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BJC Heavy Industries Public Company Limitedบรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ากดั (มหาชน) 

สารจากประธานกรรมการ

เรยีนทา่นผูถ้อืหุน้

	 ดฉัินมคีวามยนิดทีีจ่ะเรยีนกบัทา่นผูถ้อืหุน้ถงึความส�าเร็จทีส่�าคญัและยิง่ใหญใ่นรอบปี	2556	ซึง่เกดิจากความมุง่มัน่และความพยายามของทาง
ผูบ้รหิารและพนักงานทกุคนอยา่งตอ่เนือ่ง	ท�าใหบ้รษัิท	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทร	ีจ�ากดั	(มหาชน)	ประสบความส�าเร็จในการด�าเนนิธรุกจิเป็นอยา่งมากทัง้ในดา้น
ของรายไดแ้ละก�าไร	 รวมถงึความส�าเร็จทีไ่ดม้โีอกาสเขา้เป็นสมาชกิบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยในปลายเดอืนพฤศจกิายน	 2556	
ทีผ่า่นมา
	
	 ส�าหรับผลการด�าเนนิงานปี	2556	ทีผ่า่นมา	บรษัิทสามารถท�าสถติกิ�าไรสงูสดุมาตอ่เนือ่งเป็นปีที	่2	โดยมกี�าไรสทุธจิ�านวน	1,206	ลา้นบาท	
จากรายไดร้วม	3,929	ลา้นบาท	ซึง่ถอืวา่เป็นผลประกอบการทีด่ทีีส่ดุตัง้แตก่อ่ตัง้บรษัิทมากวา่	19	ปี	ซึง่การเตบิโตของรายไดแ้ละก�าไรทีผ่า่นมานัน้	เกดิจาก
การใหค้วามส�าคญักบัคณุภาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร	 การพัฒนาทมีงาน	 การบรหิารงานโครงการทีด่ซี ึง่ท�าใหส้ามารถบรหิารตน้ทนุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	
สง่ผลใหผ้ลงานของบรษัิทมคีณุภาพเป็นทีน่่าพอใจของลกูคา้	และสรา้งชือ่เสยีงใหแ้กบ่รษัิทจนเป็นทีย่อมรับในกลุม่ลกูคา้เจา้ของโครงการและกลุม่ผูรั้บเหมา
โครงการหลกัในระดบัสากล	

	 นอกจากนี	้บรษัิทยงัคงเดนิหนา้ในการรักษาความส�าเร็จใหเ้กดิขึน้ในระยะยาว	โดยบรษัิทยงัคงเขา้รว่มประมลูงานโครงการเพิม่เตมิอยา่งตอ่เนือ่ง
ทัง้จากกลุม่ลกูคา้เดมิและกลุม่ลกูคา้ใหมท่ีอ่ยูใ่นตลาดใหม่ๆ 	อกีทัง้	ยงัมุง่เนน้กลยทุธใ์นการประเมนิและบรหิารความเสีย่งตา่งๆ	ใหอ้ยูใ่นระดบัทีค่วบคมุได	้
ไมว่า่จะเป็นความเสีย่งดา้นตน้ทนุวตัถดุบิ	ความเสีย่งดา้นการขาดแคลนแรงงานฝีมอื	และความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น	เป็นตน้	จงึนับเป็นความทา้ทายและ
ความซับซอ้นของการบริหารจัดการ	ที่จะตอ้งพัฒนาองค์กรและสรา้งผลตอบแทนสูงสุดส�าหรับท่านผูถ้ือหุน้ในเวลาเดียวกันใหไ้ดอ้ย่างเหมาะสม
ดฉัิน	คณะกรรมการ	และทมีผูบ้รหิาร	จะด�าเนนิธรุกจิอยา่งระมดัระวงั	และสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้	เพือ่ใหเ้กดิความมัง่คัง่และความมัน่คงส�าหรับบรษัิท
ในระยะยาวตอ่ไป

	 ในนามของบรษัิท	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทร	ีจ�ากดั	(มหาชน)	ดฉัินขอขอบคณุ	ทา่นผูถ้อืหุน้	ลกูคา้	คูค่า้	ผูบ้รหิาร	พนักงาน	สถาบนัการเงนิ	ผูท้ีม่สีว่น
เกีย่วขอ้งทกุฝ่าย	 รวมถงึหน่วยงานราชการและเอกชน	ทีใ่หก้ารสนับสนุนการด�าเนนิงานของบรษัิทดว้ยดมีาโดยตลอด	และขอรับรองวา่บรษัิทจะด�าเนนิธรุกจิ
อยา่งโปรง่ใส	รัดกมุ	ตามหลกับรรษัทภบิาลและการพัฒนาอยา่งยัง่ยนือยา่งเต็มความสามารถ	เพือ่ประโยชนส์งูสดุของทกุฝ่ายเกีย่วขอ้งตอ่ไป

ขอแสดงความนับถอื

(นางสาวผกาวล	ีเจยีรสวสัดิว์ฒันา)
		ประธานกรรมการ			
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บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

สารจากประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

เรยีนทา่นผูถ้อืหุน้

	 ในปี	พ.ศ.	2556	นับเป็นปีทีม่คีวามส�าคญัอกีปีหนึง่ของบรษัิท	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทร	ีจ�ากดั	(มหาชน)	จากการยดึมัน่ในหลกัการด�าเนนิธรุกจิ
ของบรษัิททีว่า่	“คณุภาพสนิคา้ดเียีย่ม	สามารถสง่มอบสนิคา้ไดต้รงตอ่เวลา	ในราคามาตรฐาน”	สง่ผลใหบ้รษัิทมผีลประกอบการทีแ่ข็งแกรง่ทัง้ใน
ดา้นรายได	้ก�าไร	กระแสเงนิสด	และก�าไรตอ่หุน้พืน้ฐาน	ซึง่ท�าใหบ้รษัิทยงัคงด�ารงสถานะทางการเงนิทีม่ัน่คงและใชเ้ป็นกลยทุธใ์นการรักษาความเป็นผูน้�าใน
งานรับเหมากอ่สรา้งวศิวกรรมระดบัสงู	รวมถงึการแสวงหาโอกาสในการยืน่ประมลูโครงการใหม	่และโอกาสในการลงทนุตา่งๆ	เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่
ผูถ้ือหุน้	 นอกจากนี้ในปี	 2556	 ยังเป็นปีที่บริษัทไดก้า้วสู่ความส�าเร็จอีกกา้วหนึ่ง	 ดว้ยการมีโอกาสเขา้เป็นสมาชกิบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย

	 โดยในปี	2556	รายไดร้วมของบรษัิทเพิม่ขึน้เป็น	3,929	ลา้นบาท	จาก	3,653	ลา้นบาท	หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ	7.56	สบืเนือ่งมาจากการรับรูร้ายได ้
อยา่งตอ่เนือ่ง	จากงานโครงการขนาดใหญท่ีไ่ดรั้บจากลกูคา้ในประเทศออสเตรเลยี	2	ราย	ไดแ้ก	่Laing	O’Rourke	Australia	Construction	Pty	Limited	(“LOR”)	และ	
Australia	Pacific	LNG	Pty	Limited	(“APLNG”)	ในขณะเดยีวกนัก�าไรสทุธขิองบรษัิทในปี	2556	เพิม่ขึน้เป็น	1,206	ลา้นบาท	จาก	793	ลา้นบาท	หรอืเพิม่ขึน้
รอ้ยละ	52.16	โดยในปี	2556	ก�าไรขัน้ตน้ของบรษัิทเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ	40.29	ของรายไดต้ามสญัญา	ซึง่เพิม่จากรอ้ยละ	28.96	ในปี	2555	รวมไปถงึ
ท�าใหอ้ตัราก�าไรสทุธขิองบรษัิทเตบิโตอยา่งมนัียส�าคญัเป็นรอ้ยละ	30.70	ในปี	2556	ซึง่เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ	21.70	ในปี	2555	นอกจากนี	้ดว้ยวสิยัทศันอ์นักวา้ง
ไกลของฝ่ายบรหิารในการเริม่เขา้ไปท�าตลาดในประเทศออสเตรเลยี	ซึง่เป็นประเทศทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ทางทรัพยากรธรรมชาตแิละมแีผนการ
ลงทนุอยา่งตอ่เนือ่ง	ท�าใหบ้รษัิทมกีารเตบิโตของรายไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งดว้ยเชน่กนั	ทัง้นี	้บรษัิทนับวา่เป็นผูป้ระกอบการรายแรกๆ	ทีส่ามารถรับงานโครงการใน
ประเทศออสเตรเลยีได	้ในอนาคตบรษัิทยังคงมุง่เนน้การท�าตลาดในประเทศทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ทางทรัพยากรธรรมชาตแิละเป็นแหลง่ทีม่โีครงการลงทนุ
ในระดบัสงู	อาท	ิประเทศในทวปีอเมรกิาใตแ้ละทวปีเอเชยี	เชน่	ประเทศบราซลิ	และประเทศเพือ่นบา้น	เป็นตน้	

	 นอกเหนอืไปจากการมุง่เนน้การท�าธรุกจิเพือ่หวงัผลก�าไรแลว้	บรษัิทยงัยดึมัน่ในการด�าเนนิธรุกจิดว้ยการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื	โดยเชือ่มัน่วา่ธรรมาภบิาล
ทีด่ขีองบรษัิทจะเป็นสว่นส�าคญัของความส�าเร็จทีย่ัง่ยนืของบรษัิทในอนาคต	บรษัิทไดต้ัง้ปณธิานแน่วแน่ในการแสดงความรับผดิชอบตอ่สงัคมชมุชนและ
สิง่แวดลอ้ม	ดว้ยการสนับสนุนโครงการทีม่สีว่นเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ของชมุชนใหเ้ขม้แข็งและยัง่ยนื	ดงัเชน่	โครงการบรจิาคเงนิและสิง่ของเพือ่สนับสนุน
กจิกรรมสาธารณประโยชนอ์ยา่งสม�่าเสมอ	การชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส	การสนับสนุนใหพ้นักงานมอีาชวีอนามัยทีด่	ีและการสนับสนุนอาชพีใหค้นในทอ้งที	่
เป็นตน้

	 สดุทา้ยนี	้ผมขอถอืโอกาสนีแ้สดงความขอบคณุทมีผูบ้รหิารและพนักงาน	ทีไ่ดทุ้ม่เทอยา่งเต็มความสามารถ	จนท�าใหบ้รษัิทกา้วหนา้และประสบความส�าเร็จ
มาจนถงึวันนี	้ผมขอขอบคณุลกูคา้รวมถงึผูถ้อืหุน้และผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งทีไ่ดก้รณุาใหค้วามมั่นใจและสนับสนุนบรษัิทดว้ยดเีสมอมา	ผมหวังเป็นอยา่งยิง่
วา่ทกุทา่นจะมคีวามพงึพอใจในผลประกอบการและพัฒนาการของบรษัิท	และจะรว่มกบัพวกเราในการน�าพาบรษัิทกา้วสูค่วามส�าเร็จตอ่ไปในอนาคต

ขอแสดงความนับถอื

(นายคลิ	ยงั	ล)ี
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
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BJC Heavy Industries Public Company Limitedบรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

วสิยัทศัน์

พนัธกจิ

เป้าหมาย

	 บรษัิทมเีป้าหมายในการเป็นหนึง่ในผูน้�าดา้นการเป็นผูใ้หบ้รกิาร
ทางวศิวกรรมในระดบัสากล	โดยมุง่เนน้การใหบ้รกิารทีค่รบวงจรเพือ่ตอบ
สนองความตอ้งการของลกูคา้ในกลุม่อตุสาหกรรมหนักในหลากหลาย
พืน้ทีท่ัว่โลก

พันธะสญัญาทีจ่ะสง่มอบผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีด่ทีีส่ดุใหก้บัลกูคา้ดว้ย
เป้าหมายความพงึพอใจในระดบัสงูของลกูคา้
ปรับปรุงระบบการบริหารในทุกๆ	ดา้น	เพื่อที่จะบรรลุความเป็น		
เลิศทางการปฎบิตังิาน
ยอมรับในคณุคา่ของพนักงาน	และมุง่เนน้การเพิม่ความสามารถของ			
พนักงานอยา่งตอ่เนือ่ง	

1.

2.

3.

	 บรษัิทตัง้เป้าหมายในการเป็นหนึง่ในผูน้�าดา้นการใหบ้รกิารผลติ
และแปรรปูผลติภณัฑเ์หล็ก	การแปรรปูและประกอบโครงสรา้งกลุม่ช ิน้งาน
ขนาดใหญ	่งานตดิตัง้นอกสถานที	่รวมถงึการหลอ่ชิน้สว่นคอนกรตีส�าเร็จรปู	
โดยจะใหบ้รกิารแกล่กูคา้ทัง้ในและตา่งประเทศในกลุม่อตุสาหกรรมทีห่ลาก
หลาย	ไดแ้ก	่เหมอืงแร	่ปิโตรเคม	ีกา๊ซ	โรงกลัน่	โรงไฟฟ้า	ปุ๋ ย	และทา่เรอื	
เป็นตน้	ทัง้นี้	บรษัิทจะมุ่งเนน้การพัฒนาความสามารถของบคุลากรของ
บรษัิทอยา่งตอ่เนื่อง	รวมถงึการรักษาคณุภาพของบรกิารในดา้นของการ
ผลติใหไ้ดค้ณุภาพผลติภัณฑต์ามมาตรฐานสากล	สามารถด�าเนนิงานสง่
มอบไดต้รงตามเวลาทีก่�าหนด	ในราคาทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมตอ่ลกูคา้	
เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่และสามารถแขง่ขนัไดก้บัคูแ่ขง่ทีเ่ป็นบรษัิทตา่งชาต	ิ
นอกจากนี	้บรษัิทยงัตอ้งการขยายฐานลกูคา้ไปยงัตลาดทีม่แีนวโนม้เตบิโต
สงู	อาท	ิประเทศในแถบทวปีอเมรกิาใต	้เนือ่งจากเป็นภมูภิาคทีม่คีวามอดุม
สมบรูณด์า้นทรัพยากรธรรมชาตเิป็นอยา่งมากและมแีผนทีจ่ะลงทนุในธรุกจิ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรัพยากรซึง่จะมปีรมิาณงานกอ่สรา้งทีต่อ้งใชเ้หล็กเป็นสว่น
ประกอบจ�านวนมาก	โดยบรษัิทตัง้เป้าหมายรายไดเ้ตบิโตเฉลีย่ไมต่�่ากวา่
รอ้ยละ	15	ตอ่ปี	ภายในระยะเวลา	3	ปีขา้งหนา้
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บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

โครงสรา้งการจดัการ
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BJC Heavy Industries Public Company Limitedบรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

โครงสรา้งการบรหิารจดัการภายในบรษิทั

โครงสรา้งการจดัการ
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บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

1.	รศ.ดร.เอกจติต	์จงึเจรญิ
2.	นายบญุชว่ย	กอ่กจิโรจน	์
3.	นายนพดล	ธรีะบตุรวงศก์ลุ
4.	นางสาวผกาวล	ีเจยีรสวสัดิว์ฒันา
5.	นายคลิ	ยงั	ลี
6.	นางจันทรจ์ริา	สมคัรไทย
7.	นายเชงิ	จนิ	ล	ี
8.	นายเซงิ	ว	ูล	ี
9.	นายหยงั	เจนิ	ลี

1.	นายพชร	แกว้นุกลู
2.	นายเชงิ	จนิ	ล	ี
3.	นางจันทรจ์ริา	สมคัรไทย
4.	นายคลิ	ยงั	ลี
5.	นายเซงิ	ว	ูล	ี
6.	นายหยงั	เจนิ	ลี

1.	รศ.ดร.เอกจติต	์จงึเจรญิ
2.	นายบญุชว่ย	กอ่กจิโรจน	์
3.	นายนพดล	ธรีะบตุรวงศก์ลุ

คณะกรรมการบรษิทั
(เรยีงล�าดบัจากซา้ยไปขวา)

(เรยีงล�าดบัจากซา้ยไปขวา)

(เรยีงล�าดบัจากซา้ยไปขวา)

คณะกรรมการบรหิาร

คณะกรรมการตรวจสอบ
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BJC Heavy Industries Public Company Limitedบรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

คณะกรรมการบรษิทั

นางสาวผกาวล ีเจยีรสวสัดิว์ฒันา นายคลิ ยงั ล ี

ประธานกรรมการ กรรมการ 
กรรมการอสิระ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร	

อาย ุ 49	ปี

คณุวฒุทิางการศกึษาและการฝึกอบรม
•	ปรญิญาโท	คณะบรหิารธรุกจิ	สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์
•	ปรญิญาตร	ีคณะเศรษฐศาตร	์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
•	การอบรมบทบาทหนา้ทีแ่ละทกัษะการเป็นกรรมการ	(DAP)	
		จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย	(IOD)	รุน่	104	ปี	2556	
•	การอบรมบทบาทหนา้ทีแ่ละและความรับผดิชอบกบัการท�างานของ
			ประธานกรรมการบรษัิท	(RCP)	
		จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย	(IOD)	รุน่	32	ปี	2556	

ประสบการณท์�างาน
•	2556-ปัจจบุนั							 -	ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ	
	 																	บมจ.	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทรี
•	2556-ปัจจบุนั							 -	ทีป่รกึษา	บล.	ฟินันซา่	จ�ากดั
•	2555-2556									 -	กรรมการผูจั้ดการ	บล.	ฟินันซา่	จ�ากดั
•	2554-2555									 -	รองกรรมการผูจั้ดการ	บล.	ฟินันซา่	จ�ากดั
•	2549-2554										 -	ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ	
	 																	บล.	เคจไีอ	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)

เขา้รว่มประชุม เขา้ประชมุคณะกรรมการ	6/8	ครัง้

สดัสว่นการถอืหุน้  ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร  ไมม่ี

อาย ุ 69	ปี 

คณุวฒุทิางการศกึษาและการฝึกอบรม
•	ปรญิญาตร	ีAeronautical	Mechanical	Engineering,	
			Korea	National	Aviation	College
•	การอบรมบทบาทหนา้ทีแ่ละทกัษะการเป็นกรรมการ	(DAP)	
			จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย	(IOD)	รุน่	88	ปี	2554

ประสบการณท์�างาน
•	2556-ปัจจบุนั			 -	กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร	
	 	 		บมจ.	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทรี
•	2537-2555						 -	กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร	
	 	 		บจก.	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทร	ี

เขา้รว่มประชุม เขา้ประชมุคณะกรรมการ	8/8	ครัง้

สดัสว่นการถอืหุน้  จ�านวน	53,600,000	หุน้	คดิเป็นรอ้ยละ	16.75

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร 
•	บดิาของนายหยงั	เจนิ	ล	ี	(กรรมการ/กรรมการผูจั้ดการ)
•	บดิาของนายนายเซงิ	ว	ูล	ี(กรรมการ/รองกรรมการผูจั้ดการ)
•	ลงุของนายเชงิ	จนิ	ล	ี	(กรรมการ/ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายงานโครงการ)
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บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

นายหยงั เจนิ ลี นายเซงิ ว ูลี

กรรมการ กรรมการ 
กรรมการผูจั้ดการ รองกรรมการผูจั้ดการ

อาย ุ 41	ปี	

คณุวฒุทิางการศกึษาและการฝึกอบรม
•	ปรญิญาตร	ีคณะบรหิารธรุกจิ	สาขาการจัดการธรุกจิระหวา่งประเทศ
			มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั	
•	การอบรมบทบาทหนา้ทีแ่ละทกัษะการเป็นกรรมการ	(DAP)	
			จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย	(IOD)	รุน่	88	ปี	2554

ประสบการณท์�างาน
•	2556-ปัจจบุนั			 -	กรรมการและกรรมการผูจั้ดการ	
	 	 		บมจ.	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทรี
•	2553-2555						 -	กรรมการและรองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร	
	 	 		บจก.	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทร	ี
•	2546-2553						 -	ผูจั้ดการทัว่ไป	บจก.	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทร	ี

เขา้รว่มประชุม 	เขา้ประชมุคณะกรรมการ	7/8	ครัง้

สดัสว่นการถอืหุน้  	จ�านวน	90,600,000	หุน้	คดิเป็นรอ้ยละ	28.13

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร 
•	บตุรชายของนายคลิ	ยงั	ล	ี	(กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร)
•	พีช่ายของนายเซงิ	ว	ูล	ี(กรรมการ/รองกรรมการผูจั้ดการ)

อาย ุ 37	ปี

คณุวฒุทิางการศกึษาและการฝึกอบรม
•	ปรญิญาตร	ีคณะการจัดการทัว่ไป	มหาวทิยาลยัเอเชยีน
•	การอบรมบทบาทหนา้ทีแ่ละทกัษะการเป็นกรรมการ	(DAP)	
		จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย	(IOD)	รุน่	88	ปี	2554

ประสบการณท์�างาน
•	2556-ปัจจบุนั						 -	กรรมการและรองกรรมการผูจั้ดการ	
	 	 		บมจ.	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทรี
•	2553-2555									 -	ผูจั้ดการทัว่ไป	
	 	 		บจก.	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทร	ี
•	2552-2553									 -	ผูจั้ดการฝ่ายทรัพยากรบคุคล
	 	 		บจก.	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทร	ี
•	2547-2552									 -	ผูจั้ดการฝ่ายเทรดดิง้	
	 	 		บจก.	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทรี

เขา้รว่มประชุม 	เขา้ประชมุคณะกรรมการ	8/8	ครัง้

สดัสว่นการถอืหุน้  	จ�านวน	90,600,000	หุน้	คดิเป็นรอ้ยละ	28.13

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร 
•	บตุรชายของนายคลิ	ยงั	ล	ี	(กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร)
•	นอ้งชายของนายหยงั	เจนิ	ล	ี(กรรมการ/กรรมการผูจั้ดการ)



รายงานประจ�าปี 2556

|	9	

BJC Heavy Industries Public Company Limitedบรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

นายเซงิ จนิ ลี นางจนัทรจ์ริา สมคัรไทย

กรรมการ กรรมการ 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ	สายงานโครงการ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ	สายงานสนับสนุน-1

อาย ุ 37	ปี	

คณุวฒุทิางการศกึษาและการฝึกอบรม
•	ปรญิญาโท	คณะวศิวกรรมเคม	ี	มหาวทิยาลยัฮานนาม	ประเทศเกาหลใีต ้
•	ปรญิญาตร	ีคณะวศิวกรรมเคม	ี	มหาวทิยาลยัฮานนาม	ประเทศเกาหลใีต ้
•	การอบรมบทบาทหนา้ทีแ่ละทกัษะการเป็นกรรมการ	(DAP)	
		จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย	(IOD)	รุน่	88	ปี	2554

ประสบการณท์�างาน
•	2556-ปัจจบุนั					-	กรรมการและผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายงานโครงการ
				 													บมจ.	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทรี
•	2549-2555								-	ผูจั้ดการโครงการ	บจก.	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทร	ี

เขา้รว่มประชุม 	เขา้ประชมุคณะกรรมการ	8/8	ครัง้

สดัสว่นการถอืหุน้  	จ�านวน	500,000	หุน้	คดิเป็นรอ้ยละ	0.15

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร 
•	หลานชายของนายคลิ	ยงั	ล(ีกรรมการ/ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายงานโครงการ)

อาย ุ 42	ปี	

คณุวฒุทิางการศกึษาและการฝึกอบรม
•	ปรญิญาโท	คณะบรหิารธรุกจิ	มหาวทิยาลยับรูพา	
•	ปรญิญาตร	ีคณะการตลาด	วทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื	
•	การอบรมบทบาทหนา้ทีแ่ละทกัษะการเป็นกรรมการ	(DAP)	
		จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย	(IOD)	รุน่	89		ปี	2554
•	การอบรม	Chief	Financial	Officer	Certification	Program	(CFO)	จาก
			สภาวชิาชพีบญัช	ีในพระบรมราชปูถมัภ	์รุน่	16		ปี	2555

ประสบการณท์�างาน
•	2556-ปัจจบุนั					-	กรรมการและผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายงานสนับสนุน-1
				 												บมจ.	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทรี
•	2552-2555							-	ผูจั้ดการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ	
	 												บจก.	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทร	ี
•	2538-2552							-	ผูจั้ดการฝ่ายธรุการและการเงนิ	
		 												บจก.	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทร	ี

เขา้รว่มประชุม 	เขา้ประชมุคณะกรรมการ	8/8	ครัง้

สดัสว่นการถอืหุน้  	จ�านวน	1,000,000	หุน้	คดิเป็นรอ้ยละ	0.31

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร  ไมม่ี
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บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

นายบญุชว่ย กอ่กจิโรจน์ รศ.ดร.เอกจติต ์จงึเจรญิ

กรรมการอสิระ กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

อาย ุ 47	ปี	

คณุวฒุทิางการศกึษาและการฝึกอบรม
•	ปรญิญาโท	คณะบรหิารธรุกจิ	มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย
•	ปรญิญาตร	ีคณะวศิวกรรมศาสตร	์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
•	ปรญิญาตร	ีคณะวทิยาศาสตรส์ขุภาพ	มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
•	ปรญิญาตร	ีคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ี
			มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
•	ปรญิญาตร	ีคณะเศรษฐศาสตร	์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
•	ปรญิญาตร	ีคณะวทิยาการจัดการ	มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
•	การอบรมบทบาทหนา้ทีแ่ละทกัษะการเป็นกรรมการ	(DAP)	
		จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย	(IOD)	รุน่	92	ปี	2554
•	การอบรมหลกัสตูร	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	
		จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย	รุน่	13	ปี	2556

ประสบการณท์�างาน
•	2556-ปัจจบุนั	 -	กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรรวจสอบ
																												 		บมจ.	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทรี
•	2554-2555	 -	กรรมการอสิระ,ประธานกรรมการ
	 	 		และประธานกรรมการตรรวจสอบ	
	 	 		บจก.	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทร	ี
•	2554-ปัจจบุนั	 -	ทีป่รกึษาอสิระ	และวทิยากรอสิระ

เขา้รว่มประชุม •	เขา้ประชมุคณะกรรมการ	7/8	ครัง้
	 	 •	เขา้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	ครัง้

สดัสว่นการถอืหุน้  ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร  ไมม่ี

อาย ุ 	51	ปี	

คณุวฒุทิางการศกึษาและการฝึกอบรม
•	ปรญิญาเอก	คณะวทิยาศาสตรก์ารจัดการ	มหาวทิยาลยัวอเตอรล์ู
•	ปรญิญาโท	คณะวทิยาศาสตรก์ารจัดการ	มหาวทิยาลยัวอเตอรล์ู
•	ปรญิญาโท	คณะวศิวกรรมไฟฟ้า	มหาวทิยาลยัยงัสท์าวน	์สเตท
•	ปรญิญาตร	ีคณะวศิวกรรมไฟฟ้า	
			สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้คณุทหารลาดกระบงั
•	การอบรมบทบาทหนา้ทีแ่ละทกัษะการเป็นกรรมการ	(DAP)	รุน่	68	ปี	2551	
			จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย	(IOD)
•	การอบรมหลกัสตูร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุน่	22	ปี	2551
	
ประสบการณท์�างาน
•	2556-ปัจจบุนั	 -	กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ	
	 	 		บมจ.	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทรี
•	2554-2555	 -	กรรมการอสิระและกรรมการตรรวจสอบ	
	 	 		บจก.	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทร	ี
•	ปัจจบุนั	 	 -	อาจารยป์ระจ�าสาขาบรหิารการปฏบิตักิาร		
	 	 		มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
•	2553-ปัจจบุนั	 -	ผูอ้�านวยการโครงการ	MBA	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
•	2551-2553	 -	หวัหนา้สาขาบรหิารการปฏบิตักิาร		
	 	 		มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
•	2554-ปัจจบุนั	 -	กรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน
	 	 		บมจ.	ผลธญัญะ
•	2550-ปัจจบุนั	 -	กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ
	 	 		บมจ.	ผลธญัญะ

เขา้รว่มประชุม •	เขา้ประชมุคณะกรรมการ	7/8	ครัง้
	 	 •	เขา้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	ครัง้

สดัสว่นการถอืหุน้  	ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร  	ไมม่ี
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BJC Heavy Industries Public Company Limitedบรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

นายนพดล ธรีะบตุรวงศก์ลุ

กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ

อาย ุ 	46	ปี		

คณุวฒุทิางการศกึษาและการฝึกอบรม
•	ปรญิญาโท	สาขาการเงนิ		มหาวทิยาลยัโคโรลาโด
•	ปรญิญาตร	ี	บญัชบีณัฑติ	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
•	การอบรมบทบาทหนา้ทีแ่ละทกัษะการเป็นกรรมการ	(DAP)	รุน่	68	ปี	2551		
			จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย	(IOD)
•	การอบรมหลกัสตูร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุน่	23	ปี	2551	
•	การอบรมหลกัสตูร	Role	of	the	Nominating	and	Governance
			Committee	(RNG)	รุน่	3	ปี	2555	

ประสบการณท์�างาน
•	2556-ปัจจบุนั	 -	กรรมการอสิระและกรรมการตรรวจสอบ		
	 	 		บมจ.	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทรี
•	2554-2555	 -	กรรมการอสิระและกรรมการตรรวจสอบ	
	 	 		บจก.	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทร	ี
•	2556-ปัจจบุนั	 -	กรรมการอสิระและกรรมการตรรวจสอบ	
	 	 		บจก.	ซแีมช	คอรป์อเรชัน่
•	2554-ปัจจบุนั	 -	กรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน	
	 	 		บมจ.	ผลธญัญะ
•	2550-ปัจจบุนั	 -	กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ
	 	 		บมจ.	ผลธญัญะ
•	2550-ปัจจบุนั	 -	กรรมการบรหิาร	บจก.	ไอเอฟเอซี

เขา้รว่มประชุม •	เขา้ประชมุคณะกรรมการ	7/8	ครัง้
	 	 •	เขา้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	ครัง้

สดัสว่นการถอืหุน้  ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร  ไมม่ี
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บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

ผูบ้รหิาร

นางสาวนภสร ธรรมพทิกัษ์ นายพชร แกว้นกุลู

เลขานกุารบรษิทั
ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ	สายงานสนับสนุน-2	 ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายงานการเงนิและบญัช	ี

อาย ุ 	45	ปี	

คณุวฒุทิางการศกึษาและการฝึกอบรม
•	ปรญิญาตร	ีคณะบญัช	ีมหาวทิยาลยักรงุเทพ
•	การอบรมบทบาทหนา้ทีแ่ละทกัษะการเป็นเลขานุการบรษัิท	(CSP)	
			จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย	(IOD)		รุน่	41	ปี	2554

ประสบการณท์�างาน
•	2556-ปัจจบุนั	 -	ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายงานสนับสนุน-2		
	 	 		เลขานุการบรษัิทบมจ.	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทรี
•	2552-2555	 -	ผูจั้ดการฝ่ายธรุการ	บจก.	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทร	ี
•	2551-2552	 -	ผูจั้ดการฝ่ายบคุคลและธรุการ	
	 	 		บจก.เทอรม์อล	เอ็นจเินยีริง่	เซอรว์สิ
•	2548-2551	 -	ผูจั้ดการฝ่ายธรุการโครงการ	บจก.	มารเูบนิ

สดัสว่นการถอืหุน้  •		จ�านวน	50,000	หุน้	คดิเป็นรอ้ยละ	0.02

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร  ไมม่ี

อาย ุ 	43	ปี	

คณุวฒุทิางการศกึษาและการฝึกอบรม
•	ปรญิญาโท	บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
•	ปรญิญาโท		การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑติ	สถาบนับณัฑติ			
			พัฒนบรหิารศาสตร์
•	ปรญิญาตร	ี	บญัชบีณัฑติ	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
•	การอบรมบทบาทหนา้ทีแ่ละทกัษะการเป็นกรรมการ	(DAP)	
			จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย	(IOD)	รุน่	21	ปี	2547
•	การอบรมหลกัสตูร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุน่	99	ปี	2551	

ประสบการณท์�างาน
•	2556-ปัจจบุนั	 -	ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายงานการเงนิและ
	 	 		บญัช	ีบมจ.บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทรี
•	2547-ปัจจบุนั	 -	กรรมการอสิระ	บมจ.	ไทยมติซวูา
•	2553-2555	 -	ผูจั้ดการอาวโุสฝ่ายการเงนิและวางแผนปฏบิตังิาน			
	 																	บจก.มซิมู	ิ(ประเทศไทย)
•	2552-2553	 -	ผูจั้ดการฝ่ายบญัช	ีบจก.ไทยพาวเวอรซ์พัพลาย
•	2551-2552	 -	ผูจั้ดการฝ่ายบญัช	ีบจก.	ไบโอแมสซพัพลาย

สดัสว่นการถอืหุน้  ไมม่ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร  ไมม่ี
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BJC Heavy Industries Public Company Limitedบรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

-

*

(ประธาน)

*

*

*

*

-

-

-

*

-

-

คณะกรรมการของบรษิทั

คณะกรรมการของบรษัิท	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	มดีงันี้

กรรมการตรวจสอบผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณเ์พยีงพอทีจ่ะสามารถท�าหนา้ทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิไดข้องบรษัิท	 คอื	 นายนพดล	 ธรีะบตุรวงศก์ลุ	
ซึง่ไดจ้บการศกึษาระดบัปรญิญาโท	สาขาการเงนิ	มหาวทิยาลยัโคโรลาโด	ประเทศสหรัฐอเมรกิา	และปรญิญาตร	ีสาขาบญัช	ีคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช	ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์ และมปีระสบการณใ์นการเป็นผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต	 (Certified	 Public	 Accountant	 :	 CPA)	 ปัจจบุนั	 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระและกรรมการ
ตรวจสอบในบรษัิทอกี	2	แหง่	คอื	บรษัิท	ผลธญัญะ	จ�ากดั	(มหาชน)	และบรษัิท	ซแีมช	คอรป์อเรชัน่	จ�ากดั

	 กรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพันบรษัิท	คอื	นายคลิ	ยงั	ล	ีหรอื	นายหยงั	เจนิ	ล	ีหรอื	นายเซงิ	ว	ูล	ีกรรมการหนึง่ในสามคนนี	้ลงลายมอืชือ่รว่มกบั	
นางจันทรจ์ริา	สมคัรไทย	และประทบัตราส�าคญัของบรษัิท

หมายเหต	ุ:

กรรมการผูม้อี�านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษิทั 

รายชือ่ คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บรหิาร

คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง

นางสาวผกาวล	ีเจยีรสวสัดิว์ฒันา

นายคลิ	ยงั	ลี

นายหยงั	เจนิ	ลี

นายเซงิ	ว	ูล	ี

นายเชงิ	จนิ	ล	ี

นางจันทรจ์ริา	สมคัรไทย

นายบญุชว่ย	กอ่กจิโรจน	์

รศ.ดร.เอกจติต	์จงึเจรญิ

นายนพดล	ธรีะบตุรวงศก์ลุ

นายพชร	แกว้นุกลู

นายเดวทิ	จอหน์	ดารแ์กน

นายจอหน์	เคท	มารช์

*

(ประธานกรรมการ	/	กรรมการอสิระ)

*

*

*

*

*

*

(กรรมการอสิระ)

*

(กรรมการอสิระ)

*

(กรรมการอสิระ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

(ประธาน)

*

*

-

-

-

-

*

(ประธาน)

*

*

-

-

-

-

-

*

*

*
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บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

/1	ไดรั้บการแตง่ตัง้จากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2556	เมือ่วนัที	่18	มนีาคม	2556	
/2	ไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุ	เนือ่งจากเดนิทางไปตดิตอ่งานในตา่งประเทศ	
/3	กรรมการทัง้	3	ทา่น	ไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุ	เนือ่งจากเป็นการประชมุเพือ่พจิารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขึน้ภายหลงัจากทีบ่รษัิทไดด้�าเนนิการ
			แปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนจ�ากดัในเดอืนพฤษภาคม	2556	ซึง่กรรมการทัง้	3	ทา่นเป็นกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีกบัการพจิารณาในเรือ่งดงักลา่วจงึไมไ่ด ้
			เขา้รว่มประชมุ	

	 ในปี	2556	บรษัิทมกีารประชมุกรรมการทัง้หมด	8	ครัง้	และการประชมุกรรมการตรวจสอบทัง้หมด	5	ครัง้	โดยมรีายละเอยีดการเขา้รว่มประชมุ
ของกรรมการดงันี้

รายนามผูบ้รหิารของบรษัิท	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	มจี�านวน	7	ทา่น	ประกอบดว้ย	

หมายเหต	ุ:

การเขา้รว่มประชุมกรรมการ

ผูบ้รหิาร

รายชือ่

รายชือ่

ปี 2556 จ�านวนคร ัง้ทีเ่ขา้ประชุม
คณะกรรมการ

ต�าแหนง่

คณะกรรมการตรวจสอบ

1.นางสาวผกาวล	ีเจยีรสวสัดิว์ฒันา	/1

2.นายคลิ	ยงั	ลี

3.นายหยงั	เจนิ	ล	ี/2

4.นายเซงิ	ว	ูล	ี

5.นายเชงิ	จนิ	ล	ี

6.นางจันทรจ์ริา	สมคัรไทย

7.นายบญุชว่ย	กอ่กจิโรจน	์/3

8.รศ.ดร.เอกจติต	์จงึเจรญิ	/3

9.นายนพดล	ธรีะบตุรวงศก์ลุ	/3	

1.	นายคลิ	ยงั	ลี

2.	นายหยงั	เจนิ	ลี

3.	นายเซงิ	ว	ูลี

4.	นายเชงิ	จนิ	ล	ี

5.	นายพชร	แกว้นุกลู

6.	นางจันทรจ์ริา	สมคัรไทย

7.	นางสาวนภสร	ธรรมพทิกัษ์

6/8

8/8

7/8

8/8

8/8

8/8

7/8

7/8

7/8

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

กรรมการผูจั้ดการ	

รองกรรมการผูจั้ดการ

ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ	สายงานโครงการ

ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ	สายงานการเงนิและบญัชี

ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ	สายงานสนับสนุน-1

ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ	สายงานสนับสนุน-2

-

-

-

-

-

-

5/5

5/5

5/5
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BJC Heavy Industries Public Company Limitedบรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

	 คณะกรรมการบรษัิทไดม้มีตแิตง่ตัง้ให	้นางสาวนภสร	ธรรมพทิกัษ์	ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบรษัิท	ตัง้แตว่นัที	่16	พฤษภาคม	2556	ทัง้นีเ้พือ่ให ้
เป็นไปตามขอ้ก�าหนดของพระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย	์พ.ศ.	2535	(รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)	โดยเลขานุการบรษัิทมหีนา้ทีห่ลกั
ในการจัดท�าและเก็บรักษาทะเบยีนกรรมการ	 หนังสอืนัดประชมุคณะกรรมการบรษัิท	 รายงานการประชมุคณะกรรมการบรษัิท	 รายงานประจ�าปีของบรษัิท	
หนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้	 รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้	 รวมทัง้เกบ็รักษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร	 รวมทัง้ด�าเนนิการอืน่ใด
ตามทีค่ณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุประกาศก�าหนด	 และจัดสง่ส�าเนารายงานการมสีว่นไดเ้สยีตามมาตรา	 89/14	 ซึง่จัดท�าโดยกรรมการใหป้ระธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน	7	วนัท�าการ	นับแตว่นัทีบ่รษัิทไดรั้บรายงานนัน้	นอกจากนี	้เลขานุการบรษัิท	ยงัมหีนา้ทีด่งัตอ่ไปนี้
	 (1)	ใหค้�าแนะน�าเบือ้งตน้เกีย่วกบัขอ้กฎหมาย	และระเบยีบขอ้บงัคบัตา่งๆ	ของบรษัิท	ทีค่ณะกรรมการบรษัิทตอ้งการทราบและตดิตามใหม้กีาร		
	 						ปฏบิตัติามอยา่งถกูตอ้งสม�า่เสมอ	รวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงขอ้ก�าหนด	และ/หรอื	กฎหมายทีม่นัียส�าคญัใหค้ณะกรรมการบรษัิทรับทราบ
	 (2)	จัดการประชมุผูถ้อืหุน้และการประชมุคณะกรรมการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย	ขอ้บงัคบัของบรษัิท	และขอ้พงึปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง
	 (3)	บนัทกึรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้	และการประชมุของคณะกรรมการบรษัิท	รวมทัง้ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	และทีป่ระชมุ	
	 						คณะกรรมการบรษัิท
	 (4)	ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศในสว่นทีรั่บผดิชอบตอ่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	ตามระเบยีบและขอ้ก�าหนดของหน่วยงานดงักลา่ว
	 (5)	ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษัิท	และการด�าเนนิการอืน่ใดใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย	และ/หรอื	ตามทีค่ณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุประกาศ	
	 					ก�าหนดและ/หรอืตามทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท

เลขานกุารบรษิทั 

คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

1) คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ
ก. คา่ตอบแทนกรรมการ

มตทิีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้	ครัง้ที	่1/2556	วนัที	่7	พฤษภาคม	2556	ไดก้�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี	2556	รายละเอยีดดงันี้

โดยในปี	2555-2556		บรษัิทมกีารจา่ยคา่ตอบแทนใหแ้กก่รรมการดงันี้

องคป์ระกอบคา่ตอบแทน ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คา่เบีย้ประชมุ	(บาท/คน/ครัง้)

คา่ตอบแทนรายเดอืน	(บาท/คน/เดอืน)

คา่เดนิทาง	(บาท/คน/ครัง้)

คา่ทีพั่ก	(กรณีมคีวามจ�าเป็น)

40,000

40,000

7,500

ตามทีจ่า่ยจรงิ

15,000

15,000

7,500

ตามทีจ่า่ยจรงิ

15,000

15,000

7,500

ตามทีจ่า่ยจรงิ

15,000

15,000

7,500

ตามทีจ่า่ยจรงิ

1)	เบีย้ประชมุจา่ยเฉพาะกรรมการทีม่าประชมุ	และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารพจิารณาไมรั่บเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนจ�านวนนี้
2)	ก�าหนดอตัราคา่ตอบแทนส�าหรับกรรมการทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ใหม	่ใหม้ผีลตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ใหด้�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษัิท

กรรมการในล�าดบัที	่2	ถงึ	7	ด�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิารและมเีงนิเดอืนประจ�า	จงึไมข่อรับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ
/1	ไดรั้บการแตง่ตัง้จากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2556	เมือ่วนัที	่18	มนีาคม	2556	
/2	ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบรษัิท	โดยมผีลเมือ่วนัที	่1	มกราคม	2556	

หมายเหต	ุ:

หมายเหต	ุ:

รายชือ่
คา่ตอบแทน (บาท)

ปี 2555 ปี 2556

1.	นางสาวผกาวล	ีเจยีรสวสัดิว์ฒันา	/1

2.	นายคลิ	ยงั	ลี

3.	นายหยงั	เจนิ	ล	ี

4.	นายเซงิ	ว	ูล	ี

5.	นายเชงิ	จนิ	ล	ี

6.	นางจันทรจ์ริา	สมคัรไทย

7.	นายซา	กกุ	เจงิ	/2

8.	นายบญุชว่ย	กอ่กจิโรจน	์

9.	รศ.ดร.เอกจติต	์จงึเจรญิ

10.	นายนพดล	ธรีะบตุรวงศก์ลุ	

-

-

-

-

-

-

-

300,000

300,000

300,000

677,333

-

-

-

-

-

-

707,500

707,500

707,500
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บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

ข. คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร	ในปี	2555-2556	บรษัิทมกีารจา่ยคา่ตอบแทนใหผู้บ้รหิารดงันี้

บคุลากร

1) จ�านวนบคุลากร
 
	 จ�านวนบคุลากร	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	บรษัิทมพีนักงานทัง้สิน้	(ไมร่วมกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท)	1,624คน	แบง่เป็นพนักงานประจ�า	284	คน	
และพนักงานรายวนัจ�านวน	1,340	คน	โดยมรีายละเอยีดดงันี้

2) คา่ตอบแทนพนกังาน (ไมร่วมผูบ้รหิาร)

2) คา่ตอบแทนทีไ่มใ่ชต่วัเงนิ
 -	ไมม่	ี-	

คา่ตอบแทน

ฝ่าย

จ�านวนผูบ้รหิาร

พนกังานประจ�า

จ�านวนผูบ้รหิาร

พนกังานประจ�า

ปี 2555

ณ 31 ธนัวาคม 2555

ปี 2556

ณ 31 ธนัวาคม 2556

คา่ตอบแทน (บาท)

พนกังานรายวนั

คา่ตอบแทน (บาท)

พนกังานรายวนั

ฝ่ายการตลาด

ฝ่ายจัดซือ้

ฝ่ายการผลติ

ฝ่ายสนับสนุนการผลติ

ฝ่ายประกนัคณุภาพและควบคมุคณุภาพ

ฝ่ายบญัช	ี-	การเงนิ

ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธรุการ

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ

ฝ่ายความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสิง่แวดลอ้ม

รวม

6	ทา่น

7

7

102

12

72

12

13

4

9

238

13,951,440.39/1

-

-

1,731

34

10

-

54

-

1

1,830

7	ทา่น

4

9

117

24

85

14

18

6

7

284

17,561,244.13/1

-

-

1,226

44

13

-

56

-

1

1,340

	/1	รวมเงนิเดอืนของ	นายคลิ	ยงั	ล	ีนายหยงั	เจนิ	ล	ีนายเซงิ	ว	ูล	ีนายเชงิ	จนิ	ล	ีและนางจันทรจ์ริา	สมคัรไทย	ซึง่ทัง้	5	ทา่น	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแตไ่มรั่บคา่ตอบแทน	

			ในฐานะกรรมการของบรษัิท

หมายเหต	ุ:

คา่ตอบแทน ปี 2555 ปี 2556

เงนิเดอืน	คา่แรง	โบนัส	และผลประโยชนอ์ืน่	 เชน่	
เงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพีและประกนัสงัคม	
เป็นตน้

เงนิเดอืน	คา่แรง	โบนัส	และผลประโยชนอ์ืน่	 เชน่	
เงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพีและประกนัสงัคม	
เป็นตน้

452,898,939.87 495,896,568.69
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BJC Heavy Industries Public Company Limitedบรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

	 บรษัิทไดจั้ดตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีโดยการเขา้รว่มกบั	“กองทนุส�ารองเลีย้งชพี	วรรณเอเอ็มมาสเตอรฟั์นด	์ซึง่จดทะเบยีนแลว้”	ซึง่อยูภ่ายใตก้าร
จัดการของบรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุรวม	วรรณ	จ�ากดั	โดยมผีลตัง้แตว่นัที	่1	มกราคม	2556	เป็นตน้ไป	โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งขวญัและก�าลงัใจให ้
แกพ่นักงาน	และเพือ่จงูใจใหพ้นักงานท�างานกบับรษัิทในระยะยาว			

	 ในระยะเวลา	3	ปี	ทีผ่า่นมา	บรษัิทไมม่ขีอ้พพิาทดา้นแรงงานทีม่นัียส�าคญัแตอ่ยา่งใด	

	 บรษัิทมนีโยบายการพัฒนาบคุลากร	โดยมวีัตถุประสงคเ์พือ่พัฒนาบคุลากรในดา้นความรูค้วามสามารถในการปฏบิัตงิาน	และรักษาบคุลากรทีม่ี
ความรูค้วามสามารถท�างานกบับรษัิทในระยะยาว	โดยมคีวามกา้วหนา้ในอาชพี	บรษัิทไดจั้ดใหม้กีารจัดอบรมทัง้ในและนอกสถานทีอ่ยา่งสม�า่เสมอ	โดยไดม้ี
การจัดท�าแผนการฝึกอบรมขึน้ทกุปีโดยจะส�ารวจความตอ้งการในการฝึกอบรมของบคุลากรทกุระดบัในแตล่ะฝ่ายและจะค�านงึถงึการจัดการฝึกอบรมใหเ้หมาะ
สมกบังานในแตล่ะสายงาน	

3) กองทนุส�ารองเลีย้งชพี

4) ขอ้พพิาทดา้นแรงงาน

5) นโยบายการพฒันาบคุลากร
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บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

ขอ้มลูส�าคญัทางการเงนิ



รายงานประจ�าปี 2556

|	19	

BJC Heavy Industries Public Company Limitedบรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

ปี 2554 ปี 2555
(ปรับปรงุใหม)่

ปี 2556

ฐานะทางการเงนิ (ลา้นบาท)

	 สนิทรัพยร์วม

	 หนีส้นิรวม

	 สว่นของผูถ้อืหุน้รวม

	 ทนุทีอ่อกและเรยีกช�าระแลว้

ผลการด�าเนนิงาน (ลา้นบาท)

	 รายไดต้ามสญัญา

	 รายไดอ้ืน่

	 รวมรายได ้

	 ตน้ทนุงานตามสญัญา

	 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร

	 คา่ใชจ้า่ยอืน่

	 ตน้ทนุทางการเงนิ

	 คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้

	 ก�าไรสทุธิ

อตัราสว่นทางการเงนิ

	 อตัราก�าไรขัน้ตน้	(%)

	 อตัราก�าไรสทุธ	ิ(%)

	 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง	(เทา่)

	 อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้	(%)

	 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย	์(%)

	 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้	(เทา่)

	 มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้	*(บาท)

	 ก�าไรสทุธติอ่หุน้*	(บาท)

985.08

421.84

563.24

224.40

812.72

25.87

838.59

639.78

115.36

-

0.45

12.09

70.91

												21.28	

														8.46	

														1.61	

												13.37	

														9.16	

0.75

2.51

0.41

1,882.76

				583.72

1,299.04

224.40

			3,613.55

39.02

3,652.57

2,567.11

286.80

-

0.59

5.28

792.79

28.96	

											21.70	

																		2.31	

											85.18	

											55.31	

													0.45	

5.79

3.53

4,836.42

444.64

4,391.78

320.00

3,909.61

19.28

3,928.89

2,334.46

										318.50	

57.65

0.81

11.17

1,206.30

								40.29

								30.70

8.84

								42.39	

								35.91	

										0.10	

13.72

4.93

ขอ้มลูส�าคญัทางการเงนิ

*	ปรับจ�านวนหุน้โดยใหม้มีลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ	1	บาท	เพือ่ประโยชนใ์นการเปรยีบเทยีบ	(ทัง้นี	้มลูคา่หุน้ทีต่ราไวข้องบรษัิทในปี	2554-2555	มมีลูคา่หุน้ละ	100	บาท				
			โดยบรษัิทไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ทีต่ราไว	้จากหุน้ละ	100	บาท	เป็น	1	บาท	ตอ่กรมพัฒนาธรุกจิการคา้	กระทรวงพาณชิย	์เมือ่วนัที	่9	พฤษภาคม	2556)	

หมายเหต	ุ:
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บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

2554

2554

	497.36	
	276.90	
	38.46	
	25.87	
838.59	

	172.94	
	57.13	
	70.91	

งานแปรรปูผลติภณัฑเ์หล็ก
งานแปรรปู	และประกอบกลุม่ช ิน้งานขนาดใหญ่
งานตดิตัง้นอกสถานที่
อืน่ๆ
รวม

ก�าไรขัน้ตน้
ก�าไรจากการด�าเนนิงาน
ก�าไรสทุธิ

2555

2555

	985.82	
	2,564.26	
	63.47	
	39.03	

3,652.58	

	1,046.44	
	759.05	
	792.79	

2556

2556

	591.11	
	3,318.50	

	-			
	19.28	

3,928.89	

	1,575.15	
	1,198.19	
	1,206.30	

ลา้
นบ
าท

ลา้
นบ
าท
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BJC Heavy Industries Public Company Limitedบรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

2554

2554

9.16%
13.37%

21.28%
7.03%
8.46%

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์
อตัราผลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้

อตัราก�าไรขัน้ตน้
อตัราก�าไรจากการด�าเนนิงาน
อตัราก�าไรสทุธิ

2555

2555

55.31%
85.18%

28.96%
21.01%
21.70%

2556

2556

35.91%
42.39%

40.29%
30.65%
30.70%

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย	์และอตัราผลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้
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บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

2554

	985.08	
	421.84	
	563.24	
	0.75	

สนิทรัพยร์วม
หนีส้นิรวม
สว่นของผูถ้อืหุน้
อตัราหนีส้นิตอ่ทนุ	(เทา่)

ลา้
นบ
าท

เท
า่

2555

	1,882.76	
	583.72	

	1,299.04	
	0.45	

2556

	4,836.42	
	444.64	

	4,391.78	
	0.10	

ฐานะการเงนิ



รายงานประจ�าปี 2556

|	23	

BJC Heavy Industries Public Company Limitedบรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

ขอ้มลูท ัว่ไปของบรษิทั
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บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

ชือ่บรษิทั
ชือ่บรษิทั (ภาษาองักฤษ)
ประเภทธรุกจิ

เลขทะเบยีนบรษิทั
ทนุจดทะเบยีน
ทนุจดทะเบยีนช�าระแลว้
จ�านวนหุน้สามญัทีอ่อกและจ�าหนา่ยแลว้ 
มลูคา่หุน้ทีต่ราไว้

ทีต่ ัง้ส�านกังานใหญ่

Homepage
E-mail
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์

นายทะเบยีนหลกัทรพัย์

ผูส้อบบญัชี

บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ากดั (มหาชน)
BJC Heavy Industries Public Company Limited
•	ใหบ้รกิารงานแปรรปูผลติภณัฑเ์หล็ก	(Fabrication)
•	งานแปรรปูและประกอบกลุม่ช ิน้งานขนาดใหญ(่Modularization)	
•	งานตดิตัง้นอกสถานที	่(Site	Erection)
•	งานหลอ่ชิน้สว่นคอนกรตีส�าเร็จรปู	(Precast	Concrete)	เพือ่ใชใ้นงานอตุสาหกรรม

0107556000302
320,000,000	บาท
320,000,000	บาท
320,000,000	หุน้
หุน้ละ	1.00	บาท

594	หมู	่4	ต�าบลมะขามคู	่อ�าเภอนคิมพัฒนา	จังหวดัระยอง	21180
โทรศพัท	์ :	0-3889-3709	
โทรสาร	 :	0-3889-3711

www.bjc1994.com
info@bjc1994.com
โทรศพัท	์		:	0-3889-3709
E-mail		 :	ir@bjc1994.com

บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ�ากดั 
62	อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย
ถนนรัชดาภเิษก	เขตคลองเตย	กรงุเทพมหานคร	10110
โทรศพัท	์ :	0-2229-2800
โทรสาร	 :	0-2359-1259
TSD	Call	Center:	0	2229-2888
E-mail:	TSDCallCenter@set.or.th
Website:	www.tsd.co.th

ส�านกังาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท 
491/27	สลีมพลาซา่	ชัน้	1	ถ.สลีม	เขตบางรัก	กรงุเทพฯ	10500
โทรศพัท	์	 :	0-2234-1676,	0-2234-1678,	0-2237-2132
โทรสาร		 :	0-2237-2133
นางณัฐสรัคร	์สโรชนันทจ์นี	ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต	เลขทะเบยีน	4563
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BJC Heavy Industries Public Company Limitedบรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

ความเป็นมา
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บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

	 บรษัิท	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทร	ีจ�ากดั	(มหาชน)	(“บรษัิท”)	จดทะเบยีนจัดตัง้เป็นบรษัิทจ�ากดัภายใตช้ือ่	บรษัิท	บเีจซ	ีอนิดสัเตรยีล	จ�ากดั	เมือ่วนัที	่19	เมษายน	
2537	ซึง่เป็นการกอ่ตัง้โดยกลุม่วศิวกรชาวเกาหลใีต	้โดยมลี�าดบัความเป็นมาดงันี้

ปี 2537

ปี 2539

ปี 2544

ปี 2548

ปี 2549

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2554

ปี 2556

•	

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

บรษัิท	บเีจซ	ีอนิดสัเตรยีล	จ�ากดั	จัดตัง้ขึน้ดว้ยทนุจดทะเบยีน	24	ลา้นบาท	ตัง้อยูท่ี	่152	ถนนเนนิพยอม	ต�าบลมาบตาพดุ	อ�าเภอเมอืง	
จังหวดัระยอง	โดยประกอบธรุกจิรับจา้งผลติอปุกรณว์ศิวกรรม	โดยผลติโครงสรา้งเตาเผาอตุสาหกรรม	(Fired	Heater	&	Reformers)	เป็นหลกั

กลุม่ผูบ้รหิารของ	บรษัิท	บเีจซ	ีอนิดสัเตรยีล	จ�ากดั	ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ในกจิการทัง้หมดจากผูร้ว่มกอ่ตัง้ทา่นอืน่	

บรษัิทยา้ยส�านักงานมายงั	เลขที	่594	หมู	่4	ต�าบลมะขามคู	่อ�าเภอนคิมพัฒนา	จังหวดัระยอง	และจดทะเบยีนเปลีย่นชือ่เป็น	บรษัิท	บเีจซี
คอนสตรัคชัน่	อนิดสัทร	ีจ�ากดั	
บรษัิทไดเ้ริม่ขยายการใหบ้รกิารแกล่กูคา้ในตา่งประเทศ	ผา่นผูรั้บเหมาโครงการหลกั	ชือ่	ITT	จากประเทศอติาล	ีซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญในการ						
ออกแบบ	และผลติโครงสรา้งเตาเผาอตุสาหกรรม	(Fired	Heater	&	Reformers)	โดยเฉพาะอตุสาหกรรมน�้ามนั	ปิโตรเคม	ีและกา๊ซ

มกีารกอ่ตัง้บรษัิท	บเีจซ	ีแพลนท	์อนิดสัเทรยีล	จ�ากดั	(“BJCP”)	เพือ่ประกอบธรุกจิรับเหมากอ่สรา้งโรงงานอตุสาหกรรมทกุชนดิและงานกอ่สรา้งอืน่ๆ	
ทกุประเภท	รวมทัง้งานโยธาทกุประเภท	ดว้ยทนุจดทะเบยีน	30	ลา้นบาท	ซึง่ตอ่มาไดเ้พิม่ทนุจดทะเบยีนเป็น	40	ลา้นบาท

บรษัิทไดเ้ริม่รับงานประเภทแปรรปูและประกอบกลุม่ช ิน้งานขนาดใหญ	่(Modularization)	ใหก้บัโครงการในประเทศออสเตรเลยี

บรษัิทไดค้วบรวมกจิการกบั	BJCP	โดยวธิกีารรับโอนกจิการทัง้หมด	และไดด้�าเนนิการจดทะเบยีนเลกิการช�าระบญัชบีรษัิท	BJCP	แลว้เสร็จ			
เมือ่วนัที	่23	ธนัวาคม	2551
ในวนัที	่14	พฤษภาคม	2551	บรษัิทเขา้ลงทนุในบรษัิท	เทอรม์อล	เอ็นจเินยีริง่	เซอรว์สิ	จ�ากดั	(“TES”)	ในสดัสว่นรอ้ยละ	20.00
โดยมวีตัถปุระสงคจั์ดตัง้ขึน้เพือ่ใหบ้รกิารรับจา้งออกแบบดา้นวศิวกรรม	ปัจจบุนัไดปิ้ดกจิการแลว้	เมือ่วนัที	่23	กมุภาพันธ	์2555	
บรษัิทไดเ้ริม่ใหบ้รกิารงานตดิตัง้นอกสถานที(่Site	Erection)	โดยการรับงานแปรรปูผลติภณัฑเ์หล็กตา่งๆ		พรอ้มทัง้ใหบ้รกิารในการตดิตัง้
ในสถานทีข่องลกูคา้ของ	ส�าหรับโครงการเหมอืงแรใ่นสาธารณรัฐประชาธปิไตยคองโก

บรษัิทไดข้ยายการใหบ้รกิารไปสูง่านรับจา้งหลอ่ชิน้สว่นคอนกรตีส�าเร็จรปู	(Precast	Concrete)	เพือ่ใชใ้นงานอตุสาหกรรม	เชน่	โครงการ
เขือ่นกนัชายฝ่ังจากคลืน่ทะเล	ในประเทศออสเตรเลยี

บรษัิทเปลีย่นชือ่เป็น	บรษัิท	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทร	ีจ�ากดั	เมือ่วนัที	่22	กรกฎาคม	2554	เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการด�าเนนิธรุกจิ	

บรษัิทแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชน	โดยเปลีย่นชือ่เป็น	บรษัิท	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทร	ีจ�ากดั	(มหาชน)	
หุน้สามญัทัง้หมดของบรษัิทเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย	 เมือ่วนัที	่ 28พฤศจกิายน	 2556	 ดว้ยการเสนอขายหุน้สามญั	
เพิม่ทนุตอ่ประชาชนจ�านวน	80.00	ลา้นหุน้		โดยภายหลงัการเสนอขาย	บรษัิทมทีนุจดทะเบยีนช�าระแลว้ทัง้ส ิน้	320.00	ลา้นบาท
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BJC Heavy Industries Public Company Limitedบรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

ภาพรวมการประกอบธรุกจิ
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บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

	 บริษัทด�าเนินธุรกจิวศิวกรรมดา้นการรับจา้งผลติ	 และการ
ตดิตัง้อุปกรณ์ต่างๆ	ที่ใชใ้นกระบวนการผลติในโรงงานอุตสาหกรรม	
ตามแบบและขนาดที่ลูกคา้เป็นผูก้�าหนด	ซึง่ฐานลูกคา้ส่วนใหญ่ของ
บรษัิทเป็นลกูคา้ตา่งประเทศในหลากหลายอตุสาหกรรม	 เชน่	พลังงาน
และปิโตรเคม	ี เหมอืงแร่	 โรงไฟฟ้า	และอืน่ๆ	ซึง่กลุ่มลูกคา้ของบรษัิท
กระจายอยูต่ามประเทศทีม่กีารลงทนุในอตุสาหกรรมดังกลา่ว	ทัง้ในทวปี
ออสเตรเลยี	ตะวนัออกกลาง	เอเชยี	ยโุรป	และอเมรกิา	โดยบรษัิทมชีอ่ง
ทางการรับงานผา่นทาง	คูค่า้หลกั	และผูรั้บเหมาโครงการหลกัทีเ่ป็นผูใ้ห ้
บรกิารทางวศิวกรรมแบบครบวงจร	(Engineering,	Procurement	and	
Construction	:	“EPC”)	และทีผ่า่นมา	ดว้ยผลงานทีม่คีณุภาพและมคีวาม
สามารถในการผลติทีห่ลากหลายและไดม้าตรฐานสากล	ท�าใหบ้รษัิทได ้
รับการตดิตอ่โดยตรงจากลกูคา้ทีเ่ป็นเจา้ของโครงการดว้ยเชน่กนั	

	 บรษัิทด�าเนนิการผลติอปุกรณ	์และชิน้สว่นตา่งๆ	ตามแบบและ
สญัญาวา่จา้ง	ณ	โรงงาน	ต�าบลมะขามคู	่อ�าเภอนคิมพัฒนา	จังหวดัระยอง	
มพีืน้ทีป่ระมาณ	142-0-58	ไร่	และจะท�าการจัดสง่สนิคา้	ณ	บรเิวณทา่
เทียบเรือขนส่งระหว่างประเทศ	 เช่น	ท่าเรือสัตหบี	ท่าเรือมาบตาพุด	
หรอืท่าเรอืแหลมฉบัง	 รวมทัง้บรษัิทมกีารเชา่พืน้ทีภ่ายในบรเิวณท่าเรอื
พาณิชยส์ัตหบี-กองทัพเรอื	 เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีป่ระกอบชิน้งานก่อนสง่
มอบ	 จัดเก็บสนิคา้กอ่นน�าสง่ใหลู้กคา้ทางเรอื	ซึง่ปัจจุบันบรษัิทมกี�าลัง
การผลติสงูสดุประมาณ	2,500	ตันต่อเดอืนส�าหรับงานเหล็ก	สว่นงาน
คอนกรตี	บรษัิทมกี�าลังการผลติสงูสดุประมาณ	10,000	ลกูบาศกเ์มตร
ต่อเดอืน	ท�าใหส้ามารถรองรับงานขนาดใหญ่ทัง้ตลาดในประเทศและ
ตลาดต่างประเทศไดอ้ย่างด	ีนอกจากนี้บรษัิทยังสามารถใหบ้รกิารแก่
ลกูคา้ในการตดิตัง้หรอืกอ่สรา้งนอกสถานทีใ่นกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการ	บรษัิท
จะท�าการแปรรูปผลติภัณฑเ์หล็กต่างๆ	 ในพืน้ทีโ่รงงานของบรษัิทและ
ด�าเนนิการขนสง่ไปยังพืน้ทีข่องลกูคา้	 เพือ่ท�าการตดิตัง้หรอืกอ่สรา้งดว้ย
บคุลากรและแรงงานของบรษัิท

ลกัษณะการประกอบธรุกจิของบรษิทัแบง่ออก
ไดเ้ป็น 4 ลกัษณะงาน ไดแ้ก ่

(1)		การแปรรปูผลติภณัฑเ์หล็ก	(Fabrication)	
(2)		งานแปรรปูและประกอบกลุม่ช ิน้งานขนาดใหญ	่(Modularization)	
(3)		งานตดิตัง้นอกสถานที	่(Site	Erection)	
(4)		งานหลอ่ชิน้สว่นคอนกรตีส�าเร็จรปู	(Precast	Concrete)	

งานแปรรปูผลติภณัฑเ์หล็ก (Fabrication)

	 บรษัิทใหบ้รกิารแปรรปูผลติภณัฑเ์หล็กใหเ้ป็นชิน้สว่นโครงสรา้ง
เหล็กประเภทต่างๆ	โดยการน�าเหล็กรูปพรรณ	ท่อเหล็ก	และเหล็กแผ่น	
ซึง่เป็นวัตถดุบิหลักในการผลติมาตัด	ดัด	 เชือ่ม	และประกอบ	ตามแบบที่
ลกูคา้ก�าหนด	โดยบรษัิทสามารถใหบ้รกิารรับจา้งผลติตามแบบของลกูคา้
ไดห้ลากหลายลักษณะ	ตัวอยา่งผลงานการแปรรปูผลติภัณฑเ์หล็กทีผ่า่น
มาของบรษัิท	ไดแ้ก่

• งานโครงสรา้งเหล็ก (Steel Structure)
	 งานโครงสรา้งเหล็กเป็นการแปรรูปผลติภัณฑเ์หล็กต่างๆ	ให ้
เป็นชิน้งานโครงสรา้งขนาดใหญ	่ซึง่จะถกูน�าไปใชเ้ป็นโครงสรา้งหลักใน
โรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ	่เชน่	โรงกลัน่น�้ามนั	โรงงานปิโตรเคม	ีโรง
ไฟฟ้า	 เหมอืง	 เป็นตน้	ตัวอยา่งงานโครงสรา้งเหล็กของบรษัิททีน่�ามาใช ้
ในโรงงานอตุสาหกรรม	ไดแ้ก	่โครงสรา้งเหล็กอาคารโรงงาน	โครงสรา้ง
เหล็กรับทอ่	โครงสรา้งระบบสายพานล�าเลยีง	เป็นตน้	

• ภาชนะความดนั (Pressure Vessel) และชิน้สว่นทนแรงดนั  
   (Pressure Part)
	 ภาชนะความดนัและชิน้สว่นทนแรงดนัเป็นอปุกรณท์ีส่ามารถทน
ตอ่แรงดันในกระบวนการผลติของโรงงานอตุสาหกรรมได	้โดยสว่นใหญ่
ภาชนะความดนัและชิน้สว่นทนแรงดนัจะถกูใชส้�าหรับบรรจหุรอืเป็นทอ่น�า
สง่สารเคมทีีเ่ป็นกา๊ซหรอืของเหลว	ซึง่ในระหวา่งกระบวนการผลติจะตอ้ง
มกีารควบคมุความดันตามกระบวนการทางวิศวกรรมเพื่อควบคุม
ไม่ใหส้ารเคมีเกิดการร่ัวไหลและกอ่ใหเ้กดิอันตรายได	้ดังนัน้การผลติ
จะตอ้งใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพตามทีม่าตรฐานความปลอดภยัก�าหนด	
โดยภาชนะความดันนี้จะถูกน�าไปใชใ้นอุตสาหกรรมปิโตรเคม	ีและก๊าซ	
เป็นตน้

• งานประกอบและเชือ่มทอ่ (Piping Fabrication)
	 บริษัทใหบ้ริการประกอบและเชื่อมท่อใหไ้ดข้นาดและรูป
ร่างตามแบบ	และน�าไปประกอบตดิตัง้เป็นระบบทอ่เพือ่ใชใ้นกระบวนการ
ผลติของโรงงานอตุสาหกรรม

• โครงสรา้งเตาเผาอตุสาหกรรมและโครงสรา้งอปุกรณก์�าเนดิ    
    ความรอ้น (Heater & Reformer)
	 บรษัิทใหบ้รกิารแปรรปูผลติภณัฑเ์หล็กเป็นชิน้สว่นโครงสรา้ง
เตาเผา	 (ไม่รวมอุปกรณ์)ซึง่จะถูกน�าไปใชเ้ป็นอุปกรณ์ก�าเนดิความรอ้น
ในอตุสาหกรรมตา่งๆ	เชน่	อตุสาหกรรมปิโตรเคม	ีอตุสาหกรรมเหมอืงแร	่
เป็นตน้

