได้อื่น ซึ่งได้แก่ รายได้ค่าเช่าและบริ การ เงินปั นผลรับ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และดอกเบี้ยรับ เป็ นต้น
โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี 2562 – 2564 เป็ นดังนี้
รายการ
รายได้ จากการรับจ้ างผลิต
งานแปรรู ปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาด
ใหญ่ (Modularization)
งานแปรรู ปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication)
งานก่อสร้างโรงไฟฟ้ าแบบครบวงจร
(Power Plant EPC Contractor)
งานอื่นๆ (Others)
รวมรายได้ จากการรับจ้ างผลิต
รายได้อื่น
รวมรายได้

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
2564
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
–

–

595.67

40.43

570.69

44.85

1,031.10

71.55

676.77

45.93

638.12

50.15

54.84

3.81

75.07

5.10

1.21

0.09

323.07
1,409.01
31.60
1,440.61

22.42
97.78
2.22
100.00

89.55
1,437.06
36.37
1,473.43

6.07
97.53
2.47
100.00

44.13
1,254.15
18.19
1,272.34

3.47
98.57
1.43
100.00

รายได้จากการรับจ้างผลิตเป็ นรายได้หลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สามารถแบ่งตามประเภทลูกค้าได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1) รายได้ที่มาจากลูกค้าภายในประเทศ และ 2) รายได้ที่มาจากลูกค้าต่างประเทศ ดังนี้
รายการ
รายได้จากลูกค้าภายในประเทศ
รายได้จากลูกค้าต่างประเทศ
รวมรายได้ จากการรับจ้ างผลิต

สําหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
2564
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
864.04
61.32 1,023.35
71.21 1,008.42
80.41
544.97
38.68
413.71
28.79
245.73
19.59
1,409.01 100.00 1,437.06 100.00 1,254.15 100.00
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ลั ก ษณะบริ ก าร

ลักษณะบริ การ

งานแปรรู ปและ
ประกอบกลุ่มชิ้นงาน
ขนาดใหญ่

งานแปรรู ปชิ้นงาน
เหล็ก

งานก่อสร้าง
โรงไฟฟ้ าแบบครบ
วงจร

งานระบบท่อ

งานแปรรู ปและ
ประกอบถังทน
แรงดันและถังบรรจุ

งานโครงสร้าง

บริ ษทั มีการให้บริ การ 2 ประเภท คือการแปรรู ปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก (Steel Fabrication) และให้บริ การ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร (Power Plant EPC Contractor) โดยบริ ษทั ให้บริ การผ่านบริ ษทั แกนหรื อเบสท์เทค
การให้บริ การแปรรู ปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก (Steel Fabrication) เป็ นการนําเหล็กรู ปพรรณหรื อเหล็กแผ่นซึ่ งมี
คุณสมบัติและมาตรฐานตามที่ลูกค้ากําหนด โดยการตัด ขึ้นรู ป ประกอบและเชื่ อมเป็ นชิ้นงานหรื อโครงสร้างโลหะตาม
แบบ (Drawing) ที่ ได้ตกลงกัน โดยสามารถแบ่งกลุ่มของงานบริ การออกได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1) งานแปรรู ปและ
ประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) และ 2) งานแปรรู ปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) โดยลูกค้าของบริ ษทั
เป็ นผูร้ ั บเหมาหลัก (EPC Contractor) สําหรั บโครงการก่ อสร้ างงานวิศวกรรมขนาดใหญ่และเจ้าของโครงการ (Project
Owner) ที่ดาํ เนินธุรกิจอยูใ่ นอุตสาหกรรมหนักต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ก๊าซและปิ โตรเลียม และพลังงาน ซึ่งมีที่ต้ งั
โครงการกระจายอยูต่ ามประเทศที่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว ในทวีปออสเตรเลีย เอเชีย และอเมริ กาใต้ เป็ นต้น
และการให้บริ การอีกประเภทคือการให้บริ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร (Power Plant EPC Contractor) โดยบริ ษทั
เป็ นผูร้ ับเหมาหลักของโครงการ ทําหน้าที่เป็ นผูด้ าํ เนินการออกแบบวิศวกรรม จัดซื้ อจัดหาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ รวมถึง
งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้งหมด ประเภทของงานที่เบสท์เทคให้บริ การผลิตมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.

งานแปรรูปและประกอบกลุมชิ้นงานขนาดใหญ (Modularization)
งานแปรรู ปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) เป็ นการผลิตโครงสร้างเหล็กหรื อระบบการผลิต
ของโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น เหมืองแร่ และ ก๊าซและปิ โตรเลียม ลักษณะงานจะเริ่ มต้นจากการศึกษา
และออกแบบ การกําหนดรายละเอียดทางวิศวกรรม การถอดแบบทางวิศวกรรมเพื่อศึ กษารายละเอียดในการผลิต
และการกําหนดแผนการดําเนิ นงาน (Project Planning) จากนั้นจึงเข้าสู่ กระบวนการแปรรู ปเหล็ก โดยผลิตแยกเป็ น
ชิ้นงานสําเร็ จรู ปขนาดเล็กหลายๆ ชิ้นงาน จากนั้นจึงขนส่ งเพื่อนําไปประกอบเป็ นกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ที่มีความ
ซับซ้อน ณ พื้นที่ก่อสร้างของโครงการ
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บริ ษัท ใช้ โ รงงานสั ต หี บ เป็ นสถานที่ ห ลัก ในการผลิ ต งานแปรรู ปและประกอบกลุ่ ม ชิ้ น งานขนาดใหญ่
(Modularization) เนื่องจากโรงงานสัตหี บมีพ้ืนที่กว้างและถือเป็ นจุดยุทธศาสตร์ที่สาํ คัญ โดยสถานที่ต้ งั อยูต่ ิดกับ
ท่ า เรื อ สัต หี บ ซึ่ ง เป็ นท่ า เรื อ พาณิ ช ย์น้ ํา ลึ ก ทํา ให้บ ริ ษ ัท จัด ส่ ง ชิ้ น งานซึ่ ง มี ข นาดใหญ่ ผ่า นทางท่ า เรื อ นํ้า ลึ ก ได้
นอกจากนี้ ยังประหยัดต้นทุนค่าการขนส่ง เมื่อเปรี ยบเทียบกับผูใ้ ห้บริ การรับจ้างผลิตรายอื่นๆ ที่ตอ้ งขนส่งทางถนน
เพื่อนําสิ นค้ามายังท่าเรื อ
บริ ษทั มีผลงานการให้บริ การออกแบบ ผลิตงานแปรรู ปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) หลาย
โครงการ โดยเริ่ มต้นจากโครงการในอุตสาหกรรมก๊าซและปิ โตรเลียม จากนั้นจึ งขยายขอบเขตการรับงานไปยัง
โครงการในอุตสาหกรรมหนักอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็ นต้น ซึ่ งกลุ่มลูกค้าของโครงการประเภทนี้โดย
ส่ ว นใหญ่ จะเป็ นบริ ษทั ขนาดใหญ่ ร ะดับโลก เช่ น 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. เป็ นต้น
2.

งานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication)
งานแปรรู ปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) เป็ นกระบวนการแปลงสภาพวัตถุดิบ เช่น เหล็กแผ่น เหล็กรู ปพรรณ
และท่อเหล็ก เป็ นชิ้นงานโลหะตามแบบทางวิศวกรรมกําหนด กระบวนการผลิตมีหลายรู ปแบบขึ้นอยูก่ บั ลักษณะ
ของชิ้นงาน โดยทัว่ ไปขั้นตอนการผลิตจะประกอบไปด้วย การตัด ดัด เจาะ เชื่อม และประกอบโลหะ ทั้งนี้ บริ ษทั
สามารถให้บริ การผลิตงานแปรรู ปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) จากโรงงานทั้งสองแห่ งคือโรงงานฉะเชิงเทรา
และโรงงานสัตหี บ โดยสามารถผลิตชิ้นงานได้หลายประเภท ดังนี้
2.1. งานระบบทอ (Piping System Fabrication)
บริ ษทั ให้บริ การถอดแบบงานระบบท่อ เพื่อผลิตและแปรรู ปให้ได้ตามขนาดและรู ปร่ าง ที่ กาํ หนดตาม
แบบ จากนั้นจึ งนํามาประกอบเป็ นระบบท่อซึ่ งใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งในกระบวนการผลิ ต ณ พื้นที่ ก่อสร้ า ง
หรื อพื้นที่ โรงงานต่างๆ โดยสามารถให้บริ การงานระบบท่อได้หลากหลาย เช่น งานแปรรู ปเหล็กแผ่น
เป็ นท่อ ระบบท่อระบายความร้อนในโรงไฟฟ้ า ระบบท่อของอาคาร ระบบท่อบําบัดนํ้าเสี ย และระบบ
ท่อภายในโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น ทั้งนี้ บริ ษทั มีความชํานาญในงานระบบท่อของโรงไฟฟ้ าเป็ น
พิเศษ โดยบริ ษทั เป็ นหนึ่ งในผูน้ าํ ด้านการให้บริ การงานระบบท่อระดับประเทศซึ่ งได้รับความไว้วางใจ
จากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (“กฟผ.”) ในการเป็ นผูผ้ ลิตระบบท่อให้กบั โครงการโรงไฟฟ้า
ของ กฟผ. เกื อบทุกโครงการมาอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีประสบการณ์ในการให้บริ การงาน
ระบบท่อ ระบายความร้อ นให้แ ก่บ ริ ษ ทั เอกชนอื่น ๆ อีก ด้ว ย ตัว อย่า งโครงการโรงไฟฟ้ า ที่ บริ ษทั เคย
ให้บ ริ ก าร เช่น โรงไฟฟ้ า วัง น้อ ย จัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา ของ กฟผ. โรงไฟฟ้ า บางปะกง จัง หวัด
ฉะเชิ งเทรา ของ กฟผ. โรงไฟฟ้ าแก่งคอย 2 จังหวัดสระบุรี ของบริ ษทั กัลฟ อิเล็คตริ ก จํากัด (มหาชน)
และโรงไฟฟ้ า โกลว์ ระยะที่ 5 จัง หวัด ระยอง ของบริ ษ ทั โกลว์ พลัง งาน จํา กัด (มหาชน) , โครงการ
พัฒนาโรงไฟฟ้ าทดแทนโรงไฟฟ้ าพระนครใต้ ระยะที่ 1 ของ กฟผ. และโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้ อ น
จากเชื้ อ เพลิง ถ่า นหิ น TAKETOYO NO.5 ที่ ป ระเทศญี่ปุ่ น เป็ นต้น ในปั จ จุบ นั บริ ษทั มีก ารขยายฐาน
ลูก ค้า ครอบคลุม กลุ่ม โรงไฟฟ้ า เชื้ อ เพลิง ชี ว มวล (BIOMASS POWER PLANT) ด้ว ย เช่น โรงไฟฟ้ า
มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ของ บริ ษทั มหาชัย กรี น เพาเวอร์ จํากัด นอกจากนี้ บริ ษทั ยังให้บริ การงาน
สนับสนุ นอื่นๆ เกี่ ยวกับระบบท่อ เช่น งานทาสี เคลือบและหุ ้มผิวท่อ (PAINTING, COATING, AND
WRAPPING) งานผลิตฐานรองโครงสร้างระบบท่อขนาดใหญ่ (PIPING SUPPORT) ซึ่ งเป็ นฐานหรื อ
โครงสร้างสําหรับรองรับนํ้าหนักระบบท่อในโรงไฟฟ้ า หรื อโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เป็ นต้น
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3.

2.2.

งานแปรรูปและประกอบถังทนแรงดันและถังบรรจุ (Pressure Vessels and Storage Tanks)
ถังทนแรงดัน (Pressure Vessels) เป็ นอุปกรณ์ สําหรับบรรจุ ของเหลวหรื อก๊าซที่ ขนส่ งหรื อถ่ายเทภายใต้
สภาวะที่มีแรงดันที่สูงกว่าปกติ เช่น ถังบรรจุก๊าซ ถังบรรจุน้ าํ ร้อน (Hot Water) ดังนั้นการผลิตและประกอบ
ถังทนแรงดันจึงต้องอาศัยความชํานาญทางวิศวกรรมการผลิตเฉพาะทาง ลูกค้าส่วนใหญ่ตอ้ งการคุณภาพการ
ผลิ ตที่ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล ซึ่ งบริ ษทั ได้รับการรั บรองคุณภาพมาตรฐาน
ดั ง กล่ า วหลายมาตรฐาน เช่ น 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) ซึ่ งมาตรฐานทั้งสองนี้ เป็ นมาตรฐานจากประเทศสหรั ฐอเมริ กาที่ ได้รับการยอมรั บใน
ระดับสากล นอกจากนี้ เบสท์เทคยังสามารถให้บริ การงานแปรรู ปและประกอบถังบรรจุที่ไม่ได้รับแรงดัน
(Non–pressured Tanks หรื อ Storage Tanks) ได้อีกด้วย โดยถังบรรจุดงั กล่าวส่ วนใหญ่จะใช้สําหรับบรรจุ
ของเหลวที่ ใช้ในโรงงานภายใต้สภาวะแวดล้อมปกติ นอกจากการผลิตแล้ว บริ ษทั ยังขยายการให้บริ การ
ครอบคลุมการให้บริ การรับดัดแปลงและซ่อมบํารุ งถังทนแรงดันและถังบรรจุตามคําสัง่ ของลูกค้าอีกด้วย

2.3.

งานโครงสราง (Structural Steel Fabrication)
บริ ษทั ให้บริ การรับก่อสร้างงานโครงสร้าง (Structural Steel Fabrication) ในอุตสาหกรรมหนักต่างๆ เช่น
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพลังงาน งานโครงสร้างเป็ นงานแปรรู ปชิ้นงานเหล็ก โดยมีเหล็ก
แผ่น และเหล็กรู ปพรรณเป็ นวัตถุดิบหลัก มาแปรรู ปผ่านกระบวนการ ตัด ดัด เชื่ อม และประกอบ เป็ น
โครงสร้างอาคาร โรงงาน หรื อส่ วนหนึ่ งของระบบการผลิตตามแบบที่ลูกค้ากําหนด เช่น งานแปรรู ปเสา
และคานโลหะ (Beam and Column) คานโครงสร้ า งขนาดใหญ่ (Girders) และทางเดิ น ตะแกรงเหล็ก
(Walkways and Gratings) เป็ นต้น ทั้ง นี้ งานโครงสร้ า ง (Structural Steel Fabrication) มัก จะมี ข นาดและ
ความซับซ้อนทางวิศวกรรมน้อยกว่างานแปรรู ปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) โดย
ชิ้นงานที่สร้างขึ้นมักจะถูกนําไปประกอบเข้ากับงานสนับสนุนงานแปรรู ปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาด
ใหญ่ (Modularization) และงานแปรรู ปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication)

งานกอสรางโรงไฟฟาแบบครบวงจร (Power Plant EPC Contractor)
บริ ษทั ให้บริ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร (Power Plant EPC Contractor) โดยบริ ษทั เป็ นผูร้ ับเหมาหลักของ
โครงการ ทําหน้าที่เป็ นผูด้ าํ เนินการออกแบบทางวิศวกรรม จัดซื้อ และควบคุมงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร
(EPC Contractor) ให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมผูป้ ระกอบการโรงไฟฟ้ าต่างๆ โดยเน้นหนักในกลุ่มโรงไฟฟ้ า
พลังงานหมุนเวียน บริ ษทั มีหน้าที่ในการออกแบบทางวิศวกรรม ระบบผลิตไฟฟ้า ร่ วมกับลูกค้าในการจัดซื้อจัดหา
เครื่ องจักรอุปกรณ์การผลิต หรื อชิ้นส่ วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าและติดตั้งเครื่ องจักร
อุปกรณ์ การทดสอบการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า พร้อมทั้งเป็ นผูค้ วบคุมและบริ หารโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ า
จนกระทั่ง โรงไฟฟ้ า สามารถดํา เนิ น การในเชิ ง พาณิ ช ย์ไ ด้ ตัว อย่า งโครงการโรงไฟฟ้ า ที่ บ ริ ษ ัท เคยให้บ ริ ก าร
เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จังหวัดตราด และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
สหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นต้น
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มาตรฐานและใบรั บ รองด า นคุ ณ ภาพ
ด้วยนโยบายการดําเนินงานของบริ ษทั ที่มุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยบริ การและสิ นค้าที่มีคุณภาพและการพัฒนา
อย่างต่อเนื่ อง ทําให้ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา บริ ษทั มีการพัฒนาปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานในระดับสากล
สอดรับกับความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลจากสถาบัน
ที่ให้การรับรองคุณภาพมาตรฐานต่างๆ
มาตรฐานและใบรับรองดานคุณภาพที่บริษัทไดรบั
มาตรฐาน/
ปที่ไดรับการ
คําอธิบาย
สถาบัน
ประเทศ
รับรองเปนครั้งแรก
ใบรับรอง
ISO 9001:2015 มาตรฐานระบบการบริ หารองค์กร
Bureau
มาตรฐานสากล
2546
Veritas
ASME U Stamp มาตรฐานการผลิตและประกอบภาชนะ
ASME1
สหรัฐอเมริ กา
2549
ทนแรงดันที่ไม่สมั ผัสความร้อน (Unfired
Pressure Vessel) โดยสามารถทนแรงดัน
ได้ไม่เกิน 3,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi)
ASME PP Stamp มาตรฐานการประกอบและติดตั้งท่อทน
ASME1
สหรัฐอเมริ กา
2549
แรงดัน (Pressure Piping)
ASME S Stamp มาตรฐานการผลิตและประกอบเครื่ อง
ASME1
สหรัฐอเมริ กา
2549
กําเนิดไอนํ้า (Boilers)
National Board R มาตรฐานการซ่อมบํารุ ง ดัดแปลงถังไอ
NBIC2
สหรัฐอเมริ กา
2549
นํ้าและภาชนะทนแรงดัน (Boiler and
Pressure Vessel)
ASME U2 Stamp มาตรฐานการผลิตภาชนะทนแรงดันที่ไม่
ASME1
สหรัฐอเมริ กา
2552
สัมผัสความร้อน (Unfired Pressure
Vessel) โดยสามารถทนแรงดันได้ไม่เกิน
10,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi)
ISO 14001:2015 มาตรฐานการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม
Bureau
มาตรฐานสากล
2552
Veritas
MHI Certificate ใบรับรองคุณภาพการผลิตท่อและถัง
MHI3
ญี่ปุ่น
2552
of Qualification
EN 1090–1:2009 มาตรฐานสหภาพยุโรปสําหรับระบบ
TUV
เยอรมัน
2558
+A1:2011
ควบคุมการผลิตโครงสร้างเหล็ก
NORD
DIN EN ISO
การรับรองคุณภาพโรงงานเชื่อมโลหะ
TUV
เยอรมัน
2558
3834–2
สําหรับโครงสร้างเหล็ก
NORD
JIS–H Grade
ใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสําหรับการ
JSAO4
ญี่ปุ่น
2560
ก่อสร้างโครงสร้างเหล็กสําหรับอาคาร
ขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น
Remarks:

1

ASME
NBIC
3
MHI
4
JSAO
2

=
=
=
=

The American Society of Mechanical Engineers
The National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors
Mitsubishi Heavy Industries
Japan Steel–Fabrication Appraisal Organization
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บั ต รส ง เสริ ม การลงทุ น
กลุ่มบริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนแก่กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) จํานวน 3 ฉบับ โดยเบสท์เทคได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุนฯ สําหรับโรงงานสัตหี บและโรงงานฉะเชิงเทราแห่งละ
1 บัตร และในปี 2559 บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั เบสท์เทค อินดัสตรี ส์ จํากัด ได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุนเพิ่มเติม
สําหรับการผลิตในท้องที่จงั หวัดฉะเชิ งเทราและจังหวัดชลบุรี และในปี 2561 บริ ษทั เบสท์เทค อินดัสตรี ส์ จํากัด ได้โอน
บัตรส่งเสริ มการลงทุนดังกล่าวให้แก่เบสท์เทค
โรงงานในทองที่จังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี
เบสท์เทค
เบสท์เทค (โรงงานฉะเชิงเทรา)
ผูไดรับการสงเสริม เบสท์เทค (โรงงานสัตหีบ)
11 สิ งหาคม 2554
11 สิ งหาคม 2554
15 พฤศจิกายน 2561 (รับโอน
วันที่ออกบัตร
สิ ทธิจากบีทีไอตามบัตรส่ งเสริ ม
สงเสริม
เลขที่ 59–0548–0–01–2–0 ออก
ให้เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559)
1997(5)/2554
61–1345–1–01–2–2
เลขที่บัตรสงเสริม 1996(5)/2554
กิจการผลิตเครื่ องจักร อุปกรณ์และชิ้นส่ วนและกิจการผลิตโครงสร้างโลหะ
กิจการผลิตโครงสร้างโลหะ
ประเภทกิจการ
สําหรับงานก่อสร้างหรื องานอุตสาหกรรม(Fabrication Industry) หรื อการซ่อม สําหรับงานก่อสร้างหรื องาน
ที่ไดรับสงเสริม
Platform
อุตสาหกรรม (Fabrication
Industry) และชิ้นส่ วนโลหะ
หรื อการซ่อม Platform
ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิและต้องนําเข้ามาภายในกําหนด
สาระสําคัญของ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
วันที่ 25 ตุลาคม 2561
สิทธิประโยชน
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม 8 ปี นับจากวันที่
เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่ ง เสริ มซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม
คํานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะ เวลาที่ผไู ้ ด้รับการส่ งเสริ มได้รับการยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น
ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจาํ เป็ นที่ตอ้ งนําเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อส่ งออก 1
ปี นับแต่วนั นําเข้าครั้งแรก
ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของที่ผไู ้ ด้รับการส่ งเสริ มนําเข้ามาเพื่อส่ งกลับออกไป 1 ปี นับแต่วนั นําเข้าครั้งแรก
ทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชําระแล้วไม่นอ้ ยกว่า 80 ล้านบาท
สาระสําคัญ
บุคคลผูม้ ีสัญชาติไทยจะต้องถือหุน้ รวมทั้งสิ้ นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียน
ของเงื่อนไข
มีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่เกิน 80 ล้านบาท
มีขนาดการลงทุน(ไม่รวมค่า
แต่เมื่อรวมทั้งกิจการแล้ว จะต้องมีสินทรัพย์ถาวรสุ ทธิหรื อขนาดการลงทุน
ที่ดินและทุนหมุนเวียน)
(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่เกิน 200 ล้านบาท
ไม่นอ้ ยกว่า 1.0 ล้านบาท
จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็ จ
พร้อมที่จะเปิ ดดําเนินการได้
ภายในวันที่ 25 เมษายน 2562
สําหรับ

โรงงานสัตหีบ

โรงงานฉะเชิงเทรา
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การตลาดและการแข ง ขั น
ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การ

ช่องทางการจําหน่ายและการหาลูกค้า
การตลาดและการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

กลยุทธ์การแข่งขัน

1. ลักษณะลูกคาและกลุม ลูกคาเปาหมาย
กลุ่มลูกค้าของบริ ษทั แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ผูร้ ับเหมาหลักของโครงการ (EPC Contractor) และเจ้าของโครงการ
(Project Owner) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ผูรับเหมาหลักของโครงการ (EPC Contractors)
ผูร้ ับเหมาหลักของโครงการ (EPC Contractor) เป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ และการก่อสร้าง (Engineering, Procurement and Construction หรื อ EPC) ลูกค้ากลุ่มนี้ เป็ นบริ ษทั
ขนาดใหญ่ที่ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร มีความพร้อมทางด้านเงินลงทุนสู ง สามารถประมูล
งานโครงการขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมหนักต่างๆ ทัว่ โลกจากเจ้าของโครงการ (Project Owner) ได้โดยตรง
จากนั้นจึงแบ่งโครงการที่ประมูลได้ออกเป็ นโครงการย่อย และจัดจ้างผูร้ ับเหมาช่วง (Sub–contractor) รายอื่นๆ
อีกหลายราย ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของผูร้ ับเหมาช่วง (Sub–contractor) แต่ละราย ทําให้โดยทัว่ ไปแล้ว
โครงการที่ บริ ษทั ได้รับการว่าจ้างผ่านทางผูร้ ั บเหมาหลักของโครงการ (EPC Contractor) จะเป็ นโครงการ
อุตสาหกรรมหนักในต่างประเทศที่มีขนาดของโครงการใหญ่กว่างานที่บริ ษทั รับจากเจ้าของโครงการโดยตรง
ตัวอย่างผูร้ ั บเหมาหลักของโครงการ (EPC Contractor) ที่ บริ ษทั เคยร่ วมงานด้วย เช่ น Alstom Asia Pacific,
Laing O’Rourke, Mitsubishi Heavy Industries และ Samsung Heavy Industries เป็ นต้น
1.2 เจาของโครงการ (Project Owners)
บริ ษทั ให้บริ การผลิตชิ้นงานให้กบั เจ้าของโครงการ (Project Owner) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นบริ ษทั ที่มีการขยายการ
ลงทุนและมีการก่อสร้าง ทั้งที่เป็ นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโรงงานใหม่ การขยายกําลังการผลิต
เพิ่มเติม และการปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างลูกค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่ บริ ษทั
บูรพา เทคนิ คอล เอ็นจิเนี ยริ่ ง จํากัด (มหาชน) Phu Bia Mining และการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
เป็ นต้น โดยทัว่ ไป ลักษณะของโครงการจะมีขนาดเล็กกว่าเมื่อเปรี ยบเที ยบกับโครงการที่ บริ ษทั รับงานผ่าน
ผูร้ ั บเหมาหลักของโครงการ (EPC Contractor) ซึ่ งเจ้าของโครงการ (Project Owner) สามารถบริ หารจัดการ
โครงการทั้งระบบได้ดว้ ยตนเอง ไม่มีความจําเป็ นต้องจัดจ้างผ่านผูร้ ับเหมาหลักของโครงการ (EPC Contractor)
ประเภทของอุตสาหกรรมของลูกค้าในปี 2564 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการรับจ้างผลิตให้ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม
ก๊าซและปิ โตรเลียมมากที่สุด และอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าเป็ นอันดับถัดมา ในขณะที่ปี 2563 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้
จากการรับจ้างผลิตให้ลูกค้าอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้ ามากที่ สุด และกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซและปิ โตรเลียม เป็ น
อันดับถัดมา และปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากโครงการเหมื องแร่ จากประเทศออสเตรเลียและ
ประเทศไทยเป็ นอันดับถัดมา โดยมีรายละเอียดรายได้จากการรับจ้างผลิตแยกตามประเภทอุตสาหกรรมของ
ลูกค้าเป็ นดังนี้
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ประเภทอุตสาหกรรมของ
ลูกคา
1.
2.
3.
4.

โรงไฟฟ้า
ก๊าซและปิ โตรเลียม
เหมืองแร่
อุตสาหกรรมอื่น1
รวม
หมายเหตุ:

1

สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
2564
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
รอยละ
759.94
53.93
608.72
42.36
467.22
37.25
596.58
41.51
573.60
45.74
263.98
18.74
75.42
5.25
114.54
9.13
385.09
27.33
156.34
10.88
98.79
7.88
1,409.01
100.00
1,437.06
100.00
1,254.15
100.00

อุตสาหกรรมอื่น เชนอุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมกาซและปโตรเลียม และอุตสาหกรรมขนสง เปนตน

รายละเอียดโครงสรางรายไดแบงตามภูมิภาคของลูกคาเปนดังนี้
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
2564
โครงสรางรายได
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
1. รายได้จากลูกค้าในต่างประเทศ
1.1. ประเทศออสเตรเลีย
49.13
3.49
110.60
8.82
1.2. สหรัฐอเมริ กา
177.87
12.38
7.54
0.60
(1)
1.3. ประเทศอื่นๆ
495.84
35.19
235.84
16.41
127.59 10.17
รวมรายไดจากลูกคาในตางประเทศ
544.97
38.68
413.71
28.79
245.73 19.59
2. รายได้จากลูกค้าภายในประเทศ
864.04
61.32 1,023.35
71.21 1,008.42 80.41
รวมรายไดจากการรับจางผลิต
1,409.01 100.00 1,437.06 100.00 1,254.15 100.00
หมายเหตุ: (1) ประเทศอื่นๆในป 2563 ประเทศหลักคือ สวิสเซอรแลนด แคนาดา และบังกลาเทศ

2. ชองทางการจําหนายและการหาลูกคา
บริ ษทั มีช่องทางการจําหน่ายและการหาลูกค้า ซึ่งแบ่งตามประเภทลูกค้า คือ กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ และกลุ่มลูกค้าใน
ประเทศ ดังนี้
2.1 กลุมลูกคาตางประเทศ
ช่องทางการจําหน่ายและการหาลูกค้าสําหรับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ โดยการทําการตลาดเชิงรุ กผ่านการติดต่อ
เพื่อเสนอราคากับลูกค้าโดยตรง ทั้งลูกค้ากลุ่มที่เป็ นผูร้ ับเหมาหลักของโครงการ (EPC Contractor) และกลุ่มที่
เป็ นเจ้าของโครงการ (Project Owner) โดยฝ่ ายขายของบริ ษทั มีการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของ
ตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลโครงการที่กาํ ลังจะเปิ ดให้มีการเสนอราคา ไม่วา่ จะเป็ นโครงการที่มีการ
ลงทุนและก่อสร้างเพิ่มเติม หรื อโครงการที่เปิ ดใหม่ โดยเมื่อทราบถึงโครงการต่างๆ ที่กาํ ลังจะเปิ ดให้มีการเสนอ
ราคา ฝ่ ายขายร่ วมกับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จะศึกษาถึงความเป็ นไปได้และผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับของแต่ละ
โครงการ เพื่อทําการคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมที่เบสท์เทคจะดําเนินการเสนอราคาต่อไป
นอกจากนี้ การรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเป็ นอย่างดี ประกอบกับคุณภาพมาตรฐานการให้บริ การของบริ ษทั
ซึ่งเป็ นที่ยอมรับและมีชื่อเสี ยงในระดับสากล ทําให้บริ ษทั ได้รับงานบางโครงการจากการติดต่อจากลูกค้าเอง ซึ่ง
ส่ วนใหญ่เป็ นลูกค้าที่เคยใช้บริ การกับบริ ษทั หรื อเป็ นลูกค้ารายใหม่ที่ได้รับการแนะนําจากลูกค้าเดิมของบริ ษทั
ตัว อย่า งโครงการที่ บริ ษทั ได้รับจากการติ ดต่อ ลู กค้า ต่า งประเทศโดยตรง เช่ น โครงการ Roy Hills ซึ่ ง เป็ น
โครงการเหมืองเหล็กขนาดใหญ่ โครงการ Modular Crush & Screen ที่ประเทศออสเตรเลีย และ โครงการ Ban
Houayxai Gold ซึ่งเป็ นโครงการเหมืองแร่ ทองคําที่ประเทศลาว เป็ นต้น
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2.2 กลุมลูกคาในประเทศ
ช่องทางการจําหน่ายและการหาลูกค้าสําหรับกลุ่มลูกค้าในประเทศผ่านการติดต่อลูกค้าโดยตรง ทั้งนี้ บริ ษทั มี
ความชํานาญในการจําหน่ายและหาลูกค้างานระบบท่อ (Piping System Fabrication) เป็ นพิเศษ โดยบริ ษทั ได้รับ
ความไว้วางใจและได้รับงานระบบท่อสําหรับโครงการของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) และ
บริ ษทั เอกชนอื่น มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริ ษทั มีการต่อยอดและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยการประสานงาน
ร่ วมกับผูร้ ับเหมาหลักของโครงการ (EPC Contractor) บางราย ร่ วมกันประเมินต้นทุนและศึกษาความเป็ นไปได้
ของโครงการเพื่ อ ใช้เ ป็ นข้อ มู ล ประกอบในการทํา ใบเสนอราคาของผูร้ ั บ เหมาหลัก ของโครงการ (EPC
Contractor) ต่อเจ้าของโครงการ (Project Owner) การร่ วมมือกันดังกล่าวช่วยเพิ่มโอกาสของความสําเร็ จในการ
ประมูลงาน ทําให้บริ ษทั คงความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวไว้ได้
3. กลยุทธการแขงขัน
ด้านคุณภาพของบริ การและผลิตภัณฑ์
ด้านความสามารถในการจัดส่ งงานที่ตรงต่อเวลา

ด้านการขยายฐานลูกค้า
กลยุทธ์การ
แข่งขัน
ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ข้อได้เปรี ยบของการมีโรงงาน 2 แห่ง
ซึ่งมีลกั ษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน

ด้านความสามารถในการให้คาํ ปรึ กษาการออกแบบทางวิศวกรรม

อุตสาหกรรมการให้บริ การงานแปรรู ปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) และงานแปรรู ปชิ้นงาน
เหล็ก (Parts Fabrication) เป็ นธุรกิจที่ลูกค้าให้ความสําคัญในเรื่ องคุณภาพของงาน และการส่งมอบงานที่ตรงเวลาเป็ น
สําคัญ ผูว้ ่าจ้างทั้งที่ เป็ นเจ้าของโครงการ (Project Owner) และผูร้ ั บเหมาหลักของโครงการ (EPC Contractor) จะ
พิจารณาเลือกบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การโดยพิจารณาจากชื่อเสี ยง และผลงานที่ผ่านมาในอดีตเป็ นสําคัญ ปั จจัยด้านราคาอาจ
ไม่ได้เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่สุดซึ่งมีผลต่อการตัดสิ นใจของลูกค้า เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่มีมูลค่าสูงมาก ความล่าช้า
หรื อการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน จะส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานของผูว้ า่ จ้างโดยตรงอย่างร้ายแรง เบสท์เทคจึง
ตระหนักและให้ความสําคัญกับคุณภาพของชิ้นงานและความตรงต่อเวลา ในการส่ งมอบงานเป็ นอย่างมาก โดยมีการ
กําหนดกลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการดําเนินธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ในระยะยาว ดังนี้:
3.1 ดานคุณภาพของบริการและผลิตภัณฑ
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับคุณภาพของผลงาน ด้วยความเชื่อว่าชื่อเสี ยงด้านคุณภาพของผลงานเป็ นหนึ่งในปั จจัยที่
จะทําให้ธุรกิ จประสบความสําเร็ จในระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อให้ได้คุณภาพของชิ้นงานตรงตามความต้องการของ
ลูกค้ามากที่สุด บริ ษทั จะร่ วมกําหนดคุณภาพมาตรฐานของแต่ละชิ้นงานกับลูกค้า ตั้งแต่ก่อนเริ่ มกระบวนการ
ผลิต โดยจะครอบคลุมคุณภาพในหลายมิติ เช่น คุณภาพด้านขนาด คุณภาพการเชื่อม และคุณภาพสี เป็ นต้น และ
เพื่อเป็ นการรักษาคุณภาพมาตรฐานของบริ การและผลิตภัณฑ์ให้ดีที่สุด บริ ษทั มีการออกแบบขั้นตอนการผลิต
ให้สามารถตรวจสอบคุ ณภาพของชิ้ นงานได้ตลอดทุ กขั้นตอนการผลิ ต ทั้งระหว่างกระบวนการผลิ ต และ
ภายหลังชิ้นงานผลิตเสร็ จสิ้ นแล้ว นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพการผลิตในระดับ
สากลหลายมาตรฐาน และมีการรับประกันคุณภาพสิ นค้าภายหลังการส่ งมอบงานให้กบั ลูกค้าแล้ว โดยแต่ละ
โครงการจะมีระยะเวลาการรับประกันผลงานที่แตกต่างกันตามเงื่อนไขของสัญญา
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3.2 ดานความสามารถในการจัดสงงานที่ตรงตอเวลา
บริ ษทั มีการบริ หารจัดการเริ่ มตั้งแต่การประเมินระยะเวลาในการจัดซื้ อวัตถุดิบ การขนส่ งวัตถุดิบมายังโรงงาน
การผลิต การประกอบ การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน และการขนส่ งชิ้นงานให้ลูกค้า การประเมินระยะเวลา
ดังกล่าวจะใช้เป็ นข้อมูลประกอบการยื่นประมูลงาน และใช้เป็ นข้อมูลประกอบการวางแผนการผลิ ต ด้วย
ประสบการณ์การทํางานในธุรกิจนี้ มาอย่างยาวนาน ทําให้บริ ษทั สามารถประเมินระยะเวลาการทํางานได้อย่าง
แม่นยํา ซึ่งส่งเสริ มความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ในด้านความสามารถในการส่งมอบชิ้นงานได้อย่างตรงตามกําหนด
ระยะเวลา
3.3 ขอไดเปรียบของการมีโรงงาน 2 แหง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางกัน
บริ ษทั ให้บริ การแปรรู ปผลิ ตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้ างเหล็ก (Steel Fabrication) ผ่านโรงงาน 2 แห่ ง ได้แก่
โรงงานสัตหี บ และโรงงานฉะเชิงเทรา ซึ่งโรงงานทั้ง 2 แห่งมีลกั ษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน โดยโรงงานสัต
หี บเป็ นโรงงานขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ติดกับท่ าเรื อพาณิ ชย์สัตหี บ สามารถให้บริ การผลิ ตได้ท้ งั งานแปรรู ปและ
ประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) และงานแปรรู ปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) และสําหรับ
โรงงานฉะเชิงเทราซึ่ งมีขนาดพื้นที่โรงงานเล็กกว่าโรงงานสัตหี บ จะให้บริ การผลิตชิ้นงานซึ่ งมีขนาดไม่ใหญ่
มากนัก และสามารถขนส่งทางถนนได้
3.4 ดานความสามารถในการใหคําปรึกษาการออกแบบทางวิศวกรรม
บริ ษทั ได้มีการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้กับงานบริ การ โดยเข้าไปมี ส่วนร่ วมในการให้บริ การให้คาํ ปรึ กษาในการ
ออกแบบทางวิศวกรรมของชิ้นงานบางโครงการร่ วมกับลูกค้า ทั้งที่ เป็ นงานแปรรู ปและประกอบกลุ่มชิ้นงาน
ขนาดใหญ่ (Modularization) และงานแปรรู ป ชิ้ น งานเหล็ ก (Parts Fabrication) ทํา ให้ บ ริ ษ ัท มี ค วามเข้า ใจ
รายละเอียดการก่อสร้างของโครงการ ลดความผิดพลาดในการประเมินต้นทุนการผลิต สามารถวางแผนการผลิต
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ลดระยะเวลาและความผิดพลาดในกระบวนการผลิต ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ
ชิ้นงานได้อย่างแม่นยํา และลดความเสี ยหายที่ อาจจะเกิ ดขึ้นจากการส่ งชิ้นงานไม่ตรงต่อเวลา ส่ งผลให้เพิ่ม
โอกาสในการได้รับงาน ทําให้บริ ษทั คงความสามารถในการแข่งขันไว้ได้
3.5 ดานความหลากหลายของผลิตภัณฑ
บริ ษทั มีความชํานาญและประสบการณ์ที่ยาวนานในการให้บริ การแปรรู ปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก
(Steel Fabrication) ทํา ให้ บ ริ ษ ัท มี ค วามยื ด หยุ่น ในการรั บ งาน สามารถให้ บ ริ ก ารงานวิ ศ วกรรมโลหะได้
หลากหลายรู ปแบบตามความต้องการของลูกค้า ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั เคยส่งมอบให้กบั ลูกค้า เช่น งานแปร
รู ปและประกอบกลุ่มชิ้ นงานขนาดใหญ่ (Modularization) งานระบบท่ อ (Piping System Fabrication) ถังทน
แรงดันและถังบรรจุ (Pressure Vessels and Storage Tanks) งานแปรรู ปเสาและคานโลหะ (Beam and Column)
คานโครงสร้างขนาดใหญ่ (Girders) ทางเดินตะแกรงเหล็ก (Walkways and Gratings) และโครงสร้างทรงกรวย
(Hopper) เป็ นต้น
3.6 ดานการขยายฐานลูกคา
ในช่วงปี 2554–2558 บริ ษทั มีฐานลูกค้าหลักอยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการเติบโตของ
บริ ษทั ใน ระยะยาว บริ ษทั มีการทําการตลาดเชิงรุ กเพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างยิ่งขึ้น และในปี 2560 บริ ษทั ได้
ขยายฐานลูกค้าเข้าสู่ ประเทศในกลุ่มทวีปอเมริ กาเหนื อ อเมริ กาใต้ แอฟริ กา และเอเชีย โดยรับงานโครงการใน
ประเทศต่างๆเพิ่งขึ้นกว่า 15 ประเทศ และจากประสบการณ์รวมถึงคุ ณภาพการทํางานในวงการงานแปรรู ป
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ผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก (Steel Fabrication) มาอย่างยาวนานจนเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล ลูกค้ามี
ความเชื่อถือและมัน่ ใจในคุณภาพงานของบริ ษทั ทําให้บริ ษทั สามารถขยายฐานลูกค้าได้โดยง่าย ผ่านกลุ่มลูกค้า
เดิ มที่ บริ ษทั เคยให้บริ การ โดยลูกค้าเดิ มกลุ่มนี้ จะแนะนําบริ ษทั ให้กบั เจ้าของโครงการ (Project Owner) หรื อ
ผูร้ ับเหมาหลักของโครงการ (EPC Contractor) รายอื่นๆ
สําหรั บกลุ่มลูกค้าในประเทศ บริ ษทั มี การขยายงานแปรรู ปชิ้ นงานเหล็ก (Parts Fabrication) ที่ เกี่ ยวข้องกับ
โรงไฟฟ้าจํานวนมาก ทั้งงานระบบท่อ (Piping System Fabrication) งานแปรรู ปและประกอบถังทนแรงดันและ
ถังบรรจุ (Pressure Vessels and Storage Tanks) และงานโครงสร้าง (Structural Steel Fabrication) ซึ่ งสอดคล้อง
กับความชํานาญของบริ ษทั และประสบการณ์ดา้ นการให้บริ การงานแปรรู ปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication)
สําหรับโรงไฟฟ้ ามาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ บริ ษทั ยังขยายการให้บริ การสู่ กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเหมืองแร่
และอุตสาหกรรมอื่นๆภายในประเทศมากขึ้น เพื่อรั กษาระดับรายได้ของกลุ่มบริ ษทั และชดเชยรายได้จาก
ต่างประเทศที่ลดลง
4. ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ภาวะอุตสาหกรรมและ
การแข่งขัน
ธุรกิจแปรรู ปผลิตภัณฑ์เหล็กและ
โครงสร้างเหล็ก
อุตสาหกรรมเหมือง
สิ นแร่ เหล็ก

อุตสาหกรรม
เหมืองถ่านหิ น

อุตสาหกรรม
ปิ โตรเลียม

อุตสาหกรรม
ก๊าซธรรมชาติ

ธุรกิจโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน
อุตสาหกรรมโรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้าในประเทศ

ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑเหล็กและโครงสรางเหล็ก (Steel Fabrication)
รายได้หลักของบริ ษทั มาจากเบสท์เทคซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เป็ นรายได้จากงานแปรรู ปเหล็ก โดยในระหว่างปี 2559–
2561 รายได้ประมาณร้อยละ 27 ถึงร้อยละ 63 ของรายได้จากการรับจ้างผลิตมาจากลูกค้าต่างประเทศ ดังนั้น อาจกล่าว
ได้วา่ ตลาดที่เบสท์เทคดําเนินธุรกิจแข่งขันอยูน่ ้ นั มิได้จาํ กัดอยูแ่ ต่เพียงภายในประเทศ แต่เป็ นการแข่งขันในระดับโลก
ระหว่างผูป้ ระกอบการทั้งที่ มาจากประเทศไทยและที่ มาจากประเทศผูส้ ่ งออกรายอื่นๆ ในขณะที่ ลูกค้าก็จะมาจาก
หลากหลายภูมิภาคและหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่ งลักษณะโดยทัว่ ไปของภาวะอุตสาหกรรมการแปรรู ปเหล็กของ
โลก ภาวะการแข่งขันของผูป้ ระกอบการ และภาพรวมความต้องการสิ นค้าในอุตสาหกรรมเหล็กต่างๆ สรุ ปได้ดงั นี้:
1)

ภาวะอุตสาหกรรมแปรรูปเหล็กของโลก
จากสถิติโดย International Trade Centre องค์กรภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization
หรื อ “WTO”) เปิ ดเผยว่า มูลค่าการนําเข้าผลิตภัณฑ์แปรรู ปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็กของโลก
เพิ่มขึ้นจาก 94,872 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ ในปี 2559 เป็ น 103,632 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐในปี
2560 และปรับเพิ่มขี้นในปี 2561 อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 และปี 2563 การนําเข้าผลิตภัณฑ์แปรรู ปเหล็ก
และโครงสร้างลดลงจากปี ก่อนประมาณ 11,322 ล้านเหรี ยญ ซึ่ งการเพิ่มขึ้นและลดลงดังกล่าวเป็ นไป
ตามภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะสิ นค้าโภคภัณฑ์

56–1 One Report 2564

ผูนําเขาผลิตภัณฑแปรรูปผลิตภัณฑเหล็กและโครงสรางเหล็กทําดวยเหล็ก 10 รายแรกของโลกป 2559 – 2563*

(หนวย: ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ)

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
เยอรมนี
สหราชอาณาจักร
ฝรั่งเศส
ไทย
ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้
เม็กซิโก
จีน
เนเธอร์แลนด์
อื่นๆ
รวม

2559
9,255
7,792
3,326
3,957
3,709
3,255
3,225
2,955
2,919
2,016
52,463
94,872

2560
9,552
8,611
3,273
4,404
4,037
3,274
2,968
3,018
3,026
2,258
59,210
103,632

2561
10,620
9,669
6,412
4,992
3,898
3,808
2,949
3,197
3,204
2,625
63,151
114,523

2562
10,915
8,900
5,678
4,886
3,547
3,871
3,445
3,172
3,209
2,718
62,339
112,680

2563
10,747
8,564
4,014
4,400
3,025
3,371
2,991
2,797
2,721
2,953
55,775
101,358

2) ภาวะการแขงขัน
การแข่งขันในตลาดต่างประเทศเป็ นการแข่งขันระหว่างผูป้ ระกอบการแปรรู ปเหล็กนานาชาติ ซึ่ งการ
ส่งออกส่วนใหญ่มาจากประเทศผูผ้ ลิตจากเอเชียเป็ นหลัก โดยมีจีนเป็ นผูส้ ่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลก
ผูสงออกผลิตภัณฑแปรรูปผลิตภัณฑเหล็กและโครงสรางเหล็ก 10 รายแรกในภูมิภาคเอเชียป 2559 – 2563*

(หนวย : ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ)

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเทศ
จีน
เกาหลีใต้
ตุรกี
อินเดีย
ไทย
ญี่ปุ่น
ไต้หวัน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
มาเลเซีย
เวียดนาม
อืน่ ๆ – ภูมิภาคเอเชีย
รวม – ภูมิภาคเอเชีย
รวม – โลก

2559
17,801
5,581
2,067
1,730
1,870
1,410
1,247
587
926
587
3,136
36,943
95,808

2560

2561

2562

2563

18,718
6,636
2,271
2,011
1,707
1,303
1,353
810
679
577
2,531
38,596
101,689

20,627
4,359
2,598
2,111
1,796
1,514
1,518
1,189
720
773
2,849
40,054
111,015

22,864
3,533
2,664
2,165
1,752
1,500
1,461
1,494
867
1,101
2,595
41,996
111,461

23,612
2,955
2,651
1,875
1,681
1,262
1,322
822
895
998
2,370
40,444
105,876

* แหลงขอมูล: สถิติจาก International Trade Centre องคกรภายใตองคการการคาโลก (World Trade Organization หรือ WTO) ณ 21 ม.ค. 2565
* หมายเหตุ: มูลคานําเขา–สงออก ผลิตภัณฑแปรรูปผลิตภัณฑเหล็กและโครงสรางเหล็กรวม นํามาจากมูลคานําเขา–สงออกของสินคาตามระบบ
พิกัดศุลกากร (Harmonized Code) แตละประเภท ดังนี้ 7308 โครงสรางเหล็ก 7326 ผลิตภัณฑแปรรูปผลิตภัณฑเหล็ก และ 8403 หมอตมไอน้ํา
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ผูผ้ ลิตในไทยจัดเป็ นหนึ่ งในกลุ่มผูผ้ ลิตหลักที่มีศกั ยภาพในการแข่งขันสู ง เนื่ องจากผูผ้ ลิตในไทยมีขอ้
ได้เปรี ยบในด้านแรงงานมีฝีมือ ค่าแรง และระยะทางขนส่งที่ไม่ไกลจนเกินไป ปั จจุบนั บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิต
รายใหญ่รายหนึ่งในประเทศไทย โดยมีกาํ ลังการผลิต 2,500 – 4,000 ตันต่อเดือน
3)

ภาพรวมความตองการสินคาในอุตสาหกรรมหลักตางๆ
แร่ อุตสาหกรรม (Industrial Metals) เช่น แร่ เหล็ก แร่ อลูมิเนียม แร่ ทองแดง มีความต้องการใช้เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาเศรษฐกิจของโลก ซึ่งบทวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ นค้าโภคภัณฑ์ Commodity
Market Outlook จัดทําโดย World Bank Group (เดือนตุลาคม 2561) คาดการณ์วา่ การเติบโตของ
เศรษฐกิจโลกโดยส่วนใหญ่จะมาจากตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) และประเทศจีน ซึ่งกลุ่ม
ประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศจีน ยังต้องการการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน และมีการลงทุน
ในโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเหมืองแร่ ที่กลุ่มลูกค้าของบริ ษทั ดําเนินการ ได้แก่ เหมืองสิ นแร่
เหล็ก เหมืองทองคําและทองแดง และเหมืองถ่านหินเป็ นต้น โดยมีภาพรวมของอุตสาหกรรมเหมืองแร่
ดังกล่าว สรุ ปได้ดงั นี้
3.1) ภาวะอุตสาหกรรมเหมืองแร
แร่ อุตสาหกรรม (Industrial Metals) เช่น แร่ เหล็ก แร่ อลูมิเนี ยม แร่ ทองแดง มีความต้องการใช้
เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันกับการพัฒนาเศรษฐกิ จของโลก ซึ่ งบทวิเคราะห์เกี่ ยวกับสิ นค้าโภค
ภัณฑ์ Commodity Market Outlook จัดทําโดย World Bank Group (เดือนตุลาคม 2561) คาดการณ์
ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยส่ วนใหญ่จะมาจากตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) และ
ประเทศจี น ซึ่ ง กลุ่ ม ประเทศตลาดเกิ ด ใหม่ แ ละประเทศจี น ยัง ต้อ งการการลงทุ น ทางด้า น
โครงสร้างพื้นฐาน และมีการลงทุนในโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเหมืองแร่ ที่กลุ่มลูกค้า
ของเบสท์เทคดําเนิ นการ ได้แก่ เหมืองสิ นแร่ เหล็ก เหมืองทองคําและทองแดง และเหมืองถ่าน
หิ นเป็ นต้น โดยมีภาพรวมของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ดงั กล่าว สรุ ปได้ดงั นี้
อุตสาหกรรมเหมืองสิ นแร่ เหล็ก
สิ นแร่ เหล็กเป็ นทรัพยากรที่มีการบริ โภคมากที่สุดในโลก โดยสิ นแร่ เหล็กเกือบทั้งหมดจะผ่าน
กระบวนการสกัดสิ นแร่ ให้ได้แร่ เหล็กเพื่อนําไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่ องประเภทต่างๆ ที่
ส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิ จโลก เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น
สะพาน ท่าเรื อ) อุตสาหกรรมขนส่ง (เช่น รถไฟ เรื อ) อุตสาหกรรมรถยนต์ เป็ นต้น
อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหิ น
ถ่านหิ นถือเป็ นแร่ พลังงานหรื อแร่ เชื้ อเพลิงเป็ นแร่ ที่ถูกนํามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า โดย
บทความที่ จัด ทํา โดย U.S. Energy Information Administration (“EIA”) ซึ่ งเป็ นหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กา ที่เปิ ดเผยผ่านเว็บไซต์ของ EIA
ระบุว่า ในปี 2553 มีการใช้ถ่านหิ นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ าจํานวน 8.1 พันล้านเมกะวัตต์ชว่ั โมง
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 40 ของการผลิตกระแสไฟฟ้ าทัว่ โลก นอกจากนี้ EIA ยังคาดการณ์ว่า ในปี
2583 จะมีการใช้ถ่านหิ นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจํานวน 13.9 พันล้านเมกะวัตต์ชว่ั โมง หรื อคิดเป็ น
ร้ อ ยละ 36 ของการผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ทั่ว โลก หรื อคิ ด เป็ นการใช้ ถ่ า นหิ น เพื่ อ การผลิ ต
กระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 72 ในระยะเวลา 30 ปี
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3.2)

ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ จัดเป็ นเชื้อเพลิงหลักของการผลิตพลังงานโลก ซึ่งจาก
การคาดการณ์โดย EIA ที่เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของ EIA ภายในปี 2583 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ส่ วนใหญ่จะถูกนําไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่ ง ในขณะที่ ก๊าซธรรมชาติจะถูก
นําไปใช้ในการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ความต้องการของผลิ ตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมและก๊าซธรรมชาติสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
อุตสาหกรรมปิ โตรเลียม
การเติบโตของการบริ โภคปิ โตรเลียมในประเทศที่อยู่ในกลุ่มองค์การเพื่อความร่ วมมือทาง
เศรษฐกิ จ และการพัฒ นา (Organization for Economic and Co–operation and Development
หรื อ “OECD”) มีแนวโน้มที่ ลดลง ซึ่ งเป็ นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการประหยัด
นํ้ามันของยานพาหนะ และการลดลงของการใช้เชื้ อเพลิ งประเภทปิ โตรเลี ยมเพื่อการผลิต
พลังงาน ในขณะเดียวกัน การใช้ปิโตรเลียมของประเทศที่ไม่ได้อยูใ่ นกลุ่มองค์การเพื่อความ
ร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (“Non–OECD”) มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เนื่ องจากจํานวนที่
เพิ่ ม ขึ้ นของยานพาหนะส่ ว นบุ ค คลในกลุ่ ม ประเทศ Non–OECD และการขยายตัว ของ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศดังกล่าว โดยมีประเทศผูผ้ ลิตนํ้ามันหลักของโลก ได้แก่ ประเทศ
ในกลุ่ม Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) ซึ่งเป็ นองค์การกลุ่มประเทศ
ผูส้ ่ งนํ้ามันออก ประกอบไปด้วยสมาชิ กผูผ้ ลิตนํ้ามัน เช่น ซาอุดิอาระเบีย อิรัก อิหร่ าน คูเวต
และเวเนซุเอลา เป็ นต้น
อุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ
ในอดีต ก๊าซธรรมชาติถูกนําไปใช้ประโยชน์เพื่อการหุงต้มในครัวเรื อนเป็ นหลัก แต่อย่างไรก็
ตาม ระยะหลังมานี้ ก๊าซธรรมชาติถูกนําไปใช้เพื่อเป็ นผลิตกระแสไฟฟ้าเป็ นสัดส่ วนที่มากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เนื่ องจากก๊าซธรรมชาติจดั เป็ นเชื้อเพลิงสะอาดที่ก่อให้เกิดคาร์ บอนไดออกไซด์
น้อยกว่าเชื้อเพลิงประเภทปิ โตรเลียมและถ่านหิ น ซึ่งบทความโดย EIA ที่เผยแพร่ ทางเว็บไซต์
ของ EIA ระบุวา่ ในปี 2553 ก๊าซธรรมชาติถูกใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเป็ นร้อยละ 22 ของการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าทัว่ โลก และคาดว่าการใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเป็ น
ร้อยละ 24 ของการผลิตกระแสไฟฟ้าทัว่ โลกในปี 2583 เนื่ องจากก๊าซธรรมชาติเป็ นทรัพยากร
ที่มีปริ มาณมาก ก่อให้เกิดมลภาวะจากการเผาไหม้นอ้ ยกว่า และราคาค่อนข้างตํ่าเมื่อเทียบกับ
เชื้ อเพลิงประเภทปิ โตรเลียม ผูผ้ ลิตกระแสไฟฟ้ าทัว่ โลกจึงมีแนวโน้มที่ จะเปลี่ยนมาใช้ก๊าซ
ธรรมชาติมากขึ้น ปริ มาณการผลิตก๊าซธรรมชาติจึงมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่ องตามการใช้
ไฟฟ้าโดยรวม

3.3)

ภาวะอุตสาหกรรมโรงงานผลิตกระแสไฟฟาในประเทศ
ความต้อ งการใช้ไ ฟฟ้ า ในประเทศไทยมี แ นวโน้ม สู ง ขึ้ นเรื่ อ ยๆ ตามการเจริ ญ เติ บ โตของ
เศรษฐกิจของไทย ในขณะที่กาํ ลังการผลิตไฟฟ้ารวมมีการเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน โดยการ
ไฟฟ้าฝ่ ายผลิต (“กฟผ.”) จะต้องจัดให้มีกาํ ลังผลิตไฟฟ้ารวมสูงกว่าจํานวนความต้องการไฟฟ้า
สูงสุดเสมอเพื่อความมัน่ คงและเพียงพอของพลังงานไฟฟ้า
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ตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ณ วันที่ 30 เมษายน
2562 (“PDP 2018”) ที่จดั ทําโดยสํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้มีการ
พยากรณ์ ปริ มาณความต้องการใช้ไฟฟ้ าในประเทศไทยในปี 2561 – 2580 และเพื่อให้การ
วางแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศสอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง
ไปอันเป็ นผลมาจากการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ด้าน
การผลิตไฟฟ้ าที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นในอนาคต รวมถึงสะท้อนกับแนวนโยบายของรัฐบาลและ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีการพิจารณาจากการพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าเหมาะสมกับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าและศักยภาพการผลิตในแต่ละภูมิภาค นอกจากนี้ยงั ได้คาํ นึงถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างการลงทุนในการผลิตไฟฟ้า ความมัน่ คงของระบบส่ งไฟฟ้าเพื่อให้การบริ หารจัดการ
ของระบบไฟฟ้าเกิดความคุม้ ค่าสู งสุ ด และการส่ งเสริ มกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันภายใต้
การกํากับดูแลให้มีประสิ ทธิภาพสูงสุดและคงไว้ซ่ ึงความมัน่ คง
ความตองการไฟฟาสูงสุดของประเทศไทย
(หน่วย:เมกะวัตต์)
100,000.00

50,000.00

-

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580

แหลงขอมูล: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

จากความต้องการไฟฟ้าสู งสุ ดของประเทศ สํานักงานนโยบายมีการวางแผนกําลังการผลิตไฟฟ้า โดยปี
2580 ประเทศไทยจะมีกาํ ลังผลิตไฟฟ้ารวมสุ ทธิ 77,211 เมกะวัตต์ โดยประกอบด้วยกําลังผลิตไฟฟ้า ณ
สิ้ นปี 2560 รวม 46,090 เมกะวัตต์ และกําลังผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่รวม 56,431 เมกะวัตต์ หักด้วยกําลัง
ผลิตโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุ จํานวน 25,310 เมกะวัตต์
ตามแนวทางการจัดทําแผน PDP 2018 ได้ระบุ แผนการพัฒนาโรงไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ ง
ประเทศไทย (กฟผ.) รวมถึงโรงไฟฟ้าใหม่ที่รับซื้อจากผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power
Producer หรื อ “IPP”) ในช่วงปี 2561 – 2567 ดังนี้
ผูผลิตไฟฟา
กฟผ.

โรงไฟฟา
โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่ องที่ 4 – 7
โรงไฟฟ้าลําตะคอง (สูบกลับ) เครื่ องที่ 3 – 4
กังหันลมผลิตไฟฟ้าลําตะคอง ระยะที่ 2
โรงไฟฟ้าทดแทนพระนครใต้ ระยะที่ 1
โรงไฟฟ้าบางประกง ทดแทนเครื่ องที่ 1 – 2

กําลังการผลิตไฟฟาตาม
สัญญา (เมกะวัตต)
600
500
24
1,386
1,220

ปที่จายเขา
ระบบไฟฟา
2561
2561
2561
2562
2563
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ผูผลิตไฟฟา

IPP

โรงไฟฟา

พลังนํ้าท้ายเขื่อน
พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยนํ้าเขื่อนสิ รินธร
โครงการนําร่ องพลังงานแสงอาทิตย์ท่นุ ลอยนํ้า
ร่ วมกับโรงไฟฟ้าพลังนํ้า
บริ ษทั กัลฟ์ พีดี จํากัด ชุดที่ 1
บริ ษทั กัลฟ์ เอสอาร์ซี จํากัด ชุดที่ 2
บริ ษทั กัลฟ์ พีดี จํากัด ชุดที่ 1
บริ ษทั กัลฟ์ พีดี จํากัด ชุดที่ 2
รวมกําลังการผลิตจากโรงไฟฟาเพิม่ เติม

กําลังการผลิตไฟฟาตาม
สัญญา (เมกะวัตต)
67.95
0.25
69

ปที่จายเขา
ระบบไฟฟา
2561–2566
2561
2563–2566

1,250
1,250
1,250
1,250
8,867.20

2564
2565
2566
2567

ธุรกิจโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
นอกจากธุ รกิ จแปรรู ปผลิ ตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก (Steel Fabrication) ที่ เป็ นธุ รกิ จ
หลัก ของกลุ่ ม บริ ษัท บริ ษัท ยัง มี บ ริ ษัท ย่ อ ยที่ จั ด ตั้ง เพื่ อ รองรั บ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งลักษณะโดยทัว่ ไปของภาวะอุตสาหกรรมโรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้าหมุนเวียน พอสรุ ปได้ดงั นี้
ภาวะอุตสาหกรรมโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าหมุนเวียน
เนื่ องจากพลังงานทางเลือกเริ่ มมีบทบาทที่สําคัญในระบบไฟฟ้ าของประเทศไทย การจัดทํา
แผน PDP 2018 จึ งได้ผนวกแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative
Energy Development Plan หรื อ “AEDP”) เข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่งของ PDP 2018 ทั้งนี้ ตามแผน
PDP 2018 กําลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรวมเท่ากับ 28,004 เมกะวัตต์:
กําลังการผลิตติดตั้งตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกป 2580
หนวย : เมกะวัตต
20,000.00
15,000.00
10,000.00 15,464.00
5,000.00
2,573.00
-

2561

2,989.00

3,105.00

1,353.00

3,069.00

828.00
284.00

4,690.00
1,765.00

928.00
346.00

2580

0.30

อย่า งไรก็ ตาม ณ สิ้ น ปี 2560 กรมพัฒ นาพลัง งานทดแทนและอนุ รัก ษ์พลังงาน (พพ.) ได้
ดําเนิ นการร่ างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 – 2580 (AEDP
2018) ฉบับ ปรั บ ปรุ ง ใหม่ เ พื่ อ เสนอกระทรวงพลัง งาน ส่ ง ผลให้ก ารผลิ ต ไฟฟ้ า รวมของ
พลังงานทางเลือกเมื่อสิ้นสุดแผนปี 2580 จะมีกาํ ลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้นเป็ น 28,004 เมกะวัตต์
เพิ่มจากแผนเดิม 18,613 เมกะวัตต์ โดยเน้นไปที่พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานจากชีวมวล
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5. การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
5.1 ฐานการผลิตและกําลังการผลิต
บริ ษทั ให้บริ การแปรรู ปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก ผ่านโรงงาน 2 แห่ ง ได้แก่ โรงงานสัตหี บ และ
โรงงานฉะเชิงเทรา รายละเอียดของโรงงานทั้ง 2 แห่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุ ปได้ดงั นี้
โรงงาน

ที่ตั้ง

โรงงานสัตหีบ
โรงงานฉะเชิงเทรา

ฐานทัพเรื อสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหี บ จังหวัดชลบุรี
ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ:

5.2

1

ขนาดพื้นที่
(ตารางเมตร)
219,031
133,943

กําลังการผลิต1
(ตันตอเดือน)
1,500 – 3,000
1,000

กําลังการผลิตจะแตกตางกันไปตามแตลักษณะเฉพาะของงานแตละโครงการ

การจัดหาปจจัยการผลิต
ปั จจัยการผลิตที่สาํ คัญของบริ ษทั สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ วัตถุดิบและแรงงาน สรุ ปได้ดงั นี้
1) วัตถุดิบ
บริ ษทั ใช้เหล็กหลายรู ปแบบเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิต เช่น เหล็กแผ่น เหล็กรู ปพรรณ ท่อ และข้อต่อ
เป็ นต้น ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเหล็กคุณภาพสู ง มีความทนทานภายใต้สภาวะการใช้งานจริ งของโครงการ
อุตสาหกรรมหนักต่างๆ เช่น การใช้งานภายใต้สภาวะแรงดันสู ง อุณหภูมิที่สูงหรื อตํ่ากว่าภาวะปกติ
มากๆ เป็ นต้น ดังนั้น เพื่อเป็ นการควบคุมเหล็กให้ได้คุณภาพและปริ มาณตามที่ตอ้ งการ บริ ษทั จึงสั่งซื้อ
เหล็กจากผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดิบซึ่งได้คุณภาพมาตรฐานตามที่กาํ หนด และมีความน่าเชื่อถือ ในปั จจุบนั บริ ษทั
มี การสั่งซื้ อวัตถุดิบส่ วนใหญ่ประมาณร้ อยละ 51.54 จากภายในประเทศ สามารถจําแนกแหล่งที่ มา
วัตถุดิบได้ดงั นี้
แหลงที่มาวัตถุดิบ
วัตถุดิบในประเทศ
วัตถุดิบต่างประเทศ
รวมวัตถุดิบ

สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
2564
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
434.70
63.50
565.59
84.67
257.85
51.54
249.92
36.50
102.42
15.33
242.45
48.46
684.62 100.00
668.01 100.00
500.30 100.00

2) แรงงาน
งานแปรรู ปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็กที่ บริ ษทั ให้บริ การผลิตต้องอาศัยแรงงานจํานวนมาก
โดยงานส่ วนที่ มีความซับซ้อนมากและมี ความสําคัญจะดําเนิ นการผลิ ตโดยพนักงานประจําซึ่ งเป็ น
แรงงานฝี มือ และช่างเทคนิคเฉพาะทาง แต่หากเป็ นงานส่วนอื่นๆ ที่มีความซับซ้อนไม่มากนัก บริ ษทั จะ
จัดจ้างพนักงานชัว่ คราวเพื่อดําเนิ นการผลิต บริ ษทั มีการบริ หารจัดการแรงงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีการ
วางแผนคุณภาพและจํานวนแรงงานในการผลิตตั้งแต่ข้ นั ตอนการวางแผนการผลิต ไม่เคยมีปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตอย่างมีนยั สําคัญ และมีการกระจายความเสี่ ยงการ
ขาดแคลนแรงงานด้วยการจัดจ้างแรงงานผ่านบริ ษทั ผูจ้ ดั หาแรงงานมากกว่า 10 บริ ษทั
5.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
บริ ษทั มีการควบคุมมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นตลอดกระบวนการผลิต เช่น การพ่นสี จะกระทําในพื้นที่ปิด มีการขึง
ผ้าใบเพื่อป้ องกันการแพร่ กระจายของมลภาวะทางอากาศที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นได้ บริ ษทั มี การประสานงานกับ
สํานักงานอุตสาหกรรมประจําจังหวัดเพื่อจัดกิ จกรรมร่ วมกับชุมชน มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนโดยรอบ
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โรงงานทราบว่า บริ ษ ัท มี ก ารดํา เนิ น กิ จ การอย่า งไร นอกจากนี้ บริ ษ ัท ยัง ได้รั บ การรั บ รองมาตรฐาน ISO
14001:2004 ซึ่ งเป็ นมาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริ ษทั ไม่เคยได้รับการร้องเรี ยน
และไม่เคยมีประวัติมีขอ้ พิพาทหรื อถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
5.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีโครงการที่อยูร่ ะหว่างดําเนิ นงานมูลค่ารวมประมาณ 1,287 ล้านบาท โดยมี
งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบดังนี้
งานโครงสร้าง (Structural Steel Fabrication) ที่สาํ คัญและยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อโครงการ

Thai Oil Clean
Fuel Project,
Thailand
Hin Kong
Project

อุตสาหกรรม

โรงกลัน่
นํ้ามัน

โรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้า

ระยะเวลา
ดําเนินการ
โดยประมาณ

มูลคางาน
โดยประมาณ

มูลคางานที่ยังไม
รับรูรายได
โดยประมาณ

ประเทศที่ตั้ง
ของโครงการ

ชื่อลูกคา

ประเทศไทย

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

01/10/2019 –
31/08/2022

1,702.12 ล้านบาท 534.77 ล้านบาท

ประเทศไทย

BHI (THAI) Co.,
Ltd.

13/12/202131/10/2022

9.4 ล้านดอลลาร์ 9.4 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ
สหรัฐ
(313.77 ล้านบาท) (313.77 ล้านบาท)

งานแปรรู ปและประกอบถังทนแรงดันและถังบรรจุ ที่สาํ คัญและยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อโครงการ
Site Fabrication
Tank for
Hinkong Project

อุตสาหกรรม

ประเทศที่ตั้ง
ของโครงการ

ชื่อลูกคา

โรงงานผลิต
MHI Power Project
ประเทศไทย
กระแสไฟฟ้า
(Thailand) Co., Ltd

ระยะเวลา
ดําเนินการ
โดยประมาณ

มูลคางาน
โดยประมาณ

มูลคางานที่ยังไม
รับรูรายได
โดยประมาณ

8/7/2021 –
28/2/2022

75 ล้านบาท

72 ล้านบาท
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1.3. โครงสร า งการถื อ หุ น
โครงสร า งการถื อ หุ น ของกลุ ม บริ ษั ท
บริ ษทั ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น (Holding Company) โดยลงทุนในบริ ษทั ย่อย 2 แห่ ง คือ บริ ษทั เบสท์เทค
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั แกนของกลุ่ม และบริ ษทั เบสท์เทค อินดัสตรี ส์ จํากัด
บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
99.50%
บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด

100%
บริ ษทั เบสท์เทค อินดัสตรี ส์ จํากัด

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีขนาดเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตให้
เสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการพิจารณา
ขนาดของบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ ้นในบริ ษทั อื่น (Holding Company)
เสนอขายหุน้ ที่ออก
บริษัท บีที เวลธ อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107558000431
หุน้ ที่จดทะเบียนและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 756,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ต่อหุน้
ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น (Holding Company) โดยมีบริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็น
จิเนียริ่ ง จํากัด เป็ นบริ ษทั แกน (Core Company) ประกอบธุรกิจให้บริ การแปรรู ปผลิตภัณฑ์และ
โครงสร้างเหล็ก ตามความต้องการและข้อกําหนดของลูกค้า
สถานที่ต้ งั
เลขที่ 593/3 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคําแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุ งเทพมหานคร โทรศัพท์: 66 2314 2151 – 2 โทรสาร: 66 2319 7301 – 2
เว็บไซต์
https://www.btwealthindustries.com
บริษัท เบสทเทค แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
หุน้ ที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 3,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 100 บาท
ประเภทธุรกิจ
ให้บริ การแปรรู ปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก
สถานที่ต้ งั
สํานักงานใหญ่ 593/3 ซอยรามคําแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์: 66 2314 2151 – 2 โทรสาร: 66 2319 7301 – 2
โรงงาน ฉะเชิงเทรา 10/4 หมู่ 10 ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์: 66 38 090 793 – 95
โทรสาร: 66 38 090 796
โรงงาน สัตหี บ 2002/1 หมู่ที่ 2 ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี 20180
โทรศัพท์: 66 33 047 167
บริษัท เบสทเทค อินดัสตรีส จํากัด
หุน้ ที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว หุน้ สามัญ 1,000,000 หุน้ ชําระแล้วร้อยละ 25 ของมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ประเภทธุรกิจ
รองรับการขยายกําลังการผลิตของธุรกิจให้บริ การแปรรู ปผลิตภัณฑ์เหล็ก และโครงสร้างเหล็ก
สถานที่ต้ งั
593/3 ซอยรามคําแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66 2314 2151 – 2 โทรสาร: 66 2319 7301 – 2
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักคิดเป็ นร้อยละ 97.40 ของขนาดสิ นทรัพย์รวม
ของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้:
รายการ
สิ นทรัพย์รวมของ Holding Company
หัก เงินลงทุนในบริ ษทั อื่น
หัก เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
สัดส่วนสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
ต่อสิ นทรัพย์รวมของ Holding Company 1

หนวย
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1,029.30
(26.78)
(0.00)
1,002.52
97.40

หมายเหตุ: 1สัดสวนสินทรัพยรวมของบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลักตอสินทรัพยรวมของ Holding Company =
สินทรัพยรวมของบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลัก / สินทรัพยรวมของ Holding Company

บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ที่ ถื อ หุ น ในบริ ษั ท ย อ ยเกิ น กว า ร อ ยละ 10 ของจํา นวนหุ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งของ
บริ ษั ท ย อ ย
– ไม่มี –
ความสั ม พั น ธ กั บ กลุ ม ธุ ร กิ จ ของผู ถื อ หุ น ใหญ
– ไม่มี –
ผู ถื อ หุ น
1) รายชื่อผูถือหุนใหญของบริษัท
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ 10 อันดับแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายชื่อ
1. นายโชติก รัศมีทินกรกุล
2. นางศิริพร ศาตวินท์
3. นายปิ ยพัทธ์ รัศมีทินกรกุล
4. นายภวนันท์ ศาตวินท์
5. นายศรัณย์ ศาตวินท์
6. นายรุ จนันท์ ศาตวินท์
7. นายถนอมศักดิ์ รัศมีทินกรกุล
8. นางสาวพิมพ์ศิริ เสรี ววิ ฒั นา
9. นางสาวสุวณี า ฉัตรมณี ฤกษ์
10. นางสาวพิชญ์สินี เสรี วิวฒั นา
รวม

จํานวนหุน
168,900,000
100,964,200
40,000,000
39,000,000
36,000,000
20,700,000
20,000,000
12,000,000
11,533,900
10,506,300
459,604,400

หมายเหตุ: มีสดั ส่ วนการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย (% Free float) เท่ากับ ร้อยละ 51.21

รอยละ
22.341
13.355
5.291
5.159
4.762
2.738
2.646
1.587
1.526
1.390
60.795
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2) รายชื่อผูถือหุนของบริษัท เบสทเทค แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (“เบสทเทค”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เบสท์เทคมีทุนจดทะเบียน 300.00 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 3,000,000
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100.00 บาท โดยมีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

รายชื่อผูถือหุน
บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
นางสาวอุษณี ย ์ รัศมีทินกรกุล1)
นางศิริพร ศาตวินท์
นายโชติก รัศมีทินกรกุล
รวม

จํานวนหุน
2,985,010
14,988
1
1
3,000,000

รอยละ
99.50
0.50
0.00
0.00
100.00

หมายเหตุ: 1) นางสาวอุษณีย รัศมีทินกรกุล เปนพี่สาวของนางศิริพร ศาตวินท และนายโชติก รัศมีทินกรกุล

1.4. จํา นวนทุ น จดทะเบี ย นและทุ น ชํา ระแล ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 378 ล้านบาท เรี ยกชําระแล้ว 378 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ
จํานวน 756 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท

1.5. การออกหลั ก ทรั พ ย อื่ น
บริ ษทั ไม่มีการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น นอกจากหลักทรัพย์ประเภทหุน้ สามัญเท่านั้น

1.6. นโยบายการจ า ยเงิ น ป น ผล
นโยบายการจ า ยเงิ น ป น ผลของบริ ษั ท
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสํารอง
ตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว จะขึ้นอยูก่ บั กระแสเงินสด ผลประกอบการ
โครงสร้างทางการเงิน แผนการลงทุน เงื่อนไข ข้อกําหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริ ษทั ผูกพันอยู่ ความจําเป็ นและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต รวมไปถึงความสมํ่าเสมอในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้
ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริ ษทั ที่อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลนั้น จะนําเสนอเพื่อขออนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เว้นแต่
เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจอนุมตั ิให้จ่ายได้เมื่อพิจารณาแล้ว
เห็นว่าบริ ษทั มีกาํ ไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปั นผลในเบื้องต้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปั นผลแล้ว
ให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2563 ให้กบั ผู ้
ถือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.02 บาท โดยจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
จากผลการดําเนินงาน
เงินปันผลจ่ายประจําปี (บาท / หุน้ )
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท / หุน้ )
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี จากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท/หุน้ )
สัดส่ วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกําไรสุ ทธิ (%)

* จายจากกําไรสะสม

ป 2560
–
0.07
(0.013)
N/A

ป 2561
0.02*
–
(0.033)
N/A

ป 2562
–
–
(0.262)
N/A

ป 2563
0.02
–
0.06
33.33
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นโยบายการจ า ยเงิ น ป น ผลของบริ ษั ท ย อ ย
บริษัท เบสทเทค แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด มีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ของงบ
การเงินหลังหักสํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ (ถ้ามี) โดยคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ผูถ้ ือหุ น้ ของเบสท์
เทค จะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น แผนการลงทุนตามความจําเป็ น กระแสเงิน
สด ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน เงื่อนไข ข้อกําหนดในสัญญาต่างๆ ที่เบสท์เทคผูกพันอยู่ ความจําเป็ นและ
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
บริษัทยอยอื่น นโยบายเป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ผูถ้ ือหุ ้นของแต่ละบริ ษทั จะพิจารณาตามผลการ
ดํา เนิ น งาน ฐานะการเงิ น ความเหมาะสมของสภาพธุ ร กิ จ แผนการลงทุ น ตามความจํา เป็ น กระแสเงิ น สด ผล
ประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน เงื่อนไข ข้อกําหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริ ษทั ย่อยผูกพันอยู่ ความจําเป็ นและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
อย่างไรก็ดี เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามนโยบายควบคุมดูแลการจัดการของบริ ษทั ใหญ่ การจ่ายเงินปั นผลประจําปี และเงิน
ปั นผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริ ษทั ย่อย จะต้องได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ก่อนที่
จะดําเนินการ
การจายเงินปนผลของบริษัทยอย
ที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2564 ของบริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิ เนี ยริ่ ง จํากัด มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผล
ประจําปี 2563 ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 5.10 บาท โดยเป็ นการจ่ายจากกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2563 ในส่ วนที่ไม่ได้
รับสิ ทธิ BOI
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ของบริ ษทั เบสท์เทคอินดัสตรี ส์ จํากัด มีมติอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลประจําปี
2563 ให้กบั ผูถ้ ือหุน้
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2.

การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง

2.1. นโยบายและแผนการบริ ห ารความเสี่ ย ง
บริ ษทั ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเมือง
เทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานให้บรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั ดังนั้นเพื่อให้
มัน่ ใจว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่เพียงพอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริ ษทั จึงได้กาํ หนด
“นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง” ไว้ ดังนี้
1. การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นหนึ่ งในกลยุทธ์หลักของบริ ษทั โดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของการวางแผนทางธุ รกิ จ
ประจําปี
2. แต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุ และจัดการความเสี่ ยงของตน
3. การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ตอ้ งตระหนักถึงความเสี่ ยงที่มีใน
การปฏิบตั ิงานของตน
4. ต้องจัดให้มีกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่สาํ คัญ โดยความเสี่ ยงต่างๆ จะต้องได้รับการบริ หารจัดการให้
อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มน่ั ใจได้วา่ การดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั จะบรรลุวตั ถุประสงค์ทางธุรกิจได้
5. ต้องจัดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล และรายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอ
บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งมีประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ และมีผูบ้ ริ หารระดับสู งเป็ นกรรมการ
ทําให้เข้าใจในความเสี่ ยงของธุรกิจ สามารถตัดสิ นใจและบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเด็ดขาด โดยคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีหน้าที่กลัน่ กรองและพิจารณาความเสี่ ยง และนําเสนอข้อแนะนําในการบริ หารจัดการความ
เสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ได้จดั ทําเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ ยงและโอกาส เพื่อใช้เป็ นหลักในการพิจารณาผลกระทบของความเสี่ ยงทั้งด้าน
บวกและด้านลบที่จะเกิดต่อบริ ษทั ทั้งในด้านภาพลักษณ์ ด้านระบบคุณภาพและสิ่ งแวดล้อม ด้านกระบวนการปฏิบตั ิงาน
ด้านการดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั และเป้ าหมายที่ กาํ หนดไว้ โดยกําหนดระดับความเสี่ ยงไว้ 5 ระดับคือ สู งมาก สู ง ปาน
กลาง น้อย น้อยมาก ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความเสี่ ยงในแต่ละด้านจะแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม
ในปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้ดาํ เนินการประเมินความเสี่ ยงขององค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มบริ ษทั ทั้งโรงงานฉะเชิงเทรา
และโรงงานสัตหี บ ตามแผนที่กาํ หนด และได้สรุ ปจํานวนความเสี่ ยงและการจัดการความเสี่ ยงของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้ง
ได้มีการติดตามแก้ไขความเสี่ ยงในประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. ประชุมคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง เพื่อติดตามและประเมินความเสี่ ยงจากการปฏิบตั ิงานที่เกิดขึ้น กําหนด
แนวทางแก้ไข และติดตามผลการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทําแผนการดําเนิ นการบริ หารความเสี่ ยงประจําปี 2565 โดยจัดทําแผนบริ หารความเสี่ ยงเบื้องต้นของทุก
หน่วยงานเพื่อเป็ นกรอบการดําเนิ นการด้านการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั และนําเสนอแผนการบริ
หารความเสี่ ยงประจําปี ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. จัดทําแผนและมาตรการป้ องกัน รองรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา–2019
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2.2. ป จ จั ย ความเสี่ ย งต อ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
ความเสี่ ย งด า นการประกอบธุ ร กิ จ
ความเสี่ ยงด้านการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั มาจากความเสี่ ยงด้านการประกอบธุรกิจของเบสท์เทคเป็ นหลัก เนื่ องจาก
บริ ษทั ย่อยอื่นๆของบริ ษทั ยังมิได้มีการดําเนินธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ ยงต่อไปนี้
1) ความเสี่ยงจากลักษณะผลประกอบการที่ขึ้นกับโครงการที่ประมูลได (Project – Based Performance) ซึ่งอาจมีความ
ผันผวน
รายได้หลักของเบสท์เทคมาจากการรับจ้างผลิตงานแปรรู ปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก (Steel Fabrication)
งานแปรรู ปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) งานแปรรู ปและประกอบชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) และธุรกิจ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร (Power Plant EPC Contractor) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นงานโครงการจากการเข้าประมูลงาน
กับลูกค้า ทําให้รายได้ข้ ึนกับจํานวนโครงการ มูลค่าของโครงการที่ประมูลได้ และความคืบหน้าของงานในช่วงเวลา
นั้น ดังนั้นหากจํานวนโครงการที่ เปิ ดให้มีการประมูลในอุตสาหกรรมลดลงอย่างมี สาระสําคัญ หรื อเบสท์เทคไม่
สามารถประมูลโครงการใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้เบสท์เทคเกิดความเสี่ ยงที่จะมีรายได้ที่ขาดความต่อเนื่ อง
และมีผลประกอบการที่ ผนั ผวนได้ นอกจากนี้ ประเภทของงานที่ประมูลได้ในแต่ช่วงเวลาก็อาจมีผลกระทบต่อผล
ประกอบการของเบสท์เทคได้ดว้ ยเช่นกัน เนื่องจากงานแต่ละประเภทมีอตั รากําไรขั้นต้นที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม เบสท์เทคได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงนี้ จึงให้ความสําคัญกับการเตรี ยมความพร้อมในการประมูลงานและ
ใช้กลยุทธ์เชิงรุ กในการหาลูกค้า และหาข้อมูล ติดตามข่าวสารของอุตสาหกรรม เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่และสร้าง
โอกาสการร่ วมประมูลโครงการใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญกับเรื่ องการรักษา
และพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการบริ หารต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต พร้อมทั้งนําส่ ง
มอบงานตรงต่อเวลา ส่ งผลให้เบสท์เทคสามารถขยายฐานลูกค้าเพื่อรักษารายได้ให้มีการเติบโตต่อเนื่ อง และรักษา
อัตรากําไรให้อยูใ่ นระดับเหมาะสมในระยะยาว
2) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของกลุมลูกคา
ในปี 2564 สัดส่ วนรายได้จากการให้บริ การผลิตโครงสร้างเหล็กส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มงานลูกค้าประเภทอุตสาหกรรม
นํ้ามันและและก๊าซ (Oil & Gas) และ ประเภทโรงงานไฟฟ้า (Power Pant) คิดเป็ นสัดส่วนสูงถึง 45.74% และ 37.25%
ของรายได้รวม อย่างไรก็ดีดว้ ยลักษณะธุรกิจการผลิตตามคําสัง่ ของลูกค้าและศักยภาพในการผลิตของกลุ่มบริ ษทั ที่ไม่
มีขอ้ จํากัดในการรับงาน โดยสามารถรับงานได้หลากหลายรู ปแบบไม่จาํ กัดเพียงโครงการเหมืองแร่ หรื อโครงการ
โรงไฟฟ้ า ดังนั้น หากในอนาคตอุตสาหกรรมหนักอื่นในภูมิภาคต่างๆ มีการขยายตัวกว้างขึ้น มีปริ มาณโครงการ
ก่อสร้างสู งกว่าอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ในประเทศออสเตรเลีย หรื ออุตสาหกรรมโรงไฟฟ้ าในประเทศ เบสท์เทคก็
สามารถกระจายการรับงานไปในอุตสาหกรรมเหล่านั้น เพื่อลดการพึ่งพารายได้จากอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ ง
ซึ่ งเบสท์เทคมีประสบการณ์รับจ้างผลิตโครงการในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรม
พลังงาน อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้ า อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี เป็ นต้น และมีลูกค้าในหลากหลายประเทศเช่น ประเทศ
ออสเตรเลีย ประเทศลาว ประเทศสิ งคโปร์ ประเทศปาปั วนิวกินี ประเทศสหรัฐอเมริ กา ประเทศแคนาดา เป็ นต้น และ
ในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ได้เปิ ดรับงานภายในประเทศเพิม่ มากขึ้น
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3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงโครงการขนาดใหญ
งานแปรรู ปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) ซึ่ งเป็ นรายได้หลักของบริ ษทั ในปี 2563 และปี
2564 ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าต่อโครงการสูง โดยโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแต่ละปี มักจะ
สร้างรายได้ที่คิดเป็ นสัดส่ วนสูงมากเมื่อเทียบกับรายได้รวมของบริ ษทั เช่น รายได้จากโครงการไทยออยล์ (Thai Oil )
ซึ่งลักษณะของรายได้ที่มีการกระจุกตัวดังกล่าว ส่งผลให้การดําเนินงานของบริ ษทั มีความเสี่ ยงในการพึ่งพิงโครงการ
ขนาดใหญ่ ทั้งนี้ การพึ่งพิงโครงการขนาดใหญ่ดงั กล่าว เป็ นลักษณะที่ พบเห็ นได้ทวั่ ไปในอุตสาหกรรมแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก (Steel Fabrication) ดังนั้น บริ ษทั จะพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าก่อนการรับงาน
ทุกครั้ง ทั้งการตรวจสอบประวัติ ฐานะทางการเงิน และความน่าเชื่อถือของลูกค้า โดยลูกค้าของบริ ษทั ส่ วนใหญ่ ทั้ง
ผูร้ ับเหมาโครงการหลัก (EPC Contractor) และเจ้าของโครงการ (Project Owner) ล้วนเป็ นบริ ษทั ระดับโลกที่รับงาน
ก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ หรื อดําเนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับเหมืองแร่ และพลังงานมายาวนาน และมีฐานะทางการเงิ น
แข็งแกร่ ง อีกทั้ง จากการดําเนินงานที่ผา่ นมา บริ ษทั ไม่เคยประสบปั ญหาในการเรี ยกเก็บเงิน โดยสามารถเรี ยกเก็บเงิน
จากลูกค้าได้ตรงตามเวลาตลอด
4) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
บริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การรับจ้างผลิตโครงการต่างๆในต่างประเทศ ทําให้มีรายได้ซ่ ึ งอยู่ในรู ปของสกุลเงิน
ต่างประเทศ รายได้ตามสัญญาที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นการผันผวนของ
สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐเทียบกับสกุลเงินบาทจะส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานและกําไรจากการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
รายละเอียดของรายได้จากการรับจ้างผลิตที่รับรู ้ในงบการเงิน และยอดมูลค่าการซื้ อสกุลเงินต่างประเทศในปี 2562 –
2564 จําแนกตามสกุลเงินได้ดงั นี้
รายไดจากการรับจางผลิต
สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
บาท
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
รวม

ม.ค. – ธ.ค. 2562
ม.ค. – ธ.ค. 2563
ม.ค. – ธ.ค. 2564
รายได
รายได
รายได
รอยละ
รอยละ
รอยละ
(เทียบเทาลานบาท)
(เทียบเทาลานบาท)
(เทียบเทาลานบาท)
537.02
38.11
408.01
28.39
220.55 17.59
856.94
60.82
1,023.35
71.21
994.09 79.26
15.05
1.07
5.70
0.40
39.51
3.15
1,409.01 100.00
1,437.06 100.00
1,254.15 100.00

ม.ค. – ธ.ค. 2562
สกุลเงิน
ยอดซื้อ
รอยละ
(เทียบเทาลานบาท)
ดอลลาร์สหรัฐ
244.28
16.09
บาท
1,260.74
83.07
อื่นๆ
12.72
0.84
รวม
1,517.74 100.00

ยอดมูลคาการซื้อ
ม.ค. – ธ.ค. 2563
ม.ค. – ธ.ค. 2564
ยอดซื้อ
ยอดซื้อ
รอยละ
รอยละ
(เทียบเทาลานบาท)
(เทียบเทาลานบาท)
111.92
9.33
235.80
28.57
1,079.50
89.97
567.86
68.79
8.48
0.70
21.83
2.64
1,199.90 100.00
825.49
100.00
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จากตารางข้างต้น จะเห็นว่ารายได้ของบริ ษทั ในปี 2562 – 2564 มีสดั ส่วนที่เป็ นมูลค่าเงินตราต่างประเทศ หรื อเงินสกุล
ดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่ งเงินตราต่างประเทศเหล่านี้ทาํ ให้มีความเสี่ ยงทางการเงินได้ ด้วยเหตุน้ ี การป้ องกันความเสี่ ยงอัตรา
แลกเปลี่ ย นแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ที่ เ กิ ด จากการหั ก ล้า งระหว่า งรายรั บ และรายจ่ า ยที่ อ ยู่ใ นสกุ ล เงิ น
ต่างประเทศ จึงไม่เพียงพอที่จะป้ องกันความเสี่ ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะกระทบกําไรจากการ
ดําเนินงาน
บริ ษทั ตระหนักถึงความเสี่ ยงดังกล่าว จึงกําหนดราคาที่ระบุในสัญญากับลูกค้าให้ครอบคลุมความเสี่ ยงจากการผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนในระดับหนึ่ ง และกําหนดนโยบายที่เหมาะสมเพื่อเข้าทําสัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของเบสท์เทค
5) ความเสี่ยงที่ตนทุนโครงการที่เกิดขึ้นจริงสูงกวางบประมาณที่กําหนดไว
รายได้ส่วนใหญ่ของบริ ษทั มาจากงานโครงการ โดยรายได้ของแต่ละโครงการจะเป็ นไปตามมูลค่างานที่ระบุไว้ใน
สัญญาที่ทาํ ไว้กบั ลูกค้า
ความเสี่ ยงที่ตน้ ทุนโครงการที่เกิดขึ้นจริ งสู งกว่างบประมาณ อาจเกิดได้จาก 2 สาเหตุ คือ ไม่สามารถควบคุมต้นทุน
การผลิตให้เป็ นไปตามงบประมาณที่ต้ งั ไว้ได้ และ/หรื อ การคํานวณและจัดทํางบประมาณมีความคลาดเคลื่อนจาก
ต้นทุนการผลิตจริ ง
5.1

ไมสามารถควบคุมตนทุนการผลิตใหเปนไปตามงบประมาณ
ต้นทุนหลักของบริ ษทั ประกอบด้วย ต้นทุนแรงงานและต้นทุนวัตถุดิบ
 ต้นทุนแรงงาน
ต้นทุนแรงงานเป็ นต้นทุนหลักในการให้บริ การผลิต โดยแรงงานส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานรายวันซึ่ งมีราคา
ค่าแรงคงที่ ตามสัญญาที่ ทาํ ไว้กับผูจ้ ดั หาแรงงานในแต่ละโครงการ ดังนั้น ความเสี่ ยงที่ ราคาค่าแรงต่อ
หน่ วยจะเพิ่มขึ้ นจากงบประมาณจึ ง มี อยู่ต่ าํ อย่างไรก็ตาม ต้นทุ นค่าแรงอาจเพิ่มขึ้ นถ้าจํานวนชั่ว โมง
แรงงานที่ เกิ ดขึ้นจริ งมากกว่าที่ ต้ งั งบประมาณไว้ ซึ่ งเกิ ดได้จากทั้งปั จจัยภายนอกซึ่ งอยู่นอกเหนื อการ
ควบคุม หรื อปั จจัยภายใน เช่น การบริ หารจัดการของบริ ษทั เป็ นต้น
ทั้งนี้ ปั จจัยภายนอกที่อาจส่ งผลให้บริ ษทั ใช้จาํ นวนชัว่ โมงแรงงานสู งกว่างบประมาณ ได้แก่ สภาพอากาศ
ฝนตก การส่ งมอบวัตถุดิบล่าช้า เป็ นต้น อย่างไรก็ดี บริ ษทั ได้คาํ นึ งถึงความเสี่ ยงดังกล่าว และกําหนด
มาตรการเพื่อลดความเสี่ ยงของเหตุการณ์น้ นั ๆ เช่น การเพิ่มพื้นที่หลังคาให้กบั พื้นที่ผลิตหลัก การอบรม
พนักงานด้านความปลอดภัยเพื่อลดอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น
นอกจากการบริ หารจัดการด้านแรงงานแล้ว บริ ษทั ยังให้ความสําคัญในการบริ หารจัดการพื้นที่ผลิต เนื่ อง
ด้วยงานแปรรู ปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) เป็ นงานที่ตอ้ งใช้พ้ืนที่ขนาดใหญ่
ในขณะที่ขนาดพื้นที่ที่ใช้ผลิตนั้นมีอยูอ่ ย่างจํากัด ซึ่ งแต่ละพื้นที่ต่างมีความเหมาะสมในการผลิตชิ้นงาน
แตกต่างกัน บริ ษทั จึงวางแผนใช้พ้นื ที่โดยคํานึงถึงขนาดของโครงการ ความเร่ งด่วน และลักษณะกายภาพ
ของแต่ละพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต และลดความเสี่ ยงที่จะเกิดความล่าช้าจนส่ งผลให้ตน้ ทุน
แรงงานเพิ่มสูงขึ้น
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 ต้นทุนวัตถุดิบ
ต้นทุนวัตถุดิบเป็ นอีกหนึ่ งต้นทุนหลักในการผลิต โดยมีเหล็กเป็ นวัตถุดิบหลัก ทั้งนี้ ต้นทุนเหล็กอาจสู ง
กว่างบประมาณได้จาก 2 สาเหตุ คือ ราคาต้นทุนเหล็กต่อหน่วยที่เพิ่มสู งขึ้น และปริ มาณการใช้เหล็กใน
การผลิ ตสู งกว่างบประมาณ โดยปกติ บริ ษทั จะเข้าทําสัญญาซื้ อเหล็กจากผูจ้ ัดจําหน่ ายด้วยปริ มาณตัน
ทั้งหมดที่ตอ้ งใช้ในโครงการ ทันทีที่ทราบข้อมูลวัตถุดิบที่ตอ้ งใช้ในการผลิตทั้งหมด ดังนั้นความเสี่ ยงที่
ต้นทุนวัตถุดิบจะเพิ่มขึ้นจากการที่ราคาต้นทุนเหล็กต่อหน่วยปรับตัวสู งขึ้นกว่างบประมาณจึงมีโอกาส
เกิดขึ้นค่อนข้างตํ่า
อย่า งไรก็ ตาม ความเสี่ ย งที่ จะมี ปริ ม าณการใช้เหล็กในการผลิ ต มากกว่า งบประมาณนั้น อาจเกิ ดจาก
ข้อผิดพลาดในการวางแผนใช้วตั ถุดิบเหล็ก หรื อความไม่มีประสิ ทธิ ภาพในขั้นตอนการตัดแปรรู ปเหล็ก
หรื ออาจเกิ ดจากการประกอบที่ ผิดพลาด ไม่ได้คุณภาพ หรื อไม่ตรงตามแบบ จนต้องใช้ปริ มาณเหล็ก
เพิ่มเติมเพื่อแก้ไขชิ้นงานให้ถูกต้อง โดยบริ ษทั มีระบบควบคุมและตรวจสอบปริ มาณการใช้วตั ถุดิบเหล็กที่
มี ประสิ ทธิ ภาพ มี การเปรี ยบเที ยบระหว่างปริ มาณเหล็กที่ มีการเบิ กใช้จริ ง กับปริ มาณเหล็กใช้ไปตาม
แผนการผลิตทุกสิ้ นวัน เพื่อให้สามารถตรวจสอบผลต่างได้อย่างรวดเร็ วและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการใช้
วัตถุดิบ นอกจากนี้ เพื่อป้ องกันข้อผิดพลาดที่ จะทําให้เกิ ดการใช้ปริ มาณวัตถุดิบมากเกิ นความจําเป็ น
บริ ษ ัท มี น โยบายควบคุ ม คุ ณ ภาพที่ เ คร่ ง ครั ด ด้ว ยการจัด ให้ฝ่ ายควบคุ ม คุ ณ ภาพ (Quality Control)
ตรวจสอบในทุกขั้นตอนการผลิตที่สําคัญ ซึ่ งบางครั้งหน่วยงานควบคุมคุณภาพของลูกค้าจะเข้าร่ วมสุ่ ม
ตรวจสอบด้วย ส่งผลให้ขอ้ ผิดพลาดของงานผลิตลดลง และลดความเสี่ ยงที่จะมีการใช้วตั ถุดิบในปริ มาณที่
สูงกว่างบประมาณได้
5.2

การคํานวณและจัดทํางบประมาณมีความคลาดเคลื่อนจากตนทุนการผลิตจริง
รายได้ตามสัญญาที่บริ ษทั เสนอต่อลูกค้าคํานวณขึ้นจากวิธีการกําหนดราคาบวกจากต้นทุน (Cost plus) เริ่ ม
โดยจัดทํางบประมาณต้นทุนซึ่งประกอบไปด้วย ต้นทุนค่าแรง ต้นทุนวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ และบวกเพิม่
ด้ว ยอัต รากํา ไรขั้นต้นที่ ก ํา หนด ดัง นั้น บริ ษ ัท จึ ง มี ความเสี่ ย งที่ จะมี อ ัตรากํา ไรขั้น ต้น ตํ่า กว่า ที่ คาดไว้ ถ้า
งบประมาณต้นทุนที่จดั ทําในตอนต้นนั้นมีขอ้ ผิดพลาด จนทําให้งบประมาณตํ่ากว่าต้นทุนการผลิตจริ ง
การจัดทํางบประมาณต้นทุนเพื่อคํานวณราคาที่จะใช้ในการประมูลโครงการ เริ่ มจากการศึกษาและถอดแบบ
ชิ้นงาน (Detailed Drawing) ที่ได้รับจากลูกค้า เพื่อวิเคราะห์ชนิดและปริ มาณวัตถุดิบ รวมถึงชัว่ โมงแรงงานที่
ใช้ในการผลิ ตสําหรั บโครงการ และตรวจสอบข้อมูลราคาล่า สุ ดของวัตถุดิบจากผูจ้ ัดจําหน่ าย และราคา
แรงงานจากผูจ้ ดั หาแรงงาน แล้วนําข้อมูลที่ได้มาจัดทํางบประมาณต้นทุนและคํานวณราคาเพื่อเสนอต่อลูกค้า
ต่อมา เมื่อได้รับสัญญาการผลิตจากลูกค้าแล้ว จึงจะถอดแบบชิ้นงานเป็ นแบบงานย่อย (Shop Drawing) และ
ทบทวนงบประมาณต้นทุนอีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง โดยเปรี ยบเทียบข้อมูลใหม่จากการถอดแบบ
ชิ้นงานคํานวณโดยละเอียด กับข้อมูลที่ใช้ในการจัดทํางบประมาณตอนต้น หากพบการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผล
กระทบต่อต้นทุนอย่างมีนยั สําคัญ ก็จะดําเนิ นการแจ้งลูกค้าและต่อรองขอปรับปรุ งรายละเอียดราคาในสัญญา
เพื่อลดความเสี่ ยงที่งบประมาณต้นทุนที่ประมาณไว้ต่าํ กว่าความเป็ นจริ ง
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6) ความเสี่ยงจากการไมสามารถจัดหาแรงงานไดเพียงพอและทันเวลา
งานแปรรู ป ชิ้ น งานเหล็ ก (Parts Fabrication) และงานบริ ก ารแปรรู ป และการประกอบกลุ่ ม ชิ้ น งานขนาดใหญ่
(Modularization) ต้องพึ่งพาแรงงานจํานวนมากในการดําเนิ นงานผลิต ทั้งนี้ บริ ษทั เลือกที่จะจัดจ้างแรงงานในการ
ผลิตส่ วนใหญ่บางส่ วนเป็ นพนักงานชัว่ คราวที่มีระยะเวลาสัญญาจ้างระยะสั้น ตามระยะเวลาของโครงการ เนื่ องจาก
จํานวนและประเภทของแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามโครงการที่ประมูลได้และขั้นตอนการผลิตตามความ
คืบหน้าของแต่ละโครงการ
จากลักษณะงานที่ตอ้ งพึ่งพิงแรงงานจํานวนมาก ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานชัว่ คราวที่ตอ้ งจัดหาจัดจ้างใหม่ทุกครั้งที่มี
การรับงานโครงการขนาดใหญ่ และโดยปกติมีเวลาในการจัดหาเพียงประมาณ 1 – 2 เดือนหลังเข้าทําสัญญาเท่านั้น
บริ ษทั จึงมีความเสี่ ยงที่อาจจะไม่สามารถจัดหาแรงงานได้เพียงพอและทันเวลาในการผลิตชิ้นงาน ซึ่ งอาจจะส่งผลให้
การดําเนิ นงานล่าช้า ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากการเสี ยค่าล่วงเวลาทํางานเพื่อชดเชยจํานวนแรงงานที่ขาด
แคลน และอาจจะต้องชําระค่าปรับที่เกิดจากการส่งมอบงานล่าช้าให้แก่ลูกค้าอีกด้วย
อย่างไรก็ดี ในอดีต บริ ษทั ไม่เคยประสบภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างมีนยั สําคัญมาก่อน เนื่องจากการวางแผนการจัด
จ้างแรงงานที่ดี และบริ ษทั ยังกระจายการจัดจ้างแรงงานผ่านผูจ้ ดั หาแรงงานจํานวนกว่าหลายสิ บราย เพื่อลดการพึ่งพิง
ผูจ้ ดั หาแรงงานรายใหญ่รายใดรายหนึ่ ง อีกทั้ง ยังให้ความสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูจ้ ดั หาแรงงาน ด้วย
การดูแลและปฎิบตั ิต่อพนักงานอย่างดี รวมถึงชําระเงินตรงตามเวลา ส่ งผลให้บริ ษทั ได้รับการปฎิบตั ิที่ดีจากผูจ้ ดั หา
แรงงาน และได้รับการตอบรับในการจัดหาจัดจ้างแรงงานตามที่ร้องขออย่างรวดเร็ วมาโดยตลอด
7) ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาเหล็กซึ่งเปนวัตถุดิบหลัก
วัตถุดิบเหล็กที่บริ ษทั ใช้ในการผลิตส่ วนใหญ่ ประกอบด้วยเหล็ก 2 ประเภท ได้แก่ เหล็กแผ่นและเหล็กรู ปพรรณ ซึ่ ง
ราคาของเหล็กทั้ง 2 ประเภทนี้จะผันแปรไปตามราคาของเหล็กแผ่นรี ดร้อน (Hot Rolled Coil) ในตลาดโลก เนื่องจาก
เหล็กแผ่นรี ดร้อนเป็ นวัตถุดิบหลักที่ ใช้ในการแปรรู ปเป็ นเหล็กแผ่นและเหล็กรู ปพรรณ ซึ่ งต้นทุนวัตถุดิบเหล็กจะ
เปลี่ยนผันไปตามราคาเหล็กในตลาดโลก ในขณะที่ราคาต่อหน่วยของเหล็กที่ระบุในสัญญาเพื่อเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้า
จะมีลกั ษณะคงที่ ดังนั้น การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาเหล็กในตลาดโลก ส่ งผลให้เกิดความเสี่ ยงที่จะมีตน้ ทุนวัตถุดิบ
เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่ออัตรากําไรขั้นต้น และผลการดําเนินงานของบริ ษทั
บริ ษทั ตระหนักถึงความเสี่ ยงในเรื่ องนี้ จึงกําหนดนโยบายการสั่งซื้ อเหล็กในปริ มาณตันทั้งหมด ที่ตอ้ งใช้ในการผลิต
กับผูจ้ ดั จําหน่ ายโดยเร็ วที่สุด ซึ่ งโดยทัว่ ไปใช้เวลาประมาณ 1 – 2 เดื อน หลังจากตกลงเข้าทําสัญญารับจ้างผลิตกับ
ลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อให้รู้ตน้ ทุนต่อหน่วยที่แน่นอนของเหล็กที่ใช้ และเพื่อจํากัดระยะเวลาที่บริ ษทั จะมีความเสี่ ยงจากการ
ผันผวนของราคาวัตถุดิบเหล็กให้ส้ นั ที่สุด ซึ่ งเป็ นช่วงหลังจากตกลงทําสัญญากับลูกค้า จนถึงช่วงสัง่ ซื้ อวัตถุดิบเหล็ก
จากผูจ้ ดั จําหน่ายเท่านั้น เนื่ องจากหลังทําสัญญากับผูจ้ ดั จําหน่ายแล้ว ความเสี่ ยงจากการผันผวนของราคาเหล็กจะถูก
ส่งผ่านไปยังผูจ้ ดั จําหน่ายทั้งหมด ดังนั้นนโยบายการสัง่ ซื้อเหล็กของบริ ษทั ดังที่กล่าวมาได้ช่วยลดความเสี่ ยงที่บริ ษทั
จะมีตน้ ทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นสูงจากการผันผวนของราคาเหล็กได้อย่างมีนยั สําคัญ
8) ความเสี่ยงจากการไมไดรับการตอสัญญาหรือถูกยกเลิกสัญญาเชาพื้นที่โรงงานสัตหีบ
ปั จจุบนั บริ ษทั มีโรงงาน 2 แห่ง คือ โรงงานฉะเชิงเทรา ซึ่งบริ ษทั เป็ นเจ้าของพื้นที่ มีขนาดประมาณ 89,847 ตารางเมตร
และส่ วนที่บริ ษทั เช่าจากบุคคลอื่น ขนาด 44,096 ตารางเมตร มีระยะเวลา 3 ปี (และสามารถต่อระยะเวลาเช่าได้อีก 3
ครั้ง ครั้งละ 3 ปี 3 ปี และ 1 ปี ) โดยพื้นที่ ส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตงานแปรรู ปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) และ
โรงงานสัตหี บ จังหวัดชลบุรี อยูใ่ นเขตท่าเรื อสัตหี บ ซึ่งเป็ นพื้นที่เช่าจากท่าเรื อพาณิ ชย์สตั หี บ–กองทัพเรื อ มีพ้ืนที่รวม
ประมาณ 219,031 ตารางเมตร ซึ่ งสัญญาเช่าพื้นที่ของโรงงานสัตหี บเป็ นสัญญาระยะสั้นปี ต่อปี ประกอบกับท่าเรื อนํ้า
ลึกในประเทศมีอยูอ่ ย่างจํากัด ทําให้การหาพื้นที่ต้ งั โรงงานซึ่ งอยูใ่ กล้ท่าเรื อนํ้าลึกเป็ นไปได้ค่อนข้างยาก ดังนั้น หาก
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บริ ษทั ไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าพื้นที่บริ เวณท่าเรื อพาณิ ชย์สัตหี บ–กองทัพเรื อ บางส่ วนหรื อทั้งหมด หรื อถูกยกเลิก
สัญญาเช่าก่อนกําหนด จะทําให้ขนาดพื้นที่การผลิตลดลง และอาจประสบปั ญหาในการขนส่ งชิ้นงานขนาดใหญ่ทาง
บกไปยัง ท่ า เรื อ อาจส่ ง ผลให้ บ ริ ษ ัท สู ญ เสี ย ลู ก ค้า งานให้บ ริ ก ารแปรรู ป และประกอบกลุ่ ม ชิ้ น งานขนาดใหญ่
(Modularization) ซึ่ งเป็ นรายได้หลัก และอาจมีตน้ ทุนค่าขนส่ งเพิ่มขึ้นจากการขนส่ งชิ้นงานทางบกไปยังท่าเรื อที่ อยู่
ไกลออกไป ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว
อย่างไรก็ตามตั้งแต่เริ่ มมีการทําสัญญาเช่าครั้งแรกในปี 2551 จนถึงปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่ประสบปั ญหาในการต่ออายุ
สัญญาเช่าพื้นที่ดงั กล่าว อีกทั้ง ยังสามารถขอปรับขยายหรื อลดพื้นที่เช่าได้อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบนั มีพ้นื ที่รวม 188,246
ตารางเมตร ประกอบกับบริ ษทั ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี กบั ท่าเรื อพาณิ ชย์สัตหี บ–กองทัพเรื อมาโดยตลอด และ
ปฎิบตั ิตามกฎระเบียบต่างๆ ในสัญญาอย่างเคร่ งครัด รวมถึงยังให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของท่าเรื อพาณิ ชย์สตั
หี บ–กองทัพเรื ออย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ จากประวัติการเช่าพื้นที่ในบริ เวณท่าเรื อพาณิ ชย์สัตหี บ–กองทัพเรื อพบว่ามี
การเปลี่ยนแปลงผูเ้ ช่าน้อยครั้ง หากผูเ้ ช่าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและชําระค่าเช่าตรงเวลา ดังนั้น บริ ษทั จึงมีความมัน่ ใจ
ว่าจะสามารถต่ออายุสญ
ั ญาเช่ากับท่าเรื อพาณิ ชย์สตั หี บ–กองทัพเรื อได้อย่างต่อเนื่อง
9) ความเสี่ยงจากการที่สิทธิประโยชนทางภาษีตามบัตรสงเสริมการลงทุนหมดอายุลง
บริ ษทั ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนตามนโยบายส่ งเสริ มการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่ ง
หนึ่งในสิ ทธิประโยชน์ที่ได้รับ คือ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการ
ที่ ได้รับการส่ งเสริ มเป็ นช่วงระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิ จการ หรื อหมดอายุในวันที่ 2
พฤษภาคม 2562 สําหรับบัตรส่งเสริ มที่โรงงานฉะเชิงเทรา และวันที่ 3 เมษายน 2563 สําหรับโรงงานสัตหี บ เนื่องจาก
บริ ษทั ได้รับยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุคคลดัง กล่า ว บริ ษทั จึ งมี ความเสี่ ยงที่ จะมี อตั รากํา ไรสุ ทธิ ลดตํ่าลง หากสิ ท ธิ
ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าวหมดอายุลง
อย่างไรก็ตามเพื่อเป็ นการรองรับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีที่จะหมดอายุลง กลุ่มบริ ษทั โดยบริ ษทั บริ ษทั อินดัสตรี ส์
จํากัด (“บีทีไอ”) ได้ยนื่ ขอ และได้รับสิ ทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ตามบัตรส่งเสริ มการลงทุน
เลขที่ 59–0548–0–01–2–0 สําหรั บโรงงานฉะเชิ งเทรา และโรงงานสัตหี บ เพื่อส่ งเสริ มการลงทุ นในกิ จการผลิ ต
โครงสร้างโลหะสําหรับงานก่อสร้างหรื องานอุตสาหกรรมเช่น Steel Structures, Vessel และ Piping Spool เป็ นต้น
และชิ้นส่ วนโลหะเช่น Grating เป็ นต้น ปี ละประมาณ 20,000 ตัน โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไร
สุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนได้อนุมตั ิให้บีทีไอโอนกิจการตามบัตรส่งเสริ ม
การลงทุ นเลขที่ 59–0548–0–01–2–0 ให้บริ ษทั และบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการรั บ โอนสิ ท ธิ ดัง กล่ า วแล้ว เมื่ อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2561 โดยสิ ทธิและประโยชน์เท่าที่เหลืออยูเ่ ดิม
10) ความเสี่ ย งด า นสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา (COVID–19)
ผลกระทบดานการดําเนินงาน (Operation)
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID–19) ยังคงมีผลกระทบกับธุรกิจต่างๆ รวมทั้งบริ ษทั โดยมีผลกระทบทําให้
บริ ษทั ไม่สามารถเดินทางเพื่อติดต่อและรับงานจากต่างประเทศได้ รวมไปถึงการนําเข้าวัตถุดิบเพื่อมาผลิตสิ นค้าบาง
รายการอาจมีความล่าช้า จึงทําให้บริ ษทั มุ่งเน้นรับงานภายในประเทศมากขึ้นแต่ก็ประสบภาวะการแข่งขันสู งสําหรับ
ตลาดในประเทศเช่นกัน รวมถึงต้องจัดหาวัตถุดิบจากในประเทศทดแทนการนําเข้าเป็ นต้น
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ผลกระทบดานการเงิน (Financial)
จากสถานการณ์ ก ารระบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา (โควิ ด 2019) ทํา ให้ เ กิ ด การหยุด ชะงัก ทางธุ ร กิ จ ทั้ง ในและ
ต่างประเทศ และสําหรับหลายๆ กิจการขาดสภาพคล่อง หรื อต้องหยุดดําเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องกันทั้งจาก
ลูกค้า ผูข้ าย เจ้าหนี้และลูกหนี้ ซึ่ งต่างพากันหาช่องทางและแนวทางในการปรับตัว รวมถึงการยืดระยะเวลาจ่ายชําระ
เงิ น การหยุดให้กูย้ ืม การเรี ยกเก็บเงิ นจากลูกหนี้ ฯลฯ ในระหว่างงปี 2564 บริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ดังกล่าวเช่นกัน อาทิ ในบางโครงการได้จ่ายชําระเงินค่าสิ นค้าและบริ การล่าช้าจากเทอมชําระปกติ ซึ่ งเหตุผลหนึ่งมา
จากผลกระทบที่ลูกค้าบางรายต้องทํางานด้วยวิธี Work from Home เป็ นเหตุทาํ ให้ข้ นั ตอนการทําธุรกรรมเกี่ยวกับการ
จ่ายเงินล่าช้าและไม่สะดวกเหมือนในเวลาปกติ
บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนาสําหรับด้านอื่นๆ อาทิ ฐานะทาง
การเงิ นและผลการดําเนิ นงาน (Balance sheet and performance), ภาระผูกผันตามสัญญา (Contractual obligations)
และความเสี่ ยงต่อความอยูร่ อดของกิจการ เป็ นต้น
ความเสี่ ย งด า นการบริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผูถือหุนรายใหญที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการบริหารงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั ซึ่ งได้แก่ ครอบครัวศาตวินท์ ครอบครัวรัศมีทินกรกุล มีสัดส่ วนการ
ถือหุ ้นในบริ ษทั ที่ร้อยละ 56 ของจํานวนหุ ้นที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั นอกจากนี้ ครอบครัวรัศมีทินกร
กุล ซึ่งเป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ยงั ดํารงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารและกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามของบริ ษทั ด้วย
อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอีกจํานวน 4 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหากําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล, คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และคณะกรรมการบริ หาร มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่อย่างชัดเจน ทําให้ระบบการทํางานของบริ ษทั มีความเป็ น
มาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบที่เป็ น
กรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน จึงสามารถช่วยถ่วงดุลอํานาจในการตัดสิ นใจ และการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่จะนําเข้าสู่ การ
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้ระดับหนึ่ ง อีกทั้งบริ ษทั ยังได้วา่ จ้างบริ ษทั ตรวจสอบภายในเพื่อดําเนิ นการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษทั และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําให้สามารถสอบทานระบบการทํางานของบริ ษทั ให้มี
ความโปร่ งใสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีระเบียบปฎิบตั ิกรณี ที่มีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับ กรรมการ ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอาํ นาจในการอนุมตั ิการ
ทํารายการนั้นๆ ซึ่งเป็ นการลดทอนความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย
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3.

การขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ เพื่ อ ความยั่ ง ยื น

3.1. นโยบายและภาพรวม
บริ ษทั มุ่งหวังที่จะดําเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตที่ยงั่ ยืนแก่ธุรกิจภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดต่อผูถ้ ือหุ ้น โดยจะประกอบธุ รกิ จอย่างคํานึ งถึงผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม สังคม และสิ่ งแวดล้อม และ
เพื่อให้ความมุ่งหวังของบริ ษทั เกิ ดขึ้ นจริ ง ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่ อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 จึ งได้กาํ หนด
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม อันได้แก่ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่
และนโยบายคุณภาพและสิ่ งแวดล้อม ฯลฯ และสื่ อสารให้พนักงานของกลุ่มบริ ษทั รับทราบ และถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
โดยมีสาระสําคัญดังนี้ (ดูนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับเต็มที่ https://www.btwealthindustries.com/th/sustainability/cg)
1. ยึดมัน่ การดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560 (CG Code)
2. มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรมและมีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
3. ดําเนิ นธุ รกิ จอย่างเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การใช้ การผลิต การกําจัดของเสี ย
และการอนุรักษ์พลังงาน
4. มุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพของสิ นค้าและบริ การให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ลดการสู ญเสี ยในกระบวนการผลิต
และส่ งมอบสิ นค้าทันเวลา โดยนําระบบการจัดการด้านคุณภาพมาตรฐาน และการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม มา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบตั ิงาน
5. พัฒนาและมีส่วนร่ วมกับพนักงาน ลูกค้า ชุมชน และสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชี วิต โดยคํานึ งถึงหลักสิ ทธิ
มนุษยชน
6. ยึดมัน่ ในหลักการที่จะต่อต้านการกระทําทุจริ ตและการติดสิ นบนในทุกรู ปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
7. กําหนดกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่ปลอดภัยมีมาตรฐาน เพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ้น

3.2. การจั ด การผลกระทบต อ ผู มี ส ว นได เ สี ย ในห ว งโซ คุ ณ ค า ของธุ ร กิ จ
หวงโซคุณคาของธุรกิจ
บริ ษทั เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจแปรรู ปโลหะที่ครอบคลุมตลาด 2 ประเภทหลักๆ คือ การแปรรู ปโลหะและนําไปติดตั้งที่ หน้า
งานเป็ นรู ปแบบที่ใช้กนั แต่ด้ งั เดิ ม (ตัวอย่างสิ นค้าที่บริ ษทั ผลิต คือ โครงสร้างเหล็ก งานระบบท่อ ถังรับของเหลว ถังรับ
แรงดัน ฯลฯ) ซึ่งใช้สาํ หรับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจ เช่น โรงไฟฟ้า โรงงานปิ โตรเคมี โรงกลัน่ นํ้าใน
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และการแปรรู ปโลหะและติดตั้งเป็ น Module ขนาดใหญ่ทาํ ให้สามารถบริ การกลุ่มลูกค้าได้ท้ งั ใน
และต่างประเทศ จึงมีส่วนสนับสนุนการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ และบริ ษทั ยังมีพ้นื ที่โรงงานขนาดใหญ่ที่อยู่
ในบริ เวณท่าเรื อสัตหี บทําให้สามารถรองรับการผลิตและประกอบชิ้นงานขนาดใหญ่ และสะดวกต่อการขนส่งเป็ นอย่างดี
1) การบริ หารปัจจัยการผลิต:
การออกแบบโครงการที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม – การจัดซื้ อจัดหา
วัสดุที่มีคุณภาพ – การสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
2) การปฏิบตั ิการ:
การคํานึ งถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อชุมชน – การลดของ
เสี ยและผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
3) การกระจายสิ นค้าและบริ การ: การขนส่ง/ส่งมอบสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพและตรงเวลา
4) การตลาดและการขาย:
การกําหนดราคาอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม
5) การบริ การหลังการขาย:
การรับประกันสิ นค้าและความพึงพอใจ
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ผูมีสวนไดเสียของบริษัท
ผูมีสวนไดเสีย

ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย
สิ นค้ามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ส่งมอบ
ทันเวลา

การตอบสนองความคาดหวัง
ควบคุมคุณภาพของสิ นค้าและบริ การให้เป็ นไปตาม
ลูกค้า
มาตรฐาน ลดการสูญเสี ยในกระบวนการผลิต
* พัฒนาระบบการซื้อขายให้มีประสิ ทธิภาพ
ระบบซื้อขายมีความถูกต้อง
* ยึดหลักการปฏิบตั ิที่เสมอภาคและเป็ นธรรมต่อคูค่ า้ ทุก
มีประสิ ทธิภาพ มีความเป็ นธรรมและ
คู่คา้
ราย การติดต่อธุรกิจกับคูค่ า้ จะต้องได้ผลตอบแทนที่เป็ น
เสมอภาคต่อคูค่ า้ ทุกราย
ธรรมทั้งสองฝ่ าย
ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฎหมายและ
คู่แข่งทางการค้า มีการแข่งขันที่สุจริ ต มีจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณทางการค้าที่ดี
* ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทาํ ไว้กบั เจ้าหนี้
ได้รับชําระหนี้อย่างครบถ้วนและตรงต่อ
เจ้าหนี้
* ชําระหนี้อย่างครบถ้วนและตรงต่อเวลา
เวลา
* ใช้เงินกูย้ มื ตรงตามวัตถุประสงค์ในการกูย้ มื
พนักงานและ ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน มีความ ยึดหลักสิ ทธิมนุษยชน/กฎหมายแรงงาน และส่งเสริ มการ
มัน่ คงและก้าวหน้าในอาชีพ
เรี ยนรู ้และการพัฒนา
ลูกจ้าง
เงินปันผล
ผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน
ผูถ้ ือหุน้
ทําประโยชน์ให้สงั คม และช่วยพัฒนาให้ * จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชนตามความ
สังคม ชุมชน ดีข้ ึน
เหมาะสม
และสิ่ งแวดล้อม กระบวนการผลิตไม่ส่งผลกระทบ ต่อ
* ปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่ งแวดล้อม โดยยึดหลักเกณฑ์การ
สิ่ งแวดล้อม
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม

3.3. การจั ด การด า นความยั่ ง ยื น ในมิ ติ สิ่ ง แวดล อ ม
นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ด า นสิ่ ง แวดล อ ม
บริ ษทั ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม (ISO 14001:2015) โดยส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้พนักงาน
ตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาสภาพแวดล้อม การป้ องกันมลพิษจากกิจกรรมของบริ ษทั ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมขององค์กรและชุมชน และกําหนดให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด โดยบริ ษทั นําระบบการ
จัดการด้านมาตรฐานคุณภาพและการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบตั ิงาน ทําให้สามารถพัฒนา
วิธีการปฏิบตั ิงานที่ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมได้เป็ นอย่างดี รวมทั้งมีการกําหนดนโยบายคุณภาพและสิ่ งแวดล้อม (ดู
ฉบับ เต็ ม ที่ www.btwealthindustries.com/en/sustainability/cg) โดยนํา ระบบการจัด การด้า นคุ ณ ภาพมาตรฐาน ISO
9001:2015 และการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม ISO 14001:2015 มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน ภายใต้คําขวัญ “ ผลิตสินคาดี
มีคุณภาพ รวมใจดูแลรักษาสิ่งแวดลอม” ที่ เน้นการปฏิ บตั ิ การป้ องกันและการส่ งเสริ ม เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายหลักที่จะ
จัดการด้านคุณภาพสิ นค้าให้มีมาตรฐาน และจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กร ชุมชน และ
กฎหมายสิ่ งแวดล้อม ไปพร้อมๆกัน
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ผลการปฏิ บั ติ ด า นสิ่ ง แวดล อ ม
1.

การจัดการก๊าซเรื อนกระจก
บริ ษทั ตระหนักดีวา่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็ นภัยคุกคามที่สาํ คัญต่อโลกของเรา บริ ษทั ขับเคลื่อนความตั้งใจ
ในการช่วยสร้างสังคมคาร์ บอนตํ่า จึงคํานึ งถึงการนํามาตรการบรรเทาผลและปรับตัว โดยการลดการปล่อยก๊าซเรื อน
กระจก และบูรณาการความเสี่ ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศเข้าไว้ในแนวทางแบบองค์รวม โดยบริ ษทั ได้
ดําเนินการในการจัดการ เพื่อวัดและตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของบริ ษทั วางกลยุทธ์เพื่อกําหนดเป้ าหมาย
การลด และพัฒนามาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ระบบการจัดการก๊าซเรื อนกระจก
เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์ บอนและลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ได้เริ่ มดําเนิ นการเพื่อพัฒนาแผนการจัดการ
คาร์ บอน ซึ่ งรวมถึงการติดตาม รายงานและการตรวจสอบ (MRV) โครงการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก และการ
ตระหนักรู ้และการฝึ กอบรมด้านเทคนิค
1. การรายงานการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก:
บริ ษทั เฝ้าติดตามการใช้พลังงานของโรงงาน และทําแผนการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในขอบเขตที่ 1 และ 2 โดยตั้ง
เป้ าที่จะปรับปรุ งรายงานการใช้พลังงานและบัญชีการปล่อยมลพิษของโรงงานทุกปี รวมทั้งยังรวมระบบการจัด
การพลังงานซึ่ งควบคุมโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (DEDE) เข้ากับกระบวนการจัดทํา
รายการการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก เพื่อให้มน่ั ใจในความถูกต้องในกระบวนการรวบรวมข้อมูลของบริ ษทั อีกทั้ง
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกประจําปี พ.ศ. 2564 ยังได้รับการทวนสอบจากหน่ วยงานภายนอก EY Office
Limited ตามมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล (ISAE) 3000: Assurance Engagements Other than Audits or
Reviews of Historical Financial Information
ประสิ ทธิภาพการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของโรงงาน ได้รับการจัดทําแผนตามวิธีการตามคู่มือแนวทางการจัดทํารายงาน
การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกสํา หรั บ บริ ษ ัท จดทะเบี ย น,สํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) และ องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) และ GHG Protocol ซึ่ง
เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล ปริ มารการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกประจําปี พ.ศ. 2564 ดังตาราง

การปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจก
แหล่งที่มา
ขอบเขต 1
การปล่อย GHG โดยตรงทั้งหมด รวมถึ งยานพาหนะของบริ ษทั ฯ
และแหล่งที่มาคงที่ในโรงงานผลิตที่บริ ษทั ฯเป็ นเจ้าของและควบคุม
ขอบเขต 2
การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทางอ้อมจากการใช้ไฟฟ้าที่ซ้ือจากผูผ้ ลิต
ขอบเขต 1+2

2564 การปล่อยก๊าซเรื อน
กระจก (เทียบเท่าตัน CO2)
1,476.23 tones CO2e
2,262.48 tones CO2e
3,738.71 tones CO2e

ในปี 2564 โรงงานมีการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทางตรง ขอบเขตที่ 1 ทั้งหมด 1,476.23 tCO2e โดย คิดเป็ น CO2e
(39.49%) ของการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของโรงงาน ในขณะที่การปล่อยก๊าซในขอบเขตที่ 2 ทั้งหมด 2,262.48
tCO2e โดย คิดเป็ น CO2e (60.51%) ของการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของโรงงาน
หมายเหตุ ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกครอบคลุมเฉพาะสายการผลิตโรงงานสัตหีบและฉะเชิงเทรา ไมรวมการ
ใชไฟฟาที่สํานักงานใหญกรุงเทพมหานคร โดยอยูระหวางแผนการจัดเก็บขอมูลและเปดเผยในปถัดไป
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การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกแยกตามสายการผลิต
โรงงานสัตหีบ

2564 การปลอยกาซ
การปลอยกาซ
เรือนกระจก (เทียบเทา
เรือนกระจก
แหลงที่มา
ตัน CO2)
ขอบเขต 1
การปล่ อ ย GHG โดยตรงทั้ง หมด รวมถึ ง ยานพาหนะของบริ ษ ัท ฯและ 1,120.88 tones CO2e
แหล่งที่มาคงที่ในโรงงานผลิตที่บริ ษทั ฯเป็ นเจ้าของและควบคุม เช่น การใช้
เชื้ อ เพลิ ง ในเครื่ อ งกํา เนิ ด ไฟฟ้ า สํา รอง การใช้ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์
(CO2) ในกระบวนการผลิต
ขอบเขต 2
การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทางอ้อมจากการใช้ไฟฟ้าที่ซ้ือจากผูผ้ ลิต
1,394.09 tones CO2e
ขอบเขต 1+2
2,514.97 tones CO2e
การปลอยกาซ
เรือนกระจก
ขอบเขต 1

ขอบเขต 2
ขอบเขต 1+2

โรงงานฉะเชิงเทรา
แหลงที่มา

2564 การปลอยกาซ
เรือนกระจก (เทียบเทา
ตัน CO2)
การปล่ อ ย GHG โดยตรงทั้ง หมด รวมถึ ง ยานพาหนะของบริ ษ ทั ฯและ 355.35 tones CO2e
แหล่งที่มาคงที่ในโรงงานผลิตที่บริ ษทั ฯเป็ นเจ้าของและควบคุม เช่น การใช้
เชื้ อ เพลิ ง ในเครื่ องกํา เนิ ด ไฟฟ้ า สํา รอง การใช้ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์
(CO2) ในกระบวนการผลิต
การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทางอ้อมจากการใช้ไฟฟ้าที่ซ้ือจากผูผ้ ลิต
868.39 tones CO2e
1,223.74 tones CO2e

2. โครงการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
บริ ษทั ให้ความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ ในการหาวิธีลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในขอบเขตที่ 1 และ 2 อย่างต่อเนื่ อง
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ภายใต้การดําเนิ นงานที่ ควบคุมดูแลอยู่น้ นั การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกส่ วนใหญ่ของ
บริ ษทั จะมาจากกระบวนการผลิต ระบบปรับอากาศ และแสงสว่าง กลยุทธ์การลดพลังงานของบริ ษทั จึงมุ่งเน้นไป
ที่การลดการปริ มาณ การใช้พลังงานขั้นพื้นฐานของระบบเดิมที่มีอยู่ และเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนที่
สามารถลดการใช้พลังงานของบริ ษทั ได้ โดยปริ มาณไฟฟ้ าที่ผลิตได้จาก Solar เท่ากับ 1,055.02 MWH หรื อคิด
เป็ นปริ มาณไฟฟ้าที่ลดลงจากการใช้ไฟฟ้าจาก Solar เท่ากับ 403.54 Mtco2e (ตามกราฟ)
3. ความรู ้ความเข้าใจและการฝึ กอบรมด้านเทคนิค:
เพื่อตอบสนองต่อนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมขององค์กร บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะให้ความรู ้และความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ
การจัดการการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก แก่บุคลากร ด้วยการดําเนิ นการโปรแกรมการฝึ กอบรมและการแบ่งปั น
ความรู ้ สําหรั บพนัก งานอย่างสมํ่าเสมอ บริ ษทั เชื่ อมัน่ อย่างยิ่งว่าจะสามารถสร้ างความตระหนักอย่า งมั่น คง
ตลอดจนจัดให้บุคลากรของบริ ษทั ที่มีความสามารถด้านสิ่ งแวดล้อมที่ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งจะเป็ นการเสริ มสร้าง
การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในระยะยาว
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2.