• ภาชนะบรรจ ุ(Storage Tank)
	 บรษัิทใหบ้รกิารแปรรปูผลติภณัฑเ์หล็กเป็นภาชนะบรรจสุนิคา้
ประเภท	ของเหลว	กา๊ซ	หรอืสารเคม	ีซึง่ภาชนะดังกลา่วไมไ่ดอ้อกแบบ
เพือ่ใหส้ามารถรับความดนัในกระบวนการผลติ	(Non-pressured	Tank)	
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	 ทัง้นี้	 ส่วนส�าคัญของงานแปรรูปผลติภัณฑเ์หล็กนี้	 คอื	ความ
สามารถของวศิวกรผูค้มุงานและชา่งฝีมอืในงานประเภทโครงสรา้งโลหะ
ไดแ้ก	่การตัด	 (Cutting)	การดัด	 (Bending)	การเจาะ	 (Drilling)	และ
การเชือ่ม	(Welding)	มากอ่สรา้งใหไ้ดล้ักษณะโครงสรา้งหรอืชิน้งานตาม
แบบทีลู่กคา้ก�าหนด	บรษัิทมทีมีวศิวกรผูคุ้มงานทีม่ปีระสบการณ์	 ไดแ้ก	่
วศิวกรออกแบบ	วศิวกรควบคมุการผลติ	และวศิวกรควบคมุคณุภาพ	และ
มทีมีชา่งฝีมอืทีม่ปีระกาศนยีบตัรชา่งเชือ่มตามทีม่าตรฐานของผลติภณัฑ์
แต่ละประเภทก�าหนด	ตัวอย่างมาตรฐานผลติภัณฑท์ีก่�าหนดมาตรฐาน
ฝีมอืชา่งเชือ่ม	ไดแ้ก	่มาตรฐานในการผลติภาชนะความดัน	มาตรฐานใน
การกอ่สรา้งการเดนิทอ่ส�าหรับใชใ้นโรงงานอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วกบักา๊ซ
ตา่งๆ	 	หรอืโรงกลั่นน�้ามัน	และมาตรฐานในการกอ่สรา้งโครงสรา้งทีใ่ชใ้น
การรับน�้าหนัก	

	 นอกจากนี้	บรษัิทยังมฝ่ีาย	QA	 (Quality	Assurance)	 เป็นผู ้
ควบคมุการคดัเลอืกชา่งเชือ่มผูม้คีณุสมบตัติรงกบัมาตรฐานของงานแตล่ะ
โครงการทีล่กูคา้ก�าหนด	รวมถงึทดสอบฝีมอืชา่งเชือ่มเพือ่ใหไ้ดช้า่งเชือ่ม
ทีม่คีณุสมบัตติรงตามขอ้ก�าหนดของลกูคา้ในแตล่ะราย	จากนัน้จงึออกใบ
ประกาศนยีบตัรให	้(WQT	certificate	&	Card	test)	และอนุญาตใหเ้ชือ่ม
งานได	้ซึง่นอกจากงานบางชนดิทีต่อ้งการความละเอยีดออ่นทีท่�าโดยชา่ง
ผูช้�านาญการ	บรษัิทยังไดม้กีารลงทนุซือ้เครือ่งจักรเพิม่เตมิในขัน้ตอนการ
ท�างานทีต่อ้งการความเร็วและความถกูตอ้งแมน่ย�าสงู	 เชน่	งานตัด	ซึง่จะ
ชว่ยในดา้นการลดระยะเวลาการท�างานและควบคมุความเทีย่งตรงของชิน้
งานทีม่ลีกัษณะเหมอืนกนัไดเ้ป็นอยา่งด	ี

งานแปรรปูและประกอบกลุม่ชิน้งานขนาดใหญ ่
(Modularization)

	 งานแปรรปูและประกอบกลุม่ช ิน้งานขนาดใหญ(่Modularization)
เป็นววิัฒนาการของการแปรรูปงานโครงสรา้งส�าเร็จรูปส�าหรับอุตสาหกรรม	
ทีต่อ้งอาศัยการออกแบบทางดา้นวศิวกรรมขัน้สงู	กล่าวคอืตอ้งค�านงึถงึ
องคป์ระกอบโดยรวมตัง้แต	่ลกัษณะโครงสรา้ง	ระบบทอ่	ระบบการน�าความ
รอ้น	ระบบไฟฟ้า	ระบบความปลอดภยั	 เครือ่งจักรและอปุกรณ์ทีต่อ้งตดิตัง้
ในโรงงาน	ขนาดของชิน้งานโครงสรา้ง	คณุภาพของงานส	ีการเคลือ่นยา้ย	
การขนสง่	และการตดิตัง้	ณ	สถานทีก่อ่สรา้ง	เป็นตน้		

	 บรษัิทรับจา้งงานกอ่สรา้งและประกอบกลุม่งานตามแบบของลกูคา้	
โดยงานประเภทนีจ้ะใชก้ารออกแบบทีเ่นน้โครงสรา้งเหล็กและการแปรรปู
ผลติภัณฑเ์หล็กเป็นหลัก	 เมือ่ประกอบชิน้สว่นงาน	 ระบบทอ่	 ระบบไฟฟ้า	
เครือ่งจักรและอปุกรณ์ตา่งๆ	 เขา้ดว้ยกันแลว้	 จะไดเ้ป็นกลุม่ช ิน้งานขนาด
ใหญ	่ และถกูใชใ้นหลากหลายอตุสาหกรรม	 เชน่	 แทน่ขดุเจาะน�้ามันและ
กา๊ซธรรมชาตทิีอ่ยูท่ัง้ในและนอกชายฝ่ัง	

	 งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นชิ้นส่วนต่างๆ	 นั้น	 บริษัท
จะด�าเนินการภายในพื้นที่โรงงานของบริษัท	 และน�าไปประกอบเป็น
โครงสรา้งกลุม่ช ิน้งานขนาดใหญ	่ณ	บรเิวณพืน้ทีก่อ่สรา้งซึง่อยูใ่นทา่เรอื
สัตหบีบางสว่น	 ทัง้นี้เพือ่ความสะดวกในการขนสง่ชิน้งานโครงสรา้งซึง่มี
ขนาดใหญท่างทะเลไปยงัจดุหมายทีล่กูคา้ก�าหนด

งานตดิต ัง้นอกสถานที ่(Site Erection)

	 บรษัิทใหบ้รกิารตดิตัง้โครงสรา้งเหล็กนอกสถานทีท่ัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ	โดยสามารถรับงานไดห้ลากหลายอุตสาหกรรม	 เช่น	
เหมอืงแร	่โรงกลั่นน�้ามัน	กา๊ซธรรมชาต	ิโรงไฟฟ้า	 เป็นตน้	โดยบรษัิทจะ
จัดทมีวศิวกร	ชา่งฝีมอื	และชา่งกอ่สรา้งทีเ่หมาะสมกบังานโครงการแตล่ะ
ประเภทเขา้รับผดิชอบในการด�าเนนิโครงการในพืน้ทีก่ารกอ่สรา้งของลกูคา้	
ทัง้นี้	 งานตดิตัง้และกอ่สรา้งนอกสถานทีจ่ะเป็นงานสว่นตอ่เนื่องจากงาน
แปรรูปผลติภัณฑเ์หล็กทีท่�าภายในโรงงานของบรษัิท	และน�าไปตดิตัง้
และกอ่สรา้ง	ณ	พืน้ทีก่ารกอ่สรา้งของลกูคา้โดยบรษัิทจะเขา้ไปมสีว่นรว่ม
ตัง้แตข่ัน้ตอนของการวางแผนการด�าเนนิงาน	การจัดหาวตัถดุบิ	การแปรรปู	
การควบคมุและตรวจสอบชิน้งานกอ่นสง่ไปประกอบ	งานประกอบ	ตดิตัง้
และกอ่สรา้งใหไ้ดค้ณุภาพตามมาตรฐาน	และใหแ้ลว้เสร็จตามแผนงานที่
ก�าหนด	

	 บรษัิทใหบ้รกิารผลติผลติภณัฑช์ิน้สว่นคอนกรตีส�าเร็จรปูตาม
แบบของลูกคา้เป็นหลัก	โดยลูกคา้เป็นผูจั้ดหาแม่แบบ	 (Mold)	และส่ง
ใหก้ับบรษัิทหรอืบรษัิทเป็นผูจั้ดหาแมแ่บบเองแลว้แตก่ารตกลง	ตัวอยา่ง
ผลติภณัฑค์อนกรตีหลอ่ส�าเร็จรปูทีบ่รษัิทไดท้�าการผลติในอดตี	ไดแ้ก	่ชิน้
สว่นเขือ่นกันชายฝ่ังหรอืทา่เรอืจากคลืน่ของน�้าทะเล	(Breakwater	แบบ	
CORE-LOCTM)	 เพือ่ป้องกันคลืน่กัดเซาะชายฝ่ัง	แผ่นคอนกรตีส�าเร็จรูป	
(Precast	Concrete	Panel)	แผ่นคอนกรตีส�าเร็จรูปอัดแรง	 (Pre-stress	
Concrete	Panel)	เพือ่ใชเ้ป็นสะพาน	ทางยกระดบั	ทา่เทยีบเรอื	เป็นตน้

	 ดว้ยประสบการณ์อันยาวนานในการด�าเนนิธรุกจินี้มากวา่	19	 ปี	
ท�าใหบ้รษัิทมปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญเป็นอยา่งสงู	 รวมถงึไดรั้บ
การยอมรับจากลกูคา้ในระดับนานาชาต	ิบรษัิทมคีวามสามารถในการผลติ
สนิคา้ไดห้ลากหลายรปูแบบและใหบ้รกิารไดต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้	
และมคีณุภาพตามมาตรฐานสากล	ทัง้นี	้ เนือ่งจากบรษัิทมทีมีงานวศิวกรที่
มคีวามช�านาญและมคีวามเขา้ใจในงานโครงสรา้งผลติภณัฑป์ระเภทตา่งๆ	
เป็นอยา่งด	ี

	 นอกจากนีบ้รษัิทยงัไดรั้บประกาศนยีบตัรรับรองมาตรฐานตา่งๆ	
จากสถาบนัทีม่ชี ือ่เสยีงจากตา่งประเทศหลายแหง่	ตวัอยา่งเชน่	มาตรฐาน
ดา้นการผลติ	ประกอบ	และตดิตัง้	หมอ้ไอน�้าและภาชนะความดัน	จาก
สถาบัน	The	American	Society	of	Mechanical	Engineers	 (ASME)	
ประเทศสหรัฐอเมรกิา	รวมถงึมาตรฐานในการซอ่มแซมและปรับปรุงหมอ้
ไอน�้าและภาชนะความดัน	จากสถาบัน	The	National	Board	of	Boiler	
and	Pressure	Vessel	Inspectors	(NBIC)	ประเทศสหรัฐอเมรกิา	ซึง่เป็น
สิง่ยนืยันมาตรฐาน	ทัง้ดา้นคณุภาพ	ความปลอดภยั	และดา้นอาชวีอนามัย	
ทีบ่รษัิทใหค้วามส�าคัญ	และเป็นสิง่ทีลู่กคา้ใหค้วามเชือ่ถอืและไวว้างใจ	
สง่เสรมิใหบ้รษัิทสามารถเป็นผูผ้ลติและใหบ้รกิารไดใ้นระดบัสากล

	 บรษัิทมนีโยบายทีจ่ะพัฒนาระบบการท�างานและการบรหิารจัดการ
งานสว่นกลางอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท�างานและพัฒนา
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้และการเพิม่ความ
เชือ่มั่นใหแ้กลู่กคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	ไดแ้ก	่การด�าเนนิการ
วางระบบมาตรฐานคณุภาพ	ซึง่ท�าใหบ้รษัิทไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบ
การจัดการดา้นคุณภาพ	(มาตรฐาน	 ISO	9001:2008)	ระบบการจัดการ
ดา้นสิง่แวดลอ้ม	(มาตรฐาน	ISO	14001:2004)	และระบบการจัดการดา้น
อาชวีอนามัยและความปลอดภัย	(มาตรฐาน	OHSAS	18001:2007)	จาก	
TÜV	NORD

งานหลอ่ชิน้สว่นคอนกรตีส�าเร็จรปู (Precast Concrete)
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ISO Certificate Accredited by TÜV NORD

 “ S ”, “ U ” & “ U2 ” Certificates Accredited by ASME

“ R”, “ NB ” Certificates Accredited by NBIC
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โครงสรา้งรายได้

	 บรษัิทใหบ้รกิารรับจา้งผลติและตดิตัง้อปุกรณต์ามค�าสัง่ของลกูคา้	 ดงันัน้โครงสรา้งรายไดข้องบรษัิทจะเปลีย่นแปลงไปตามลกัษณะงานตามค�าสัง่
ของลกูคา้ในแตล่ะชว่งเวลา	ทัง้นีใ้นปี	2554-2556	บรษัิทมรีายไดต้ามสญัญา	ซึง่สามารถจ�าแนกโครงสรา้งรายได	้ตามรายละเอยีดดงันี้

โครงสรา้งรายได้
มลูคา่(หน่วย:	ลา้นบาท)

(หน่วย:	ลา้นบาท)

(หน่วย:	ลา้นบาท)

มลูคา่

มลูคา่

มลูคา่

มลูคา่

มลูคา่

มลูคา่

มลูคา่

มลูคา่

รอ้ยละ

รอ้ยละ

รอ้ยละ

รอ้ยละ

รอ้ยละ

รอ้ยละ

รอ้ยละ

รอ้ยละ

รอ้ยละ

1.	งานแปรรปูผลติภณัฑเ์หล็ก	(Fabrication)
					-	งานโครงสรา้งเหล็ก		(Steel	Structure)
					-	งานประกอบและเชือ่มทอ่	(Piping	Fabrication)
					-	งานโครงสรา้งเตาเผาและเครือ่งก�าเนดิความรอ้นส�าหรับอตุสาหกรรม	
							(Heater	&	Reformer)									
				-		งานโครงสรา้งภาชนะบรรจ	ุ(Storage	Tank)

2.	งานแปรรปูและประกอบโครงสรา้งกลุม่ช ิน้งานขนาดใหญ	่	
			(Modularization)
3.	งานหลอ่ชิน้สว่นคอนกรตีส�าเร็จรปู	(Precast	Concrete)			
รวมรายไดต้ามสญัญา
รายไดอ้ืน่/1

รวมรายได ้

หมายเหต	ุ	:	/1รายไดอ้ืน่ของบรษัิทประกอบดว้ย	ก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่น	ก�าไรขาดทนุจากการขายทรัพยส์นิ	รายไดจ้าการขายเศษเหล็ก	และรายไดบ้รกิารอืน่

ปี 2554

ปี 2554

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2555

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2556

ปี 2556

59.31
32.96
12.94
12.96

0.45

33.03

4.58
96.92
3.08

100.00

26.99
19.78
5.76
1.44

0.01

70.20

1.74
98.93
1.07

100.00

15.05
15.04

-
-

0.01

84.46

-
99.51
0.49

100.00

497.36
276.39
108.66
108.58

3.73

276.90

38.46
812.72
25.87
838.59

985.82
722.41
210.45
52.60

0.36

2,564.26

63.47
3,613.55
39.03	

3,652.58

591.11
590.81

-
-

0.30

3,318.50

-
3,909.61
19.28

3,928.89

ทวปีออสเตรเลยี
ทวปีเอเชยี
ทวปีแอฟรกิา
ทวปียโุรป
ทวปีอเมรกิา

รวม

68.36
10.97
0.61

-
20.06

	100.00	

90.42
2.30
0.21

-
7.07

100.00	

99.93
0.06
0.01

-
-

100.00	

555.53
89.15
4.98

-
163.06

812.72	

3,267.28
83.12
7.54

-
255.61

3,613.55	

3,906.88
2.43
0.30

-
-

	3,909.61	

ทีต่ ัง้โครงการ

ชอ่งทางการรบังาน

บรษิทัมชีอ่งทางในการรบังานจาก 2 ชอ่งทาง ไดแ้ก ่

การรบังานผา่นผูร้บัเหมาโครงการหลกั (EPC) 
	 บรษัิทรับจา้งผลติชิน้งานและใหบ้รกิารต่างๆ	ผ่านทางผูรั้บเหมาโครงการหลัก	ซึง่เป็นผูป้ระกอบธุรกจิรับเหมาโครงการขนาดใหญ่	 (EPC)	ที่
สว่นใหญ่จะเป็นผูรั้บเหมาออกแบบและกอ่สรา้งโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ทีรั่บงานจากเจา้ของโครงการ	และแบง่สว่นงานใหก้ับบรษัิทหรอืผูรั้บเหมา
โครงการชว่งรายอืน่ๆ	ตอ่ไป	

การรบังานจากลกูคา้ซึง่เป็นเจา้ของโครงการโดยตรง
 บรษัิทรับจา้งผลติผลติภัณฑใ์หก้ับเจา้ของโครงการโดยตรง	ไดแ้ก	่โรงงานอตุสาหกรรมตา่งๆ	ซึง่มแีผนงานในการขยายก�าลังการผลติเพิม่เตมิ	
หรอื	มกีารปรับปรงุโรงงานอตุสาหกรรมใหม้ปีระสทิธภิาพดขีึน้	หรอื	มกีารกอ่สรา้งโรงงานใหม	่ เชน่	 เหมอืงแร	่โรงกลั่นน�้ามัน	โรงแยกกา๊ซ	โรงไฟฟ้า	และ
โรงงานปิโตรเคม	ีเป็นตน้	โดยตวัอยา่งลกูคา้ในกลุม่นีไ้ดแ้ก	่Australia	Pacific	LNG	Pty	Limited	ซึง่เป็นบรษัิทในอตุสาหกรรมพลงังานทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็น
ผูน้�าในอตุสาหกรรมระดบัโลก	และ	Phu	Bia	Mining	Ltd.	ซึง่เป็นบรษัิทในอตุสาหกรรมเหมอืงแร	่เป็นตน้	โดยบรษัิทจะท�าสญัญาโดยตรงกบัเจา้ของโครงการ
โดยไมผ่า่นผูรั้บเหมาโครงการหลกั	

		 การรับงานในอดตีจะเป็นการรับเหมาชว่งจากผูรั้บเหมาโครงการเป็นหลกั	อยา่งไรก็ตาม	ในภายหลงัเมือ่ผลงานเป็นทีรู่จั้กในกลุม่เจา้ของโครงการ	
บรษัิทจงึไดรั้บการตดิตอ่โดยตรงจากเจา้ของโครงการ	รวมไปถงึการแนะน�าของลกูคา้ทีเ่คยใชบ้รกิารของบรษัิทซึง่จะแนะน�าลกูคา้รายใหม่ๆ 	มาใหแ้กท่าง
บรษัิท	
	 สดัสว่นของกลุม่ลกูคา้ทัง้	2	กลุม่ดงักลา่วขา้งตน้จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะปีขึน้กบัการรับงานของบรษัิท	ส�าหรับสดัสว่นงานของบรษัิทระหวา่งการ
รับงานผา่นผูรั้บเหมาโครงการหลกัและการรับงานจากลกูคา้โดยตรงในปี	2554-2556	เป็นดงันี้

ผา่นผูรั้บเหมาโครงการหลกั
ตดิตอ่กบัลกูคา้โดยตรง
รวม

	55.42	
			44.58			
	100.00	

	28.36	
		71.64			
	100.00	

				15.12	
				84.88	
100.00

	450.41
362.31			
	812.72	

	1,024.96	
2,588.59		
	3,613.55

591.14	
3,318.47	
3,909.61	



รายงานประจ�าปี 2556

|	32	

บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

การตลาดและภาวะการแขง่ขนั
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กลยทุธก์ารแขง่ขนั

	 บรษัิทไดก้�าหนดกลยทุธก์ารแขง่ขันและนโยบายการด�าเนนิธรุกจิ
เพื่อมุ่งเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขันระยะยาวและพัฒนา
ความสามารถในการผลติอย่างต่อเนื่อง	 เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่
มักจะเป็นโครงการที่มูลค่าสูง	ดังนัน้การด�าเนินธุรกจิของบรษัิทนัน้จงึ
ตอ้งอาศัยความเชือ่มั่นจากผลงานทีผ่่านมาเป็นหลัก	จากผลงานในอดตี
มากกวา่	19	ปี	ทีผ่า่นมา	บรษัิทไดพ้สิจูนใ์หเ้ห็นวา่การผลติผลติภณัฑข์อง
บรษัิทนัน้มคีณุภาพและมกีารใหบ้รกิารทีด่ตีอ่ลกูคา้	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
เรือ่งคณุภาพของผลติภณัฑแ์ละการสง่มอบงานทีต่รงต่อเวลาทีก่�าหนด
ซึง่บริษัทตระหนักและใหค้วามส�าคัญเป็นอย่างมากต่อปัจจัยดังกล่าว	จงึ
ท�าใหบ้รษัิทไดรั้บความไวว้างใจอย่างต่อเนื่องจากลูกคา้	การที่บรษัิท
สามารถท�าใหผ้ลงานเป็นทีย่อมรับอยา่งกวา้งขวางในระดบันานาชาติ
ท�าใหเ้กดิการแนะน�าระหวา่งลกูคา้ดว้ยกนั	สง่ผลใหบ้รษัิทมฐีานลกูคา้เพิม่
ขึน้อย่างต่อเนื่อง	 โดยบรษัิทไดก้�าหนดกลยุทธก์ารแข่งขันและนโยบาย
การด�าเนนิธรุกจิหลกัของบรษัิทดงันี้

	 บรษัิทด�าเนินธุรกจิการผลติและการตดิตัง้อุปกรณ์ต่างๆ	ที่ใชใ้น
กระบวนการผลติของโรงงานอุตสาหกรรม	โดยการแปรรูปผลติภัณฑเ์หล็ก	
และประกอบชิน้งานไดต้ามแบบของลกูคา้ซึง่บรษัิทสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ไดเ้ป็นอยา่งด	ีในปัจจุบัน	บรษัิทสามารถผลติผลติภัณฑท์ี่
หลากหลายใหก้ลุ่มลูกคา้ในหลากหลายอุตสาหกรรม	ไดแ้ก	่ งานโครงสรา้ง
เหล็ก	งานประกอบและเชือ่มท่อ	 โครงสรา้งเตเผาอุตสาหกรรม	โครงสรา้ง
หมอ้ก�าเนดิไอน�้า	ภาชนะบรรจุ	ภาชนะความดัน	เป็นตน้	นอกจากนี้	บรษัิทยัง
สามารถรับงานหลอ่ชิน้สว่นคอนกรตีส�าเร็จรปู	(Precast	Concrete)	
ขนาดใหญท่ีม่รีปูแบบและขนาดตามการออกแบบของลกูคา้ได	้	

	 บรษัิทใหค้วามส�าคญักบัการสง่มอบชิน้งานและบรกิารใหไ้ดต้าม
เวลาทีก่�าหนดเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากความสามารถทีจ่ะสง่มอบงานได ้
ตรงเวลาถอืเป็นปัจจัยส�าคญัในการทีล่กูคา้จะพจิารณาตดัสนิใจเลอืกผูรั้บ
จา้งผลติ	ดงันัน้กอ่นทีบ่รษัิทจะรับงานจากลกูคา้	บรษัิทจะท�าการตรวจสอบ
ระยะเวลาการสัง่ซือ้วัตถดุบิ	ประมาณระยะเวลาทีใ่ชใ้นการผลติและตดิตัง้	
เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่บรษัิทสามารถผลติและตดิตัง้ช ิน้งานใหก้บัลกูคา้ไดท้นัตาม
ระยะเวลาทีก่�าหนด	ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการใหจั้ดสง่สนิคา้เร็วขึน้	บรษัิทจะ
ปรับตารางการท�างานโดยเพิม่การท�างานลว่งเวลา	

	 บริษัทมุ่งเนน้ความส�าคัญเป็นอย่างมากในดา้นคุณภาพของ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร	ซึง่จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบคณุภาพในทกุขัน้ตอน	
เพื่อใหม้ั่นใจว่างานในทุกรายละเอยีดไดม้าตรฐาน	มีประสทิธภิาพตรง
ตามคณุสมบัตทิีก่�าหนดไว	้ เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภัยตอ่ผูใ้ชง้านและผูท้ี่
เกีย่วขอ้งทุกฝ่าย	 เนื่องจากผลติภัณฑส์ว่นใหญ่ของบรษัิทถูกน�าไปใชใ้น
กระบวนการผลติของโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญห่ลากหลายอตุสาหกรรม	
เชน่	กา๊ซ	ปิโตรเคม	ีโรงกลัน่	เหมอืงแร	่เป็นตน้	ดงันัน้คณุภาพของผลติภณัฑ์
และบรกิารทีไ่ดม้าตรฐานจงึมคีวามจ�าเป็นและส�าคญัเป็นอยา่งมากเนือ่งจาก
หากผลติภณัฑไ์มไ่ดค้ณุภาพอาจจะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่กระบวนการ
ผลติรวมได ้

	 นอกจากนี้	 บรษัิทไดรั้บการรับรองมาตรฐานดา้นคุณภาพจาก
หลายสถาบันในระดับสากล	 เป็นสิง่ยนืยันในดา้นคณุภาพและบรกิารของ
บรษัิท	อกีทัง้ยังค�านงึถงึการน�าเทคโนโลยมีาปรับปรงุประสทิธภิาพในการ
ผลติ	 เพื่อคุณภาพของผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีไ่ดม้าตรฐาน	โดยบรษัิท
มีโรงงาน	 เครื่องมือ	 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย	บรษัิทใชร้ะบบ
คอมพวิเตอรเ์ขา้มาชว่ยในกระบวนการผลติ	เชน่	การวดัขนาด	การตดั	การ
เจาะร	ูเป็นตน้	ท�าใหช้ว่ยลดระยะเวลาในการท�างานและมคีวามผดิพลาดนอ้ย
ลง	รวมไปถงึยงัมกีารบ�ารงุรักษาเครือ่งจักรใหม้ปีระสทิธภิาพทีด่อียูเ่สมอ	

• ดา้นคณุภาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีไ่ดม้าตรฐาน 

• ดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร

• ดา้นการสง่มอบชิน้งานและบรกิารทีม่คีวามตรงตอ่เวลา

• ดา้นการขยายฐานลกูคา้

	 บริษัทมีฐานลูกคา้เดมิที่ไดม้ีการว่าจา้งในการท�าธุรกจิมาอย่าง
ยาวนานจากอดีตจนถงึปัจจุบัน	ซึง่ถือเป็นส่วนสนับสนุนทางการตลาด
ที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ท�าใหบ้รษัิทไดรั้บงานอย่างต่อเนื่อง	 โดยกลุ่ม
ลกูคา้ของบรษัิทมทีัง้ผูรั้บเหมาโครงการหลกัและเจา้ของโครงการ
บรษัิทมแีนวทางในการขยายตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ	โดยการตดิตาม
ขา่วสารการขยายการลงทนุของผูป้ระกอบการโรงงานอตุสาหกรรม	ไดแ้ก	่
อตุสาหกรรมพลงังาน	ปิโตรเคม	ีเหมอืงแร	่ซึง่เป็นกลุม่ลกูคา้เป้าหมายหลกั
ของบรษัิทอยา่งตอ่เนือ่ง	รวมถงึยงัมชีอ่งทางการขยายงานโดยรับงานผา่น
ผูรั้บเหมาโครงการหลัก	 (EPC)	ซึง่เป็นผูรั้บเหมารายใหญ่ชัน้น�าของโลก	
และดว้ยคณุภาพและความตรงตอ่เวลาของบรษัิท	ท�าใหบ้รษัิทมชีือ่เสยีง
และเป็นทีรู่จั้กอยา่งกวา้งขวางซึง่คาดวา่จะสง่ผลใหม้โีอกาสไดรั้บงานเพิม่
เตมิทัง้จากผูรั้บเหมาโครงการหลกัและเจา้ของโครงการในอนาคตอกีดว้ย	
บรษัิทยงัมกีารแตง่ตัง้ตวัแทนการตลาดในตา่งประเทศเพือ่ขยายชอ่งทางการ
รับงานเพิม่เตมิ	โดยมหีนา้ทีห่ลกัในการเขา้ถงึกลุม่ลกูคา้ทีม่ศีกัยภาพ
	
	 นอกจากนี้	 บริษัทยังมีการเผยแพร่ขอ้มูลเบื้องตน้เกี่ยวกับ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษัิทผา่นเว็บไซตข์องบรษัิท	(www.bjc1994.com)	
เพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ในการตดิตอ่	และเป็นชอ่งทาง
ประชาสมัพันธเ์กีย่วกบับรกิารของบรษัิทใหก้บัลกูคา้ทัง้ในประเทศและตา่ง
ประเทศทราบ
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• ดา้นการลงทนุเพือ่เพิม่ก�าลงัการผลติอยา่งตอ่เนือ่ง

	 บรษัิทมกีารลงทนุเพิม่เตมิเพือ่ปรับปรงุประสทิธภิาพในการ
ผลติอย่างต่อเนื่อง	ท�าใหบ้รษัิทมเีครื่องมอืเครื่องจักรทีใ่ชใ้นการผลติ
อยา่งเพยีงพอและทันสมัย	และมคีวามพรอ้มทัง้ในดา้นสถานทีแ่ละก�าลัง
คน	ซึง่ถอืเป็นปัจจัยส�าคัญทีท่�าใหบ้รษัิทไดรั้บเลอืกในการผลติงานใน
โครงการทีม่ขีนาดใหญแ่ละมมีลูคา่สงูจากลกูคา้ในตา่งประเทศ	

	 ปัจจุบันโรงงานมีพื้นที่ประมาณ	142-0-58	 ไร่	 นอกจากนี	้
บรษัิทยังสามารถขยายก�าลงัการผลติไดอ้กี	โดยการจัดตารางการท�างาน
ใหเ้หมาะสมกับประเภทงานทีไ่ดรั้บ	การไปท�างานกอ่สรา้ง	ณ	ทีต่ัง้ของ
โครงการนัน้ๆ	หรอืการเชา่โรงงานเพือ่รับงานเพิม่เตมิ	โดยปัจจบุนับรษัิท
มกีารเชา่พืน้ทีภ่ายในบรเิวณท่าเรอืพาณิชยส์ัตหบี-กองทัพเรอื	 เพือ่ใช ้
เป็นสถานทีป่ระกอบชิน้งานกอ่นสง่มอบ	 จัดเก็บสนิคา้กอ่นน�าสง่ใหล้กูคา้
ทางเรอื

• ดา้นการพฒันาบคุลากร

• ดา้นการบรหิารความสมัพนัธก์บัผูผ้ลติและผูจ้ดัจ�าหนา่ย 
   วตัถดุบิและอปุกรณต์า่งๆ  

• ดา้นความเหมาะสมของทีต่ ัง้โรงงาน

	 บรษัิทมีนโยบายการพัฒนาบุคลากร	 โดยมีจุดประสงคเ์พื่อ
พัฒนาบคุลากรในดา้นความรู	้ความสามารถในการปฏบิัตงิาน	และรักษา
บคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถใหท้�างานกบับรษัิทในระยะยาว	มคีวาม
กา้วหนา้ในอาชพี	โดยไดม้ีการจัดอบรมอย่างสม�่าเสมอในเรื่องความ
รูเ้ฉพาะดา้นและเทคนิคต่างๆ	ซีง่มกีารจัดท�าแผนการฝึกอบรมประจ�าปี	
โดยค�านงึถงึการจัดการฝึกอบรมใหเ้หมาะสมกบังานในแตล่ะสายงาน
นอกจากนี้	บรษัิทไดม้กีารจัดจา้งผูเ้ชีย่วชาญภายนอกเพือ่ใหค้วามรูแ้ก่
พนักงานภายในบรษัิททีจ่�าเป็นตอ้งฝึกอบรมเพิม่เตมิ

	 ในการด�าเนนิการและสง่มอบงานทีม่คีณุภาพแกล่กูคา้ในแตล่ะ
โครงการภายในก�าหนดการทีว่างแผนเอาไว	้บรษัิทมคีวามจ�าเป็นอยา่งยิง่
ทีจ่ะตอ้งพึง่พาผูผ้ลติและผูจั้ดจ�าหน่ายวัตถุดบิและอุปกรณ์ต่างๆ	 	ที่
มคีุณภาพ	ความพรอ้ม	ความเชีย่วชาญ	และความรับผดิชอบ	การรักษา
สมัพันธภาพทีด่กีบัผูใ้หบ้รกิารเหลา่นี้จะชว่ยใหบ้รษัิทสามารถด�ารงไว ้
ซึง่ความสามารถในการแขง่ขัน	และลดความเสีย่งอันจะเกดิจากการไม่
สามารถจัดซือ้และจัดหาเครือ่งจักร	อปุกรณ	์วสัดกุอ่สรา้ง		

	 กลุ่มลูกคา้สว่นใหญ่ของบรษัิทจะเป็นลูกคา้ทีอ่ยู่ในต่างประเทศ	
ซึง่จะตอ้งขนสง่ชิน้งานไปทางทะเล	การมพีืน้ทีท่�างานใกลบ้รเิวณทา่เรอื
ส�าคญั	เชน่	ทา่เรอืสตัหบี	ทา่เรอืมาบตาพดุ	หรอืทา่เรอืแหลมฉบงั	ท�าให ้
บริษัทสามารถด�าเนินการโครงการที่ตอ้งส่งออกไดอ้ย่างสะดวก
และมีประสทิธภิาพ	นอกจากนี้บรษัิทมสีถานทีต่ัง้โรงงานทีอ่ยูใ่นบรเิวณ
ใกลก้ับเขตอุตสาหกรรม	ไดแ้ก่	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคม
อตุสาหกรรมตะวันออก	จงึท�าใหบ้รษัิทมตีน้ทนุในการขนสง่ชิน้งานจาก
โรงงานไปยงัสถานทีต่ัง้ของโครงการกอ่สรา้งในเขตอตุสาหกรรมเหลา่นัน้
ไมส่งูนัก
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ภาวะการแขง่ขนั แนวโนม้อตุสาหกรรม