การจัดการด้านพลังงาน
เพื่ อ แสดงเจตจํา นงและความมุ่ ง มั่น ในการดํา เนิ น การด้า นการอนุ รั ก ษ์ พ ลัง งาน บริ ษัท ได้มี ก ารปฏิ บัติ ต าม
พระราชบัญญัติการส่งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ดังนี้
 แต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน โดยกําหนดอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
 ดําเนิ นการตามเป้ าหมายการอนุรักษ์พลังงาน และนําส่ งรายงานการจัดการพลังงานประจําปี ที่ดาํ เนิ นการตาม
กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
พ.ศ.2552 ของโรงงานควบคุม บริ ษทั เบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนี ยริ่ ง จํากัด (TSIC–ID : 24103–0020 / TSIC–ID
25121–1004) เพื่ อ ให้ก รมพัฒ นาพลัง งานทดแทนและอนุ รัก ษ์พ ลังงานตรวจสอบและรั บรอง ซึ่ ง ขณะนี้ อยู่
ระหว่างการรอผลการตรวจสอบและรับรอง โดยจะทราบผลการตรวจสอบประมาณกลางเดือนมีนาคม 2565
อย่างไรก็ดี สามารถสรุ ปผลการอนุรักษ์พลังงานที่นาํ ส่งในเบื้องต้นได้ดงั นี้

โรงงานฉะเชิงเทรา
โรงงานสัตหี บ

รอยละที่ลดลงของปริมาณพลังงานที่ใชเดิม
แผนการอนุรักษพลังงานตามเปาหมาย*
ผลการอนุรกั ษพลังงานที่เกิดขึ้นจริง
1.00
4.10
1.00
3.95

* ตั้งคาเปาหมายตามเปาหมายการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001












กําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับสถานภาพ
การใช้พลังงานและเหมาะสมกับโรงงาน
มีมาตรการในการใช้ระบบปั จจุบนั ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง โดยใช้ไฟบางส่ วนจาก
การผลิตไฟฟ้าจาก solar roof ของทั้ง 2 โรงงาน , การเปลี่ยนโคมไฟจากโคมไฟที่กินพลังงานสู งเป็ นโคมไฟที่
ประหยัดพลังงานมากกว่า , การใช้โคมไฟ Solar Cell LED 60W , ลดชัว่ โมงการใช้งานหลอดไฟฟ้ าแสงสว่าง
โดยการใช้ Photo Switch และการทําความสะอาดคอนเดนเซอร์เครื่ องปรับอากาศ
ประเมินศักยภาพการอนุ รักษ์พลังงานของโรงงาน โดยแบ่งการประเมินออกเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับองค์กร,
ระดับผลิตภัณฑ์ และระดับเครื่ องจักร/อุปกรณ์ โดยมีการกําหนดเป้ าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน เป็ นร้อยละ
ที่ลดลงของปริ มาณพลังงานที่ใช้เดิม โดยกําหนดเป้ าหมายตามเป้ าหมายการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001
ตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน โดยแต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
ทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงานตามที่คณะผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงาน
ภายในองค์กรให้คาํ แนะนํา
จัดตารางและหลักสูตรการฝึ กอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กบั พนักงาน
จัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานเรื่ องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสํานักงาน เพื่อสร้างจิตสํานึกในการใช้ทรัพยากรที่
มีอยูอ่ ย่างมีคุณค่า
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์สาํ หรับใช้ในกระบวนการผลิตของบริ ษทั

ติดบอรดประกาศเพื่อเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงานใหพนักงานในโรงงานรับทราบและปฏิบัติ
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3.

การบริ หารจัดการนํ้า






4.

ให้ความร่ วมมื อในการให้ขอ้ มูลด้านการใช้น้ าํ ภาคอุตสาหกรรมภายใต้โครงการการพัฒนาระบบบริ หาร
จัดการนํ้าเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพการใช้น้ าํ ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แหล่งนํ้าหลักที่บริ ษทั ใช้จะมาจากนํ้าประปาเป็ นหลักในสัดส่วนประมาณ 95% ส่วนอีก 5% จะมาจากนํ้า
รี ไซเคิลและนํ้าซํ้า
บริ หารจัดการนํ้าเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้น้ าํ โดยใช้ 3 มาตรการคือ
* มาตรการด้านการลดการใช้น้ าํ :
- ติดตั้งตัวเติม/ตัดนํ้าอัตโนมัติแทนการเปิ ด–ปิ ดด้วยมือ รณรงค์และประชาสัมพันธ์การประหยัด
นํ้าตามจุดใช้น้ าํ ต่างๆ รวมทั้งเปลี่ยนก๊อกนํ้าและข้อต่อที่มีการรั่วซึม
- ตรวจเช็ค / เปลี่ยนตัวกรองหลักทางเข้านํ้าประปาเพื่อลดตะกอนและสารเจือปนก่อนนํามาใช้ ซึ่ง
จะทําให้สามารถลดการระบายนํ้าทิ้งจากจุดกรองนํ้าต่างๆ เช่น กรองนํ้าดื่ม เป็ นต้น
- ปริ มาณนํ้าที่ลดได้ 10-15 ลูกบาศก์เมตร / เดือน
* มาตรการด้านการใช้น้ าํ ซํ้า :
- จัดทํา / เพิ่มจุดกักเก็บนํ้าเพื่อสํารองนํ้าที่ผา่ นการใช้งานแต่ยงั มี คุณภาพนํามาใช้งานต่อได้ เช่น
งานทดสอบแรงดัน เป็ นต้น
- ปริ มาณนํ้าที่ลดได้ 30-40 ลูกบาศก์เมตร / เดือน
* มาตรการด้านการรี ไซเคิล :
หลังการนํานํ้าใช้ซ้ าํ มาใช้จนงานเสร็ จ นํานํ้านั้นกลับมาใช้ทาํ ความ
สะอาดร่ องนํ้าและพื้นโรงงานบางส่วน
ระบบบําบัดนํ้าเสี ยภายในโรงงานจะเป็ นแบบผ่านถังดักไขมัน มีการกําหนดระยะเวลาและผูร้ ับผิดชอบในการ
ทําความสะอาด แล้วจึงไหลลงสู่บ่อบําบัดแบบซึมในพื้นที่ โดยเป็ นการบําบัดแบบต่อเนื่องและระบายทุกวัน
ข้อมูลสรุ ปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสี ยที่นาํ ส่งกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ซึ่งเป็ นการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535
บ่อซึม : ความสามารถในการบําบัดนํ้าเสี ย 15,680 ลูกบาศ์กเมตร/วัน หรื อ 5.72 ล้านลูกบาศ์กเมตร/ปี
ปริ มาณนํ้าใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกําเนิดมลพิษ 7,009 ลูกบาศ์กเมตร/ปี
ปริ มาณนํ้าเสี ยที่เข้าระบบบําบัดนํ้าเสี ย
5,607 ลูกบาศ์กเมตร/ปี

การจัดการขยะ ของเสี ย และมลพิษ
 จัดทําระเบี ยบปฏิ บัติเรื่ องการกําจัดขยะ เพื่อควบคุ มการจัดการขยะทุ กชนิ ดในโรงงานที่ ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดอื่นที่เกี่ ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อยของบ้านเมื อง พศ.2535 และประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่ องการ
จัดการมูลฝอย พ.ศ.2560
 ทํากิจกรรม 5ส ทุกส่วนงานทุกเดือน และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เดือนละ 1 วัน
 จัดจ้างบริ ษทั ภายนอกที่ มีใบอนุ ญาตเป็ นผูจ้ ัดหา/รวบรวม ขนส่ งของเสี ยอันตรายตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็ นผูด้ าํ เนิ นการเกี่ ยวกับการกําจัดสิ่ งปฏิ กูล การนําวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริ เวณโรงงาน
รวมถึงขยะปนเปื้ อน ขยะมีพิษ อาทิ กากสี หลอดไฟฟ้า ขยะอิเล็กทรอนิกส์ นํ้ามันใช้แล้ว เศษเหล็ก ฯลฯ โดย
ติดตามควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง การกําจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่
ใช้แล้ว พ.ศ.๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕
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ปริ มาณการกําจัด ขยะ ของเสี ย ขยะปนเปื้ อน ฯลฯ (กิโลกรัม)
2562
182,533

2563
68,200

2564
80,860

ทั้งนี้ ที่ ผ่านมาบริ ษทั ไม่เคยได้รับการร้ องเรี ยนและไม่เคยมี ประวัติขอ้ พิพาท หรื อถูกฟ้ องร้ องเกี่ ยวกับการสร้าง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากขยะ และของเสี ยของโรงงาน

3.4. การจั ด การด า นความยั่ ง ยื น ในมิ ติ สั ง คม
นโยบายและแนวปฏิ บั ติ
บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของการประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงหลักการดําเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจ ควบคู่
ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและให้ความสําคัญต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยในทุกระดับมาโดยตลอด โดยเน้นการปฏิบตั ิตามหลัก
สิ ทธิ มนุษยชน การปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียม และการตอบแทนประโยชน์คืนกลับสู่ สังคม โดยได้มีการกําหนด
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน และนโยบายคุณภาพและสิ่ งแวดล้อม นโยบายป้ องกันและยุติการใช้ความรุ นแรงในสถานประกอบกิ จการ
ฯลฯ (ดูฉบับเต็มที่ https://www.btwealthindustries.com/th/sustainability/cg) รวมทั้งแนวปฏิบตั ิดา้ นต่างๆที่สาํ คัญดังนี้
I.

ด า นการดู แ ลและพั ฒ นาพนั ก งาน: มี ก ารบริ ห ารจัด การด้า นแรงงานสัม พัน ธ์ จัด ทํา ขั้น ตอนการปฏิ บัติ ง าน
ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุร้ายแรงในการทํางาน ยึดมัน่ การปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงานและสิ ทธิมนุษยชน

II.

ดานความรับผิดชอบตอลูกคา: สรรหาวัตถุดิบและคัดเลือกผูข้ าย/ผูร้ ับจ้างช่วงที่มีคุณภาพ สามารถผลิตสิ นค้าได้
คุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตรงตามความต้องการของลูกค้า และส่งมอบได้ทนั เวลา ในราคาที่เป็ นธรรม

III.

ดานสังคมและชุมชน: ป้ องกันมลพิษจากกิ จกรรมของบริ ษทั ที่ อาจก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของ
องค์กรและชุมชน และมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือ ส่งเสริ ม และพัฒนาความเป็ นอยูข่ องสังคมและชุมชนรอบข้าง

ผลการปฏิ บั ติ
I. ดานการดูแลและพัฒนาพนักงาน
การจางงาน :
1) บริ ษทั จัดจ้างงานโดยไม่จาํ กัดหรื อกีดกันเรื่ องเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม แต่ในงานบางประเภทของ
บริ ษทั อาจจําเป็ นต้องใช้บุคคลากรที่มีลกั ษณะเฉพาะ มีความรู ้ ความชํานาญเฉพาะด้าน ซึ่ งบริ ษทั คํานึงถึงความ
ปลอดภัยและความเหมาะสมกับลักษณะงานที่จะปฏิบตั ิเป็ นหลัก โดยบริ ษทั มีพนักงานชาย 517 คน หญิง 188
คน คิดเป็ นสัดส่วนพนักงานชาย ต่อ พนักงานหญิง เท่ากับ 73:27
2) ปฏิบตั ิตามที่ พ.ร.บ. ส่ งเสริ มและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 กําหนดไว้ โดยได้จดั จ้างผูพ้ ิการ
จํานวน 8 คน ครบถ้วนตามสัดส่วนที่กฎหมายกําหนด
3) การจัดการแรงงานต่างด้าว: ดําเนิ นการเพื่อให้มนั่ ใจว่า มีการขออนุ ญาตทํางานของแรงงานต่างด้าวครบถ้วน
ถูกต้อง โดยบริ ษทั กําหนดให้พนักงานต่างด้าวทุกคนต้องมี Work Permit โดยจัดทําทะเบียนคุมพนักงานต่างด้าว
เพื่อใช้ในการควบคุมการต่ออายุ Work Permit และ Visa ให้ครบถ้วนตามกําหนดเวลา
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คาตอบแทนและสวัสดิการ
1)
2)
3)

4)

จัดสวัสดิการในเรื่ องเครื่ องแต่งกาย เครื่ องแบบ และอุปกรณ์ป้องกันอัตรายในการปฏิบตั ิงาน อาทิ เสื้ อ แว่นตา
หมวก รองเท้า ฯลฯ
จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี สําหรับพนักงาน
จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ ดูแลด้านสวัสดิการของพนักงาน โดยจัดสวัสดิการด้านการประกันสุ ขภาพและ
ประกันชีวิต กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และเครื่ องแบบในการทํางานให้กบั พนักงาน โดยเริ่ มจัดตั้ง
กองทุนสํารองเลี้ยงชี พสําหรับพนักงานมาตั้งแต่เดื อนเมษายน 2559 มีอตั ราเงิ นสมทบของบริ ษทั อยู่ที่ร้อยละ
3.00 และร้อยละ 5.00 ขึ้นอยูก่ บั อายุงาน และเปิ ดให้สมาชิกเลือกนโยบายการลงทุนได้ดว้ ยตนเอง ตามทางเลือก
ที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด โดย ณ สิ้ นปี 2564 มีสัดส่ วนของพนักงานที่เข้าร่ วมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพคิด
เป็ น 61 % เมื่อเทียบกับจํานวนพนักงานที่มีสิทธิ์สมัครกองทุนทั้งหมด
ในปี 2564 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงิ นเดื อน โบนัส เงิ นกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พ ฯลฯ ให้กับ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั รวม 15.03 ล้านบาท ผูบ้ ริ หารของเบสท์เทครวม 10.13 ล้านบาท และพนักงานของบริ ษทั
และของเบสท์เทครวม 279.41 ล้านบาท

การพัฒนาพนักงาน
1) จัดอบรมสัมมนาและส่ งพนักงานเข้าร่ วมอบรมทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั โดยในปี 2564 มีพนักงานเข้ารับ
การอบรม / สัมนา 212 คน จํานวน 34 หลักสูตร 161 ชัว่ โมง ครบตามจํานวนชัว่ โมงที่ทางการกําหนด
2) หมุนเวียนการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของพนักงาน เพื่อสั่งสมประสบการณ์และเพิ่มศักยภาพในการปฏิ บตั ิงานและฝึ ก
ทักษะการเป็ นผูน้ าํ เป็ นการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถก้าวขึ้นสู่ตาํ แหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต
การดูแลคุณภาพชีวติ และความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน
1)

2)
3)
4)
5)

กําหนด “นโยบายป้ องกันและยุติการใช้ความรุ นแรงในสถานประกอบกิจการ” เพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิดา้ น
การให้ความเป็ นธรรมที่สมเหตุสมผล และมุ่งเน้นให้สถานที่ทาํ งานปราศจากการคุกคามหรื อการถูกละเมิดสิ ทธิ
ทุกประเภท โดยมิให้มีการกระทําความรุ นแรง การข่มขู่ คุกคาม ต่อเพื่อนร่ วมงาน ผูม้ าเยือน หรื อบุคคลอื่ใดที่อยู่
ในสถานที่ทาํ งานของกลุ่มบริ ษทั โดยกลุ่มบริ ษทั จะให้ความเคารพต่อสิ ทธิ ของลูกจ้างทุกคน โดยจะไม่ยอมให้
เกิดการล่วงละเมิดไม่วา่ ในรู ปแบบใด เช่นการทําให้เกิดบรรยากาศความขัดแย้ง การแสดงความไม่เป็ นมิตร การ
ใช้อิทธิ พลข่มขู่ การกระทําหรื อความอคติที่อาจถือเป็ นการเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่ถูกต้องที่มาจากเชื้อชาติ ศาสนา
สี ผิว เพศ หรื อความเบี่ยงเบนทางเพศที่อาจจะส่งผลกระทบถึงการปฏิบตั ิงาน และยังหมายรวมถึงการล่วงละเมิด
ทางวาจา ด้วยคําพูดหยาบคาย เป็ นต้น ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ถือว่าการข่มขู่ คุกคามหรื อการกะทําความรุ นแรงไม่ว่า
กรณี ใดก็ตาม เป็ นเรื่ องร้ายแรง พนักงานทุกคนจะต้องทําตามและถือปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด
แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และจัดทํานโยบายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และจัดประชุมทุกเดือนตามที่กฎหมายกําหนด
ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2548 โดยจัดให้มีเวชภัณฑ์และยา
เพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และจัดทําสัญญาจ้างพยาบาลวิชาชีพมาประจําที่โรงงาน รวมทั้งได้เริ่ มจัดให้
มีแพทย์ประจําสํานักงานที่สตั หี บตามกฎหมายกําหนด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563
จัดกิ จกรรมเพื่อส่ งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดี และปลูกฝั งความสามัคคีในหมู่พนักงานด้วยกัน ซึ่ งส่ งผลให้การ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกันเป็ นไปด้วยดี และบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงานได้ เช่น ทอดกฐินสามัคคี งานวันปี ใหม่
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ของบริ ษทั ฯลฯ
จัดฝึ กอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึ กซ้อมหนีไฟปี ละ 1 ครั้ง ซึ่งกําหนดไว้ในแผนฝึ กอบรมประจําปี
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6)
7)

จัดกิจกรรมมอบรางวัลให้กบั พนักงานที่จดั ส่ งข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อเป็ นการ
กระตุน้ ให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
ส่งเสริ มพนักงานให้เข้าร่ วมทํากิจกรรมเพื่อดูแลสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานของพนักงานกลุ่มบริษทั
ปี 2564
จํานวน
24 ราย
750 ชัว่ โมงทํางาน
ปี 2563
จํานวน
27 ราย 256 ชัว่ โมงทํางาน
ปี 2562
จํานวน
22 ราย 1,202 ชัว่ โมงทํางาน

ข้ อพิพาทแรงงาน
ในปี 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มี
ข้อพิพาทแรงงานที่มีนยั สําคัญ

การอบรม / สัมมนา ในป 2564 : ผูเ้ ข้ารับการอบรม / สัมนา 212 คน จํานวน 34 หลักสูตร 161 ชัว่ โมง อาทิ
การจัดการคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กรตามแนวทาง ISO 14064และองค์การบริ หารการจัดการก๊าซเรื อนกระจก
อบรมคู่มือและเตรี ยมความพร้อมสําหรับการจัดทํารายงานการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกสําหรับบริ ษทั จดทะเบียน
ธุรกิจกับสิ ทธิมนุษยชนและแนวทางการกรอกข้อมูลด้านสิ ทธิมนุษยชนในแบบ 56-1 One Report
ความเสี่ ยงที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม และการรายงานก๊าซเรื อนกระจกใน One Report
เข้าใจประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กาํ ลังขับเคลื่อนภาคธุรกิจ
TLCA CFO CPD หัวข้อ “ESG Integration in Sustainable Investing”
เทคนิคการปรับปรุ งงานสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกฎหมาย PDPA
การสรรหากรรมการมีกระบวนการอย่างไร ให้ถูกต้องตามหลัก CG
แนวทางการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ ออิเลคทรอนิคส์ (e-AGM)
บทบาทเลขานุการบริ ษทั สู่การส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เตรี ยมความพร้อมปรับเปลี่ยนเพือ่ ความยัง่ ยืนกับ One Report
เทคนิคการจัดทําหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ (AGM)
หลักเกณฑ์การสํารวจโครงการ CGR ปี 2566
การขับขี่ฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
การเปิ ดเผยข้อมูลด้าน ESG ใน one report
ESG: โอกาสและความเสี่ ยงที่บริ ษทั ควรรู ้
Low carbon for sustainable development
ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน
Road to Join CAC 2/2021
CGR 1-1 Workshop 2021
การทํางานในที่อบั อากาศ
ฯลฯ
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จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้มีการดําเนินการด้านต่างๆ เพื่อ
เป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดกับพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด ดังนี้
•
จัดทํามาตรการป้ องกันและดูแลตนเอง
จากเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 กําหนดให้มีก าร
ปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ที่ ท างการกํา หนด เช่ น
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกครั้งก่อนเข้าอาคาร,
ติตตั้งจุดวางเจลแอลกอฮอล์และอ่างล้างมือใน
บ ริ เ วณอ าค าร สํ า นั ก ง าน แ ล ะ โ ร ง งาน ,
กําหนดให้สวมใส่ หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ในการปฏิบตั ิงาน, จัดรถรับส่ งสําหรับพนักงาน
เพื่อลดการใช้รถโดยสารสาธารณะ, เตรี ยมแผน
ฉุ กเฉิ นและการทํางานจากที่ บา้ น พ่นนํ้ายาฆ่า
เชื้ อ โรคและทํา ความสะอาดสถานที่ อุ ป กรณ์
สํานักงาน ฯลฯ
• จัดให้พนักงานมีการตรวจหาเชื้ อด้วยเครื่ องมือ ATK (Antigen Test Kit) และโดยเฉพาะที่โรงงานฉะเชิงเทรา ได้มี
การสุ่มตรวจพนักงานทุกสัปดาห์ในสัดส่วน 10% ของจํานวนพนักงานทั้งหมด ตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกําหนด
• สนับสนุน ประสานงานและจัดให้พนักงาน รวมทั้งผูร้ ับเหมาและลูกจ้างได้รับการฉี ดวัคซีนป้ องกันเชื้อไวรัสโคโร
นาอย่างครบถ้วน
•

บริ ษั ท เบสท์ เ ทคฯ ได้ รั บ ใบรั บ รองผ่ า น
มาตรฐานสถานประกอบการ สํ า นั ก งาน
องค์ก าร สถานประกอบกิ จ การหรื อ โรงงาน
สะอาดปลอดภัย ป้ องกันโรค COVID-19 โดย
กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิตามมาตรการสําคัญอย่าง
เคร่ งครั ด ทั้ งในด้ า นการป้ อ งกั น โรค ด้ า น
อนามัยสิ่ งแวดล้อมกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ กรณี
พบผูป้ ่ วยยืน ยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019
และมาตรการเสริ มอื่ น ๆ อาทิ การกํา หนด
นโยบายป้ องกัน และควบคุมการแพร่ ระ บาด
ของ COVID-19 จัดตั้งคณะกรรม การบริ หาร
สถ าน การ ณ์ ฉุ กเ ฉิ น ( COVID- 19 Steering
Committee) รวมทั้งคัดกรองผูป้ ฏิบตั ิงานและผู ้
มาติดต่อ หรื อใช้โปรแกรมการประเมินตนเอง
(Thai Save Thai) แสดงต่ อ เจ้า หน้า ที่ ก่ อ นเข้า
ปฏิบตั ิ งาน ฯลฯ
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การปฏิบัติตอ แรงงานอยางเปนธรรม
1) บริ ษทั มีการจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ การเคารพสิ ทธิมนุษยชน รวมถึงการจัดการเรื่ องวินยั และการร้องทุกข์เป็ นไป
ตามที่ กาํ หนดของกฎหมายแรงงาน โดยส่ งเสริ มให้พนักงานได้ใช้สิทธิ ที่พึงมี อาทิ การเลือกตั้งอย่างเสรี การได้รับ
หลักประกันด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน (สิ ทธิประกันสังคม) อย่างทัว่ ถึง, ได้รับค่าจ้างอย่างเหมาะสม, มีเสรี ภาพในการใช้
ภาษาท้องถิ่นของตน, สามารถปฏิบตั ิตนตามวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น และปฏิบตั ิตามความเชื่อทางศาสนาโดยไม่มี
ใครบังคับ
2) กําหนดกระบวนการดําเนิ นการทางวินยั และการร้องทุกข์ที่เป็ นธรรม และเป็ นไปตามกฎหมายแรงงาน โดยระบุไว้
ชัดเจนในคู่มือพนักงาน และข้อบังคับการทํางานของบริ ษทั
3) จัดให้มีช่องทางการสื่ อสาร แสดงความเห็น และร้องเรี ยนต่อฝ่ ายบริ หาร โดยจัดให้มีกล่องรับความเห็น/ร้องทุกข์ หรื อ
แจ้งฝ่ าย HR ได้โดยตรง
4) แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยนําเรื่ องเกี่ยวกับการร้องเรี ยนด้านสวัสดิการมาพิจารณา
ในการประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
5) เข้าร่ วมโครงการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) (Thai Labor Standard: TLS) เพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานของ
บริ ษทั ซึ่งเป็ นความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน และเป็ นเครื่ องมือให้ผใู ้ ช้แรงงานได้รับการคุม้ ครองแรงงานอย่าง
เป็ นธรรม ไม่มีการใช้บงั คับแรงงาน ไม่เลือกปฏิ บตั ิ มีสิทธิ เสรี ภาพในการร่ วมเจรจาต่อรอง สวัสดิ การแรงงาน มี
สุขภาพอนามัยที่ดี และมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
II. ดานความรับผิดชอบตอลูกคา:
1) จัดทําแผนคุณภาพและคู่มือคุณภาพ เพื่อให้บริ การและผลิตสิ นค้าที่ได้คุณภาพ ตรงตามความต้องการและมาตรฐานที่
ลูกค้ากําหนด รวมทั้งอยูภ่ ายใต้มาตรฐานของกลุ่มบริ ษทั และมาตรฐานสากลของหลากหลายประเทศ
2) ส่งมอบสิ นค้าตรงตามกําหนดเวลา รับประกันผลงานภายหลังการส่งมอบ
3) สํารวจความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริ การของบริ ษทั เมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยให้ลูกค้าให้คะแนนความพึงพอใจ
ในด้านต่างๆ อาทิ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การส่ งมอบสิ นค้า การให้ความร่ วมมือของพนักงานในการแก้ไขปั ญหา
ระบบปฏิบตั ิการด้านความปลอดภัย ฯลฯ เพื่อนําผลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุ งต่อไป โดยยังอยูร่ ะหว่างการติดตามผล
การประมินจากลูกค้า เนื่ องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ส่ งผลให้เกิดความไม่สะดวกต่อการสอบถาม
ติดตาม
4) ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลหลายด้าน ซึ่งเป็ นการรับรองในระดับหนึ่งว่าบริ ษทั ผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพ
III. ดานสังคมและชุมชน
1) ส่ ง เสริ ม และสนับสนุ นให้พ นัก งานตระหนัก ถึ ง ความสําคัญ ในการรั ก ษาสภาพแวดล้อ ม การป้ อ งกัน มลพิษจาก
กิ จกรรมของบริ ษทั ที่ อาจก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมขององค์กรและชุมชน และกําหนดให้ปฏิ บตั ิตาม
กฎหมายสิ่ ง แวดล้อ มอย่า งเคร่ ง ครั ด โดยบริ ษ ัท ได้รั บ การรั บ รองมาตรฐานการจัด การด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม (ISO
14001:2015)
2) จัดทํา “นโยบายคุณภาพและสิ่ งแวดล้อม” โดยกําหนดให้การปฏิบตั ิงานต้องคํานึงถึงการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมในทุก
กระบวนการ นําระบบการจัดการด้านคุณภาพมาตรฐานและการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
ปฏิบตั ิงาน ทําให้สามารถพัฒนาวิธีการปฏิบตั ิงานที่ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมได้เป็ นอย่างดี
3) จัด ทํา ระเบี ย บปฏิ บัติ เ รื่ องการกํา จัด ขยะ เพื่ อ ควบคุ ม การจัด การขยะทุ ก ชนิ ด ในโรงงานที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สภาพแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง
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• เข้าร่ วมโครงการ “วัน ที่ 8 เดื อน 8 จป.8 ริ้ ว”

โดยมอบอุ ป กรณ์ เครื่ องใช้ ที่ จํ า เป็ นใ น
สถานการณ์ การระบาดของโรค Covid-19
อาทิ ชุด PPE หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ฆ่า
เชื้ อ ฯลฯ ให้ อบต.บางขวัญ ที่ ด ํา เนิ น การ
สร้างศูนย์พกั คอยเพื่อรองรับผูป้ ่ วย Covid-19
เพื่ อ รอการส่ ง ต่อ บริ เ วณวัด โพรงอากาศ จ.
ฉะเชิงเทรา

•
มอบข้าวสารขนาดถุงละ 5 กิโลกรัม จํานวน 2,000 ถุง ให้กระทรวงแรงงานนําไปช่วยเหลือพี่นอ้ งแรงงานที่
ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็ นการช่วยแบ่งเบาภาระและเป็ นการสร้างขวัญกําลังใจในการต่อสูก้ บั การแพร่ ระบาด
ของโควิด-19 อีกทั้งเป็ นการช่วยเหลือกันในยามทุกข์ยาก บรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาค่าใช้จ่ายด้านอาหารอีก
ทางหนึ่งด้วย
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 บริ จาคเครื่ องเชื่ อมไฟฟ้ า 300 AM ให้ กั บ
วิทยาลัยเทคนิ คฉะเชิ งเทรา และวิทยาลัยสารพัด
ช่างฉะเชิงเทรา ซึ่ งเป็ นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการ
อาชีพของสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อให้นาํ เครื่ อง
เชื่ อมไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนนักเรี ย น
นักศึกษา

•

บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด ได้รับเกียรติบตั รจากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน จากการ
มีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ตามโครงการโรงงานสี ขาว ระดับที่ 1
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4.

การวิ เ คราะห แ ละคํา อธิ บ ายของฝ า ยจั ด การ (“MD&A”)

4.1. ข อ มู ล สํา คั ญ ทางการเงิ น
1) ตารางสรุปขอมูลทางการเงินรวมและงบการเงินรวม
รายการ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระและลูกหนี้เงินประกันผลงาน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
2564
ลานบาท รอยละ ลานบาท
รอยละ
ลานบาท รอยละ

30.31
413.99
493.25
273.29
32.73
1,243.57

1.58
21.55
25.68
14.23
1.70
64.74

97.60
234.88
426.31
244.42
44.97
1,048.18

5.47
13.16
23.89
13.70
2.52
58.74

40.09
194.54
433.85
260.44
33.81
965.73

2.43
11.78
26.27
15.77
2.05
58.29

9.15
617.80
7.66
7.61
34.99
677.21
1,920.78

0.48
32.16
0.40
0.40
1.82
35.26
100.00

9.88
621.79
43.12
8.31
8.05
44.98
736.13
1,784.31

0.55
34.85
2.42
0.47
0.45
2.52
41.26
100.00

10.35
590.03
27.89
6.24
8.20
46.27
688.98
1,651.71

0.63
35.72
1.69
0.38
0.50
2.80
41.71
100.00

สํารองเผื่อผลขาดทุนจากสัญญารับจ้างผลิต
ประมาณการหนี้ สินระยะสั้น
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

381.03
105.00
177.58
33.54
6.37
0.07
21.00
5.29
31.08

19.84
5.47
9.25
1.75
0.33
0.00
1.09
0.28
1.62

306.13
177.49
13.92
13.75
0.07
1.48
1.13
2.56
38.86

17.16
9.95
0.78
0.77
0.00
0.08
0.06
0.14
2.18

360.08
130.62
50.02
10.34
0.01
2.28
0.50
2.94
31.86

21.80
7.91
3.03
0.63
0.00
0.14
0.03
0.18
1.93

รวมหนี้สินหมุนเวียน

760.95

39.62

555.39

31.13

588.64

35.64

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระในหนี่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
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รายการ
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน – สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน
ณ 31 ธันวาคม 2562: 756.00 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ
หุ้นละ 0.50 บาท
ณ 31 ธันวาคม 2563: 756.00 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ
หุ้นละ 0.50 บาท
ณ 31 ธันวาคม 2564: 756.00 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ
หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว – สุทธิ
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
2564
ลานบาท รอยละ ลานบาท
รอยละ
ลานบาท รอยละ
7.85

0.41

22.72

1.27

14.53

0.88

32.91
40.76

1.71
2.12

39.04
4.23
65.99

2.19
0.24
3.70

42.48
1.60
58.62

2.57
0.10
3.55

801.72

41.74

621.39

34.83

647.26

39.19

378.00
378.00
378.00
378.00
495.77

21.67
28.42

378.00
495.77

21.18
27.78

378.00
495.77

22.89
30.02

39.00
45.93
160.22

2.24
15.46
9.18

41.50
86.23
160.22

2.33
4.83
8.98

46.00
(75.86)
160.22

2.78
(4.59)
9.70

1,118.92

76.96

1,161.72

65.11

1,004.45

60.79

0.14

0.07

1.20

0.07

0.33

0.02

รวมสวนของผูถือหุน

1,119.06

77.03

1,162.92

65.17

1,004.45

60.81

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

1,920.78

100.00

1,784.31

100.00

1,651.71

100.00

รวมสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
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รายการ
รายได
รายได้จากการรับจ้างผลิต
รายได้อื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อื่นๆ
รวมรายได
คาใชจาย
ต้นทุนจากการรับจ้างผลิต
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมคาใชจาย
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
กําไรตอหุน1
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้น (บาทต่อหุ ้น)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
2564
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
1,409.01

97.81

1,437.06

97.54

1,254.15

98.57

8.95
22.65
1,440.61

0.62
1.57
100.00

36.27
1,473.33

2.46
100.00

18.19
1,272.35

1.43
100.00

1,524.45
97.57
1,622.02
(181.41)
0.38
(15.52)
(196.55)
(2.25)
(198.80)

105.82
6.77
112.59
(12.59)
0.03
(1.08)
(13.64)
(0.16)
(13.80)

1,302.17
94.83
1,397.00
76.33
0.10
(29.98)
46.45
(3.52)
42.93

88.38
6.44
94.82
5.18
0.01
(2.03)
3.16
(0.24)
2.92

1,316.44
81.74
1,398.18
(125.83)
0.05
(14.05)
(139.84)
(3.43)
(143.27)

103.47
6.42
109.89
(9.89)
0.00
(1.10)
(10.99)
(0.27)
(11.26)

(197.72)
(1.08)
(198.80)

(13.73)
(0.07)
(13.80)

42.80
0.13
42.93

2.91
0.01
2.92

(142.47)
(0.80)
(143.27)

(11.20)
(0.06)
(11.26)

(0.26)
0.06
(0.19)
จํานวนหุ น้ สามัญเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก–มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ ้น (ล้านหุ ้น)
756.00
756.00
756.00
หมายเหตุ: 1 คํานวณจากกําไรขาดทุนรวมเฉพาะสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท หารดวยจํานวนหุนสามัญ (มูลคาตราไว 0.50 บาท
ตอหุน) เฉลี่ยถวงน้ําหนักในแตละงวด
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หนวย : ลานบาท

รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจําหน่ าย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ ายอุปกรณ์
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่าตัดจําหน่ายภาษีหกั ณ ที่จ่าย
สํารองเผื่อผลขาดทุนจากสัญญารับจ้างผลิต
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
กําไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น (โอนกลับ)
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนีส้ ิน
ดําเนินงาน

สินทรัพยการดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
ประมาณการหนี้ สินระยะสั้น
สํารองเผื่อผลขาดทุนจากสัญญารับจ้างผลิต
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

งบกระแสเงินสดรวม
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
2564
(196.55)

46.45

(139.84)

67.00
(0.52)
(0.51)
9.00
0.91
20.87
1.23
(6.74)
(5.37)
(0.38)
11.36

75.05
1.07
0.02
(0.24)
1.22
6.72
1.36
0.61
(2.40)
(1.34)
(3.99)
(0.10)
21.86

81.91
(0.68)

(99.70)

146.29

(38.06)

(114.60)
(167.03)
87.80
3.33
(1.04)

179.04
65.87
29.10
(6.62)
(6.54)

40.37
(6.85)
(16.12)
9.92
(1.50)

(4.66)
3.89
(0.28)
(0.17)
(0.54)
13.93
(279.07)
(11.38)
(8.41)
2.96

(0.02)
(19.62)
(0.17)
(20.14)
(0.58)
7.78
374.39
(19.82)
(11.93)
3.17

(46.86)
36.10
(3.10)
(7.01)
(33.11)
(12.29)
(7.68)
4.32

(295.90)

345.81

(48.76)

0.10
(5.68)
6.54
0.65
0.80
4.28
0.49
(0.63)
(0.05)
14.05
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หนวย : ลานบาท
รายการ

งบกระแสเงินสดรวม
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ ายอุปกรณ์
ดอกเบี้ยรับ

2.51
(46.32)
(5.45)
1.93
0.38

(0.73)
(77.55)
(3.10)
0.74
0.12

(0.47)
(30.40)
(0.45)
6.51
0.05

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

(46.95)

(80.52)

(24.76)

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ายหนี้สินทางการเงินอื่น
ชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
จ่ายเงินปันผล
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)

248.71
105.00
(10.56)
(15.12)
-

(72.48)
(105.00)
(1.40)
(20.06)
0.93

49.62
(2.92)
(15.49)
(15.12)
(0.08)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

328.03

(198.01)

16.01

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ

(14.82)

67.28

(57.51)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

45.14

30.32

97.60

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป

30.32

97.60

40.09

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
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2)

ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

อัตราสวนทางการเงิน

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
2564

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (เท่า)
1.63
1.89
1.64
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)
1.23
1.37
1.14
อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
(0.49)
0.57
(0.06)
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
3.37
4.05
5.84
ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย (วัน)
106.76
88.86
62.49
1
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ (เท่า)
4.81
5.03
5.22
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย (วัน)
74.84
71.56
69.99
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
8.47
7.33
8.55
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
42.49
49.08
42.71
Cash Cycle (วัน)
139.12
111.35
89.76
2
อัตราส่ วนหมุนเวียนเงินรับล่วงหน้า (เท่า)
44.59
60.55
39.23
ระยะเวลารับเงินรับล่วงหน้าเฉลี่ย (วัน)
8.07
5.95
9.30
3
Modified Cash Cycle (วัน)
131.04
105.4
80.46
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น (ร้อยละ)
(8.19)
9.39
4.97
อัตรากําไร(ขาดทุน)จากการดําเนิ นงาน (ร้อยละ)
(12.56)
5.18
(9.89)
อัตราส่ วนเงินสดต่อการทํากําไร (ร้อยละ)
163.46
450.35
40.39
อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ (ร้อยละ)
(13.80)
2.91
(11.26)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น (ร้อยละ)
(16.15)
3.76
(13.23)
EBITDA Margin (ร้อยละ)
(7.91)
10.27
(3.45)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ร้อยละ)
(10.85)
2.32
(8.34)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)
(21.10)
19.03
(10.13)
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
0.79
0.80
0.74
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้น (เท่า)
0.72
0.53
0.64
อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เท่า)
(15.93)
3.49
(3.62)
อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เท่า)
(3.60)
3.79
(0.56)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)
N.A.
N.A.
N.A
1
หมายเหตุ: อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ คํานวณจาก ตนทุนจากการรับจางผลิต / (งานระหวางกอสรางเฉลี่ย + สินคาคงเหลือเฉลี่ย)
2
อัตราสวนหมุนเวียนเงินรับลวงหนา คํานวณจาก รายไดจากการรับจางผลิต / รายไดรับลวงหนาเฉลี่ย
3
ดวยลักษณะการดําเนินธุรกิจของกลุม บริษัทที่มีรายไดคากอสรางรับลวงหนาจํานวนมากซึ่งแตกตางจากธุรกิจอื่นโดยทั่วไป ดังนั้น
เพื่อใหวงจรเงินสด (Cash Cycle) สามารถสะทอนระยะเวลารับและจายเงินที่เกิดขึ้นจริงทัง้ หมดในการดําเนินงานของกลุมบริษัท Modified Cash
Cycle ซึ่งคํานวณจากสูตร ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย – ระยะเวลาชําระหนี้ – ระยะเวลารับเงินลวงหนาเฉลี่ย จึงถูก
นําเสนอเพิ่มเติมเพื่อเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
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4.2. การวิ เ คราะห ผ ลการดํา เนิ น งาน
กลุ่มบริ ษทั ภายใต้การดําเนิ นงานของเบสท์เทค เริ่ มจากการดําเนิ นธุ รกิ จการค้าจําหน่ ายวัสดุ และอุปกรณ์โลหะสําหรั บ
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ มาเป็ นธุ รกิ จให้บริ การผลิตงานแปรรู ปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) และธุ รกิ จให้บริ การ
แปรรู ปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่ท้ งั ในประเทศและ
ต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ได้ขยายขอบเขตการดําเนิ นธุ รกิ จไปสู่ งานก่ อสร้างโรงไฟฟ้ าแบบครบวงจร (Power Plant EPC
Contractor) ตั้ง แต่ ปี 2559 โดยเริ่ มจากการรั บ งาน EPC (Engineering, Procurement & Construction) ให้ กับ โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ซึ่งบริ ษทั ยังคงได้รับงานเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจนปั จจุบนั
การวิ เ คราะห ผ ลการดํา เนิ น งานตามโครงสร า งรายได
รายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั จําแนกได้ 3 ประเภทคือ รายได้จากการรับจ้างผลิต กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และรายได้อื่น

รายไดรวม
รายได้จากการรับจ้างผลิต
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
รายไดรวม

โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท สําหรับป 2562 ถึงป 2564
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
2564
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท รอยละ
1,409.01
97.81 1,437.06
97.54 1,254.15
98.57
8.95
0.62
–
–
22.65
1.57
36.27
2.46
18.19
1.43
1,440.61
100.00 1,473.33
100.00 1,272.35
100.00

ในปี 2564 รายได้ของกลุ่มบริ ษทั ลดลงจากปี 2563 จํานวน 200.98 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 13.64 ผลการลดลงของ
รายได้จากการรับจ้างผลิตซึ่ งเป็ นธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั โดยในปี 2564 รายได้จากการรับจ้างผลิต ร้อยละ 45.74 มาจาก
กลุ่มลูกค้าธุ รกิจด้านก๊าซและปิ โตรเลียม โรงงานพลังงานไฟฟ้ า ร้อยละ 37.25 ธุ รกิ จเหมืองแร่ 9.13 และรายได้จากธุรกิจ
อื่นๆ เช่น ซื้อมาขายไปและอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 7.88
1) รายไดจากการรับจางผลิต
รายได้จากการรับจ้างผลิตในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 97.81 ร้อยละ 97.54 และร้อยละ
98.87 ของรายได้รวมตามลําดับ ทั้งนี้ รายได้จากการรับจ้างผลิตประกอบด้วยรายได้จากงาน 4 ประเภท ได้แก่
งานแปรรู ปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) งานแปรรู ปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication)
งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร (Power Plant EPC Contractor) และงานอื่นๆ (Others)
โครงสรางของรายไดจากการรับจางผลิตสําหรับป 2562 2563 และ 2564
รายไดจากการรับจางผลิต
1)
2)
3)
4)

งานแปรรู ปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่
งานแปรรู ปชิ้นงานเหล็ก
งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร
งานอื่นๆ
รวม

สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
2564
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
–
1,031.10
54.84
323.07
1,409.01

– 595.67
73.18 676.77
3.89
75.07
22.93
89.55
100.00 1,437.06

41.45 570.69
47.09 638.12
5.23
1.21
6.23
44.13
100.00 1,254.15

45.50
50.88
0.10
3.52
100.00
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ในปี 2564 รายได้จากการรับจ้างผลิตส่วนใหญ่มาจากงานแปรรู ปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) คิดเป็ นร้อยละ
50.88 ของรายได้จากการรับจ้างผลิต ขณะที่ปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้หลักจากงานแปรรู ปชิ้นงาน
เหล็ก (Parts Fabrication) คิดเป็ นร้อยละ 73.18 และร้อยละ 47.09 ของรายได้จากการรับจ้างผลิตตามลําดับ และ
จากงานแปรรู ปและประกอบกลุม่ ชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 41.45 และร้อยละ
45.50 ของรายได้จากการรับจ้างผลิตในปี 2563 และปี 2564 ตามลําดับ
1.1) รายไดจากงานแปรรูปและประกอบกลุมชิ้นงานขนาดใหญ (Modularization)
รายได้จากงานแปรรู ปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) ในระหว่างปี 2563
กลุ่มบริ ษทั ได้รับงานผลิตและประกอบท่อโลหะ สายไฟและอุปกรณ์เพื่อนําไปติดตั้งของโรงกลัน่
นํ้ามันแห่งหนึ่งในประเทศ ทําให้ในปี 2563 มีรายได้จากงานแปรรู ปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาด
ใหญ่ (Modularization) 595.67 ล้านบาท และ 570.69 ล้านบาท ในปี 2564
1.2) รายไดจากงานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication)
ปั จจุบนั รายได้จากงานแปรรู ปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) เป็ นรายได้หลักของกลุ่มบริ ษทั โดย
ในปี 2562 - ปี 2564 สัดส่วนต่อรายได้รวมเฉลี่ยร้อยละ 47- ร้อยละ 75 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกลุ่มลูกค้า
ในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้ าทั้งในและต่างประเทศ โดยลักษณะงานดังกล่าวประกอบด้วยงานระบบ
ท่อ งานโครงสร้างเหล็ก งานแปรรู ปและประกอบถังทนแรงดันและถังบรรจุ
1.3) งานกอสรางโรงไฟฟาแบบครบวงจร (Power Plant EPC Contractor)
กลุ่มบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นธุ รกิ จงานก่ อ สร้ างโรงไฟฟ้ าครบวงจร (Power Plant EPC Contractor) ในปี
2562 ถึงปี 2564 และมีรายได้จากธุรกิจนี้เฉลี่ยร้อยละ 1 - ร้อยละ 6 ของรายได้จากการรับจ้างผลิต
1.4) งานอื่นๆ (Others)
รายได้งานอื่นๆในปี 2564 มีจาํ นวน 44.13 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3.52 ของรายได้รวม โดยใน
ระหว่างปี ที่ผ่านมา กลุ่มบริ ษทั ได้รับงานที่ไม่ใช่งานหลักของธุ รกิ จ เช่น การจัดหาวัสดุ งานติดตั้ง
ประกอบ งานที่ปรึ กษาด้านวิศวกรรม งานก่อสร้างโรงงานและอื่นๆ เป็ นต้น
2) รายไดอื่น
ในปี 2564 รายได้อื่นของกลุ่มบริ ษทั เท่ากับ 18.19 ล้านบาท หรื อร้อยละ 1.43 ของรายได้รวม ซึ่งลดลงจากปี ก่อน
ร้อยละ 49.85 โดยรายได้อื่นของกลุ่มบริ ษทั ในปี 2564 ส่ วนใหญ่มาจากรายได้จากการซื้ อมาขายไป รายได้จาก
การขายสิ นทรัพย์ รายได้ค่าเช่าพื้นที่ และรายได้จากการให้เช่าเครื่ องมือเครื่ องใช้ เป็ นต้น ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ น
รายได้ที่มาจากการดําเนินงานตามปกติ
การวิ เ คราะห ต น ทุ น และกํา ไร(ขาดทุ น )ขั้ น ต น
โครงสรางของรายได ตนทุน และกําไรขั้นตนจากการรับจางผลิต สําหรับป 2562 ถึงป 2564
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
รายการ
รายได้จากการรับจ้างผลิต
ต้นทุนจากการรับจ้างผลิต
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน

2562
ลานบาท
1,409.01
1,524.45
(115.44)

2563
รอยละ
100.00
108.19
(8.19)

ลานบาท
1,437.06
1,302.17
134.89

2564
รอยละ
100.00
90.61
9.39

ลานบาท
1,254.15
1,316.44
(62.29)

รอยละ
100.00
104.97
(4.97)
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กลุม่ บริ ษทั มีตน้ ทุนจากการรับจ้างผลิตในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 108.19 ร้อยละ 90.61 และร้อย
ละ 104.97 ของรายได้จากการรับจ้างผลิตตามลําดับ
อัตรากําไร(ขาดทุน) ขั้นต้นของกลุ่มบริ ษทั ในแต่ละงวดอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย โดยปั จจัยที่เป็ นสาเหตุ
สําคัญ คือ
1) ประเภทของงานที่ แ ตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะงวด โดยงานแปรรู ปและประกอบกลุ่ ม ชิ้ น งานขนาดใหญ่
(Modularization) จะมี อ ัต รากํา ไร(ขาดทุ น) ขั้น ต้น เฉลี่ ยที่ สู งกว่า งานแปรรู ปชิ้ นงานเหล็ก (Parts Fabrication)
เนื่องจากความซับซ้อนของงานสูงกว่าและการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่ต่าํ กว่า
2) ปริ มาณงานส่ วนเพิ่ม (Variation Orders) ในแต่ละช่วงเวลา โดยงานส่ วนเพิ่ม (Variation Orders) จะมีอตั รากําไร
ขั้นต้นเฉลี่ยที่สูงกว่างานผลิตตามสัญญา เนื่องจากงานส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นจะเป็ นค่าแรงเพื่อแก้ไขงานตามคําสัง่ ของ
ลูกค้า และมักจะมีความเร่ งด่วน ส่งผลให้กลุ่มบริ ษทั สามารถคิดราคาได้สูงกว่างานปกติ
3) งานก่อสร้างโรงไฟฟ้ าครบวงจร (Power Plant EPC Contractor) จะมีอตั รากําไรขั้นต้นตํ่าสุ ดเมื่อเที ยบกับธุ รกิ จ
ให้บริ การแปรรู ปผลิ ตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้ างเหล็ก (Steel Fabrication) เนื่ องจากต้นทุ นส่ วนใหญ่ของงาน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าครบวงจรมาจากการจัดหาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าที่มีอตั รากําไรข้างต้นตํ่า
นอกจากปั จจัยที่ มีผลกระทบต่ออัตรากําไรขั้นต้นในแต่ละงวดมากที่ สุด ดังที่ กล่าวมาแล้วข้างต้น ผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ซบเซาลงตั้งแต่ปี 2562 และผลกระทบของการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ตั้งแต่ปี 2563 เป็ นต้นมา ทํา
ให้การกําหนดราคาขายหรื อปรับเพิ่มขึ้นของสิ นค้าทําได้ยากขึ้น โครงการใหม่ๆ ของบริ ษทั ลดลง อีกทั้งผูข้ ายวัตถุดิบมีการ
ปรับราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ประกอบกับลักษณะงานของกลุ่มบริ ษทั จําเป็ นต้องใช้แรงงานช่วยในการสร้างชิ้นงาน จึงทําให้มี
ต้นทุนวัตถุดิบและค่าแรงงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้แต่ละงานของบริ ษทั ได้รับผลกระทบ กําไรขั้นต้นจึงลดลง
ค า ใช จ า ยในการบริ ห าร
รายการค่าใช้จ่ายในการบริ หารที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายสํานักงาน
ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าที่ ปรึ กษาและบริ การ ค่าธรรมเนี ยมและภาษีอื่นๆ ค่าใช้จ่ายประกันภัย และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ สรุ ปดังตารางต่อไปนี้
โครงสรางคาใชจายในการบริหาร สําหรับป 2562 ป 2563 และป 2564
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
2564
รายการ
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
63.58
65.16
59.76
63.02
54.94 67.22
ค่าใช้จ่ายสํานักงานและยานพาหนะ
18.50
18.96
14.27
15.05
12.29 15.04
ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าที่ปรึ กษาและบริ การ
9.12
9.35
8.05
8.49
8.45 10.34
ค่าธรรมเนียม ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6.37
6.53
12.75
13.45
6.05
7.40
รวมคาใชจายในการบริหาร
97.57 100.00
94.83 100.00
81.73 100.00
ในปี 2564 ค่าใช้จ่ายในการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั มีจาํ นวน 81.73 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จํานวน 13.10 ล้านบาท ซึ่ ง
เกิดจากการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการควบคุมและบริ หารค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด-19
ทํา ให้มี ก ารปรั บ ลดค่ า ใช้จ่ า ยเกี่ ย วกับ พนัก งานเช่ น ประมาณการโบนัส ประจํา ปี เป็ นต้น รวมถึ ง ค่ า ใช้จ่ า ยเกี่ ย วกับ
ค่าธรรมเนี ยม ภาษีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ลดลงจากปี ก่อน เนื่ องจาก ในปี 2564 บริ ษทั มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศลดลงจํานวน 6.18 ล้านบาท เป็ นต้น
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กํา ไรจากการดํา เนิ น งาน และกํา ไรสุ ท ธิ
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน และกําไร(ขาดทุน)สุทธิ สําหรับป 2562 ป 2563 และป 2564
รายการ
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน (ล้านบาท)
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ (ล้านบาท)
อัตรากําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน (ร้อยละ)
อัตรากําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ (ร้อยละ)

สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
2564
(181.02)
76.33
(125.83)
(198.80)
42.93
(143.27)
(12.56)
5.18
(9.89)
(13.80)
2.91
(11.26)

ผลการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั 3 ปี ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2562 - ปี 2564 แสดงผลกําไร(ขาดทุน)จากการดําเนิ นงานก่ อนหัก
ต้นทุนทางการเงิ นและภาษีเงิ นได้เท่ากับ (181.02) ล้านบาท 76.33 ล้านบาท และ(125.83) ล้านบาท ตามลําดับ โดยในปี
2564 มีกาํ ไรจากการดําเนิ นงานลดลงร้อยละ 265 จากปี 2563 ส่ วนใหญ่เป็ นผลจากต้นทุนของค่าแรงงานที่สูงขึ้นจากที่ตอ้ ง
เร่ งผลิตงานให้เสร็ จตามกําหนด ต้องเพิ่มจํานวนแรงงานและค่าล่วงเวลาจากปกติ นอกจากนั้น ยังมีโสหุ ยการผลิตที่เพิ่มขึ้น
จากปี ก่อนจึงส่งผลบริ ษทั มีกาํ ไรลดลงจากปี ก่อน

4.3. การวิ เ คราะห ฐ านะทางการเงิ น
สินทรัพย
กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 เท่ากับ 1,920.79 ล้านบาท 1,784.31 ล้านบาท
และ 1,651.71 ล้านบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ สิ นทรัพย์หลักของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วยเงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร ลูกหนี้
การค้า รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระ สิ นค้าคงเหลือ และสิ นทรัพย์ถาวรซึ่งล้วนแล้วแต่เป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนที่จาํ เป็ นสําหรับ
การดําเนินโครงการของกลุ่มบริ ษทั การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสิ นทรัพย์รวมจึงเป็ นผลมาจากมูลค่าของสิ นทรัพย์หมุนเวียน
ที่เกี่ยวข้องกับประเภทของงาน และการดําเนินงาน ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาตามปริ มาณงานที่ดาํ เนินการผลิตใน
แต่ละปี
1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริ ษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 30.31
ล้านบาท 97.60 ล้านบาท และ 40.09 ล้านบาท ตามลําดับ สําหรับปี 2564 บริ ษทั มีเงินสดคงเหลือลดลงเนื่องจาก
ปี 2563 บริ ษทั ได้รับชําระค่าสิ นค้าจากลู กค้า ณ วันสิ้ นงวด โดยในระหว่างปี 2564 บริ ษทั มี เงิ นสดเป็ นทุ น
หมุนเวียนสําหรับการจัดเตรี ยมวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตและแปรรู ปชิ้นงาน และจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อการให้บริ การ
แก่ลูกค้า รวมถึงจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เป็ นต้น
2) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริ ษทั มีลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นเท่ากับ 413.99 ล้าน
บาท 234.88 ล้านบาทและ 194.54 ล้านบาท ตามลําดับ ลูกหนี้ในปี 2564 ลดลงจากปี 2563 คิดเป็ นอัตราการลดลง
ร้อยละ 17.17 โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของลูกหนี้ การค้า ณ สิ้ นปี ในแต่ละปี นั้นขึ้นอยู่กบั ประเภทงานและ
ปริ มาณโครงการที่กลุ่มบริ ษทั ดําเนินการอยู่ ประกอบกับมูลค่าของงานที่ดาํ เนินการผลิตเสร็ จและสามารถเรี ยก
เก็บเงินจากลูกค้าได้ เที ยบกับเงิ นรับล่วงหน้าที่บริ ษทั ได้รับจากลูกค้าสําหรับโครงการนั้นๆ โดยหาก ณ สิ้ นปี
บริ ษทั มีปริ มาณโครงการที่อยูร่ ะหว่างการดําเนิ นการผลิตเป็ นมูลค่าสู ง ประกอบกับมีมูลค่าของงานที่เรี ยกเก็บ
จากลูกค้าตามความคืบหน้าของงาน เป็ นมูลค่าสูงกว่าเงินรับล่วงหน้าที่บริ ษทั ได้รับจากลูกค้ารายนั้นๆ บริ ษทั จะ
มีมูลค่าลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นตามด้วย
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สําหรับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มียอด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่นสูงกว่าปี 2564 เนื่องจากในปี ดังกล่าวบริ ษทั มีปริ มาณของโครงการต่างๆ มากกว่าใน
ปี นี้ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของกลุ่มบริ ษทั สามารถจําแนกตามประเภทและอายุของหนี้ที่คา้ งชําระได้ ดังนี้
โครงสรางลูกหนีก้ ารคาและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2562 ป 2563 และป 2564
รายการ
ลูกหนี้การคา
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ที่เกินกําหนด:
ไม่เกิน 3 เดือน
3 – 6 เดือน
รวมลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

2562
ลานบาท รอยละ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
ลานบาท รอยละ

2564
ลานบาท รอยละ

382.73

92.45

207.15

88.19

129.20

66.41

4.51
–
387.24

1.09
–
93.54

13.80
3.30
224.25

5.88
1.40
95.47

55.82
185.02

28.69
95.10

26.75
413.99

6.46
100.00

10.63
234.88

4.53
100.00

9.52
194.54

4.90
100.00

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นของกลุ่มบริ ษทั ทั้งหมดเป็ นยอดลูกหนี้ ในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยยอดลูกหนี้
การค้าส่ วนใหญ่เป็ นยอดหนี้ ที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายในการกําหนดระยะเวลาชําระหนี้
(Credit Term) เฉลี่ย 30 - 120 วัน นับจากวันเรี ยกชําระเงิน สําหรับนโยบายการตั้งสํารองหนี้ สงสัยจะสูญ กลุ่ม
บริ ษทั จะพิจารณาจากประวัติการชําระเงิ น เครดิ ตของลูกหนี้ และการวิเคราะห์ อายุลูกหนี้ โดยจะทําการ
วิเคราะห์และประเมินความสามารถในการชําระหนี้ (Credit) ของลูกค้าแต่ละรายอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่ง ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ เนื่ องจากพิจารณาแล้วไม่พบข้อบ่งชี้ ว่า มี ยอด
ลูกหนี้รายใดที่อาจไม่ได้รับการชําระหนี้
3) รายไดที่ยังไมเรียกชําระ
รายการรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชําระนี้เป็ นรายการที่บนั ทึกจากมูลค่าของงานที่รับรู ้เป็ นรายได้ตามวิธีอตั ราส่วนของ
งานที่ทาํ เสร็ จ (Percentage of Completion) ในส่วนที่ยงั ไม่สามารถเรี ยกชําระเงินกับลูกค้าได้ เนื่องจากยังไม่ถึง
กําหนดชําระเงินค่าบริ การผลิตตามสัญญาจ้างผลิต ส่ งผลให้ยงั ไม่สามารถบันทึกเป็ นลูกหนี้ การค้าได้ จึงต้อง
บันทึกแสดงเป็ นรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชําระ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของยอดรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชําระในแต่ละปี นั้น
จะขึ้นอยูก่ บั ผลต่างของรายได้ที่รับรู ้ตามวิธีอตั ราส่ วนของงานที่ทาํ เสร็ จ (Percentage of Completion) กับยอด
รายได้ที่ สามารถเรี ย กชํา ระเงิ น กับ ลู ก ค้า ได้ต ามที่ ก ํา หนดในสัญ ญาจ้า งผลิ ต หากยอดรายได้ที่ รั บ รู ้ ต าม
อัตราส่ วนของงานที่ ทาํ เสร็ จมีมูลค่าสู งกว่ายอดรายได้ที่สามารถเรี ยกชําระเงิ นกับลูกค้า ผลต่างดังกล่าวจะ
บันทึกเป็ นรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชําระ ณ สิ้นงวดนั้นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริ ษทั มียอดรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชําระเท่ากับ 432.66 ล้าน
บาท 389.34 ล้านบาท และ 407.59 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 10.01 และเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 4.69 ในปี 2563 และปี 2564 ตามลําดับ
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4) สินคาคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริ ษทั มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 273.29 ล้านบาท 244.42
ล้านบาท และ 260.44 ล้านบาท ตามลําดับ คิ ดเป็ นอัตราการลดลงร้ อ ยละ 10.56 และเพิ่มขึ้ นร้ อยละ 6.55
ตามลําดับ ทั้งนี้ สิ นค้าคงเหลือทั้งหมดเป็ นรายการภายใต้การดําเนิ นงานและกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั สิ นค้า
คงเหลือประกอบด้วย
1) งานระหว่างก่อสร้าง คือ วัตถุดิบที่เบิกเข้าโครงการแล้ว แต่ยงั ไม่ได้เริ่ มผลิตชิ้นงาน จึงต้องบันทึก
ต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้นแล้วดังกล่าวเป็ นงานระหว่างก่อสร้าง ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของสิ นทรัพย์ในงบ
แสดงฐานะทางการเงิน และ
2) วัตถุดิบและอะไหล่วสั ดุ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เหล็กแผ่น และเหล็กรู ปพรรณ ที่ซ้ือมาเพื่อใช้ในงาน
โครงการตามคําสัง่ ผลิตของลูกค้า
5) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 ที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั เท่ากับ
617.80 ล้านบาท 621.79 ล้านบาท และ 590.03 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.65 และ
ลดลงร้อยละ 5.11 ในปี 2563 และปี 2564 ตามลําดับ ทั้งนี้ สามารถจําแนกรายการ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(สุทธิ) ออกตามประเภทของสิ นทรัพย์ได้ ดังนี้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2562 ป 2563 และป 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รายการ
2562
2563
2564
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท
รอยละ ลานบาท รอยละ
ที่ดิน
55.55
8.99
55.55
8.93
55.55
9.41
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
31.55
5.11
63.99
10.29
57.15
9.69
อาคารสิ่ งปลูกสร้าง
318.24
51.51
321.87
51.77
295.71
50.12
เครื่ องจักร และอุปกรณ์
159.36
25.79
165.49
26.62
171.60
29.08
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
9.08
1.47
9.55
1.54
8.13
1.38
ยานพาหนะ
9.53
1.55
3.54
0.57
1.79
0.30
สิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง
34.49
5.58
1.80
0.29
0.10
0.02
มูลคาสุทธิ
617.80
100.00
621.79 100.00
590.03 100.00
มูลค่าสุทธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของกลุ่มบริ ษทั เพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมา ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก
การเพิ่มขึ้นของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ยานพาหนะ และสิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง โดยกลุ่มบริ ษทั
ซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งได้แก่ เครื่ องตัดเหล็ก นัง่ ร้าน เครน เป็ นต้น เข้ามาเพิ่มเติมเพื่อขยายกําลังการผลิต
และรองรับการเติบโตของการดําเนินงาน
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6) สินทรัพยหมุนเวียนอื่นและสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564
หนวย : ลานบาท

รายการ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
25.99
43.62
34.99
44.98

2564
32.96
46.27

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย ภาษี
เงิ นได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น ภาษีซ้ื อยังไม่ถึงกําหนด สิ นทรัพย์จากสัญญาซื้ อขาย
เงิ นตราต่างประเทศ และหนี้ สินจากสัญญาแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ประกอบด้วย เงินมัดจําจ่ายล่วงหน้า และเงินประกันค่าเช่าทรัพย์สิน เป็ นต้น
โครงสรางเงินทุน
1. หนี้สินรวม
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 เท่ากับ 801.73 ล้านบาท 621.39 ล้านบาทและ
647.26 ล้า นบาท ตามลํา ดับ คิ ด เป็ นอัต ราการลดลงร้ อ ยละ 22.49 และเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 4.16 ในปี 2563 และปี 2564
ตามลําดับ หนี้สินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั เป็ นหนี้สินหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน เช่น เงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิ น เจ้าหนี้ การค้า รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า เป็ นต้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหนี้ สินรวมจึง
เป็ นไปในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสิ นทรัพย์รวมและปริ มาณโครงการที่ดาํ เนินการผลิตในแต่ละปี
1) เจ้าหนี้ตวั๋ แลกเงินและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีเจ้าหนี้ เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 360.08 ล้านบาท เป็ นรายการ
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีสและตัว๋ สัญญาใช้เงินเพื่อสนับสนุนการซื้อวัตถุดิบในการดําเนินงาน
2) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริ ษทั มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่นรวมเท่ากับ 177.58
ล้านบาท 177.50 ล้านบาท และ 130.62 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมี เจ้าหนี้ การค้าจากยอดซื้ อ วัตถุดิบ และ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็ นต้น
เจาหนี้การคา และเจาหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2562 ป 2563 และป 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รายการ
2562
2563
2564
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
กิจการที่ไมเกีย่ วของกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์
157.45
88.66
135.31
76.23
108.68
83.20
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเจ้าหนี้อื่น
19.61
11.05
42.19
23.77
21.94
16.80
กิจการที่เกี่ยวของกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเจ้าหนี้อื่น
0.52
0.29
–
–
รวม
177.58 100.00
177.50 100.00
130.62
100.00
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เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นปี 2564 ลดลงจากปี ก่อนจํานวน 46.88 ล้านบาท สาเหตุหลักจากลดลงของโบนัส
ค้างจ่าย เจ้าหนี้ การค้าส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้ ค่าวัตถุดิบต่างๆ บริ ษทั จะได้รับเครดิตเทอมในการชําระหนี้ ให้แก่
เจ้าหนี้การค้าแตกต่างกันไปตามเจ้าหนี้แต่ละราย โดยเจ้าหนี้วตั ถุดิบเหล็กต่างประเทศจะมีระยะเวลาการชําระ
หนี้อยูท่ ี่ 30 - 180 วันในกรณี ที่ใช้วงเงินหมุนเวียนทรัสต์รีซีท ในขณะที่เจ้าหนี้วตั ถุดิบเหล็กในประเทศบางราย
จะให้บริ ษทั ชําระเงิ นล่วงหน้าบางส่ วนทุกการสั่งซื้ อ และชําระส่ วนที่เหลือเมื่อได้รับวัตถุดิบเหล็กครบถ้วน
ทั้งหมด
3) รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 33.54 ล้านบาท
13.92 ล้านบาทและ 50.02 ล้านบาท ตามลําดับ รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้าเกิดจากเงินรับล่วงหน้าที่บริ ษทั
ได้รับจากลูกค้าตามสัญญาจ้างผลิต ซึ่ งโดยปกติจะกําหนดให้ลูกค้าต้องชําระเงินล่วงหน้าบางส่ วนเป็ นงวดๆ
ตั้งแต่วนั เข้าทําสัญญา และตามความคืบหน้าของงานที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น เมื่อสั่งซื้ อวัตถุดิบ เป็ นต้น โดย
มูลค่าของเงิ นรับล่วงหน้าจะแตกต่างกันตามเงื่ อนไขที่ ระบุ ไว้ในแต่ละสัญญาจ้างผลิ ต ซึ่ งเงิ นรั บล่วงหน้า
ดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของหนี้ สินในงบแสดงฐานะทางการเงิน และทยอยรับรู ้เป็ นรายได้ในงบ
กําไรขาดทุน ตามขั้นร้อยละความสําเร็ จของงาน และความคืบหน้าของการผลิต
2. สวนของผูถือหุน
สวนของผูถ ือหุนของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2562 ป 2563 และป 2564

(หนวย: ลานบาท)

รายการ
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม – จัดสรรแล้ว
กําไรสะสม – ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
สวนของผูถือหุนของบริษทั
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
สวนของผูถือหุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563

2562

2564

378.00
378.00
495.77
39.00
45.93
160.22
1,118.92

378.00
378.00
495.77
41.50
86.23
160.22
1,161.72

378.00
378.00
495.77
46.00
(75.86)
160.22
1,004.13

0.14

1.20

0.033

1,119.06

1,162.92

1,004.46

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลดลงจากปี 2563 ในอัตราร้อยละ 13.63 เป็ นผลมาจากการรับรู ้ผลขาดทุนจาก
การดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี 2564
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กระแสเงินสด
(หนวย: ลานบาท)

รายการ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด – ตนงวด
กิจกรรมดําเนินงาน
– กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และ
หนี้สินดําเนินงาน
– การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ และหนี้สินดําเนินงาน
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด –ปลายงวด

สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562

2563

2564

45.14

30.32

97.60

(99.70)

146.29

(38.06)

(196.20)
(295.90)
(46.95)
328.03
30.32

199.52
345.81
(80.52)
(198.01)
97.60

(10.70)
(48.76)
(24.76)
16.01
40.09

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงานสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 เพิ่มขึ้น 245.99 ล้านบาท และลดลง 184.35 ล้านบาท ตามลําดับ ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริ ษทั
มี เ งิ น สดจากกิ จ กรรมดํา เนิ น งานเพิ่ ม ขึ้ น 641.71 ล้า นบาท และในปี 2564 ลดลง 394.57 ล้า นบาท ตามลํา ดับ ซึ่ ง การ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละงวดเป็ นไปตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้ สินดําเนิ นงาน เช่น ลูกหนี้ การค้าและ
ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า เป็ นต้น
ในปี 2564 กลุ่มบริ ษทั มี เงิ นสดสุ ทธิ จากกิ จกรรมลงทุนใช้ไป 24.76 ล้านบาท และใช้เงิ นสดสุ ทธิ ไปในกิ จกรรมลงทุน
จํานวน 46.95 ล้านบาท และ 80.52 ล้านบาท ปี 2562 และปี 2563 ตามลําดับ เป็ นผลมาจากรายจ่ายลงทุนในอาคารและ
อุปกรณ์ของกลุ่มบริ ษทั เป็ นหลัก
สําหรับปี 2564 กลุ่มบริ ษทั มีเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินคงเหลือจํานวน 16.01 ล้านบาท ซึ่ งในระหว่างปี 2564
บริ ษทั ได้มีตวั๋ สัญญาใช้เงินกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน รวมถึงจ่ายเงินปันผลจํานวน 15.12 ล้านบาท สําหรับปี 2563
กลุ่มบริ ษทั มี เงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมจัดหาเงิ นเพื่อชําระคืนตัว๋ สัญญาใช้เงิ นกับสถาบันการเงิ นและบริ ษทั อื่นที่ ไม่
เกี่ ยวข้องกันจํานวน 198.01 ล้านบาท สําหรับปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มีการกูย้ ืมเงิ นระยะสั้นโดยการออกตัว๋ สัญญาใช้เงินจาก
บริ ษทั อื่นและสถาบันการเงินรวมสุทธิจาํ นวน 343 ล้านบาทและจ่ายเงินปั นผล จํานวน 15.12 ล้านบาท
ทั้งนี้ จากการเปลี่ยนแปลงของเงินสดสุทธิจากการกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน มีผลให้เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้ นปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบริ ษทั มีเงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสดปลายงวดเท่ากับ
30.32 ล้านบาท 97.60 ล้านบาท ตามลําดับ สําหรับปี 2564 กลุ่มบริ ษทั มีเงินสดคงเหลือปลายงวดจํานวน 40.09 ล้านบาท
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อัตราสวนทางการเงิน
งบการเงินรวม
อัตราสวนทางการเงิน

สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562

2563

2564

อัตราส่ วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.63

1.89

1.64

อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)

1.23

1.37

1.14

อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

0.72

0.53

0.64

จากการวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงินพบว่า บริ ษทั มีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ส่งผลทํา
ให้กิจการเกิ ดปั ญหาในการบริ หารจัดการ โดยพิจารณาจากอัตราส่ วนสภาพคล่องและอัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
นอกจากนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ มีอตั ราส่ วนค่อนข้างตํ่า เนื่องจากบริ ษทั ไม่มีการกูย้ มื เงินระยะยาว มีแต่การ
ใช้วงเงินสิ นเชื่อระยะสั้นเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริ ษทั (Working Capital) เท่านั้น
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5.

ข อ มู ล ทั่ ว ไปและข อ มู ล สํา คั ญ อื่ น

5.1. ข อ มู ล ทั่ ว ไป
นายทะเบียน

ผูสอบบัญชี

ผูตรวจสอบภายใน

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 66 2009 9000
โทรสาร 66 2009 9476
นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 หรื อ
นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรื อ
นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
เลขที่ 193/136–137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 66 2264 9090
โทรสาร 66 2264 0789–90
เว็บไซต์ https://www.ey.com
นายอมรพงษ์ นวลวิวฒั น์
บริ ษทั เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จํากัด
100/72 ชั้น 22 อาคารว่องวานิช อาคารบี
เลขที่ 100/2 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 66 2645 0109
โทรสาร 66 2645 0110
เว็บไซต์ https://www.ans.co.th

5.2. ข อ มู ล สํา คั ญ อื่ น
– ไม่มี –

5.3. ข อ พิ พ าททางกฎหมาย
(คดีที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนผูถือหุน ณ วันสิ้นป
บัญชีลาสุด / คดีที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญแตไมสามารถประเมินผลกระทบเปน
ตัวเลขได / คดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทยอย)

– ไม่มี –

5.4. ตลาดรองกรณี จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย ข องประเทศอื่ น
– ไม่มี –
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การกํากับดูแลกิจการ
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6.

การกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การ

6.1. ภาพรวมนโยบายการกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การ
คณะกรรมการบริ ษ ัท บี ที เวลธ์ อิ น ดัสตรี ส์ จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ”) ได้ก ํา หนดนโยบายการกํา กับดู แ ลกิ จการให้
ครอบคลุมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั โดยอ้างอิงกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560
(CG Code) ที่กาํ หนดโดยสํานักงาน กลต. โดยบริ ษทั ได้เผยแพร่ นโยบายการกํากับดูแลกิจการไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริ ษทั
(https://www.btwealthindustries.com) เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มได้รับทราบ โดยมีหลักปฏิบตั ิสาํ คัญ 8 หลักปฏิบตั ิและ
แนวทางดําเนินการในเรื่ องต่างๆ ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกัน สรุ ปได้ดงั นี้
หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ 1 ตระหนั ก ถึ ง บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการในฐานะผู นํา องค ก รที่ ส ร า งคุ ณ ค า
ให แ ก กิ จ การอย า งยั่ ง ยื น
•
•

•

•

•

กําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั เพื่อให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดําเนิ นงานไปในทิศทาง
เดียวกัน
จัดทํากฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย ที่ระบุถึงหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน เพื่อใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ และเผยแพร่ ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ซึ่ งกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะนี้ ได้มีการทบทวนและปรับปรุ งให้เหมาะสมและเป็ นปั จจุบนั ตามความ
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
จัดทํานโยบายด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมและเกี่ยวเนื่องต่อการดําเนินธุรกิจ และเผยแพร่ ให้พนักงานทุกคนได้ทราบและ
ยึดถือเป็ นแนวปฏิ บตั ิ โดยเน้นการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี
คํานึ งถึงผลกระทบในระยะยาว โดยประกอบธุ รกิ จอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้น
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม
กํากับและดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของบริ ษทั และหน่วยงาน
กํากับอย่างเคร่ งครัด ทั้งในเรื่ องของการดําเนินธุรกิจที่ตอ้ งมีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ การทําธุรกรรมเกี่ยว
โยงต้องเป็ นไปตามกฎระเบี ยบของหน่ วยงานกํากับ การให้สิทธิ แก่ผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเที ยมและถูกต้องตามกฎหมาย
การจ่ายปั นผลอย่างเหมาะสม รวมไปถึงการปฏิบตั ิต่อพนักงานโดยคํานึ งถึงสิ ทธิ มนุษยชนขั้นพื้นฐาน ฯลฯ บริ ษทั จึง
ไม่มีการกระทําใดที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎระเบียบของหน่วยงานกํากับ
กํากับดูแลและบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อย โดยกําหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม ขั้นตอนการพิจารณา
และวิธีการปฏิบตั ิในการดําเนินการเรื่ องต่างๆไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั

หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ 2 กํา หนดวั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายหลั ก ของกิ จ การที่ เ ป น ไปเพื่ อ ความยั่ ง ยื น
•

•

กํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดทํากลยุทธ์และแผนงานประจําปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของ
กิจการ โดยคํานึ งถึงปั จจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนั้น ทั้งศักยภาพของตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน คู่แข่ง
ทางธุรกิจ ตลอดจนโอกาสและความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
กําหนดและทบทวนวิสยั ทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ให้มีความชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็ นแนวคิดหลัก
ในการกําหนดรู ปแบบธุรกิจ (business model) และสื่ อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

56–1 One Report 2564

หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ 3 เสริ ม สร า งคณะกรรมการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
•

•

•

•

•

•

•

จัดทําตารางองค์ประกอบความรู ้ความชํานาญ (Skills matrix) เพื่อใช้ประกอบการจัดโครงสร้างของกรรมการให้มี
ความหลากหลาย ส่ งผลให้คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิที่มีความรู ้ ที่หลากหลายด้าน ทั้งด้าน
วิศวกรรมการเงิน การบริ หารธุรกิจ การตลาด กฎหมาย การบัญชี การเงิน และประสบการณ์ดา้ นอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์
ในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมหลักที่บริ ษทั
ดําเนินธุรกิจอยู่
จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรร
มาภิ บาล คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการบริ หาร เพื่อทําหน้าที่ พิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่ อง
กลัน่ กรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป
กําหนดโครงสร้างคณะกรรมการ แบ่งแยกหน้าที่ และกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการทุกชุดอย่าง
ชัดเจนตามกฏบัตรคณะกรรมการแต่ละชุด* เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างโปร่ งใส ช่วยให้มีการถ่วงดุลอํานาจ
อย่างเพียงพอ และสามารถเข้าสอบทานการดําเนิ นงานของบริ ษทั ได้ โดยมติที่สาํ คัญยังคงต้องได้รับการอนุมตั ิจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
กําหนดคํานิยามของกรรมการอิสระ* เป็ นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั เรื่ องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งมี
หลักเกณฑ์เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่ องการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้
เสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ โดยกรรมการอิสระของบริ ษทั ไม่มีการถือหุ ้นของบริ ษทั มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร
และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ และทํางานร่ วมกับคณะกรรมการทั้งหมดและฝ่ ายบริ หาร
ของบริ ษทั ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูเ้ ลื อกกรรมการคนหนึ่ งเป็ นประธานกรรมการบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้มีการแบ่งแยก
ตําแหน่งและอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารไว้อย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ การกํากับดูแล และความโปร่ งใสของการดําเนินงาน ดังนี้
ประธานกรรมการ – ประธานกรรมการของบริ ษทั เป็ นกรรมการอิ สระและไม่เป็ นบุ คคลเดี ยวกับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร รวมถึงไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานประจําของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นไปตามหลักการแบ่งแยก
หน้าที่ระหว่างการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและการบริ หารงาน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่
ตามที่กาํ หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั
ประธานเจาหนาที่บริหาร – ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร มี หน้าที่ ความรั บผิดชอบตามที่ กาํ หนดใน
นโยบายองค์กรเรื่ องขอบเขตอํานาจ หน้าที่ ของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ฝ่ ายจัดการ ไม่มีขอ้ ขัดแย้งระหว่างกัน และทุกฝ่ ายให้
ความร่ วมมือในการนําพาธุรกิจให้เจริ ญเติบโตเป็ นอย่างดี
แต่งตั้งเลขานุ การบริ ษทั โดยกําหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุ การบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ที่
หน่วยงานกํากับกําหนด อาทิ การจัดทําและเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับกรรมการ การประชุมกรรมการ ผูถ้ ือหุ ้น
และงานอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ข องคณะกรรมการ เพื่ อ ใช้เ ป็ นแนวทางในการประเมิ น ค่ า ตอบแทนและปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

หมายเหตุ: * คํานิยามของกรรมการอิสระ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย บทบาทหนาที่ของประธานกรรมการและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร รายชื่อคณะกรรมการ รายละเอียดคณะกรรมการชุดยอย โครงสรางและบทบาทหนาที่ แสดงไวในหัวขอ “7.
โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ – ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ” ในรายงานฉบับนี้
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หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ 4 สรรหาและพั ฒ นาผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง และการบริ ห ารบุ ค ลากร
•

•

•

•

•
•

เน้นให้การบริ หารทรั พยากรบุ คคลเชื่ อมโยงกับกลยุทธ์และเป้ าหมายในการดําเนิ นธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั โดยให้
ความสําคัญตั้งแต่กระบวนการสรรหา ด้วยการคัดสรรบุคลากรที่ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน การเติบโตและความต้องการของกลุ่มบริ ษทั การดูแลให้พนักงานทํางานอย่างมีความสุข มีความก้าวหน้า
และมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
จัดทํา “นโยบายการสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด” เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามารับผิดชอบใน
ตําแหน่งกรรมการและผูบ้ ริ หารสูงสุดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นไปอย่างเหมาะสมและโปร่ งใส เพื่อให้มนั่ ใจว่าจะ
ได้ผูบ้ ริ ห ารที่ มีค วามเป็ นมื อ อาชี พ โดยคณะกรรมการสรรหา ฯ จะทํา การคัด เลื อ กผูท้ ี่ มี ความรู ้ ความสามารถที่
สอดคล้องกับความต้องการของบริ ษทั และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
กําหนดแผนสื บทอดตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง ไว้ในนโยบายการสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารสู งสุ ด เพื่อเป็ นการ
เตรี ยมความพร้อมสําหรับอนาคต โดยบริ ษทั มีนโยบายที่จะวางแผนพัฒนาทักษะที่จาํ เป็ นไว้สาํ หรับบุคคลผูส้ ื บทอด
สําหรับตําแหน่งงานที่สาํ คัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้การวางแผนรับช่วงงานจะถูกกํากับดูแลโดยรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การของแต่ละฝ่ าย และกรรมการผูจ้ ดั การ โดยการสนับสนุนจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ซึ่ งคณะกรรมการสรรหาฯ
ของบริ ษทั จะดูแลให้มีการจัดทําแผนสื บทอดตําแหน่งของผูบ้ ริ หารสูงสุดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เพื่อให้การดําเนิ น
ธุรกิจเป็ นไปอย่างราบรื่ นและต่อเนื่อง โดยจะดําเนินการทบทวนแผนดังกล่าวเป็ นระยะตามความเหมาะสม
จัดทํานโยบายบริ หารงานทรัพยากรบุคคล คู่มือการปฏิบตั ิงานเรื่ องการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร, คู่มือการทํางาน
เรื่ องการปรับตําแหน่งและการโอนย้าย , คู่มือการประเมินผลประจําปี ฯลฯ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริ ษทั ให้สอดคล้องและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจที่กาํ ลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ก รรมการและผูบ้ ริ หาร เข้า ร่ ว มการสัม มนา / อบรมในหลัก สู ต รที่ เ กี่ ย วข้อ งและเป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานตามตําแหน่งหน้าที่
กําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผล
• ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารและผูบ
้ ริ หาร คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูก้ าํ หนดค่าตอบแทน และโบนัส
จากผลประกอบการ ของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ฯ ซึ่งได้พิจารณาอย่าง
เป็ นธรรมจากผลการปฏิบตั ิงาน และเป้ าหมายที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของบริ ษทั และ
กรรมการผูจ้ ดั การของเบสท์เทคเป็ นบุคคลเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการผูจ้ ดั การของ
เบสท์เทค
• ค่าตอบแทนผูบ
้ ริ หาร และพนักงานทั้งองค์กร บริ ษทั กําหนดคู่มือแนวทางปฏิ บตั ิในการประเมินผล การปรับ
ตําแหน่ง การโอนย้าย และการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อให้พนักงานมีแนวทางในการพัฒนาการทํางานของตนเอง
โดยการจ่ายค่าตอบแทนจะเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน คือพิจารณาจากผลการปฏิ บตั ิงานของแต่ละบุคคล ผล
ประกอบการโดยรวมของบริ ษทั ในแต่ละปี สภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
ขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิ จการในระยะยาว โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน จะเป็ นผูพ้ ิจารณาอัตราการปรับและการจ่ายที่เหมาะสม และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
• การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดให้มีการประเมินการ
ปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นประจําทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่พิจารณาเกณฑ์ใน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และนําเสนอผลการประเมินตามเกณฑ์น้ นั ๆ ต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิผลการประเมินการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารและ
กําหนดงบประมาณการจ่ายเงินโบนัสจากผลประกอบการปี ที่ผ่านมาและค่าตอบแทนประจําปี สําหรับประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารของบริ ษทั
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ทักษะการบริหารจัดการ (15%)

* การวางแผนธุรกิจ
* การวิเคราะห์และตัดสิ นใจ
* ภาวะผูน้ าํ
* การนําการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผูบริหาร (15%)

* ความตั้งใจปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
* คุณธรรมและจริ ยธรรมของผูน้ าํ
* ความรอบรู ้ในงาน
* การสร้างสัมพันธภาพที่ดี

ผลการปฏิบัติงาน (70%)

* ผลสําเร็ จตามเป้าหมายทางธุรกิจ
* การบริ หารทรัพยากรในการดําเนินงาน
* การบริ หารทรัพยากรบุคคล

เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประธานเจาหนาที่บริหาร

•

•

การบริ หารจัดการโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้
ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ซึ่ งคณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์น้ ี ดี จึงได้มี
การบริ หารจัดการเพื่อไม่ให้ความสัมพันธ์ดงั กล่าวมีผลกระทบต่ออํานาจในการควบคุมและการบริ หารกิจการ โดย
ได้จดั ทําอํานาจอนุมตั ิวงเงินในการดําเนินงานและทําธุรกรรม รวมทั้งกําหนดบทบาทหน้าที่การพิจารณากลัน่ กรอง
และอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ อย่างชัดเจน
ด้านการบริ หารและพัฒนาบุคลากร
• จัดทําคู่มือการทํางานเรื่ อง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร, การจัดทําแผนอัตรากําลังคนประจําปี , การปรับ
ตําแหน่ งและการโอนย้าย, การประเมินผลทดลองงานและประเมินผลประจําปี , การจัดทําแผนการอบรม/
สัมมนาทั้งภายในและภายนอกของพนักงาน
• เคร่ งครัดต่อการให้ความเคารพสิ ทธิ ของพนักงานตามสิ ทธิ มนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากล ตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้ความสําคัญกับการดูแลสุ ขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมในการทํางานของพนักงาน โดยได้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัย
และจัดทํา “นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน” เพื่อเสริ มสร้างคุณภาพ
ชีวติ ของพนักงานบริ ษทั ทุกคน โดยมีหลักปฏิบตั ิดงั นี้
1) บริ ษทั ฯ จะส่งเสริ มและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับดําเนินกิจกรรมการค้นหาอันตราย และปรับปรุ ง
แก้ไขอย่างต่อเนื่อง
2) บริ ษทั ฯ จะส่ งเสริ มและสนับสนุ นการดําเนิ นงานในการขจัดและป้ องกันอุบตั ิภยั ทุกประเภทที่จะเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของพนักงาน และทรัพย์สิน
ของบริ ษทั
3) บริ ษทั ฯ กําหนดให้ผบู ้ งั คับบัญชาทุกระดับชั้น มีหน้าที่ตอ้ งควบคุมดูแลความปลอดภัย สุ ขภาพอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานของพนักงาน แนะนํา ฝึ กสอน และกระทําตนเป็ นตัวอย่างแก่ผใู ้ ต้บงั คับ
บัญชา ตลอดจนดูแลการใช้อุปกรณ์เพื่อป้ องกันอันตรายทั้งของบุคคล และเครื่ องมือ เครื่ องจักร
4) บริ ษทั ฯ กําหนดให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามประกาศ คําสัง่ และระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ

56–1 One Report 2564

•

•

•

•

อย่างเคร่ งครัด ซึ่งบริ ษทั ฯ จะส่งเสริ มให้มีการฝึ กอบรมและการจูงใจแก่พนักงาน
5) บริ ษทั ฯ กําหนดให้เป็ นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะต้องรับผิดชอบและให้ความร่ วมมือในการป้ องกัน
อุบตั ิเหตุ และจะต้องรักษาความสะอาด ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในสถานที่ทาํ งาน
6) บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการติดตามผล และประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลในการ
ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ ดูแลด้านสวัสดิการของพนักงาน โดยจัดสวัสดิการด้านการประกันสุขภาพและ
ประกันชีวิต กองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ประกันสังคม และเครื่ องแบบในการทํางานให้กบั พนักงาน ทั้งนี้ บริ ษทั
และเบสท์เทคได้เริ่ มจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 โดยอัตราเงิ น
สมทบของบริ ษทั อยู่ที่ร้อยละ 3.00 และร้อยละ 5.00 ขึ้นอยู่กบั อายุงาน และเปิ ดให้สมาชิ กเลือกนโยบายการ
ลงทุนได้ดว้ ยตนเอง ตามทางเลือกที่คณะกรรมการกองทุนกําหนดซึ่ งมีท้ งั นโยบายการลงทุนในตราสารหนี้
และตราสารหนี้ผสมตราสารทุน
จัดทําระเบียบ คู่มือปฏิบตั ิงาน และแผนงานด้านการฝึ กอบรม เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณา
ความเหมาะสมของพนักงานในการพัฒนาความรู ้ความสามารถให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิ รวมทั้งได้
ส่งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั ิงาน ตามความจําเป็ นและความเหมาะสม
จัดทําหลักสู ตรการปฐมนิ เทศน์สําหรับพนักงานใหม่ โดยกําหนดให้นาํ จริ ยธรรม จรรยาบรรณธุ รกิ จ และ
นโยบายต่างๆ ของบริ ษทั โดยเฉพาะนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดา้ นความปลอดภัยเป็ นส่วนหนึ่งในหัวข้อการ
อบรมปฐมนิเทศก์พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความรู ้และนําไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้จริ ง
จัดทําข้อกําหนดในด้านการป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ และการทําสถิติตามเป้ าหมายการบริ หารจัดการด้านอาชีว
อนามัยความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมให้บรรลุความสําเร็ จในเชิ งบวก ตามเป้ าหมายหลักสําคัญคือการเกิด
อุบตั ิเหตุเป็ นศูนย์ (ZERO Accident) โดยมีขอ้ กําหนดให้ท้ งั ผูร้ ับเหมา / คู่คา้ ทางธุรกิจ / พนักงานขับรถ / หรื อ
ผูต้ ิดต่องานด้านต่างๆ ที่จะเข้าไปในเขตพื้นที่ทาํ งานได้แก่ เขตพื้นที่ยาร์ด / พื้นที่โครงการ/ พื้นที่สโตร์ / พื้นที่
จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ / และพื้นที่ ควบคุมอุปกรณ์ PPE จะต้องสวมอุปกรณ์คุม้ ครองภัยส่ วนบุคคลใน โดยมี
อุปกรณ์คุม้ ครองภัยส่วนบุคคลพื้นฐานตามข้อกําหนดขั้นตํ่าคือ หมวกนิรภัย / แว่นตานิรภัย / ชุดที่คลุมร่ างกาย
เหมาะสมมิดชิด และรองเท้าหัวเหล็กหรื อรองเท้าบูทยางหัวเหล็ก

หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ 5 ส ง เสริ ม นวั ต กรรมและการประกอบธุ ร กิ จ อย า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
•
กําหนดนโยบายและการปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบต่อสังคม (ดูรายละเอียด
นโยบายฉบับเต็มที่ https://www.btwealthindustries.com) และแนวทางการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ทุก
กลุ่ม คือ ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคม ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้
ทุกกลุ่มได้รับการปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็ นธรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและความสําเร็ จในระยะ
ยาวของกลุ่มบริ ษทั โดยมีการสื่ อสารให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
•
การต่อต้านการทุจริ ตและการคอร์รัปชัน : จัดทํา “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ” ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ในหน้า
เว็บไซต์ของบริ ษทั (https://www.btwealthindustries.com/misc/pdf/sustainability/2016–anti–corruption–th.pdf)
•
การจัดการและการจัดสรรทรัพยากร:
• จัด ทํา “นโยบายคุ ณ ภาพและสิ่ ง แวดล้อ ม” โดยกํา หนดให้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านต้อ งคํา นึ ง ถึ ง การดู แ ลรั ก ษา
สิ่ งแวดล้อมในทุกกระบวนการ นําระบบการจัดการด้านคุณภาพมาตรฐานและการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมมา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิ บตั ิงาน ทําให้บริ ษทั สามารถพัฒนาวิธีการปฏิ บตั ิงานที่ ลดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมได้เป็ นอย่างดี กําหนดนโยบายคุณภาพและสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ ไปใช้เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานตามความเหมาะสมของธุรกิจ
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จัดทําระเบี ยบปฏิ บตั ิเรื่ องการกําจัดขยะ เพื่อควบคุมการจัดการขยะทุกชนิ ดในโรงงานที่ ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง
• จัด ทํา คู่ มื อ การปฏิ บ ัติ ง านเรื่ อ งการประหยัด พลัง งานไฟฟ้ า ในสํา นัก งาน เพื่ อ สร้ า งจิ ต สํา นึ ก ในการใช้
ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างมีคุณค่า ฯลฯ
การบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ: จัดทํา “นโยบายด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” ซึ่งจะประกอบไปด้วย
นโยบายย่อยๆ ในเรื่ องต่างๆที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร อาทิ นโยบายการให้ก าร
สนับสนุนต่อ พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐, นโยบายการใช้งานคอมพิวเตอร์
นโยบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์ รวมไปถึงการจัดทําคู่มือการทํางานเรื่ องแนวทางปฏิบตั ิสําหรับการดูแลระบบ
สารสนเทศ จรรยาบรรณในการใช้งานอินเตอร์ เน็ต ฯลฯ เหล่านี้ เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดทรัพย์สินทาง
ปั ญญาหรื อลิ ขสิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่ น โดยได้กาํ หนดให้พนักงานทุ กคนได้รับทราบและยึดถื อปฏิ บัติตามนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
•

•

หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ 6 ดู แ ลให มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสม
•

•

ระบบการตรวจสอบภายใน
• แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะ กรรมการตรวจสอบ
• ผูต้ รวจสอบภายใน : บริ ษท
ั เอเอ็นเอส บิสซิเนส คอนซัลแทนส์ จํากัด เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายใน
ของบริ ษทั มีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบทานระบบงานต่างๆ ของบริ ษทั โดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นประจําทุกไตรมาส เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่เพียงพอและ
มีประสิ ทธิภาพ
• ผูส
้ อบบัญชี: คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน และนําเสนอคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้นาํ เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี พิจารณาอนุมตั ิ โดยมีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาได้แก่ ผูส้ อบบัญชีตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติผูส้ อบบัญชีที่เป็ นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ต้องมีความรู ้ ความสามารถ และความเป็ นอิสระตามข้อกําหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาํ เป็ นและต้องการเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาใน
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้
การจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์
• การป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
คณะกรรมการได้มีการติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริ ษทั กับ
ฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ หรื อผูถ้ ือหุน้ รวมไปถึงการป้ องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและ
โอกาสของบริ ษทั และการทําธุรกรรมกับผูท้ ี่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริ ษทั ในลักษณะที่ไม่สมควร โดยกลุ่ม
บริ ษทั ได้ดาํ เนินการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อความเสมอภาคในการรับรู ้ขอ้ มูล ดังนี้
1) ให้ความรู ้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทุกคนเพื่อให้รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ใน
การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งการรายงานการได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดย
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกําหนด
โทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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2) กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ได้
จัดทําและเปิ ดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลง การถือหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ทุกครั้ง ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรั พย์ และจัดส่ งสําเนารายงานนี้ ให้แก่ เลขานุ การบริ ษทั ในวันเดี ยวกันกับวันที่ ส่งรายงานต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต.
3) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้ดาํ เนิ นการจํากัดสิ ทธิ การเข้าถึงข้อมูลที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนโดยให้
รับรู ้เฉพาะผูท้ ี่เกี่ยวข้องและที่จาํ เป็ นเท่านั้น และจัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใน ทั้งนี้
เจ้าของข้อมูลได้กาํ ชับผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้ปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด
4) เลขานุ การบริ ษทั ได้แจ้งระยะเวลาห้ามซื้ อขายหลักทรั พย์ของบริ ษทั ต่อกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนัก งาน ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การล่ ว งรู ้ ข ้อ มู ล ที่ เ ป็ นความลับ และห้ า มมิ ใ ห้ เ ปิ ดเผยข้อ มู ล ภายในต่ อ
บุคคลภายนอกหรื อผูท้ ี่ มิได้มีส่วนเกี่ ยวข้อง ก่อนที่ จะมีการเปิ ดเผยให้ประชาชนทราบโดยทัว่ ถึงกัน
ผ่านตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
• ห้ามกรรมการ ผูบ
้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารในสายงานบัญชีและการเงิน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและ
งบการเงินประจําปี และภายใน 24 ชัว่ โมง หลังการเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าว
• ในกรณี ที่ ก รรมการ ผู ้บ ริ ห าร และพนั ก งาน ทราบข้อ มู ล ภายในที่ ย งั ไม่ เ ปิ ดเผย และมี
ความสําคัญซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรั พย์ของบริ ษทั บุคคลที่ ล่วงรู ้ขอ้ มูลภายใน
ดังกล่าว ต้องละเว้นการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 48 ชัว่ โมง นับ
แต่ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลนั้นต่อประชาชนแล้ว
การจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ ข้อกําหนดและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
1) กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะต้องจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อ
บุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริ ษทั ทราบ เพื่อให้บริ ษทั มีขอ้ มูลสําหรับใช้ประโยชน์ในการดําเนินการ
ตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
2) หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3) ในกรณี ที่จาํ เป็ นต้องทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการทุกรายการดังกล่าวของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้อง
นํา เสนอต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ก่ อ นที่ จ ะนํา เสนอต่ อ ผู ้มี อ ํา นาจอนุ ม ัติ
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี ) เพื่อขออนุมตั ิการทํารายการ ยกเว้นรายการที่
มีขอ้ ตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ ไป ซึ่ งได้รับอนุมตั ิในหลักการจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ให้สามารถทําได้
4) ปฏิบตั ิตามขั้นตอนการดําเนิ นการของบริ ษทั เมื่อมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่
สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
5) กําหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกันเสมือนทํารายการ กับบุคคลภายนอก (Arm’s length
basis) ซึ่ งต้องเป็ นธรรม สมเหตุสมผล และก่ อให้เกิ ดประโยชน์ สูง สุ ด แก่ บ ริ ษทั กรณี ที่ไม่มี ร าคา
ดังกล่าว บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะเปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าหรื อบริ การกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่
เหมือนหรื อคล้ายคลึงกัน
6) ผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับการทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ไม่สามารถเป็ นผูอ้ นุ มตั ิหรื อออกเสี ยงลงมติในเรื่ อง
ดังกล่าว
7) ในการพิจารณาการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยอาจแต่งตั้งผูป้ ระเมินอิสระเพื่อทํา
การประเมินและเปรี ยบเทียบราคาสําหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่สาํ คัญ ทั้งนี้ เพื่อให้มน่ั ใจว่ารายการที่
เกี่ยวโยงกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั
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การรั บเรื่ องร้ องเรี ยนและการดําเนิ น การ: ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยสามารถติ ดต่อ กับบริ ษทั เพื่อ แจ้งเบาะแสการทุ จริ ต ข้อ
ร้องเรี ยน คําแนะนํา ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น โดยสามารถปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาํ หนดไว้ในนโยบายการแจ้ง
เบาะแสและเรื่ องร้องเรี ยน (Whistleblowing Policy) ที่ เปิ ดเผยไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริ ษทั และเอกสารแนบท้าย
รายงานฉบับนี้

หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ 7 รั ก ษาความน า เชื่ อ ถื อ ทางการเงิ น และการเป ด เผยข อ มู ล
•
•

•
•

การจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญ : คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูพ้ ิจารณาและคัดเลือก
ผูส้ อบบัญชีเพื่อทําหน้าที่จดั ทํารายงานทางการเงิน และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินเพื่อเปิ ดเผยให้ผลู ้ งทุนทราบ
การรายงานของคณะกรรมการทั้งที่เป็ นการเงินและไม่ใช่การเงิน: คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้บริ ษทั เปิ ดเผย
สารสนเทศทั้งที่เป็ นข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู ้
ถือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
มีระบบการติดตามและประเมินฐานะทางการเงิน รวมทั้งนําเสนอผลดังกล่าวให้ผลู ้ งทุนทราบ
จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และผูร้ ับผิดชอบในการเผยแพร่ ขอ้ มูลของบริ ษทั

หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ 8 สนั บ สนุ น การมี ส ว นร ว มและการสื่ อ สารกั บ ผู ถื อ หุ น
ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ในฐานะเจ้าของบริ ษทั โดยส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุน้ ทั้งประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และ
ผูล้ งทุนสถาบันเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั และใช้สิทธิ ของตนตามสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุ ้น อาทิ การซื้ อ ขาย
หรื อโอนหุ ้น การมีส่วนแบ่งในกําไรของบริ ษทั การได้รับข้อมูลของบริ ษทั อย่างเพียงพอ การเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
รั บทราบผลการดําเนิ นงานประจําปี การใช้สิทธิ ลงคะแนนในที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิเรื่ องที่ สําคัญตามที่
กฎหมายกําหนด ตลอดจนการซักถามหรื อแสดงความเห็ นในเรื่ องที่ คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบหรื อได้ขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

6.2. จรรยาบรรณธุ ร กิ จ
กลุม่ บริ ษทั ได้กาํ หนดจริ ยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิให้การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั เป็ นไปอย่าง
เป็ นธรรม โดยได้เผยแพร่ จรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษทั ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริ ษทั
(https://www.btwealthindustries.com) ซึ่งถือเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนที่
จะต้องรับทราบและยึดถือปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่ งครัด
จรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษทั จะประกอบด้วยหลักสําคัญ ดังนี้
1. การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และชุมชนแวดล้อม
2. การต่อต้านการทุจริ ตและการติดสิ นบน
3. การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
4. การจ้างงานอย่างเป็ นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย การต่อต้านการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
5. การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรื อลิขสิ ทธิ์
6. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
7. การใช้ขอ้ มูลภายใน
8. การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9. บทกําหนดโทษ
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6.3. การเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาการที่ สํา คั ญ
คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบหลักปฏิบตั ิตาม CG Code และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผูน้ าํ ในการสร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน โดยบริ ษทั ได้รับการประเมินผลการกํากับดูแลกิจการประจําปี 2564 อยูใ่ นระดับดีเลิศ (5 ดาว) โดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 พฤศจิ กายน 2564 ได้รับทราบผลการประเมินดังกล่าว และพิจารณาทบทวนความ
เหมาะสมของการนํา CG Code มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริ ษทั รวมทั้งบันทึกความเห็นเป็ นมติคณะกรรมการไว้ใน
รายงานการประชุม และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปพิจารณาจัดทําแผนการปฏิบตั ิและพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจต่อไป ซึ่งใน
ส่ วนของหลักปฏิ บัติที่ยงั ไม่สามารถดําเนิ นการ หรื อปรั บใช้ได้เพียงบางส่ วน ทางคณะกรรมการจะติ ดตามดู แลให้มี การ
ดําเนินการให้สอดคล้องกับหลัก CG Code ต่อไป ทั้งนี้ หลักปฏิบตั ิสาํ คัญที่บริ ษทั ยังไม่ได้ดาํ เนินการได้แก่
การดําเนินการ

เหตุผล

การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับจํานวนองค์ประชุม ขั้นตํ่า
ณ ขณะที่ ค ณะกรรมการจะลงมติ ใ นที่ ป ระชุ ม คณะ
กรรมการว่าต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการของบริ ษั ท มี จ ํา นวนน้ อ ย อาจส่ ง ผลให้ ก าร
ปฏิ บัติงานไม่คล่องตัว ที่ ผ่านมากรรมการของบริ ษทั ที่ เข้า
ร่ วมประชุมทุกท่านจะอยูร่ ่ วมประชุมจนจบการประชุม

การเข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริ ต

บริ ษทั มีนโยบายต่อต้านการคอรัปชัน่ และยึดมัน่ การต่อต้าน
ทุ จ ริ ต ทุ ก ด้า นอย่า งเคร่ ง ครั ด รวมทั้ง มี ร ะบบตรวจสอบ
ควบคุ มอย่างใกล้ชิด ซึ่ งในอนาคตอาจจะพิจารณาการเข้า
ร่ วมโครงการตามความเหมาะสม

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2565 ได้ประเมินการปฏิบตั ิตาม CG Code สําหรับปี 2564 ในภาพรวม โดยพิจารณาจากรายงานการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่บริ ษทั ได้จดั ทําและนําเสนอ ซึ่ งพบว่า การกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั มีการปฏิบตั ิที่สอดคล้องและเป็ นไปตาม
นโยบายกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ที่กาํ หนดไว้ รวมทั้งมีการดําเนิ นการสอดคล้องตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิตาม CG Code
ซึ่ งในส่ วนที่ได้มีการปฏิบตั ิตามหลัก CG Code ครบถ้วนแล้ว ก็ได้มีการพัฒนาและปรับปรุ งให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง
สําหรับการปฏิ บตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิ จการของบริ ษทั ในปี 2564 โดยอ้างอิงกับหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี สําหรับ
บริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ที่กาํ หนดโดยสํานักงาน กลต. นั้น มีดงั นี้
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผูนําองคกรที่สรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน และการ
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน
•

•

คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบและพิจารณาผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั เปรี ยบเทียบกับงบประมาณ เป้ าหมาย
และแผนงานที่กาํ หนดไว้ ทุกสิ้นไตรมาส และได้พิจารณาทบทวนปรับแผนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์
กํากับ ดูแล และติดตามให้ฝ่ายจัดการมีการนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ รวมทั้งทบทวนแผนงานและเป้ าหมายประจําปี
โดยที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้ปรับแผนงานและเป้ าหมายประจําปี เนื่องจาก
การเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 มีผลให้การดําเนินงานไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้
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•

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564
 พิจารณาและอนุมตั ิวสิ ยั ทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ เป้ าหมายและแผนกลยุทธ์ ประจําปี 2565 รวมทั้งทบทวนและ
กําหนดนโยบายและเป้ าหมายในการดําเนินธุรกิจ 3-5 ปี ดังนี้ “มุ่งมัน่ ในการให้บริ การที่ดีแก่คู่คา้ เสมือนหนึ่ง
เป็ นหุน้ ส่วนทางธุรกิจ เพื่อให้ได้ความพึงพอใจสูงสุด อันจะสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผูถ้ ือหุน้ และพนักงาน
โดยมีเป้ าหมายที่จะหาลูกค้ากลุ่มใหม่ และประกอบธุรกิจใหม่ๆ นอกเหนือจากงานโครงการที่ดาํ เนินการอยู่
ในปัจจุบนั
โดยเน้นธุรกิจที่สามารถร่ วมใช้ทกั ษะและทรัพยากรที่มีอยู่ และพัฒนาสิ นค้าของตนเองเพื่อ
มุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์เพิ่มจากการเป็ นผูร้ ับจ้างผลิตตามแบบ Original Equipment Manufacturer (OEM)
ในปัจจุบนั เพื่อเพิ่มรายได้ให้กลุม่ บริ ษทั อันจะเป็ นการสร้างความยัง่ ยืนของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง”
 ทบทวนและอนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้กฎบัตรมีความชัดเจน
ครอบคลุม และเหมาะสมกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการแต่ละคณะ

เสริ ม สร า งคณะกรรมการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
• ณ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน เป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 2 คน และ
กรรมการอิสระ 4 คน หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารต่อกรรมการอิสระร้อยละ 33 ต่อ 67 โดยรายชื่ อ
และประวัติ การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน แสดง
ไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยและเลขานุการบริ ษทั แนบท้ายรายงานฉบับนี้
• ในระหว่างปี 2564 นางชุติมา กติกาวงศ์ กรรมการและกรรมการบริ หาร และนายสุ วิทย์ มโนมัยยานนท์ กรรมการ
อิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กํา หนคค่ า ตอบแทนและธรรมาภิ บ าล ลาออกจากตํา แหน่ ง
คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล จึงได้สรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมและมี
ความรู ้ความสามารถเพื่อมาทําหน้าที่ ทดแทน โดยแต่งตั้งนายวิสุทธิ์ จิ ราธิ ยุต ที่ ปรึ กษาของบริ ษทั เข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการและกรรมการบริ หารของบริ ษทั และแต่งตั้งนางสาวจงกลณี ตันสุ วรรณ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีก
ตําแหน่ง
• ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบทั้งหมดของบริ ษทั เป็ นกรรมการอิสระ ซึ่งถือเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ ส่วน
น้อยที่จะทําหน้าที่กาํ กับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ให้มีความถูกต้องและโปร่ งใส
• กรรมการทุกคนของบริ ษทั ผ่านการอบรมในหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานตามตําแหน่ ง
หน้าที่ โดยเฉพาะหลักสู ตรการพัฒนากรรมการที่จดั โดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รวมทั้ง
เลขานุการบริ ษทั ได้ผ่านการอบรมในหลักสู ตรพื้นฐานเลขานุ การบริ ษทั และเข้าอบรมในเรื่ องต่างๆที่เกี่ ยวข้องและ
เป็ นประโยชน์ต่องานอย่างต่อเนื่อง (รายละเอียดประวัติส่วนตัวเป็ นไปตามเอกสารแนบท้ายรายงาน)
สรรหาและพั ฒ นาผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง และการบริ ห ารบุ ค ลากร
• บริ ษทั มีการจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ การเคารพสิ ทธิมนุษยชน รวมถึงการจัดการเรื่ องวินยั และการร้องทุกข์เป็ นไป
ตามที่กาํ หนดของกฎหมายแรงงาน โดยส่งเสริ มให้พนักงานได้ใช้สิทธิที่พึงมี อาทิ การเลือกตั้งอย่างเสรี การได้รับ
หลักประกันด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน (สิ ทธิประกันสังคม) อย่างทัว่ ถึง, ได้รับค่าจ้างอย่างเหมาะสม, มีเสรี ภาพในการใช้
ภาษาท้องถิ่นของตน, สามารถปฏิบตั ิตนตามวัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิ่น และปฏิบตั ิตามความเชื่อทางศาสนาโดยไม่มี
ใครบังคับ (อ่านรายละเอียดเพื่มเติมในหัวข้อ 3.4 การจัดการด้านความยัง่ ยืนในมิติสงั คม)
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•

•
•

จัดปฐมนิ เทศน์สาํ หรับพนักงานใหม่ โดยนําจริ ยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่างๆ ของบริ ษทั โดยเฉพาะ
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดา้ นความปลอดภัย นโยบายและวิธีปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านทุจริ ตคอรัปชัน่ เป็ นส่ วนหนึ่ง
ในหัวข้อการอบรม เพื่อให้พนักงานมีความรู ้และสามารถนําไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้จริ ง
อยูร่ ะหว่างการจัดทําแผนสื บทอดตําแหน่ง โดยจะมีการกําหนดกฎเกณฑ์ที่แน่ชดั ในการคัดเลือกและพิจารณาบุคคลที่
มีความรู ้ความสามารถและเหมาะสมที่จะบริ หารจัดการให้ธุรกิจเติบโตต่อไป
การประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน: บริ ษทั มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานที่ เป็ นธรรม โปร่ งใส เป็ นไปตามระเบี ยบที่
กําหนด และเป็ นปั จจัยเกื้อหนุนต่อการเพิ่มศักยภาพของพนักงาน โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเป็ นผูก้ าํ กับดูแลให้เป็ นไป
ตามนโยบาย ดังนี้
• ประเมิ น ผลการปฏิ บตั ิ ง านประจําปี 2564 ของประธานเจ้าหน้าที่ บริ ห าร ตามหลักเกณฑ์ที่ กาํ หนดไว้ โดยที่
ประชุ มคณะกรรมการสรรหาฯ เมื่ อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เป็ นผูป้ ระเมิ น และนําเสนอผลการประเมิ นต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนสําหรับประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
• ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานประจําปี 2564 ซึ่ งกําหนดวัตถุประสงค์การประเมินผลเพื่อใช้เป็ นข้อมูล
พิจารณาปรั บเลื่ อนตํา แหน่ ง ปรั บเงิ นเดื อน จ่ ายโบนัส รวมทั้งการจัดฝึ กอบรมเพื่ อพัฒ นาบุ ค ลากร โดยใช้
แบบฟอร์ มการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานเป็ นเกณฑ์การให้คะแนนประเมิ นอย่างชัดเจน ซึ่ งแบบฟอร์ มการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานแบ่งการประเมินออกเป็ นสามระดับ ได้แก่ ระดับบังคับบัญชา, ระดับหัวหน้างาน และ
ระดับปฏิบตั ิการ

ส ง เสริ ม นวั ต กรรมและการประกอบธุ ร กิ จ อย า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ

(รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่ องการจัดการเกี่ยวกับสังคม ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม ในหัวข้อ“3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน”)

•

ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบโดยคํานึงถึงกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ดังนี้
ผูถือหุน: บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังหักสํารองตามกฎหมายและสํารองอื่น (ถ้ามี) โดยที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2564 มีมติให้จ่ายเงินปั นผล
ประจําปี 2563 ในอัตราหุ ้นละ 0.02 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผลประมาณ 33% ไม่เป็ นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผล เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีความไม่แน่นอน บริ ษทั
จึงกันส่วนหนึ่งไว้เพื่อเป็ นการบริ หารจัดการสภาพคล่อง
พนักงานและลูกจาง: สรรหาบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถเข้ามาร่ วมปฏิบตั ิงานกับบริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ปฏิ บตั ิต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิ ทธิ มนุษยชน มีการจัดสวัสดิการที่ดี
ดูแลสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน การอบรมให้ความรู ้ พัฒนาศักยภาพและส่ งเสริ มความก้าวหน้า
เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทํางานในด้านอื่นๆ รวมทั้งจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยมีการ
ดําเนิ นการด้านการบริ หารบุคลากร ตามนโยบาย คู่มือ และระเบียบปฏิบตั ิงานที่จดั ทําไว้เป็ นแนวทาง ดังที่รายงานไว้
ตามหลักปฏิบตั ิที่ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากรในรายงานฉบับนี้
ลูกคา:
* จัดทําแผนคุ ณภาพและคู่มือคุ ณภาพ เพื่อให้บริ การและผลิ ตสิ นค้าที่ ได้คุณภาพ ตรงตามความต้องการและ
มาตรฐานที่ ลูกค้ากําหนด รวมทั้งอยู่ภายใต้มาตรฐานของกลุ่ มบริ ษทั และมาตรฐานสากลของหลากหลาย
ประเทศ
* ส่งมอบสิ นค้าตรงตามกําหนดเวลา รับประกันผลงานภายหลังการส่งมอบ
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* สํารวจความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริ การของบริ ษทั เมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยให้ลูกค้าให้คะแนนความพึง
พอใจในด้านต่างๆ อาทิ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การส่งมอบสิ นค้า การให้ความร่ วมมือของพนักงานในการแก้ไข
ปั ญหา ระบบปฏิ บัติการด้านความปลอดภัย ฯลฯ เพื่อนําผลที่ ได้มาพัฒนาและปรั บปรุ งต่ อไป โดยผลการ
ประเมิ น สํา หรั บ ปี 2564 อยู่ร ะว่า งการติ ด ตาม ซึ่ ง ล่ า ช้า เนื่ อ งจากความไม่ ส ะดวกในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารจาก
สถานการณ์ COVID-19
* ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลหลายด้าน
การรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสหรัฐอเมริกา

The American Society of Mechanical Engineers PP Stamp

การผลิตและประกอบภาชนะทนแรงดันที่ไม่สัมผัสความร้อน
(Unfired Pressure Vessel)
การประกอบและติดตั้งท่อทนแรงดัน (Pressure Piping)

The American Society of Mechanical Engineers S Stamp

การผลิตและประกอบเครื่ องกําเนิดไอนํ้า (Boilers)

The American Society of Mechanical Engineers U Stamp

การซ่อมบํารุ ง ดัดแปลงถังไอนํ้าและภาชนะทนแรงดัน (Boiler
and Pressure Vessel)
การผลิตภาชนะทนแรงดันที่ไม่สัมผัสความร้อน (Unfired
The American Society of Mechanical Engineers U2 Stamp
Pressure Vessel)
การรับรองคุณภาพมาตรฐานยุโรป
EN 1090–1:2009 +A1:2011 จากสถาบัน TUV NORD ประเทศ
ใบรับรองคุณภาพสําหรับระบบควบคุมการผลิตโครงสร้างเหล็ก
เยอรมัน
DIN EN ISO 3834–2 จากสถาบัน TUV NORD ประเทศเยอรมัน
ใบรับรองคุณภาพโรงงานเชื่อมโลหะสําหรับโครงสร้างเหล็ก
National Board R

การรับรองคุณภาพมาตรฐานจากญี่ปุน
Mitsubishi Heavy Industries Certificate of Qualification
JIS–H Grade จาก Japan Steel–Fabrication Appraisal Organization
(JSAO)

ใบรับรองคุณภาพการผลิตท่อและถัง
มาตรฐานสําหรับการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กสําหรับอาคาร
ขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปนุ่

คูคา: จัดทํา “คู่มือการปฏิบตั ิงานเรื่ องวิธีการคัดเลือกและประเมินผูข้ าย” โดยยึดหลักการปฏิบตั ิที่เสมอภาคและเป็ น
ธรรมต่อคู่คา้ ทุกราย การติดต่อธุรกิจกับคู่คา้ จะต้องได้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ให้เป็ นไปตาม
ข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณของกลุ่มบริ ษทั มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรื อข้อตกลงที่เป็ น
ธรรม ซึ่ งคู่มือนี้ จะอธิ บายขั้นตอนการดําเนิ นการในการขึ้นทะเบียนผูข้ ายและประเมินผูข้ าย/ผูใ้ ห้บริ การ/ผูร้ ับจ้างช่วง
หรื อผูร้ ับเหมา เพื่อให้มนั่ ใจว่าการสัง่ ซื้อ/สัง่ จ้างสิ นค้าหรื อบริ การ จากผูข้ าย/ผูใ้ ห้บริ การ/ผูร้ ับจ้างช่วงหรื อผูร้ ับเหมา มี
คุ ณภาพ และได้รับสิ นค้าหรื อบริ การที่ มีคุณภาพตรงตามความต้องการและทันต่อการใช้งาน รวมทั้งยังเป็ นการ
กระตุน้ ให้ผูข้ ายสิ นค้า / ผูใ้ ห้บริ การ/ผูร้ ั บจ้างช่ วงหรื อผูร้ ับเหมา เกิ ดการแข่งขันและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีข้ นั ตอนสรุ ปได้ดงั นี้
1. ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อผูข้ าย/ผูใ้ ห้บริ การ/ผูร้ ับจ้างช่วงหรื อผูร้ ับเหมา โดยให้ผขู ้ าย/ผูใ้ ห้บริ การ/ผูร้ ับจ้าง
ช่วงหรื อผูร้ ับเหมา กรอกรายละเอียดใน “ใบลงทะเบียนผูข้ าย/ผูร้ ับจ้าง” สําหรับงานที่ถูกพิจารณาว่ามี
ความสําคัญมี ความเสี่ ยงหรื ออื่ นๆ อาจต้องมี การดําเนิ นการเพิ่มเติ มโดยมี การตรวจเยี่ยม, การตรวจ
ประเมิ นโดยผูจ้ ดั การหรื อบุคคลหลักๆที่ เกี่ ยวข้องกับงานนั้นๆ, ดู สมรรถนะการทํางานในอดี ต หรื อ
สอบถามจากบริ ษทั ที่เป็ นลูกค้าอ้างอิง รวมทั้งการขอตัวอย่างเพื่อตรวจสอบก่อน ตัดสิ นใจ
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2. ประเมินคุณภาพของผูข้ าย/ผูใ้ ห้บริ การ/ผูร้ ับจ้างช่ วงหรื อผูร้ ับเหมา ตามหัวข้อและหลักเกณฑ์การให้
คะแนน โดยการประเมินคุณภาพผูข้ าย จะประเมินจาก 5 หัวข้อหลักคือ คุณภาพสิ นค้าและบริ การ, การ
ส่ งมอบสิ นค้าและการบริ การหลังการขาย, ราคาสิ นค้าหรื อบริ การ, คุณภาพการบริ การหลังการขาย และ
ระบบคุณภาพและ/หรื อสิ่ งแวดล้อมของผูข้ าย/ผูใ้ ห้บริ การ ส่ วนการประเมินผูร้ ับจ้างช่วง/ผูร้ ับเหมาจะ
ประเมิน 4 ด้านคือ ด้านคุณภาพ, ด้านการส่ งมอบ, ด้านราคา และด้านอื่นๆ อาทิ ด้านสิ่ งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย ด้านการให้ขอ้ มูล ฯลฯ
3. การดําเนิ นการในกรณี ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน แจ้งให้ผูข้ าย/ผูใ้ ห้บริ การ/ผูร้ ับจ้างช่วงหรื อผูร้ ับเหมา
ทราบเพื่อขอความร่ วมมื อในการปรั บปรุ งสิ นค้า หรื อบริ การ หรื อขึ้ นทะเบี ยน Blacklist หากผลการ
ประเมินเข้าเกณฑ์ตามที่บริ ษทั กําหนดไว้
คูแขงทางการคา: ปฏิ บตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณทางการค้าที่ ดี โดยเน้นการแข่งขันที่
สุ จริ ต ไม่ทาํ ลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางไม่ดี รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลหรื อความลับของคู่แข่งด้วย
วิธีการไม่เหมาะสม
เจาหนี้: ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทาํ ไว้กบั เจ้าหนี้อย่างเคร่ งครัด ชําระหนี้อย่างครบถ้วนและตรงต่อเวลา นําเงิน
ที่ กูย้ ืมมาไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการกูย้ ืม ไม่ปกปิ ดข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งอันอาจก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่
เจ้าหนี้ แต่อย่างใด ในปี ที่ผ่านมา แม้สถานการณ์ตลาดเงินจะผันผวน กลุ่มบริ ษทั ยังคงปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและสัญญา
เงินกูอ้ ย่างเคร่ งครัด และไม่เคยผิดนัดชําระหนี้
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม: (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “หัวขอ 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” ในรายงานฉบับนี้)
* ว่าจ้างแรงงานส่ วนใหญ่เป็ นคนในพื้นที่ที่กิจการของกลุ่มบริ ษทั ตั้งอยู่ ส่ งผลให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียน
ที่จะนําไปพัฒนาคุณภาพชุมชนและสังคม
* ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้พนักงานตระหนักถึ งความสําคัญในการรักษาสภาพแวดล้อม การป้ องกัน
มลพิษจากกิจกรรมของบริ ษทั ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมขององค์กรและชุมชน และ
กําหนดให้ปฏิ บตั ิตามกฎหมายสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด โดย บริ ษทั ได้รับการรับรองมาตรฐานการ
จัดการด้านสิ่ งแวดล้อม (ISO 14001:2015)

•
•

การตอตานการทุจริตและการคอรัปชั่น : บริ ษทั ดําเนินกิจการอย่างซื่ อสัตย์ สุ จริ ต โปร่ งใส เป็ นธรรม ภายใต้หลักการ
กํากับดูแลที่ดี และมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมัน่ ในหลักการที่จะต่อต้านการกระทําทุจริ ตและการ
ติดสิ นบนในทุกรู ปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงจัดทํานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และสื่ อสารในทุกระดับของ
องค์กรและภายนอกองค์กร โดยเผยแพร่ ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้พนักงานทําความเข้าใจ และปฏิบตั ิตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบตั ิงาน หากพบการกระทําใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้ ให้
แจ้งผูบ้ งั คับบัญชาทราบในทันที รวมทั้งบรรจุเป็ นหลักสู ตรในการอบรมสําหรับพนักงานเข้าใหม่ ทั้งนี้ รายละเอียด
ของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ จะแสดงไว้ในหน้าเว็บไซต์ของบริ ษทั
(https://www.btwealthindustries.com/misc/pdf/sustainability/2016–anti–corruption–th.pdf)
การจัดการและการจัดสรรทรัพยากร: ดําเนินการในเรื่ องการจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสิ่ งแวดล้อม
การปล่อยก๊าซเรื อนกระจก การกําจัดนํ้าเสี ย การกําจัดขยะ
การบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ: ทบทวน “นโยบายด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย โดยอยูร่ ะหว่างการจัดทํานโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
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ดู แ ลให มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสม
บริ ษ ทั ไม่ มี ห น่ ว ยงานกํา กับ การปฏิ บัติ ง าน (Compliance Unit) แต่ ไ ด้จัด ให้มี ร ะบบการบริ หารจัด การความเสี่ ย งเพื่อ
ควบคุมดูแลและตรวจสอบกระบวนการปฏิบตั ิงานต่างๆ อย่างใกล้ชิดโดยผูต้ รวจสอบภายในที่จดั จ้างจากภายนอก ผูส้ อบ
บัญชี คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้นโยบายและแนว
ปฏิบตั ิดา้ นต่างๆ เป็ นแนวทางหลัก ซึ่ งสามารถดูรายละเอียดการปฏิบตั ิในเรื่ องการบริ หารจัดการความเสี่ ยงได้ในหัวข้อ “2.
การบริ หารจัดการความเสี่ ยง” และการปฏิ บตั ิในเรื่ องการควบคุมภายใน ในหัวข้อ “9. การควบคุมภายในและรายการ
ระหว่างกัน” ในรายงานฉบับนี้
• ระบบตรวจสอบภายใน
• ผูต้ รวจสอบภายใน ได้ปฏิบตั ิงาน รายงาน และให้ความคิดเห็น ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ในหัวข้อ “9. การควบคุม
ภายในและรายการระหว่างกัน” ในรายงานฉบับนี้
• มี การประชุ ม ร่ วมกัน ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับ ผูส
้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริ ษทั เข้าร่ วม
ประชุ มด้วย เมื่ อวันที่ 9 พฤศจิ กายน 2564 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถหารื อและขอความคิดเห็ น
เกี่ยวกับรายงานทางการเงินของบริ ษทั จากผูส้ อบบัญชีได้โดยตรง
• ผูส
้ อบบัญชีและการกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี: ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2564ได้พิจารณาอนุมตั ิให้
นางสาวโกสุ มภ์ ชะเอม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 หรื อ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรื อ นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 แห่งบริ ษทั
สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีประจําปี 2564 ของบริ ษทั
เป็ นจํานวนเงิน 800,000 บาท และค่าสอบบัญชีประจําปี ของบริ ษทั ย่อย เป็ นจํานวนเงิน 1,700,000 บาท โดยรวม
แล้ว สําหรับปี 2564 ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวน 2,500,000 บาท และค่าบริ การอื่นของบริ ษทั
ย่อยมีจาํ นวน 80,000 บาท
• การจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์
• การป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน : แจ้งระยะเวลาห้ามซื้ อขายหลักทรั พย์ของบริ ษท
ั ต่อกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับการล่วงรู ้ขอ้ มูลที่เป็ นความลับ และห้ามมิให้เปิ ดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรื อผู ้
ที่ มิได้มีส่วนเกี่ ยวข้อง ก่ อนที่ จะมี การเปิ ดเผยให้ประชาชนทราบโดยทัว่ ถึ งกันผ่านตลาดหลักทรั พย์ โดยห้าม
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารในสายงานบัญชีและการเงิน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ใน
ระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี และภายใน 24 ชัว่ โมง หลังการ
เปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าว
• กรรมการและผูบ
้ ริ หาร 4 ลําดับแรก และผูบ้ ริ หารสายบัญชีและการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จัดทํารายงาน
การมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริ ษทั ทราบปี ละ 1 ครั้ง ทุกสิ้ นเดือนกรกฎาคม เพื่อให้
สามารถปฏิบตั ิตามนโยบายการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยในปี 2564 รายการเกี่ยวโยงที่
เกิดขึ้นทุกรายการเป็ นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
• กรรมการหรื อผูบ
้ ริ หารของบริ ษทั ไม่มีกรณี การถูกเปรี ยบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรื อมีการดําเนินการทางแพ่ง โดย
หน่วยงานกํากับเกี่ยวกับการซื้อขายหุน้ จากการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยในปี 2564 กรรมการและผูบ้ ริ หารไม่มีการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
• การมีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมในสัญญาใดๆที่บริ ษทั ทําขึ้น: ไม่มี
• การร้องเรี ยน / การทุจริ ต: ในปี 2564 ที่ ผ่านมา บริ ษทั ไม่ได้รับเรื่ องร้องเรี ยนการกระทําทุจริ ต หรื อการกระทําผิด
จริ ย ธรรม หรื อ กรณี เ กี่ ย วกับ ชื่ อ เสี ย งในทางลบของบริ ษ ัท อัน เนื่ อ งมาจากการบริ ห ารงานของผู ้บ ริ ห ารหรื อ
คณะกรรมการแต่อย่างใด
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ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงการถือหุนของบริษัทของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร ณ 31 ธันวาคม
รายชื่อ
1 รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา

2

3
4
5

ตําแหนง
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

2563

ลานหุน %

2564

ลานหุน %
–
–

เปลี่ยนแปลง

–

-

-

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/
ประธานกรรมการ
นายศราวุธ จารุ จินดา
บริ หารความเสี่ ยง/กรรมการสรรหาฯ
คู่สมรส
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ประธาน
นายศักดา หาญบุญตรง
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นางสาวจงกลณี ตันสุ วรรณ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการสรรหาฯ
* กรรมการ/กรรมการบริ หาร
นายวิสุทธิ์ จิราธิยตุ
* กรรมการ บจ.เบสท์เทคฯ

-

-

–

–

–

-

-

–

–

–

-

-

-

–

–

-

-

–

–

–

-

-

–

–

–

-

-

–

–

–

คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

–

–

–

6 นายโชติก รัศมีทินกรกุล

* กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/ ประธาน
168.90 22.34 168.90 22.34
เจ้าหน้าที่บริ หาร
* กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ-บจ.เบสท์เทคฯ

บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
7 นายเสษฐา วัยวุฒิภิญโญ

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

–

-

-

-

-

–

-

-

–

–

–

–
–
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
* ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
* กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
–
–
8 นายปิ ยะ สุ ขศรี
และการเงิน บจ.เบสท์เทคฯ / (รักษาการ)รอง
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ สํานักงาน
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน–ด้าน
–
–
9 นางสาวพรพิมล บุตรบุรี
การเงิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายขาย–การตลาด /
นายเรวิดรา เรแมสซานดรา
0.1066 0.014 0.1066 0.014
10
(รักษาการ)รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ าย
โจชิ
ปฏิบตั ิการ ฉะเชิงเทรา-สัตหี บ บจ.เบสท์เทคฯ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
–
–

–

11 นางสาวรัตติพร จรัสมงคลเจริ ญ ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน บจ.เบสท์เทคฯ

–

-

-

–

–

–
–
–
–
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รั ก ษาความน า เชื่ อ ถื อ ทางการเงิ น และการเป ด เผยข อ มู ล
•

•

•

•

•

การจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชี โดยคํานึ งความเป็ นอิสระ ความเหมาะสม การ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ รวมถึงการไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ย หรื อมีการทํารายการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้กบั บริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็ น
ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในปี 2564
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายละเอียดของผูส้ อบบัญชีเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ให้ความเห็นชอบ
นําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิให้นางสาวโกสุ มภ์ ชะเอม หรื อ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ หรื อ นางพูนนา
รถ เผ่าเจริ ญ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
การรายงานของคณะกรรมการทั้งที่เป็ นการเงินและไม่ใช่การเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้บริ ษทั เปิ ดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็ นข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่าง
ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียม
กัน ได้แก่
 รายงานสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานในรอบปี ของคณะกรรมการชุดย่อย เปิ ดเผยไว้ในรายงาน 56-1 One report
 ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ที่ผูต้ รวจสอบภายในได้มีการพิจารณาและนําเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้ความเห็น
 ความเห็นของผูส้ อบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ที่
จะแสดงไว้ในส่วนของงบการเงินในรายงาน 56-1 One report
 คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) ที่จดั ทําและนําส่งพร้อมกับงบการเงินทุกไตรมาสต่อตลาด
หลักทรัพย์ เพื่อเผยแพร่ ให้นกั ลงทุนและผูถ้ ือหุน้ ได้รับทราบ
การติดตามและประเมินฐานะทางการเงิน
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน จัดทํารายงานสภาพคล่องและฐานะทางการเงิน (Cash Flow Report) , รายงานสรุ ป
สถานะสัญญาซื้ อขายสกุลเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั นําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบอย่างสมํ่าเสมอทุกไตรมาส
นักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษทั มีการเปิ ดเผยสารสนเทศที่สาํ คัญของบริ ษทั ต่อสาธารณชน เพื่อให้นกั ลงทุนและผูท้ ่ีเกี่ยวข้องทั้งที่เป็ นผูถ้ ือหุน้
และผูท้ ี่ สนใจจะถือหุ ้นในอนาคตได้ใช้ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนอย่างเพียงพอ ผ่านช่องทางและสื่ อการเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริ ษทั และแบบแสดงข้อมูลประจําปี (56–1 One Report) ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร และผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ นัก
ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรื อบุคคลอื่นๆ ภายใต้ “นโยบายการสื่ อสารและการเปิ ดเผยข้อมูล” และจรรยาบรรณ
และแนวปฏิบตั ิของนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ บริ ษทั กําหนดไว้ เพื่อให้สื่อสารข้อมูลที่ ถูกต้อง ฉับไว ทันการณ์ เสมอภาค
และโปร่ งใส และเป็ นการปกป้ องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีต่อผลต่อราคาหลักทรัพย์
การเผยแพร่ ขอ้ มูลของบริ ษทั
ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถเข้าถึ งข้อมูลของบริ ษทั ซึ่ งเปิ ดเผยต่อผูถ้ ื อหุ ้นและประชาชนอย่างเท่าเที ยมกันทั้งบนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั (https://www.btwealthindustries.com) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรั พย์ (https://www.set.or.th) ซึ่ งข้อมูล
ข่าวสารและสารสนเทศที่เปิ ดเผยดังกล่าว ถูกจัดทําขึ้นอย่างรอบคอบ ครบถ้วน เพียงพอ ชัดเจน ถูกต้อง และทันเวลา
รวมทั้งเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุ งข้อมูลบนเว็บไซต์ให้มี
ความเป็ นปั จจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ
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ชองทางติดตอนักลงทุนสัมพันธ
นายปิ ยะ สุ ขศรี
บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
593/3 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคําแหง
เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0–2314–2151–2 ต่อ 303
โทรสาร : 0–2319–7301–2 E–mail : ir@btw.co.th

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธที่จัดในป 2564
 สัมภาษณ์ผา่ นหนังสื อพิมพ์
1 ครั้ง
 เผยแพร่ ข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์
21 ครั้ง

สนั บ สนุ น การมี ส ว นร ว มและการสื่ อ สารกั บ ผู ถื อ หุ น
• เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุม คําถาม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ น
กรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหาฯ เป็ นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กําหนดและเผยแพร่ บนหน้าเว็บไซต์
ของบริ ษทั
ซึ่งไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการใน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ภายในระยะเวลาที่บริ ษทั กําหนด
• มอบหมายให้บริ ษทั ศู นย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบี ยนหลักทรั พย์ของบริ ษทั เป็ น
ผูด้ าํ เนิ นการจัดส่ งหนังสื อบอกกล่าวเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น ประกอบด้วย
วัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุม รายละเอียดวาระการประชุมพร้อมวัตถุประสงค์และเหตุผล รวมถึงความเห็น
ของคณะกรรมการสําหรับแต่ละวาระ และข้อมูลประกอบการประชุมอื่นๆ อาทิ เอกสารประกอบวาระการประชุม
ต่างๆ , หนังสื อมอบฉันทะ และวิธีการมอบฉันทะ , การลงทะเบียนและหลักฐานที่ตอ้ งนํามาแสดงก่อนเข้าประชุม ,
ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสี ยง , รายงาน 56-1 One Report ประจําปี , แนวปฏิบตั ิสาํ หรับการเข้าร่ วมประชุมสามัญผู ้
ถือหุน้ ประจําปี ของบริ ษทั ภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฯลฯ โดยจัดส่งให้กบั ผูถ้ ือ
หุ ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาลงมติ
ในแต่ละวาระการประชุม และเอื้ออํานวยให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิได้เต็มที่ รวมทั้งนําหนังสื อบอกกล่าวเชิญประชุม
เอกสารประกอบวาระการประชุม และรายงาน 56-1 One Report ประจําปี เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้าก่อน
การประชุม รวมถึงประกาศลงหนังสื อพิมพ์ถึงการเรี ยกประชุมให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อน
วันประชุม
• กําหนด สถานที่ วันเวลาการประชุมที่ ถือได้ว่าเป็ นการอํานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบัน
อย่างเท่าเที ยมกันทุกราย โดยบริ ษทั ได้ว่าจ้างบริ ษทั จัดวางระบบการประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อให้มีระบบการประชุ มที่
ทันสมัย มีความรวดเร็ วและถูกต้องในการลงทะเบียนรวมไปถึงการนับคะแนนและการแสดงผลการลงคะแนน โดย
บริ ษทั มีการใช้บตั รลงคะแนนในทุกวาระ
• จัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 อย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องรวมถึงมาตรฐานการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั จดทะเบียน ทั้งในเรื่ องสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น และการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกัน
โดยจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2564 ภายใน 120 วันนับจากวันปิ ดรอบปี บัญชี ของบริ ษทั ในวันที่ 9 เมษายน
2564 ซึ่ งได้รับผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2564 ในโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ” ที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทยอยูร่ ะดับ 100 คะแนนเต็ม
• กําหนดวิธีการลงทะเบียนที่ง่ายและสะดวกต่อผูถ้ ือหุ ้น ตามที่แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุม มีจุดรับลงทะเบียนอย่าง
เพียงพอ เปิ ดให้ผถู ้ ือหุน้ ลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชัว่ โมง และต่อเนื่องจนถึงเวลาก่อนการพิจารณาวาระสุดท้าย
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•

•

•

จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นตลอดการประชุม รวมทั้งจัดเตรี ยมอากร
แสตมป์ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย พร้อมจัดให้มีของว่างเพื่อ
รับรองสําหรับผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุม
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ประธานกรรมการทําหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุมและผูด้ าํ เนินการประชุม
โดยมีกรรมการบริ ษทั ประธานคณะกรรมการชุดย่อย คณะผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี เข้าร่ วมประชุม

* ก่ อนเริ่ มการประชุ ม ประธานที่ ประชุ มและเลขานุ การบริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบถึ งจํานวนและ
สัดส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและของผูถ้ ือหุ ้นที่ มอบฉันทะ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประชุม ขั้นตอนการออกเสี ยงลงคะแนน สิ ทธิ การออกเสี ยงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ ้น และ
วิธีการปฏิ บตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม รวมทั้งได้ขอตัวแทนจากผูถ้ ือหุ ้น 1
ท่าน เพื่อทําหน้าที่เป็ นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงตลอดการประชุม ทั้งนี้ บริ ษทั ได้
นับคะแนนและรายงานผลการลงคะแนนเสี ยงของแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยเลขานุการบริ ษทั
เป็ นผูท้ าํ หน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุมและการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน
* จัดให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลในวาระการเลือกตั้งกรรมการ
* มีการให้ขอ้ มูลตามระเบียบวาระการประชุมแต่ละวาระ โดยในการประชุมไม่มีการสลับวาระหรื อมีวาระ
อื่นเพิ่มเติมนอกเหนื อจากที่ ระบุ ไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุม ประธานที่ ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้น
สอบถามและแสดงความคิ ดเห็ นที่ เกี่ ย วข้องกับ วาระนั้นๆ อย่างเท่ าเที ยมกัน โดยกรรมการ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร และผูบ้ ริ หารได้ตอบคําถามอย่างตรงประเด็นและให้เวลาอย่างเหมาะสม
หลังการประชุมเสร็ จสิ้น บริ ษทั แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 9 เมษายน 2564 และได้
จัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2564 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งนําส่ งรายงานดังกล่าวไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนําขึ้นเผยแพร่ บนหน้าเว็บไซต์ของบริ ษทั ภายใน 14 วัน คือในวันที่ 21 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ใน
รายงานการประชุมจะบันทึ กรายชื่ อกรรมการและผูบ้ ริ หารที่ เข้าร่ วมประชุม ตลอดจนสัดส่ วนกรรมการที่ เข้าร่ วม
ประชุ ม การชี้ แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธี ก ารแสดงผลคะแนนให้ที่ป ระชุ มทราบก่ อนดําเนิ น การประชุ ม
รายละเอียดมติที่ประชุม พร้อมทั้งคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย ในทุกวาระที่ตอ้ งมี
การลงคะแนนเสี ยง และประเด็นคําถามคําตอบในที่ประชุม รวมทั้งนําส่งเอกสารต่างๆ ให้กบั กระทรวงพาณิ ชย์ภายใน
1 เดือนนับจากวันประชุมตามที่กฎหมายกําหนดไว้
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7. โ ค รง ส ร า ง กา รกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ กา ร และ ข อ มู ล สํ า คั ญ เกี ่ ย วกั บ ค ณะ กรรมการ
คณะกรรมการชุ ด ย อ ย ผู บ ริ ห าร พนั ก งานและอื่ น ๆ
7.1. โครงสร า งองค ก ร

จัดจางจากภายนอก

7.2. ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ กรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท : บริ ษ ัท จัด ทํา “กฎบัต รคณะกรรมการบริ ษ ัท ” ซึ่ งระบุ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ โครงสร้ า งของ
คณะกรรมการบริ ษทั การแต่ ง ตั้ง และวาระการดํา รงตํา แหน่ ง คุ ณ สมบัติ ของกรรมการอิ สระ อํา นาจหน้า ที่ และความ
รั บ ผิ ด ชอบของประธานกรรมการและกรรมการบริ ษ ัท รวมทั้ง การประชุ ม และการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของ
คณะกรรมการบริ ษทั ดังรายละเอียดที่ปรากฎใน “กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั ” ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้ ซึ่งจะ
สรุ ปประเด็นที่สาํ คัญได้ดงั นี้
คํานิ ยามของกรรมการอิสระ เป็ นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั เรื่ องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่ งมีหลักเกณฑ์
เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ ้น
ที่ออกใหม่
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ในหลากหลายด้านที่เหมาะสมและ
ครอบคลุมกับการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน 6 คน ประกอบด้วยกรรมการที่
ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารและเป็ นกรรมการอิสระ 4 คน (คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 67) กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 2 คน (คิดเป็ นสัดส่ วน
ร้อยละ 33) โดยประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระและไม่ได้เป็ นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร รายละเอียด
การดํารงตําแหน่ง ประวัติการทํางาน ปรากฎในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และ
เลขานุการบริ ษทั ตามเอกสารแนบในรายงานฉบับนี้
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รายชื่อ
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี ววิ ฒั นา
2.
3.
4.
5.
6.

ตําแหนง

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
นายศราวุธ จารุ จินดา
กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
นายศักดา หาญบุญตรง
และธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง / กรรมการสรรหา
นางสาวจงกลณี ตันสุวรรณ
กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
นายวิสุทธิ์ จิราธิยตุ
กรรมการมีอาํ นาจลงนาม / กรรมการบริ หาร
นายโชติก รัศมีทินกรกุล
กรรมการมีอาํ นาจลงนาม / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง / ประธานกรรมการบริ หาร
โดยมีนางวรวรรณ วิริยะ เลขานุการบริษัท ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งและวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริ ษทั : ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณา
อนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั โดยในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการบริ ษทั ออกจากตําแหน่งจํานวน
1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริ ษทั ในขณะนั้น ถ้าจํานวนกรรมการบริ ษทั จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั : กรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนบริ ษทั คือ นายโชติก รัศมีทินกรกุล และนาย
วิสุทธิ์ จิราธิยตุ ลงลายมือชื่อร่ วมกัน
หน้าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั : มี การกําหนดบทบาท หน้าที่ และความรั บผิดชอบของประธาน
กรรมการบริ ษทั กรรมการบริ ษทั และประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร ไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจหน้าที่
ตัดสิ นใจและดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั และอํานาจหน้าที่น้ นั มีการถ่วงดุลอํานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั รวมถึงหลักเกณฑ์ตามนโยบายกํากับดูแลด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะนโยบายอํานาจอนุมตั ิวงเงิ นในการดําเนิ นงานและทําธุรกรรม ที่กาํ หนดอํานาจอนุมตั ิแต่ละขั้นตอนตาม
ลักษณะรายการและวงเงิน

7.3. ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ คณะกรรมการชุ ด ย อ ย
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกลัน่ กรองและปฏิบตั ิหน้าที่เฉพาะในด้านต่างๆ ตามที่กาํ หนดไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร
หา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการบริ หาร
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบ 1 คน ทําหน้าที่ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกําหนด และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความเข้าใจ
หรื อมี ประสบการณ์ ด้านบัญชี หรื อการเงิ นและมี ความรู ้ ต่อเนื่ องเกี่ ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ ยนแปลงของรายงาน
ทางการเงิน
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีอาํ นาจหน้าที่ในการสอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิ ดเผย
อย่างเพียงพอ, สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล,
สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิ จของบริ ษทั รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชี และงานอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน (คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100)
รายชื่อ
1. นายศราวุธ จารุ จินดา
2. นายศักดา หาญบุญตรง
3. นางสาวจงกลณี ตันสุวรรณ

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายปยะ สุขศรี ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ คื อ นายศราวุธ จารุ จินดา สําเร็ จการศึ กษาในระดับปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุ รกิ จ
(การเงิน) และปริ ญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) และกรรมการตรวจสอบ-นางสาวจงกลณี ตันสุ วรรณ จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาตรี ดา้ นบัญชีโดยตรง กรรมการทั้ง 2 ท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์เพียง
พอที่ จ ะทํา หน้า ที่ ใ นการสอบทานความน่ า เชื่ อ ถื อ ของงบการเงิ น ได้, มี ป ระสบการณ์ ก ารทํา งานเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบและผูบ้ ริ หารในหลายประเภทธุ รกิ จ อีกทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่ขดั กับข้อบังคับบริ ษทั ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
2) คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และธรรมาภิบาล
ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และอย่างน้อยครึ่ งหนึ่งควรเป็ นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
สรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลควรเป็ นกรรมการอิสระ
ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล จะกําหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุ ดนี้ ไว้ 3 ด้านด้วยกันคือ ด้านการสรรหา, ด้านการกําหนดค่าตอบแทน และด้านธรรมาภิ บาล ซึ่ ง
คณะกรรมการจะมีอาํ นาจหน้าที่ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง รวมทั้งกํากับให้
บริ ษทั ดําเนินการด้านต่างๆ ตามนโยบายกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ได้สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน
โดยประธานกรรมการสรรหาฯ และกรรมการทั้งหมดเป็ นกรรมการอิสระ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
รายชื่อ
1. นายศักดา หาญบุญตรง
2. นายศราวุธ จารุ จินดา
3. นางสาวจงกลณี ตันสุวรรณ

ตําแหนง
ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
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3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 2 คน และอาจรวมถึงผูบ้ ริ หารที่ รับผิดชอบสายงานหลักของบริ ษทั ตามจํานวนที่
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร โดยกรรมการบริ หารความเสี่ ยงต้องเป็ นกรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีหน้าที่พิจารณานโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้ง
กํากับดูแลให้มีระบบการบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบทั้งจากภายในและภายนอกที่ จะ
ส่งผลเสี ยต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ บริ ษทั จะสามารถบรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประกอบด้วยกรรมการ 3 คน
รายชื่อ
1. นายศราวุธ จารุ จินดา
2. นางสาวจงกลณี ตันสุวรรณ
3. นายโชติก รัศมีทินกรกุล

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

กรรมการลําดับที่ 1 และ 2 เปนกรรมการอิสระ

4) คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วยกรรมการตามจํานวนที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร มีอาํ นาจหน้าที่ในการสนับสนุนการทําหน้าที่
ของคณะกรรมการบริ ษทั ในการบริ หารงานและควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย
แผนธุรกิจและงบประมาณ รวมถึงระเบียบต่างๆ ของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วยกรรมการ 2 คน
รายชื่อ
1. นายโชติก รัศมีทินกรกุล
2. นายวิสุทธิ์ จิราธิยตุ

7.4. ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู บ ริ ห ารและพนั ก งาน

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
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1) ประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. ดูแล บริ หาร ดําเนินงาน และปฏิบตั ิงานประจําตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบาย
วิสยั ทัศน์ เป้ าหมาย แผนงานการดําเนินธุรกิจประจําปี กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณ
ประจํา ปี ที่ ก ํา หนดโดยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริ หาร
2. กํากับดู แลการดําเนิ นการด้านการเงิ น การตลาด งานบริ หารบุคคล และด้านการปฏิ บัติงานอื่ นๆ โดยรวม
เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนการดําเนินงานของบริ ษทั ที่กาํ หนดไว้โดยคณะกรรมการบริ ษทั
3. มีอาํ นาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กําหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน สําหรับพนักงานบริ ษทั ใน
ตําแหน่งที่ต่าํ กว่าประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร โดยสามารถแต่งตั้งผูร้ ับมอบอํานาจช่วงให้ดาํ เนินการแทนได้
4. กําหนดบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สําหรับพนักงานบริ ษทั ในตําแหน่งที่ต่าํ กว่า
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หาร
5. เข้าทําสัญญา และ/หรื อ ธุ รกรรมใดๆ ที่ เกี่ ยวกับการดําเนิ นธุ รกิ จปกติของบริ ษทั โดยวงเงิ นสําหรั บแต่ละ
รายการให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในอํานาจดําเนินการที่ผา่ นการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
6. มีอาํ นาจมอบหมายให้บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเห็นสมควร ทําหน้าที่จดั การและดําเนินการแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารในเรื่ องที่จาํ เป็ นและสมควร โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ซึ่ง
อยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั
7. ออกคําสั่ง ระเบี ยบ ประกาศ และบันทึ กต่างๆ ภายในบริ ษทั เพื่อให้การดําเนิ นงานของบริ ษทั เป็ นไปตาม
นโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั รวมถึงรักษาระเบียบวินยั ภายในองค์กร
8. ปฏิ บัติหน้าที่ อื่นๆ ที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หาร รวมทั้งมี
อํานาจดําเนินการใดๆ ที่จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว
ทั้งนี้ ในการดําเนิ นการเรื่ องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร หรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย
และ/หรื อ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งประธานเจ้าหน้าที่บริ หารไม่มีอาํ นาจอนุมตั ิในเรื่ องดังกล่าว โดยเรื่ องดังกล่าวจะต้อง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น (แล้วแต่กรณี )
เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ต่อไป เว้นแต่เป็ นการพิจารณาอนุ มตั ิ รายการที่ เป็ นไปตามธุ รกิ จปกติ และเงื่ อนไขทางการค้า
โดยทัว่ ไป ซึ่งได้รับอนุมตั ิในหลักการจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้สามารถทําได้
2) ผูบริหารและพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีผบู ้ ริ หาร 5 คน และพนักงาน 1 คนดังนี้
รายชื่อ
ตําแหนง
1. นายโชติก รัศมีทินกรกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2. นายวิสุทธิ์ จิราธิยตุ
ที่ปรึ กษา
3. นายเสษฐา วัยวุฒิภิญโญ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
4. นายปิ ยะ สุขศรี
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
5. นางสาวพรพิมล บุตรบุรี
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน – ด้านการเงิน
6. นางวรวรรณ วิริยะ
เลขานุการบริ ษทั
หมายเหตุ: ลําดับ 1,3-5 คือผูบริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการกําหนดบทนิยามในประเทศ
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย
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ในปี 2564 นายโชติก รัศมีทินกรกุล ซึ่งดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของบริ ษทั ฯ และกรรมการผูจ้ ดั การของ
บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด ได้ครบกําหนดเกษียณอายุ 60 ปี ตามกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ของบริ ษ ัท ฯ แต่ เ นื่ อ งจากทั้ง สองตํา แหน่ ง มี ค วามสํา คัญ และจํา เป็ นอย่า งยิ่ง กับ บริ ษ ัทฯ และบริ ษ ัท ฯ ยัง มี ค วาม
จํา เป็ นต้อ งอาศัย ความรู ้ ความสามารถ และความเชี่ ย วชาญในธุ ร กิ จ นี้ จากนายโชติ ก รั ศ มี ทิ น กรกุล ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงมีมติอนุมตั ิให้ขยายอายุเกษียณและการทํางานของนายโชติก รัศมีทินกรกุล ออกไปอีกเป็ น
เวลา 3 ปี

7.5. อํา นาจอนุ มั ติ
บริ ษทั มีการจัดทํานโยบายองค์กรเรื่ องอํานาจอนุมตั ิวงเงินในการดําเนิ นงานและทําธุรกรรม เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไป
อย่างถูกต้องและรัดกุม โดยมีการกําหนดอํานาจอนุมตั ิในการใช้จ่าย การก่อหนี้ การทําสัญญา รวมทั้งการลงทุน เป็ นวงเงิน
อนุ มตั ิตามลําดับขั้นของผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการ รวมทั้งได้มีการปรับปรุ งแก้ไขให้สอดคล้องกับการปฏิ บตั ิงานตาม
สมควร โดยการปรับปรุ งแก้ไขอํานาจอนุมตั ิดงั กล่าว จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้ง
สําหรับอํานาจอนุมตั ิวงเงินในการดําเนิ นงานและการทําธุรกรรมที่เป็ นอํานาจของคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มีดงั นี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

อํานาจอนุมัติวงเงินในการดําเนินงานและทําธุรกรรม บริษัท บีที เวลธ อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
อํานาจอนุมัติ (ลานบาท)
รายการ
วงเงิน
CFO
CEO EX–COM BOARD
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติ
ต่อครั้ง ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 100 ไม่เกิน 500 เกินกว่า 500
การก่อหนี้ที่มีภาระผูกพันต่อบริ ษทั /การคํ้าประกัน
ต่อธุรกรรม
–
–
ไม่เกิน 200 เกินกว่า 200
การเข้าทําสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจตามปกติ
ต่อสัญญา
– ไม่เกิน 10 ไม่เกิน 50 เกินกว่า 50
การซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์(รถยนต์
ไม่เกิน ไม่เกิน
ไม่เกิน
เกินกว่า
ต่อครั้ง
เครื่ องมือ เครื่ องจักร)
20
100
500
500
การจําหน่ายทรัพย์สิน
ต่อครั้ง
–
ไม่เกิน 10 ไม่เกิน 20 เกินกว่า 20
การลงทุนในโครงการใหม่
ต่อโครงการ
–
–
ไม่เกิน 50 เกินกว่า 50
การให้กเู้ งินแก่บริ ษทั ย่อย
ต่อครั้ง
–
–
ไม่เกิน 50 เกินกว่า 50
การกูย้ มื เงินระยะสั้นระหว่างบริ ษทั , บจ.เบสท์เทคแอนด์ ไม่กาํ หนด
ไม่เกิน
เกินกว่า
–
–
เอ็นจิเนียริ่ ง และบจ.เบสท์เทค อินดัสตรี ส์
ระยะเวลา
500
500
การลงทุนของบริ ษทั และเบสท์เทครวม 2 บริ ษทั ใน
ไม่เกิน
เกินกว่า
กองทุนรวมตลาดเงิน, พันธบัตรรัฐบาล และ/หรื อ ตรา ไม่กาํ หนด
–
–
สารหนี้ ระดับความเสี่ ยงกองทุนไม่เกินระดับที่ 1 โดยมี ระยะเวลา
500
500
มูลค่าการลงทุนในแต่ละกองทุนไม่เกิน 50 ล้านบาท

ทั้งนี้ อํานาจอนุมัติวงเงินดังกลาว ไมรวมถึงการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท ซึ่งจะตอง
ปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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7.6 ข อ มู ล สํา คั ญ อื่ น (รายละเอี ย ด ประวั ติ ก ารทํา งานของผู ที่ ไ ด รั บ มอบหมายงาน ตามเอกสารแนบท า ย)
ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี
• นายปิ ยะ สุ ขศรี
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริ ษทั
• นางวรวรรณ วิริยะ

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
• นายอมรพงษ์ นวลวิวฒ
ั น์

บริ ษทั เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จํากัด

หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
– ไม่มี –
นักลงทุนสัมพันธ์
• นายปิ ยะ สุ ขศรี
ช่องทางติดต่อ

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
593/3 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคําแหง
เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 0–2314–2151–2 ต่อ 303
โทรสาร : 0–2319–7301–2 E–mail: ir@btw.co.th

ผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี
• นางสาวโกสุ มภ์ ชะเอม
บริ ษทั สํานักงานอีวาย จํากัด
• ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ปี 2564
คาสอบบัญชี
คาบริการอื่น*

บมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์
กลุ่มบริ ษทั ย่อย
รวม

800,000
1,700,000

–
80,000

2,500,000

80,000

* คาบริการอื่น เปนคาบริการตรวจสอบงบการเงินสําหรับ BOI ฉบับละ 80,000 บาท

รวม (บาท)
800,000
1,780,000
2,580,000
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7.7 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ บริ ษั ท เบสท เ ทค แอนด เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง จํา กั ด
1)

โครงสรางองคกร ของบริษัท เบสทเทคแอนดเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (“เบสทเทค”)

2)

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริ ษทั ของเบสท์เทคประกอบด้วยกรรมการ 3 คน มีรายละเอียดการดํารง
ตําแหน่ง การประชุม และการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการในปี 2564 ดังนี้
รายชื่อ
ตําแหนง
จํานวนครั้งที่เขาประชุม / สิทธิ์ในการประชุม
1. นายโชติก รัศมีทินกรกุล กรรมการมีอาํ นาจลงนาม / กรรมการผูจ้ ดั การ
6/6
2. นางชุติมา กติกาวงศ์ *
กรรมการมีอาํ นาจลงนาม
4/4
3. นายวิสุทธิ์ จิราธิยตุ *
กรรมการมีอาํ นาจลงนาม
2/2
4. นายปิ ยะ สุขศรี
กรรมการมีอาํ นาจลงนาม
2/2

* นายวิสุทธิ์ จิราธิยุต เขารับตําแหนงกรรมการเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 แทนนางชุติมา กติกาวงศ ที่ลาออก

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนบริ ษทั เบสท์เทค คือ นายโชติก รัศมีทินกรกุล นายวิสุทธิ์ จิราธิยตุ และ
นายปิ ยะ สุขศรี กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราบริ ษทั

3)

ผูบริหารและพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เบสท์เทค มีผบู ้ ริ หารระดับสูงจํานวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ
1. นายโชติก รัศมีทินกรกุล
2. นายเรวิดรา เรแมสซานดรา โจชิ
3. นายปิ ยะ สุขศรี

ตําแหนง
กรรมการผูจ้ ดั การ และ รักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายวิจยั –พัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายขาย–การตลาด และรักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ ฉะเชิงเทรา–สัตหีบ
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงินและรักษาการรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ สํานักงาน
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บริ ษทั มี พนักงานรวมทั้งสิ้ น 695 คน โดยเป็ นพนักงานประจํารายเดื อน 381 คน ลูกจ้างแรงงานรายวัน 142 คน
พนักงานรายเดือน (Contract) 124 คน และลูกจ้างแรงงานรายวัน (Contract) 48 คน โดยแยกพนักงานตามสถานที่ต้ งั
สํานักงานได้ดงั นี้
สํานักงาน/โรงงาน
สํานักงานใหญ่
โรงงานฉะเชิงเทรา
โรงงานสัตหีบ
รวม
4)

พนักงานประจํา
รายเดือน
53
147
181
381

ลูกจางแรงงาน พนักงานรายเดือน ลูกจางแรงงาน
รายวัน
(Contract)
รายวัน (Contract)
1
–
36
24
25
105
100
23
142
124
48

รวม
54
232
409
695

อํานาจอนุมัติ
เบสท์เทค ได้มีการจัดทํานโยบายองค์กรเรื่ องอํานาจอนุ มตั ิวงเงิ นในการดําเนิ นงานและทําธุ รกรรม เช่นเดี ยวกับ
บริ ษทั โดยจะสอดคล้องและอยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั ซึ่งนโยบายนี้จะเป็ นการมอบอํานาจในการบริ หารและ
การดําเนิ นงานประจําวันของเบส์เทค ให้กบั คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไป
อย่างถูกต้องและรัดกุม โดยมีการกําหนดอํานาจอนุมตั ิในการใช้จ่าย การก่อหนี้ การทําสัญญา รวมทั้งการลงทุน เป็ น
วงเงินตามลําดับขั้นของผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการ รวมทั้งได้มีการปรับปรุ งแก้ไขให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงาน
ตามสมควร โดยการปรับปรุ งแก้ไขอํานาจอนุมตั ิดงั กล่าว จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
ทุกครั้ง โดยอํานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษทั เบสท์เทค มีดงั นี้
อํานาจอนุมัตวิ งเงินในการดําเนินงานและทําธุรกรรม บริษัท เบสทเทค แอนด อินดัสตรีส จํากัด
รายการ

วงเงิน

อํานาจอนุมัติ (ลานบาท)
Best Tech

Division
Manager DMD

การดําเนินการเกี่ยวกับการประมูลงานและการรับงาน
1. การประมู ล งานและรั บ งาน(รวมมู ล ค่า ต่อ
ผูจ้ ดั การ
–
การเพิ่มเติม/แก้ไขโครงการที่เกิดขึ้นภาย โครงการ ฝ่ ายขายฯ
หลังการลงนามในสัญญาจ้างงานแล้ว)
ไม่เกิน 20
2. ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วกั บ การดํา เนิ น งาน ต่อครั้ง
–
ไม่เกิน
ตามปกติ เช่ น การจัด ซื้ อ วัต ถุ ดิ บ วัส ดุ
5
สิ้ นเปลือง การจ้างเหมาแรงงาน เป็ นต้น
3. การทําหนังสื อคํ้าประกันที่เกี่ยว ข้องกับ ต่อ
–
–
โครงการ เช่ น ในการประ มู ล งาน การ ธุรกรรม
ปฏิ บ ัติ ต ามสั ญ ญา การรั บ เงิ น ล่ ว งหน้า
และการรับ ประกันผลงาน
4. การจัดจ้างบุคลากรสําหรับโครงการตาม ต่อคนต่อ ไม่เกิน ไม่เกิน
อัตรากําลังที่ได้รับการอนุมตั ิจาก MD
เดือน
0.03
0.1

MD

BOD

ไม่เกิน เกินกว่า
200
200

BT Wealth
Ex–
CEO
BOD
Com
–

–

–

ไม่เกิน
50

ไม่เกิน
100

ไม่เกิน ไม่เกิน เกินกว่า
150
500
500

ไม่เกิน
30

ไม่เกิน
100

–

ไม่เกิน เกินกว่า
300
300

ไม่เกิน
0.25

ไม่เกิน
0.5

–

เกินกว่า
0.5

–
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รายการ
การดําเนินการทั่วไป
1. ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ กี่ ย วกับการดํา เนิ น งานตาม
ปกติ เช่น การซื้ อเครื่ อง ใช้สาํ นักงาน การ
จัดทําแบบพิมพ์ที่ใช้ในทางบัญชี เป็ นต้น
2. การก่อหนี้ ที่มีภาระผูกพันต่อบริ ษทั /การ
คํ้ าประกั น /การซื้ อหรื อขายเงิ น ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า(Forward Contract)
เพื่อการบริ หารความเสี่ ยง
3. การเข้าทํา สัญญาเช่ าพื้ น ที่ (สัญญาระยะ
สั้ นไม่ เ กิ น 3 ปี ) เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ
ตามปกติ
4. การเข้าทําสัญญาเช่าพื้นที่ (สัญญาระยะ
ยาว เกิ น กว่ า 3 ปี ) เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ
ตามปกติ
5. การจั ด ซื้ อทรั พ ย์สิ นถาวร เช่ น ที่ ดิ น
อาคาร และอุปกรณ์
6. การจําหน่ายทรัพย์สิน

วงเงิน

อํานาจอนุมัติ (ลานบาท)
Best Tech

Division
Manager DMD

ต่อครั้ง

ไม่เกิน
0.5

ต่อ
ธุรกรรม

–

–

ต่อปี

–

ต่อสัญญา

MD

ไม่เกิน ไม่เกิน
5
10

BOD

BT Wealth
Ex–
CEO
BOD
Com

ไม่เกิน
50

–

ไม่เกิน เกินกว่า
500
500

–

ไม่เกิน
50

–

ไม่เกิน เกินกว่า
200
200

–

ไม่เกิน
10

ไม่เกิน
20

–

ไม่เกิน เกินกว่า
50
50

–

–

ไม่เกิน
10

ไม่เกิน
20

–

ไม่เกิน เกินกว่า
50
50

ต่อครั้ง

–

–

–

–

7. ค่าใช้จ่ายอื่ นๆ เช่ น ค่าจ้างที่ ปรึ กษางาน ต่อครั้ง
เฉพาะทาง

–

–

ไม่เกิน
50
ไม่เกิน
5
ไม่เกิน
20

–

ต่อครั้ง

ไม่เกิน
20
ไม่เกิน
1
ไม่เกิน
10

ไม่เกิน เกินกว่า
500
500
ไม่เกิน เกินกว่า
20
20
ไม่เกิน เกินกว่า
30
30

–
–

ทั้งนี้ อํานาจอนุมัติวงเงินดังกลาว ไมรวมถึงการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของเบสทเทค ซึ่ง
จะตองปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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8.

รายงานผลการดํา เนิ น งานสํา คั ญ เกี่ ย วกั บ การกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การ

8.1. สรุ ป การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องคณะกรรมการ
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ กําหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลเพื่อดํารง
ตํา แหน่ ง กรรมการบริ ษทั และประธานเจ้า หน้า ที่ บริ หาร โดยบริ ษ ัทจัดทํา ตารางความรู ้ ความชํา นาญเฉพาะด้านของ
คณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เป็ นแนวทางในการกําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหา เพื่อให้โครงสร้าง
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคลากรที่ มีความหลากหลายในทุกๆ ด้าน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ
ยุทธศาสตร์ ของบริ ษทั มีความรู ้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับความต้องการของบริ ษทั สามารถอุทิศเวลา
การทํางานให้บริ ษทั ได้ และนําเสนอบุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
โดยบริ ษทั ได้จดั ทํา “นโยบายการสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารสู งสุ ด” เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสรรหาบุคคลที่มีความ
เหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ซึ่งในส่วนของนโยบายการสรรหากรรมการมีดงั นี้
“คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ สรรหาบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุ ้นแล้วแต่กรณี โดย
กระบวนการสรรหาจะให้ความสําคัญกับผูท้ ี่ มีภาวะผูน้ าํ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการ
ทํางานโปร่ งใส รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ โดยจะกําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหา
จากทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่จาํ เป็ น และ/หรื อที่ยงั ขาดอยูใ่ นคณะกรรมการบริ ษทั และสอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ของบริ ษทั รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั หรื อกรรมการอิ สระ ตาม
พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชนจํา กัด พ.ศ.2535 (รวมทั้ง ที่ มี ก ารแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะทําการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตั้ง แล้วแต่กรณี โดยมีกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้
1. การเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งเมื่อครบวาระ ต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ดังนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ มีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
(2) ให้ใช้วิธีออกเสี ยงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิ เลือกตั้งบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่ อเป็ นกรรมการได้ไม่เกิ นจํานวนกรรมการที่ จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนน
เสี ยงไม่ได้
(3) บุ ค คลที่ ไ ด้รั บคะแนนเสี ย งสู งสุ ด ตามลํา ดับ ลงมาเป็ นผูไ้ ด้รั บเลื อ กตั้ง เป็ นกรรมการเท่ า จํานวน
กรรมการที่ จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสี ยงเท่ากันอันจะทําให้เกินจํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมลงคะแนน
เสี ยงอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาดเพื่อให้ได้จาํ นวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น
2. การเลือกตั้งกรรมการทดแทนตําแหน่งที่วา่ งในกรณี อื่นที่ไม่ใช่เนื่ องมาจากการครบวาระ คณะกรรมการอาจ
เลือกตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่วา่ งได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่ต่าํ กว่าสามในสี่ ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็ นกรรมการทดแทน จะมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยูข่ องกรรมการ
ที่ออกไป”
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ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่มีการว่าจ้างหรื อแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็ นที่ปรึ กษาของคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิ
บาลในด้านการสรรหาแต่อย่างใด
สํา หรั บ การสรรหากรรมการเพื่ อ ทดแทนกรรมการที่ อ อกตามวาระในการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจํา ปี 2564 นั้น
คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิ บาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) มี หลักเกณฑ์ในการสรรหา
กรรมการโดยพิจารณาคุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของกรรมการที่ จะพ้นจาก
ตําแหน่ ง รวมไปถึงการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นรายย่อยได้เสนอชื่ อบุคคลเข้ามาเป็ นกรรมการได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1-30 ธันวาคม
2563 โดยกําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบตั ิ พร้อมทั้งนําขึ้นเผยแพร่ หน้าเว็บไซต์ของบริ ษทั ให้เป็ นที่รับทราบ
ทัว่ กัน ซึ่งไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา
ในปี นี้ รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี ววิ ฒั นา ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระที่ตอ้ งออกตามวาระ มีระยะเวลาตั้งแต่เริ่ มรับตําแหน่งจนถึงวาระที่
แต่งตั้งกลับเข้าเป็ นกรรมการอีกครั้งเกินกว่า 9 ปี ซึ่ งตามกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั กําหนดไว้วา่ “…..กรรมการอิสระมี
วาระการดํารงตําแหน่งได้ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มีความจําเป็ นและได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ” ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ มีมติอนุมตั ิการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องในบริ ษทั เกินกว่า 9 ปี ของ รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี ววิ ฒั นา รวมทั้งอนุมตั ิ
ให้กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระในปี 2564 ทั้ง 3 คนคือ รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา นายโชติก รัศมีทินกรกุล และนางสาว
จงกลณี ตันสุ วรรณ กลับเข้าดํารงตําแหน่งตามเดิ มอีกวาระหนึ่ ง เนื่ องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คน มีประสบการณ์และมี
ความรู ้ความสามารถที่เ ป็ นประโยชน์ก บั บริ ษทั ตลอดจนมีเวลาในการปฏิ บตั ิหน้าที่ อย่างเต็มที่ สําหรับกรรมการที่ เป็ น
กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็ นได้อย่างอิสระ และมีคุณสมบัติการเป็ นกรรมการครบถ้วนตามที่ ได้กาํ หนดไว้โดย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริ ษทั และกฎบัตรกรรมการ
นอกจากนี้ นางชุติมา กติกาวงศ์ และนายสุ วิทย์ มโนมัยยานนท์ กรรมการของบริ ษทั ได้ลาออกจากตําแหน่ งกรรมการ ที่
ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2564 ของบริ ษทั ย่อย จึ งมี มติ แต่งตั้งบุคคลเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการแทน ดังนี้
 นายวิสุทธิ์ จิราธิยตุ
ที่ปรึ กษา
ดํารงตําแหน่ง กรรมการ กรรมการบริ หาร บมจ.บีที เวลธ์ฯ /
กรรมการมีอาํ นาจลงนาม บจ. เบสท์เทคฯ
แทน
นางชุติมา กติกาวงศ์
 นางสาวจงกลณี ตันสุวรรณ
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาฯ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ดํารงตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบ อีกตําแหน่ง
แทน
นายสุวทิ ย์ มโนมัยยานนท์
อยูร่ ะหว่างการสรรหากรรมการบริ ษทั ที่ยงั คงว่างอยูอ่ ีก 1 ตําแหน่ง
การเสริ ม สร า งทั ก ษะและพั ฒ นาตนเองของกรรมการ
บริ ษทั ส่งเสริ มให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั เข้ารับการอบรมหรื อเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อเป็ นการเพิ่มพูนความรู ้
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ โดยกรรมการของบริ ษทั ได้ผา่ น
การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสําหรับกรรมการที่จดั ขึ้นโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (“IOD”) อาทิ
หลัก สู ต รประกาศนี ย บัต ร Director Accreditation Program , หลัก สู ต รประกาศนี ย บัต ร Director Certification Program,
ประกาศนี ยบัตร The Role of Chairman เป็ นต้น ดังรายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุ การ
บริ ษทั แนบท้ายรายงานฉบับนี้
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เมื่ อมี การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่สําคัญของทางหน่ วยงานกํากับฯ หรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง บริ ษทั จะนําส่ งเอกสาร
ข้อสรุ ปหรื อข้อแนะนํา หรื อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ตามความเหมาะสม เพื่อให้กรรมการและ
ผูบ้ ริ หารระดับสูงที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าํ เนิ นการสรุ ปข้อมูลและประเด็นสําคัญของบริ ษทั นําเสนอให้
กรรมการใหม่รับทราบ โดย
1) จัดเตรี ยมเอกสารให้กบั กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยเนื้ อหาประกอบด้วย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และ
เป้าหมายการดําเนิ นธุ รกิจและการดําเนิ นการที่สําคัญ กฎบัตรคณะกรรมการ หนังสื อบริ คณห์สนธิ และ
ข้อบังคับบริ ษทั และรายงานประจําปี เล่มล่าสุ ดของบริ ษทั เพื่อให้ได้ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
2) จัดให้กรรมการใหม่เข้าอบรมหลักสู ตรประกาศนี ยบัตร Director Accreditation Program
ในปี 2564 กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ได้เข้าร่ วมสัมมนากับหลักสู ตร “การเตรี ยมความพร้อมหลังการสิ้ นสุ ดการแพร่
ระบาดของโควิด-19: วิกฤตการณ์ ในรอบ 100 ปี โอกาสและความคาดหวัง ภายหลัง การแพร่ ระบาดของโควิด-19” ที่
สํานักงานผูส้ อบบัญชีจดั ขึ้น
กรรมการบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทุกคนได้ผ่านการอบรมในหลักสู ตรพื้นฐานที่ จาํ เป็ นต่อการดํารงตําแหน่ งกรรมการของ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (“IOD”) ครบถ้วนหมดแล้ว สําหรับกรรมการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่ได้รับ
การแต่งตั้งใหม่คือนายวิสุทธิ์ จิราธิยตุ และนายปิ ยะ สุขศรี นั้น ได้ผา่ นการอบรมในหลักสูตรที่จาํ เป็ นสําหรับกรรมการที่จดั
ขึ้นโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (“IOD”) ครบถ้วนแล้ว
การประเมิ น การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจําทุกปี ทั้งการประเมินผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการทั้ง
คณะ กรรมการชุดย่อยรายคณะ และการปฏิ บตั ิงานของกรรมการรายบุคคล เพื่อให้กรรมการได้มีการพิจารณาทบทวน
ผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี ที่ผ่านมา และเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ผลการทํางานของกรรมการตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
เกณฑการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
เกณฑการประเมิน / ปจจัยที่ใชพิจารณา
โครงสร้างและคุณสมบัติกรรมการ
บทบาทหน้าที่–ความรับผิดชอบของกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
การทําหน้าที่ของกรรมการ
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและผูบ้ ริ หาร

คณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดยอย
/
/
/
/
/
/
/
/
/

กรรมการรายบุคคล
/
/
/

วิธีการให้คะแนนในการประเมิน จะกําหนดเป็ นแบบมาตรฐานเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรี ยบเทียบผลประเมินในแต่
ละหัวข้อหรื อเปรี ยบเทียบผลประเมินของแต่ละปี ได้ โดยมีระดับคะแนนตั้งแต่ 0–4 (ไม่มีการดําเนินการในเรื่ องนั้น – มีการ
ดําเนิ นการในเรื่ องนั้นอย่างดีเยี่ยม) โดยมีข้ นั ตอนในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้ง 3 แบบเหมือนกัน
ดังนี้
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ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการชุดยอย / คณะกรรมการรายบุคคล
เลขานุการบริ ษทั
(2)
แบบฟอร์ม
ประเมินผล
การปฏิบตั ิ
หน้าที่

คณะกรรมการบริ ษทั

(1)
กรรมการบริ ษทั / กรรมการ
ชุดย่อย / กรรมการรายบุคคล

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท เมื่ อ วัน ที่ 21 ธัน วาคม 2564 ได้ป ระเมิ น การปฏิ บัติห น้า ที่ ของคณะกรรมการทั้งคณะ
คณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ และการประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล โดยมีผลการประเมินภาพรวมการปฏิ บตั ิ
หน้าที่ประจําปี 2564 ของกรรมการ จากคะแนนเต็ม 4 (วิธีการให้คะแนนจาก 0–4 ) ดังนี้
สรุปผล

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ ราย
บริ ษทั
ตรวจสอบ
สรรหาฯ บริ หารความเสี่ ยง บริ หาร
บุคคล

การประเมินภาพรวม

3.87

4.00

3.82

3.95

4.00

3.82

การประชุ ม คณะกรรมการ
กฎบัตรคณะกรรมการของบริ ษทั กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 4 ครั้งต่อปี ซึ่ งในปี 2564 มีการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั รวม 6 ครั้ง โดยบริ ษทั มีการกําหนดวันประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ดังนี้
 จัดประชุมทุกสัปดาห์ที่สองหลังสิ้ นไตรมาส เพื่อพิจารณาและรับรองงบการเงิน รายไตรมาสและรายปี รวมทั้ง
พิจารณาผลการดําเนินงานเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมาย/ทบทวนแผนกลยุทธ์/เป้ าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์
 จัดประชุ มในเดื อนธันวาคม เพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิ งบประมาณ เป้ าหมายและแผนกลยุทธ์ประจําปี รวมทั้ง
ทบทวนวิสยั ทัศน์ และภารกิจ เพื่อใช้เป็ นกรอบและแนวทางปฏิบตั ิในปี ต่อไป
 จัดประชุมเพิ่มตามความจําเป็ น เช่น การพิจารณารายการเกี่ยวโยง การอนุมตั ิการทํารายการที่อยูใ่ นอํานาจอนุมตั ิ
ของคณะกรรมการ การทบทวนเป้ าหมายและแผนงาน ฯลฯ
 คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มีการประชุ มระหว่างกรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า ร่ วม
ประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่ องสภาพเศรษฐกิจและแนวทางในการบริ หารงานในปี ต่อไป อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2564 มีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564
 คณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการตรวจสอบกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่ วมประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2564 มีการประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
 ตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย กําหนดให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล มีการประชุมไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 2 ครั้ง ซึ่ งในปี 2564 มีการประชุม 2 ครั้ง และ
4 ครั้งตามลําดับ
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ในการเตรี ยมการประชุม ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร จะร่ วมกันพิจารณาวาระการประชุมที่ จะเข้า
พิจารณาตามความสําคัญและจําเป็ น นอกจากนี้ กรรมการอื่นๆ สามารถเสนอเรื่ องเข้าเป็ นวาระการประชุมได้ โดยมีฝ่าย
จัดการของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องทุกครั้งเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนั้นๆ
เลขานุการบริ ษทั จัดทําหนังสื อนัดประชุมและเอกสารเสนอให้กรรมการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
เพื่อให้กรรมการมีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม และภายใน 7
วัน หลัง การประชุ ม แต่ ล ะครั้ ง เลขานุ ก ารบริ ษ ัทจะนํา เสนอ “ร่ า ง” รายงานการประชุ ม เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณา ก่อนนําเสนอเพื่อรับรองในการประชุมครั้งต่อไป และจัดเก็บพร้อมกับเอกสารประกอบการประชุม
อย่างครบถ้วน เพื่อพร้อมสําหรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริ ษทั และหน่วยงานกํากับที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ประธานกรรมการทําหน้าที่ประธานที่ประชุม และได้จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่าย
จัดการจะเสนอวาระและเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ กรรมการบริ ษทั และกรรมการชุด
ย่อยทุกชุด ต่างตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการทําหน้าที่ โดยเข้าร่ วมประชุมตามกําหนดนัด และ
จัดสรรเวลาในการพิจารณาและกลัน่ กรองประเด็นต่างๆ ก่อนที่จะมีการตัดสิ นใจในวาระการประชุม
สําหรับในปี 2564 เนื่องจากยังคงมีการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา–2019 ดังนั้นเพื่อเป็ นการป้ องกันและลดความเสี่ ยง
จากการรวมตัวกันของคนหมู่มาก ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการและผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มสามารถเข้าร่ วม
ประชุมได้ท้ งั ณ ห้องประชุมบริ ษทั (offline) และผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (Online) โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด ซึ่ งในปี 2564 กรรมการบริ ษทั มีการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เฉลี่ยรวมกันคิด
เป็ นร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งหมดที่จดั ขึ้นในรอบปี โดยกรรมการทุกคนเข้าร่ วมประชุมครบทุก
ครั้งที่มีการประชุม หรื อมีการเข้าร่ วมประชุมคิดเป็ นร้อยละ 100 รายละเอียดการเข้าประชุมและจํานวนครั้งของการประชุมที่
จัดขึ้นทั้งหมดในรอบปี ของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็ นดังนี้

จํานวนครั้งที่จดั ประชุม

จํานวนครั้งของการประชุมในป 2564
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหาฯ
บริหาร
6
4
4
4

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
2

การเขาประชุมของกรรมการ ในป 2564 (จํานวนครั้งการเขาประชุม/ สิทธิ์ในการเขาประชุม : (ณ หองประชุม – Online)
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
การประชุม
คณะกรรมการ
รายชื่อ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
สามัญ
บริหารความเสี่ยง
บริษัท
ตรวจสอบ สรรหาฯ
บริหาร
ผูถือหุน
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี ววิ ฒั นา 6/6 : (2–4)
1/1 : (1–0)
2. นายศราวุธ จารุ จินดา
6/6 : (4–2) 4/4 : (3–1) 4/4 : (3–1)
2/2 : (1–1)
1/1 : (1–0)
3. นายศักดา หาญบุญตรง
6/6 : (6–0) 4/4 : (4–0) 4/4 : (4–0)
1/1 : (1–0)
4. นายสุวทิ ย์ มโนมัยยานนท์* 2/2 : (0–2) 1/1 : (0–1) 1/1 : (0–1)
1/1 : (1–0)
5. นางสาวจงกลณี ตันสุวรรณ* 6/6 : (5–1) 2/2 : (1–1) 4/4 : (4–0)
2/2 : (2–0)
1/1 : (1–0)
6. นายโชติก รัศมีทินกรกุล
6/6 : (5–1)
4/4 : (4–0)
2/2 : (2–0)
1/1 : (1–0)
7. นางชุติมา กติกาวงศ์ **
2/2 : (2–0)
1/1 : (1–0)
0/0
8. นายวิสุทธิ์ จิราธิยตุ **
4/4 : (3-1)
3/3 : (3-0)
1/1 : (1–0)

* นายสุวิทย มโนมัยยานนท ลาออกวันที่ 22 เมษายน 2564 นางสาวจงกลณี ตันสุวรรณ เขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบแทน
** นางชุตมิ า กติกาวงศ
ลาออกวันที่ 28 กุมภาพันธ 2564 นายวิสุทธิ์ จิราธิยุต เขาดํารงตําแหนงกรรมการแทน
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การพิ จ ารณาค า ตอบแทนของกรรมการ
บริ ษทั ไม่มีการว่าจ้างหรื อแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็ นที่ปรึ กษาของคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
ในด้านการพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรร
มาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ทําหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง จํานวน รู ปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุก
ประเภท ทั้งที่ เป็ นตัวเงิ นและมิใช่ตวั เงิ นให้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการบริ ษทั และประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร โดย
ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ในปั จจุบนั เปรี ยบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ น
อุ ต สาหกรรมเดี ย วกันกับ บริ ษ ทั และบริ ษ ัทจดทะเบี ย นอื่ นในตลาดหลัก ทรั พย์ที่มี มู ล ค่า ตลาด(Market Capitalization)
ใกล้เคียงกับบริ ษทั โดยค่าตอบแทนจะต้องสะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ซึ่งภายหลังการ
พิจารณา คณะกรรมการสรรหาฯ จะนําเสนอค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้นาํ เสนอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิเป็ นประจําทุกปี
สําหรับปี 2564 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ได้อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 ตามที่คณะกรรมการ
บริ ษทั เสนอ ดังนี้
* ค่าตําแหน่ง เป็ นค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งบริ ษทั กําหนดจํานวนเงินตามตําแหน่งกรรมการ โดยจะได้รับ
ค่าตอบแทนเพียงตําแหน่งเดียว : อนุมตั ิในอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนประจําปี 2563
ตําแหนง
ประธาน
กรรมการ

คณะกรรมการ
บริษัท
50,000
40,000

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
45,000
-

คณะกรรมการ
สรรหาฯ
-

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
-

คณะกรรมการ
บริหาร
-

* เงิ นบําเหน็จประจําปี เป็ นค่าตอบแทนรายปี ซึ่ งพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษทั ประกอบโดย
คณะกรรมการสรรหาฯ จะนําเสนองบประมาณการจ่ายเงินบําเหน็จประจําปี ให้แก่กรรมการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้ความเห็ นชอบก่อนนําเสนอขออนุ มตั ิต่อที่ ประชุมผูถ้ ื อหุ ้น ทั้งนี้ ในการ
พิจารณาเงิ นบําเหน็จประจําปี 2563 คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริ ษทั ได้เสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้งดจ่ายเงินบําเหน็จประจําปี 2563 สําหรับกรรมการ ซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิตามที่
เสนอ
รายละเอียดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท สําหรับป 2564 มีดังนี้
กรรมการ / ตําแหน่ง

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร / กรรมการอิสระ
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี ววิ ฒั นา
ประธานกรรมการบริ ษทั / กรรมการอิสระ
2. นายศราวุธ จารุ จินดา
ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
กรรมการสรรหาฯ / กรรมการอิสระ
3. นายศักดา หาญบุญตรง
ประธานกรรมการสรรหาฯ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายสุ วทิ ย์ มโนมัยยานนท์*
กรรมการตรวจสอบ / กรรมกรสรรหาฯ / กรรมการอิสระ

ค่าตําแหน่ง เงินบําเหน็จ คาตอบแทน
(บาท/เดือน) (บาท/ปี ) รวมทั้งป (บาท)
50,000

งดจ่าย

600,000

45,000

งดจ่าย

540,000

40,000

งดจ่าย

480,000

40,000

งดจ่าย

160,000
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กรรมการ / ตําแหน่ง

ค่าตําแหน่ง เงินบําเหน็จ คาตอบแทน
(บาท/เดือน) (บาท/ปี ) รวมทั้งป (บาท)
40,000
งดจ่าย
480,000

5. นางสาวจงกลณี ตันสุ วรรณ*
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาฯ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
กรรมการอิสระ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
1. นายโชติก รัศมีทินกรกุล
ไม่รับ
งดจ่าย
กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง / ประธานกรรมการบริ หาร
2. นางชุติมา กติกาวงศ์ **
ไม่รับ
งดจ่าย
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
3. นายวิสุทธิ์ จิราธิยตุ **
40,000
400,000
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
รวม
2,660,000
หมายเหตุ * นายสุวิทย มโนมัยยานนท ลาออกจากตําแหนง ตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2564 และนางสาวจงกลณี ตันสุวรรณ เขาดํารง
ตําแหนงกรรมการตรวจสอบแทน
** นางชุติมา กติกาวงศ ลาออกจากตําแหนง และนายวิสุทธิ์ จิราธิยุต เขารับตําแหนงแทน มีผลตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2564

สําหรับค่าตอบแทนที่มิใช่ตวั เงิน จะเป็ นสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริ ษทั คือ ประกันความรับผิดกรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันชีวติ และอุบตั ิเหตุกลุ่ม โดยประกันสุขภาพกลุ่มของกรรมการได้ให้ความคุม้ ครอง
กับคู่สมรส (อายุไม่เกิน 65 ปี ) รวมถึงบุตร (อายุไม่เกิน 20 ปี ) ภายใต้วงเงินและความคุม้ ครองเดียวกัน และสําหรับผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั มีรถประจําตําแหน่งให้สาํ หรับบางตําแหน่ง วงเงินคุม้ ครองสูงสุดสําหรับประกันประเภทต่างๆ ของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารมีรายละเอียดที่สาํ คัญพอสรุ ปได้ดงั นี้
รายการ
วงเงินคุมครองสูงสุด (บาท/ตอป)
1. การประกันความรับผิดกรรมการและผูบ้ ริ หาร (รวมทั้งบริ ษทั *)
300,000,000
2. การประกันชีวติ กลุ่ม (ครอบครัวคุม้ ครองเฉพาะสุขภาพ)
300,000
3. การประกันอุบตั ิเหตุ
300,000
4. การประกันทุพพลภาพถาวร
300,000
5. การประกันสุขภาพกลุ่ม – ผูป้ ่ วยใน / ผูป้ ่ วยนอก / ทันตกรรม
วงเงินค่ารักษาตามแผนประกัน
*

เปนวงเงินคุมครองรวมของกรรมการและผูบริหารของบริษัทและเบสทเทค

ทั้งนี้สาํ หรับผูท้ ี่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ในตําแหน่งกรรมการ
การดํา รงตํา แหน ง กรรมการในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น
ในกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั กําหนดไว้ว่า กรรมการบริ ษทั แต่ละคน สามารถไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จด
ทะเบี ยนอื่ นได้รวมแล้วไม่เกิ น 5 แห่ ง ยกเว้นมี ความจําเป็ นและได้รับอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งกรรมการทุ กคน
ตระหนักรู ้ถึงความสําคัญในเรื่ องเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ และไม่มีกรรมการบริ ษทั รายใดดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั
จดทะเบี ยนเกิ น 5 บริ ษทั โดยบริ ษทั กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งทุกราย จัดทํารายงาน “แบบแจ้งรายงาน
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม” และปรับปรุ งข้อมูลเป็ นประจําทุกปี ซึ่งจะ
ทําให้ทราบว่ากรรมการหรื อผูบ้ ริ หารไปดํารงตําแหน่งกรรมการที่บริ ษทั ใดบ้าง สามารถดูรายละเอียดรายชื่อกรรมการ การ
ดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั ประวัติการศึ กษา ประสบการณ์ การทํางาน และการดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อื่ น ตาม
รายละเอียดกรรมการ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และเลขานุการบริ ษทั ในเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้
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การกํา กั บ ดู แ ลบริ ษั ท ย อ ยและบริ ษั ท ร ว ม
เนื่ องจากบริ ษทั ประกอบธุรกิจเป็ น Holding Company โดยมีบริ ษทั ย่อยในกลุ่ม จึงได้มีการกําหนดมาตรการและกลไกทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั “หมวด 9 การกํากับดูแลและบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อย” เพื่อกํากับดูแลบริ ษทั
ย่อย ให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายของบริ ษทั กฎหมาย หลักเกณฑ์ และประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาผลประโยชน์ใน
เงินลงทุนของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อย รวมทั้งจัดทํา “นโยบายการลงทุน นโยบายการกํากับดูแลบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม และ
นโยบายในการถือหุ ้นในบริ ษทั ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยลงทุน” เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดูแลและกํากับบริ ษทั ในกลุ่มให้
ดําเนินธุรกิจไปในแนวทางเดียวกัน
โดยในข้อบังคับ และนโยบายนี้ จะกําหนดแนวทางที่สาํ คัญสําหรับการกํากับดูแลบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม ในเรื่ องสําคัญ
อาทิ เช่น การส่งตัวแทนของบริ ษทั เข้าเป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในแต่
ละบริ ษทั โดยการส่งตัวแทนดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมของแต่ละบริ ษทั , การควบคุ มดู แลให้การดําเนิ นงานเป็ นไปตามสัญญาและกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง , การทําธุรกรรมที่มีสาระสําคัญ ก่อนที่กรรมการและผูบ้ ริ หารซึ่งบริ ษทั แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง
ในบริ ษทั ย่อยจะออกเสี ยง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อน เป็ นต้น ฯลฯ
การติ ด ตามให มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การ
บริ ษทั ให้ความสําคัญในเรื่ องการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กาํ หนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการของบริ ษทั และจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริ มให้เกิดการปฏิบตั ิอย่างแท้จริ งเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ต่อ
ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่ม โดยคณะกรรมการได้มีการติ ดตามและพบว่าบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการตามแนวทางที่ กาํ หนดไว้ใน
นโยบายอย่างเหมาะสม โดยได้รายงานผลการปฏิบตั ิในแต่ละหลักเกณฑ์ไว้ในหัวข้อ “ส่ วนที่ 2 การกํากับดูแลกิจการ–6.3
การเปลี่ ยนแปลงและพัฒนาการที่ สําคัญ–หลักปฏิ บตั ิ 6 ดู แลให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่
เหมาะสม”