	 ส�าหรับภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรมแปรรูปผลติภัณฑเ์หล็ก
และโครงสรา้งเหล็กในประเทศอยู่ในระดับสงู	 เนื่องจากมผีูป้ระกอบการ
ในประเทศหลายราย	ประกอบกับมโีครงการลงทุนขนาดใหญ่ไม่มากนัก	
ท�าใหม้กีารแขง่ขนัดา้นราคาเป็นหลกั	จงึท�าใหอ้ตัราก�าไรขัน้ตน้อยูใ่นระดบั
ไม่สูงมากนัก	โดยอัตราก�าไรขัน้ตน้เฉลีย่ในอดตีทีบ่รษัิทเคยไดรั้บอยู่ที่
ประมาณรอ้ยละ	10-15	อยา่งไรก็ตาม	 ปัจจุบันบรษัิทเนน้การสง่ออกเป็น
หลกั	

	 จากการทีร่ายไดห้ลกัทีผ่า่นมาของบรษัิทสว่นใหญม่าจากประเทศ
ออสเตรเลยี	ดังนัน้	ศักยภาพของการเตบิโตของอตุสาหกรรมในประเทศ
ออสเตรเลยีจงึเป็นปัจจัยส�าคญัในการเตบิโตของบรษัิท	โดยมลูคา่การลงทนุ
ในแตล่ะอตุสาหกรรมมแีนวโนม้สงูขึน้	โดยเฉพาะอตุสาหกรรมปิโตรเลยีม
และกา๊ซธรรมชาตใินชว่งปี	2556-2560	มมีลูคา่การลงทนุทีส่งูขึน้อยา่งมี
นัยส�าคัญ	 เนื่องจากความตอ้งการในดา้นพลังงานของโลกยังมแีนวโนม้ที่
สงูขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง	ดงันัน้จงึเป็นโอกาสของบรษัิททีจ่ะประมลูงานโครงการ
ใหม่ๆ 	ในอตุสาหกรรมกา๊ซธรรมชาตไิด	้ซึง่อาจท�าใหร้ายไดข้องบรษัิทมแีนว
โนม้ทีจ่ะเพิม่ขึน้อยา่งมนัียส�าคญัจากเงนิลงทนุมหาศาลจากอตุสาหกรรม
ปิโตรเลยีมและกา๊ซธรรมชาตใินอนาคต	

• ตลาดในประเทศ 

• ประเทศออสเตรเลยี	 ธุรกจิหลักของบรษัิท	คือ	 	 การเป็นผูผ้ลติและใหบ้รกิารงาน
แปรรปูผลติภณัฑเ์หล็ก	(Fabrication)	งานแปรรปูและประกอบกลุม่ช ิน้งาน
ขนาดใหญ	่(Modularization)	งานตดิตัง้นอกสถานที	่(Site	Erection)	รวม
ถงึ	งานหลอ่ชิน้สว่นคอนกรตีส�าเร็จรปู	(Precast	Concrete)	โดยบรษัิทรับ
งานเป็นโครงการและผลติตามสญัญาจา้งผลติและสญัญาสัง่ซือ้ของลกูคา้
เป็นหลกั	ลกูคา้สว่นใหญข่องบรษัิทจะอยูใ่นอตุสาหกรรม	เหมอืง	ปิโตรเคม	ี
กา๊ซ	โรงกลัน่	โรงไฟฟ้าและพลงังานลม	ปุ๋ ย	ทา่เรอื	 เป็นตน้	ดงันัน้	ภาวะ
การแขง่ขันและการเตบิโตของบรษัิท	จงึเป็นไปในทศิทางของการเตบิโต
ของอตุสาหกรรมดงักลา่ว	

	 ตลาดตา่งประเทศซึง่เป็นตลาดเป้าหมายของบรษัิท	จะเป็นการ
แข่งขันระหว่างบรษัิทกับผูป้ระกอบการในประเทศนัน้ๆ	ที่เป็นที่ตัง้ของ
โครงการ	และการแขง่ขันกับผูป้ระกอบการจากประเทศในทวปีเอเชยีซึง่
เป็นผูส้ง่ออกเชน่กนั	เชน่	ประเทศจนี	ฟิลปิปินส	์อนิโดนเีซยี	เป็นตน้	โดย
การแขง่ขันสว่นใหญ่จะเนน้ดา้นคณุภาพ	และความรวดเร็วในการสง่มอบ
ผลติภัณฑแ์ละบรกิารเป็นหลัก	อย่างไรก็ตามอาจมกีารแข่งขันทางดา้น
ราคาบา้งในบางโครงการ	 โดยปัจจุบัน	บรษัิทเนน้โครงการในประเทศ
ออสเตรเลยี	ซึง่บรษัิทมขีอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขันดา้นแรงงานมฝีีมอืและ
คา่แรง	รวมทัง้ดา้นคณุภาพ	ส�าหรับคูแ่ขง่ทีเ่ป็นผูส้ง่ออก	เชน่	ประเทศจนี	
ถงึแมว้า่จะมขีอ้ไดเ้ปรยีบในเรือ่งของราคาทีเ่สนอ	 	แตค่ณุภาพของสนิคา้
และบรกิารของบรษัิทมคีุณภาพไดม้าตรฐานสงูกว่า	 รวมถงึความตรงต่อ
เวลาในการส่งมอบผลติภัณฑแ์ละบรกิาร	ส่งผลใหก้ลุ่มลูกคา้ยอมรับใน
คณุภาพดงักลา่ว	ซึง่ป็นขอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัของบรษัิท

	 นอกจากการมุง่เนน้การท�าตลาดในประเทศออสเตรเลยีแลว้	
บรษัิทยังมแีผนท�าการตลาดในประเทศบราซลิเพิม่เตมิ	 เนื่องจากประเทศ
บราซลิเป็นประเทศทีม่คีวามตอ้งการใชพ้ลงังานในล�าดบัตน้ๆ	ของโลกและ
ยงัเป็นศนูยก์ลางของแหลง่ทรัพยากรส�าคญัของโลก	โดยทีผ่า่นมาปรมิาณ
การผลติปิโตรเลยีมในประเทศบราซลิไดเ้พิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง	จากปรมิาณ
ความตอ้งการใชปิ้โตรเลยีมทีเ่พิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง	และประเทศบราซลิยงัมี
แหลง่ทรัพยากรทีส่�าคญัทีใ่ชใ้นการผลติปิโตรเลยีมทางตอนใตข้องประเทศ
อกีหลายแห่ง	นอกจากนี้	 ยังมบีรษัิทขา้มชาตชิือ่ดังอกีหลายบรษัิท	 เชน่	
เชลล	์และเชฟรอน	เขา้ลงทนุเพือ่ทีจ่ะผลติปิโตรเลยีมใหม้ากขึน้	ดงันัน้	จาก
เหตผุลทีไ่ดก้ลา่วมานัน้	จงึท�าใหเ้ป็นอกีหนึง่โอกาสในการเตบิโตของบรษัิท

• ตลาดตา่งประเทศ

• ประเทศบราซลิ
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ปจัจยัความเสีย่ง
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ปจัจยัความเสีย่ง

ความเสีย่งในการประกอบธรุกจิ

ความเสีย่งทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่รายไดแ้ละผลการด�าเนนิงาน
ของบรษิทั

	 ในช่วงปี	 2554-2556	บริษัทมีรายไดจ้ากโครงการ	 Laing	
O’Rourke	Australia	Construction	Pty	Limited	 (LOR)	 	 ในประเทศ
ออสเตรเลีย	 จ�านวน	5	 โครงการ	 โดยมีมูลค่างานรวมทัง้หมดเท่ากับ
ประมาณ	1,755.40	ลา้นบาทและบรษัิทไดรั้บงานแปรรูปและประกอบ
กลุ่มชิน้งานขนาดใหญ่จากเจา้ของโครงการขดุเจาะและผลติ
กา๊ซธรรมชาตเิหลว	ซึง่ไดแ้ก	่บรษัิท	Australia	Pacific	LNG	Pty	Limited	
(APLNG)	โดยปัจจุบันมมีลูคา่รวมตามสัญญาเทา่กับประมาณ	7,065.67	
ลา้นบาท	 	โดยในปี	2555	บรษัิทมรีายไดจ้ากโครงการของบรษัิท	LOR	
และ	บรษัิท	APLNG	คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ	18.84	และรอ้ยละ	70.96	ของ
รายไดต้ามสญัญาของบรษัิท	ตามล�าดับ	 	ขณะทีปี่	2556	บรษัิทมรีายได ้
จากโครงการของบรษัิท	LOR	และ	บรษัิท	APLNG	คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ	
15.05	และรอ้ยละ	84.88	ของรายไดต้ามสญัญาของบรษัิท	ตามล�าดบั		ดงั
นัน้บรษัิทอาจมคีวามเสีย่งหากลกูคา้ประสบปัญหาไมส่ามารถช�าระเงนิได ้
ตามสัญญาหรอืไมส่ามารถด�าเนนิงานตอ่ได	้ 	ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผล
การด�าเนนิงานโดยรวมของบรษัิทได	้ทัง้นี	้บรษัิทมทีมีผูบ้รหิารทีท่�าหนา้ที่
ดูแลความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการรับงานทุกโครงการ	อกีทัง้ลูกคา้ส่วน
ใหญ่ของบรษัิทจะเป็นบรษัิททีม่ชี ือ่เสยีง	มคีวามน่าเชือ่ถอื	และมฐีานะ
ทางการเงนิทีม่ัน่คง	

	 นอกจากนี้	 โดยทั่วไปลักษณะของสัญญาที่ท�ากับลูกคา้จะมี
การแบง่การช�าระเงนิตามความคบืหนา้ของผลงาน	หรอืมกีารสง่มอบงาน
เป็นงวดๆ	ตามระยะเวลาทีไ่ดร้ะบใุนสญัญา	หากเกดิเหตกุารณ์ทีล่กูคา้ไม่
สามารถช�าระเงนิหรอืผดิเงือ่นไขตามสัญญา	บรษัิทสามารถพจิารณาที่
จะไม่ด�าเนนิงานในขัน้ตอนต่อไปได	้ซึง่เป็นการจ�ากัดความเสีย่งไดส้ว่น
หนึง่	โดยทีผ่า่นมาบรษัิทไมเ่คยประสบปัญหาทีส่ง่ผลกระทบใหบ้รษัิทไม่
สามารถเรยีกเกบ็เงนิจากลกูคา้ไดห้รอืมเีหตกุารณก์ารทีส่ง่ผลใหโ้ครงการ
ตอ้งยตุแิละไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขของสญัญาแตอ่ยา่งใด	

ความเสีย่งจากการรบังานโครงการทีม่ขีนาดใหญ ่

• ความเสีย่งจากความตอ่เนือ่งของรายไดจ้ากการประมลู 
 รายไดข้องบรษัิทขึน้อยูก่บัความสามารถในการชนะการประมลู
ซึง่มีความไม่แน่นอนและอาจส่งผลใหร้ายไดข้องบริษัทผันผวนตาม
ปรมิาณงานทีบ่รษัิทประมูลงานได	้ดังนัน้	บรษัิทจงึไดต้ระหนักถงึความ
เสีย่งดังกลา่วจงึมนีโยบายทีจ่ะรักษาความตอ่เนื่องของรายไดโ้ดยการมุ่ง
เนน้ในการผลติงานอย่างมคีุณภาพและไดม้าตรฐานในราคาทีเ่หมาะสม	
อกีทัง้การสง่มอบงานใหต้รงตอ่เวลา	นอกจากนีบ้รษัิทยงัคงมกีารเขา้เสนอ
ราคาเพือ่ประมลูงานอยา่งตอ่เนือ่ง	และเพือ่ใหม้รีายไดต้อ่เนือ่งในระยะยาว

• ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของมลูคา่สญัญาซึง่อาจสง่    
   ผลกระทบตอ่ก�าไรของโครงการ 
	 ลักษณะโดยทั่วไปของสัญญาจา้งที่บรษัิทท�ากับลูกคา้	 จะมี
การก�าหนดใหม้กีารสง่มอบสนิคา้	และช�าระราคาเป็นงวดๆ	โดยกอ่นการ
ช�าระเงนิงวดสดุทา้ย	ลกูคา้และบรษัิทจะตกลงรว่มกนัส�าหรับจ�านวนเงนิที่
จะช�าระในงวดสดุทา้ย	(เรยีกวา่	Final	Account)	ซึง่จะเป็นการตกลงรว่ม
กนัในเรือ่งตา่งๆ	ทีอ่าจสง่ผลใหย้อดมลูคา่โครงการตัง้ตน้เปลีย่นแปลงไป	
ทัง้นี้สัญญาทีบ่รษัิทท�ากับลูกคา้สว่นใหญ่จะเป็นสัญญาราคาคงที	่ กล่าว
คอืราคาตอ่หน่วยจะถกูก�าหนดไวต้ัง้แตต่น้และถกูระบอุยูใ่นสญัญา	ดังนัน้
การเปลีย่นแปลงของมลูคา่โครงการโดยรวมอาจจะเกดิจากกรณีมกีารปรับ
เปลีย่นแบบโดยลกูคา้	ซึง่สง่ผลใหป้รมิาณงานทีบ่รษัิทท�าเปลีย่นแปลงไป	
กรณีการปรับเพิม่หรอืลดปรมิาณงานโดยลกูคา้	(งานเพิม่/งานลด)	กรณีมี
การเคลมคา่ใชจ้า่ยส�าหรับกรณีทีส่นิคา้ทีบ่รษัิทสง่ไปมขีอ้บกพรอ่งและลกูคา้
ตอ้งท�าการแกไ้ข	หรอืกรณีมคีวามแตกตา่งระหวา่งการวดัปรมิาณงานทีท่�า
จรงิ	(Actual	Work)	กบัปรมิาณงานทีก่�าหนดไวต้อนตน้	เป็นตน้	ดงันัน้	ใน
กรณีทีม่กีารสรปุ	Final	Account	แลว้ท�าใหม้ลูคา่โครงการลดต�า่ลงอยา่งมี
นัยส�าคญั	อาจสง่ผลกระทบตอ่ก�าไรทีค่าดวา่จะไดรั้บจากงานโครงการนัน้ๆ	
ได	้แตอ่ยา่งไรก็ตาม	จากประสบการณท์ีผ่า่นมาของบรษัิท	มลูคา่ของงาน
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปมจี�านวนนอ้ยกว่ารอ้ยละ	10	ของมูลค่าโครงการตัง้ตน้	
ซึง่บรษัิทประเมนิวา่ไมม่ผีลกระทบตอ่ก�าไรของโครงการอยา่งมนัียส�าคญั
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• ความเสีย่งดา้นความผนัผวนของรายไดแ้ละก�าไรในแตล่ะไตรมาส 
	 บรษัิทมคีวามเสีย่งดา้นความผันผวนของรายไดแ้ละก�าไรใน
แตล่ะไตรมาสในกรณีทีโ่ครงการทีด่�าเนนิการอยูแ่ลว้เสร็จและไมส่ามารถ
ประมูลงานโครงการใหม่เขา้มาเพิม่ได	้จงึอาจท�าใหบ้รษัิทมกีารรับรูร้าย
ไดใ้นจ�านวนทีไ่ม่เพยีงพอกับตน้ทุนค่าใชจ้่ายคงทีข่องบรษัิท	และอาจ
ท�าใหเ้กดิการขาดทนุในไตรมาสนัน้ๆ	ได	้อยา่งไรก็ตาม	บรษัิทไดเ้ขา้รว่ม
ประมลูงานโครงการตา่งๆ	ใหม้ากขึน้	และมกีารกระจายความเสีย่งไปยัง
หลากหลายอตุสาหกรรม	และหลากหลายภมูภิาค	เพือ่ทีจ่ะเพิม่โอกาสใน
การรับรูร้ายไดใ้นแตล่ะไตรมาสใหส้งูขึน้

	 นอกจากนี	้ ในกรณีทีส่ดัสว่นงานแตล่ะโครงการทีบ่รษัิทด�าเนนิ
งานตามสัญญาเปลีย่นแปลงไป	อาจสง่ผลใหอ้ัตราก�าไรขัน้ตน้โดยรวม
ในแตล่ะไตรมาสเปลีย่นแปลงไปได	้จากขอ้มลูก�าไรขัน้ตน้	ใน	 ปี	2556	
บรษัิทมอีัตราก�าไรขัน้ตน้เพิม่เป็นรอ้ยละ	40.29	จากรอ้ยละ	28.96	ในปี	
2555	 เนื่องจากใน	2556	บรษัิทมงีานเพิม่จากสัญญาตัง้ตน้	 (Contract	
Variation	Order)	จากงานบางโครงการเป็นจ�านวนมาก	โดยอัตราก�าไร
ขัน้ตน้ของงานสว่นเพิม่นัน้สงูกว่าอัตราก�าไรขัน้ตน้ของสัญญาตัง้ตน้	จงึ
ท�าใหอ้ตัราก�าไรขัน้ตน้โดยรวมเพิม่สงูขึน้

• ความเสีย่งจากการถกูยกเลกิสญัญากอ่นก�าหนด 
	 บรษัิทมคีวามเสีย่งจากความเสยีหายหากมกีารถูกยกเลกิ
สัญญาจา้งโครงการกอ่นก�าหนดจากลกูคา้หรอืเจา้ของโครงการ	ซึง่อาจมี
สาเหตจุากบรษัิทไมส่ามารถด�าเนนิการตามทีไ่ดต้กลงกบัลกูคา้ตามสญัญา	
ดงันัน้หากมกีารยกเลกิสญัญากอ่นก�าหนดอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการ
ด�าเนนิงาน	ฐานะทางการเงนิ	และภาพลักษณ์ของบรษัิท	อยา่งไรก็ตาม	
บรษัิทมนีโยบายทีเ่นน้ในเรือ่งของคุณภาพ	ความตรงต่อเวลา	และการ
ท�าตามเงือ่นไขทีไ่ดต้กลงไวใ้นสัญญาอย่างเคร่งครัด	อกีทัง้โดยทั่วไป
ในสญัญาจะระบไุวว้า่	หากบรษัิทมกีารละเมดิขอ้ตกลงหรอืการไมท่�าตาม
เงือ่นไขในสญัญา	ลกูคา้จะตอ้งมกีารแจง้เตอืนเป็นลายลักษณ์อกัษรกอ่น
เพือ่ใหท้างบรษัิทมกีารอธบิายเหตผุลถงึขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้	 	อยา่งไร
ก็ด	ีทีผ่่านมาบรษัิทไมเ่คยมเีหตกุารณ์การถกูยกเลกิสัญญาจา้งกอ่นครบ
ก�าหนดสญัญามากอ่น

• ความเสีย่งจากการพึง่พงิรายไดห้ลกัจากประเทศออสเตรเลยี 
	 ในปี	2554-2556	บรษัิทมรีายไดต้ามสัญญาจากโครงการใน
ประเทศออสเตรเลยีเป็นหลัก	คดิเป็นรอ้ยละ	68.36	รอ้ยละ	90.42	และ
รอ้ยละ	99.93	ของรายไดต้ามสญัญา	ตามล�าดับ	 เนื่องจากในชว่งทีผ่า่น
มาอตุสาหกรรมเหมอืงแร่	และพลังงานในประเทศออสเตรเลยีมอีัตราการ
เตบิโตทีส่งู	ทัง้นี้ประเทศออสเตรเลยีมปัีจจัยเสีย่งตา่งๆ	ภายในประเทศ	
โดยเฉพาะความเสีย่งจากภัยธรรมชาต	ิซึง่อาจสง่ผลใหง้านโครงการของ
ลกูคา้อาจตอ้งหยดุการกอ่สรา้งหรอืเกดิความลา่ชา้ออกไป	จงึอาจท�าให ้
เกดิความเสีย่งต่อรายไดข้องบรษัิททัง้ในสว่นของความต่อเนื่อง
จากรายไดแ้ละความสามารถในการช�าระเงนิของลกูคา้	ทัง้นีบ้รษัิทจงึมี
นโยบายการกระจายความเสีย่งของรายไดไ้ปยังภมูภิาคอืน่	โดยบรษัิทได ้
ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการใหบ้รกิารแกล่กูคา้ในภมูภิาคอืน่ๆ	 เชน่	ทวปี
อเมรกิาใต	้และทวปีเอเชยี
	
	 โดยปัจจบุนับรษัิทไดรั้บงานจากผูรั้บเหมาโครงการหลกัเพิม่เตมิ	
ซึง่เป็นงานแปรรูปและประกอบโครงสรา้งกลุ่มช ิน้งานขนาดใหญ่	มูลค่า
ประมาณ	1,190	ลา้นบาท	โดยมเีจา้ของโครงการคอืบรษัิท	Petrobras	
Netherlands	B.V.	ซึง่เป็นบรษัิทชัน้น�าดา้นพลังงานในประเทศบราซลิ	
โดยบรษัิทไดท้�าสญัญาในไตรมาส	1	ปี	2557	ซึง่ถอืเป็นการกระจายความ
เสีย่งของรายไดไ้ปยังภูมภิาคอืน่ๆ	นอกเหนือจากกลุ่มลูกคา้ในประเทศ
ออสเตรเลยี

• ความเสีย่งดา้นรายไดจ้ากวฏัจกัรอตุสาหกรรมพลงังานและเหมอืงแร ่
	 ในปี	 2555	 บริษัทใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในอุตสาหกรรมก๊าซ
ธรรมชาตแิละปิโตรเคมี	 รอ้ยละ	 78.03	 ของรายไดต้ามสัญญา	 และ
อตุสาหกรรมเหมอืงแรป่ระมาณรอ้ยละ	21.14	ของรายไดต้ามสญัญา	และ
ยงัคงมแีนวโนม้ดงักลา่วตอ่เนือ่ง	ใน	ปี	2556	โดยบรษัิทใหบ้รกิารแกล่กูคา้
ในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาตเิพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ	84.88	ของรายไดต้าม
สญัญา	ในขณะทีอ่ตุสาหกรรมเหมอืงแร่มสีดัสว่นประมาณรอ้ยละ	15.11	
ของรายไดต้ามสญัญา	ดงันัน้บรษัิทอาจมคีวามเสีย่งและเกดิ
ผลกระทบเชงิลบตอ่รายไดข้องบรษัิทในอนาคตได	้หากการขยายตัวและ
การลงทนุในอตุสาหกรรมพลงังานและเหมอืงแรใ่นอนาคตมอีตัราทีล่ด
ลงหรอืหดตัว	อยา่งไรก็ตาม	บรษัิทมคีวามสามารถรับงานไดห้ลากหลายรูป
แบบไมจ่�ากดัเฉพาะ	2	อตุสาหกรรมดงักลา่ว	ท�าใหส้ามารถกระจายแหลง่
ทีม่าของรายไดไ้ปยงัอตุสาหกรรมอืน่ๆ	ได	้เชน่	ทีผ่า่นมาบรษัิทมกีารเพิม่
การบรกิารในสว่นของงานหลอ่ชิน้สว่นคอนกรตีส�าเร็จรปู	เพือ่รองรับ
งานเขือ่นกันชายฝ่ัง	 เป็นตน้	 รวมทัง้การใหบ้รกิารตดิตัง้ในอุตสาหกรรม
อืน่ๆ	 เพิม่เตมิ	ไมว่า่จะเป็น	อตุสาหกรรมปุ๋ ย	โรงไฟฟ้า	และอตุสาหกรรม
ท่าเรือ	 เป็นตน้	บรษัิทจงึสามารถกระจายความเสีย่งของรายไดไ้ปยัง
อุตสาหกรรมต่างๆ	 ได	้ จึงส่งผลใหค้วามเสี่ยงดา้นรายไดจ้ากวัฏจักร
อตุสาหกรรมพลงังานและเหมอืงแรล่ดนอ้ยลง	
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ความเสีย่งจากการไมไ่ดร้บัการตอ่สญัญาเชา่ใชพ้ืน้ที ่ ความเสีย่งจากการยกเลกิการสง่เสรมิการลงทนุจากคณะ
กรรมการสง่เสรมิการลงทนุ 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาวตัถดุบิ 

	 จากการทีบ่รษัิทเป็นนติบิคุคลตา่งดา้วซึง่ไดรั้บอนุญาตประกอบ
ธรุกจิบรกิารและรับจา้งผลติ	และไดรั้บสทิธใินการถอืครองทีด่นิภายใตบ้ตัร
สง่เสรมิการลงทนุของคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ	(BOI)	ดงันัน้บรษัิท
อาจมคีวามเสีย่งจากการไมไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุดังกลา่วซึง่จะสง่
ผลกระทบต่อสทิธใินการถอืครองทีด่นิของบรษัิทและการประกอบธุรกจิ
ทีไ่ดรั้บอนุญาตภายใตบ้ตัรสง่เสรมิการลงทนุ	อยา่งไรก็ด	ีการไดรั้บการสง่
เสรมิการลงทนุจาก	BOI	นัน้	ไมม่กีารก�าหนดอาย	ุยกเวน้ในเรือ่งของสทิธิ
ประโยชนท์างภาษีเทา่นัน้ทีม่กี�าหนดอาย	ุดงันัน้	การไดรั้บการสง่เสรมิการ
ลงทนุจะคงอยูจ่นกวา่บรษัิทจะขอยกเลกิเอง	หรอืเกดิการควบรวมกจิการ/
เลกิกจิการ	หรอืถูกยกเลกิเนื่องจากกรณีทีบ่รษัิทไม่ปฏบิัตติามเงือ่นไขที่
ไดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ	ซึง่หากบรษัิทฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไข
ดังกล่าว	ทัง้นี้	บรษัิทตระหนักดวี่าจะตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว ้
ในบตัรสง่เสรมิการลงทนุแตล่ะฉบบัอยา่งเครง่ครัดเพือ่ป้องกนัความเสีย่งที่
อาจเกดิขึน้จากการถกูยกเลกิการสง่เสรมิการลงทนุ

	 บรษัิทมกีารท�าสัญญากับลูกคา้ในลักษณะสัญญาคงที	่ กล่าว
คอื	ราคาตอ่หน่วยของวัตถดุบิจะถกูก�าหนดไวค้งทีต่ามทีก่�าหนดไวต้ัง้แต่
ชว่งการท�าสัญญา	ซึง่โดยทั่วไปราคาตอ่หน่วยของวัตถุดบิจะไม่สามารถ
เปลีย่นแปลงได	้ยกเวน้ในกรณีทีม่กีารระบุเป็นเงื่อนไขการปรับราคาใน
สัญญาเท่านั้น	 ดังนั้นบรษัิทอาจมีความเสีย่งกรณีที่ราคาวัตถุดบิมีการ
เปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียส�าคญัในระหวา่งชว่งระยะเวลาการด�าเนนิ
โครงการของบรษัิท	ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ก�าไรขัน้ตน้และผลการด�าเนนิ
งานของบรษัิทได	้โดยในชว่ง	3	 ปีทีผ่่านมาบรษัิทมวีัตถดุบิหลักทีส่�าคัญ	
ไดแ้ก่	 เหล็กกลา้คาร์บอน	และท่อและขอ้ต่อ	 และอุปกรณ์ส�าหรับงาน	
Modularization	คดิเป็นสัดสว่นเฉลีย่รอ้ยละ	34.51	รอ้ยละ	29.46	และ
รอ้ยละ	23.80	ตามล�าดับ	 โดยวัตถุดบิหลักประเภทเหล็กกลา้คาร์บอน	
และท่อและขอ้ต่อมีความผันแปรไปตามราคาซือ้ขายในตลาดโลก	ซึง่
การเปลีย่นแปลงอาจสง่ผลกระทบต่อก�าไรขัน้ตน้ของบรษัิท	บรษัิทไดม้ี
การวางแผนในการซือ้วัตถดุบิดังกลา่วเพือ่ป้องกันความเสีย่ง	ในกรณีเป็น
วัตถุดบิทีส่ั่งซือ้จากต่างประเทศ	ส�าหรับโครงการระยะสัน้ทีม่รีะยะเวลา
ด�าเนนิโครงการนอ้ยกวา่	12	 เดอืน	บรษัิทจะท�าการสั่งซือ้ทัง้จ�านวน	แต่
หากเป็นโครงการระยะยาวทีม่รีะยะเวลาด�าเนนิโครงการมากกวา่	12	เดอืน	
บรษัิทจะทยอยสัง่ซือ้ในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ	70-80	ของปรมิาณความ
ตอ้งการในการผลติตามรอบของการสง่มอบสนิคา้	และในกรณีทีเ่ป็นการ
สัง่ซือ้ภายในประเทศทัง้โครงการระยะสัน้และระยะยาว	บรษัิทจะท�าการสัง่
ซือ้ในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ	70-80	ของปรมิาณสดัสว่นเหล็กในประเทศ
ทีต่อ้งใชท้ัง้โครงการ/หรอืปรมิาณทีต่อ้งใชต้ามรอบการสง่มอบ	ในตอนเริม่
ตน้โครงการ	เพือ่เป็นการลดความผันผวนของราคา	

• พืน้ทีเ่ชา่ในบรเิวณทา่เรอืสตัหบี-กองทพัเรอื 
	 บรษัิทมคีวามเสีย่งหากบรษัิทไมไ่ดรั้บการตอ่อายสุญัญาการ
เชา่จากทา่เรอืพาณชิยส์ตัหบี-กองทัพเรอื	โดยปัจจบุันบรษัิทมสีญัญาเป็น
ระยะเวลา	1	ปี	(ตัง้แต	่1	มถินุายน	2556	ถงึ	1	พฤษภาคม	2557)	เพือ่ใช ้
เป็นพืน้ทีใ่นการรองรับงานประกอบกลุม่ช ิน้งานขนาดใหญ	่Modularization	
กอ่นการสง่ออก	และเป็นการลดคา่ใชจ้า่ยในการขนสง่	เนือ่งจากงานประเภท
ดังกลา่วเป็นงานโครงสรา้งทีม่ขีนาดใหญ่	ซึง่หากไมไ่ดรั้บการตอ่สัญญา
บรษัิทอาจมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนสง่สนิคา้สงูขึน้	อยา่งไรกต็าม
บรษัิทไดท้�าสญัญาเชา่ทีด่นิบรเิวณทา่เรอืสตัหบีกบักองทพัเรอืมาแลว้และมี
การตอ่สญัญามาอยา่งตอ่เนือ่งนานกวา่	4	ปี	ตัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน	2552	
เป็นตน้มา	โดยสญัญาเชา่จะมอีาย	ุ1	 ปี	และสามารถขอตอ่อายสุญัญาได	้
โดยการแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่	60	วนักอ่นสิน้สดุระยะ
เวลาเชา่	ดงันัน้บรษัิทจงึมคีวามมัน่ใจวา่จะสามารถตอ่สญัญาเชา่ดงักลา่วได	้
อยา่งไรก็ตาม	บรษัิทไดจั้ดเตรยีมแผนส�ารองหากเกดิกรณีทีไ่มส่ามารถตอ่
สญัญาเชา่ได	้โดยแบง่ออกเป็น	3	แนวทางตามล�าดบั	คอื	1)	การยา้ยการ
ประกอบชิน้งานไปด�าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จในพืน้ทีโ่รงงานและท�าการขนสง่
ชิน้งานขนาดใหญไ่ปยงัทา่เรอืเพือ่สง่ออก	2)	บรษัิทอาจพจิารณาซือ้ทีด่นิ	
และ/หรอื	หาพืน้ทีเ่ชา่อืน่นอกทา่เรอืสตัหบีแตอ่ยูใ่กลก้บัทา่เรอืสตัหบี	หรอื	
3)	บรษัิทอาจพจิารณาใชท้า่เรอือืน่เพือ่การสง่ออกแทน	เชน่	ทา่เรอืแหลม
ฉบัง	ทา่เรอืมาบตาพุด	ซึง่จากแนวทางดังกลา่ว	บรษัิทจะสามารถด�าเนนิ
ธรุกจิไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งและไมส่ง่ผลกระทบอยา่งมนัียส�าคญัตอ่การด�าเนนิ
การงาน

• ทีด่นิเชา่บรเิวณดา้นหลงัโรงงานเพือ่กอ่สรา้งโรงชุบสงักะสี
	 บรษัิทท�าสัญญาเชา่ทีด่นิจากบุคคลภายนอก	โดยสัญญาเชา่
มอีาย	ุ2	 ปี	6	 เดอืน	(เริม่ท�าสัญญาเมือ่วันที	่ 1	พฤศจกิายน	2555)	และ
สามารถตอ่อายไุดอ้กี	2	ครัง้ๆ	ละ	2	ปี	6	เดอืน	รวมระยะเวลาทัง้ส ิน้	7	 ปี	
6	 เดอืน	ทัง้นี้การลงทุนก่อสรา้งในที่ดนิเช่าอาจเกดิความเสีย่งในกรณี
ที่บรษัิทไม่สามารถต่ออายุการเชา่ได	้แต่อย่างไรก็ตามบรษัิทคาดว่าจะ
สามารถคนืทนุไดภ้ายในระยะเวลา	5	ปี		และอาจพจิารณาขอซือ้ทีด่นิแปลง
ดงักลา่วหากสามารถซือ้ไดใ้นราคาทีเ่หมาะสม	แตห่ากบรษัิทไมส่ามารถตอ่
อายสุญัญาเชา่หลังจากครบ	7	ปี	6	 เดอืน	หรอืไมส่ามารถเจรจาขอซือ้ได	้
บรษัิทก็สามารถยา้ยอปุกรณ์และระบบตา่งๆ	ในโรงชบุไปตดิตัง้ยังพืน้ทีอ่ืน่
ได ้

ความเสีย่งเกีย่วกบัการผลติ
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ความเสีย่งจากตน้ทนุการด�าเนนิโครงการสงูกวา่ตน้ทนุทีร่ะบไุว้
ตามสญัญา (Cost Overrun)  