8.2. รายงานการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
และสอดคล้อ งตามประกาศของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยเรื่ อ งคุ ณ สมบัติ แ ละขอบเขตการดํา เนิ น งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็ นกรรมการอิ สระ
ทั้งหมด ซึ่ งถือเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยที่จะทําหน้าที่ กาํ กับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ให้มีความถูกต้องและ
โปร่ งใส อีกทั้งประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นบัญชีการเงินโดยตรง จึงสามารถปฏิ บตั ิ
หน้าที่ได้อย่างอิสระและมีประสิ ทธิ ภาพ ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และประชุมร่ วมกับ
ผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย 1 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่ วมประชุมครบทุกครั้ง
ในระหว่า งปี 2564 นายสุ วิ ท ย์ มโนมัย ยานนท์ กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กํา หนค
ค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ลาออกจากตําแหน่ง คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล จึงได้สรร
หาและแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมและมีความรู ้ความสามารถเพื่อมาทําหน้าที่ทดแทน โดยแต่งตั้งนางสาวจงกลณี ตัน
สุ วรรณ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกตําแหน่ง
สําหรับผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี สรุ ปได้ดงั นี้
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การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบโดยความร่ วมมือจากผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงิน
รายไตรมาส และตรวจสอบรายงานทางการเงินสําหรับปี เพื่อให้มน่ั ใจว่า รายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้
จัดทําขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ ควร ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
เชื่อถือได้
การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริ ษทั เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จํากัด เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายในของ
บริ ษทั โดยในปี 2564 ผูต้ รวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบและสอบทานกระบวนการทํางานที่สาํ คัญของบริ ษทั ตามแผนงานที่
ได้รับอนุมตั ิ โดยได้จดั ทํารายงานและนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบทุกไตร
มาส รวมทั้งมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบยังได้ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุ งแก้ไขระบบควบคุมภายในที่ได้มีการตรวจสอบและสอบทานไปแล้วอย่าง
สมํ่าเสมอ อีกทั้งบริ ษทั ยังมีช่องทางในการรับข้อร้องเรี ยนหรื อข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริ ต เพื่อประเมินพฤติกรรมการทุจริ ต
คอร์รับชัน่ ซึ่งในปี 2564 ไม่มีผใู ้ ดร้องเรี ยนหรื อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการทุจริ ตแต่อย่างใด
การคัดเลือกและนําเสนอผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนตอคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลื อกผูส้ อบบัญชี กําหนดค่าตอบแทน และนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบให้นาํ เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี พิจารณาอนุมตั ิ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาได้แก่ ผูส้ อบ
บัญชี ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติผสู ้ อบบัญชี ที่เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง อีกทั้ง
ต้องมีความรู ้ ความสามารถ และความเป็ นอิสระตามข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่การกําหนดจํานวนเงินค่า
สอบบัญชีในแต่ละปี นั้นควรจะมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ได้มี
มติอนุมตั ิให้นางสาวโกสุ มภ์ ชะเอม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 หรื อ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผูส้ อบบัญชี
รั บ อนุ ญ าตทะเบี ย นเลขที่ 4501 หรื อ นางพูน นารถ เผ่า เจริ ญ ผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตทะเบี ย นเลขที่ 5238 แห่ ง บริ ษทั
สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีประจําปี 2564 ของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวนเงิน 2,580,000 บาท โดยเป็ นเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั จํานวน 800,000 บาท ค่าสอบบัญชี
ของบริ ษทั ย่อยจํานวน 1,700,000 บาท และค่าบริ การอื่นของบริ ษทั ย่อย จํานวน 80,000 บาท
การพิจารณารายงานที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็ นรายการที่ เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อย รวมทั้ง
บุคคลหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ว่าเป็ นรายการทางการค้าอันเป็ นการดําเนิ นธุ รกิ จปกติ
ทัว่ ไป มีความเหมาะสมด้านราคา ความสมเหตุสมผลด้านรายการ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริ ษทั เป็ นหลัก ซึ่ ง
บริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี และมัน่ ใจว่าได้ดาํ เนินการตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน
กํากับฯ อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ รายงานที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะเปิ ดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี
การดูแลดานการปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ กฎระเบียบ และนโยบาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้กาํ กับดูแลให้บริ ษทั มีการดําเนิ นธุรกิจภายใต้นโยบาย กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่ งครัด มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่ละเลยที่จะนํามาปรับใช้ในบริ ษทั ให้ถกู ต้องและทันต่อเหตุการณ์
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โดยภาพรวมแล้ว ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรอบคอบ เป็ นอิสระ แสดงความเห็นอย่าง
ตรงไปตรงมา มีความโปร่ งใส และปฏิบตั ิหน้าที่ได้ครบถ้วนตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั มีการกํากับ
ให้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายในที่ มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยพิจารณาผลการตรวจสอบภายในของ
บริ ษ ัท ที่ จัด ทํา ขึ้ น โดยบริ ษ ัท เอเอ็น เอส บิ ซิเ นส คอนซัล แทนส์ จํา กัด ในฐานะผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษ ัท และ
ข้อเสนอแนะด้านการควบคุมภายในของผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สํานักงาน อี วาย จํากัด โดยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี และ
การเงินของบริ ษทั ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและเป็ นผูป้ ระสานงานกับผูต้ รวจสอบภายใน
และผูส้ อบบัญชีโดยตรง ซึ่งจากการพิจารณาข้อมูลและรายงานต่างๆ ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบ
การควบคุมภายในซึ่ งรวมถึ งการบริ หารจัดการความเสี่ ยงของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีความเพียงพอและเหมาะสมและ
สามารถป้ องกันทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ได้ บริ ษทั มีการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี การจัดทํารายงานทางการเงิ นของบริ ษทั
เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป เชื่อถือได้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอ ไม่มีขอ้ บกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ ยึดมัน่ ในจริ ยธรรมธุรกิจ รวมทั้งปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

8.3. สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องคณะกรรมการชุ ด ย อ ย
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิ บาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษ ัท ให้ป ฏิ บัติ ห น้า ที่ สํา คัญ ตามที่ กํา หนดไว้ใ นกฎบัต รคณะกรรมการสรรหาฯ ในปี 2564
คณะกรรมการสรรหาฯ มีการประชุม 4 ครั้ง สรุ ปการปฏิบตั ิหน้าที่ที่สาํ คัญได้ดงั นี้
การสรรหาบุคคลเปนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกหรื อครบ
กําหนดออกตามวาระ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาได้แก่ คุณสมบัติ ทักษะ ความรู ้และความเชี่ ยวชาญที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั รวมทั้งการทุ่มเทและอุทิศเวลาให้กบั บริ ษทั
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2564 มีกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ 3 ท่าน คือ รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา
นายโชติก รัศมีทินกรกุล และนางสาวจงกลณี ตันสุ วรรณ ซึ่ งคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริ ษทั ได้
เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย
ต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู ้และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
ของบริ ษทั อีกทั้งยังทุ่มเทและมีเวลาเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้าที่
ในปี 2564 นางชุติมา กติกาวงศ์ กรรมการและกรรมการบริ หาร และนายสุ วิทย์ มโนมัยยานนท์ กรรมการอิ สระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กําหนคค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ลาออกจากตําแหน่ง คณะกรรมการ
สรรหา กํา หนดค่า ตอบแทนและธรรมาภิ บาล จึ ง ได้ส รรหาและแต่ งตั้งบุ คคลที่ มีความเหมาะสมและมี ความรู ้
ความสามารถเพื่ อ มาทํา หน้า ที่ ทดแทน โดยแต่ ง ตั้ง นายวิสุ ท ธิ์ จิ ร าธิ ยุต ที่ ป รึ ก ษาของบริ ษ ัทเข้า ดํา รงตํา แหน่ ง
กรรมการและกรรมการบริ หารของบริ ษทั และแต่งตั้งนางสาวจงกลณี ตันสุวรรณ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีก
ตําแหน่ง
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร
คณะกรรมการสรรหาฯ เป็ นคณะกรรมการที่มีอาํ นาจหน้าที่ในการกําหนดหลักเกณฑ์ และทําการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และนําเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
เป็ นประจําทุกปี อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อติดตามการปฏิบตั ิหน้าที่ให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่คณะกรรมการมอบหมาย
ซึ่งจะเป็ นแรงผลักดันให้ฝ่ายบริ หารปฏิบตั ิหน้าที่ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ในแต่ละปี
ในการประเมิน จะใช้แบบฟอร์ มการประเมินที่ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ไว้ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนหลัก คะแนนเต็ม
100% แต่ละส่วนจะมีน้ าํ หนักความสําคัญต่างกัน คือ
ส่วนที่ 1: ผลการปฏิบตั ิงาน
นํ้าหนัก 70%
ส่วนที่ 2: ทักษะการบริ หารจัดการ นํ้าหนัก 15%
ส่วนที่ 3: พฤติกรรมของผูบ้ ริ หาร นํ้าหนัก 15%
ในแต่ละส่ วนจะประกอบด้วยเกณฑ์ในการวัดผลงานตามข้อย่อย โดยในแต่ละข้อจะมีคะแนนเต็มแตกต่างกันไป
ตามลําดับความสําคัญ เมื่อรวมแล้วคะแนนเต็มในแต่ละส่วนจะเท่ากับ 100 คะแนน
กําหนดโครงสราง จํานวน รูปแบบ และหลักเกณฑการจายคาตอบแทน
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เ สนอวาระค่ า ตอบแทนทุ ก ประเภทของกรรมการประจํา ปี 2564 ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่ อ พิจารณานําเสนอที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้น พิจารณาอนุ มตั ิ โดยมี หลักเกณฑ์ในการพิจ ารณา
ค่าตอบแทน ได้แก่ โครงสร้าง จํานวน และรู ปแบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการแต่ละ
ท่าน และมีการเปรี ยบเที ยบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั จดทะเบี ยนอื่นที่ มีขนาดและลักษณะการดําเนิ น
ธุรกิจใกล้เคียงกับบริ ษทั ด้วย
ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร และพนักงาน คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิ
ค่าตอบแทนทุกประเภทของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และพนักงาน โดยอิงกับผลการปฏิบตั ิงาน ผลการดําเนินงาน
รวมของกลุ่มบริ ษทั รวมถึงแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคตของกลุ่มบริ ษทั
กํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการ
กํากับดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามนโยบายและหลักเกณฑ์ดา้ นการกํากับดูแลกิจการที่กาํ หนดไว้ รวมทั้งทบทวนให้มี
การดําเนิ นการในเรื่ องต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องอย่างหมาะสมและสอดคล้องกับธุ รกิ จของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้รับการ
ประเมินผลการกํากับดูแลกิจการประจําปี 2564 อยูใ่ นระดับดีเลิศ (5 ดาว)
การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มี ก ารทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ ให้มี ความชัดเจนและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั และเพื่อให้การกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ มีความชัดเจน และครอบคลุม
ในทุกเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
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การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน มีประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นกรรมการ
อิสระ ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรที่ได้กาํ หนดไว้โดยคณะกรรมการบริ ษทั โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง สรุ ปการปฏิบตั ิหน้าที่ได้ดงั นี้
บริหารจัดการสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
ในช่วงปี 2564 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงระบาดอยูต่ ่อเนื่ อง คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง
ของบริ ษทั ร่ วมกับฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั จึงได้กาํ หนดมาตรการการป้ องกันและดูแลพนักงาน ติดตามข่าวสารและ
ประกาศต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐ และกําชับให้พนักงานมีการป้ องกันตัวเองอย่างเคร่ งครัด รวมทั้งประสานงาน
และจัดหาวัคซีนให้สาํ หรับพนักงาน กลุ่มผูร้ ับเหมาและลูกจ้างแรงงาน เพื่อเป็ นการป้ องกันการติดเชื้อหรื อลดคววาม
รุ นแรงหากติดเชื้ออีกทางหนึ่ง
รับทราบความคืบหนาและแผนการดําเนินการบริหารความเสี่ยงประจําป 2565
ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ได้รับทราบความคืบหน้าการดําเนิ นงานด้านการบริ หารความเสี่ ยงที่
ดํา เนิ น การในปี 2564 ซึ่ ง มี ก ารประเมิ นความเสี่ ยงขององค์ก ร และหน่ ว ยงานต่า งๆ ในกลุ่ ม บริ ษทั ทั้ง โรงงาน
ฉะเชิงเทราและโรงงานสัตหี บ และได้สรุ ปจํานวนความเสี่ ยงและการจัดการความเสี่ ยงของแต่ละหน่วยงาน พร้อม
ทั้งมี การจัดทําแผนการดําเนิ นการบริ หารความเสี่ ยงประจําปี 2565 และแผนบริ หารความเสี่ ยงเบื้ องต้นของทุก
หน่วยงาน เพื่อใช้เป็ นกรอบการดําเนินการด้านการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั ตระหนักดีวา่ ไม่วา่ จะเป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากสาเหตุใด หรื อระดับใดก็สามารถก่อให้เกิดความเสี ยหาย หรื อ
ผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ได้ท้ งั สิ้ น ดังนั้นจึงได้ให้ความสําคัญต่อการบริ หารจัดการความเสี่ ยงใน
ทุ กๆ เรื่ อง เพื่อให้มีการจัดการและควบคุมความเสี่ ยงให้อยู่ในวงจํากัด หรื อแก้ไขไห้หมดไป เพื่อยังประโยชน์
กลับคืนมาสู่บริ ษทั ให้ได้มากที่สุด
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9.

การควบคุ ม ภายในและรายการระหว า งกั น

9.1. ระบบการควบคุ ม ภายใน
คณะกรรมการบริ ษ ัท มี ก ารแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ มี บ ทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบตามกฎบัต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายชื่ อกรรมการ โครงสร้าง หน้าที่ และอื่นๆ ตามที่ แสดงไว้ในหัวข้อ ”7.โครงสร้างการ
กํากับดูแลกิจการ – ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย” ในรายงานฉบับนี้
บริ ษทั ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น (Holding Company) โดยมีเบสท์เทคเป็ น บริ ษทั แกน (Core Company) ที่
ประกอบธุ ร กิ จ ให้บ ริ ก ารแปรรู ป ผลิ ต ภัณ ฑ์เ หล็ก และโครงสร้ า งเหล็ ก (Steel Fabrication) ซึ่ ง เป็ นธุ ร กิ จ หลัก อัน เป็ น
แหล่งที่มาของรายได้เกือบทั้งหมดของบริ ษทั ดังนั้น การพิจารณาระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั จึงเป็ นการพิจารณาถึง
ระบบการควบคุ มภายในที่ มีอยู่ของเบสท์เทค ประกอบกับการควบคุ มภายในของบริ ษทั ในเรื่ องการควบคุ มดู แ ลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย
หั ว หน า งานตรวจสอบภายในและหั ว หน า งานกํา กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องบริ ษั ท
บริ ษทั ดําเนิ นการให้บริ ษทั เอเอ็นเอส บิ ซิเนส คอนซัลแทนส์ จํากัด (“เอเอ็นเอส”) ปฏิ บตั ิหน้าที่ ผูต้ รวจสอบภายในของ
บริ ษทั ต่อเนื่องมาตั้งแต่วนั ที่ 31 กรกฎาคม 2557 ซึ่งเอเอ็นเอสได้มอบหมายให้นายอมรพงษ์ นวลวิวฒั น์ ตําแหน่ง กรรมการ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบภายในของบริ ษทั และส่วนของบริ ษทั ได้มอบหมายให้นายปิ ยะ สุขศรี
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างบริ ษทั กับผูต้ รวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
ของบริ ษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ เอเอ็นเอส และนายอมรพงษ์ นวลวิวฒั น์ แล้ว เห็นว่ามี
ความเป็ นอิ ส ระและเหมาะสมกับการปฏิ บัติ หน้า ที่ เนื่ อ งจากนายอมรพงษ์มี ประสบการณ์ ในการปฏิ บตั ิ งานด้า นการ
ตรวจสอบภายในมาเป็ นระยะเวลากว่า 10 ปี ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพผูต้ รวจสอบภายในแห่ ง
ประเทศไทย โดยคุณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่ งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฎในรายละเอียดเกี่ ยวกับหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน แนบท้ายในรายงานประจําปี ฉบับนี้
เอเอ็นเอส ได้เริ่ มเข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของเบสท์เทคในระหว่างเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม 2557 ในทั้ง 3
สํานักงาน ได้แก่ สํานักงานใหญ่ สํานักงานฉะเชิ งเทรา และสํานักงานสัตหี บ ซึ่ งครอบคลุมกระบวนการปฏิ บตั ิ งาน 9
กระบวนการ ประกอบด้วย 1) กระบวนการขาย/ประมูลงาน 2) กระบวนการบริ หารโครงการ 3) กระบวนการออกแบบและ
พัฒนาสิ นค้า 4) กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง 5) กระบวนการบริ หารคลังพัสดุ 6) กระบวนการจัดการด้านบัญชีและการเงิน 7)
กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 8) กระบวนการจัดการสิ นทรัพย์ถาวรและเครื่ องมืออุปกรณ์ และ 9) กระบวนการ
บริ หารทรัพยากรบุคคล โดย เอเอ็นเอส ได้ออกรายงานผลการตรวจสอบภายในรายงานสิ่ งที่พบจากการตรวจสอบ พร้อม
เสนอแนะสิ่ งที่ควรปรับปรุ งในแต่ละกระบวนการ ซึ่ งฝ่ ายจัดการก็ได้นาํ ข้อเสนอแนะต่างๆเหล่านั้นมาดําเนินการปรับปรุ ง
แก้ไขตามคําแนะนํา
และในปี ต่อๆ มา เอเอ็นเอส ได้จดั ทําแผนการตรวจสอบประจําปี และดําเนินการตรวจสอบระบบงาน รวมทั้งติดตามผลการ
แก้ไขปรับปรุ งในส่วนของระบบงานที่ได้ตรวจสอบและให้ความเห็นไปแล้วอย่างต่อเนื่อง
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ในปี 2564 เอเอ็นเอสได้ตรวจสอบระบบข้อมูลสถานะการขายและการเรี ยกเก็บเงิน กระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคล
ระบบการบริ หารต้นทุ นและงบประมาณโครงการ และกระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปฏิ บตั ิงานตาม
แผนการตรวจสอบที่จดั ทําด้วยการพิจารณาความเสี่ ยงซึ่ งมีความสําคัญต่อธุ รกิ จตามสถานการณ์ ทั้งนี้ เอเอ็นเอส ได้ออก
รายงานผลการตรวจสอบ และสิ่ งที่ พบจากการตรวจสอบ พร้ อมเสนอแนะสิ่ งที่ ควรปรั บปรุ งในแต่ละกระบวนการต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั โดยในรายงานดังกล่าวได้สรุ ปประเด็นการควบคุมภายในและการ
บริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ ให้ บ ริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ ร ะบบควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย งมี
ประสิ ทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสม ซึ่งฝ่ ายจัดการได้ดาํ เนินการปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะส่วนใหญ่เกือบทุกประเด็นแล้ว
ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบภายในที่ผ่านมาไม่พบสิ่ งบ่งชี้ ของการกระทําทุจริ ต หรื อข้อบกพร่ องที่อาจก่อให้เกิ ดความเสี ยหาย
ร้ายแรง ซึ่ งผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ไม่มีประเด็นที่สาํ คัญในเรื่ องระบบควบคุมภายในและการบริ หาร
ความเสี่ ยงของบริ ษทั
ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท
ผูต้ รวจสอบภายในได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั สําหรับปี 2564โดยใช้ขอ้ มูลจาก
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่จดั ทําขึ้นเมื่อครั้งที่ยนื่ ขออนุญาตจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เป็ นหลัก ประกอบกับการพิจารณานโยบาย ระเบี ยบปฏิ บตั ิทางการบริ หารและการกํากับดูแลที่ เกี่ ยวข้อง และความเห็ น
โดยรวมจากการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในในรอบปี 2564 สําหรับบริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั
ย่อยที่มีกิจกรรมหลักมากที่สุดในกลุ่มบริ ษทั ที่เชื่อว่าสามารถสะท้อนถึงการควบคุมภายในของบริ ษทั ได้
จากการประเมินตามกรอบของระบบควบคุมภายใน ผูต้ รวจสอบภายในสรุ ปได้ว่า โดยรวมแล้ว กลุ่มบริ ษทั มีระบบการ
ควบคุมภายในครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบ เป็ นไปตามกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการ
ควบคุม การประเมินความเสี่ ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่ อสาร และกิจกรรมการติดตามผล จึงสร้างความ
มัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าสามารถจัดการกับความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ยอมรับได้ ซึ่ งเมื่อผูต้ รวจสอบภายใน
ตรวจพบข้อบกพร่ อง และรายงานต่อฝ่ ายบริ หารและหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว ฝ่ ายบริ หารได้เร่ งรัดให้มีการแก้ไขปรับปรุ ง
ภายในวลาที่เหมาะสมรวมทั้งมีการกํากับติดตามโดยฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ อง และรายงานความก้าวหน้าในการ
ปรับปรุ งแก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
นอกจากนี้ กรณี ที่หน่วยงานต่างๆพบปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน รวมถึงประเด็นที่เป็ นจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
ฝ่ ายบริ หารจะใช้กลไกการประชุม (Operation Meeting) เพื่อร่ วมกันหาข้อสรุ ปอันนําไปสู่การแก้ไขปั ญหา และติดตามให้มี
การแก้ไขปรับปรุ งอย่างทันการ
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาและรับทราบผลการ
ประเมิ นดังกล่าว และมี ความเห็ นสอดคล้องกับความเห็ นของผูต้ รวจสอบภายใน โดยมี ความเห็ นสรุ ปได้ว่าระบบการ
ควบคุมภายในและระบบบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีบุคลากรอย่างเพียง
พอที่ จะดําเนิ นการตามระบบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่ องการติดตามควบคุมดูแ ลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย ให้สามารถป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจากการที่กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงาน
นําไปใช้โดยมิชอบ หรื อโดยไม่มีอาํ นาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่าง
เพียงพอแล้ว
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การจั ด การความขั ด แย ง ของผลประโยชน
ในการทําธุรกิจ อาจต้องมีบุคคลเกี่ยวข้องกันหลายฝ่ าย ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดี
ที่ สุดของกิ จการและผูถ้ ือหุ ้น และเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี คณะกรรมการบริ ษทั จึ งได้กาํ หนด “นโยบาย
เกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย” และได้เปิ ดเผยนโยบายนี้ ไว้ในหน้าเว็บไซด์
ของบริ ษทั ในหัวข้อ “จรรยาบรรณธุรกิจ” โดยกําหนดเป็ นนโยบายในแต่ละด้านที่มีความเกี่ยวข้องกัน ดังนี้
1) นโยบายในการทํารายการเกี่ยวโยงที่มีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วญ
ิ �ูชนพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญา
ทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน
2) นโยบายในการทําธุรกิจใหม่
3) นโยบายในการถือหุน้ ในบริ ษทั ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยลงทุน
4) นโยบายในการให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ที่ร่วมทุน
5) นโยบายในการจัดทําเอกสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

9.2. รายการระหว า งกั น
รายการระหวางกัน / รายการเกี่ยวโยง ของบริษัทและบริษัทยอย กับ บริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแยง สําหรับป 2564
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
1. รายการระหวางกันของบริษัท บีที เวลธ อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
นางศิริพร ศาตวินท (“นางศิริพร”) เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ในสัดส่ วนร้อยละ 13.36 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
รายการ
ค่าเช่าอาคารสํานักงาน

ขนาดรายการ (ลานบาท)
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าเช่าตามสัญญา
3.19 บริ ษทั เช่าพื้นที่รวม 1,942.25 ตารางเมตร ประกอบด้วย
พื้นที่สาํ นักงาน 948.25 ตารางเมตร และพื้นที่ส่วนกลาง
994 ตารางเมตร ของอาคารพาณิ ชย์เลขที่ 593/3 ซอย
รามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคําแหง แขวงวัง
ทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร จากนางศิริพร
โดยมีอตั ราค่าเช่าดังนี้
ปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 3 ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2563
เดือนละ 241,400 บาท
ปี ที่ 4 ถึงปี ที่ 6 ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2566
เดือนละ 265,500 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดัง
กล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีอตั ราค่าเช่าที่ต่าํ กว่าอัตรา
ค่าเช่าของอาคารอื่นในบริ เวณใกล้เคียง
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2. รายการระหวางกันของบริษัท เบสทเทค แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (“เบสทเทค”) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
นางศิริพร ศาตวินท (“นางศิริพร”) เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของเบสท์เทค จํานวน 1 หุ ้น และ เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ใน
สัดส่วนร้อยละ 13.36 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
รายการ
ขนาดรายการ (ลานบาท)
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าเช่าอาคารสํานักงาน
ค่าเช่าตามสัญญา
2.48 เบสท์เทคเช่าพื้นที่รวม 2,294 ตารางเมตร ประกอบด้วย
พื้นที่สาํ นักงาน 600 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนกลาง 994
ตารางเมตร และโกดังเก็บสิ นค้า 700 ตารางเมตร ของ
อาคารพาณิ ชย์เลขที่ 593/3 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา
1) ถนนรามคําแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุ งเทพมหานคร จากนางศิริพร โดยมีอตั ราค่าเช่าดังนี้
ปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 3 ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2561 – 31 ธ.ค.
2563 เดือนละ 187,900 บาท
ปี ที่ 4 ถึงปี ที่ 6 ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค.
2566 เดือนละ 206,700 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีอตั ราค่าเช่าที่ต่าํ กว่า
อัตราค่าเช่าของอาคารอื่นในบริ เวณใกล้เคียง
ขั้นตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหวางกัน
ในอดีตที่ผา่ นมา บริ ษทั มีสภาพเป็ นบริ ษทั จํากัด จึงยังไม่มีการกําหนดระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทํารายการระหว่างกัน และ
ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการทํารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม
ภายหลังจากที่บริ ษทั ได้กาํ หนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันแล้ว การทํารายการระหว่างกันกับ
บุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งจะได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการทํารายการดังกล่าวจาก
คณะกรรมการตรวจสอบโดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสําคัญ ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน บริ ษทั จะให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระหรื อผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็ น
เกี่ ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบความเห็นหรื อการตัดสิ นใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ในการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันนั้น ผูท้ ี่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อมีส่วนได้เสี ยในการทํารายการ
จะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันดังกล่าว โดยบริ ษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ของ
บริ ษทั (แบบ 56–1 One Report)
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นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
1. นโยบายการทํารายการระหวางกัน
1) กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะต้องจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริ ษทั ทราบ เพื่อให้บริ ษทั มีขอ้ มูลสําหรับใช้ประโยชน์ในการดําเนิ นการตามข้อกําหนด
เกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
2) หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3) ในกรณี ที่จาํ เป็ นต้องทํารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน รายการทุ กรายการดัง กล่ า วของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อ ยต้อ ง
นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็ น ก่ อนที่ จะนําเสนอต่อคณะ กรรมการบริ ษทั หรื อที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น (แล้วแต่กรณี ) เพื่อขออนุมตั ิการทํารายการ ยกเว้นรายการที่มีขอ้ ตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไข
ทางการค้าโดยทัว่ ไป ซึ่งได้รับอนุมตั ิในหลักการจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้สามารถทําได้
4) ปฏิบตั ิตามขั้นตอนการดําเนินการของบริ ษทั เมื่อมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงาน
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
5) กําหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกันเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s length basis)
ซึ่ งต้องเป็ นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั กรณี ที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยจะเปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าหรื อบริ การกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรื อคล้ายคลึงกัน
6) ผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ไม่สามารถเป็ นผูอ้ นุมตั ิหรื อออกเสี ยงลงมติในเรื่ องดังกล่าว
7) ในการพิจารณาการทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยอาจแต่งตั้งผูป้ ระเมิ นอิ สระเพื่อทําการ
ประเมินและเปรี ยบเทียบราคาสําหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่สาํ คัญ ทั้งนี้เพื่อให้มน่ั ใจว่ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ดังกล่าว สมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั
2. แนวโนมการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
แม้วา่ บริ ษทั จะมีนโยบายในการหลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริ ษทั อาจจะยังคงมีการทํารายการระหว่างกันกับ
กิจการและ/หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างต่อเนื่ องในอนาคต เนื่ องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็ นรายการที่
เกิดขึ้นตามความจําเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั สรุ ปแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันได้ดงั นี้
1) รายการเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ระยะสั้น ได้แก่ การที่บริ ษทั และเบสท์เทคเช่าพื้นที่จากกรรมการ เพื่อใช้
เป็ นสํานักงาน ซึ่งบริ ษทั คาดว่าในอนาคตจะมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2) รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ได้แก่
2.1) การกูย้ ืมเงิ นจากกรรมการ และการคํ้าประกันโดยกรรมการสําหรับการกู้ยืมเงิ น บริ ษทั คาดว่าใน
อนาคตจะไม่มีรายการนี้ เกิ ดขึ้ น เนื่ องจากบริ ษทั ไม่มีนโยบายกู้ยืมเงิ นจากกรรมการและการคํ้า
ประกันโดยกรรมการสําหรับเงินกูย้ มื ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยในอนาคต
2.2) เงินทดรองจ่ายจากกิจการหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริ ษทั คาดว่าในอนาคตจะมีแนวโน้มเกิดขึ้นตาม
ความจําเป็ นในการดําเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ หากมีการเข้าทํารายการระหว่างกันในอนาคต บริ ษทั จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการ
ที่ เกี่ ยวโยงกันและการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินที่สําคัญของบริ ษทั โดยการเข้าทํารายการดังกล่าวจะต้องไม่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็ นประโยชน์สูงสุดแก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
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งบการเงิน
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รายงานความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท ต่ อ รายงานทางการเงิ น
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลกิจการบริ ษทั ให้ดาํ เนิ นไปได้ดว้ ยดี โดย
เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งงบการเงินดังกล่าวได้จดั ทําขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
บริ ษทั ได้เลื อกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสมกับบริ ษทั ทั้งนี้ งบการเงิ นดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต โดยผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแบบไม่มีเงื่อนไข
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ทําหน้าที่รับผิดชอบ
ในการดูแลระบบการควบคุมภายในและระบบบริ หารความเสี่ ยง และสอบทานงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เพื่อให้
มั่น ใจว่ารายงานทางการเงิ นประจําปี 2564 ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อ ยถู ก จัดทํา อย่างถูก ต้อ งและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความคิดเห็นในเรื่ องดังกล่าวตามที่ปรากฎในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและระบบบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยโดยรวม
มีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะสร้างความมัน่ ใจว่า รายงานทางการเงิ นประจําปี 2564 ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้
จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี ววิ ฒั นา
ประธานกรรมการบริ ษทั
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บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
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รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต

เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของบริ ษทั บี ที เวลธ์ อิ น ดัสตรี ส์ จํา กัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”)
ซึ่ ง ประกอบด้ว ย งบแสดงฐานะการเงิ น รวม ณ วัน ที ่ 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวม รวมถึ งหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สําคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั บี ที เวลธ์
อิ นดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันของบริ ษทั บี ที เวลธ์ อิ น ดัส ตรี ส์ จํา กัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั บี ที เวลธ์
อิ นดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้าได้ปฏิ บัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บผิ ดชอบของข้า พเจ้า ได้ก ล่ า วไว้ในวรรค ความ
รั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตาม
ข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบ
การเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกําหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ อ งสํา คัญในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่า งๆ ที่ มี นัย สําคัญ ที่ สุ ดตามดุ ล ยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิช าชี พของข้า พเจ้า ในการ
ตรวจสอบงบการเงิ นสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นําเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิ น
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวมความรั บผิดชอบที่ เกี่ ยวกับเรื่ องเหล่านี้ ดว้ ย การปฏิ บัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการ
ตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่ องเหล่านี้ ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงั ต่อไปนี้
การรั บรู้ รายได้ ตามสัญญารั บจ้ างผลิต
กลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยนโยบายการรับรู ้รายได้จากสัญญารับจ้างผลิต การประมาณการต้นทุนจากสัญญารับจ้างผลิต และ
สํารองเผื่อผลขาดทุนจากสัญญารับจ้างผลิต ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 และข้อ 5 ตามลําดับ ข้าพเจ้าพิจารณา
ว่า รายได้จากสัญญารับจ้างผลิต ต้นทุนจากการรับจ้างผลิตและสํารองเผื่อผลขาดทุนจากสัญญารับจ้างผลิตเป็ นเรื่ องที่มี
นัยสําคัญในการตรวจสอบ เนื่ องจากรายได้และต้นทุนจากสัญญารับจ้างผลิตที่บริ ษทั ย่อยรับรู ้ในแต่ละงวดมีจาํ นวนเงินที่มี
สาระสําคัญเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับรายได้และต้นทุ นรวมของกลุ่มบริ ษทั นอกจากนี้ กระบวนการในการวัดมูลค่ารวมถึ ง
ระยะเวลาที่ เหมาะสมในการรับรู ้รายได้จากสัญญารับจ้างผลิต ต้นทุนจากการรับจ้างผลิตและประมาณการผลขาดทุนที่
อาจจะเกิดขึ้นเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งใช้ดุลยพินิจที่มีนยั สําคัญของผูบ้ ริ หารในการประเมินขั้นความสําเร็ จของงานและความน่าจะ
เป็ นของโอกาสที่จะเกิ ดผลขาดทุนและวัดมูลค่าผลขาดทุนที่อาจจะเกิ ดขึ้น ซึ่ งจะมีผลต่อมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู ้
รายได้ ต้นทุนและประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญารับจ้างผลิต
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้จากสัญญารับจ้างผลิต ต้นทุนจากการรับจ้างผลิตและสํารองเผื่อผลขาดทุนจากสัญญา
รับจ้างผลิตโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้รายได้จากสัญญารับจ้างผลิต การ
ประมาณและการปรับเปลี่ยนต้นทุนโครงการโดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจและสุ่ มเลือกตัวอย่างมาทดสอบ
การปฏิบตั ิตามการควบคุมที่บริ ษทั ย่อยออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานวิธีการและข้อสมมติที่บริ ษทั ย่อยใช้ใน
การประเมินขั้นความสําเร็ จของงานและการประมาณต้นทุนตลอดทั้งโครงการ และประเมินการประมาณผลขาดทุ นที่
อาจจะเกิ ดขึ้ นของผูบ้ ริ หาร โดยการเปรี ยบเที ยบประมาณการต้นทุ นของโครงการกับรายได้ และทดสอบการคํานวน
อัตราส่ วนของงานที่แล้วเสร็ จของโครงการ และสอบทานเหตุผลที่สนับสนุนข้อสรุ ปที่ผบู ้ ริ หารได้จากการเปรี ยบเทียบขั้น
ความสําเร็ จที่ ประเมินโดยวิศวกรของบริ ษทั ย่อยกับขั้นความสําเร็ จที่ คาํ นวนจากต้นทุนที่ เกิ ดขึ้นจริ ง และสุ่ มตรวจสอบ
เอกสารประกอบรายการการรับรู ้รายได้และต้นทุนรับจ้างผลิตที่เกิดขึ้นจริ ง
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ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความเชื่อมัน่ ใน
รู ปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้ง
ที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัด
ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว
และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดําเนินการ
แก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง การ
เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินงาน
ต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ น
การรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
•

ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น
และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่
ไม่ พ บข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ งอัน เป็ นสาระสํา คัญ ซึ่ ง เป็ นผลมาจากการทุ จ ริ ต จะสู ง กว่า ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จาก
ข้อผิดพลาดเนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทําความเข้าใจเกี่ ยวกับระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริ ษทั

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทํา

•

สรุ ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับกิจการที่ดาํ เนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร และสรุ ป
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจ
เป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ หาก
ข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของ
ข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดง
ความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการ
ดําเนินงานต่อเนื่องได้
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•

ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงิ นโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

•

รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิ นของกิ จการหรื อของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง
การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของ
ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณา
ว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานนี้

โกสุมภ์ ชะเอม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2565

56–1 One Report 2564

บริษัท บี ที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

2564

2563

7
8
9

40,090,166
194,542,195

97,599,966
234,878,773

24,008,227
7,469,417

42,229,135
31,064,617

407,588,093
26,266,875
260,437,667
851,574
32,956,732
962,733,302

389,338,165
36,974,965
244,419,074
1,341,820
43,623,643
1,048,176,406

215,000,000
248,325
246,725,969

126,000,000
1,811,084
201,104,836

10,348,733
590,029,162
27,893,340
6,238,139
8,204,671
46,266,184
688,980,229
1,651,713,531

9,880,865
621,792,904
43,123,916
8,313,945
8,045,668
44,978,822
736,136,120
1,784,312,526

362,211,196
273,262,994
130,197,775
13,526,986
925,286
2,451,614
782,575,851
1,029,301,820

534,954,471
291,138,416
144,325,423
26,502,022
220
1,296,990
1,045,890
999,263,432
1,200,368,268

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อนื่
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสั ญญา
รายได้ที่ยงั ไม ่ได้เรี ยกช ําระ
ลูกหนี้ เงิ นประก ันผลงาน
เงิ นให้กยืู ้ มระยะสั้ นแก ่บริ ษัทย่อย
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นหมุนเวียนอืน่
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงิ นฝากธนาคารที่ มภี าระคํ้าประก ัน
เงิ นลงทุ นในบริ ษัทย่อย
อสั งหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ น
ที่ ดนิ อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช ้
สิ นทรัพย์ไม ่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม ่หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้

6
10

11
12
13
14
15
21

2564

2563
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บริษัท บี ที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

2564

2563

16
17
9

360,078,357
130,622,212

306,131,037
177,494,277

532,355

3,523,698

50,020,552

13,920,032

-

-

15

10,339,656
6,525
2,279,876
500,000
2,937,140
31,856,498
588,640,816

13,752,675
68,165
1,479,876
1,125,834
2,563,805
38,862,511
555,398,212

4,217,027
878,661
5,628,043

7,643,667
2,789,057
13,956,422

15
18

14,531,531
42,483,038
1,601,935
58,616,504
647,257,320

22,719,666
39,049,185
4,227,723
65,996,574
621,394,786

10,302,142
9,241,624
19,543,766
25,171,809

14,527,729
10,166,741
24,694,470
38,650,892

หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุ้น
หนี้สนิ หมุนเวียน
เงิ นกูยื้ มระยะสั้ นจากสถาบันการเงิ น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อนื่
หนี้ สินที่ เกิดจากสั ญญา
รายได้ค ่าก ่อสร้างรับล ่วงหน้า
ส่วนของหนี้ สินตามสั ญญาเช ่า
ที่ ถงึ ก ําหนดช ําระภายในหนึ่ งปี
ภาษี เงิ นได้คา้ งจ่าย
สํ ารองเผือ่ ผลขาดทุ นจากสั ญญารับจ้างผลิต
ประมาณการหนี้ สินระยะสั้ น
หนี้ สินทางการเงิ นหมุนเวียนอืน่
หนี้ สินหมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
หนี้ สินตามสั ญญาเช ่า - สุ ทธิจากส่วนที่ ถงึ
ก ําหนดช ําระภายในหนึ่ งปี
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
หนี้ สินทางการเงิ นไม ่หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้

2564

2563
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บริษัท บี ที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ทุ นเรื อนหุ ้น
ทุ นจดทะเบี ยน
หุ ้นสาม ัญ756,000,000 หุ ้น มูลค ่าหุ ้นละ 0.50 บาท
ทุ นออกจําหน่ายและช ําระเต็มมูลค ่าแล้ว
หุ ้นสาม ัญ756,000,000 หุ ้น มูลค ่าหุ ้นละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค ่าหุ ้นสาม ัญ
ก ําไรสะสม
จัดสรรแล้ว- สํ ารองตามกฎหมาย
19
ยังไม ่ได้จดั สรร(ขาดทุ นสะสม)
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุ ้น
ส่วนของผูถ้ อื หุ ้นของบริ ษัทฯ
ส่วนของผูม้ สี ่วนได้เสี ยที่ ไม ่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษัทย่อย
รวมส่วนของผูถ้ อื หุ้น
รวมหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

378,000,000

378,000,000

378,000,000

378,000,000

378,000,000
495,768,000

378,000,000
495,768,000

378,000,000
495,768,000

378,000,000
495,768,000

46,000,000
(75,857,392)
160,219,402
1,004,130,010
326,201
1,004,456,211
1,651,713,531
-

41,500,000
86,229,974
160,219,402
1,161,717,376
1,200,364
1,162,917,740
1,784,312,526
-

36,000,000
94,362,011
1,004,130,011
1,004,130,011
1,029,301,820
-

33,500,000
254,449,376
1,161,717,376
1,161,717,376
1,200,368,268
-
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บริษัท บี ที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จ
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการรับจ้างผลิต
รายได้ค ่าเช ่าและค ่าบริ การ
รายได้อนื่
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุ นจากการรับจ้างผลิต
ต้นทุ นค ่าเช ่าและค ่าบริ การ
ค ่าใช ้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน ) จากการดําเนินงาน
ส่วนแบ่งก ําไร (ขาดทุ น) จากเงิ นลงทุ นในบริ ษัทย่อย
รายได้ทางการเงิ น
ต้นทุ นทางการเงิ น
กําไร (ขาดทุน ) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค ่าใช ้จ่ายภาษี เงิ นได้
กําไร (ขาดทุน ) สําหรับปี

2564

2563

2564

2563

1,254,153,516
18,192,633
1,272,346,149

1,437,060,190
36,273,836
1,473,334,026

65,311,083
13,986,318
79,297,401

70,783,833
12,063,725
82,847,558

1,316,442,648
81,735,598
1,398,178,246
(125,832,097)
45,366
(14,051,471)
(139,838,202)
(3,426,878)
(143,265,080)

1,302,173,123
94,833,576
1,397,006,699
76,327,327
98,994
(29,980,186)
46,446,135
(3,518,566)
42,927,569

39,977,582
25,444,497
65,422,079
13,875,322
(157,519,724)
5,920,993
(811,916)
(138,535,325)
(3,932,040)
(142,467,365)

43,708,481
30,020,904
73,729,385
9,118,173
29,268,240
10,021,247
(1,123,140)
47,284,520
(4,488,636)
42,795,884

กําไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จอื่น :
ก ําไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จอืน่ สํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จอื่นสําหรับปี

-

-

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จรวมสําหรับปี

(143,265,080)

42,927,569

(142,467,365)

42,795,884

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้

12

21
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บริษัท บี ที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2564

2563

การแบ่ งปั นกําไร (ขาดทุน )
ส่วนที่ เป็ นของผูถ้ อื หุ ้นของบริ ษัทฯ
ส่วนที่ เป็ นของผูม้ สี ่วนได้เสี ยที่ ไม ่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษัทย่อย

(142,467,366)

42,795,884

(797,714)

131,685

(143,265,080)

42,927,569

(142,467,366)

42,795,884

(797,714)

131,685

(143,265,080)

42,927,569

(0.19)

0.06

(142,467,365)

42,795,884

(142,467,365)

42,795,884

(0.19)

0.06

การแบ่ งปั นกําไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จรวม
ส่วนที่ เป็ นของผูถ้ อื หุ ้นของบริ ษัทฯ
ส่วนที่ เป็ นของผูม้ สี ่วนได้เสี ยที่ ไม ่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษัทย่อย

กําไร (ขาดทุน ) ต่อหุ้น
ก ําไร (ขาดทุ น) ต ่อหุ ้นขัน้ พื้นฐาน
ก ําไร (ขาดทุ น) ส่วนที่ เป็ นของผูถ้ อื หุ ้นของบริ ษัทฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้

23

-

โอนก ําไรสะสมที่ ยงั ไม ่จัดสรรเป็ นสํ ารองตามกฏหมาย

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริ ษัทย่อยลดลงจากการจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษัทย่อย
378,000,000

-

-

เงิ นปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 26)

ส่วนของผูม้ สี ่วนได้เสี ยที่ ไม ่มีอาํ นาจควบคุมของ

-

378,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

ก ําไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จรวมสํ าหรับปี

378,000,000

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

บริ ษัทย่อยลดลงจากการเลิกกิจการของบริ ษัทย่อย

ส่วนของผูม้ สี ่วนได้เสี ยที่ ไม ่มีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษัทย่อยเพิม่ ขึน้ จากการออกหุ ้นสาม ัญเพิม่ ทุ นในบริ ษัทย่อย

ส่วนของผูม้ สี ่วนได้เสี ยที่ ไม ่มีอาํ นาจควบคุมของ

-

495,768,000

-

-

-

-

495,768,000

495,768,000

-

-

-

-

ก ําไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จรวมสํ าหรับปี

โอนก ําไรสะสมที่ ยงั ไม ่จัดสรรเป็ นสํ ารองตามกฏหมาย

หุ ้นสาม ัญ

ที่ ออกและช ําระแล้ว
495,768,000

ส่วนเกินมูลค ่า

ทุ นเรื อนหุ ้น
378,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุ้น

บริษัท บี ที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

46,000,000

-

4,500,000

-

-

41,500,000

41,500,000

-

-

2,500,000

-

39,000,000

(75,857,392)

-

(4,500,000)

(15,120,000)

(142,467,366)

86,229,974

86,229,974

-

-

(2,500,000)

42,795,884

45,934,090

(ขาดทุ นสะสม)

ยังไม ่ได้จดั สรร

ก ําไรสะสม
สํ ารองตามกฎหมาย

จัดสรรแล้ว -

ส่วนของผูถ้ อื หุ ้นบริ ษัทฯ

รวม

160,219,402

-

-

-

-

160,219,402

160,219,402

-

-

-

-

160,219,402

การควบคุมเดียวก ัน

1,004,130,010

-

-

(15,120,000)

(142,467,366)

1,161,717,376

1,161,717,376

-

-

-

42,795,884

1,118,921,492

ของบริ ษัทฯ

จากการรวมธุรกิจภายใต้ ส่วนของผูถ้ อื หุ ้น

ส่วนเกินทุ น

ของส่วนของผูถ้ อื หุ ้น

องค์ประกอบอืน่

งบการเงินรวม

326,201

(76,449)

-

-

(797,714)

1,200,364

1,200,364

1,099,100

(172,931)

-

131,685

142,510

บริ ษัทย่อย

ควบคุมของ

ไม ่มีอาํ นาจ

ผูม้ สี ่วนได้เสี ยที่

-

1,004,456,211

(76,449)

-

(15,120,000)

(143,265,080)

1,162,917,740

1,162,917,740

1,099,100

(172,931)

-

42,927,569

1,119,064,002

ผูถ้ อื หุ ้น

ส่วนของ

รวม

(หน่วย: บาท)
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บริษัท บี ที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุ้น (ต่อ)
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก ําไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ทุ นเรื อนหุ ้น

ส่วนเกินมูลค ่า

ที่ ออกและช ําระแล้ว

หุ ้นสาม ัญ

จัดสรรแล้ว สํ ารองตามกฎหมาย ยังไม ่ได้จดั สรร

รวม

378,000,000

495,768,000

31,000,000

214,153,492

1,118,921,492

-

-

-

42,795,884

42,795,884

-

-

2,500,000

(2,500,000)

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

378,000,000

495,768,000

33,500,000

254,449,376

1,161,717,376

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

378,000,000

495,768,000

33,500,000

254,449,376

1,161,717,376

ก ําไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จรวมสํ าหรับปี

-

-

-

(142,467,365)

(142,467,365)

เงิ นปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 26)

-

-

-

(15,120,000)

(15,120,000)

-

-

2,500,000

(2,500,000)

-

378,000,000

495,768,000

36,000,000

94,362,011

1,004,130,011

ก ําไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จรวมสํ าหรับปี
โอนก ําไรสะสมที่ ยงั ไม ่จัดสรร
เป็ นสํ ารองตามกฎหมาย

โอนก ําไรสะสมที่ ยงั ไม ่จัดสรร
เป็ นสํ ารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้
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บริษัท บี ที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ก ําไร (ขาดทุ น) ก ่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดก ําไร(ขาดทุ น) ก ่อนภาษี
เป็ นเงิ นสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค ่าเสื่ อมราคาและค ่าตัดจําหน่าย
ขาดทุ น (ก ําไร) จากการด้อยค ่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค ่าสุ ทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
ตัดจําหน่ายภาษี เงิ นได้หัก ณ ที่ จา่ ย
ขาดทุ น (ก ําไร) จากการจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุ นจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม ่มีตวั ตน
ส่วนแบ่ง (ก ําไร) ขาดทุ นจากเงิ นลงทุ นในบริ ษัทย่อย
ขาดทุ นจากการเลิกกิจการของบริ ษัทย่อย
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุ น (ก ําไร) จากอัตราแลกเปลีย่ นที่ ยงั ไม ่เกิดขึ้นจริ ง
ขาดทุ น (ก ําไร) จากการปรับมูลค ่ายุตธิ รรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
สํ ารองเผือ่ ผลขาดทุ นจากสั ญญารับจ้างผลิต
โอนกลับประมาณการหนี้ สินระยะสั้ น
รายได้ทางการเงิ น
ต้นทุ นทางการเงิ น
ก ําไร (ขาดทุ น) จากการดําเนิ นงานก ่อนการเปลีย่ นแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อนื่
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสั ญญา
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน่
สิ นทรัพย์ไม ่หมุนเวียนอืน่
หนี้ สินดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อนื่
หนี้ สินที่ เกิดจากสั ญญา
จ่ายประมาณการหนี้ สินระยะสั้ น
สํ ารองเผือ่ ผลขาดทุ นจากสั ญญารับจ้างผลิต
จ่ายผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
หนี้ สินหมุนเวียนอืน่
เงิ นสดจาก (ใช ้ไปใน) กิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ ย
จ่ายภาษี เงิ นได้
รับคืนภาษี เงิ นได้หัก ณ ที่ จา่ ย
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้

2564

งบการเงินรวม

2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(139,838,202)

46,446,135

(138,535,325)

47,284,520

81,905,269
(688,131)
102,656
650,692
(5,677,852)
6,537,910
4,276,157
490,246
800,000
(625,834)
(45,366)
14,051,471

75,049,689
1,069,048
(236,680)
1,360,279
1,222,564
16,436
6,718,860
(2,395,111)
(1,341,820)
614,570
(3,993,052)
(98,994)
21,862,741

44,924,469
650,301
(1,091,203)
157,519,724
836,350
(5,920,993)
811,916

50,791,568
1,324,311
20,376
(29,268,240)
725
816,375
(10,021,247)
1,117,272

(38,060,984)

146,294,665

59,195,239

62,065,660

40,372,812
(6,853,707)
(16,121,249)
9,923,623
(1,498,800)

179,035,110
65,866,910
29,104,165
(6,624,525)
(6,538,388)

23,110,216
508,120
(796,499)

7,153,312
577,241
683,520

(46,863,307)
36,100,520
(3,104,057)
(7,006,013)
(33,111,162)
(12,297,127)
(7,676,905)
4,324,769
(48,760,425)

(18,455)
(19,623,143)
(167,646)
(20,138,450)
(580,260)
7,784,319
374,394,302
(19,818,257)
(11,934,866)
3,169,473
345,810,652

(2,991,343)
(1,761,467)
(1,910,396)
75,353,870
(4,169,561)
404,338
71,588,647

1,805,839
121,525
72,407,097
(4,833,491)
2,740,385
70,313,991
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บริษัท บี ที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงิ นฝากธนาคารที่ มภี าระคํ้าประก ันเพิ่มขึ้น
เงิ นลงทุ นในบริ ษัทย่อยเพิ่มขึ้น
เงิ นสดรับจากการเลิกกิจการของบริ ษัทย่อย
รับเงิ นปั นผลจากบริ ษัทย่อย
เงิ นให้กยืู ้ มระยะสั้ นแก ่บริ ษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ซื้ ออาคารและอุปกรณ์
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม ่มีตวั ตน
เงิ นสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงิ นสดรับจากดอกเบี้ ย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ นกูยื้ มระยะสั้ นจากสถาบันการเงิ นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงิ นกูยื้ มระยะสั้ นจากกิจการที่ ไม ่เกีย่ วข้องก ันลดลง
ช ําระคืนเงิ นต้นของหนี้ สินตามสั ญญาเช ่า
เงิ นสดจ่ายหนี้ สินทางการเงิ นอืน่
จ่ายเงิ นปั นผล
ส่วนของผูม้ สี ่วนได้เสี ยที่ ไม ่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษัทย่อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง ) สุทธิ
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ ไม ่ใช ่เงิ นสด
หนี้ สินตามสั ญญาเช ่าเพิ่มขึ้น
หนี้ สินทางการเงิ นอืน่ เพิ่มขึ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี้

2564

งบการเงินรวม

2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(467,868)
(30,396,247)
(449,949)
6,508,435
46,183
(24,759,446)

(732,786)
(77,544,015)
(3,103,391)
746,091
118,066
(80,516,035)

15,223,551
(89,000,000)
(119,534)
1,264,595
6,405,976
(66,225,412)

(218,900,900)
4,864,779
180,500,000
(72,226)
42,452
14,156,986
(19,408,909)

49,623,846
(15,493,812)
(2,923,514)
(15,120,000)
(76,449)
16,010,071
(57,509,800)
97,599,966
40,090,166
-

(72,481,288)
(105,000,000)
(20,057,169)
(1,399,142)
926,169
(198,011,430)
67,283,187
30,316,779
97,599,966
-

(8,464,143)
(15,120,000)
(23,584,143)
(18,220,908)
42,229,135
24,008,227
-

(9,069,050)
(9,069,050)
41,836,032
393,103
42,229,135
-

2,499,532
-

3,036,297
8,004,400

-

-
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บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย
ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการให้เช่าสิ นทรัพย์ ที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่ 593/3 ซอยรามคําแหง 39 (เทพ
ลีลา 1) ถนนรามคําแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร

1.2

การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบนั ยังมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
ส่ วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนํามาซึ่ งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ ยวกับ
มูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริ หารได้ใช้ประมาณการ
และดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1

งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงิ นตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปล
จากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) (ซึ่ งต่อไปนี้
เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด

การผลิตโครงสร้างเหล็ก
เพื่อใช้ในการก่อสร้าง

บริ ษทั เบสท์เทคอินดัสตรี ส์ จํากัด

การผลิตโครงสร้างเหล็ก
เพื่อใช้ในการก่อสร้าง

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ
ไทย

ไทย

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2564
2563
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
99.5
99.5

100.0

100.0

56–1 One Report 2564

ข)

บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิได้รับหรื อมีส่วนได้
เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบ
อย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค)

บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงิ นรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอาํ นาจในการ
ควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้นสุดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ง)

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

จ)

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริ ษทั รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

ฉ)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนรวมและส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3

บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีส่วนได้เสี ย

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุ งจํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2564 มาถือปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มี
เนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั

3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที่มรี อบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2565
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ งหลายฉบับ ซึ่ งจะมี ผลบังคับใช้
สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้นชัว่ คราวกับผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื่อว่าการปรับปรุ งมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั
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4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ําคัญ

4.1

การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการรับจ้ างผลิต
บริ ษทั ย่อยพิจารณาว่าสัญญารับจ้างผลิตโดยส่ วนใหญ่มีภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิภาระเดียว บริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้จากการ
รับจ้างผลิตตลอดช่วงเวลาที่รับจ้างผลิต โดยใช้วิธีผลลัพธ์ในการวัดขั้นความสําเร็ จของงานซึ่ งคํานวณโดยวิศวกร
หรื อผูค้ วบคุมโครงการ หรื อวิธีปัจจัยนําเข้าในการวัดขั้นความสําเร็ จของงาน ซึ่ งคํานวณโดยการเปรี ยบเทียบต้นทุน
ที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้ นงวดกับต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการปฏิบตั ิตามสัญญา โดยคํานึ งถึงลักษณะงานแต่
ละโครงการ
บริ ษทั ย่อยจะพิจารณาความน่ าจะเป็ นในการรับรู ้รายได้ท่ี เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงของสัญญา การเรี ยกร้องความ
เสี ยหาย ความล่าช้าในการส่ งมอบงาน และค่าปรับตามสัญญา โดยจะรับรู ้รายได้เฉพาะในกรณี ที่มีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากว่าจะไม่มีการกลับรายการที่มีนยั สําคัญของจํานวนรายได้ที่รับรู ้สะสม
เมื่อมูลค่าและความสําเร็ จของงานตามสัญญาไม่สามารถวัดได้อย่างสมเหตุสมผล รายได้จะรับรู ้ได้ตามต้นทุนที่
เกิดขึ้นจริ งที่คาดว่าจะได้รับคืนเท่านั้น
รายได้ จากการขายวัสดุก่อสร้ าง
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้างรับรู ้เมื่อบริ ษทั ย่อยได้โอนอํานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการ
ส่ งมอบสิ นค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหัก
ประมาณการสิ นค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายได้ ค่าเช่ าและค่ าบริการ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การรับรู ้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริ การโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็ จของงาน
รายได้ ดอกเบีย้
รายได้ดอกเบี้ ยรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง โดยจะนํามูลค่าตามบัญชี ข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์ทาง
การเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนํา
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ของสิ นทรัพย์ทางการเงิน (สุ ทธิ จากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ต้ นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายคํานวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและ
รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
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4.2

ยอดคงเหลือของสัญญาทีท่ าํ กับลูกค้ า
สินทรัพย์ ทเี่ กิดจากสัญญา
บริ ษทั ย่อยรั บรู ้สินทรัพย์ที่เกิ ดจากสัญญาเมื่อมีรายได้ที่รับรู ้ สะสมเกิ นกว่าจํานวนเงิ นที่ เรี ยกเก็บจากลูกค้าจนถึง
ปั จจุบนั และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาสําหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกค้าไม่ได้ สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจะจัดประเภทเป็ นลูกหนี้การค้า
เมื่อกิจการมีสิทธิที่จะได้รับชําระโดยปราศจากเงื่อนไข เช่น เมื่อกิจการได้ให้บริ การเสร็ จสิ้นและลูกค้ารับมอบงาน
หนีส้ ินทีเ่ กิดจากสัญญา
บริ ษทั ย่อยรับรู ้หนี้ สินที่เกิดจากสัญญาเมื่อจํานวนเงินที่เรี ยกเก็บจากลูกค้าจนถึงปั จจุบนั เกินกว่ารายได้ที่รับรู ้สะสม
โดยกิจการยังมีภาระที่ตอ้ งโอนสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจะรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อกิจการได้
ปฏิบตั ิตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็ จสิ้น

4.3

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
ซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้

4.4

สินค้ าคงเหลือ
วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า และจะถือเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย

4.6

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
กลุม่ บริ ษทั บันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่ งรวมต้นทุนการทํารายการ หลังจาก
นั้น กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
(ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ นคํานวณจากราคาทุ นโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ได้รับสุ ทธิ จากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุนในปี ที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ เเละค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อย
ค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
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ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดังนี้
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องจักร เครื่ องมือ และอุปกรณ์ก่อสร้าง
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

-

5, 10, 20
5, 10
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง
กลุ่ ม บริ ษ ัท ตัด รายการที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ ออกจากบัญ ชี เมื่ อ จํา หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์หรื อ คาดว่า จะไม่ ได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจากการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
4.8

สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนแสดงมู ลค่าตามราคาทุ นหักค่ าตัดจําหน่ ายสะสมและค่ าเผื่อ การด้อ ยค่า สะสม (ถ้ามี ) ของ
สิ นทรัพย์น้ นั
กลุม่ บริ ษทั ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์น้ นั เกิดการ
ด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุก
สิ้นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดได้แก่ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี

4.9

รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูกบริ ษทั ฯ
ควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วม และบุคคลหรื อกิจการที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของ
บริ ษทั ฯที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ

4.10 สัญญาเช่ า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ โดย
สัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ที่ระบุได้สาํ หรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
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กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการบัญชีเดียวสําหรับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะ
สั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล (วันที่สินทรัพย์อา้ งอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่ม
บริ ษทั บันทึ กสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ซ่ ึ งแสดงสิ ทธิ ในการใช้สินทรัพย์อา้ งอิงและหนี้ สินตามสัญญาเช่าตามการจ่าย
ชําระตามสัญญาเช่า
สินทรัพย์ สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วย
การวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจํานวนเงินของหนี้ สิน
ตามสัญญาเช่าจากการรับรู ้เริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่ เกิ ดขึ้น จํานวนเงิ นที่จ่ายชําระตามสัญญาเช่า ณ วันที่
สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
ค่ า เสื่ อ มราคาของสิ นทรั พ ย์สิทธิ ก ารใช้คาํ นวณจากราคาทุ นโดยวิธี เส้น ตรงตามอายุสัญญาเช่ า หรื อ อายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้
ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

-

3
2, 4, 8
5, 10
2
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

หากความเป็ นเจ้า ของในสิ น ทรั พ ย์อา้ งอิ งได้โอนให้กับกลุ่ ม บริ ษทั เมื่ อสิ้ น สุ ดอายุสัญ ญาเช่ า หรื อ ราคาทุ นของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิ เลือกซื้ อ ค่าเสื่ อมราคาจะคํานวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สิ นทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่ า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า จํานวน
เงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หกั ด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ข้ ึนอยูก่ บั ดัชนีหรื อ
อัตรา จํานวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิ ทธิเลือกซื้อซึ่งมีความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ น้ นั และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกําหนด
ของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ ในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่
ขึ้นอยูก่ บั ดัชนีหรื ออัตราเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรื อเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชําระนั้นได้เกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษทั คิดลดมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรื อ
อัตราดอกเบี้ ยการกู้ยืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั หลังจากวันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมีผล มูลค่าตามบัญชี ของหนี้ สินตาม
สัญ ญาเช่ า จะเพิ่ ม ขึ้ น จากดอกเบี้ ย ของหนี้ สิ น ตามสัญ ญาเช่ า และลดลงจากการจ่ า ยชํา ระหนี้ สิ น ตามสัญ ญาเช่ า
นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชี ของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การ
เปลี่ยนแปลงการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า หรื อการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิ ทธิเลือกซื้อสิ นทรัพย์อา้ งอิง
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สัญญาเช่ าระยะสั้นและสัญญาเช่ าซึ่งสินทรัพย์ อ้างอิงมีมูลค่ าตํ่า
สัญญาเช่ าที่ มีอายุสัญญาเช่ า 12 เดื อนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่วนั ที่ สัญญาเช่าเริ่ มมี ผล หรื อสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์
อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้ เช่ า
สัญญาเช่าที่ ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่า
ดําเนิ นงาน กลุ่มบริ ษทั บันทึกจํานวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานเป็ นรายได้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดําเนินงานรวมใน
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์อา้ งอิงและรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จาก
สัญญาเช่า
4.11 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการเป็ นสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ
รายการที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิ ดรายการ สิ นทรัพย์และ
หนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.12 การด้ อยค่ าของสินทรัพย์ ทไี่ ม่ ใช่ สินทรัพย์ ทางการเงิน
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิ นทรัพย์
สิ ทธิ การใช้ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน หรื อสิ นทรัพย์ท่ีไม่มีตวั ตนอื่นของกลุ่มบริ ษทั หากมีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์
ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่า
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.13 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั
เงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
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โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
กลุม่ บริ ษทั มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ถือ
ว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั คํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออก
จากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.14 ประมาณการหนีส้ ิน
กลุม่ บริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว
และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริ ษทั จะเสี ยทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น
และกลุ่มบริ ษทั สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกสํารองเผื่อผลขาดทุนสําหรับการรับจ้างผลิตทั้งจํานวนเมื่อทราบแน่ชดั ว่าโครงการก่อสร้างนั้น
จะประสบผลขาดทุน
4.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจาก
กําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กลุม่ บริ ษทั รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวน
เท่ าที่ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั จะมี กาํ ไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่ จะใช้ประโยชน์จ ากผล
แตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุม่ บริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทํา
การปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อ
การนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่วนมาใช้ประโยชน์
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กลุม่ บริ ษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการ
ที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
4.16 เครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทํารายการ
เฉพาะในกรณี ที่เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน อย่างไรก็ตาม
สําหรับลูกหนี้ การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนยั สําคัญ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่ องการรับรู ้รายได้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของสินทรัพย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงิ น ณ วันที่ รับรู ้รายการเริ่ มแรก เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ วดั มูลค่าใน
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย และสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อ
ขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย เมื่อกลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น
เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็ นการ
รับชําระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้
ผลกําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรื อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะรับรู ้ใน
ส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
สินทรัพย์ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไรหรือขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่า
ยุติธรรม โดยรับรู ้การเปลี่ยนแปลงสุ ทธิ ของมูลค่ายุติธรรมในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าว ได้แก่ ตราสารอนุพนั ธ์
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของหนีส้ ินทางการเงิน
ยกเว้นหนี้ สินตราสารอนุพนั ธ์ กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกสําหรับหนี้ สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุนการทํารายการ และจัดประเภทหนี้ สินทางการเงินเป็ นหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุน
ตัดจําหน่าย โดยใช้วธิ ีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้ สินทางการเงินและ
การตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ ค่าตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่
แท้จริ งแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
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การตัดรายการของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั ได้สิ้นสุดลง
หรื อได้มีการโอนสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทน
เกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อมีการโอนการควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงิ นก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของหนี้ สินนั้นแล้ว มีการยกเลิก
ภาระผูกพันนั้น หรื อมี การสิ้ นสุ ดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนหนี้ สินทางการเงิ นที่ มีอยู่ให้เป็ น
หนี้สินใหม่จากผูใ้ ห้กรู้ ายเดียวกันซึ่งมีขอ้ กําหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรื อมีการแก้ไขข้อกําหนดของหนี้สินที่มีอยู่
อย่างเป็ นสาระสําคัญ จะถือว่าเป็ นการตัดรายการหนี้ สินเดิมและรับรู ้หนี้ สินใหม่ โดยรับรู ้ผลแตกต่างของมูลค่าตาม
บัญชีดงั กล่าวในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
การด้ อยค่ าของสินทรัพย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นของตราสารหนี้ ท้ งั หมดที่ ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นคํานวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะ
ครบกําหนดชําระตามสัญญากับ กระแสเงิ นสดทั้งหมดที่ กลุ่ มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับ ชํา ระ และคิ ดลดด้วยอัต รา
ดอกเบี้ยที่แท้จริ งโดยประมาณของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่ ายในการคํานวณผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นสําหรั บลูกหนี้ การค้าและ
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของความเสี่ ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า
และสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
การคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์
ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้น้ นั และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจําหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีก
ต่อไป
การหักกลบของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินจะนํามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็
ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ บงั คับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจํานวนเงินที่รับรู ้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะ
ชําระด้วยยอดสุทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชําระหนี้สินพร้อมกัน
4.17 ตราสารอนุพนั ธ์
กลุม่ บริ ษทั ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ (สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า) เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน
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กลุม่ บริ ษทั รับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกของตราสารอนุพนั ธ์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทาํ สัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วย
มูลค่ายุติธรรม โดยรับรู ้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่ม
บริ ษทั แสดงตราสารอนุ พนั ธ์เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิ นเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็ นหนี้ สินทาง
การเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์
4.18 การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้
ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า
กลุ่ ม บริ ษ ัทใช้ร าคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีส ภาพคล่ องในการวัด มูล ค่า ยุติธ รรมของสิ นทรั พ ย์และหนี้ สินซึ่ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ท่ีไม่มีตลาดที่
มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินที่ มีลกั ษณะเดี ยวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มี
สภาพคล่ อ งได้ กลุ่ ม บริ ษ ทั จะประมาณมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมโดยใช้เ ทคนิ ค การประเมิ น มู ล ค่ า ที่ เ หมาะสมกับ แต่ ล ะ
สถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น
ให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิ น แบ่ง
ออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้น
ประจํา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ
การในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินที่
แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวน
ที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
รายได้ จากสัญญาจ้ างผลิต
บริ ษ ัท ย่อ ยรั บ รู ้ ร ายได้จ ากสั ญ ญาจ้า งผลิ ต ตลอดช่ ว งเวลาที่ ก่ อ สร้ า ง ฝ่ ายบริ ห ารได้ใ ช้ดุ ล ยพิ นิ จ ในการวัด ขั้น
ความสําเร็ จของงานเพื่อให้สะท้อนถึงผลการปฏิบตั ิงานของกิ จการตามภาระที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิให้เสร็ จสิ้ น โดยอ้างอิง
ข้อมูลจากวิศวกรหรื อผูค้ วบคุมโครงการและคํานึงถึงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในอดีต และคํานวณโดยการ
เปรี ยบเที ยบต้นทุนที่ เกิ ดขึ้นแล้วจนถึ งวันสิ้ นงวดกับต้นทุนทั้งหมดที่ คาดว่าจะใช้ในการปฏิ บตั ิ ตามสัญญา โดย
คํานึงถึงลักษณะงานแต่ละโครงการ
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ประมาณการต้ นทุนจากสัญญาจ้ างผลิต
บริ ษทั ย่อยประมาณการต้นทุนการจ้างผลิตของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบจ้างผลิตและนํามาคํานวณ
จํานวนและมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ตอ้ งใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงต้นทุนค่าออกแบบ ค่าแรง ค่าจ้างผูร้ ับเหมาช่วง
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ ยวข้องที่ตอ้ งใช้ในการให้บริ การจ้างผลิตจนเสร็ จ บริ ษทั ย่อยจะทําการทบทวนประมาณการ
ต้นทุนอย่างสมํ่าเสมอ และทุกคราวที่ตน้ ทุนที่เกิดขึ้นจริ งแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็ นสาระสําคัญ
สํารองค่ าเผื่อผลขาดทุนสําหรับสัญญาจ้ างผลิต
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการจ้างผลิตแต่ละโครงการจาก
ประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของการจ้างผลิตต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง ประกอบ
กับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และสภาวการณ์ปัจจุบนั
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุม่ บริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่
ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผล
แตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริ ษทั ควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่
ละช่วงเวลา
6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุ รกิ จที่ สําคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่ อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯ และบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้ค่าเช่าสิ นทรัพย์
รายได้ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
ดอกเบี้ยรับ

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

-

-

36.4
29.0
12.6
5.9

รายการธุรกิจกับผูบ้ ริ หารและกรรมการ
ค่าเช่าอาคารสํานักงาน
5.7

5.2

3.2

41.8
29.0
12.0
10.0

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อัตราร้อยละ 3.25 - 4.05 ต่อปี
(2563: ร้อยละ 3.25 - 4.25 ต่อปี )

2.9 ราคาตามสัญญา
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ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 8)
ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั ย่อย
ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั ย่อย
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า - กรรมการ
หนี้สินตามสัญญาเช่า - กรรมการ
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
-

-

6,742
613
7,355

25,684
5,378
31,062

10,838
10,838

15,915
15,915

6,093
6,093

8,949
8,949

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
ยอดคงค้างของเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นระหว่างกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื
ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2564
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่
บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด

126,000

เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี
125,000

ลดลง
ระหว่างปี
(36,000)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
215,000

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
2564 และ 2563 ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
25,542
24,821
1,228
1,200
26,770
26,021

31 ธันวาคม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
15,925
16,404
772
753
16,697
17,157
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7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
4
3
24,004
42,226
24,008
42,229

งบการเงินรวม
2564
2563
67
117
40,023
97,483
40,090
97,600

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.15 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.05
ถึง 0.45 ต่อปี )
8.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่นและเงินทดรองจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่นและเงินทดรองจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้สรรพากร
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
-

-

6,713

6,458

-

-

29
6,742

19,226
25,684

129,203

207,153

-

-

55,816
185,019
185,019

13,810
3,287
224,250
224,250

6,742

25,684

1,398
8,125
9,523
194,542

659
9,970
10,629
234,879

613
114
727
7,469

5,378
3
5,381
31,065

ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลา 30 วัน ถึง 120 วัน
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9.