ความเสีย่งจากการขาดแคลนวตัถดุบิประเภทเหล็ก

ความเสีย่งจากการขาดแคลนบคุลากรเฉพาะทางและแรงงาน
มฝีีมอื

ความเสีย่งจากคา่ชดเชยความเสยีหายจากการรบัประกนัสนิคา้ 

ความเสีย่งจากงานลา่ชา้และสง่มอบงานใหล้กูคา้ไมท่นัก�าหนด
เวลา 

	 บรษัิทอาจมคีวามเสีย่งไดใ้นอนาคตจากตน้ทนุทีเ่กดิขึน้จรงิ
เปลี่ยนแปลงไปสูงกว่าตน้ทุนตามสัญญาอย่างมีนัยส�าคัญ	ซึง่อาจส่ง
ผลใหบ้รษัิทมกีารขาดทุนจากการรับงาน	ทัง้นี้บรษัิทมกีารป้องกันความ
เสีย่งดังกลา่ว	โดยการค�านวณเผือ่คา่ผลกระทบจากความเสีย่งจากความ
ผันผวนของราคาวตัถดุบิรวมเป็นสว่นหนึง่ของตน้ทนุโครงการ	ในขัน้ตอน
การเสนอราคา	 	นอกจากนี้	ส�าหรับโครงการทีม่รีะยะเวลาในการด�าเนนิ
งานนอ้ยกวา่	12	เดอืน	บรษัิทจะท�าการสัง่ซือ้เหล็กประมาณรอ้ยละ	70-
80	ของจ�านวนเหล็กทีต่อ้งใชท้ัง้โครงการ	ขณะทีโ่ครงการทีม่รีะยะเวลา
ในการด�าเนินงานมากกว่า	12	 เดอืน	บรษัิทจะท�าการจัดซือ้เหล็กตาม
รอบการสง่มอบงาน	โดยท�าการสัง่ซือ้ประมาณรอ้ยละ	70-80	ของจ�านวน
เหล็กทีต่อ้งการใชใ้นรอบการส่งมอบงานแต่ละรอบเชน่กัน	นอกจากนี	้
ส�าหรับโครงการทีม่รีะยะเวลาด�าเนนิงานมากกวา่	12	เดอืน		บรษัิทยงัมี
นโยบายในการเจรจาตอ่รองกบัลกูคา้เพือ่ก�าหนดเงือ่นไขในการปรับ
ราคาตามตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคต	(Escalation)	ไวใ้นสัญญา	ดังเชน่	
โครงการ	APLNG	ซึง่มรีะยะเวลาประมาณ	3	ปี	6	เดอืนนัน้	บรษัิทสามารถ
ขอใหลู้กคา้ปรับราคาต่อหน่วยของวัตถุดบิประเภทเหล็ก	 (ปรับเพิม่ได ้
ตามราคาตลาดอา้งองิตามวธิกีารทีร่ะบใุนสญัญา)	และคา่แรง	(ปรับเพิม่
ไดต้ามราคาตลาดอา้งองิตามวธิกีารทีร่ะบใุนสญัญาแตไ่มเ่กนิรอ้ยละ	10)	
ไดเ้มือ่พน้เดอืนที	่ 24	 เป็นตน้ไป	ซึง่จะเป็นการปรับราคาส�าหรับปรมิาณ
งานในสว่นทีเ่หลอื	และบรษัิทยังสามารถเจรจากบัลกูคา้เพือ่ปรับราคาได ้
อกีครัง้หลงัจากเดอืนที	่36	ไปแลว้

	 บรษัิทมคีวามเสีย่งจากการขาดแคลนหรอืมคีวามลา่ชา้ในการ
ส่งมอบวัตถุดบิจากผูจั้ดจ�าหน่ายได	้ซึง่อาจจะส่งผลกระทบต่อรายได ้
ของบรษัิท	อยา่งไรกด็	ีบรษัิทมกีารด�าเนนิการตรวจสอบราคาและปรมิาณ
เหล็กจากผูจั้ดจ�าหน่าย	และตอ้งไดรั้บการยืนยันจากผูจั้ดจ�าหน่ายว่า
สามารถสง่เหล็กไดต้ามทีต่กลงกนักอ่นทีบ่รษัิทจะท�าสญัญากบัลกูคา้	อกี
ทัง้การสัง่ซือ้เหล็กของบรษัิท	จะท�าการสัง่ซือ้เหล็กทันทปีระมาณรอ้ยละ	
70-80	ของปรมิาณการใชข้องทัง้โครงการหรอืปรมิาณการใชใ้นการสง่
มอบงานรอบนัน้ๆ	หลงัจากบรษัิทมัน่ใจวา่จะไดรั้บงานจากลกูคา้	นอกจาก
นี	้บรษัิทไดท้�าการสัง่ซือ้เหล็กจากผูจั้ดจ�าหน่ายหลายราย	ทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศ	สง่ผลใหบ้รษัิทมคีวามสัมพันธท์ีด่กีับผูจั้ดจ�าหน่าย	ดัง
นัน้บรษัิทจงึมคีวามมั่นใจในการจัดหาเหล็กไดอ้ยา่งเพยีงพอ	โดยทีผ่า่น
มาบรษัิทไมเ่คยประสบปัญหาการขาดแคลนเหล็กแตอ่ยา่งใด

	 บรษัิทมคีวามเสีย่งจากคา่ชดเชยความเสยีหายจากการรับประกนั
สนิคา้ของบรษัิท	ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด�าเนนิงานของบรษัิทได	้
อยา่งไรก็ด	ีบรษัิทมนีโยบายในการผลติงานทีม่คีณุภาพมาตรฐาน	และมี
การตรวจสอบคุณภาพจากฝ่ายควบคุมคุณภาพในทุกๆ	ขัน้ตอนของการ
ผลติ	รวมถงึมกีารทดสอบคณุภาพของสนิคา้กอ่นสง่ใหล้กูคา้	 เพือ่ใหไ้ด ้
คณุภาพของสนิคา้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่�าหนดและลดความเสีย่งจาก
การถกูปรับ	โดยบรษัิทมตีน้ทนุสว่นเพิม่ในการซอ่มงานตามการรับประกนั
ในปี	2555	ซึง่มสีดัสว่นต�า่กวา่รอ้ยละ	0.50	ของรายไดต้ามสญัญาส�าหรับ
ปี	2555	เทา่นัน้	ในขณะทีปี่	2554	และปี	2556	บรษัิทไมม่ตีน้ทนุงานสว่น
เพิม่ดงักลา่ว

	 บรษัิทอาจมคีวามเสีย่งดา้นคา่ปรับและภาระคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้
จากการสง่มอบสนิคา้ไดไ้มท่ันก�าหนดเวลา	อกีทัง้ยังสง่ผลกระทบตอ่ชือ่
เสยีงและความน่าเชือ่ถอืของบรษัิท	อยา่งไรกต็าม	บรษัิทไดใ้หค้วามส�าคญั
ตอ่การสง่มอบงานแกล่กูคา้ใหต้รงตามก�าหนดระยะเวลาเป็นอยา่งมาก	โดยมี
การวางแผนและบรหิารโครงการอยา่งละเอยีด	เพือ่ควบคมุการด�าเนนิงานใน
โครงการใหเ้ป็นไปดงัแผนทีว่างไวอ้ยา่งใกลช้ดิ	ซึง่จะท�าใหบ้รษัิทสามารถ
ตรวจสอบความคบืหนา้ของโครงการ	รวมทัง้สามารถแกปั้ญหาอยา่ง
ทนัทว่งท	ี	ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณท์ีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ระยะเวลาในการสง่
มอบใหแ้กล่กูคา้		เชน่	การไดรั้บแบบและรายการวตัถดุบิจากทางลกูคา้ลา่ชา้	
หรอืมกีารปรับแกแ้บบเพิม่เตมิจากทีไ่ดต้กลงกนัไว	้บรษัิทจะท�าการเจรจากบั
ลกูคา้ในเรือ่งการขยายระยะเวลาก�าหนดการสง่มอบ	หรอืบรษัิทจะด�าเนนิ
การประสานงานกบัทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้ในสว่นของลกูคา้	เพือ่ใหไ้ด ้
ขอ้ยตุทิีเ่ป็นประโยชนต์อ่ทกุฝ่ายทนัท	ีเชน่	การเสนอลกูคา้เพือ่พจิารณาปรับ
เปลีย่นประเภทวตัถดุบิทีส่ามารถจัดซือ้ในประเทศได	้เพือ่ลดระยะเวลาการ
จัดสง่วตัถดุบิ	ทัง้นีต้ลอดระยะเวลาการด�าเนนิงานทีผ่า่นมา	บรษัิทไมเ่คยมี
ประวตักิารสง่มอบงานโครงการลา่ชา้จนท�าใหบ้รษัิทถกูเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย
จากลกูคา้แตอ่ยา่งใด

			 เนื่องจากลักษณะผลติภัณฑแ์ละบรกิารของบรษัิทตอ้ง
อาศัยบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถเฉพาะทาง	ดังนัน้การสญูเสยีหรอื
การขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทาง	ย่อมส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงาน
และความสามารถในการแขง่ขันของบรษัิทในอนาคต	บรษัิทจงึมกีารวาง
นโยบายการบรหิารทรัพยากรบคุคล	ดว้ยการพัฒนาบคุลากรในดา้นความรู ้
ความสามารถพรอ้มกบัการรักษาความสมัพันธท์ีด่รีะหวา่งบคุลากรในองคก์ร		
นอกจากนี	้บรษัิทไดม้กีารก�าหนดการใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม	จงึท�าให ้
ลดความเสีย่งในการสรรหาแรงงานมผีมีอื	ทัง้นี	้บรษัิทไมเ่คยประสบปัญหา
การขาดแคลนบคุลากร
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ความเสีย่งดา้นการเงนิ

ความเสีย่งดา้นการบรหิารจดัการ

	 แหลง่รายไดส้ว่นใหญข่องบรษัิทเกอืบทัง้หมดมาจากกลุม่ลกูคา้
ตา่งประเทศโดยเฉพาะประเทศออสเตรเลยีบรษัิทอาจจะมคีวามเสีย่งใน
การรับรูร้ายไดล้ดลงอยา่งมาก	ในกรณีทีค่า่เงนิบาทแข็งคา่ขึน้อยา่งมนัีย
ส�าคญัในอนาคต	อยา่งไรก็ตาม	ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของสกลุ
เงนิดอลลารอ์อสเตรเลยีไดถ้กูชดเชยไปบางสว่นจากการทีบ่รษัิทสามารถ
น�าเงนิรายไดใ้นสกลุเงนิดอลลารอ์อสเตรเลยีมาหกัช�าระคา่วตัถดุบิซึง่เป็น
เงนิสกุลเดยีวกันได	้ (Natural	Hedge)	นอกจากนี้	บรษัิทจงึมนีโยบาย
และแนวทางในการลดผลกระทบจากความผันผวนของอตัราแลกเปลีย่น
โดยพจิารณาท�าการซือ้สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้
(Forward	Contract)	ในสัดสว่นประมาณรอ้ยละ	80	ของจ�านวนทีเ่หลอื
ภายหลงัจากการท�า	Natural	Hedge	โดยบรษัิทเริม่ด�าเนนินโยบายดงักลา่ว
ตัง้แตป่ลายเดอืนมถินุายน	2556	เป็นตน้มา

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 

	 กลุม่ผูถ้อืหุน้ตระกลูล	ีถอืหุน้ในบรษัิทรวมกนัคดิเป็นรอ้ยละ	74.44	
ซึง่สดัสว่นทีม่ากกวา่รอ้ยละ	50	ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยของบรษัิทจงึมคีวามเสีย่ง
จากการไมส่ามารถรวมคะแนนเสยีงเพือ่ถว่งดลุเรือ่งทีก่ลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญ่
เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณา	อยา่งไรก็ตาม	เมือ่พจิารณาโครงสรา้ง
การจัดการของบรษัิท	เห็นไดว้า่บรษัิทมกีารวางโครงสรา้งการบรหิารงาน
และมกีารก�าหนดขอบเขตหนา้ทีข่องคณะกรรมการชดุตา่งๆ	อยา่งชดัเจน
และโปรง่ใส	โดยมบีคุคลภายนอกทีเ่ป็นอสิระเขา้รว่มตรวจสอบ	ถว่งดลุใน
การตดัสนิใจ	ทัง้นีเ้พือ่สรา้งความมัน่ใจใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ถงึความโปรง่ใสในการ
บรหิารจัดการ

ความเสีย่งจากกรณีบรษิทัมผีูถ้อืหุน้รายใหญท่ีม่อีทิธพิลตอ่การ
ก�าหนดนโยบายบรหิาร 



รายงานประจ�าปี 2556

|	42	

บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้
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ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	บรษัิทมจี�านวนผูถ้อืหุน้ทัง้ส ิน้	2,261	ราย	โดยมรีายชือ่ผูถ้อืหุน้สงูสดุ	10		รายแรก	ดงันี้

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	บรษัิทมทีนุจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกช�าระแลว้	320,000,000	บาท	แบง่เป็นหุน้สามญั	320,000,000	หุน้	มลูคา่ทีต่รา
ไวหุ้น้ละ	1	บาท	

รายชือ่

การถอืหุน้

จ�านวนหุน้ รอ้ยละ

1.	กลุม่ตระกลูลี
		 -	นายหยงั	เจนิ	ลี
		 -	นายเซงิ	ว	ูลี
		 -	นายคลิ	ยงั	ลี
		 -	นางจัม	จา	ยาง
		 -	นางฮ	ีลนิ	ซนั
		 -	นางอา	หยงั	มนู
	 -	นายเชงิ	จนิ	ลี

2.		นายวชิยั	วชริพงศ์
3.		นายจักรพันธุ	์วชริพงศ์
4.		นายวชิาญ	วชริพงศ์
5.		นายสมพงษ์	ใจเพ็ชร์
6.		กองทนุเปิด	กรงุไทย	เฟล็กซเิบิล้	ฟันด์
7.		น.ส.วรรณี	บญุยสริวิฒัน์
8.		นายวสรรณ	์อนุรักษ์วงศศ์รี
9.		บรษัิทกรงุไทย-แอกซา่	ประกนัชวีติ	จ�ากดั	(มหาชน)	
				โดยบรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุกรงุไทย	จ�ากดั
10.	นางจงรักษ์	สภุรศริกิลุ
11.	ผูถ้อืหุน้รายอืน่ๆ		

รวมกลุม่ตระกลูลี

รวม

90,000,000
90,000,000
53,600,000
3,150,000	
500,000
500,000
500,000

12,046,900	
5,700,000
3,350,000
3,000,000
2,856,300
2,703,000	
2,702,000	
2,076,100	

1,800,000	
45,515,700

238,250,000

		320,000,000	

28.13
28.13
16.75
0.98
0.15
0.15
0.15

3.76
1.78
1.05
0.94
0.90
0.84
0.84
0.65

0.57
14.23

74.44

100.00

จ�านวนทนุจดทะเบยีนและทนุช�าระแลว้

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล

	 บรษัิทมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ	50	ของก�าไรสทุธจิากงบเฉพาะกจิการภายหลังหักภาษีเงนิไดน้ติบิุคคล
และหลังหักส�ารองตา่งๆ	ทกุประเภทตามทีก่ฎหมายก�าหนดและตามทีก่�าหนดไวใ้นขอ้บังคับของบรษัิท	อยา่งไรก็ตาม	การจ่ายเงนิปันผลดังกลา่วอาจมกีาร
เปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บัความจ�าเป็นและความเหมาะสมอืน่ๆ	ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร	

	 ทัง้นี	้มตขิองคณะกรรมการบรษัิททีอ่นุมัตใิหจ้า่ยเงนิปันผลจะตอ้งถกูน�าเสนอเพือ่ขออนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	 เวน้แตก่ารจา่ยเงนิปันผลระหวา่ง
กาลซึง่คณะกรรมการบรษัิทมอี�านาจอนุมตัใิหจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลได	้โดยรายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวถดัไป
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การก�ากบัดแูลกจิการ
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การก�ากบัดแูลกจิการ

	 ในการด�าเนนิงานทีผ่่านมา	คณะกรรมการบรษัิทไดป้ฏบิัตติาม
กฎหมาย	วตัถปุระสงค	์ขอ้บงัคบั	และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิท	รวมทัง้
ไดย้ดึถอืและปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทจดทะเบยีน	
(The	Principles	of	Good	Corporate	Governance	of	Listed	Companies)	
ตามแนวทางทีต่ลาดหลกัทรัพยก์�าหนด	เพือ่เป็นแนวทางในการด�าเนนิงาน
ของบรษัิทเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน	และยงัท�าใหเ้กดิความ
โปรง่ใสตอ่นักลงทนุอนัจะท�าใหเ้กดิความเชือ่มัน่ในการด�าเนนิธรุกจิของ
บรษัิทตอ่บคุคลภายนอก	โดยนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิท
ครอบคลมุหลกัการ	5	หมวด	ดงันี	้

หมวดที ่1 :  สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
หมวดที ่2 :  การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 
หมวดที ่3 :  บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
หมวดที ่4 :  การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส
หมวดที ่5 :  ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

	 บรษัิทตระหนักและใหค้วามส�าคญัในสทิธพิืน้ฐานตา่ง	ๆ 	ของ
ผูถ้อืหุน้	ทัง้ในฐานะของนักลงทนุในหลกัทรัพยแ์ละในฐานะเจา้ของบรษัิท	
เชน่	สทิธใินการซือ้	ขาย	โอน	หลักทรัพยท์ีต่นถอือยู	่สทิธใินการทีจ่ะได ้
รับสว่นแบง่ผลก�าไรจากบรษัิท	สทิธใินการไดรั้บขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ	สทิธิ
ตา่ง	ๆ 	ในการประชมุผูถ้อืหุน้	สทิธใินการแสดงความคดิเห็น	สทิธใินการรว่ม
ตดัสนิใจในเรือ่งส�าคญัของบรษัิท	เชน่	การจัดสรรเงนิปันผล	การแตง่ตัง้หรอื
ถอดถอนกรรมการ	การแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช	ีการอนุมตัธิรุกรรมทีส่�าคญัและ
มผีลตอ่ทศิทางในการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท	การแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธิ
และขอ้บงัคบัของบรษัิท	เป็นตน้

 ทัง้นี	้บรษัิทไดด้�าเนนิการในเรือ่งตา่ง	ๆ	ทีเ่ป็นการสง่เสรมิและ
อ�านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้	ดงันี้

	 1.	บรษัิทจะจัดสง่หนังสอืเชญิประชมุพรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบการ
ประชมุตามวาระตา่ง	ๆ	ใหผู้ถ้อืหุน้รับทราบลว่งหนา้กอ่นวันประชมุไมน่อ้ย
กวา่	7	วนั	หรอื	ระยะเวลาอืน่ใดตามทีก่ฏหมายหรอืกฏระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
ก�าหนด	โดยในแตล่ะวาระการประชมุจะมคีวามเห็นของคณะกรรมการบรษัิท
ประกอบ	รวมทัง้ขอ้มูลประกอบการประชมุทีเ่พยีงพอเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้ี
เวลาในการศกึษาขอ้มลูเป็นการลว่งหนา้กอ่นวนัประชมุ	
	 นอกจากนีบ้รษัิทจะน�าขอ้มลูดงักลา่วประกาศลงในเว็บไซตข์อง
บรษัิทกอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ย
	 2.	ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตวัเอง	บรษัิท
เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระหรอืบคุคลใดๆ	
เขา้ร่วมประชมุแทนตนได	้ โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่
บรษัิทไดจั้ดสง่ไปพรอ้มกบัหนังสอืนัดประชมุ
	 3.	บรษัิทมนีโยบายในการอ�านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้	โดย
ในการจัดประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิท	จะใชส้ถานทีซ่ ึง่สะดวกแกก่ารเดนิทาง	
โดยจะแนบแผนทีจั่ดประชมุผูถ้อืหุน้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุ	รวมถงึเลอืกวนั
เวลาทีเ่หมาะสม	และจัดสรรเวลาในการประชมุอยา่งเพยีงพอ
	 4.	กอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้	บรษัิทจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถ
สง่ความเห็น	ขอ้เสนอแนะ	หรอืขอ้ซกัถามไดล้ว่งหนา้กอ่นวันประชมุตาม
หลกัเกณฑท์ีบ่รษัิทก�าหนด	โดยจะประกาศหลกัเกณฑด์งักลา่วทางเว็บไซต์
ของบรษัิท
	 5.	ในการประชมุ	บรษัิทจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิยา่งเทา่
เทยีมกนัในการแสดงความคดิเห็น	ขอ้เสนอแนะหรอืตัง้ค�าถามในวาระตา่ง	ๆ 	
อยา่งอสิระกอ่นการลงมตใินวาระใด	ๆ	และจะมกีรรมการและผูบ้รหิารของ
บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่มในการประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ตอบค�าถามในทีป่ระชมุ	
	 6.	บรษัิทจะสนับสนุนใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในทกุวาระ	
เพือ่ความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้
	 7.	บรษัิทจะจัดใหม้บีคุคลทีเ่ป็นอสิระชว่ยในการตรวจนับคะแนน
เสยีงในแตล่ะวาระ
	 8.	ภายหลังการประชมุแลว้เสร็จ	บรษัิทจะจัดท�ารายงานการ
ประชมุทีบ่นัทกึขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งและครบถว้นในสาระส�าคญั	รวมทัง้จะมี
การบนัทกึประเด็นซกัถามและขอ้คดิเห็นทีส่�าคญัไวใ้นรายงานการประชมุ	
เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได	้และบรษัิทจะมกีารบนัทกึวดีทีศันภ์าพ
การประชมุเพือ่เก็บรักษาไวแ้ละใชอ้า้งองิ	นอกจากนี้	บรษัิทจะน�าผลการ
ลงคะแนนในแตล่ะวาระ	รวมทัง้รายงานการประชมุเผยแพรบ่นเว็บไซตข์อง
บรษัิทเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิารณา

นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ

หมวดที ่1 สทิธขิองผูถ้อืหุน้



รายงานประจ�าปี 2556

|	46	

บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

	 บรษัิทไดก้�าหนดใหม้กีารปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนั	
ทัง้ผูถ้อืหุน้รายใหญแ่ละผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย	ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้
ทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร	ผูถ้อืหุน้สญัชาตไิทยและตา่งดา้ว	ดงันี้

	 (1)	บรษัิทจะแจง้ก�าหนดการประชมุ	รวมทัง้วาระทีเ่กีย่วขอ้งตอ่
ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย	และเผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบรษัิท
อยา่งนอ้ย	28	วนักอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้	รวมทัง้จะจัดท�าและเผยแพรห่นังสอื
เชญิประชมุทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเว็บไซตข์องบรษัิทเชน่
กนั
	 (2)	บรษัิทจะอ�านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้สว่นนอ้ยสามารถ
เสนอชือ่กรรมการหรอืเสนอวาระเพิม่เตมิไดก้อ่นวันประชมุผูถ้อืหุน้	 โดย
บรษัิทจะก�าหนดหลกัเกณฑท์ีช่ดัเจนเป็นการลว่งหนา้เกีย่วกบัวธิกีารทีใ่ห ้
ผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	หรอืหลัก
เกณฑเ์พือ่พจิารณาวา่จะเพิม่วาระทีผู่ถ้อืหุน้สว่นนอ้ยเสนอหรอืไม่
	 (3)	ในการด�าเนนิการประชมุแตล่ะครัง้	บรษัิทจะใหโ้อกาสแกผู่ ้
ถอืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนัทกุราย	โดยกอ่นเริม่การประชมุ	ประธานทีป่ระชมุ
จะชีแ้จงการใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนน	วธินัีบคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที่
ตอ้งลงมตใินแตล่ะวาระ	และยงัเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุทกุรายแสดง
ความคดิเห็น	ขอ้เสนอแนะ	ซกัถามในแตล่ะวาระโดยใชเ้วลาอยา่งเหมาะสม
เพยีงพอ	โดยประธานในทีป่ระชมุจะด�าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระ	รวม
ทัง้จะมใิหผู้บ้รหิารเพิม่วาระการประชมุทีไ่มแ่จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหนา้
โดยไมจ่�าเป็น	โดยเฉพาะวาระทีม่คีวามส�าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการ
ศกึษาขอ้มลูกอ่นการตดัสนิใจ
	 (4)	ในวาระเลอืกตัง้กรรมการ	บรษัิทจะสนับสนุนใหม้กีารเลอืก
ตัง้เป็นรายคน
	 (5)	บรษัิทไดก้�าหนดใหก้รรมการรายงานการมสีว่นไดเ้สยีใน
วาระการประชมุใด	ๆ 	อยา่งนอ้ยกอ่นการพจิารณาในวาระทีเ่กีย่วขอ้งในการ
ประชมุคณะกรรมการบรษัิทและบนัทกึในรายงานการประชมุคณะกรรมการ	
รวมทัง้หา้มมใิหก้รรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีอยา่งมนัียส�าคญัในลกัษณทีจ่ะไม่
สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอสิระในวาระทีเ่กีย่วขอ้งงดเวน้จากการมสีว่น
รว่มในการประชมุในวาระนัน้	ๆ	
	 (6)	บรษัิทไดก้�าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกัน
การน�าขอ้มลูภายในของบรษัิทไปใชโ้ดยหา้มบคุคลหรอืหน่วยงานทีท่ราบ
ขอ้มลูภายในน�าขอ้มลูดงักลา่วไปเปิดเผยตอ่หน่วนงานหรอืบคุคลอืน่ทีไ่ม่
เกีย่วขอ้ง	ในกรณีทีบ่คุคลใดเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วหรอืน�าไปใชไ้มว่า่เพือ่
ประโยชนข์องตนเองหรอืผูอ้ืน่	หรอืกระท�ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน	์ถอืเป็นความผดิอยา่งรา้ยแรงและจะถกูลงโทษทางวนัิย	
นอกจากนีบ้รษัิทยงัไดก้�าหนดใหก้รรมการทกุคนและผูบ้รหิารทีม่หีนา้ที่
รายงานการถอืครองหลกัทรัพยต์ามกฏหมายมหีนา้ทีจั่ดสง่รายงานดงักลา่ว
ใหแ้กเ่ลขานุการบรษัิทเป็นประจ�าและเปิดเผยในรายงานประจ�าปี

หมวดที ่2 การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 

	 บรษัิทไดใ้หค้วามส�าคญัตอ่สทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่	ไมว่า่
จะเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน	ไดแ้ก	่ผูถ้อืหุน้และพนักงานของบรษัิท	หรอืผู ้
มสีว่นไดเ้สยีภายนอก	เชน่	คูค่า้	ลกูคา้	เป็นตน้		โดยบรษัิทตระหนักดวีา่การ
สนับสนุนและขอ้คดิเห็นจากผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่จะเป็นประโยชนใ์น
การด�าเนนิการและการพัฒนาธรุกจิของบรษัิท	ดงันัน้	บรษัิทจะปฏบิตัติาม
กฎหมายและขอ้ก�าหนดทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหส้ทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีดงักลา่ว
ไดรั้บการดแูลเป็นอยา่งด	ีนอกจากนี	้ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท	บรษัิท
ไดค้�านงึถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย	ตามแนวทางดงัตอ่ไปนี	้

 ผูถ้อืหุน้ :	 บริษัทด�าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและมี
ประสทิธภิาพ	โดยมุง่มั่นทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิใหม้ผีลการด�าเนนิงานทีด่แีละมี
การเจรญิเตบิโตทีม่ัน่คง	เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกผู่ถ้อืหุน้ในระยะยาว	
รวมทัง้ด�าเนนิการเปิดเผยขอ้มลูดว้ยความโปรง่ใสและเชือ่ถอืไดต้อ่ผูถ้อืหุน้
	
 พนกังาน  :	บรษัิทไดป้ฏบิัตติอ่พนักงานอยา่งเทา่เทยีม	 เป็น
ธรรม	และใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม	นอกจากนี	้บรษัิทยงัใหค้วามส�าคญั
ตอ่การพัฒนาทกัษะ	ความรูค้วามสามารถและศกัยภาพของพนักงานอยา่ง
สม�า่เสมอ	เชน่	การจัดอบรม	การสมันา	และการฝึกอบรม	โดยใหโ้อกาส
อยา่งทั่วถงึกับพนักงานทกุคน	และพยายามสรา้งแรงจูงใจใหพ้นักงานที่
มคีวามรูค้วามสามารถสงูใหค้งอยู่เพือ่พัฒนาองคก์รต่อไป	อกีทัง้ยังได ้
ก�าหนดแนวทางในการตอ่ตา้นการทจุรติ	การคอรัปชัน่	 รวมทัง้ปลกูฝังให ้
พนักงานทกุคนปฏบิตัติามกฏหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง	เชน่	
การหา้มใชข้อ้มลูภายใน	เป็นตน้	

 คูค่า้ :	บรษัิทมกีระบวนการในการคดัเลอืกคูค่า้โดยการใหคู้ค่า้
แขง่ขนับนขอ้มลูทีเ่ทา่เทยีมกนั	และคดัเลอืกคูค่า้ดว้ยความยตุธิรรมภายใต ้
หลกัเกณฑใ์นการประเมนิและคดัเลอืกคูค่า้ของบรษัิท	นอกจากนี	้บรษัิทยงั
ไดจั้ดท�ารปูแบบสญัญาทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมแกท่ัง้สองฝ่าย	และจัดให ้
มรีะบบตดิตามเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่มกีารปฏบิตัติามเงือ่นไขของสญัญาอยา่งครบ
ถว้น	และป้องกันการทจุรติประพฤตมิชิอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการ
จัดหา	บรษัิทมกีารซือ้สนิคา้จากคูค่า้เป็นไปตามเงือ่นไขทางการคา้	ตลอด
จนการปฏบิตัติามสญัญาตอ่คูค่า้อยา่งเครง่ครัด

 ลกูคา้ :	บรษัิทรับผดิชอบตอ่ลกูคา้โดยการรักษาคณุภาพและ
มาตรฐานของสนิคา้และบรกิาร	รวมถงึการตอบสนองตอ่ความตอ้งการของ
ลกูคา้ใหค้รบถว้นและครอบคลมุใหม้ากทีส่ดุ	เพือ่มุง่เนน้การสรา้งความพงึ
พอใจใหแ้กล่กูคา้ในระยะยาว	นอกจากนี	้บรษัิทยังใหบ้รกิารหลงัการขาย	
ตลอดจนใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารของบรษัิท	รวมทัง้ยงั
จัดใหม้กีระบวนการทีส่ามารถใหล้กูคา้แจง้ถงึปัญหาหรอืการใหบ้รกิารทีไ่ม่
เหมาะสมเพือ่ทีบ่รษัิทจะไดป้้องกนัแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิาร
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

หมวดที ่3 บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
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 เจา้หนี ้:	บรษัิทจะปฏบิตัติามเงือ่นไขตา่ง	ๆ	ตามสญัญาทีม่ตีอ่
เจา้หนีเ้ป็นส�าคญัในการช�าระคนืเงนิตน้	ดอกเบีย้และการดแูลหลกัประกนั
ตา่ง	ๆ	

 คูแ่ขง่ :	บรษัิทประพฤตติามกรอบการแขง่ขนัทีด่	ีมจีรรยาบรรณ
และอยูใ่นกรอบของกฎหมาย	รวมทัง้สนับสนุนและสง่เสรมินโยบายการ
แขง่ขนัอยา่งเสรแีละเป็นธรรม

 สงัคมและสว่นรวม :	บรษัิทใสใ่จและใหค้วามส�าคญัตอ่ความ
ปลอดภยัตอ่สงัคม	สิง่แวดลอ้มและคณุภาพชวีติของผูค้นทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง
กบัการด�าเนนิงานของบรษัิท	และสง่เสรมิใหพ้นักงานของบรษัิทมจีติส�านกึ
และความรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคม	รวมทัง้จัดใหม้กีารปฏบิตั ิ
ตามกฏหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัตา่ง	ๆ 	นอกจากนี	้บรษัิทพยายามเขา้ไป
มสีว่นรว่มในกจิกรรมตา่ง	ๆ 	ทีเ่ป็นการสรา้งและรักษาไวซ้ ึง่ส ิง่แวดลอ้มและ
สงัคม	ตลอดจนสง่เสรมิวฒันธรรมในทอ้งถิน่ทีบ่รษัิทด�าเนนิกจิการอยู	่

	 นอกจากนี	้ผูม้สีว่นไดเ้สยีสามารถสอบถามรายละเอยีด	แจง้ขอ้
รอ้งเรยีน	หรอืแจง้เบาะแสการกระท�าผดิทางกฎหมาย	ความถกูตอ้งของ
รายงานทางการเงนิ	 ระบบควบคุมภายในทีบ่กพร่อง	หรอืการผดิจรรยา
บรรณธรุกจิของบรษัิท	ผ่านกรรมการอสิระ	หรอืกรรมการตรวจสอบของ
บรษัิทได	้ทัง้นี	้ขอ้มลูรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสจะไดรั้บการคุม้ครองและ
เก็บไวเ้ป็นความลับ	โดยกรรมการอสิระหรอืกรรมการตรวจสอบจะด�าเนนิ
การสัง่การตรวจสอบขอ้มลู	และหาแนวทางแกไ้ข	(หากม)ี	และจะรายงาน
ตอ่คณะกรรมการบรษัิทตอ่ไป

	 (1)	คณะกรรมการบรษัิทใหค้วามส�าคญัตอ่การเปิดเผยขอ้มลูที่
มคีวามถกูตอ้ง	ครบถว้น	เพยีงพอ	โปรง่ใส	และทนัเวลา	ทัง้ขอ้มลูทางการ
เงนิและขอ้มลูทั่วไป	ตลอดจนขอ้มลูอืน่ทีม่ผีลกระทบตอ่ราคาหลักทรัพย์
ของบรษัิทซึง่ลว้นมผีลตอ่กระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูม้สีว่นได ้
เสยีของบรษัิท	โดยเปิดเผยตามหลักเกณฑข์องส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย	์และตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย	
	 (2)	บรษัิทจัดใหม้เีจา้หนา้ทีฝ่่ายนักลงทุนสัมพันธ	์ (Investor	
Relations)	เพือ่ท�าหนา้ทีต่ดิตอ่สือ่สารกบันักลงทนุหรอืผูถ้อืหุน้	บรษัิท
จะจัดใหม้กีารประชมุเพือ่วเิคราะหผ์ลการด�าเนนิงานเป็นประจ�า	รวมทัง้จะ
เผยแพรข่อ้มลูของบรษัิท	ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทัว่ไปใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้	นักวเิคราะหห์ลกัทรัพย	์บรษัิทจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอื	และหน่วย
งานรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง	ผา่นชอ่งทางตา่ง	ๆ 	ไดแ้ก	่การรายงานตอ่ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากบัตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย	์ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย	และเว็บไซตข์องบรษัิท	นอกจากนี	้บรษัิทยงัใหค้วามส�าคญัใน
การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งสม�า่เสมอทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	เพือ่ให ้
ผูถ้อืหุน้ไดรั้บขา่วสารเป็นประจ�า	โดยผา่นเว็บไซตข์องบรษัิท	โดยขอ้มลูที่
อยูบ่นเว็บไซตจ์ะมกีารปรับปรงุใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ	ซึง่ขอ้มลูดงักลา่วรวมถงึ
วสิยัทศัน	์พันธกจิ	งบการเงนิ	ขา่วประชาสมัพันธ	์รายงานประจ�าปี	โครงสรา้ง
บรษัิทและผูบ้รหิาร	ตลอดจนโครงสรา้งการถอืหุน้และผูถ้อืหุน้รายใหญ	่
หนังสอืเชญิประชมุ	เอกสารทางทะเบยีนของบรษัิท	กฏบตัรตา่ง	ๆ	เป็นตน้	
	 (3)	 บริษัทใหค้วามส�าคัญต่องบการเงินของบริษัท	 และ
สารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี	 โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคณุภาพของรายงานทางการเงนิและระบบ
ควบคมุภายใน	รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูส�าคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิและรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบ	และจะจัด
ใหม้รีายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิแสดง
ควบคู่กับรายงานของผูส้อบบัญชใีนรายงานประจ�าปี	 นอกจากนี้	 คณะ
กรรมการยงัสนับสนุนใหม้กีารจัดท�าค�าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ	
(Management	Discussion	and	Analysis)	เพือ่ประกอบการเปิดเผยงบการ
เงนิในทกุไตรมาส	
	 (4)	บรษัิทจะเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบักรรมการแตล่ะทา่น	บทบาท
และหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษัิท	และคณะกรรมการชดุยอ่ยของบรษัิท	
จ�านวนครัง้ของการประชมุและการเขา้ประชมุในปีทีผ่า่นมา	และความเห็น
จากการท�าหนา้ที	่ รวมทัง้การฝึกอบรมและพัฒนาความรูด้า้นวชิาชพีอยา่ง
ตอ่เนือ่งในรายงานประจ�าปี	และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ�าปีของบรษัิท	
รวมถงึการเปิดเผยนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทน	ลักษณะและรายละเอยีด
ของคา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูในบรษัิทและบรษัิทยอ่ย	
(หากม)ี	ดว้ย
	 (5)	บรษัิทจะเปิดเผยคา่สอบบญัชแีละคา่บรกิารอืน่ทีผู่ส้อบบญัชี
ใหบ้รกิาร	
	 (6)	บรษัิทจะจัดใหม้รีายงานนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ	จรรยา
บรรณธรุกจิ	นโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง	และนโยบายเกีย่วกบัการ
ดแูลสิง่แวดลอ้มและสังคมทีไ่ดใ้หค้วามเห็นชอบไวโ้ดยสรุป	และผลการ
ปฏบิตัติามนโยบายดงักลา่วรวมทัง้กรณีทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามนโยบาย
ดงักลา่วไดพ้รอ้มดว้ยเหตผุล	โดยรายงานผา่นชอ่งทางตา่ง	ๆ 	เชน่	รายงาน
ประจ�าปี	และเว็บไซตข์องบรษัิท	เป็นตน้

หมวดที ่4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
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หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย
	 คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยบคุคลซึง่มคีวามรูค้วามสามารถ	
และประสบการณท์ีส่ามารถเอือ้ประโยชนใ์หก้บับรษัิทโดยเป็นผูม้บีทบาท
ส�าคัญในการก�าหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร	ตลอดจนมบีทบาท
ส�าคญัในการก�ากบัดแูล	ตรวจสอบ	และประเมนิผลการด�าเนนิงานของบรษัิท	
ใหเ้ป็นไปตามแผนทีว่างไว	้

	 ปัจจุบันคณะกรรมการบรษัิทมีจ�านวน	 9	ท่าน	ประกอบดว้ย
กรรมการบรษัิททีม่าจากฝ่ายบรหิาร	5	ทา่น	และกรรมการบรษัิททีไ่มเ่ป็นผู ้
บรหิาร	4	ทา่น	โดยมกีรรมการทีม่คีณุสมบตัเิป็นอสิระ	4	ทา่น	ซึง่มากกวา่	1	ใน	3	
ของจ�านวนกรรมการทัง้คณะ	ซึง่จะท�าใหเ้กดิการถว่งดลุในการพจิารณาและ
ออกเสยีงเรือ่งตา่ง	ๆ	อยา่งเหมาะสม	และมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ
ไมเ่กนิ	3	ปีตามกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งก�าหนด	ทัง้นี	้กรรมการอสิระจะมวีาระ
การด�ารงต�าแหน่งตอ่เนือ่งไมเ่กนิ	9	ปี	เวน้แตม่เีหตผุลและความจ�าเป็นตาม
ทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร	นอกจากนี้	กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท
สามารถเขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษัิทในเครอืหรอื
บรษัิทอืน่ได	้แตต่อ้งเป็นไปตามขอ้ก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบั
ตลาดหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย	์ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย	
และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	โดยจะตอ้งแจง้ตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท
ใหรั้บทราบดว้ย

	 นอกจากนี	้คณะกรรมการบรษัิทยงัไดแ้ตง่ตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่
ชว่ยในการก�ากบัดแูลกจิการ	ดงันี้
	 • คณะกรรมการบรหิาร	ประกอบดว้ยกรรมการบรหิารจ�านวน	
6	ทา่น	เพือ่ท�าหนา้ทีช่ว่ยสนับสนุนคณะกรรมการบรษัิทในการบรหิารจัดการ
กจิการของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	ขอ้บงัคบั	และค�าสัง่ใด	
ๆ	 รวมทัง้เป้าหมายทีก่�าหนดไวภ้ายใตก้รอบทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะ
กรรมการบรษัิท
 • คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ
จ�านวน	3	ทา่น	เพือ่ท�าหนา้ทีช่ว่ยสนับสนุนคณะกรรมการบรษัิทในการก�ากบั
ดแูลและตรวจสอบการบรหิารงาน	การควบคมุภายใน	การบรหิารความ
เสีย่ง	และธรรมาภบิาล	รวมทัง้การจัดท�ารายงานทางการเงนิ	 เพือ่ใหก้าร
ปฏบิตังิานและการเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิทเป็นไปอยา่งโปรง่ใสและน่าเชือ่
ถอื
 • คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	ประกอบดว้ยกรรมการ
บรหิารความเสีย่งจ�านวน	6	ทา่น	เพือ่ชว่ยสนับสนุนคณะกรรมการบรษัิทใน
การก�าหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่งใหค้รบคลมุทัง้องคก์ร	รวมทัง้
ก�ากบัดแูลใหม้รีะบบหรอืกระบวนการบรหิารจัดการความเสีย่งเพือ่ลดผลกระทบ
ตอ่ธรุกจิของบรษัิทอยา่งเหมาะสม

	 ทัง้นี	้ประธานกรรมการบรษัิทมไิดเ้ป็นบคุคลเดยีวกนักบัประธาน
กรรมการบรหิารเพือ่เป็นการแบง่แยกหนา้ทีใ่นการก�าหนดนโยบายภาพรวม	
และการก�ากบัดแูลจากการบรหิารงานประจ�า	โดยกรรมการอสิระจะไดรั้บ
การเลอืกตัง้ใหด้�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบรษัิท	

	 นอกจากนี้	บรษัิทไดจั้ดใหม้เีลขานุการบรษัิท	ซึง่ท�าหนา้ทีใ่น
การด�าเนนิการเกีย่วขอ้งกบัการประชมุคณะกรรมการบรษัิท	และการประชมุ
ผูถ้อืหุน้	รวมทัง้สนับสนุนงานของคณะกรรมการบรษัิทโดยการใหค้�าแนะน�า
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้ก�าหนดตามกฎหมายและกฎระเบยีบตา่ง	ๆ 	ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการ	รวมทัง้ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติาม
มตขิองคณะกรรมการ

2. บทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการบรษัิทมคีวามรับผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัการ
ด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท	และมหีนา้ทีก่�าหนดนโยบายและทศิทางการด�าเนนิ
งานของบรษัิท	รวมทัง้ก�ากบัดแูลใหก้ารบรหิารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย
และเป็นแนวทางเพือ่ประโยชนร์ะยะยาวแกผู่ถ้อืหุน้ภายใตก้รอบขอ้ก�าหนด
ของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ	ขณะเดยีวกนัก็
ค�านงึถงึผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่าย	ทัง้นี้	 โดยมรีาย
ละเอยีดตามทีก่�าหนดไวใ้นกฏบตัรของคณะกรรมการบรษัิท

	 (1)	นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ
	 บรษัิทไดจั้ดใหม้นีโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษัิทเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร	และน�าเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการเพือ่ใหค้วามเห็นชอบ
นโยบายดงักลา่ว	ทัง้นีม้กีารจัดท�าคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการทีด่เีพือ่ที่
จะแนวทางแกก่รรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนักงาน	ในการปฏบิตัติามนโยบาย
ดังกลา่ว	โดยคณะกรรมการบรษัิทจะจัดใหม้กีารทบทวนนโยบายดังกลา่ว
เป็นประจ�าทกุปี
	 (2)	หลกัจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ
	 บรษัิทมเีจตนารมณใ์นการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทอยา่งโปรง่ใส	
มคีณุธรรม	มคีวามรับผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	ตลอดจนสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม	โดยบรษัิทไดก้�าหนดขอ้พงึปฏบิตัเิป็นลายลกัษณอ์กัษรเพือ่ให ้
คณะกรรมการบรษัิท	ผูบ้รหิาร	และพนักงานยดึถอืเป็นหลกัในการปฏบิตั	ิดงันี	้
	 (ก)	จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรับผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้	
	 (ข)	จรรยาบรรณวา่ดว้ยความสมัพันธต์อ่ลกูคา้
	 (ค)	จรรยาบรรณวา่ดว้ยความสมัพันธต์อ่คูค่า้	คูแ่ขง่	ทางการคา้		
	 					และเจา้หนี้
	 (ง)	จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรับผดิชอบตอ่พนักงาน
	 (จ)	จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม	

	 ทัง้นีบ้รษัิทจะประกาศและแจง้ใหพ้นักงานทกุคนรับทราบ
และปฏบิตัอิยา่งเครง่ครัด
	 (3)	ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
	 บรษัิทมนีโยบายในการพจิารณาขจัดปัญหาความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนอ์ยา่งรอบคอบดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ	มเีหตผุลและเป็นอสิระ
ภายใตก้รอบจรยิธรรมทีด่	ี เพื่อผลประโยชน์ของบรษัิทเป็นส�าคัญ	โดย
ก�าหนดใหผู้ท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งหรอืเกีย่วโยงกบัรายการทีพ่จิารณาเปิดเผย
ขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีของตนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหบ้รษัิททราบ	และตอ้ง
ไมเ่ขา้รว่มการพจิารณา	รวมถงึไมม่อี�านาจอนุมตัใินรายการดงักลา่ว

	 บรษัิทมนีโยบายในการท�ารายการเกีย่วโยงกัน	และรายการทีม่ี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หส้อดคลอ้งกบักฎหมาย	ตลอดจนขอ้บงัคบั
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย	รวมทัง้จะเปิดเผยรายการดงักลา่วไว ้
ในรายงานประจ�าปี	และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ�าปี	(แบบ	56-1)



รายงานประจ�าปี 2556

|	49	

BJC Heavy Industries Public Company Limitedบรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

	 (4)	การควบคมุภายใน
	 ระบบการควบคมุภายในเพือ่การก�ากบัดแูลและการควบคมุภายใน	
ทัง้ในระดับบรหิารและระดับปฏบิัตงิานทีม่ปีระสทิธภิาพ	โดยบรษัิทมกีาร
จัดตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษัิทเพือ่ท�าหนา้ทีป่ระเมนิความเพยีงพอ
ของระบบควบคมุภายในและรายงานผลตอ่คณะกรรมการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบทีว่างไว ้
	 (5)	การบรหิารความเสีย่ง
	 บรษัิทไดจั้ดใหม้คีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเพื่อชว่ย
สนับสนุนคณะกรรมการบรษัิทในการก�าหนดนโยบายดา้นการบรหิาร
ความเสี่ยงใหค้รอบคลุมทัง้องค์กร	 รวมทัง้ก�ากับดูแลใหม้ีระบบหรือ
กระบวนการบรหิารจัดการความเสีย่งเพือ่ลดผลกระทบตอ่ธรุกจิของบรษัิท
อยา่งเหมาะสม	
	 (6)	รายงานของคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ทีส่อบทานรายงานทางการเงนิ
โดยมฝ่ีายบญัชแีละผูส้อบบญัชมีาประชมุกนั	และน�าเสนอรายงานทางการ
เงนิตอ่คณะกรรมการบรษัิททกุไตรมาส	โดยคณะกรรมการบรษัิท	เป็น
ผูรั้บผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษัิท	และบรษัิทย่อย(ถา้ม)ีรวมทัง้
สารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี	

3. การประชุมคณะกรรมการและการประเมนิตนเอง
	 บรษัิทไดจั้ดใหม้กีารประชมุคณะกรรมการอยา่งนอ้ยทกุไตรมาส	
และมกีารประชมุพเิศษเพิม่ตามความจ�าเป็น	โดยมกีารก�าหนดวาระประชมุ
ชดัเจนลว่งหนา้	และมวีาระพจิารณาตดิตามผลการด�าเนนิงานเป็นประจ�า	
บรษัิทไดจั้ดหนังสอืเชญิประชมุพรอ้มระเบยีบวาระการประชมุและเอกสาร
ประกอบการประชุมใหก้รรมการทุกท่านล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า	7	วัน
กอ่นวันประชมุ	 เพือ่ใหค้ณะกรรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ
ก่อนเขา้ร่วมประชุม	 เวน้แต่กรณีมเีหตุจ�าเป็นเร่งด่วน	และมกีารบันทกึ
รายงานการประชมุและจัดเกบ็รวบรวมเอกสารทีรั่บรองแลว้เพือ่ใชใ้นการ
อา้งองิและสามารถตรวจสอบได	้โดยในการประชมุทกุครัง้	ควรจัดใหม้ี
ผูบ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่มประชมุเพือ่ใหข้อ้มลูและรายละเอยีด
ประกอบการตดัสนิใจทีถ่กูตอ้งและทนัเวลา

	 ในการลงมตใินทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทใหถ้อืมตขิองเสยีง
ขา้งมาก	โดยใหก้รรมการคนหนึง่มเีสยีงหนึง่เสยีง	โดยกรรมการทีม่สีว่นได ้
เสยีจะไมเ่ขา้รว่มประชมุและไมใ่ชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้
ในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเท่ากัน	ประธานในทีป่ระชมุจะออกเสยีงเพิม่ขึน้อกี
หนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด

	 นอกจากนี	้คณะกรรมการบรษัิทสนับสนุนใหม้กีารประเมนิ
ผลการปฏบิตังิานอยา่งนอ้ยปีละ	1	ครัง้	เพือ่ปรับปรงุและแกไ้ขการด�าเนนิ
งาน	โดยมกีารก�าหนดหวัขอ้ทีจ่ะประชมุชดัเจนกอ่นทีจ่ะวดัผลการประเมนิดงั
กลา่ว	เพือ่รวบรวมความเห็นเสนอตอ่ทีป่ระชมุ	รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ	์
ขัน้ตอน	และผลการประเมนิในภาพรวมในรายงานประจ�าปี

4. คา่ตอบแทน
	 คา่ตอบแทนของกรรมการอาจอยูใ่นรปู	คา่เบีย้ประชมุ	คา่ตอบแทน
รายเดอืน	คา่เดนิทาง	และคา่ทีพั่ก	ซึง่รวมแลว้จะตอ้งอยูใ่นเกณฑเ์ฉลีย่
เมือ่เทยีบกบัอตุสาหกรรมเดยีวกนัโดยจะค�านงึถงึความเพยีงพอตอ่หนา้ที่
และความรับผดิชอบ	ซึง่กรรมการตอ้งรับผดิชอบ	สว่นผูบ้รหิารจะไดรั้บผล
ตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืนและโบนัสประจ�าปี	โดยพจิารณาจากผลการด�าเนนิ
งานของบรษัิทเป็นส�าคญั	คา่ตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร
รวมกันจะตอ้งเป็นจ�านวนไมส่งูผดิปกตเิมือ่เทยีบกับผลตอบแทนโดย
เฉลีย่ของบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย	โดย
จะค�านงึถงึประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหุน้เป็นหลกั

	 ทัง้นี้	 ค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งไดรั้บการอนุมัตจิากการ
ประชมุผูถ้อืหุน้ประจ�าปีของบรษัิท

5. การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร
	 คณะกรรมการบรษัิทมนีโยบายสง่เสรมิและอ�านวยความสะดวก
ใหม้กีารฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้กผู่เ้กีย่วขอ้งในระบบการก�ากบั
ดแูลกจิการของบรษัิท	เชน่	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	ผูบ้รหิาร	และ
เลขานุการบรษัิท	 เป็นตน้	 เพือ่ใหม้กีารปรับปรุงการปฏบิัตงิานอย่างต่อ
เนือ่ง	การฝึกอบรมและการใหค้วามรูอ้าจกระท�าเป็นการภายในบรษัิท	หรอื
ใชบ้รกิารของสถาบันภายนอก	ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงกรรมการหรอื
กรรมการใหม	่ฝ่ายจัดการจะจัดใหม้เีอกสารและขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์
ตอ่การปฏบิตัหินา้ทีข่องกรรมการใหม	่รวมถงึการจัดใหม้กีารแนะน�าลกัษณะ
ธรุกจิ	และแนวทางการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทใหแ้กก่รรมการใหม่
คณะกรรมการบรษัิทจะจัดใหม้กีารหมนุเปลีย่นงานทีไ่ดรั้บมอบหมายตาม
ความถนัดของผูบ้รหิารและพนักงาน	โดยพจิารณาความเหมาะสมของงาน
และเวลาเป็นหลัก	โดยประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารจะก�าหนดชว่งเวลาและ
พจิารณาผลการปฏบิตังิานดงักลา่วเพือ่เป็นแผนพัฒนาและสบืทอดงาน
ของบรษัิท	อกีทัง้เป็นการพัฒนาผูบ้รหิารและพนักงานใหม้คีวามรูค้วาม
สามารถในการท�างานมากขึน้และสามารถท�างานแทนกนัได ้
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โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษิทั

คณะกรรมการบรษิทั

วาระการด�ารงต�าแหนง่กรรมการบรษิทั
	 ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปีทกุครัง้	ใหก้รรมการออกจาก
ต�าแหน่งจ�านวนหนึง่ในสามของจ�านวนกรรมการทัง้หมด	ถา้จ�านวนกรรมการ
จะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด	้กใ็หอ้อกโดยจ�านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่น
หนึง่ในสาม	โดยกรรมการซึง่พน้จากต�าแหน่งอาจไดรั้บเลอืกใหก้ลบัเขา้มา
รับต�าแหน่งได	้ทัง้นี	้กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต�าแหน่งในปีแรกและ
ปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษัิทนัน้	ใหจั้บสลากกนั	สว่นปีหลงัๆ	ตอ่ไปให ้
กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง	
	
อ�านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 
	 คณะกรรมการบรษัิทมหีนา้ทีห่ลกัในฐานะผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้	และ
มอี�านาจหนา้ทีค่วามรับผดิชอบเป็นไปตามทีไ่ดก้�าหนดไวใ้นกฎหมาย
ขอ้บงัคบั	และวตัถปุระสงคข์องบรษัิท	ตลอดจนมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
ซึง่รวมถงึการด�าเนนิการดงัตอ่ไปนี้

	 (1)	ปฏบิตัหินา้ที	่และก�ากบัดแูลกจิการของบรษัิทใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย	วตัถปุระสงค	์ขอ้บงัคบั	มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท	ตลอดจน
มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	ดว้ยความรับผดิชอบ	ความระมัดระวัง	ความซือ่สัตย์
สจุรติและระมดัระวงัรักษาผลประโยชนข์องบรษัิท
	 (2)	ก�าหนดวสิยัทศัน	์กลยทุธ	์ทศิทางของธรุกจิ	นโยบาย	เป้าหมาย	
แผนธรุกจิ	งบประมาณ	โครงสรา้งการบรหิารจัดการ	และอ�านาจอนุมตัขิอง
บรษัิทและบรษัิทยอ่ยตามทีฝ่่ายจัดการน�าเสนอ	และก�ากบัดแูลการบรหิาร
งานและผลการปฏบิตังิานของฝ่ายจัดการหรอืบคุคลใด	ๆ 	ซึง่ไดรั้บมอบหมาย
ใหท้�าหนา้ทีด่งักลา่ว	เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่�าหนดไวอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพือ่เพิม่มลูคา่สงูสดุใหแ้กบ่รษัิทและผูถ้อืหุน้
	 (3)	ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัหินา้ทีข่องฝ่ายจัดการอยา่ง
ตอ่เนือ่งและสม�า่เสมอเพือ่ใหบ้รรลกุลยทุธแ์ละเป็นไปตามแผนงานและงบ
ประมาณ	รวมถงึดแูลระบบกลไกการจา่ยคา่ตอบแทนผูบ้รหิารทีเ่หมาะสม
	 (4)	ก�าหนดกรอบและนโยบายส�าหรับการก�าหนดเงนิเดอืน	การ
ปรับขึน้เงนิเดอืน	การก�าหนดเงนิโบนัส	คา่ตอบแทน	และบ�าเหน็จรางวลัของ
ผูบ้รหิารระดบัสงู
	 (5)	ด�าเนนิการใหบ้รษัิทและบรษัิทยอ่ยมรีะบบงานบญัชทีีเ่หมาะ
สมและมปีระสทิธภิาพ	และจัดใหม้กีารรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชี
ทีเ่ชือ่ถอืได	้รวมทัง้จัดใหม้รีะบบควบคมุภายใน	และระบบตรวจสอบภายใน
ทีเ่พยีงพอและเหมาะสม
	 (6)	พจิารณาอนุมัตกิารไดม้าหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรัพยส์นิ	 (ใน
กรณีทีข่นาดของรายการไมจ่�าเป็นตอ้งพจิารณาโดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้)	การ
ลงทนุในธรุกจิใหม	่และการด�าเนนิงานใด	ๆ 	ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย	ประกาศ	
และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง
	 (7)	พจิารณาและ/หรอืใหค้วามเห็นตอ่รายการทีเ่กีย่วโยงกนั	(ใน
กรณีทีข่นาดของรายการไมจ่�าเป็นตอ้งพจิารณาโดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้)	ของ
บรษัิทและบรษัิทยอ่ยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย	ประกาศ	และระเบยีบขอ้บงัคบั
ทีเ่กีย่วขอ้ง
	 (8)	พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้
ของบรษัิท
	 (9)	สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบรหิารความเสีย่ง
และตดิตามผลการปฏบิตังิาน
	 (10)	ดแูลไมใ่หเ้กดิปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่ง
ผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย	ทัง้นี	้ ในกรณีทีก่รรมการรายใดมี
สว่นไดเ้สยีในธรุกรรมใดทีท่�ากับบรษัิท	หรอืมสีัดสว่นการถอืหุน้ในบรษัิท
และ/หรอืบรษัิทยอ่ยเพิม่ขึน้หรอืลดลง	ใหก้รรมการรายดงักลา่วแจง้ใหบ้รษัิท
ทราบโดยไมช่กัชา้

	 (11)	จัดใหม้นีโยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการตามหลกัธรรมาภบิาล	
และการปรับใชน้โยบายดงักลา่วอยา่งมปีระสทิธภิาพ
	 (12)	แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย	 เชน่	คณะกรรมการตรวจ
สอบ	คณะกรรมการบรหิาร	คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	และ/หรอืคณะ
กรรมการชดุย่อยอืน่ใด	 เพือ่ชว่ยเหลอืและสนับสนุนการปฏบิัตหินา้ทีข่อง
คณะกรรมการบรษัิทตามความเหมาะสม
	 (13)	แต่งตัง้เลขานุการบรษัิท	 เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการ
บรษัิทในการปฏบิตังิานตา่ง	ๆ 	เพือ่ใหก้ารด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทเป็นไปตาม
กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
	 (14)	ขอความเห็นทางวชิาชพีจากองคก์รภายนอกหากมคีวาม
จ�าเป็นเพือ่ประกบอการตดัสนิใจทีเ่หมาะสม
	 (15)	 จัดท�ารายงานประจ�าปี	และรับผดิชอบต่อการจัดท�าและ
เปิดเผยงบการเงนิเพือ่แสดงถงึฐานะทางการเงนิและผลการด�าเนนิงานของ
บรษัิทในรอบปีทีผ่า่นมาเพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
	 (16)	 จัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจ�าปี
ภายใน	4	เดอืนนับแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษัิท
	 (17)	พจิารณาอนุมตัเิรือ่งตา่ง	ๆ 	โดยค�านงึถงึผลประโยชนข์อง
ผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ของบรษัิทอยา่งเป็นธรรม
	 (18)	มอบหมายใหก้รรมการคนหนึง่หรอืหลายคนหรอืบคุคลอืน่
ใดปฏบิตักิารอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการบรษัิทได	้
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คณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการด�ารงต�าแหนง่กรรมการตรวจสอบ
	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบใหเ้ป็นไป
ตามวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิท	ทัง้นี	้กรรมการตรวจสอบซึง่พน้
ต�าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบไดอ้กี	ในกรณีที่
กรรมการตรวจสอบครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง	หรอืไมอ่าจด�ารงต�าแหน่งจน
ครบก�าหนดวาระ	ซึง่สง่ผลใหม้จี�านวนคณะกรรมการต�า่กวา่3	คน	
คณะกรรมการบรษัิทหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ควรจะแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ
รายใหมใ่หค้รบถว้นในทนัทหีรอือยา่งชา้ภายใน	3	เดอืนนับจากวนัทีจ่�านวน
สมาชกิไมค่รบถว้น	เพือ่ใหเ้กดิความตอ่เนือ่งในการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะ
กรรมการตรวจสอบ

อ�านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
	 (1)	สอบทานใหบ้รษัิทมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถูกตอ้ง
และเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ
	 (2)	สอบทานใหบ้รษัิทมรีะบบควบคมุภายใน	(internal	control)	
และระบบการตรวจสอบภายใน	(internal	audit)	ทีม่คีวามเหมาะสมและมี
ประสทิธผิล	และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	
ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพจิารณาแตง่ตัง้	โยกยา้ย	เลกิจา้งหวัหนา้
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีรั่บผดิชอบเกีย่วกบัการ
ตรวจสอบภายใน
	 (3)	สอบทานใหบ้รษัิทปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย	์ขอ้ก�าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย	และ
กฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท
	 (4)	พจิารณา	คดัเลอืก	เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระ
เพือ่ท�าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท	และเสนอคา่ตอบแทนของบคุคล
ดงักลา่ว	รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีายจัดการเขา้รว่ม
ประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ	1	ครัง้
	 (5)	พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	หรอืรายการทีอ่าจจะมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย	์รวมทัง้ประกาศและขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย	หรอืกฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง	ทัง้นี	้เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่รายการ
ดงักลา่วมคีวามสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท
	 (6)	 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยเปิดเผยไว ้
ในรายงานประจ�าปีของบรษัิท	ซึง่รายงานดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ	และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี	้
	 (ก)	ความเห็นเกีย่วกบัความถกูตอ้ง	ครบถว้น	เป็นทีเ่ชือ่ถอืได ้
ของรายงานทางการเงนิของบรษัิท
	 (ข)	ความเห็นเกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน
ของบรษัิท
	 (ค)	ความเห็นเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย	์ขอ้ก�าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย	
หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท
	 (ง)		ความเห็นเกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี
	 (จ)	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผล
ประโยชน์
	 (ฉ)	จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเขา้รว่ม
ประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น
	 (ช)	ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ
ไดรั้บจากการปฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎบตัร	(charter)
	 (ซ)	รายการอืน่ใดทีเ่ห็นวา่ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทและผูล้งทนุทัว่ไป
ควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษัิท

	 (7)	สอบทานถงึความมปีระสทิธภิาพและความเหมาะสมของการ
บรหิารความเสีย่งของบรษัิท
	 (8)	ทบทวนและเสนอแกไ้ขขอบเขตอ�านาจ	หนา้ทีแ่ละความรับ
ผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์
	 (9)	ตรวจสอบและสอบสวนผูท้ีเ่กีย่วขอ้งภายใตอ้�านาจหนา้ที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ	และมอี�านาจในการวา่จา้ง	หรอืน�าผูเ้ชีย่วชาญ
เฉพาะดา้นมาชว่ยงานตรวจสอบและสอบสวน
	 (10)	หากพบหรอืมขีอ้สงสัยวา่มรีายการหรอืการกระท�าดังตอ่
ไปนี	้ซ ึง่อาจมผีลกระทบอยา่งมนัียส�าคัญตอ่ฐานะทางการเงนิและผลการ
ด�าเนนิงานของบรษัิท	ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการ
บรษัิทเพือ่ด�าเนนิการปรับปรงุแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
	 (ก)	รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
	 (ข)	การทจุรติหรอืมสี ิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพรอ่งทีส่�าคัญใน
ระบบควบคมุภายใน
	 (ค)	การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย	์
ขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย	หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัธรุกจิของบรษัิท
	 หากคณะกรรมการบรษัิทหรอืผูบ้รหิารไมด่�าเนนิการใหม้ี
การปรับปรงุแกไ้ขภายในเวลาขา้งตน้	กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่
อาจรายงานวา่มรีายการหรอืการกระท�าตามขา้งตน้ตอ่ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย	์หรอืตลาดหลกัทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย
	 (11)	ใหค้วามเห็นตอ่ฝ่ายจัดการเกีย่วกบัการแตง่ตัง้	เลกิจา้ง
ผลการด�าเนนิงาน	งบประมาณ	และอตัราของฝ่ายตรวจสอบภายใน
	 (12)	จัดท�ารายงานการด�าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตอ่คณะกรรมการบรษัิทอยา่งนอ้ยปีละ	1	ครัง้
	 (13)	ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทมอบหมายดว้ย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 ทัง้นี้	 ใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผลการ
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทในคราวถดั
ไปเพือ่ทราบทกุครัง้
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บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

วาระการด�ารงต�าแหนง่กรรมการบรหิาร
	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบรหิารก�าหนดคราวละ	3	ปี	
และใหเ้ป็นไปตามวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิท	(กรณีกรรมการ
บรหิารด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบรษัิทดว้ย)	ทัง้นี้	 กรรมการบรหิารซึง่
พน้ต�าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการบรหิารไดอ้กีในกรณีที่
กรรมการบรหิารครบวาระการด�ารงต�าแหน่งหรอืไมอ่าจด�ารงต�าแหน่งจนครบ
ก�าหนดวาระ	ซึง่สง่ผลใหม้จี�านวนคณะกรรมการต�า่กวา่	5	ทา่น	คณะกรรมการ
บรษัิทควรจะแตง่ตัง้กรรมการบรหิารรายใหมใ่หค้รบถว้นในทนัทหีรอือยา่งชา้
ภายใน	3	เดอืน	นับจากวนัทีจ่�านวนสมาชกิไมค่รบถว้น	เพือ่ใหเ้กดิความตอ่
เนือ่งในการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการบรหิาร	

อ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร	
	 (1)	จัดท�าและก�าหนดนโยบาย	ทศิทาง	กลยทุธ	์แผนธรุกจิ	งบ
ประมาณ	โครงสรา้งการบรหิารงาน	และอ�านาจการบรหิารงานเพือ่เสนอให ้
คณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบ	และด�าเนนิการตามทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรษัิท	รวมถงึตรวจสอบและตดิตามผลการด�าเนนิงานดงักลา่ว
ใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
	 (2)	 เป็นผูบ้รหิารจัดการและควบคุมดูแลการด�าเนินกจิการที่
เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษัิท
	 (3)	อนุมตักิารเขา้ท�าสญัญาและ/หรอืธรุกรรมใดๆ	ทีเ่กีย่วกบัการ
ด�าเนนิธรุกจิปกตขิองบรษัิท	(เชน่	การซือ้ขาย	การลงทนุหรอืรว่มลงทนุกบั
บคุคลอืน่เพือ่การท�าธรุกรรมตามปกตขิองบรษัิท	และเป็นไปเพือ่ประโยชน์
ในการด�าเนนิงานตามวตัถปุระสงคข์องบรษัิท)	ภายในวงเงนิตามทีก่�าหนด
ไวใ้นอ�านาจอนุมตั	ิ(Authority	Limits)
	 (4)	อนุมตักิารกูย้มืเงนิ	และการขอสนิเชือ่ใดๆ	จากสถาบนัการเงนิ	
การใหกู้ย้มื	ตลอดจนการจ�าน�า	จ�านอง	หรอืเขา้เป็นผูค้�้าประกนัของบรษัิท
และบรษัิทยอ่ย	ภายในวงเงนิตามทีก่�าหนดไวใ้นอ�านาจอนุมัต	ิ (Authority	
Limits)
	 (5)	อนุมัตแิต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่างๆ	ทีจ่�าเป็นต่อการด�าเนิน
งานของบรษัิท	โดยอยูภ่ายใตก้รอบงบประมาณทีผ่า่นการอนุมัตจิากคณะ
กรรมการบรษัิทในแตล่ะปี
	 (6)	ก�าหนดกรอบและนโยบายส�าหรับการก�าหนดเงนิเดอืน	การ
ปรับขึน้เงนิเดอืน	การก�าหนดเงนิโบนัส	คา่ตอบแทน	และบ�าเหน็จรางวลัของ
พนักงาน
	 (7)	ด�าเนนิการอืน่ใดตามทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษัิทหรอืตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษัิทก�าหนด
	 (8)	มอบอ�านาจใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่หรอืหลายคนปฏบิัตกิาร
อยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการบรหิาร

	 ทัง้นี้	 การมอบอ�านาจ	หนา้ที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบรหิารนัน้จะไมม่ลีกัษณะเป็นการมอบอ�านาจหรอืมอบอ�านาจชว่ง
ทีท่�าใหค้ณะกรรมการบรหิาร	หรอืผูรั้บมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบรหิาร
สามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้	(ตามทีน่ยิามไว ้
ในประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย	์หรอืประกาศ
คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ)	อาจมสีว่นไดเ้สยี	หรอือาจไดรั้บประโยชนใ์น
ลกัษณะใดๆ	หรอือาจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ืน่ใดกับบรษัิทหรอื
บรษัิทยอ่ยของบรษัิท	ยกเวน้เป็นการอนุมัตริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑท์ี่ประชุมคณะกรรมการบรษัิทไดอ้นุมัตไิว	้นอกจากนี้	 ให ้
ประธานคณะกรรมการบรหิารเป็นผูร้ายงานผลการประชมุของทีป่ระชมุคณะ
กรรมการบรหิารตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทในคราวถดัไปเพือ่ทราบทกุ
ครัง้

วาระการด�ารงต�าแหนง่กรรมการบรหิารความเสีย่ง
	 กรรมการบรหิารความเสีย่งมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	และใหเ้ป็น
ไปตามวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิท	(กรณีกรรมการบรหิารความ
เสีย่งด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบรษัิทดว้ย)	ทัง้นี้	กรรมการบรหิารความ
เสีย่งซึง่พน้ต�าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการบรหิารความเสีย่ง
ไดอ้กี
	 ในกรณีทีก่รรมการบรหิารความเสีย่งครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง
หรอืไมอ่าจด�ารงต�าแหน่งจนครบก�าหนดวาระ	ซึง่สง่ผลใหม้จี�านวนกรรมการ
บรหิารความเสีย่งต�า่กวา่	3	ทา่น	คณะกรรมการบรษัิทควรจะแตง่ตัง้กรรมการ
บรหิารความเสีย่งรายใหมใ่หค้รบถว้นในทนัทหีรอือยา่งชา้ภายใน	3	เดอืน	นับ
จากวันทีจ่�านวนสมาชกิไมค่รบถว้น	 เพือ่ใหเ้กดิความตอ่เนื่องในการปฏบิัติ
หนา้ทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