สินทรัพย์ ทเี่ กิดจากสัญญา/หนีส้ ินทีเ่ กิดจากสัญญา

9.1

สินทรัพย์ ทเี่ กิดจากสัญญา - รายได้ ทยี่ งั ไม่ ได้ เรียกชําระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงเหลือของรายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระจํานวน 408 ล้านบาท (2563: 389 ล้านบาท)
คาดว่าจะเรี ยกชําระได้ภายในหนึ่งปี ทั้งหมด

9.2

รายได้ ทรี่ ับรู้ ทเี่ กีย่ วข้ องกับยอดคงเหลือตามสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยมี รายได้ที่รับรู ้ที่เคยรวมอยู่ในยอดยกมาของรายได้ค่าก่ อสร้ างรั บล่วงหน้า
จํานวน 14 ล้านบาท (2563: 34 ล้านบาท)

9.3

รายได้ ทคี่ าดว่ าจะรับรู้ สําหรับภาระทีย่ งั ปฏิบัตไิ ม่ เสร็จสิ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยคาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู ้ในอนาคตสําหรับภาระที่ยงั ปฏิบตั ิไม่เสร็ จสิ้ น (หรื อยัง
ไม่เสร็ จสิ้นบางส่วน) ของสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าจํานวน 1,287 ล้านบาท (2563: 1,050 ล้านบาท) ซึ่งบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะ
ปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิของสัญญาดังกล่าวเสร็ จสิ้นภายใน 2 ปี หรื อสั้นกว่า

10.

สินค้ าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุน

วัตถุดิบ
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
รวม

2564
259,763
4,944
264,707

2563
243,491
5,095
248,586

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2564
2563
(4,269)
(4,167)
(4,269)
(4,167)

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
2564
2563
255,494
239,324
4,944
5,095
260,438
244,419

ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยบันทึ กการปรั บลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลื อให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ น
จํานวน 0.1 ล้านบาท โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนจากการรับจ้างผลิต (2563: มีการกลับรายการปรับลดมูลค่า
สิ นค้าคงเหลือเป็ นจํานวน 0.2 ล้านบาท โดยนําไปหักจากมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี )
11.

เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระคํา้ ประกัน
เงิ นฝากธนาคารที่ มีภาระคํ้าประกันของบริ ษทั ย่อยประกอบด้วย เงิ นฝากประจําจํานวน 5 ล้านบาท (2563: 5 ล้าน
บาท) ซึ่ งนําไปคํ้าประกันวงเงิ นสิ นเชื่ อที่ ได้รับจากธนาคารและหนังสื อคํ้าประกันที่ธนาคารออกให้ และเงิ นฝาก
ประจําจํานวน 5 ล้านบาท (2563: 5 ล้านบาท) ซึ่งเป็ นเงินประกันที่รับจากพนักงาน
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12.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริ ษทั

บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
บริ ษทั เบสท์เทคอินดัสตรี ส์ จํากัด
รวม

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2564
2563

2564

2563

(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าตามบัญชีตามวิธี
ส่วนได้เสี ย
2564
2563

300,000
25,000

298,501
25,000

298,501
25,000

339,466
22,745

511,432
23,522

323,501

323,501

362,211

534,954

สัดส่วนเงินลงทุน
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
300,000
99.5
99.5
25,000
100.0
100.0

ราคาทุน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนออกจําหน่ายและเรี ยก
ชําระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์เป็ นจํานวน 220 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 2,200,000 หุ ้น มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท) จากเดิม
80 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 800,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 300 ล้านบาท (หุน้ สามัญ
3,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)
บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังต่อไปนี้

บริ ษทั
บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
บริ ษทั เบสท์เทคอินดัสตรี ส์ จํากัด
รวม

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ในระหว่างปี
2564
2563
(156,744)
29,629
(776)
(361)
(157,520)
29,268

(หน่วย: พันบาท)
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯรับ
2564
2563
15,223
15,223
-
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13.

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
อาคารให้เช่า
2564
2563
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม
357,533
357,533
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
357,533
357,533
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม
66,395
48,458
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
17,875
17,937
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
84,270
66,395
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
291,138
309,075
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
273,263
291,138
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นจํานวนเงิน 349 ล้านบาท (2563:
จํานวน 349 ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) สําหรับ
อาคารให้เช่า ข้อสมมติฐานหลักที่ ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารให้เช่าดังกล่าวประกอบด้วย อัตรา
ผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่วา่ งระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า
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14.

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน

ส่วนปรับปรุ ง อาคารและ เครื่ องจักร
ที่ดิน
สิ่ งปลูกสร้าง และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้
สํานักงาน

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
55,549
32,283
530,314
465,811
55,303
รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์
สิ ทธิ การใช้จากการนํา
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16
มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
(23,300)
รับโอนจากสิ นทรัพย์
สิ ทธิ การใช้
1,161
ซื้อเพิ่ม
300
27,200
4,711
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
(6,123)
(4,582)
โอนเข้า (ออก)
36,126
27,677
19,304
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
55,549
68,409
558,291
484,053
55,432
รับโอนจากสิ นทรัพย์
สิ ทธิ การใช้
7,023
ซื้อเพิ่ม
27,923
1,988
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
(79,432)
(5,945)
โอนเข้า (ออก)
2,129
(1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
55,549
68,409
558,291
441,696
51,474
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
735
212,074
306,450
46,227
รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์
สิ ทธิ การใช้จากการนํา
มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 16
มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
(6,441)
รับโอนจากสิ นทรัพย์
สิ ทธิ การใช้
907
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
3,682
24,347
23,484
4,178
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่วนที่
(5,841)
(4,528)
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
4,417
236,421
318,559
45,877
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
6,841
26,162
30,171
3,384
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่วนที่
(78,632)
(5,915)
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
11,258
262,583
270,098
43,346
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
55,549
63,992
321,870
165,494
9,555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
55,549
57,151
295,708
171,598
8,128
ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2563 (56 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนจากการรับจ้างผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
2564 (60 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนจากการรับจ้างผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้าง

รวม

88,478

34,494

1,262,232

(22,388)

-

(45,688)

21,250
1,294
(884)
87,750

52,043
(1,632)
(83,107)
1,798

22,411
85,548
(13,221)
1,311,282

47
(16,401)
71,396

438
(2,128)
108

7,023
30,396
(101,778)
1,246,923

78,947

-

644,433

(16,212)

-

(22,653)

16,629
5,735

-

17,536
61,426

(884)
84,215
1,794

-

(11,253)
689,489
68,352

(16,400)
69,609

-

(100,947)
656,894

3,535
1,787

1,798
108

621,793
590,029
61,426
68,352
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์
สิ ทธิ การใช้จากการนํา
มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 16
มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
รับโอนจากสิ นทรัพย์
สิ ทธิ การใช้
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รับโอนจากสิ นทรัพย์
สิ ทธิ การใช้
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์
สิ ทธิ การใช้จากการนํา
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 16
มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
รับโอนจากสิ นทรัพย์
สิ ทธิ การใช้
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาส่วนที่จาํ หน่าย/
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาส่วนที่จาํ หน่าย/
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้ง
ส่วนปรับปรุ ง ส่วนปรับปรุ ง เครื่ องจักรและ และเครื่ องใช้
ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ์
สํานักงาน
ยานพาหนะ

(หน่วย: พันบาท)

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้าง

รวม

14,584

10,030

295,267

8,039

40,263

20,590

388,773

-

-

(16,700)

-

(21,250)

-

(37,950)

15,752
30,336

2,694
12,724

1,161
(3,889)
2,144
277,983

72
(54)
8,057

21,250
40,263

(20,590)
-

22,411
72
(3,943)
369,363

30,336

12,724

7,023
(39,353)
245,653

120
8,177

(2,990)
37,273

-

7,023
120
(42,343)
334,163

735

3,750

161,924

6,887

33,878

-

207,174

-

-

(6,034)

-

(16,059)

-

(22,093)

2,400

1,165

907
16,954

897

16,629
4,885

-

17,536
26,301

3,135
3,033

4,915
1,273

(3,835)
169,916
15,695

(45)
7,739
167

39,333
929

-

(3,880)
225,038
21,097

6,168

6,188

(39,181)
146,430

7,906

(2,989)
37,273

-

(42,170)
203,965

27,201
24,168

7,809
6,536

108,067
99,223

318
271

930
-

-

144,325
130,198

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2563 (23 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนค่าเช่า ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

26,301

2564 (17 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนค่าเช่า ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

21,097
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่
มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงิ นประมาณ 440 ล้านบาท (2563: 506
ล้านบาท) (เฉพาะกิจการ: 131 ล้านบาท 2563: 146 ล้านบาท)
บริ ษทั ย่อยได้นาํ ที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้างซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 74 ล้านบาท
(2563: 81 ล้านบาท) ไปคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
15.

สัญญาเช่ า
กลุ่มบริ ษทั ทําสัญญาเช่ าสิ นทรั พย์เพื่อใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั โดยมี อายุสัญญาระหว่าง 3 ถึ ง 10 ปี
(เฉพาะกิจการ: อายุสญ
ั ญาระหว่าง 3 ถึง 10 ปี )
ก) สินทรัพย์ สิทธิการใช้
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สาํ หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุ ปได้ดงั นี้

(หน่วย: พันบาท)

ที่ดินและ
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน
อาคาร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
9,250
15,207
เพิ่มขึ้น
โอนออก
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
(1,423)
(5,069)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
7,827
10,138

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องจักร
ติดตั้ง และ
และอุปกรณ์
อุปกรณ์
โรงงาน
สํานักงาน
14,177
836
1,600
1,219
(7,023)
(2,672)
(929)
6,082
1,126

ยานพาหนะ
3,654
(934)
2,720

รวม
43,124
2,819
(7,023)
(11,027)
27,893
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
โอนออก
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและ
เครื่ องจักร
ที่ดินและส่ วน ส่ วนปรับปรุ ง และอุปกรณ์
ปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
โรงงาน
9,250
8,550
8,702
(7,023)
(1,423)
(2,850)
(1,679)
7,827
5,700
-

รวม
26,502
(7,023)
(5,952)
13,527
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ข) หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า

จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม
2564
2563
26,741
39,562
(1,870)
(3,089)
24,871
36,473
(10,340)
(13,753)
14,531

22,720

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
15,930
24,394
(1,411)
(2,222)
14,519
22,172
(4,217)
(7,644)
10,302

14,528

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด
ดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
เพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยที่รับรู ้
จ่ายค่าเช่า
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2564
2563
36,473
14,227

2,499
1,393
(15,494)
24,871

32,622
7,800
1,881
(20,057)
36,473

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
22,172
8,050

811
(8,464)
14,519

22,074
1,117
(9,069)
22,172

ค) ค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับสัญญาเช่ าทีร่ ับรู้ ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ่ายชําระค่าเช่าผันแปร

งบการเงินรวม
2564
2563
11,027
11,187
1,393
1,881
35,693
32,058
1,787
1,434

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
5,952
6,554
811
1,117
-

ง) อื่น ๆ
กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 52.8 ล้าน
บาท ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้นและค่าเช่าผันแปรที่ไม่ข้ ึนอยูก่ บั ดัชนีหรื ออัตรา
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16.

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2564
2563
198,715
143,045
161,363
163,086
360,078
306,131

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
รวม

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินคิดดอกเบี้ยตามอัตราตลาด และคํ้าประกันโดยการจํานําเงินฝากประจําและการ
จดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อย และคํ้าประกันโดยบริ ษทั ฯและกรรมการของกลุ่มบริ ษทั
17.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
18.

งบการเงินรวม
2564
2563
107,982
131,261
694
4,045
4,561
7,638
17,385
34,550
130,622
177,494

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
282
3,248
250
276
532
3,524

สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
39,049
32,910
10,167
9,350
ส่วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
5,988
6,248
712
703
ต้นทุนดอกเบี้ย
550
471
124
114
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
(3,104)
(580)
(1,761)
สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี
42,483
39,049
9,242
10,167
บริ ษทั ย่อยคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ นจํานวนประมาณ 2.3 ล้าน
บาท (2563: จํานวน 7.3 ล้านบาท) (เฉพาะกิจการ: ไม่มี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่ม
บริ ษทั ประมาณ 11 ปี (เฉพาะกิจการ: 11 ปี ) (2563: 11 ปี เฉพาะกิจการ: 11 ปี )
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สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวน
พนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564
(ร้อยละต่อปี )
1.62
3.00 - 7.00

2563
(ร้อยละต่อปี )
1.62
3.00 - 7.00

2564
(ร้อยละต่อปี )
1.62
3.00 - 7.00

2563
(ร้อยละต่อปี )
1.62
3.00 - 7.00

0 - 50

0 - 50

0 - 50

0 - 50

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติ ฐานที่ สําคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ร้อยละต่อปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
อัตราคิดลด
1.0
(2,618)
2,961
(131)
137
อัตราการขึ้นเงินเดือน
1.0
3,643
(3,255)
223
(214)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
20.0
(3,649)
4,719
(22)
25
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ร้อยละต่อปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
อัตราคิดลด
1.0
(2,523)
2,857
(213)
223
อัตราการขึ้นเงินเดือน
1.0
3,167
(2,846)
317
(308)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
20.0
(3,094)
3,999
(15)
17
19.

สํารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้า
มี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถ
นําไปจ่ายเงินปั นผลได้
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20.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าจ้างผูร้ ับเหมาช่วง
การเปลี่ยนแปลงในวัตถุดิบ และวัสดุสิ้นเปลือง
21.

งบการเงินรวม
2564
2563
315,141
308,696
81,905
75,050
822,504
889,350
16,121
(29,104)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
16,673
18,738
44,924
50,792
-

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในกําไรขาดทุน

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

3,586

3,951

3,560

3,788

(159)
3,427

(432)
3,519

372
3,932

701
4,489
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รายการกระทบยอดระหว่างกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
คูณอัตราภาษี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้บนั ทึก
ในระหว่างปี
รายการขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในปี ก่อน
ส่ วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีจากการทํางบการเงินรวม
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
อื่น ๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกําไรขาดทุน

งบการเงินรวม
2564
2563
(139,838)
46,446
20%
20%

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(138,535)
47,285
20%
20%

(27,968)

9,289

(27,707)

9,457

34,196

-

-

-

(2,731)
(225)

(6,413)
(482)

31,504
-

(5,854)
-

135
(352)
372
155
3,427

483
(873)
1,515
1,125
3,519

115
(352)
372
135
3,932

409
(873)
1,350
886
4,489

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
854
833
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
8,497
7,810
1,848
2,033
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
100
190
อื่น ๆ
303
361
198
151
รวม
9,754
9,194
2,046
2,184
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สัญญาเช่า
รวม

1,549
1,549

1,148
1,148

1,121
1,121

887
887

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

8,205

8,046

925

1,297
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยมีขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวน 360 ล้านบาท (2563: 195 ล้านบาท) ที่บริ ษทั
ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั ย่อยอาจไม่มีกาํ ไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนําผลแตกต่างชัว่ คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้
ผลขาดทุนทางภาษีของบริ ษทั ย่อยที่ยงั ไม่ได้ใช้มีจาํ นวนเงิน 360 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้ นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์
ภายในปี 2569
22.

การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับกิจการผลิตเครื่ องจักร อุปกรณ์ และ
ชิ้นส่ วน และการผลิตโครงสร้างโลหะสําหรับงานก่อสร้างหรื องานอุตสาหกรรม หรื อการซ่อม Platform ตามบัตร
ส่งเสริ มการลงทุนเลขที่ 61-1345-1-01-2-2 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ภายใต้เงื่อนไขที่กาํ หนดบางประการ สิ ทธิ
พิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสําหรับกําไรที่ ได้จากการประกอบกิ จการที่ ได้รับการ
ส่งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 23 เมษายน 2562)
รายได้ของบริ ษทั ย่อยจําแนกตามกิ จการที่ ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรั บปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้

รายได้จากการรับจ้างผลิต
รายได้ในประเทศ
รายได้จากการส่งออก
รวม
23.

กิจการที่ได้รับการส่งเสริ ม
2564
2563
956,188
252,619
1,208,807

857,761
413,121
1,270,882

กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริ ม
2564
2563
45,347
45,347

166,178
166,178

(หน่วย: พันบาท)
รวม
2564
2563
1,001,535
252,619
1,254,154

1,023,939
413,121
1,437,060

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี

24.

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานที่นาํ เสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริ ษทั ที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสูงสุดด้านการ
ดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและ
ประเมิ นผลการดําเนิ นงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯคือคณะ
กรรมการบริ หาร
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กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นธุรกิจหลักในส่ วนงานดําเนิ นงานที่รายงานเพียงส่ วนงานเดียว คือ ส่ วนงานรับจ้างผลิตโครงสร้าง
เหล็กเพื่อใช้ในการก่อสร้างและงานอุตสาหกรรม และดําเนิ นธุ รกิ จในเขตภูมิศาสตร์ เดี ยว คือ ประเทศไทย กลุ่ม
บริ ษทั ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของส่ วนงานดังกล่าวโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานซึ่ งวัด
มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานรวมในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กําไร
จากการดําเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิ น จึ งถือเป็ นการรายงานตามส่ วนงานดําเนิ นงานและเขต
ภูมิศาสตร์แล้ว
ข้ อมูลเกีย่ วกับเขตภูมศิ าสตร์
กลุม่ บริ ษทั ดําเนินกิจการในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสิ นทรัพย์ท่ีแสดงอยูใ่ นงบการเงิน จึง
ถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ารายใหญ่
ในปี 2564 บริ ษทั ย่อยมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวนสองรายเป็ นจํานวนเงิน 756 ล้านบาท (2563: จํานวนสามราย
เป็ นจํานวนเงิ น 852 ล้านบาท) ซึ่ งมาจากส่ วนงานการรับจ้างผลิตโครงสร้างเหล็กเพื่อใช้ในการก่ อสร้ างและงาน
อุตสาหกรรม
25.

กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
กลุม่ บริ ษทั และพนักงานบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริ ษทั และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 และร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงาน
เมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินสมทบ
ดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน 3.8 ล้านบาท (2563: 3.7 ล้านบาท) (เฉพาะกิจการ: 0.5 ล้านบาท 2563: 0.5 ล้านบาท)

26.

เงินปันผลจ่ าย
เงินปันผล
เงินปันผลจ่ายประจําปี 2563

27.

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่
9 เมษายน 2564

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)
15,120

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุน้ (บาท)
0.02

ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจจะเกิดขึน้

27.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยมีรายจ่ายฝ่ ายทุนจํานวนเงิน 0.5 ล้านบาท (2563: 11 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่ วนของเงินลงทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชําระในบริ ษทั ย่อยเป็ น
จํานวนเงิน 75 ล้านบาท (2563: 75 ล้านบาท)
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27.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาเช่ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีค่าเช่าจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สญ
ั ญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
งบการเงินรวม
2564
2563
24,128
24,794
121
24,249
24,794

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม
27.3

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
292
122
121
413
122

การคํา้ ประกัน
ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อให้แก่บริ ษทั ย่อยในวงเงิน 7 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ และ
1,556 ล้านบาท (2563: 5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ และ 1,546 ล้านบาท)
ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ย่อยคงเหลืออยูเ่ ป็ น
จํานวนเงิน 3 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ และ 346 ล้านบาท (2563: 4 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ และ 450 ล้านบาท) เพื่อคํ้า
ประกันเกี่ยวกับการซื้อสิ นค้า การใช้ไฟฟ้าและอื่น ๆ
ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยมีเลตเตอร์ออฟเครดิตเหลืออยูจ่ าํ นวน 3 ล้านบาท (2563: 21 ล้านบาท)

28.

ลําดับชั้นของมูลค่ ายุตธิ รรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
สิ นทรัพย์ที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
852
852
1,342
1,342
ล่วงหน้า
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

-

291

291

-

-

291

291
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29.

เครื่ องมือทางการเงิน

29.1 ตราสารอนุพนั ธ์ ทไี่ ม่ ได้ กาํ หนดให้ เป็ นเครื่ องมือทีใ่ ช้ ป้องกันความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยมีสญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีมูลค่าจํานวน 0.9 ล้านบาท (2563:
1.3 ล้านบาท) บริ ษทั ย่อยใช้สัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริ หารความเสี่ ยงในการทําธุ รกรรม
บางส่ วน โดยเข้าทําสัญญาดังกล่าวในช่วงเวลาที่ สอดคล้องกับความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ของรายการอ้างอิงซึ่งมีอายุสญ
ั ญาโดยทัว่ ไปตั้งแต่ 1 เดือนถึง 12 เดือน
29.2 วัตถุประสงค์ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงินที่ สําคัญของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้า และ
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว
และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ดังนี้
ความเสี่ยงด้ านเครดิต
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา เงินฝากกับธนาคารและ
สถาบันการเงิน และเครื่ องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจํานวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริ ษทั อาจต้องสูญเสี ยจากการให้สินเชื่อ
คือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้การค้ าและสินทรัพย์ ทเี่ กิดจากสัญญา
กลุม่ บริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะ
เกิ ดผลขาดทุนทางการเงิ นที่ มีสาระสําคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั มี การติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้ การค้าและ
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาอย่างสมํ่าเสมอ
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสํารองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นคํานวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้ คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระสําหรับลูกค้าแต่ละราย การคํานวณ
ผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ด้า นเครดิ ต ที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึ้ น คํา นึ ง ถึ ง มู ล ค่ า ของเงิ น ตามเวลาและข้อ มู ล ที่ มี ค วาม
สมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนั และการ
คาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต
เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร
กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินโดยจะลงทุนกับ
คู่สญ
ั ญาที่ได้รับการอนุมตั ิแล้วเท่านั้นและอยูใ่ นวงเงินสิ นเชื่อที่กาํ หนดให้กบั คู่สญ
ั ญาแต่ละราย โดยวงเงินสิ นเชื่อจะ
ถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจําทุกปี และอาจมีการปรับปรุ งในระหว่างปี ขึ้นอยูก่ บั ความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั การกําหนดวงเงินดังกล่าวเป็ นการช่วยลดความเสี่ ยงของการกระจุกตัว
และบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชําระของคู่สญ
ั ญา
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กลุม่ บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้และตราสารอนุพนั ธ์ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สญ
ั ญาเป็ นธนาคารที่
มี อนั ดับความน่ าเชื่ อถื อด้านเครดิ ตที่ อยู่ในระดับสู งซึ่ งประเมิ นโดยสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือด้านเครดิ ต
ระหว่างประเทศ
ความเสี่ยงด้ านตลาด
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านตลาด 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ ยงจากราคาสิ นค้า ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และ
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากราคาสินค้ า
บริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากการผันผวนของราคาเหล็กซึ่ งเป็ นวัตถุดิบหลัก บริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาสัง่ ซื้ อเหล็กที่
ต้องใช้ในการผลิตกับผูจ้ ดั จําหน่ายโดยเร็ วที่สุด หลังจากตกลงเข้าทําสัญญารับจ้างผลิตกับลูกค้า เพื่อช่วยลดความ
เสี่ ยงจากความผันผวนของราคาเหล็ก
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเกี่ยวเนื่ องจากรายได้และรายจ่ายที่เป็ นสกุลเงิ นตรา
ต่ างประเทศ บริ ษ ัท ย่อ ยบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนโดยการกําหนดราคาที่ ระบุ ในสัญญากับลู กค้าให้
ครอบคลุมความเสี่ ยงในระดับหนึ่ง และกําหนดนโยบายที่เหมาะสมเพื่อเข้าทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
อย่างสมํ่าเสมอ เผื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกิจการ
บริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐฯ

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
(ล้าน)
(ล้าน)
1

1

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
(ล้าน)
(ล้าน)
4

2

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
33.4199
29.9909

ตารางต่อไปนี้ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกําไรก่อนภาษีของบริ ษทั ย่อยจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิ ดขึ้นอย่าง
สมเหตุสมผลของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ โดยกําหนดให้ตวั แปรอื่นทั้งหมดคงที่
สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐฯ

เพิ่มขึ้น / ลดลง
(ร้อยละ)
+5
-5

ผลกระทบต่อกําไรก่อนภาษี
(ล้านบาท)
(4.1)
3.9
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินกูย้ ืมระยะสั้น สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิน
ส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ ยคงที่ ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั
บริ ษทั ย่อยบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยโดยการจัดหาเงิ นกูย้ ืมที่ มีอตั ราดอกเบี้ ยคงที่ เป็ นส่ วนใหญ่ ทําให้ฝ่าย
บริ หารของบริ ษทั ย่อยเชื่อว่าบริ ษทั ย่อยไม่มีผลกระทบต่อกําไรก่อนภาษีจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่ อาจ
เกิดขึ้นอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องโดยการรักษาระดับเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดและการบริ หาร
จัดการสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นหมุนเวียนของกลุ่ มบริ ษทั รวมถึ งแหล่งเงิ นทุ นให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสมสําหรั บการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
29.3 มูลค่ ายุตธิ รรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงิ นส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั อยูใ่ นประเภทระยะสั้นหรื อมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน
30.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั คือการจัดให้มีซ่ ึงโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุน
การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุน้ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มี
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 0.64:1 (2563: 0.53:1) และเฉพาะกิจการมีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 0.03:1 (2563:
0.03:1)

31.

การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
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เอกสารแนบ
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เอกสารแนบ 1 รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร ผู้ มี อาํ นาจควบคุ ม และเลขานุ ก ารบริ ษั ท
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564
ชื่ อ–สกุล:
รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี ววิ ฒั นา
อายุ: 67 ปี
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง 13 สิ งหาคม 2557
ตําแหน่ งปัจจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาเอก สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี้ สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม
• Director Certification Program (DCP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
• The Role of Chairman (RCM) ปี 2557
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
–
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
–
จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการ
บริ ษทั จดทะเบียน 3 บริ ษทั
บริ ษทั ทัว่ ไป
3 บริ ษทั
ประสบการณ์
2557 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
มิ.ย. 2562–ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
บริ ษทั บรรจุภณั ฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม จํากัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ชิค รี พบั บลิค จํากัด
2555 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบนั
อนุญาโตตุลาการ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2531 – ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั
บี อาร์ ซี เอส จํากัด
2527 – ปัจจุบนั
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
2557 – ก.พ. 2562 ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
2556 – ม.ค. 2562 ประธานกรรมการ
บริ ษทั อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณั ฑ์ จํากัด(มหาชน)
2536 – 2560
กรรมการ บริ ษทั
บี แอนด์ พี เซอร์วสิ เซส จํากัด
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ชื่ อ –สกุ ล :

นายศราวุ ธ จารุ จิ น ดา

อายุ : 63 ปี

วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง 1 ตุลาคม 2559
ตําแหน่ งปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ – การเงิน
มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี้ สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม
• Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2558 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
• Directors Certification Program (DCP) ปี 2543
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
–
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
–
จํานวนบริษทั ทีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการ
บริ ษทั จดทะเบียน 3 บริ ษทั
บริ ษทั ทัว่ ไป
1 บริ ษทั
ประสบการณ์
2559 – ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
มี.ค. 2562–ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบนั
กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสี่ ยง บริ ษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั แอสเซทไวส์ จํากัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
บริ ษทั ชิค รี พบั บลิค จํากัด
2556 – ม.ค. 2562 ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณั ฑ์ จํากัด (มหาชน)
2555 – 2560
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2555 – 2560
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ประธานสายสิ นเชื่อธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
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ชื่ อ –สกุ ล : นายศัก ดา หาญบุ ญ ตรง

อายุ : 67 ปี

วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง 13 สิ งหาคม 2557
ตําแหน่ งปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาโท ศิลปศาสตร์(กฎหมายเศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) ปี 2557 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
–
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
–
จํานวนบริษทั ทีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการ
บริ ษทั จดทะเบียน 1 บริ ษทั
บริ ษทั ทัว่ ไป
1 บริ ษทั
ประสบการณ์
2557 – ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
2556 – ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั
โมเดไทย จํากัด

56–1 One Report 2564

ชื่ อ –สกุ ล : นางสาวจงกลณี ตัน สุ ว รรณ

อายุ : 57 ปี

วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง 18 ธันวาคม 2562
ตําแหน่ งปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล /
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง / กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาโท การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัตกิ ารอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
–
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
–
จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการ
บริ ษทั จดทะเบียน 1 บริ ษทั
บริ ษทั ทัว่ ไป
– ไม่มี –
ประสบการณ์
พ.ค.2564 – ปัจจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2562 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
มี.ค. 2562 – ปัจจุบนั
ที่ปรึ กษา บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
ม.ค. 2559 – ก.พ. 2562
รักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จํากัด (มหาชน)
สายงานการเงินและการจัดการ
ต.ค. 2557 – ธ.ค. 2558
รักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
สายงานการเงินและการจัดการ
พ.ย. 2536 – มี.ค. 2557
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการ
บริ ษทั ไทยโรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
พ.ค. 2534 – ต.ค. 2536
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษทั เค เอส เอส เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
พ.ค. 2530 – เม.ย. 2534
ผูส้ อบบัญชี
SGV ARTHUR ANDERSEN & Co, S.C.

56–1 One Report 2564

ชื่ อ–สกุล:

นายวิสุทธิ์ จิราธิยตุ

อายุ: 69 ปี

วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง
28 กุมภาพันธ์ 2564
ตําแหน่ งปัจจุบนั
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
• ปริ ญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) (รุ่ น 67/2007) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
• Role of the Chairman Program (RCP) (รุ่ น 26/2011)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
• Director Certification Program (DCP) (รุ่ น 209/2015) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการ
บริ ษทั จดทะเบียน 1 บริ ษทั
บริ ษทั ทัว่ ไป
2 บริ ษทั
ประสบการณ์ :
ก.พ. 2564-ปั จจุบนั กรรมการ กรรมการบริ หาร
บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
2563-ธค. 2564
ที่ปรึ กษา
บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
มี.ค.2564-ปั จจุบนั กรรมการมีอาํ นาจลงนาม
บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
บริ ษทั บางกอกสตีลไวร์ จํากัด
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมฯ
ที่ปรึ กษา
สถาบันเสริ มสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมฯ
กรรมการ
คณะกรรมการภาษีอากร สภาอุตสาหกรรมฯ
กรรมการ
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
กรรมการ, อนุกรรมการบริ หารงานบุคคล สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน)
กรรมการ, คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล
2549-2560
ประธานกรรมการ
บริ ษทั สยามสติล ซินดิเกต จํากัด (มหาชน)
2549-2560
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษทั เอเชีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
2549-2560
กรรมการ
บริ ษทั Lao Metal Industry จํากัด
2528-2549
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สยาม สติล ซินดิเกต จํากัด (มหาชน)
2525-2528
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ
บริ ษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
2522–2525
หัวหน้าหน่วยสิ นเชื่อสาขา ฝ่ ายสิ นเชื่อ ธนาคารทหารไทย จํากัด
2519-2520
ที่ปรึ กษา
บริ ษทั สับปะรดไทย จํากัด
2517-2519
วิศวกรโรงงาน
บริ ษทั อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋ องไทย จํากัด
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ชื่ อ–สกุล:

นายโชติก รัศมีทินกรกุล

อายุ: 60 ปี

วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง
ตําแหน่ งปัจจุบนั

23 กรกฎาคม 2555
กรรมการมีอาํ นาจลงนาม / ประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) ปี 2557 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
22.34
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
–
จํานวนบริษทั ทีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการ
บริ ษทั จดทะเบียน 1 บริ ษทั
บริ ษทั ทัว่ ไป
4 บริ ษทั
ประสบการณ์
2555 – ปัจจุบนั
กรรมการมีอาํ นาจลงนาม ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2530 – ปัจจุบนั
กรรมการมีอาํ นาจลงนาม กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
ก.ย. 2561–ปัจจุบนั รักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายวิจยั –พัฒนาธุรกิจ บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
2558 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั บีที โลหะ จํากัด
2558 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั เบสท์เทคอินดัสตรี ส์ จํากัด
2558 – ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั
โกลบอล อินดัสเตรี ยล แอสเซท จํากัด
2558 – 2562
กรรมการ
บริ ษทั โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี จํากัด
2558 – 2562
กรรมการ
บริ ษทั บีที แอนด์ อาวล์ โซล่าร์ 1 จํากัด
2530 – ส.ค. 2561 รักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด
บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
รักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ – สัตหีบ
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ชื่ อ–สกุล:

นายเสษฐา วัยวุฒิภิญโญ

อายุ: 57 ปี

วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง
6 มกราคม 2560
ตําแหน่ งปัจจุบนั
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประวัตกิ ารอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) ปี 2560 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
–
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
–
จํานวนบริษัททีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการ
บริ ษทั จดทะเบียน – บริ ษทั
บริ ษทั ทัว่ ไป
– บริ ษทั
ประสบการณ์
2558 – ปัจจุบนั
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
2560 – ก.พ. 2561
กรรมการมีอาํ นาจลงนาม กรรมการบริ หาร
บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
เม.ย. 2560 – ก.พ.2561
กรรมการมีอาํ นาจลงนาม
บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
2558 – ก.พ.2561
กรรมการ
บริ ษทั โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี จํากัด
2532 – 2558
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
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ชื่ อ –สกุ ล :

นายปิ ยะ สุ ข ศรี

อายุ : 52 ปี

วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง 1 ธันวาคม 2563
ตําแหน่ งปัจจุบนั
กรรมการมีอาํ นาจลงนาม / รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน / (รักษาการ) รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ สํานักงาน
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาการบริ หารทัว่ ไป (ภาคภาษาอังกฤษ)
• ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัตกิ ารอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) (class 178/2020) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
• e–learning CFO’s Orientation Course (Thai Version) ศูนย์ส่งเสริ มการพัฒนาความรู ้ตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรเลขานุการบริ ษทั (Class 91/2018)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
• Executive Development Program “EDP” (Class of Year 2016)
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย (TLCA)
• Executive Coaching Program
M.I.S.S. Consult
• CFO Certification Program (Class 2008)
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
–
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
–
ประสบการณ์
มี.ค. 2564 – ปัจจุบนั
รักษาการ รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ-สํานักงาน บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
มี.ค. 2564 – ปัจจุบนั
กรรมการมีอาํ นาจลงนาม
บริ ษทั เบสท์เทคอินดัสตรี ส์ จํากัด
ธ.ค. 2563 – ปั จจุบนั
กรรมการมีอาํ นาจลงนาม
บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
มี.ค. 2563 – ปัจจุบนั
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
มี.ค. 2563 – ปัจจุบนั
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
ธ.ค. 2561 – ม.ค. 2563
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษทั อินเซปชัน่ เทคโนโลยี จํากัด
ธ.ค. 2560 – ต.ค. 2561
รองกรรมการสายงานบัญชีและการเงิน
บริ ษทั อุตสาหกรรมไทย บรรจุภณั ฑ์ จํากัด (มหาชน)
มี.ค. 2560 – พ.ย. 2560
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี
บริ ษทั บางกอกแร้นซ์ จํากัด (มหาชน)
ก.ค. 2555 – ส.ค. 2559
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี
บริ ษทั ไมเนอร์ โกลบอลโซลูชนั่ จํากัด
พ.ค. 2550 – ธ.ค. 2554
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษทั โกลบอล อาร์คิเทคเจอรัล จํากัด
พ.ย. 2549 – มี.ค. 2550
หัวหน้าแผนกบัญชีและการควบคุม
บริ ษทั วาลีโอ สยาม เทอร์มอลซิ สเต็มส์ จํากัด
ม.ค. 2542 – พ.ย. 2549
ที่ปรึ กษา
บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึ กษา จํากัด
ส.ค. 2537 – ธ.ค. 2541
ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
มี.ค. 2537 – ก.ค. 2537
เจ้าหน้าที่บญั ชี
บริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน)
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ชื่ อ –สกุ ล :

นางสาวพรพิ ม ล บุ ต รบุ รี

อายุ : 43 ปี

วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง
17 มิถุนายน 2562
ตําแหน่ งปัจจุบนั
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน – ด้านการเงิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
• ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
–
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
–
ประสบการณ์
มิ.ย. 2562–ปัจจุบนั ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน-ด้านการเงิน
บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
2561 – 2562
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
บริ ษทั เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จํากัด (มหาชน)
2557 – 2560
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
บริ ษทั บลิส–เทล จํากัด (มหาชน)
2556 – 2557
Export Document Division Manager
บริ ษทั ซีเฟรชอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
2547 – 2556
ผูจ้ ดั การแผนกบริ หารการเงิน
บริ ษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิ เซส จํากัด (มหาชน)
ชื่ อ –สกุ ล :

นางวรวรรณ วิ ริ ยะ

อายุ : 55 ปี

วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง 23 กุมภาพันธ์ 2560
ตําแหน่ งปัจจุบนั เลขานุการบริ ษทั
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ (สถิติ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัตกิ ารอบรม
• ผูป้ ฏิบตั ิงานเลขานุการบริ ษทั (CSP) รุ่ นที่ 1/2560
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
• Certified Investment & Securities Analyst Program: Level 1 (CISA I)
สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.00
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
–
ประสบการณ์
2560 – ปัจจุบนั
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
2545 – 2559
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ขอ้ มูลการลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
2545
หัวหน้าส่วนงบประมาณ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2543 – 2545
หัวหน้าส่วนงบประมาณ
บริ ษทั ปุ๋ ยแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)
2537 – 2542
นักวิเคราะห์อาวุโส
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ธนนคร จํากัด (มหาชน)
2531 – 2537
หัวหน้าหน่วยวางแผนธนาคาร
ธนาคารไทยทนุ จํากัด (มหาชน)
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* บริษัทอื่นๆ
1. บมจ. อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณ
ั ฑ์
2. บมจ. บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม
3. บจก. บี อาร์ ซี เอส
4. บจก. บีที โลหะ
5. บจก. โกลบอลอินดัสเตรี ยลแอสเซท
6. บจก. โมเดไทย
7. บจก. ชิค รี พบั บลิค
8. บจก. แอสเซทไวส์
Remarks:

X = ประธานกรรมการ
/// = กรรมการบริ หาร

x
x
x
x
/

/, V
/

น.ส.พรพิมล บุตรบุรี

นางวรวรรณ วิริยะ

V

V

V

Z

/, V

น.ส.รัตติพร จรัสมงคลเจริญ

/

นายปิ ยะ สุ ขศรี

/ , /// , /, /// ,
A
V

นายเสษฐา วัยวุฒิภิญโญ

/, //

นายโชติก รัศมีทินกรกุล

นางสาวจงกลณี ตันสุ วรรณ

/ , // / , //

นายเรวิดรา เรแมสซานดรา โจชิ

บริษัทย่ อย
1. บจก. เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง
2. บจก. เบสท์เทคอินดัสตรี ส์
บริษัทที่เกีย่ วข้ อง
* บริษัทจดทะเบียนในตลาดฯ
1. บมจ. ยูเอซี โกลบอล
2. บมจ. สหการประมูล

X

นายศักดา หาญบุญตรง

บมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์

นายศราวุธ จารุ จินดา

ผู้บริหารและ
ผู้มีอาํ นาจควบคุม

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

บริษัท

นายวิสุทธิ์ จิราธิยุต

การดํา รงตํา แหน่ ง ของกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร ผู้ มี อาํ นาจควบคุ ม และเลขานุ ก าร ของบริ ษั ท , บริ ษั ท ย่ อ ยและ
บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564

V

V

/

///
//

/
/
/
x

//
x
/ = กรรมการบริ ษัท
V = ผู้บริ หาร

// = กรรมการตรวจสอบ
A = ที่ปรึ กษา
Z = เลขานุการบริ ษัท
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ผู้ดาํ รงตําแหน่ งบริหารสู งสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
ชื่ อ-สกุล

นายปิ ยะ สุขศรี

อายุ

52 ปี

วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง 1 ธันวาคม 2563
ตําแหน่ งปัจจุบนั
กรรมการมีอาํ นาจลงนาม / รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน / (รักษาการ) รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ สํานักงาน
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาการบริ หารทัว่ ไป (ภาคภาษาอังกฤษ)
• ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัตกิ ารอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) (class 178/2020) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
• e–learning CFO’s Orientation Course (Thai Version) ศูนย์ส่งเสริ มการพัฒนาความรู ้ตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรเลขานุการบริ ษทั (Class 91/2018)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
• Executive Development Program “EDP” (Class of Year 2016)
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย (TLCA)
• Executive Coaching Program
M.I.S.S. Consult
• CFO Certification Program (Class 2008)
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
–
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
–
ประสบการณ์
มี.ค. 2564 – ปัจจุบนั
รักษาการ รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ-สํานักงาน บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
มี.ค. 2564 – ปัจจุบนั
กรรมการมีอาํ นาจลงนาม
บริ ษทั เบสท์เทคอินดัสตรี ส์ จํากัด
ธ.ค. 2563 – ปั จจุบนั
กรรมการมีอาํ นาจลงนาม
บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
มี.ค. 2563 – ปัจจุบนั
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
มี.ค. 2563 – ปัจจุบนั
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษทั อินเซปชัน่ เทคโนโลยี จํากัด
ธ.ค. 2561 – ม.ค. 2563
ธ.ค. 2560 – ต.ค. 2561
รองกรรมการสายงานบัญชีและการเงิน
บริ ษทั อุตสาหกรรมไทย บรรจุภณั ฑ์ จํากัด (มหาชน)
มี.ค. 2560 – พ.ย. 2560
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี
บริ ษทั บางกอกแร้นซ์ จํากัด (มหาชน)
ก.ค. 2555 – ส.ค. 2559
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี
บริ ษทั ไมเนอร์ โกลบอลโซลูชนั่ จํากัด
พ.ค. 2550 – ธ.ค. 2554
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษทั โกลบอล อาร์คิเทคเจอรัล จํากัด
พ.ย. 2549 – มี.ค. 2550
หัวหน้าแผนกบัญชีและการควบคุม
บริ ษทั วาลีโอ สยาม เทอร์มอลซิ สเต็มส์ จํากัด
ม.ค. 2542 – พ.ย. 2549
ที่ปรึ กษา
บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึ กษา จํากัด
ส.ค. 2537 – ธ.ค. 2541
ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
บริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน)
มี.ค. 2537 – ก.ค. 2537
เจ้าหน้าที่บญั ชี
– ไม่มี –
ประวัตกิ ารกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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ผู้บริหารสายงานบัญชีทร่ี ายงานตรงต่ อ CFO (สมุห์บญ
ั ชี)
ผู้บริหารสายงานบัญชีทร่ี ายงานตรงต่ อ CFO (สมุห์บญ
ั ชี) – บัญชีต้นทุน
ชื่ อ–สกุล
นายณปภัช สุณิสาฐิติ
อายุ
48 ปี
ตําแหน่ งปัจจุบนั ผูจ้ ดั การแผนกบัญชีตน้ ทุน
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง 1 กรกฎาคม 2563
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประวัตกิ ารอบรม
• เจาะประเด็นปั ญหา และวิเคราะห์งบการเงินสําหรับ NPAEs
บริ ษทั แอคเคาท์ เทรนนิ่ง จํากัด
• เตรี ยมพร้อมภาษีการรับมรดก และภาษีที่ดินสิ่ งปลูกสร้าง และ E–Payment บริ ษทั แอคเคาท์ เทรนนิ่ง จํากัด
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.00
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
–
ประสบการณ์
ก.ค. 2563 – ปัจจุบนั
ผูจ้ ดั การแผนกบัญชีตน้ ทุน บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
มี.ค. 2544 – มิ.ย. 2563
เจ้าหน้าที่บญั ชีตน้ ทุน
บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
เป็ นผู้ทาํ บัญชีทมี่ คี ุณสมบัตติ ามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า และ เป็ นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ประวัตกิ ารกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

– ไม่มี –
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1. บจก. เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง
2. บจก. เบสท์เทคอินดัสตรี ส์
Remarks:
X = กรรมการผูจ้ ดั การ

/,X
/
/
/ = กรรมการบริ ษทั

I,V
V
/
V = ผูบ้ ริ หาร

น.ส. รัตติพร จรัสมงคลเจริญ

นายเรวิดรา เรแมสซานดรา โจชิ

นายปิ ยะ สุ ขศรี

บริษัท

นาวิสุทธิ์ จิราธิยุต

กรรมการและผู้บริหาร

นายโชติก รัศมีทนิ กรกุล

เอกสารแนบ 2 รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ กรรมการ และผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ย่ อ ย

V

บริ ษั ท เบสท์ เ ทค แอนด์ เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง จํา กั ด
ชื่ อ–สกุล
นายโชติก รัศมีทินกรกุล
อายุ
60 ปี
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง
23 กรกฎาคม 2555
ตําแหน่ งปัจจุบนั
กรรมการมีอาํ นาจลงนาม / กรรมการผูจ้ ดั การ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม
Director Accreditation Program (DAP) ปี 2557 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.00% (1 หุน้ )
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
–
ประสบการณ์
2555 – ปัจจุบนั
กรรมการมีอาํ นาจลงนาม ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2530 – ปัจจุบนั
กรรมการมีอาํ นาจลงนาม กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
ก.ย. 2561–ปัจจุบนั รักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายวิจยั –พัฒนาธุรกิจ บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
2558 – ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั
บีที โลหะ จํากัด
2558 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั เบสท์เทคอินดัสตรี ส์ จํากัด
2558 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั โกลบอล อินดัสเตรี ยล แอสเซท จํากัด
2558 – 2562
กรรมการ
บริ ษทั โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี จํากัด
2558 – 2562
กรรมการ
บริ ษทั บีที แอนด์ อาวล์ โซล่าร์ 1 จํากัด
2530 – ส.ค. 2561 รักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด
บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
รักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ – สัตหีบ
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ชื่ อ –สกุ ล :

นายวิ สุ ท ธิ์ จิ ร าธิ ยุ ต

อายุ : 69 ปี

วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง 11 มีนาคม 2564
ตําแหน่ งปัจจุบนั กรรมการมีอาํ นาจลงนาม
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
• ปริ ญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) (รุ่ น 67/2007) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
• Role of the Chairman Program (RCP) (รุ่ น 26/2011)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
• Director Certification Program (DCP) (รุ่ น 209/2015) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์ :
ก.พ. 2564-ปั จจุบนั กรรมการ กรรมการบริ หาร
บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
2563-ธค.2564
ที่ปรึ กษา
บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
มี.ค.2564-ปั จจุบนั กรรมการมีอาํ นาจลงนาม
บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
บริ ษทั บางกอกสตีลไวร์ จํากัด
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมฯ
ที่ปรึ กษา
สถาบันเสริ มสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมฯ
กรรมการ
คณะกรรมการภาษีอากร สภาอุตสาหกรรมฯ
กรรมการ
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
กรรมการ, อนุกรรมการบริ หารงานบุคคล สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน)
กรรมการ, คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล
2549-2560
ประธานกรรมการ
บริ ษทั สยามสติล ซินดิเกต จํากัด (มหาชน)
2549-2560
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษทั เอเชีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั Lao Metal Industry จํากัด
2549-2560
2528-2549
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สยาม สติล ซินดิเกต จํากัด (มหาชน)
2525-2528
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ
บริ ษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
2522–2525
หัวหน้าหน่วยสิ นเชื่อสาขา ฝ่ ายสิ นเชื่อ ธนาคารทหารไทย จํากัด
ที่ปรึ กษา
บริ ษทั สับปะรดไทย จํากัด
2519-2520
2517-2519
วิศวกรโรงงาน
บริ ษทั อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋ องไทย จํากัด
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ชื่ อ–สกุล

นายปิ ยะ สุขศรี

อายุ

52 ปี

วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง 1 ธันวาคม 2563
ตําแหน่ งปัจจุบนั
กรรมการมีอาํ นาจลงนาม / รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน / (รักษาการ) รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ สํานักงาน
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาการบริ หารทัว่ ไป (ภาคภาษาอังกฤษ)
• ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัตกิ ารอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) (class 178/2020) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
• e–learning CFO’s Orientation Course (Thai Version) ศูนย์ส่งเสริ มการพัฒนาความรู ้ตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรเลขานุการบริ ษทั (Class 91/2018)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
• Executive Development Program “EDP” (Class of Year 2016)
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย (TLCA)
• Executive Coaching Program
M.I.S.S. Consult
• CFO Certification Program (Class 2008)
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
–
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
–
ประสบการณ์
มี.ค. 2564 – ปัจจุบนั
รักษาการ รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ-สํานักงาน บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
มี.ค. 2564 – ปัจจุบนั
กรรมการมีอาํ นาจลงนาม
บริ ษทั เบสท์เทคอินดัสตรี ส์ จํากัด
ธ.ค. 2563 – ปั จจุบนั
กรรมการมีอาํ นาจลงนาม
บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
มี.ค. 2563 – ปัจจุบนั
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
มี.ค. 2563 – ปัจจุบนั
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษทั อินเซปชัน่ เทคโนโลยี จํากัด
ธ.ค. 2561 – ม.ค. 2563
ธ.ค. 2560 – ต.ค. 2561
รองกรรมการสายงานบัญชีและการเงิน
บริ ษทั อุตสาหกรรมไทย บรรจุภณั ฑ์ จํากัด (มหาชน)
มี.ค. 2560 – พ.ย. 2560
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี
บริ ษทั บางกอกแร้นซ์ จํากัด (มหาชน)
ก.ค. 2555 – ส.ค. 2559
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี
บริ ษทั ไมเนอร์ โกลบอลโซลูชนั่ จํากัด
พ.ค. 2550 – ธ.ค. 2554
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษทั โกลบอล อาร์คิเทคเจอรัล จํากัด
พ.ย. 2549 – มี.ค. 2550
หัวหน้าแผนกบัญชีและการควบคุม
บริ ษทั วาลีโอ สยาม เทอร์มอลซิ สเต็มส์ จํากัด
ม.ค. 2542 – พ.ย. 2549
ที่ปรึ กษา
บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึ กษา จํากัด
ส.ค. 2537 – ธ.ค. 2541
ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
มี.ค. 2537 – ก.ค. 2537
เจ้าหน้าที่บญั ชี
บริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน)
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ชื่ อ–สกุล

นายเรวิดรา เรแมสซานดรา โจชิ

อายุ

57 ปี

วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง
ตําแหน่ งปัจจุบนั

6 มกราคม 2558
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายขาย–การตลาด /
(รักษาการ) รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ ฉะเชิงเทรา - สัตหี บ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมเคมี Indian Institute of Technology, Madras
ประวัตกิ ารอบรม
–
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
–
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์
ก.ย. 2561 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายขาย-การตลาด
บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
2558 – ส.ค. 2561 รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ–ฉะเชิงเทรา
บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
2545 – 2557
รองประธาน
บริ ษทั ยูโรเทค จํากัด
ชื่ อ-สกุล

นางสาวรัตติพร จรัสมงคลเจริ ญ

อายุ

58 ปี

วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง
15 เมษายน 2531
ตําแหน่ งปัจจุบนั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โรงเรี ยนพาณิ ชยการสี ลม
ประวัตกิ ารอบรม
–
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
–
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์
2531 - ปัจจุบนั
ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายการเงิน บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
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เอกสารแนบ 3 รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ หั ว หน้ า งานตรวจสอบภายใน
ชื่ อ
นายอมรพงษ์ นวลวิวฒั น์
ตําแหน่ ง
กรรมการ
บริ ษทั เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จํากัด
คุณวุฒิทางการศึกษา / วุฒิบตั ร / ประกาศนียบัตร
• ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สมาชิกสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ ทาํ งาน
2548 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จํากัด
2540 – 2547
Senior Manager
KPMG Advisory (Thailand) Ltd.
2533 – 2539
ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายพัฒนาระบบสารสนเทศ และ
บริ ษทั ไทยรุ่ งยูเนียนคาร์ จํากัด (มหาชน)
รักษาการผูจ้ ดั การสํานักกรรมการผูจ้ ดั การ
2527 – 2533
นักบัญชี ฝ่ ายระบบและระเบียบงาน
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
2525 – 2527
นักบัญชี
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 4 รายนามและประวั ติ ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต บริ ษั ท สํ า นั ก งาน อี ว าย จํา กั ด
1. นางสาวโกสุ มภ์ ชะเอม
คุณวุฒิทางการศึกษา

อายุ 48 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
CPA No. 6011
* ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
* ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบของสํานักงาน ก.ล.ต.
ประสบการณ์ การทํางาน
* มีประสบการณ์การทํางานกับสํานักงานฯ เป็ นเวลามากกว่า 20 ปี
* เป็ นผูค้ วบคุมงานสอบบัญชีของบริ ษทั ขนาดใหญ่จาํ นวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการ
หลากหลายประเภททั้งที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และธุรกิจ
ต่างประเทศที่มีสาขาอยูท่ วั่ โลก
* มีความเชี่ยวชาญอย่างยิง่ ในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง
จํานวนหลักทรัพย์ BTW ทีถ่ ือ
-ไม่มี ความสัมพันธ์ /ส่ วนได้ เสีย กับบริษัท/บริษัทย่ อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ทเี่ กีย่ วข้ องกับบุคคลดังกล่ าว -ไม่มี –

2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
คุณวุฒิทางการศึกษา

อายุ
54 ปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
CPA No. 4501
* ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
* ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบของสํานักงาน ก.ล.ต.
ประสบการณ์การทํางาน
* มีประสบการณ์การทํางานกับสํานักงานฯ เป็ นเวลามากกว่า 30 ปี
* เป็ นผูค้ วบคุมงานสอบบัญชีของบริ ษทั ขนาดใหญ่จาํ นวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการ
หลากหลายประเภททั้งที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและธุรกิจ
ต่างประเทศที่มีสาขาอยูท่ วั่ โลก
* มีความเชี่ยวชาญอย่างยิง่ ในธุรกิจการผลิตสิ นค้าอุปโภคบริ โภค บริ การ อสังหาริ มทรัพย์
และบันเทิง
จํานวนหลักทรัพย์ BTW ที่ถือ – ไม่มี –
ความสัมพันธ์/ส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว – ไม่มี –
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ
อายุ
48 ปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA No. 5238
คุณวุฒิทางการศึกษา
* ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
* ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบของสํานักงาน ก.ล.ต.
ประสบการณ์การทํางาน
* มีประสบการณ์การทํางานกับสํานักงานฯ เป็ นเวลามากกว่า 20 ปี
* เป็ นผูค้ วบคุมงานสอบบัญชีของบริ ษทั ขนาดใหญ่จาํ นวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการ
หลากหลายประเภททั้งที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและธุรกิจ
ต่างประเทศที่มีสาขาอยูท่ วั่ โลก
* มีความเชี่ยวชาญอย่างยิง่ ในธุรกิจการบริ การ E-Commerce และอสังหาริ มทรัพย์
จํานวนหลักทรัพย์ BTW ที่ถือ – ไม่มี –
ความสัมพันธ์/ส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว – ไม่มี –
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เอกสารแนบ 5 ทรั พ ย์ สิ น ที่ ใ ช้ ในการประกอบธุ ร กิ จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
1.