อ�านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
	 (1)	ทบทวนถงึลักษณะความเสีย่งทีบ่รษัิทประสบอยู่หรอืคาด
วา่จะเกดิขึน้และสง่ผลกระทบตอ่บรษัิท	(Identification	of	Risk)	รวมทัง้
ก�าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งทัง้จากภายนอกและภายในองคก์รให ้
ครอบคลมุอยา่งนอ้ย	4	ประการดงันี้
	 (ก)	ความเสีย่งทางการเงนิ	(Financial	Risk)
	 (ข)	ความเสีย่งดา้นการด�าเนนิงาน	(Operational	Risk)
	 (ค)	ความเสีย่งดา้นกลยทุธก์ารด�าเนนิธรุกจิ	(Strategic	Risk)
	 (ง)	ความเสีย่งจากกฎหมาย	บคุลากรและขอ้ผกูพันตามสญัญา
ตา่ง	ๆ	ขององคก์ร	(Compliance	Risk)	
	 (2)	ก�าหนดกลยทุธ	์โครงสรา้งและทรัพยากรทีใ่ชใ้นการบรหิาร
ความเสีย่งขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่งตลอด
จนกลยทุธแ์ละทศิทางธรุกจิของบรษัิท
	 (3)	ก�าหนดวงเงนิหรอืประเภทของกจิกรรมตามความเสีย่งเพือ่
ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการปฏบิตังิานตามสถานการณค์วามเสีย่งแตล่ะประเภทเพือ่
เสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบ
	 (4)	ก�ากบัดแูลตลอดจนทบทวนนโยบาย	กลยทุธ	์และวธิปีฏบิตั	ิ
เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่กลยทุธก์ารบรหิารความเสีย่ง	ไดน้�าไปปฏบิตัอิยา่งเหมาะ
สม
	 (5)	มอี�านาจแตง่ตัง้คณะท�างาน	เพือ่ประเมนิและตดิตามความ
เสีย่งทัว่องคก์ร
	 (6)	ด�าเนนิการอืน่ใดตามทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษัิท

	 ทัง้นีใ้หป้ระธานกรรมการบรหิารความเสีย่งหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบ
หมายมหีนา้ทีร่ายงานผลการประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งตอ่คณะ
กรรมการตรวจสอบ	เพือ่พจิารณากอ่นเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทรับทราบ
ทกุไตรมาส

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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	 บรษัิทไมม่คีณะกรรมการสรรหากรรมการและผูบ้รหิาร
เป็นการเฉพาะ	แต่อย่างไรก็ตามบุคคลที่จะไดรั้บการแต่งตัง้ใหด้�ารง
ต�าแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทจะตอ้งมคีณุสมบตัคิรบตามมาตรา	
68	แหง่พระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชน	จ�ากดั	พ.ศ.	2535	และจะตอ้งเป็น
ไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิท	รวมทัง้ไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุนที	่ทจ.	28/2551	 เรือ่งการขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม	่ฉบบัลงวนัที	่15	ธนัวาคม	2551	โดย
บรษัิทไดก้�าหนดหลกัเกณฑก์ารเลอืกและแตง่ตัง้กรรมการและผูบ้รหิาร	ดงันี	้

คณะกรรมการบรษิทั

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษัิทมดีงัตอ่ไปนี้
	 (1)	คณะกรรมการบรษัิทไมจ่�าเป็นตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท	
	 (2)	คณะกรรมการบรษัิทใหม้จี�านวนตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ก�าหนด	แตต่อ้งมจี�านวนอยา่งนอ้ย	5	คน	และกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่
ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักร
	 (3)	คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการอสิระอยา่งนอ้ย	
1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด	แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่	3	คน
	 ทัง้นี	้คณะกรรมการบรษัิทจะรว่มกนัคดัเลอืกและเสนอชือ่บคุคล
ซึง่มคีณุสมบตัติามทีร่ะบดุงัตอ่ไปนี	้เพือ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิท	และ
น�าเสนอชือ่บคุคลดงักลา่วตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัเิลอืกตัง้
ตอ่ไป	โดยคณุสมบตัขิองกรรมการของบรษัิท	มดีงันี	้	
	 (1)	กรรมการบรษัิทตอ้งเป็นบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ	มี
ความซือ่สตัย	์สจุรติ	มจีรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิและมเีวลาอยา่งเพยีง
พอทีจ่ะอทุศิความรู	้ความสามารถและปฏบิตัหินา้ทีใ่หแ้กบ่รษัิทได ้
	 (2)	มคีณุสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ย
บรษัิทมหาชนจ�ากดั	และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง	รวมทัง้ตอ้งไมม่ลีกัษณะ
ทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมทีจ่ะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้รหิารจัดการ
กจิการทีม่มีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามทีค่ณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก�าหนด
	 (3)	กรรมการไม่สามารถประกอบกจิการ	 เขา้เป็นหุน้สว่นหรอื
กรรมการในนติบิคุคลอืน่ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและ
เป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษัิท	ไมว่า่จะท�าเพือ่ประโยชนข์องตนเหรอื
บคุคลอืน่	เวน้แตจ่ะแจง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบกอ่นทีจ่ะมมีตแิตง่ตัง้
	 (4)	กรรมการอสิระตอ้งมคีณุสมบตัเิกีย่วกบัความเป็นอสิระตาม
ทีบ่รษัิทก�าหนด	และเป็นไปตามแนวทางเดยีวกนักบัประกาศคณะกรรมการ
ก�ากบัตลาดทนุทีก่�าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ	และตอ้งสามารถดแูล
ผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ทกุรายไดเ้ทา่เทยีมกนัและไมใ่หเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน	์นอกจากนัน้	ยงัตอ้งสามารถเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ
บรษัิทโดยใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอสิระได	้

	 ทัง้นี	้บรษัิทก�าหนดใหก้รรมการทีไ่มท่�าหนา้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารเป็น
กรรมการทีเ่ป็นอสิระจากฝ่ายจัดการและผูถ้อืหุน้ทีม่อี�านาจควบคมุ	และเป็น
ผูซ้ ึง่ไมม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับรษัิทในลกัษณะทีจ่ะใหม้ขีอ้จ�ากดัใน
การแสดงความเห็นทีเ่ป็นอสิระ	และจะตอ้งมคีณุสมบตัเิพิม่เตมิ	คอื

	 (ก)	ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละหนึง่ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษัิท	บรษัิทใหญ	่บรษัิทยอ่ย	บรษัิทรว่ม	ผูถ้อืหุน้รายใหญ	่หรอื
ผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิท	ทัง้นี้	 ใหนั้บรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ	ดว้ย
	 (ข)	ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน	ลกูจา้ง	
พนักงาน	ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ�า	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิท	
บรษัิทใหญ่	บรษัิทย่อย	บรษัิทร่วม	บรษัิทย่อยล�าดับเดยีวกัน	ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่	หรอืของผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิท	 เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการ
มลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัทีย่ืน่ค�าขออนุญาต
ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย	์ทัง้นี	้
ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไมร่วมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ	
หรือทีป่รกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่	หรือผูม้อี�านาจ
ควบคมุของบรษัิท
	 (ค)	ไมเ่ป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพันธท์างสายโลหติ	หรอืโดยการ
จดทะเบยีนตามกฎหมาย	ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา	คูส่มรส	พีน่อ้ง	และ
บุตร	 รวมทัง้คู่สมรสของบุตร	ของผูบ้รหิาร	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	ผูม้อี�านาจ
ควบคุม	หรือบุคคลทีจ่ะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร	หรือผูม้อี�านาจ
ควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย
	 (ง)	ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับรษัิท	บรษัิทใหญ	่
บรษัิทยอ่ย	บรษัิทรว่ม	ผูถ้อืหุน้รายใหญ	่หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิท	
ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตน
รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของผูท้ีม่ ี
ความสมัพันธท์างธรุกจิกบับรษัิท	บรษัิทใหญ	่บรษัิทยอ่ย	บรษัิทรว่ม	
ผูถ้อืหุน้รายใหญ	่หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิท		เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการ
มลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวันทีย่ืน่ค�าขออนุญาต
ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์

	 ความสัมพันธท์างธุรกจิดังกลา่ว	รวมถงึการท�ารายการทางการ
คา้ทีก่ระท�าเป็นปกตเิพือ่ประกอบกจิการ	การเชา่หรอืใหเ้ชา่อสงัหารมิทรัพย	์
รายการเกีย่วกับสนิทรัพยห์รอืบรกิาร	หรอืการใหห้รอืรับความชว่ยเหลอื
ทางการเงนิ	ดว้ยการรับหรอืใหกู้ย้มื	ค�้าประกัน	การใหส้นิทรัพยเ์ป็นหลัก
ประกันหนี้สนิ	 รวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ท�านองเดยีวกัน	ซึง่เป็นผลใหบ้รษัิท
หรอืคูส่ัญญามภีาระหนี้ทีต่อ้งช�าระตอ่อกีฝ่ายหนึง่	ตัง้แตร่อ้ยละสามของ
สนิทรัพยท์ีม่ตีัวตนสทุธขิองบรษัิทหรอืตัง้แตย่ีส่บิลา้นบาทขึน้ไป	แลว้แต่
จ�านวนใดจะต�า่กวา่	ทัง้นี	้การค�านวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตามวธิกีาร
ค�านวณมลูคา่ของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก�ากบั
ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑใ์นการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกัน	โดยอนุโลม	
แตใ่นการพจิารณาภาระหนีด้งักลา่ว	ใหนั้บรวมภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง
หนึง่ปีกอ่นวนัทีม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับคุคลเดยีวกนั

การสรรหาและแตง่ต ัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ
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บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

	 (จ)	ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท	บรษัิทใหญ	่บรษัิท
ยอ่ย	บรษัิทรว่ม	ผูถ้อืหุน้รายใหญ	่หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิท	และไม่
เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย	ผูม้อี�านาจควบคมุ	หรอืหุน้สว่นของส�านักงานสอบบญัช	ี
ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษัิท	บรษัิทใหญ	่บรษัิทยอ่ย	บรษัิทรว่ม	ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ	่หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู	่ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัทีย่ืน่ค�าขออนุญาตตอ่
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
	 (ฉ)	ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด	ๆ 	ซึง่รวมถงึการ
ใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ	ซึง่ไดรั้บคา่บรกิาร
เกนิกวา่สองลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิท	บรษัิทใหญ	่บรษัิทยอ่ย	บรษัิทรว่ม
ผูถ้อืหุน้รายใหญ	่หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิท	และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย	
ผูม้อี�านาจควบคมุ	หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย	เวน้แตจ่ะ
ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัทีย่ืน่ค�าขอ
อนุญาตตอ่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
	 (ช)	ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เป็นตัวแทนของ
กรรมการของบรษัิท	ผูถ้อืหุน้รายใหญ	่หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่
	 (ซ)	ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนั
ทีม่นัียกบักจิการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย	หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นทีม่นัียในหา้ง
หุน้สว่น	หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน	ลกูจา้ง	พนักงาน	ทีป่รกึษา
ทีรั่บเงนิเดอืนประจ�า	หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึง่ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอก
เสยีงทัง้หมดของบรษัิทอืน่	ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและ
เป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย	
	 (ฌ)	ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่�าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็น
อสิระเกีย่วกบัการด�าเนนิงานของบรษัิท

	กรรมการตรวจสอบ

	 ใหค้ณะกรรมการบรษัิทหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ตง่ตัง้
กรรมการอสิระของบรษัิทเป็นกรรมการตรวจสอบ	โดยคณะกรรมการตรวจ
สอบประกอบดว้ยกรรมการอสิระอยา่งนอ้ย	3	คน	ซึง่กรรมการตรวจสอบอยา่ง
นอ้ย	1	คน	ตอ้งเป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณด์า้นการบญัชหีรอืการเงนิ
อยา่งเพยีงพอในการท�าหนา้ทีส่อบทานงบการเงนิได	้ทัง้นีก้รรมการตรวจ
สอบตอ้งมคีณุสมบตัดิงันี	้

	 (1)	เป็นผูม้คีณุสมบตัคิรบถว้นในการเป็นกรรมการอสิระตามหลกั
เกณฑแ์ละเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย	์
คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	และ/หรอืตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย
ประกาศก�าหนด
	 (2)	ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท
ใหต้ดัสนิใจในการด�าเนนิกจิการของบรษัิท	บรษัิทใหญ	่บรษัิทยอ่ย	บรษัิท
รว่ม	บรษัิทยอ่ยล�าดบัเดยีวกนั	ผูถ้อืหุน้รายใหญ	่หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของ
บรษัิท
	 (3)	ไมเ่ป็นกรรมการของบรษัิทใหญ	่บรษัิทยอ่ย	หรอืบรษัิทยอ่ย
ล�าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน
	 (4)	มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท�าหนา้ทีใ่น
ฐานะกรรมการตรวจสอบ	และมกีรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย	1	คน	มคีวาม
รูแ้ละประสบการณเ์พยีงพอทีจ่ะสามารถท�าหนา้ทีใ่นการสอบทานความ
น่าเชือ่ถอืของงบการเงนิได	้สมัพันธท์างธรุกจิกบับคุคลเดยีวกนั

กรรมการบรหิาร

คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูค้ดัเลอืกและแตง่ตัง้บคุคลทีจ่ะมาด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการบรหิาร	โดยคณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยสมาชกิอยา่งนอ้ย	
5	ท่าน	ซึง่สมาชกิคณะกรรมการบรหิารไม่จ�าเป็นตอ้งด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการบรษัิท	ทัง้นี	้กรรมการบรหิารตอ้งเป็นบคุคลผูม้คีณุสมบตัดิงันี้
	 (1)	เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ	มคีวามซือ่สตัยส์จุรติ	มจีรยิธรรม
ในการด�าเนนิธรุกจิ	และมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะอทุศิความรูค้วามสามารถและ
ปฏบิตัหินา้ทีแ่กบ่รษัิทได ้
	 (2)	มคีณุสมบตัคิรบถว้นและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย
วา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ�ากดัและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
	 (3)	ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่งเดยีวกนัและ
เป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษัิท	หรอืเขา้เป็นหุน้สว่น	หรอืกรรมการใน
นติบิคุคลอืน่ซึง่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนั
กบักจิการของบรษัิท	ไมว่า่จะท�าเพือ่ประโยชนข์องตนหรอืผูอ้ืน่	เวน้แตจ่ะได ้
แจง้ใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิททราบกอ่นทีจ่ะมมีตแิตง่ตัง้

 กรรมการบรหิารความเสีย่ง

	 คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูค้ดัเลอืกและแตง่ตัง้บคุคลทีจ่ะมาด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการบรหิารความเสีย่ง	โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
ประกอบดว้ยสมาชกิอยา่งนอ้ย	3	ทา่น	ซึง่สมาชกิคณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่งไมจ่�าเป็นตอ้งด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบรษัิท		ทัง้นี	้กรรมการบรหิาร
ความเสีย่งตอ้งเป็นบคุคลผูม้คีณุสมบตั	ิดงันี้
	 (1)	เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ	มคีวามซือ่สตัยส์จุรติ	มจีรยิธรรม
ในการด�าเนนิธรุกจิ	และมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะอทุศิความรูค้วามสามารถและ
ปฏบิตัหินา้ทีแ่กบ่รษัิทได ้
	 (2)	มคีณุสมบตัคิรบถว้นและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย
วา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ�ากดัและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
	 (3)	ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่งเดยีวกนัและ
เป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษัิท	หรอืเขา้เป็นหุน้สว่น	หรอืกรรมการ
ในนติบิคุคลอืน่ซึง่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนั
กบักจิการของบรษัิท	ไมว่า่จะท�าเพือ่ประโยชนข์องตนหรอืผูอ้ืน่	เวน้แตจ่ะได ้
แจง้ใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิททราบกอ่นทีจ่ะมมีตแิตง่ตัง้

 ผูบ้รหิาร

	 บรษัิทไมม่คีณะกรรมการสรรหาผูบ้รหิาร	ทัง้นี	้บรษัิทมนีโยบาย
ทีจ่ะสรรหาผูบ้รหิารโดยคัดเลอืกบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ	และ
มปีระสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิ	และจะตอ้งไดรั้บการอนุมัตจิากคณะ
กรรมการบรษัิท	และ/หรอื	บคุคลทีค่ณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย
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การดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายใน 

	 บรษัิทมนีโยบายและวธิกีารดูแลกรรมการและผูบ้รหิารใน
การน�าขอ้มลูภายในของบรษัิท	ซึง่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชนไปใชเ้พือ่
แสวงหาประโยชนส์ว่นตน	ดงันี้
	 (1)	 ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารเกีย่วกับหนา้ทีใ่นการ
รายงานการถอืครองหลกัทรัพยข์องตน	คูส่มรส	และบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ	
ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย	์ตาม
มาตรา	59	และบทก�าหนดโทษตามมาตรา	275	แหง่พระราชบญัญัตหิลกั
ทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย	์พ.ศ.	2535	(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)	
รวมทัง้การรายงานการไดม้าหรอืจ�าหน่ายหลกัทรัพยข์องตน	คูส่มรส	และ
บตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะตอ่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย	์ตามมาตรา	246	และบทก�าหนดโทษ	ตามมาตรา	298	
แหง่พระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย	์พ.ศ.	2535	(รวมทัง้
ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)
	 (2)	ใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท	รวมถงึคูส่มรสและบตุรที่
ยงัไมบ่รรลนุติภิาวะ	จัดท�าและเปิดเผยรายงานการถอืครองหลกัทรัพยแ์ละ
รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรัพยข์องบรษัิทตอ่ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย	์ตามมาตรา	59	แหง่
พระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย	์พ.ศ.	2535	(รวมทัง้ทีม่กีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิ)	และจัดสง่ส�าเนารายงานนีใ้หแ้กบ่รษัิทในวนัเดยีวกบัวนัที่
สง่รายงานตอ่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพยแ์ลตลาดหลกัทรัพย์
	 (3)	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนักงานและลูกจา้งของบรษัิทและ
บรษัิทย่อย	ทีไ่ดรั้บทราบขอ้มูลภายในทีเ่ป็นสาระส�าคัญซึง่มผีลต่อการ
เปลีย่นแปลงราคาหลักทรัพยต์อ้งใชค้วามระมัดระวังในการซือ้ขาย
หลักทรัพยข์องบรษัิทในชว่ง	1	เดอืน	กอ่นทีง่บการเงนิหรอืขอ้มลูภายในนัน้
จะเปิดเผยตอ่สาธารณชนและในชว่งระยะเวลา	24	ชัว่โมงภายหลังจากที่
ขอ้มูลภายในของบรษัิทไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชนแลว้	ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับ
ขอ้มลูภายในตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูนัน้ใหผู้อ้ ืน่ทราบจนกวา่จะไดม้กีารแจง้
ขอ้มลูนัน้ใหแ้กต่ลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย	
	 ส�าหรับมาตรการลงโทษหากมกีารกระท�าการฝ่าฝืนระเบยีบ
ปฏบิัตดิังกล่าวขา้งตน้	บรษัิทถอืเป็นความผดิทางวนัิยตามขอ้บังคับการ
ท�างานของบรษัิท	โดยจะพจิารณาลงโทษตามควรแกก่รณี	ไดแ้ก	่การ
ตกัเตอืนดว้ยวาจา	การตกัเตอืนเป็นหนังสอื	การภาคทณัฑ	์ตลอดจนการ
เลกิจา้งพน้สภาพการเป็นพนักงานดว้ยเหตไุลอ่อก	ปลดออก	หรอืใหอ้อก	
แลว้แตก่รณี	เป็นตน้	
	 (4)	หา้มมใิหก้รรมการ	ผูบ้รหิาร	พนักงาน	และลกูจา้งของบรษัิท	
ใชข้อ้มลูภายในของบรษัิททีม่หีรอือาจมผีลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงราคา
ของหลกัทรัพยข์องบรษัิท	ซึง่ยงัมไิดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชน	ซึง่ตนไดล้ว่งรู ้
มาในต�าแหน่งหรอืฐานะเชน่นัน้	มาใชเ้พือ่การซือ้หรอืขายหรอืเสนอซือ้หรอื
เสนอขาย	หรอืชกัชวนใหบ้คุคลอืน่ซือ้หรอืขาย	หรอืเสนอซือ้	หรอืเสนอขาย
ซึง่หุน้หรอืหลกัทรัพยอ์ืน่ของบรษัิท	(หากม)ี	ไมว่า่ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม	
ในประการทีน่่าจะเกดิความเสยีหายแกบ่รษัิทไมว่า่ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม	
และไมว่า่การกระท�าดงักลา่วจะท�าเพือ่ประโยชนต์อ่ตนเองหรอืผูอ้ืน่	หรอืน�า
ขอ้เท็จจรงิเชน่นัน้ออกเปิดเผยเพือ่ใหผู้อ้ ืน่กระท�าดงักลา่ว	โดยตนไดรั้บผล
ประโยชนต์อบแทนหรอืไมก่็ตาม

	 คณะกรรมการบรษัิทไดม้กีารก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัการป้องกนั
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์	บนหลักการทีว่า่การตัดสนิใจใดๆ	ในการ
ด�าเนนิกจิกรรมทางธรุกจิจะตอ้งท�าเพือ่ผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิทเทา่นัน้	
และควรหลกีเลีย่งการกระท�าทีก่อ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน	์โดย
ก�าหนดใหผู้ท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งหรอืมสีว่นไดเ้สยีกบัรายการทีพ่จิารณา	ตอ้ง
แจง้ใหบ้รษัิททราบถงึความสมัพันธ	์หรอืการมสีว่นไดเ้สยีของตนในรายการ
ดงักลา่ว	และตอ้งไมเ่ขา้รว่มการพจิารณาตดัสนิใจ	รวมถงึไมม่อี�านาจอนุมตัิ
ในธรุกรรมนัน้ๆ		

นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

• คา่ตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee)
 	 บรษัิทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญช	ีซึง่ประกอบไปดว้ยค่า
ตรวจสอบงบการเงนิส�าหรับปี	คา่สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส	และคา่
ใชจ้่ายในการเขา้ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสต็อคคงเหลอื	 ใหแ้ก	่ผูส้อบ
บัญชขีองบรษัิท	(ส�านักงาน	 เอ.เอ็ม.ท.ี	แอสโซซเิอท)	ในรอบปีบัญชทีี่
ผา่นมา	(ปี	2556)	มจี�านวนเงนิรวม	970,000	บาท	

• คา่บรกิารอืน่ (Non-Audit Fee) 
 	 บรษัิทจ่ายคา่ตอบแทนของงานบรกิารอืน่	ซึง่ไดแ้ก	่การตรวจ
สอบการปฏบิตัติามเงือ่นไขของบตัรสง่เสรมิการลงทนุ	โดยจา่ยใหแ้ก่
ผูส้อบบัญชขีองบรษัิท	 (ส�านักงาน	 เอ.เอ็ม.ท.ี	แอสโซซเิอท)	ในรอบปี
บญัชทีีผ่า่นมา	(ปี	2556)	มจี�านวนเงนิรวม	20,000	บาท	

คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี
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ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม
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ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม

	 นอกเหนอืจากความส�าเร็จดา้นธรุกจิแลว้	บรษัิทยงัมุง่เนน้ความรับผดิชอบทีม่ตีอ่	สงัคม	สิง่แวดลอ้ม	และชมุชนโดยรอบ	เพือ่ใหบ้รษัิทมกีารเตบิโต
อยา่งยัง่ยนืในอนาคต	ดงันัน้	บรษัิทจงึมนีโยบายดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคม	(CSR)	โดยการมุง่เนน้การดแูลพนักงานใหม้สีวสัดกิารและคณุภาพชวีติทีด่	ีใน
ฐานะบคุลากรทีเ่ป็นสว่นหนึง่ในการสนับสนุนความส�าเร็จขององคก์ร	ตลอดจนการใหค้วามส�าคญัในการชว่ยป้องกนัและลดมลภาวะตา่งๆ	ทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่
สิง่แวดลอ้มโดยรวม	 นอกจากนี	้ บรษัิทยงัมนีโยบายทีใ่หค้วามส�าคญัตอ่ความปลอดภยัตอ่สงัคม	 สิง่แวดลอ้ม	 และคณุภาพชวีติของผูค้นทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบั
การด�าเนนิงานของบรษัิท	 และสง่เสรมิใหพ้นักงานของบรษัิทมจีติส�านกึและความรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคม	 รวมทัง้จัดใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย
และระเบยีบขอ้บงัคบัตา่งๆ	 และบรษัิทพยายามเขา้ไปมสีว่นรว่มในกจิกรรมตา่งๆ	 ทีเ่ป็นการสรา้งและรักษาไวซ้ ึง่ส ิง่แวดลอ้มและสงัคม	 ตลอดจนสง่เสรมิ
วฒันธรรมในทอ้งถิน่ทีบ่รษัิทด�าเนนิกจิการอยู	่ เพือ่ใหก้ารด�าเนนิงานโครงการดา้นความผดิชอบตอ่สงัคมของบรษัิทเป็นไปอยา่งตอ่เนือ่ง	 มปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล	บรษัิทจงึไดแ้ตง่ตัง้คณะท�างานโครงการดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมขึน้	โดยจะเริม่ด�าเนนิการอยา่งเป็นรปูธรรมในปี	2557	

	 ทัง้นี	้ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที	่ 1/2557	 เมือ่วนัที	่ 24	 กมุภาพันธ	์ 2557	 ไดพ้จิารณาก�าหนดกรอบนโยบายใหก้ารด�าเนนิธรุกจิของ
บรษัิทเป็นไปดว้ยความรับผดิชอบตอ่สงัคม	 สิง่แวดลอ้ม	 และผูม้สีว่นไดเ้สยี	 (Stakeholders)	 ตามแนวทางความรับผดิชอบตอ่สงัคมของกจิการทีจั่ดท�าโดย
ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย	สรปุไดด้งันี้

1.	การประกอบการกจิการดว้ยความ
				เป็นธรรม

2.	การตอ่ตา้นทจุรติ

3.	การเคารพสทิธมินุษยชน

4.	การปฎบิตัติอ่แรงงานอยา่ง
				เป็นธรรม

5.	ความรับผดิชอบตอ่ผูบ้รโิภค

6.	การดแูลสิง่แวดลอ้ม

บรษัิทใหค้วามส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิโดยปฏบิตัติามกรอบการ
แขง่ขนัทางการคา้ทีส่จุรติและเป็นธรรมภายใตก้รอบของกฎหมาย
และจรยิธรรมทางธรุกจิของบรษัิท	และยดึกตกิาของการแขง่ขัน
อยา่งเสมอภาค

บรษัิทด�าเนนิธรุกจิดว้ยความโปรง่ใส	ยดึมัน่ในความถกูตอ้ง	โดยจัดใหม้ี
แนวทางในการตอ่ตา้นทจุรติคอรรั์ปชัน่	รวมถงึการสนับสนุนกจิกรรม
ทีส่ง่เสรมิและปลกูฝังใหผู้บ้รหิาร	และพนักงาน	ปฏบิตัติามกฎหมาย
ระเบยีบขอ้บงัคบั

บรษัิทมุง่เนน้การด�าเนนิธรุกจิ	ภายใตก้ารเคารพสทิธมินุษยชนทัง้
ภายในองคก์รเองและภายนอกองคก์ร

บรษัิทมุง่เนน้ในการปฎบิตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรมเนือ่งจาก
แรงงานถอืเป็นปัจจัยส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิ

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษัิทไมค่วรกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่ผูบ้รโิภค	
โดยคณุภาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษัิทตอ้งไดม้าตรฐาน
ตามทีก่�าหนดไว	้เนือ่งจากหากผลติภณัฑไ์มไ่ดค้ณุภาพอาจจะกอ่
ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่กระบวนการผลติรวมของผูบ้รโิภคได ้

บรษัิทตระหนักถงึการด�าเนนิธรุกจิตอ่ผลกระทบของสิง่แวดลอ้ม	
เนือ่งจากขัน้ตอนในการผลติผลติภณัฑแ์ละบรกิารอาจจะกระทบ
ตอ่สิง่แวดลอ้มในชมุชนได ้

• ไมเ่รยีก	รับ	หรอืยนิยอมทีจ่ะรับทรัพยส์นิ	หรอื	
				ประโยชน	์	อืน่ใดซึง่อยูน่อกเหนอืขอ้ตกลงทางการคา้
•	มุง่เนน้การรักษาความลบัของคูค่า้	โดยไมน่�าไป
			ใชเ้พือ่ประโยชนต์นเอง

• สรา้งจติส�านกึ	คา่นยิม	ทศันคตใิหแ้กพ่นักงานในการ	
			ปฏบิตัติามกฎระเบยีบดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ
•	จัดใหม้รีะบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ	โดย	
			ใหม้กีารตรวจสอบและถว่งดลุอ�านาจทีเ่หมาะสมเพือ่			
			ป้องกนัมใิหพ้นักงานทจุรติ

•	อบรมพนักงานใหท้ราบระเบยีบหรอืมาตรการตา่งๆ	ใน							
			การด�าเนนิธรุกจิซึง่จะไมล่ะเมดิสทิธมินุษยชน

•	มแีนวปฏบิตัติอ่พนักงานดว้ยความเป็นธรรมไมเ่ลอืก		
			ปฏบิตัติอ่บคุคลใดบคุคลหนึง่
• มกีารจัดท�าจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิทีร่ะบถุงึ	
			ความเทา่เทยีมกนัของพนักงาน

• มกีารตรวจสอบคณุภาพในทกุขัน้ตอนของกระบวนการ	
			ผลติและการตดิตัง้
• ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษัิทไดรั้บรองมาตรฐาน	
			ดา้นคณุภาพจากหลากหลายสถาบนัชือ่ดงั

• มกีารจัดท�าการประเมนิรายงานสิง่แวดลอ้มในทกุปีโดยที่
			ผา่นมายงัไมเ่คยมผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มอยา่ง	
			รา้ยแรง

นโยบายภาพรวม

หลกัการ วสิยัทศัน์ ภารกจิ/กลยทุธ์

7.	การรว่มพัฒนาชมุชนและสงัคม

8.	นวตักรรมและการ
				เผยแพรน่วตักรรม	CSR

บรษัิทตระหนักการด�าเนนิธรุกจิควบคูก่บัการรว่มพัฒนาชมุชนและ
สังคม	โดยปกตกิารด�าเนนิธุรกจิของบรษัิทนัน้จะไม่มผีลกระทบ
รา้ยแรงใดๆ	ใหแ้กช่มุชนโดยรอบ

ไมม่ี

• มกีารสนับสนุนการจา้งงานในชมุชน
• มุง่เนน้การด�าเนนิธรุกจิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

ไมม่ี
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บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

1.โครงการปรับปรงุ		
			สภาพแวดลอ้มแสง			
			สวา่ง

2.โครงการปรับปรงุ
			พืน้ทีจ่ดุรวมจัด
			เก็บขยะ

ส�ารวจจดุทีไ่มผ่า่นกาตรวจคณุภาพ
สิง่แวดลอ้ม	
จัดท�าโครงการและแผนงาน
ศกึษาลกัษณะพืน้ทีบ่รเิวณทีไ่มผ่า่น
การตรวจสอบ	ก�าหนดแนวทาง
ปรับปรุงแกไ้ข	 และด�าเนินการ
แกไ้ข
ตรวจวดัแสงสวา่งซ�้าในจดุทีไ่ด	้
ด�าเนนิการแกไ้ข
จัดท�ารายงานสรปุวเิคราะหข์อ้มลู
และประเมนิผลการจัดทโครงการ

ส�ารวจและก�าหนดพืน้ทีส่�าหรับ		
สรา้งโรงเก็บขยะ	 และออกแบบ	
พืน้ทีโ่รงเก็บขยะ
ด�าเนนิการกอ่สรา้งโรงเกบ็ขยะ
ตดิตัง้เครือ่งชัง่ขยะ
ตรวจรับงานกอ่สรา้ง
ตดิตัอ้ปุกรณร์ะงับเหตฉุุกเฉนิจาก
สารเคมหีก/ร่ัวไหล	

เพือ่ป้องกนัอนัตรายทีเ่กดิจาก
แสงสวา่งไมเ่พยีงพอ

• เพือ่ปรับปรงุสภาพอาคารหรอื		
		สถานทีท่ีใ่ชเ้ก็บภาชนะรองรับ		
		ขยะ	ใหม้สีภาพทีเ่หมาะสม	ไม	่	
		ช�ารดุ	
• เพือ่ใหม้อีปุกรณป้์องกนัเหต	ุ
		ฉุกเฉนิทีเ่พยีงพอ	และอยูใ่น		
		สภาพทีส่มบรูณไ์มช่�ารดุ	

มถินุายน-กนัยายน	2556

กรกฎาคม-สงิหาคม	2556

ระดบัแสงจะตอ้งเป็นไปตาม
กฎหมายก�าหนด	หรอืมาตรฐาน
ทีแ่ตล่ะแผนกไดก้�าหนดไว	้
(ไมต่�า่กวา่	600	Lux)

ด�าเนนิการปรับปรงุตามแผนงาน
ใหแ้ลว้เสร็จเพือ่ไมใ่หม้กีารปน
เป้ือนตอ่สิง่แวดลอ้ม

โครงการ ชว่งการด�าเนนิการ วตัถปุระสงค์ กระบวนการหลกั ตวัชีว้ดั

	 ในปี	 2556	 บรษัิทไดด้�าเนนิโครงการดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคม	 (CSR	 Project)	 โดยมุง่เนน้ในดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั	 และการ
ป้องกนัและลดผลกระทบจากมลพษิ	ซึง่มโีครงการทีเ่ร ิม่และด�าเนนิการทัง้หมด	5	โครงการ	โดยม	ี3	โครงการทีม่แีผนด�าเนนิการตอ่เนือ่งปี	2557	ดงันี้