สิ น ทรั พ ย์ ถ าวรหลั ก ที่ ใ ช้ ในการประกอบธุ ร กิ จ

กลุ่ ม บริ ษ ทั มี มู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น ถาวรสุ ท ธิ ท้ ัง หมดเท่ า กับ 590.03 ล้า นบาท โดยสิ น ทรั พ ย์ถ าวรหลัก ที่ ใ ช้ใ นการ
ดําเนินการผลิตของกลุ่มบริ ษทั แสดงได้ดงั นี้
รายการ
บริษัท
ที่ดินเช่าท่าเรื อพาณิ ชย์สัตหี บ
เนื้อที่รวม 19–1–74 ไร่ (31,094 ตร.ม.)
ที่ดินเช่าติดกับพื้นที่โรงงานฉะเชิงเทรา
เนื้อที่รวม 27–2–24 ไร่ (44,096 ตร.ม.)
พื้นที่เช่าอาคารสํานักงานกรุ งเทพฯ
เนื้อที่รวม 1,942 ตร.ม.
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องจักร และอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง
เบสท์ เทค
ที่ดินเช่าท่าเรื อพาณิ ชย์สัตหี บ
เนื้อที่รวม 97–3–4 ไร่ (156,416 ตร.ม.)
พื้นที่เช่าอาคารสํานักงานกรุ งเทพฯ
เนื้อที่รวม 2,294 ตร.ม.
ที่ดินโรงงานฉะเชิงเทรา
เนื้อที่รวม 27–3–06 ไร่ (44,424 ตร.ม.)
ที่ดินโรงงานฉะเชิงเทรา
เนื้อที่รวม 28–1–23 ไร่ (45,292 ตร.ม.)
ส่ วนปรับปรุ งที่ดินสัตหี บ
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องจักร และอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง
รวมสิ นทรัพย์ถาวรหลัก

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
สัญญาเช่าอายุ 1 ปี
(ต่อสัญญาปี ต่อปี )
สัญญาเช่าอายุ 3 ปี
(ต่อได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ปี และ 1 ปี )
(สัญญาเช่า 3 ปี )
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

มูลค่ าสุ ทธิ
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

–

–

–

–

–

–

286.78
95.00
0.27
–

–
–
–
–
–

–

–

–

–

สัญญาเช่าอายุ 1 ปี
(ต่อสัญญาปี ต่อปี )
สัญญาเช่า 3 ปี
(ต่อได้ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 ปี )
เบสท์เทคเป็ นเจ้าของ

21.20

เบสท์เทคเป็ นเจ้าของ

34.35

เบสท์เทคเป็ นเจ้าของ
เบสท์เทคเป็ นเจ้าของ
เบสท์เทคเป็ นเจ้าของ

32.98
12.71
20.39

เบสท์เทคเป็ นเจ้าของ
เบสท์เทคเป็ นเจ้าของ
เบสท์เทคเป็ นเจ้าของ
เบสท์เทคเป็ นเจ้าของ

76.60
7.86
1.79
0.10
590.03

ติดภาระคํ้าประกัน
กับสถาบันการเงิน
ติดภาระคํ้าประกัน
กับสถาบันการเงิน
–
–
ติดภาระคํ้าประกัน
กับสถาบันการเงิน
–
–
–
-
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2.

สรุ ป สาระสํา คั ญ ของสั ญ ญา
สรุปสาระสําคัญของสัญญาเช่ าทีด่ นิ และอาคาร

1)

สั ญญาเช่ าพื้นที่เพื่ อใช้ เป็ นลานประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) และจัดเก็บสิ นค้ า ณ ท่ าเรื อ
พาณิชย์ สัตหีบ
ผูใ้ ห้เช่า
: ท่าเรื อพาณิ ชย์สตั หี บ–กองทัพเรื อ
ผูเ้ ช่า
: เบสท์เทคทําสัญญากับผูใ้ ห้เช่าจํานวน 8 ฉบับ โดยมีพ้ืนที่เช่ารวม 219,031 ตร.ม.
ระยะเวลาของสัญญา
: ระยะเวลา 1 ปี (สิ้นสุดภายในปี 2564)
ผูเ้ ช่าสามารถขยายระยะเวลาใช้บริ การได้โดยแจ้งหนังสื อขยายระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 60 วัน ก่อนสัญญาจะสิ้นสุด
ค่าตอบแทนตามสัญญา : ผูเ้ ช่าต้องชําระค่าตอบแทนให้แก่ท่าเรื อพาณิ ชย์สัตหี บ–กองทัพเรื อ เป็ นรายเดื อน ด้วย
อัตราค่าใช้บริ การพื้นที่ตามประกาศท่าเรื อพาณิ ชย์สตั หี บ–กองทัพเรื อ
เงื่อนไขหลักของสัญญา :  ใช้บริ การพื้นที่ตามขีดความสามารถ 1.70 ตัน ต่อ 1 ตร.ม.
 ผูเ้ ช่ า จะใช้บริ ก ารอุ ปกรณ์ แ ละเครื่ องมื อ ทุ่ น แรงต่ างๆ จากท่ า เรื อพาณิ ช ย์สัตหี บ–
กองทัพเรื อ ยกเว้นท่าเรื อพาณิ ชย์สตั หี บ–กองทัพเรื อ ไม่สามารถจัดหาให้ได้
 ในระหว่างอายุสัญญา ท่าเรื อพาณิ ชย์สัตหี บ–กองทัพเรื อ มีสิทธิ ปรับขึ้นอัตราค่าใช้
บริ การพื้นที่
 ในกรณี ที่ ท่าเรื อพาณิ ชย์สตั หี บ–กองทัพเรื อ สงวนสิ ทธิการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ท้ งั หมด
หรื อบางส่วนเพื่อประโยชน์ของทางราชการกองทัพเรื อ หรื อ หน่วยเหนือหรื อรัฐบาล
ให้เลิ กดําเนิ นงานเชิ งพาณิ ชย์ ผูเ้ ช่ าจะต้องส่ งคืนการใช้ประโยชน์ต่างๆ ให้ ท่ าเรื อ
พาณิ ชย์สตั หี บ–กองทัพเรื อ โดย ท่าเรื อพาณิ ชย์สตั หี บ–กองทัพเรื อ จะจัดพื้นที่อื่นให้ผู ้
เช่าใช้บริ การทดแทน
 หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง ผูเ้ ช่าจะต้องคืนพื้นที่ในสภาพเดิม
 ผูเ้ ช่าวางหลักประกันเป็ นแคชเชียร์เช็คจํานวนรวม 5,927,904 บาท
 ห้ามให้เช่าช่วงพื้นที่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากท่าเรื อพาณิ ชย์สตั หี บ – กองทัพเรื อ
การสิ้นสุดสัญญา
: สัญญาเช่าพื้นที่จะสิ้นสุดลงในกรณี ดงั ต่อไปนี้
 ผูเ้ ช่าประสงค์บอกเลิกสัญญา
 เมื่ อ ผูเ้ ช่ าผิ ดสัญญา ไม่ ป ฏิ บัติต ามเงื่ อนไขสัญ ญา ในข้อ ที่ เป็ นสาระสํา คัญ ท่ า เรื อ
พาณิ ชย์สตั หี บ–กองทัพเรื อ มีสิทธิพิจารณายกเลิกสัญญา
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2)

สั ญญาเช่ าที่ดินแปลงกลางระหว่ างโรงงานฉะเชิ งเทรา เพื่ อเป็ นพื้นที่วางวัตถุ ดิบและชิ้นงานที่ผลิต ทําถนน
เชื่ อมต่ อระหว่ างโรงงาน และรองรับการขยายงานในอนาคต
ผูใ้ ห้เช่า
: นางอัญชลี สิ ริรัตนตรัย
ผูเ้ ช่า
: บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
พื้นที่เช่า
: ที่ดินเนื้อที่ 27 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา
ระยะเวลาของสัญญา
: ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยผูเ้ ช่าสามารถต่อ
อายุสัญ ญาออกไปได้อี ก 2 ครั้ ง มี ร ะยะเวลาครั้ งละ 3 ปี และ 1 ปี ตามลํา ดับ โดยทํา
หนังสื อแจ้งผูใ้ ห้เช่าล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือนก่อนสิ้นอายุสญ
ั ญา
ค่าเช่า
: ไร่ ละ 4,800 บาท/เดือน คิดเป็ นค่าเช่ารวมเดือนละ 132,288 บาท และค่าเช่าจะปรับขึ้นใน
การต่อสัญญาครั้งต่อไปที่ 3 ปี และ 1 ปี ตามลําดับ ในอัตราไร่ ละ 500 บาทต่อลําดับการต่อ
สัญญาของค่าเช่าเดิม
เงื่อนไขหลักของสัญญา :  การก่อสร้าง ต่อเติม หรื อเปลี่ยนแปลง สิ่ งปลูกสร้างบนทรัพย์สินที่เช่า จะตกเป็ นของ
ผูใ้ ห้เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า
 ผู ้เ ช่ า สามารถนํา ทรั พ ย์สิ น ที่ เ ช่ า ไปให้ เ ช่ า ช่ ว ง แก่ บ ริ ษัท ในกลุ่ ม ของผู ้เ ช่ า ตาม
วัตถุประสงค์ของการเช่า
 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย เป็ นภาระของผูใ้ ห้เช่า
 ภาษีโรงเรื อน ค่าอากรการเช่า ภาษีที่ดิน ค่าบํารุ งภาษีทอ้ งที่ และภาษีอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินที่เช่า เป็ นภาระของผูเ้ ช่า
 ผูเ้ ช่ามีสิทธิ ที่จะซื้ อทรัพย์สินที่เช่าจากผูใ้ ห้เช่าตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ในราคาที่จะตกลง
กัน
 ผูเ้ ช่าต้องขนย้ายทรัพย์สินและบริ วารของผูเ้ ช่าและส่ งมอบทรัพย์สินที่ เช่าคืนให้แก่
ผูใ้ ห้เช่า ในสภาพปกติ เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าแล้ว
3)

สัญญาเช่ าอาคารสํานักงานกับนางศิริพร ศาตวินท์
กลุ่มบริ ษทั มีการทําสัญญาเช่าอาคารสํานักงานกับนางศิริพร ศาตวินท์ ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2558 เพื่อใช้เป็ น
สํานักงานใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั สําหรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ผูใ้ ห้เช่า
: นางศิริพร ศาตวินท์ (เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั โดยถือหุน้ ในบริ ษทั ในสัดส่วนร้อยละ 13.36
ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
ผูเ้ ช่า
:  บริ ษทั ทําสัญญากับผูใ้ ห้เช่าจํานวน 2 ฉบับโดยมีพ้นื ที่เช่ารวม 1,942.25 ตร.ม.
 เบสท์เทคทําสัญญากับผูใ้ ห้เช่าจํานวน 1 ฉบับ โดยมีพ้ืนที่เช่ารวม 2,294 ตร.ม.
ระยะเวลาของสัญญา
: ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ค่าตอบแทนตามสัญญา : ผูเ้ ช่ าต้องชําระค่าตอบแทนให้แก่ ผูใ้ ห้เช่ า เป็ นรายเดื อน ด้วยอัตราค่าเช่ ารวมเดื อนละ
472,200 บาท
หลักประกันการเช่า
: ผูเ้ ช่าต้องวางหลักประกันการเช่าพื้นที่อาคารพาณิ ชย์ โดยชําระในอัตราค่าเช่า จํานวน 3
เดือน ให้กบั ผูใ้ ห้เช่าจํานวนเงิน 1,416,600 บาท โดยจะจ่ายคืนให้บริ ษทั เมื่อมีการยกเลิก
สัญญาเช่า
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เงื่อนไขหลักของสัญญา :  การก่อสร้าง ต่อเติม หรื อเปลี่ยนแปลง สิ่ งปลูกสร้างบนทรัพย์สินที่เช่า จะตกเป็ นของ
ผูใ้ ห้เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า
 ผู ้เ ช่ า สามารถนํา ทรั พ ย์สิ น ที่ เ ช่ า ไปให้ เ ช่ า ช่ ว ง แก่ บ ริ ษัท ในกลุ่ ม ของผู ้เ ช่ า ตาม
วัตถุประสงค์ของการเช่า โดยต้องได้รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้เช่า
 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย เป็ นภาระของผูใ้ ห้เช่า
 ภาษีโรงเรื อน ค่าอากรการเช่า ภาษีที่ดิน ค่าบํารุ งภาษีทอ้ งที่ และภาษีอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินที่เช่า เป็ นภาระของผูเ้ ช่า
 ผูเ้ ช่ามีสิทธิ ที่จะซื้ อทรัพย์สินที่เช่าจากผูใ้ ห้เช่าตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ในราคาที่จะตกลง
กัน
 ผูเ้ ช่าต้องขนย้ายทรัพย์สินและบริ วารของผูเ้ ช่าและส่ งมอบทรัพย์สินที่ เช่าคืนให้แก่
ผูใ้ ห้เช่า ในสภาพปกติ เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าแล้ว
3.

เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อย 2 บริ ษทั ดังนี้

ชื่ อบริษทั
บริ ษทั เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จํากัด
บริ ษทั เบสท์เทค อินดัสตรี ส์ จํากัด

สั ดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
99.50
100.00

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)
300.00
100.00

ทุนชําระแล้ว
(ล้านบาท)
300.00
25.00

บริ ษทั มี นโยบายการลงทุ นในธุ รกิ จที่ สามารถเกื้ อหนุ นต่อการทําธุ รกิ จหลักของบริ ษทั และการลงทุนเพื่อสร้าง
ผลตอบแทนระยะยาว โดยการพิจารณาสัดส่ วนการลงทุนนั้น ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการลงทุน
ในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั จัดทํานโยบายการลงทุน และนโยบายการกํากับดูแล
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม รวมทั้งส่ งตัวแทนของบริ ษทั เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ และ/หรื อตําแหน่งอื่นๆ ที่เห็นสมควร
เพื่อให้เกิ ดประโยชน์ในการดําเนิ นธุ รกิ จ รวมไปถึงการมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายที่ สําคัญและ/หรื อการบริ ห าร
จัดการในธุรกิจนั้นๆ
4.

รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น
– ไม่มี –
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เอกสารแนบ 6 นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ก ารกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การและจรรยาบรรณ
นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกํากับดูแลกิจการ
หลักปฏิบัตทิ ่ี 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์ กรทีส่ ร้ างคุณค่ าให้ แก่
กิจการอย่ างยัง่ ยืน
หลักปฏิบตั ิที่ 1.1
คณะกรรมการเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าํ ที่ตอ้ งกํากับดูแลให้องค์กร
มีการบริ หารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย , การกําหนดกลยุทธ์
นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย,
การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน
หลักปฏิบตั ิที่ 1.2
คณะกรรมการจะกํากับดู แลกิ จการให้สามารถแข่งขันได้และมี ผลประกอบการที่ ดี โดยคํานึ งถึง
ผลกระทบในระยะยาว โดยประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิ ทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือ
หุ ้น และผูม้ ี ส่วนได้เสี ย รวมทั้งเป็ นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้านลบต่อ
สิ่ งแวดล้อม ในขณะที่สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
หลักปฏิบตั ิที่ 1.3
คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
(duty of care) และซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดําเนิ นงานเป็ นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
หลักปฏิบตั ิที่ 1.4
กําหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่ และความรั บผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารและฝ่ าย
จัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้แต่ละฝ่ ายปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักปฏิบัตทิ ่ี 2 กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
หลักปฏิบตั ิที่ 2.1
กําหนดเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุน้ โดยจะ
ประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม ความซื่อสัตย์ และคํานึงถึงผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
หลักปฏิบตั ิที่ 2.2
คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้วตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ประจําปี และระยะเวลา
ปานกลางสอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
หลักปฏิบัตทิ ่ี 3 เสริมสร้ างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล
หลักปฏิบตั ิที่ 3.1
คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่ อง
ขนาด องค์ประกอบ สัดส่ วนกรรมการที่ เป็ นอิ สระที่ เหมาะสมและจําเป็ นต่อการนํา พาองค์ก รสู่
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักที่กาํ หนดไว้
หลักปฏิบตั ิที่ 3.2
คณะกรรมการจะคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดูแลให้องค์ประกอบและการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสิ นใจอย่างมีอิสระ
หลักปฏิบตั ิที่ 3.3
จัดทํานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่โปร่ งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้
คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาํ หนดไว้
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หลักปฏิบตั ิที่ 3.4

หลักปฏิบตั ิที่ 3.5
หลักปฏิบตั ิที่ 3.6
หลักปฏิบตั ิที่ 3.7
หลักปฏิบตั ิที่ 3.8

หลักปฏิบตั ิที่ 3.9

หลักปฏิบัตทิ ่ี 4
หลักปฏิบตั ิที่ 4.1
หลักปฏิบตั ิที่ 4.2
หลักปฏิบตั ิที่ 4.3
หลักปฏิบตั ิที่ 4.4
หลักปฏิบัตทิ ่ี 5
หลักปฏิบตั ิที่ 5.1
หลักปฏิบตั ิที่ 5.2
หลักปฏิบตั ิที่ 5.3

หลักปฏิบตั ิที่ 5.4

พิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและ
จูงใจให้คณะกรรมการนําพาองค์กรให้ดาํ เนิ นงานตามเป้ าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งอยู่
ในลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรม
กํากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ย่อยและกิจการอื่นที่บริ ษทั ไปลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ
กําหนดให้มีการประเมิ นผลการปฏิ บัติหน้าที่ ประจําปี ของคณะกรรมการ โดยผลประเมิ นจะถูก
นําไปใช้สาํ หรับการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปด้วย
สนับ สนุ น ให้ก รรมการทุ ก คนได้รั บ การเสริ ม สร้ า งทัก ษะและความรู ้ สํา หรั บ การปฏิ บัติ ห น้ า ที่
กรรมการอย่างสมํ่าเสมอและในกรณี ที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ใหม่ จะได้รับการแนะนําและได้รับข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้การดําเนิ นงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย สามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่จาํ เป็ น และมีเลขานุการบริ ษทั ที่มีความรู ้และประสบการณ์ที่จาํ เป็ นและเหมาะสมต่อ
การสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสู งและการบริหารบุคลากร
มี ก ารสรรหาและพัฒ นาประธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง ให้ มี ค วามรู ้ ทัก ษะ
ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาํ เป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ าหมาย
กําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลของพนักงานทั้งองค์กรที่เหมาะสม
คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ที่อาจมีผลต่ออํานาจในการควบคุม
การบริ หารจัดการกิจการ
บริ หารและพัฒนาบุคลากรให้มีจาํ นวน ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบ
ให้ความสําคัญและสนับสนุ นการสร้างนวัตกรรมที่ ก่อให้เกิ ดมูลค่าแก่ธุรกิ จควบคู่ไปกับการสร้าง
คุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ทุกกลุ่ม
จัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ ประสิ ทธิผล โดยคํานึงถึงผลกระทบ
และการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลัก
ได้อย่างยัง่ ยืน
จัดให้มีกรอบการกํากับดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งดูแลให้มีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน การบริ หารความ
เสี่ ยง
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หลักปฏิบัตทิ ่ี 6
หลักปฏิบตั ิที่ 6.1
หลักปฏิบตั ิที่ 6.2
หลักปฏิบตั ิที่ 6.3

หลักปฏิบตั ิที่ 6.4
หลักปฏิบตั ิที่ 6.5
หลักปฏิบัตทิ ่ี 7
หลักปฏิบตั ิที่ 7.1
หลักปฏิบตั ิที่ 7.2
หลักปฏิบตั ิที่ 7.3
หลักปฏิบตั ิที่ 7.4
หลักปฏิบตั ิที่ 7.5
หลักปฏิบัตทิ ่ี 8
หลักปฏิบตั ิที่ 8.1
หลักปฏิบตั ิที่ 8.2
หลักปฏิบตั ิที่ 8.3

ดูแลให้ มรี ะบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
จัดให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุ มภายในที่ จะทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมี
ประสิ ทธิผล และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและอิสระ
ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิ ดขึ้นได้ระหว่างบริ ษทั กับฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการ หรื อผูถ้ ือหุน้ รวมไปถึงการป้ องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและ
โอกาสของบริ ษทั และการทําธุ รกรรมกับผูท้ ี่ มีความสัมพัน ธ์เกี่ ยวโยงกับบริ ษทั ในลักษณะที่ ไ ม่
สมควร
จัดทํานโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านคอร์รัปชัน่
มีกลไกในการรับเรื่ องร้องเรี ยนและการดําเนินการกรณี มีการชี้เบาะแส
รักษาความน่ าเชื่ อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
ดู แลให้ระบบการจัดทํารายงานทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมู ลสําคัญต่า ง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ
ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้
มีกลไกในการบริ หารการเงิน และสภาพคล่อง เพื่อให้มนั่ ใจว่าธุรกิจจะไม่ประสบปั ญหาทางการเงิน
กําหนดผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ในการสื่ อสาร และการให้ขอ้ มูลกับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ี
ส่วนได้เสี ย
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ ขอ้ มูลของบริ ษทั
สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผู้ถือหุ้น
การให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องสําคัญของบริ ษทั
คณะกรรมการจะดูแลให้การดําเนิ นการในวันประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย โปร่ งใส มี
ประสิ ทธิภาพ และเอื้อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิของตน
การเปิ ดเผยมติที่ประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ จะเป็ นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
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จรรยาบรรณธุ ร กิ จ
1.

การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้ า และชุมชนแวดล้ อม
กลุ่มบริ ษทั ให้ความสําคัญเรื่ องสุ ขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และชุมชนแวดล้อมเป็ นอย่างมาก การ
ปฏิ บัติ งานของพนัก งานจะต้องเป็ นไปตามระเบี ย บด้า นสุ ขภาพและความปลอดภัยของบริ ษทั ต้นสังกัด รวมถึ ง
กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มที่เข้าพื้นที่ปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ด้วย เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุในพื้นที่ทาํ งานจนอาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ลูกค้า และชุมชนแวดล้อม อย่างไรก็ดี ในกรณี ที่เกิด
อุบตั ิเหตุข้ ึน ผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ตอ้ งรายงานถึงสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ ความสู ญเสี ย หรื อผลกระทบใดๆ ที่อาจ
เกิ ดขึ้น เพื่อเยียวยาผูท้ ี่ได้รับผลกระทบตามสมควร และเพื่อจะได้หาแนวทางป้ องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นเดิมใน
อนาคต

2.

การต่ อต้ านการทุจริตและการติดสินบน
กลุ่มบริ ษทั สนับสนุนให้พนักงานปฏิบตั ิตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็ นพลเมืองที่ดีของสังคม ตลอดจนส่ งเสริ มให้คู่
ค้าดําเนิ นธุ รกิ จที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่ งใส และเป็ นธรรม กลุ่มบริ ษทั กําหนดให้การต่อต้านการทุจริ ต
และการติดสิ นบนเป็ นนโยบายที่ สําคัญอีกนโยบายหนึ่ งที่พนักงานทุกคนต้องยึดถือและปฏิบตั ิตาม เพื่อสร้างความ
มัน่ ใจว่านโยบายการต่อต้านการทุจริ ตและการติดสิ นบนได้รับการปฏิ บตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม บริ ษทั ได้กาํ หนดแนว
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ หรื อทรัพย์สิน ไว้ดงั นี้
1) พนักงานจะต้องไม่รับ หรื อเรี ยกร้อง ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของกลุ่มบริ ษทั
2) พนักงานต้องไม่ให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดที่อาจทําให้เกิดอิทธิ พลในการตัดสิ นใจของผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั
3) ในกรณี ปกติประเพณี นิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กนั และอยู่ในราคาที่เหมาะสม และเพื่อรักษาสัมพันธภาพ
ระหว่างกลุ่มบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ย การให้ หรื อรับของขวัญใดๆ จะต้องรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบ เพื่อ
ความโปร่ งใสและป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต อย่างไรก็ดี หากมีขอ้ สงสัยว่าการรับนั้นไม่
เหมาะสม ผูบ้ งั คับบัญชามีอาํ นาจสัง่ การให้ส่งคืนผูใ้ ห้
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั กําหนดให้มีการบันทึกบัญชีที่เหมาะสมสําหรับธุรกรรมทางการเงินทุกรายการ ทั้งการชําระเงินค่า
นายหน้า ค่าธรรมเนียม หรื อเงินบําเหน็จใดๆ

3.

การแข่ งขันอย่ างเป็ นธรรม
กลุ่มบริ ษทั สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันทางการค้าอย่างสุ จริ ต ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณทางการค้าที่ดี โดยจะ
เน้นการแข่งขันที่ สุจริ ต ไม่ทาํ ลายชื่ อเสี ยงของคู่ แข่งด้ว ยการกล่า วหาในทางไม่ดี รวมทั้งไม่แสวงหาข้อ มู ล หรื อ
ความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการไม่เหมาะสม

4.

การจ้ างงานอย่ างเป็ นธรรมและถูกต้ องตามกฎหมาย การต่อต้ านการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กลุ่มบริ ษทั จะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงาน และหลักการเกี่ยวกับสิ ทธิ มนุษยชนขั้น
พื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่ นกําเนิ ด เชื้ อชาติ เพศ อายุ สี ผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติ ตระกูล
สถานศึกษา หรื อสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน
และศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
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5.

การไม่ ล่วงละเมิดทรัพย์ สินทางปัญญาหรื อลิขสิทธิ์
กลุ่มบริ ษทั กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อ
ลิขสิ ทธิ์ โดยเฉพาะการไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ในซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งให้เป็ นไปตามนโยบายด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกลุ่มบริ ษทั

6.

การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
กลุม่ บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ฝ่ ายบริ หารจึงได้กาํ หนดนโยบายด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และพนักงานผูใ้ ช้งานระบบทั้งหมดในบริ ษทั และเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิ ด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เรื่ องหลักเกณฑ์การเก็บ
รักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ห้บริ การ
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั กําหนดให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามนโยบายด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่กลุ่มบริ ษทั
ได้ประกาศใช้อย่างเคร่ งครัด

7.

การใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ปฏิบตั ิตาม โดยมี
แนวปฏิบตั ิ ดังนี้
เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และระเบียบของสํานักงาน ก.ล.ต. และ
เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี กลุ่มบริ ษทั จึงได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
ดังนี้
1) บริ ษทั จะให้ความรู ้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดย
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษตาม
มาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2) กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องจัดทํา
และเปิ ดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3
วันทําการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และจัดส่ งสําเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการ
บริ ษทั ในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
3) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จะจํากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนโดยให้รับรู ้เฉพาะผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
และที่ จาํ เป็ นเท่านั้น และจัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใน โดยเจ้าของข้อมูลต้องกําชับผูท้ ี่
เกี่ยวข้องให้ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
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4) ห้ามมิ ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้ อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั และห้ามมิ ให้เปิ ดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรื อผูท้ ี่ มิได้มีส่วนเกี่ ยวข้อง ก่ อนที่ จะมี การ
เปิ ดเผยให้ประชาชนทราบโดยทัว่ ถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
 ห้ า มกรรมการ ผูบ
้ ริ ห าร ผูบ้ ริ ห ารในสายงานบัญ ชี แ ละการเงิ น รวมถึ ง บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ ง ซื้ อ ขาย

หลักทรัพย์ของบริ ษทั ในระยะเวลา 1 เดื อนก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงิ นรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจําปี และภายใน 24 ชัว่ โมง หลังการเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าว

 ในกรณี ที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ทราบข้อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผย และมีความสําคัญซึ่งอาจ

มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั บุคคลที่ล่วงรู ้ขอ้ มูลภายในดังกล่าวต้องละเว้นการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 48 ชัว่ โมง นับแต่ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลนั้นต่อประชาชน
แล้ว

หากผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยฝ่ าฝื นข้อกําหนดในเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในดังกล่าว
นอกจากจะมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังถือว่าได้กระทําผิดข้อบังคับ
การทํางานของกลุ่มบริ ษทั และมีโทษทางวินยั โดยบทลงโทษทางวินยั ขึ้นกับลักษณะแห่งความผิด ความหนัก
เบาของการกระทําผิด หรื อตามความร้ายแรงที่เกิดขึ้น ตั้งแต่การตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร การตักเตือน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและพักงาน การเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชย จนถึงการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
8.

การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพื่อมิให้เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผูถ้ ือหุน้ และเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ ง
การกํากับดูแลกิ จการที่ ดี คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายเกี่ ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดังนี้
1) นโยบายในการทํารายการเกี่ยวโยงที่มีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วญ
ิ �ูชนพึงกระทํากับ
คู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน
คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ินโยบายในหลักการสําหรับการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั /
บริ ษทั ย่อย กับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน ที่ มีลกั ษณะเงื่ อนไขการค้าโดยทัว่ ไป
และ/หรื อ เป็ นไปตามราคาตลาด ตามข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญ�ูชนพึงกระทํากับ
คู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุ คคลที่ เกี่ ยวโยงกัน ตามมาตรา 89/12 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 สําหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่ได้มีลกั ษณะ
เงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไป และ/หรื อ เป็ นไปตามราคาตลาด ให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามระเบียบกฎเกณฑ์
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) นโยบายในการทําธุรกิจใหม่
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะต้องนําเสนอรายละเอียดของแผนการเข้าทําธุรกิจเหล่านั้นต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้ดาํ เนินการ และจัดให้มีการพิจารณาแผนการ
ลงทุนเหล่านั้น โดยต้องพิจารณาถึงผลตอบแทนและประโยชน์ที่จะเกิ ดขึ้นต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น
โดยรวมเป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ไม่มีนโยบายในการเข้าทําธุรกิจร่ วมกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผู ้
ถือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูเ้ กี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ นหรื อเป็ นการสนับสนุนธุรกิจ
ของบริ ษทั และเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวมเป็ นหลัก และบริ ษทั
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3)

4)

5)

9.

จะต้องดําเนิ นการตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํา
รายการที่ เกี่ ยวโยงกัน (รวมถึงที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
โยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น
นโยบายในการถือหุน้ ในบริ ษทั ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยลงทุน
ในการลงทุนต่างๆ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายที่จะถือหุ ้นด้วยตนเอง ยกเว้นว่าจะมีความจําเป็ น
และเป็ นไปเพื่ อ ประโยชน์ ที่ ดี ที่ สุ ด สํา หรั บบริ ษทั หรื อ ผูถ้ ื อ หุ ้นโดยรวม โดยจะต้อ งนํา เสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาอนุ มตั ิ และบุ คคลที่ มีส่วนได้เสี ย
จะต้องไม่อยูใ่ นที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในวาระที่มีการพิจารณารายการดังกล่าว และจะไม่มี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน
นโยบายในการให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ที่ร่วมทุน
การให้กู้ยืมไม่ใช่ ธุรกิ จของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม หากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ความจําเป็ นต้องให้
บริ ษทั ที่ร่วมทุนกูย้ มื เงินเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริ ษทั ที่ร่วมทุนในลักษณะเงินกูย้ มื จากผู ้
ถือหุน้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะให้กตู้ ามสัดส่วนการลงทุน เว้นแต่ในกรณี มีเหตุอนั จําเป็ นและสมควร
ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั จะได้พิจารณาอนุมตั ิเป็ นแต่ละกรณี ไป อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ไม่มีนโยบาย
ในการให้กยู้ มื แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั และ/หรื อผูเ้ กี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว หรื อธุรกิจที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยร่ วมทุนกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่เป็ นการให้กตู้ ามสัดส่ วน
การลงทุน หรื อเป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดสําหรับบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้ โดยรวมเป็ นหลัก และบริ ษทั
จะต้องดําเนิ นการตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํา
รายการที่ เกี่ ยวโยงกัน (รวมถึงที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
โยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น รวมถึงหาก
รายการมีขนาดตํ่ากว่าเกณฑ์ที่จะต้องเปิ ดเผย บริ ษทั จะรายงานการเข้าทํารายการให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบด้วย
นโยบายในการจัดทําเอกสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
บริ ษ ทั และบริ ษ ัท ย่อ ยจะจัด ทํา ตั๋ว สัญ ญาใช้เ งิ น สัญ ญาเงิ น กู้ และ/หรื อ สัญ ญาที่ มี ก ารให้ค วาม
ช่ วยเหลื อทางการเงิ นให้รัดกุมและจัดทําเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และจัดเก็บหลักฐานให้เรี ยบร้อย
ถึงแม้วา่ จะเป็ นการให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั

บทกําหนดโทษ
หากผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฝ่ าฝื นข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณธุรกิจ ถือว่าเป็ นการกระทําผิด
ข้อบังคับการทํางานของกลุ่มบริ ษทั
ซึ่งจะถือว่ามีโทษทางวินยั
โดยบทลงโทษนั้นขึ้นกับลักษณะแห่ง
ความผิดหรื อความร้ายแรงที่เกิดขึ้น ตั้งแต่การตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร การตักเตือนเป็ นลายลักษณ์
อักษรและพักงาน การเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชย และการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
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เอกสารแนบ 7 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
และสอดคล้อ งตามประกาศของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยเรื่ อ งคุ ณ สมบัติ แ ละขอบเขตการดํา เนิ น งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็ นกรรมการอิสระ
ทั้งหมด และประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นบัญชี การเงิ นโดยตรง จึ งสามารถปฏิ บตั ิ
หน้าที่ได้อย่างอิสระและมีประสิ ทธิ ภาพ ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้ น 4 ครั้ง และประชุมร่ วมกับ
ผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย 1 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่ วมประชุมครบทุกครั้ง
ในระหว่างปี 2564 นายสุวทิ ย์ มโนมัยยานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหากําหนดค่าตอบแทน
และธรรมาภิบาล ได้ลาออกจากตําแหน่ ง คณะกรรมการบริ ษทั จึ งได้สรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่ มีคุณสมบัติและมีความ
เหมาะสมมาดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการตรวจสอบแทน โดยได้แ ต่ ง ตั้ง นางสาวจงกลณี ตัน สุ ว รรณ กรรมการอิ ส ระ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิ บาลของบริ ษทั ให้ดาํ รงตําแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกหนึ่งตําแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก สําหรับผลการปฏิบตั ิหน้าที่ในรอบปี สรุ ปได้ดงั นี้

การสอบทานรายงานทางการเงิ น

คณะกรรมการตรวจสอบโดยความร่ วมมือจากผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงิน
รายไตรมาส และตรวจสอบรายงานทางการเงินสําหรับปี เพื่อให้มน่ั ใจว่า รายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้
จัดทําขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ ควร ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
เชื่อถือได้

การสอบทานระบบควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริ ษทั เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จํากัด เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ผูต้ รวจสอบภายในของ
บริ ษทั โดยในปี 2564 ผูต้ รวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบและสอบทานกระบวนการทํางานที่สาํ คัญของบริ ษทั ตามแผนงานที่
ได้รับอนุมตั ิ โดยได้จดั ทํารายงานและนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบทุกไตร
มาส รวมทั้งมี การประเมิ นความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบยังได้ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุ งแก้ไขระบบควบคุมภายในที่ได้มีการตรวจสอบและสอบทานไปแล้วอย่าง
สมํ่าเสมอ อีกทั้งบริ ษทั ยังมีช่องทางในการรับข้อร้องเรี ยนหรื อข้อมูลเกี่ ยวกับการทุจริ ต เพื่อประเมินพฤติกรรมการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ ซึ่งในปี 2564 ไม่มีผใู ้ ดร้องเรี ยนหรื อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการทุจริ ตแต่อย่างใด

การคั ด เลื อ กและนํา เสนอผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละกํา หนดค่ า ตอบแทนต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลื อกผูส้ อบบัญชี กําหนดค่าตอบแทน และนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ อ
พิจารณาเห็นชอบให้นาํ เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี พิจารณาอนุมตั ิ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาได้แก่ ผูส้ อบ
บัญชีตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติผสู ้ อบบัญชีที่เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ต้อง
มีความรู ้ ความสามารถ และความเป็ นอิสระตามข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่การกําหนดจํานวนเงินค่าสอบ
บัญชีในแต่ละปี นั้นควรจะมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2564 ได้มีมติ
อนุมตั ิให้นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 หรื อ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรื อ นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 แห่งบริ ษทั สํานักงาน อี
วาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และกําหนดจํานวนเงิ นค่าสอบบัญชี ประจําปี 2564 ของบริ ษทั เป็ น
จํานวนเงิน 800,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อยจํานวน 1,700,000 บาท และค่าบริ การอื่นของบริ ษทั ย่อย
จํานวน 80,000 บาท โดยรวมแล้วในปี 2564 ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะเท่ากับ 2,500,000 บาท และค่าบริ การ
อื่นจะเท่ากับ 80,000 บาท
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การพิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็ นรายการที่ เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อย รวมทั้ง
บุคคลหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ว่าเป็ นรายการทางการค้าอันเป็ นการดําเนิ นธุ รกิจปกติ
ทัว่ ไป มีความเหมาะสมด้านราคา ความสมเหตุสมผลด้านรายการ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริ ษทั เป็ นหลัก ซึ่ ง
บริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี และมัน่ ใจว่าได้ดาํ เนิ นการตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน
กํากับฯ อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ รายงานที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะเปิ ดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี

การดู แ ลด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ กฎระเบี ย บ และนโยบาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้กาํ กับดูแลให้บริ ษทั มีการดําเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่ งครัด มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่ละเลยที่จะนํามาปรับใช้ในบริ ษทั ให้ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์
โดยภาพรวมแล้ว ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรอบคอบ เป็ นอิสระ แสดงความเห็นอย่าง
ตรงไปตรงมา มีความโปร่ งใส และปฏิบตั ิหน้าที่ได้ครบถ้วนตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั มีการกํากับ
ให้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายในที่ มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยพิจารณาผลการตรวจสอบภายในของ
บริ ษ ัท ที่ จัด ทํา ขึ้ น โดยบริ ษ ัท เอเอ็น เอส บิ ซิ เ นส คอนซัล แทนส์ จํา กัด ในฐานะผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษ ัท และ
ข้อเสนอแนะด้านการควบคุมภายในของผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สํานักงาน อี วาย จํากัด โดยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี และ
การเงินของบริ ษทั ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและเป็ นผูป้ ระสานงานกับผูต้ รวจสอบภายใน
และผูส้ อบบัญชีโดยตรง ซึ่งจากการพิจารณาข้อมูลและรายงานต่างๆ ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบ
การควบคุมภายในซึ่ งรวมถึ งการบริ หารจัดการความเสี่ ยงของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มี ความเพียงพอและเหมาะสมและ
สามารถป้ องกันทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ได้ บริ ษทั มี การกํากับดูแลกิ จการที่ ดี การจัดทํารายงานทางการเงิ นของบริ ษทั
เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป เชื่อถือได้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอ ไม่มีขอ้ บกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ ยึดมัน่ ในจริ ยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

นายศราวุธ จารุ จินดา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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เอกสารแนบ 8 นโยบายการแจ้ ง เบาะแสหรื อ ข้ อ ร้ องเรี ย น
นโยบายการแจ้ ง เบาะแสหรื อ ข้ อ ร้ องเรี ย น
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญเกี่ ยวกับการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี ความโปร่ งใส และตรวจสอบได้ จึ งได้จดั ทํานโยบายการแจ้ง
เบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน (Whistleblowing Policy) เพื่อเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้บริ ษทั ได้รับทราบเรื่ องร้องเรี ยนในการกระทํา
ผิดกฎหมาย ระเบี ยบข้อบังคับ และจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ดังนั้นในกรณี ที่เกิ ดเหตุการณ์ที่อาจเป็ น
ปั ญหา หรื ออาจทําให้เกิ ดความเสี ยหายต่อบริ ษทั หรื อเมื่อมีการพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรื อขัดต่อจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริ ษทั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มสามารถติดต่อ ร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแสในเรื่ องที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
บริ ษทั ได้ โดยบริ ษทั ฯจะรับฟังทุกข้อร้องเรี ยนอย่างเสมอภาค โปร่ งใส รวมทั้งให้ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย มีการดําเนินการ
อย่างระมัดระวัง และกําหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม
ขอบเขตของการแจ้ ง เบาะแสหรื อ ข้ อ ร้ องเรี ย น
ผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยน สามารถแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนเกี่ ยวกับเรื่ องที่สําคัญ ซึ่ งอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อ
บริ ษทั ดัง ต่อไปนี้
1. การกระทําที่ผิดกฎหมาย หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายในเรื่ องการกํากับดูแลกิจการ การต่อต้านทุจริ ตคอรัปชัน่ และ
จรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจ
2. การฝ่ าฝื นกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริ ษทั
3. รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่ อง และการจัดทําเอกสารทางการเงินที่เป็ นเท็จ
4. การกระทําที่เป็ นการขัดแย้งทางผลประโยชน์
เงื่ อ นไขในการแจ้ ง เบาะแสหรื อ ร้ องเรี ย น
1. แจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยนอย่างชัดเจน รวมถึงชื่อบุคคลผูก้ ระทํา
ผิดและเหตุการณ์กระทําผิด อย่างไรก็ตาม ผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยนสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็น
ว่าการเปิ ดเผยนั้นจะทํา ให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรื อเกิดความเสี ยหายใดๆ แต่หากมีการเปิ ดเผยตนเอง จะทําให้บริ ษทั
สามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริ งให้ทราบ หรื อบรรเทาความเสี ยหายได้รวดเร็ ว
2. ผูแ้ จ้งเบาะแส/ผูร้ ้องเรี ยน จะต้องให้ขอ้ มูลหรื อหลักฐานที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องที่ตอ้ งการแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยนอย่าง
ชัดเจนเพียงพอและไม่เป็ นข้อมูล/หลักฐานเท็จ
ช่ องทางในการแจ้ ง เบาะแสหรื อ ร้ องเรี ย น
1. ทางไปรษณี ย:์
ติดต่อ: คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ เลขานุการบริ ษทั
ที่อยู:่ บริ ษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 593/3 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคําแหง
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
2. ทางอีเมล์:
info@btw.co.th
3. ทางหน้าเว็บไซต์:
https://www.btwealthindustries.com/th/sustainability/cg
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การดํา เนิ น การเมื่ อ ได้ รั บ ข้ อ ร้ องเรี ย น / เบาะแส
1. เลขานุการบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูร้ วบรวม กลัน่ กรองข้อมูลและนําสนอต่อฝ่ ายจัดการเพื่อพิจารณา
2. ฝ่ ายจัด การดํา เนิ น การตรวจสอบและสอบสวนข้อ เท็ จจริ งในเบื้ อ งต้น หากพบว่า มี มู ล ความจริ ง จะนํา เสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณารับทราบและสั่งการ หรื อกําหนดแนวทางในการ
ดําเนิ นการตรวจสอบ สอบสวนข้อเท็จจริ ง รวมทั้งกําหนดระยะเวลาในการดําเนิ นการ เพื่อหาแนวทางการแก้ไข ยุติ
เรื่ อง รวมทั้งบทลงโทษต่อไป
3. รายงานผลการตรวจสอบ/ผลการดําเนินการ ให้ผรู ้ ้องเรี ยนได้ทราบ ในกรณี ที่ผรู ้ ้องเรี ยนเปิ ดเผยตนเอง
มาตรการคุ้ ม ครองผู้ แ จ้ ง เบาะแส ผู้ ร้ องเรี ย น หรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
1. ข้อมูลของผูแ้ จ้งเบาะแส/ผูร้ ้ องเรี ยน หรื อผูเ้ กี่ ยวข้อง จะถูกปิ ดเป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยต่อผูไ้ ม่เกี่ ยวข้อง เว้นแต่ที่
จําเป็ นต้องเปิ ดเผยตามข้อกําหนดของกฎหมาย รวมถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่ องหรื อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น จะต้อ งรั ก ษาข้อ มูล ให้เป็ นความลับ และไม่ เ ปิ ดเผยต่ อบุ ค คลอื่ น เว้น แต่ ที่ จาํ เป็ นต้อ งเปิ ดเผยตาม
ข้อกําหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่ าฝื นนําข้อมูลออกไปเปิ ดเผย บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการลงโทษตามระเบี ยบ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ดําเนินการทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี
2. ผูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยนต้องเก็บข้อมูลเป็ นความลับและเปิ ดเผยเท่าที่จาํ เป็ น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยหรื อความเดือดร้อน
เสี ยหายของผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องเป็ นหลัก
3. ผูแ้ จ้ง/ผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง จะได้รับความคุม้ ครองไม่ให้ได้รับผลกระทบหรื อถูกกลัน่ แกล้งในทุกลักษณะทั้ง
ในระหว่างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวน และจะได้รับการบรรเทาความเสี ยหายด้วยกระบวนการที่
เหมาะสมและเป็ นธรรม
การแจ้ ง เบาะแส หรื อ ข้ อ ร้ องเรี ย นที่ เ ป็ นเท็ จ
หากบริ ษทั พบว่า การแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน หรื อการให้ขอ้ มูลใดๆ ที่ มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็ นการกระทําที่ มี
เจตนาไม่สุจริ ต เป็ นเท็จ และตั้งใจให้เกิดความเสี ยหาย บริ ษทั จะดําเนินการดังนี้
 ในกรณี ท่ีเป็ นพนักงานของบริ ษทั จะได้รับโทษทางวินยั ตามข้อบังคับของบริ ษทั
 ในกรณี ที่เป็ นบุคคลภายนอก บริ ษทั จะพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ หากการกระทํานั้นทํา
ให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย
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เอกสารแนบ 9 กฎบั ต รคณะกรรมการบริ ษั ท
กฎบั ต รคณะกรรมการบริ ษั ท
วั ต ถุ ป ระสงค์
คณะกรรมการบริ ษ ัท มี ฐ านะเป็ นตัว แทนของผูถ้ ื อ หุ ้น จึ ง มี ห น้า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบให้ บ ริ ษ ัท มี ก ารบริ ห ารงาน
ที่ ส อดคล้อ งกับ หลัก บรรษัท ภิ บ าล เป็ นไปเพื่ อ การเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้อ งค์ก ร และก่ อ ให้เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น
ในระยะยาว
โครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษั ท
1. คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
2. มีกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
3. ให้คณะกรรมการบริ ษทั เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ ษทั
4. เลขานุ การบริ ษทั ทําหน้าที่ เป็ นเลขานุ การของคณะกรรมการบริ ษทั เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั จะมอบหมายเป็ น
อย่างอื่น
การแต่ ง ตั้ ง และวาระการดํา รงตํา แหน่ ง
1. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการ
2. กรรมการบริ ษทั ดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี และเมื่ อครบกําหนดออกตามวาระ อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับ
ตําแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่งได้ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มีความจําเป็ นและได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
3. ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจําปี ทุ กครั้ ง ให้กรรมการบริ ษทั ออกจากตําแหน่ งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับ
ส่วน 1 ใน 3
4. กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้จบั สลากกัน ส่ วนปี หลังๆ
ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
5. กรรมการบริ ษทั คนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยนื่ ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
6. ในกรณี ที่ตาํ แหน่ งกรรมการบริ ษทั ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึ งคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริ ษทั
แต่ ง ตั้ง บุ ค คลซึ่ งมี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ า มตามกฎหมายเข้า เป็ นกรรมการแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไป โดยจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ ตนเข้ามา
แทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
การดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการในบริ ษัท จดทะเบี ย นของกรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษทั แต่ละคนสามารถดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบี ยนอื่นได้ โดยเมื่ อรวมบริ ษทั ฯ แล้วไม่เกิ น
จํานวน 5 บริ ษทั จดทะเบียน ยกเว้นจะมีความจําเป็ นและได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระ
กรรมการอิสระของบริ ษทั ต้องเป็ นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ
ด้วย
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุ มของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี ลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่ อนได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการอิสระ
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่ปรึ กษาทางการ
เงินซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผู ้
มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ น
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ ้นส่ วนที่ มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่รับเงินเดือน
ประจํา หรื อถือหุ ้นเกิ นร้อยละหนึ่ งของจํานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิ จการที่ มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
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อํา นาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบ
บทบาท หน้า ที่ ข องประธานกรรมการบริ ษ ัท
1. เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มีบทบาทในการควบคุมการประชุม
เพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ร่ วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร พิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ
3. กํากับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ ายจัดการ รวมทั้งให้คาํ แนะนําและสนับสนุน การ
ดําเนินธุรกิจของฝ่ ายจัดการ
2. สนับสนุนและส่งเสริ มให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบและตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. ดูแล ติดตาม การบริ หารงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้
4. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่ งเสริ มให้กรรมการทุกคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ โดยคํานึ งถึงผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
5. ดูแลรายงานการประชุมให้สะท้อนถึงมติที่ประชุมและสิ่ งที่ตอ้ งดําเนินการต่อไป
6. กํากับดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่ งใส
อํา นาจ หน้า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษ ัท
1. ปฏิ บัติหน้าที่ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ื อหุ ้น ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
2. กําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั
3. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งและกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจําเป็ น
เพื่อสนับสนุนการบริ หารงานของคณะกรรมการบริ ษทั
4. กําหนดวิสยั ทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และกํากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารดําเนินการให้
เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
5. กําหนดแผนธุ รกิ จ งบประมาณประจําปี ของบริ ษทั ควบคุมดูแลการบริ หารและการจัดการของฝ่ ายบริ หาร รวมทั้ง
พิจารณาผลงานและผลประกอบการประจําไตรมาสของบริ ษทั เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้ม
ระยะต่อไปของปี
6. พิจารณาอนุมตั ิผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของประธานกรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
7. พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก รอบและนโยบายสํา หรั บ การกํา หนดเงิ น เดื อ น การปรั บ ขึ้ น เงิ น เดื อ น การกํา หนดเงิ น โบนัส
ค่าตอบแทน และบําเหน็จรางวัลของผูบ้ ริ หารสูงสุดและพนักงานในบริ ษทั
8. ดําเนิ นการให้ฝ่ายบริ หารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มี
ระบบการบริ หารความเสี่ ยง และระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
9. พิจารณาอนุมตั ิการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดําเนินการใดๆ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
10. พิจารณาอนุมตั ิและ/หรื อให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรื อการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (ในกรณี ที่
ขนาดของรายการไม่ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น) ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ประกาศ ข้อกําหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
11. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั
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12. กํากับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุรกิจ และทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั
13. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ในการจัดทํารายงานทางการเงิ น โดยแสดงควบคู่กบั รายงานของ
ผูส้ อบบัญชี ไว้ในรายงานประจําปี และครอบคลุมเรื่ องสําคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิ บตั ิที่ดีสําหรับกรรมการ
บริ ษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดให้ปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้
ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกล่าว จะต้องไม่เป็ นการมอบอํานาจ หรื อมอบอํานาจช่วงที่ ทาํ ให้กรรมการ หรื อผูร้ ับมอบ
อํานาจจากกรรมการสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
15. พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ และรายงานการจ่ายปั นผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบใน
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป
16. จัดให้มีเลขานุการบริ ษทั เพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริ ษทั ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง
การประชุ ม
1. ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 4 ครั้งต่อปี
2. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
3. กรรมการจะต้องเข้าร่ วมการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้งเว้นแต่กรณี มีเหตุจาํ เป็ น
4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมี 1 เสี ยง ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานใน
ที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ อีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
5. กรรมการที่อาจมีความขัดแย้ง หรื อมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
6. จัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มให้แก่ กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่ อนการประชุม เว้นแต่ในกรณี มีเหตุผลความ
จําเป็ นเร่ งด่วน
การประเมิ น
คณะกรรมการบริ ษทั ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั เองเป็ นประจําทุกปี โดยจะใช้ผลการประเมินเป็ น
ข้อมูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ในการนําเสนอผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ซึ่งออกตามวาระ
การทบทวนและปรั บ ปรุ ง กฎบั ต ร
ให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาทบทวนกฎบัตรนี้เป็ นประจําทุกปี และเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร
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เอกสารแนบ 10

กฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบ

วั ต ถุ ป ระสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งขึ้นเพือ่ ช่วยคณะกรรมการบริ ษทั ในการควบคุมดูแลให้บริ ษทั มี
ระบบการกํากับดูแลที่ดี เกิดความคล่องตัวต่อการจัดการ การให้วสิ ยั ทัศน์ และการให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อรายงาน
ทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการเอื้อโอกาสให้ฝ่ายจัดการและผูส้ อบบัญชีได้มีการปรึ กษาหารื อเพื่อ
จัดการความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพที่ดี และมีมูลค่าเพิ่มต่อองค์กรใน
ที่สุด
โครงสร้ างของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ประกอบด้ว ยกรรมการบริ ษ ัท ที่ เ ป็ นอิ ส ระอย่า งน้อ ย 3 คน โดยมี ก รรมการตรวจสอบ 1 คน ทํา หน้า ที่ ป ระธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกํา หนด โดยกรรมการตรวจสอบอย่า งน้อ ย 1 คนจะต้อ งเป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจ หรื อ มี
ประสบการณ์ดา้ นบัญชีหรื อการเงิน และมีความรู ้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน
3. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแต่งตั้งพนักงานของบริ ษทั จํานวน 1 คน ทําหน้าที่ เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
การแต่ ง ตั้ ง และวาระการดํา รงตํา แหน่ ง
1. คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ งเท่ากับระยะเวลาการดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ กรรมการ
ตรวจสอบที่พน้ ตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งได้อีก
3. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยนื่ ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30
วัน
4. ในกรณี ที่ ต ํา แหน่ ง กรรมการตรวจสอบว่ า งลงจนมี ก รรมการตรวจสอบเหลื อ น้ อ ยกว่ า จํา นวนที่ ก ํา หนดให้
คณะกรรมการบริ ษทั ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่ภายใน 90 วัน
5. ในกรณี ที่ ก รรมการตรวจสอบพ้น จากตํา แหน่ ง ทั้ง คณะ ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบที่ พ น้ จากตํา แหน่ ง ต้อ งอยู่
รักษาการณ์ไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
อํา นาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บ ริ ษ ัท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานตรวจสอบภายในตามที่ฝ่ายบริ หารนําเสนอ
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
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4.
5.

6.
7.
8.

9.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
พิจารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อ
กําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษทั
มีอาํ นาจในการเชิญฝ่ ายบริ หารหรื อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั มาร่ วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็นตามความจําเป็ น
พิจารณาจัดหาที่ปรึ กษาภายนอกหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญทางวิชาชี พในการให้คาํ แนะนํา ปรึ กษา หรื อให้ความเห็นได้ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
8.1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
8.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
8.3. ความเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
8.4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
8.5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8.6. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
8.7. ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
8.8. รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุ ม
1. ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
2. ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่า 4 ครั้งต่อปี รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี อย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุม
3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมากโดยกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมี 1 เสี ยง ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
4. กรรมการผูใ้ ดมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิออกเสี ยงในเรื่ องนั้น
การทบทวนและปรั บ ปรุ ง กฎบั ต ร
ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนกฎบัตรนี้ เป็ นประจําทุ กปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจ ารณา
อนุมตั ิแก้ไข (ถ้ามี)
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เอกสารแนบ 11

กฎบั ต รคณะกรรมการสรรหา กํา หนดค่ า ตอบแทนและธรรมาภิ บ าล

กฎบั ต รคณะกรรมการสรรหา กํา หนดค่ า ตอบแทนและธรรมาภิ บ าล
วั ต ถุ ป ระสงค์
คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) เป็ นคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับ
การแต่งตั้งขึ้ นเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสู งเป็ นไปอย่างเป็ นธรรม
เหมาะสม และโปร่ งใส รวมทั้งกํากับให้บริ ษทั มีการดําเนิ นการด้านต่างๆ ตามนโยบายกํากับดู แลกิ จการของบริ ษทั ได้
สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
โครงสร้ างของคณะกรรมการสรรหาฯ
1. คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ และกําหนดประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
2. ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และอย่างน้อยครึ่ งหนึ่งควรเป็ นกรรมการอิสระ
3. ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ควรเป็ นกรรมการอิสระ
4. ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคลเป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ
อํา นาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบ
ด้า นการสรรหา
1. กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ ของบริ ษทั มีความรู ้ ประสบการณ์ ความเชี่ ยวชาญที่สอดคล้องกับความต้องการของบริ ษทั
สามารถอุทิศเวลาการทํางานให้บริ ษทั ได้
2. สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมจะมาดํารงตําแหน่งเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ผปู ้ ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
แต่งตั้ง
ด้า นการกํา หนดค่ า ตอบแทน
1. พิจารณาโครงสร้าง จํานวน รู ปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน ที่
เหมาะสมให้แก่ประธานกรรมการ กรรมการบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และพนักงานโดยทบทวนความเหมาะสม
ของหลัก เกณฑ์ ที่ ใ ช้อ ยู่ ใ นปั จ จุ บัน พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกับ ข้อ มู ล การจ่ า ยค่ า ตอบแทนของบริ ษัท อื่ น ที่ อ ยู่ใ น
อุตสาหกรรมเดียวกันกับบริ ษทั และบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization)
ใกล้เคียงกับบริ ษทั และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และนําเสนอผลการประเมินตามเกณฑ์
นั้นๆ ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. พิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ หรื อหลักทรัพย์อื่น
ที่เป็ นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและพนักงาน และให้ความเห็นชอบกรณี มีการจัดสรรให้กรรมการหรื อพนักงานราย
ใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลักทรัพย์ท้ งั หมดที่จะจัดสรรในคราวนั้น โดยต้องไม่มีกรรมการสรรหาฯ รายใดได้รับการ
จัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลักทรัพย์ท้ งั หมดที่จะจัดสรรในคราวนั้น
4. ปฏิ บตั ิการอื่นใดในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั
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ด้า นธรรมาภิ บ าล
1. สอบทานนโยบายการกํากับดูแลกิ จการ จริ ยธรรมธุ รกิ จ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการดําเนิ นงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ฯ เพื่อให้มนั่ ใจว่าเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2. เสนอแนวปฏิบตั ิ และ/หรื อนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3. ให้คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
4. กํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการนํานโยบายกํากับดูแลกิจการไปดําเนินการในเชิงปฏิบตั ิ
5. ติดตามงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
6. ดําเนินการเรื่ องอื่นใด ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
การประชุ ม
1. ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่นอ้ ยกว่า 2 ครั้งต่อปี
2. ต้อ งมี ก รรมการสรรหาฯ มาประชุ ม ไม่ น้อ ยกว่า กึ่ ง หนึ่ งของจํา นวนกรรมการสรรหาฯ ทั้ง หมดจึ ง จะครบเป็ น
องค์ประชุม
3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมากโดยกรรมการสรรหาฯ คนหนึ่ งมี 1 เสี ยง ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
4. กรรมการผูใ้ ดมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องนั้น ยกเว้นเป็ นการพิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการ
บริ ษทั ทั้งคณะ
การทบทวนและปรั บ ปรุ ง กฎบั ต ร
ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาทบทวนกฎบัตรนี้ ตามความจําเป็ นและสมควร และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิแก้ไข (ถ้ามี)
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กฎบั ต รคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
กฎบั ต รคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง

วั ต ถุ ป ระสงค์
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นคณะกรรมการชุ ดย่อยที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้ นเพื่อพิจารณานโยบายด้านการ
บริ หารความเสี่ ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกํากับดูแลให้มีระบบการบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม เพื่อลด
ผลกระทบทั้งจากภายในและภายนอกที่จะส่งผลเสี ยต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั เพื่อให้มน่ั ใจได้วา่ บริ ษทั จะสามารถบรรลุ
เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
โครงสร้ างของกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
1. คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 2 คน และอาจรวมถึงผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบสายงาน
หลักของบริ ษทั ตามจํานวนที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร
3. กรรมการบริ หารความเสี่ ยงต้องเป็ นกรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั
4. ให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงพิจารณาแต่งตั้งพนักงานของบริ ษทั จํานวน 1 คน ทําหน้าที่ เป็ นเลขานุ การคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
อํา นาจ หน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ
1. กําหนดนโยบาย และกรอบการดําเนิ นงานการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั รวมถึงให้คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการ
บริ ษทั และฝ่ ายบริ หาร ในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยง
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริ หารความเสี่ ยงโดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตาม และควบคุม ให้ความ
เสี่ ยงโดยรวมของบริ ษทั อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ยอมรับได้
3. กํากับดูแล สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่ วมมือในการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั และทบทวนความเพียงพอของ
นโยบาย และระบบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
4. รายงานต่อที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ ยวกับรายการความเสี่ ยงที่ สําคัญ การประเมิ นสถานะความเสี่ ยง การ
บริ หารความเสี่ ยง ผลการทบที่ จะเกิ ดขึ้นในการดําเนิ นงาน รวมถึงวิธีการป้ องกันและสิ่ งที่ ตอ้ งดําเนิ นการปรับปรุ ง
แก้ไข ในกรณี ที่มีเรื่ องสําคัญซึ่งกระทบต่อบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยเร็ ว
5. มีอาํ นาจในการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อทําหน้าที่ดา้ นบริ หารความเสี่ ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
6. ปฏิบตั ิการอื่นใดในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
การประชุ ม
1. ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ครั้งต่อปี
2. ต้องมีกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเข้าร่ วมในการประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก โดยกรรมการบริ หารความเสี่ ยงคนหนึ่ งมี 1 เสี ยง ถ้าคะแนนเสี ยง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
4. กรรมการผูใ้ ดมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิออกเสี ยงในเรื่ องนั้น
การทบทวนและปรั บ ปรุ ง กฎบั ต ร
ให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงพิจารณาทบทวนกฎบัตรนี้ ตามความจําเป็ นและสมควร และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ไข (ถ้ามี)
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กฎบั ต รคณะกรรมการบริ ห าร
กฎบั ต รคณะกรรมการบริ ห าร

วั ต ถุ ป ระสงค์
คณะกรรมการบริ หารเป็ นคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการทําหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
ในการบริ หารงานและควบคุมดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุ รกิ จและงบประมาณ
รวมถึงระเบียบต่างๆ ของบริ ษทั
โครงสร้ างของกรรมการบริ ห าร
1. คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร และประธานกรรมการบริ หาร
2. คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วยกรรมการตามจํานวนที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร
3. ให้ ค ณะกรรมการบริ หารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง พนั ก งานของบริ ษัท จํา นวน 1 คน ทํา หน้ า ที่ เ ป็ นเลขานุ ก ารคณะ
กรรมการบริ หาร
อํา นาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบ
1. วางแผนและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการดําเนินงาน และโครงสร้างการบริ หารงานในการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษทั ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิ จและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
อนุมตั ิ
2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจอนุมตั ิในด้านต่างๆ ของบริ ษทั เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
อนุมตั ิ
3. ควบคุมดูแลการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ในการดําเนิ นงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิ
4. พิจารณาการเข้าทําสัญญาทางธุ รกิ จของบริ ษทั สัญญาเกี่ ยวกับการซื้ อทรัพย์สินหรื อทําให้ได้มาซึ่ งสิ ทธิ เพื่อนํามาใช้
ประโยชน์ในกิจการของบริ ษทั
5. อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนตามที่ได้กาํ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึ่งได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
แล้ว หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
6. พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารกู้ยื ม เงิ น และการขอสิ น เชื่ อ ที่ เ กี่ ย วกับ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษัท เช่ น การซื้ อ ขาย
การลงทุนหรื อร่ วมลงทุนกับบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั รวมถึงการดําเนิ นการใดๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการกูย้ มื เงินและการขอสิ นเชื่อดังกล่าว ทั้งนี้ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริ ษทั ประกาศกําหนด
7. พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารติ ด ต่ อ ดํา เนิ น การ และจดทะเบี ย นกับ หน่ ว ยงานราชการในนามของบริ ษ ัท เพื่ อ ประโยชน์
ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
8. พิจารณาผลการดําเนิ นงานกําไร/ขาดทุนของบริ ษทั และการเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล หรื อเงินปั นผลประจําปี
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
9. พิ จ ารณาและรายงานคณะกรรมการบริ ษ ัท ทัน ที เ มื่ อ ตรวจพบหรื อสงสั ย ว่ า มี เ หตุ ก ารณ์ ทุ จ ริ ต มี ก ารปฏิ บัติ ที่
ฝ่ าฝื นกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น
10. มีอาํ นาจในการมอบอํานาจช่วงให้บุคคลอื่นใดหนึ่ งคนหรื อหลายคนปฏิ บตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การ
ควบคุ มของคณะกรรมการบริ หาร หรื ออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี อาํ นาจตามที่ คณะกรรมการบริ หาร
เห็ นสมควร และภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการบริ หารอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจหรื อการมอบอํานาจนั้นๆ ได้ตามสมควร
การทบทวนและปรั บ ปรุ ง กฎบั ต ร
ให้คณะกรรมการบริ หารพิจารณาทบทวนกฎบัตรนี้ ตามความจําเป็ นและสมควร และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิแก้ไข (ถ้ามี)
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รายงานการให้ ค วามเชื่ อ มั่ น อย่ า งเป็ นอิ ส ระ

รายงานการให้ความเชื่อมัน่ อย่างเป็ นอิสระ ในเรื่ องการจัดการก๊าซเรื อนกระจก โดย บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
593/3 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1)
ถนนรามคําแหง แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02 314 2151-2
โทรสาร 02 319 7301-2
website : www.btwealthindustries.com