การด�าเนนิงานและการจดัท�ารายงาน

3.โครงการอนุรักษ์การ		
			ไดย้นิ

4.โครงการลดจ�านวน		
			พนักงานทีเ่จ็บป่วย					
			ทางระบบกลา้มเนือ้

5.โครงการลดอบุตัเิหต	ุ	
			จากเศษฝุ่ นผงจากงาน						
			เจยีรเขา้ตา

ส�ารวจ	ตรวจวัด	และวเิคราะหก์าร
ตรวจวดัเสยีงประจ�าปี	2556
จัดท�าโครงการและแผนอนุรักษ์
การไดย้นิ
ก�าหนดพืน้ทีใ่นการควบคุม	การ
จัดการเสยีงและพจิารณา	ปรับปรงุ
แกไ้ขเพือ่ลดเสยีงดงั
ตรวจวดัระดบัความดงัของเสยีง
ในพืน้ทีค่วบคมุประจ�าปี			
2557

จัดท�าฐานขอ้มลูการเจ็บป่วยและ
กลุม่พนักงานทีม่กีารเจ็บป่วยเรือ่ง
ระบบกลา้มเนือ้
จัดท�าประกาศและควบคมุพนักงาน
ไม่ใหย้กวัสดุ	 สิง่ของ	หนักเกนิ
กวา่ทีก่ฎหมายก�าหนด	รวมถงึ
จัดบอรด์ประชาสมัพันธ์
สรปุผลการด�าเนนิงาน

ศกึษาสาเหตทุีแ่ทจ้รงิทีท่�าใหเ้กดิ
อบุตัเิหตเุศษฝุ่ นผงจากงานเจยีร
เขา้ตาและตรวจสอบ	 อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วน	 บุคคลที่
สวมใหมใ่หเ้หมาะสม
จัดอบรมใหพ้นักงานและจัดบอรด์
ประชาสมัพันธใ์หค้วามรู ้
ตรวจสอบผลจากอบุตัเิหตจุากเศษ
ฝุ่ นผงจากงานเจยีรเขา้ตา

• เพือ่ป้องกนัและควบคมุไมใ่ห	้				
		พนักงานเกดิการสญูเสยีการไดย้นิ		
		จากการท�างาน
•	เพือ่ควบคมุระดบัความดงัของ					
		เสยีงในพืน้ทีท่�างาน
• เพือ่ใหพ้นักงานมคีวามรู	้ความ					
		อนัตรายทีเ่กดิจากเสยีงดงัและ						
		รูจั้กการสวมใสอ่ปุกรณป้์องกนั

เพือ่ลดจ�านวนพนักงานทีเ่จ็บป่วย
ทางระบบกลา้มเนือ้รอ้ยละ	20	
จากปี	2556

•	เพือ่ป้องกนั	ควบคมุ	และลด					
		อบุตัเิหตจุากเศษฝุ่ นผงจากงาน					
		เจยีรเขา้ตาไมใ่หเ้กดิซ�้าซอ้น
•	เพือ่ใหแ้นวทางแกไ้ข	ป้องกนั				
		แกพ่นักงานและใหพ้นักงาน		 				
		สามารถใชอ้ปุกรณป้์องกนั		 			
		อนัตรายสว่นบคุคลไดอ้ยา่งถกู								
		ตอ้ง

กรกฎาคม	 2556-สิงหาคม	
2557

สงิหาคม	2556-กนัยายน	2557

กนัยายน	2556-กนัยายน	2557

• ระดบัคา่ความดงัของเสยีงไม	่
		เกนิ	85	เดซเิบลเอ	ซึง่เป็นคา่	
		มาตรฐานทีก่ฎหมายก�าหนด
• จ�านวนพนักงานทีม่ผีลตรวจ	
		สมรรถภาพการไดย้นิผดิปกต	ิ
		ลดลง
	

จ�านวนพนักงานทีเ่จ็บป่วยทาง
ระบบกลา้มเนือ้ลดลงรอ้ยละ	20
	

จ�านวนอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากเศษ
ฝุ่ นผงจากงานเจยีรเขา้ตาลดลง
รอ้ยละ	 50	 จากขอ้มูลการเกดิ
อบุตัเิหตเุดอืนมกราคม-สงิหาคม	
2556

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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BJC Heavy Industries Public Company Limitedบรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

	 ในปี	2556	บรษัิทไดท้�ากจิกรรมเพือ่ประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม	(After	Process)	หลากหลายประเภท	โดยสามารถสรปุไดด้งันี	้

กจิกรรมเพือ่ประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม

ชว่งเวลาการด�าเนนิการ ประเภทของกจิกรรม สถานที่วตัถปุระสงค์

	 เดอืนมกราคม

	 เดอืนกมุภาพันธ์

	 เดอืนเมษายน

	 เดอืนพฤษภาคม

	 เดอืนมถินุายน

	 เดอืนกรกฎาคม

	

	 เดอืนสงิหาคม

	 เดอืนกนัยายน

	 เดอืนตลุาคม

	

	 เดอืนพฤศจกิายน

	 เดอืนธนัวาคม

	 บรจิาคเงนิ

	 บรจิาคเงนิ

	 บรจิาคเงนิ

	 บรจิาคเงนิ

	 บรจิาคเงนิ

	 บรจิาคเงนิ

	 บรจิาคเงนิ

	 บรจิาคสิง่ของ

	 บรจิาคสิง่ของ

	 บรจิาคเงนิ

	 บรจิาคน�้าดืม่

	 บรจิาคเงนิ

	 บรจิาคเงนิ

	 บรจิาคเงนิ

	 บรจิาคเงนิ

	 บรจิาคสิง่ของ

เพือ่สนับสนุนงานวนัเด็ก

บตัรบรรยายธรรมะ	เพือ่การกศุล

เพือ่สรา้งอโุบสถ

เพือ่สรา้งหอ้งสมดุ

เพือ่รว่มสมทบทนุกฐนิพระราชทาน

เพือ่สรา้งศาลาวดั	(ไฟไหม)้

เพือ่สนับสนุนการแขง่ขนักฬีาอ.นคิมพัฒนา

เพือ่เป็นของรางวลั

เพือ่เป็นของรางวลั

เพือ่สมทบทนุสรา้งศาลาการเปรยีญ

เพือ่ผูป้ระสบอทุกภยั

เพือ่สนับสนุนสาธารณประโยชน์

เพือ่สนับสนุนสาธารณประโยชน์

เพือ่สนับสนุในการจัดงานกาชาด	จ.ระยอง

เพือ่เป็นรางวลัจับฉลากแกข่า้ราชการและลกูจา้ง

เพือ่เป็นของรางวลัในการจัดงานกาชาด	จ.ระยอง

การทา่เรอืสตัหบี	ฐานทพัเรอืสตัหบี	จังหวดัชลบรุี

ส�านักงานการทอ่งเทีย่วและกฬีา	จังหวดัระยอง

วดัมะขามเดีย่ว	จังหวดัระยอง

โรงเรยีนบา้นดอนสบเปือ	จังหวดัน่าน

ส�านักงานจัดหางาน	จังหวดัระยอง

วดักระเฉท	จังหวดัระยอง

โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองจังหวดัระยอง

สถานคุม้ครองสวสัดภิาพเด็ก	จังหวดัระยอง

ส�านักงานประกนัสงัคม	จังหวดัระยอง

จังหวดัอทุยัธานี

ส�านักงานประกนัสงัคม	จังหวดัระยอง

สภาคนพกิารทกุประเภท	จังหวดัระยอง

มลูนธิติากสนิ	จังหวดัระยอง

สภากาชาด	จังหวดัระยอง

การทา่เรอืสตัหบี	ฐานทพัเรอืสตัหบี	จังหวดัชลบรุี

สภากาชาด	จังหวดัระยอง

	 บรษัิท	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทร	ีจ�ากดั	(มหาชน)	มอีดุมการณใ์นการด�าเนนิธรุกจิอยา่งมคีณุธรรม	โดยยดึมัน่ในความรับผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง
ทกุฝ่าย	อกีทัง้ยงัไดม้กีารรวบรวมขอ้พงึปฏบิตัไิวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร	 เพือ่ใหเ้ป็นแนวทางการปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบัอดุมการณข์องบรษัิท	โดยบรษัิทได ้
มนีโยบายเกีย่วกบัการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรรั์ปชัน่	ดงันี	้

	 1.	หา้มกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนักงานของบรษัิทด�าเนนิการหรอืยอมรับหรอืใหก้ารสนับสนุนการทจุรติคอรรั์ปชัน่ในทกุรปูแบบทัง้ทางตรงและทางออ้ม		
โดยครอบคลมุถงึผูรั้บจา้งหรอืผูรั้บจา้งชว่งอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง		และก�าหนดใหม้กีารสอบทานการปฏบิตัติามนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่นีอ้ยา่งสม�า่เสมอ		
ตลอดจนมกีารทบทวนแนวทางการปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบันโยบาย	ระเบยีบปฏบิตั	ิขอ้ก�าหนด	ขอ้บงัคบั	ประกาศ	กฎหมาย	และการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ	
	 2.	มาตรฐานการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่		เป็นสว่นหนึง่ของการด�าเนนิธรุกจิและเป็นหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการของบรษัิท	ผูบ้รหิาร	
ผูบ้งัคบับญัชา	พนักงานทกุคนทกุระดบัทีจ่ะมสีว่นในการแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัการปฏบิตัเิพือ่ใหก้ารด�าเนนิการดา้นการตอ่ตา้นทจุรติคอรรั์ปชัน่บรรลตุาม
นโยบายทีก่�าหนด	
	 3.	บรษัิทพัฒนามาตรการการตอ่ตา้นทจุรติและคอรรั์ปชัน่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึหลกัปฏบิตัดิา้นศลีธรรม	โดยจัดใหม้กีารประเมนิ
ความเสีย่งในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งหรอืสุม่เสีย่งตอ่การทจุรติและคอรรั์ปชัน่และน�ามาจัดท�าเป็นคูม่อืแนวทางในการปฏบิตัแิกผู่เ้กีย่วขอ้ง	
	 4.	บรษัิทไมก่ระท�าหรอืสนับสนุนการใหส้นิบนในทกุรปูแบบ	ทกุกจิกรรมทีอ่ยูภ่ายใตก้ารดแูล	รวมถงึการควบคมุ	การบรจิาคเพือ่การกศุล	การบรจิาค
ใหแ้กพ่รรคการเมอืง	การใหข้องขวัญทางธรุกจิและสนับสนุนกจิกรรมตา่งๆ	มคีวามโปรง่ใสและไมม่เีจตนาเพือ่โนม้นา้วใหเ้จา้หนา้ทีภ่าครัฐหรอืเอกชนด�าเนนิ
การทีไ่มเ่หมาะสม	
	 5.	บรษัิทจัดใหค้วามรูด้า้นการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรรั์ปชัน่แกค่ณะกรรมการบรษัิท	ผูบ้รหิารและพนักงานเพือ่สง่เสรมิความซือ่สตัย	์สจุรติ	และ
รับผดิชอบในการปฏบิตัติามหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ	รวมถงึสือ่ใหเ้ห็นความมุง่มัน่ของบรษัิท	
	 6.	บรษัิทจัดใหม้กีลไกการรายงานสถานะการเงนิทีโ่ปรง่ใสและถกูตอ้งแมน่ย�า
	 7.	บรษัิทสง่เสรมิใหม้กีารสือ่สารทีห่ลากหลายชอ่งทางเพือ่ใหพ้นักงานและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งสามารถแจง้เบาะแสอนัควรสงสยัโดยมัน่ใจไดว้า่
ผูแ้จง้เบาะแสไดรั้บการคุม้ครอง	โดยไมใ่หถ้กูลงโทษ	โยกยา้ยทีไ่มเ่ป็นธรรมหรอืกลัน่แกลง้ดว้ยประการใด	และรวมถงึการแตง่ตัง้บคุคลเพือ่ตรวจสอบตดิตาม
ทกุเบาะแสทีม่กีารแจง้เขา้มา
				

นโยบายการป้องกนัการมสีว่นรว่มเกีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัช ัน่
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BJC Heavy Industries Public Company Limitedบรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง

	 ในการประชุมคณะกรรมการครั ้งที่	 1/2557	 เมื่อวันที่	 24	
กมุภาพันธ	์2557	โดยมกีรรมการตรวจสอบทัง้	3	ทา่นเขา้รว่มประชมุดว้ย	
คณะกรรมการบรษัิทไดป้ระเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน
ส�าหรับปี	2556	ตามแบบประเมนิทีส่�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพยก์�าหนด	ซึง่ครอบคลมุในดา้นตา่งๆ	5	องคป์ระกอบ	
ไดแ้ก	่องคก์รและสภาพแวดลอ้ม	(Organizational	Control	and	
Environment	Measure)	การบรหิารความเสีย่ง	(Risk	Management	
Measure)	การควบคุมการปฏบิัตงิานของฝ่ายบรหิาร	 (Management	
Control	Activities)	ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู	(Information	
and	Communication	Measure)	และระบบการตดิตาม	(Monitoring)
โดยใชว้ธิกีารซกัถามขอ้มลูจากฝ่ายบรหิารและผูต้รวจสอบภายใน
คณะกรรมการมคีวามเห็นตอ่ความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน
ดา้นตา่งๆ	ไดด้งันี	้

	 1.	ดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคมุ	ไดแ้ก	่การก�าหนดหนา้ที่
ความรับผดิชอบ	(Job	Description)	ของพนักงานในทกุระดบั	และมกีารจัด
ระเบยีบวธิกีารปฏบิัตงิานทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร	รวมทัง้มกีารก�าหนดขอ้
ก�าหนดเกีย่วกบัจรยิธรรม	(Code	of	Conduct)	ใหผู้บ้รหิารและพนักงาน
ของบรษัิทไดป้ฏบิตั ิ
	 2.	ดา้นการบรหิารความเสีย่ง	ไดแ้ก	่การวเิคราะห	์ตดิตามผล	
และรายงานความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดข้องแตล่ะฝ่ายงานในทีป่ระชมุ
ผูบ้รหิาร	
	 3.	ดา้นกจิกรรมการการควบคมุ	ไดแ้ก	่การก�าหนดอ�านาจอนุมตัิ
สัง่การทีช่ดัเจน	การแบง่แยกหนา้ทีท่ีอ่าจจะเอือ้ใหเ้กดิการกระท�าทจุรติออก
จากกนั	รวมทัง้เปรยีบเทยีบผลการปฏบิตังิานจรงิกบังบประมาณ	หรอืแผน
งานทีไ่ดต้ัง้ไวแ้ตต่น้ประจ�าทกุเดอืนในการประชมุระดบัผูบ้รหิาร	
	 4.	ดา้นขอ้มลูสารสนเทศ	ไดแ้ก	่การศกึษาและพัฒนาระบบงาน
เพือ่เชือ่มโยงระบบงานทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ดว้ยกนั	รวมทัง้การประชมุ
ประจ�าสปัดาหใ์นระดบัผูบ้รหิารเพือ่สือ่สารขอ้มลูและแลกเปลีย่นความคดิ
เห็นรว่มกนั
	 5.	ดา้นการตดิตามและประเมนิผล	ไดแ้ก	่ระบบการประเมนิผล
เพือ่วัดผลการด�าเนนิงานโดยรวมของบรษัิท	และจัดใหม้รีะบบการตรวจ
สอบภายใน	เพือ่เป็นกลไกส�าคัญทีม่คีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบการ
ปฏบิตัติามระบบการควบคมุภายใน	เป็นประจ�าทกุไตรมาส

	 โดยสรุปคณะกรรมการมคีวามเห็นวา่	 ระบบการควบคมุภายใน
ของบรษัิทมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม	และมกีารบรหิารจัดการความ
เสีย่งตามควร	โดยบรษัิทไดจั้ดใหม้บีคุลากรอยา่งเพยีงพอทีจ่ะด�าเนนิการ
ตามระบบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	รวมทัง้มรีะบบควบคมุภายในในเรือ่งการ
ตดิตามควบคมุดแูลการด�าเนนิงานของบรษัิท	ใหส้ามารถป้องกนัทรัพยส์นิ
ของบรษัิทจากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารน�าไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไมม่ี
อ�านาจ	เชน่	มกีารก�าหนดอ�านาจอนุมตัสิัง่การ	และมกีารจัดท�าระเบยีบการ
ปฏบิตังิานทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษร	รวมทัง้บรษัิทยงัไดเ้ล็งเห็นความส�าคญั
ของระบบควบคมุภายใน	จงึไดจั้ดใหม้รีะบบการตรวจสอบภายในขึน้เพือ่
เป็นกลไกทีส่�าคญัทีม่คีวามเป็นอสิระในการตดิตามและประเมนิผลการ
ควบคมุภายใน	นอกจากนีบ้รษัิทยงัมรีะบบการจัดเกบ็เอกสารส�าคญัทีท่�าให ้
กรรมการ	ผูส้อบบัญช	ีและผูม้อี�านาจตามกฎหมาย	สามารถตรวจสอบได ้
ภายในระยะเวลาอนัควร	รวมถงึมรีะบบการควบคมุภายในในการก�ากบัดแูล
การท�าธรุกรรมกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้และบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั	อยา่ง
เพยีงพอแลว้

	 ส�าหรับการตรวจสอบภายใน	บรษัิทไดจั้ดใหม้หีน่วยงานตรวจ
สอบภายใน	(บรษัิท	สอบบัญชธีรรมนติ	ิจ�ากดั)	ปฏบิัตหินา้ทีโ่ดยในรอบ
ปี	2556	ทีผ่่านมา	ผูต้รวจสอบภายในไดม้กีารปฏบิัตหินา้ทีต่ามแผนการ
ตรวจสอบภายในทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่
เป็นการตรวจสอบในดา้นตา่งๆ	ไดแ้ก	่การบรหิารจัดการตน้ทุนโครงการ	
การค�านวณตน้ทนุและการรับรูร้ายไดค้า่กอ่สรา้งทางบญัช	ีและการควบคมุ
วัตถดุบิและวัสดใุนการกอ่สรา้ง	โดยผูต้รวจสอบภายในไดม้ขีอ้เสนอแนะ	
ซึง่บรษัิทรับทราบ	และด�าเนนิการแกไ้ขภายในระยะเวลาทีแ่นะน�า	ปัจจบุนั	
บรษัิทสามารถปรับปรงุตามทีผู่ต้รวจสอบภายในแนะน�าเรยีบรอ้ยแลว้	ทัง้นี	้
จากรายงานผลการตรวจสอบภายในครัง้ล่าสดุ	 (ครัง้ที	่ 4/2556)	ซึง่ได ้
เขา้ตรวจสอบระบบการควบคมุวตัถดุบิและวสัดใุนการกอ่สรา้งในชว่งเดอืน
พฤศจกิายน	2556	สรุปไดว้า่บรษัิทมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ	
อยา่งไรก็ตาม	 เพือ่เป็นการปรับปรุงระบบการควบคมุภายในใหด้ยี ิง่ขึน้	ผู ้
ตรวจสอบภายในมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเล็กนอ้ยในการปรับปรงุกระบวนการ
ปฏบิตังิาน	ไดแ้ก	่เรือ่งการจัดท�าเอกสารประกอบการปิดโครงการเพิม่เตมิ
เมือ่ปิดโครงการ	ทัง้นี	้บรษัิทไดด้�าเนนิการปรับปรงุกระบวนการปฏบิตังิาน
ตามทีผู่ต้รวจสอบภายในไดใ้หข้อ้เสนอแนะไวแ้ลว้เสร็จในเดอืนกมุภาพันธ	์
2557

	 บรษัิท	สอบบญัชธีรรมนติ	ิจ�ากดั	ซึง่เป็นผูต้รวจสอบภายในของ
บรษัิท	ไดม้อบหมายให	้นายศกัดิศ์ร	ีอ�าพวนั	ต�าแหน่งผูจั้ดการอาวโุส	เป็น
ผูรั้บผดิชอบหลกัในการปฏบิตัหินา้ทีผู่ต้รวจสอบภายในของบรษัิท	ซึง่คณะ
กรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคุณสมบัตขิองบรษัิท	สอบบัญชธีรรมนติ	ิ
จ�ากดั	และนายศกัดิศ์ร	ีอ�าพวนั	แลว้เห็นวา่มคีวามเหมาะสมและมคีณุสมบตัิ
เพยีงพอกับการปฏบิัตหินา้ทีด่ังกล่าว	 เนื่องจากมคีวามเป็นอสิระ	และมี
ประสบการณใ์นปฏบิตังิานดา้นการตรวจสอบภายในในธรุกจิทีม่ลีกัษณะ
เดยีวกับบรษัิทมาเป็นระยะ	8	 ปี	 โดยเคยเขา้รับการอบรมในหลักสตูรที่
เกีย่วขอ้งกบัการปฏบิัตงิานดา้นตรวจสอบภายใน	ไดแ้ก	่หลักสตูรผูต้รวจ
สอบภายในแหง่ประเทศไทย	การฝึกอบรมการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน	
และการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในตามแนว	COSO	เป็นตน้	
โดยบรษัิทยงัไดจั้ดตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในเพือ่ท�าหนา้ทีป่ระสานงานกบัผู ้
ตรวจสอบทีว่า่จา้งจากภายนอก	(Outsource)	ดว้ย	ทัง้นี	้การพจิารณาและ
อนุมัต	ิแตง่ตัง้	ถอดถอน	โยกยา้ยผูด้�ารงต�าแหน่งหัวหนา้หน่วยงานตรวจ
สอบภายในของบรษัิทจะตอ้งผา่นการอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ

	 นอกจากนี	้บรษัิทไดแ้ตง่ตัง้	ส�านักงาน	เอ.	 เอ็ม.	ท.ี	แอสโซซเิอท	
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทในปี	2556	ส�าหรับการตรวจสอบบญัชขีองบรษัิท
ส�าหรับปี	 2556	ผูส้อบบัญชไีดเ้ขา้ตรวจสอบและประเมนิผลระบบการ
ควบคมุภายในดา้นบญัชตีามทีม่าตรฐานการบญัชกี�าหนด	ทัง้นี	้ส�านักงาน	
เอ.เอ็ม.ท.ี	แอสโซซเิอท	ไดร้ายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
แลว้วา่ไมม่ขีอ้สงัเกตจากการตรวจสอบบญัชใีนปี	2556

การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง
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รายการระหวา่งกนั
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รายการระหวา่งกนั

	 ในปี	2556	บรษัิทมกีารท�ารายการกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้	โดยมลีกัษณะรายการเป็นการรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิจากกรรมการ	3	ทา่น	
รายละเอยีดดงันี้

 1) บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้	 :	นายคลิ	ยงั	ลี
	 			ลกัษณะความสมัพันธ	์		 :	เป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนามของบรษัิท	และเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทโดยถอืหุน้รอ้ยละ	16.75	ของทนุช�าระแลว้	
	 	 	 	 		ของบรษัิท	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556)	

รายละเอยีดรายการระหวา่งบรษิทักบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้

1)	ใหก้ารค�้าประกันสนิเชือ่ของบรษัิท*	
กับสถาบันการเงนิ	2	แห่ง	โดยไม่มคี่า
ตอบแทน

2)	ค�้าประกันสัญญาเช่าซือ้รถยนตก์ับ
สถาบันการเงนิจ�านวนรวม	3	แหง่	โดย
ไมม่คีา่ตอบแทน	

วงเงนิค�้าประกนั	
1,816.71	ลา้นบาท

วงเงนิค�้าประกนั	
2.94	ลา้นบาท

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่รายการดงักลา่วมี
ความสมเหตสุมผล	เป็นรายการรับความชว่ยเหลอืทางการ
เงนิจากกรรมการ	โดยไมม่กีารก�าหนดคา่ตอบแทนในการท�า
รายการดงักลา่ว	นอกจากนี	้ยงัเห็นควรใหฝ่้ายบรหิารด�าเนนิ
การเจรจากบัสถาบนัการเงนิเพือ่ปลดภาระในสว่นนี้ภายหลัง
จากที่บริษัทไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นบริษัทจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแลว้	 	 โดยปัจจุบัน
สถาบนัการเงนิทัง้	2	แหง่อยูร่ะหวา่งการพจิารณาปลดภาระ
ค�้าประกนัดงักลา่ว

ลกัษณะรายการ

ลกัษณะรายการ

มลูคา่รายการระหวา่งกนั 
ส�าหรบัปี ส ิน้สดุ 31 ธ.ค. 2556

มลูคา่รายการระหวา่งกนั 
ส�าหรบัปี ส ิน้สดุ 31 ธ.ค. 2556

ความจ�าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ

ความจ�าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ

*ประกอบไปดว้ย	1)	สนิเชือ่ประเภทเบกิเงนิเกนิบญัช	ี2)	สนิเชือ่ประเภทขอใหธ้นาคารออกหนังสอืค�้าประกนั	3)	สนิเชือ่ประเภทเปิดเลตเตอรอ์อฟเครดติและท�าทรัสตร์ซีที				

		(L/C	และ	T/R)	และ	4)	สนิเชือ่ประเภทเงนิกูห้มนุเวยีน	

หมายเหต	ุ:

2) บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ :	นายเซงิ	ว	ูลี
	 ลกัษณะความสมัพันธ	์	 :	เป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนามของบรษัิท	และเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทโดยถอืหุน้รอ้ยละ	28.13	ของทนุช�าระแลว้	
	 	 	 	 		ของบรษัิท	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556)

1)	 ค�้าประกันสัญญาเช่าซือ้รถยนต์
กบัสถาบนัการเงนิจ�านวนรวม	3	แหง่	
โดยไมม่กีารก�าหนดคา่ตอบแทน	

วงเงนิค�้าประกนั	
2.77	ลา้นบาท

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่รายการดงักลา่วมี
ความสมเหตสุมผล	เป็นรายการรับความชว่ยเหลอืทางการ
เงนิจากกรรมการ	โดยไม่มกีารก�าหนดค่าตอบแทนในการ
ท�ารายการดงักลา่ว
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3) บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้   : นางจันทรจ์ริา	สมคัรไทย
 ลกัษณะความสมัพันธ	์ 	 :	เป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนามของบรษัิท	และเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท	โดยถอืหุน้รอ้ยละ	0.31	ของทนุช�าระแลว้ของบรษัิท	
	 	 	 	 		(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556)

1)	 	 	 ใหบ้รษัิทเชา่ทีด่นิขนาดเนื้อที	่ 12-0-1	
ไร	่ เอกสารโฉนดเลขที	่68293	ระวาง	5234	
IV	2420	เลขทีด่นิ	172	เลม่	653	หนา้	93	
หนา้ส�ารวจ	4278	ต�าบลมะขามคู	่อ�าเภอนคิม
พัฒนา	จังหวดัระยอง
วนัทีท่�ารายการ	 :	 สัญญาเช่ามีอายุ	 1	 ปี	
ตัง้แตว่นัที	่1	ก.ค.	2556	–	30	ม.ิย.	2557	ซึง่
สามารถตอ่อายไุดอ้กี	2	ครัง้	ครัง้ละ	1	ปี	โดย
ไม่ปรับอัตราค่าเช่า	 (หากมีการต่ออายุใน
ครัง้ถัดไป	บรษัิทและผูใ้หเ้ชา่จะเจรจาตกลง
อตัราคา่เชา่ทีเ่หมาะสมตอ่ไป)

อัตราค่าเชา่เดอืนละ	70,000	บาทต่อเดอืน	
มลูคา่รวม	840,000	บาทตอ่ปี	 (หรอืคดิเป็น	
69,985	บาท/ไร/่ปี)	โดยท�าการช�าระคา่เชา่
เป็นรายเดอืน
•	ค่าประกันการเชา่	 เท่ากับค่าเชา่	3	 เดอืน	
(210,000	บาท)	ช�าระพรอ้มค่าเช่าเดือน
แรก	และบรษัิทจะไดรั้บคืนเมื่อสัญญาเช่า
สิน้สดุลง

2)	 	 	 ค�้าประกันสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับ
สถาบันการเงนิจ�านวนรวม	8	แหง่	โดยไมม่ี
การก�าหนดคา่ตอบแทน

•

•	

คา่เชา่ 
																	 		0.42		 ลา้นบาท

คา่เชา่จา่ยลว่งหนา้ 
ยกมาตน้งวด																-						 ลา้นบาท
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด							0.07			 ลา้นบาท
ลดลงระหวา่งงวด										-						 ลา้นบาท
คงเหลอืยกไป													0.07			 ลา้นบาท

เงนิประกนัการเชา่
ยกมาตน้งวด																-						 ลา้นบาท
เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด							0.21			 ลา้นบาท
ลดลงระหวา่งงวด										-						 ลา้นบาท
คงเหลอืยกไป													0.21			 ลา้นบาท

วงเงนิค�า้ประกนั 
	 	 11.09		 ลา้นบาท

บรษัิทตอ้งการเชา่ทีด่นิดงักลา่วเพือ่ขยายพืน้ทีใ่นสว่นการผลติ
เพือ่รองรับปรมิาณงานทีเ่พิม่ขึน้	ซึง่ทีด่นิแปลงดงักลา่วอยูต่ดิ
กบัทีด่นิของบรษัิท

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่รายการดงักลา่วมี
ความสมเหตสุมผล	เนือ่งจากเห็นวา่การเชา่ทีด่นิรายการนี้
เป็นประโยชนเ์พือ่การด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทและมอีตัรา
คา่เชา่ทีส่มเหตสุมผล	โดยไม่เป็นการถ่ายเทผลประโยชน์
ระหวา่งบรษัิทและบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้	

ทัง้นี้	อัตราคา่เชา่ดังกลา่วเป็นอัตราทีต่�่ากวา่อัตราคา่เชา่ที่
เหมาะสมทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระซึง่ประเมนิไว ้
ที	่72,000	บาท/ไร/่ปี

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่รายการดงักลา่วมี
ความสมเหตสุมผล	เป็นรายการรับความชว่ยเหลอืทางการ
เงนิจากกรรมการ	โดยไม่มกีารก�าหนดค่าตอบแทนในการ
ท�ารายการดงักลา่ว

ลกัษณะรายการ มลูคา่รายการระหวา่งกนั 
ส�าหรบัปี ส ิน้สดุ 31 ธ.ค. 2556 ความจ�าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ
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	 	 บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด ว้ยหลักท รัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย	์และขอ้บังคับประกาศค�าสั่งหรือขอ้ก�าหนดของคณะ
กรรมการก�ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย	ทัง้นี้
ผูบ้รหิารหรอืผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีจะไมส่ามารถเขา้มามสีว่นรว่มในการอนุมตัิ
รายการดงักลา่วได ้

	 ในกรณีทีก่ฎหมายก�าหนดใหต้อ้งไดรั้บอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะ
กรรมการบรษัิท	บรษัิทจะจัดใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชมุเพือ่
พจิารณาและใหค้วามเห็นเกีย่วกบัความจ�าเป็นในการท�ารายการและความ
สมเหตสุมผลของรายการนัน้ๆ	ทัง้นี	้การท�ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการ
คา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป	และการท�ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการ
คา้ทีไ่มเ่ป็นเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป	ใหม้หีลกัการดงันี้

(ก) การท�ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีง ือ่นไขการคา้โดยท ัว่ไป 
	 การท�ารายการระหวา่งกนัทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไข
การคา้โดยทัว่ไประหวา่งบรษัิท	และบรษัิทยอ่ย	(ถา้ม)ี	กบักรรมการ	ผูบ้รหิาร	
หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งทีไ่ดรั้บอนุมตัเิป็นหลกัการจากคณะกรรมการ
บรษัิท	ใหฝ่้ายจัดการสามารถอนุมตักิารท�าธรุกรรมดงักลา่วไดห้ากรายการ
ดงักลา่วนัน้มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท�า
กบัคูส่ญัญาทั่วไปในสถานการณ์เดยีวกนั	ดว้ยอ�านาจตอ่รองทางการคา้ที่
ปราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ	ผูบ้รหิาร	หรอืบคุคลที่
มคีวามเกีย่วขอ้ง
	 ทัง้นี้	บรษัิทจะจัดท�ารายงานสรุปการท�าธรุกรรมดังกลา่ว	 เพือ่
รายงานในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการประชมุคณะกรรมการ
บรษัิทในทกุไตรมาส		

(ข) การท�ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่มเ่ป็นเงือ่นไขการคา้โดยท ัว่ไป
	 การท�ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่มเ่ป็นเงือ่นไขการ
คา้โดยทัว่ไปจะตอ้งถกูพจิารณาและใหค้วามเห็นโดยคณะกรรมการตรวจ
สอบกอ่นน�าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท	และ/หรอื	ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่
พจิารณาอนุมัตติอ่ไป	ทัง้นี	้ ใหป้ฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย	์และขอ้บังคับ	ประกาศ	ค�าสัง่	หรอืขอ้ก�าหนดของคณะ
กรรมการก�ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย	รวมถงึการ
ปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท�ารายการทีเ่กีย่วโยง
กนั

	 ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามช�านาญในการ
พจิารณารายการระหวา่งกันทีอ่าจจะเกดิขึน้	บรษัิทจะแตง่ตัง้ผูเ้ชีย่วชาญ
อสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษัิทเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกีย่วกบัรายการระหวา่ง
กนัดงักลา่วเพือ่น�าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ	
และ/หรอื	คณะกรรมการบรษัิท	และ/หรอื	ผูถ้อืหุน้ตามแตก่รณี	เพือ่ใหม้ัน่ใจ
วา่การเขา้ท�ารายการดงักลา่วมคีวามจ�าเป็นและมคีวามสมเหตสุมผลโดย
ค�านงึถงึผลประโยชนข์องบรษัิท	ทัง้นี	้บรษัิทจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนั
ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ�าปี	และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิที่
ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษัิท

มาตรการหรอืข ัน้ตอนการอนมุตักิารท�ารายการระหวา่ง
กนั

	 การท�ารายการระหวา่งกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้จะพจิารณา
เฉพาะรายการทีม่คีวามจ�าเป็นและสมเหตสุมผลทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชนก์บั
บรษัิทเทา่นัน้	โดยจะตอ้งผา่นคณะกรรมการตรวจสอบ	และ/หรอื
คณะกรรมการบรษัิททีม่กีรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชมุ	ในการพจิารณา
และใหค้วามเห็นเกีย่วกบัเหตผุลในการเขา้ท�ารายการ	การตรวจสอบราคา
และเงือ่นไขตา่งๆ	ของรายการ	โดยจะตอ้งมกีารก�าหนดเงือ่นไขตา่งๆ	ให ้
เป็นไปตามลกัษณะทีส่ามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัราคาทีเ่กดิขึน้กบับคุคล
ภายนอกและเป็นไปตามราคาทียุ่ตธิรรมและสามารถตรวจสอบได	้และ
ก�าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาหลกัเกณฑแ์ละแนวทาง
ในการท�ารายการดังกล่าว	 ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวาม
ช�านาญในการพจิารณารายการระหวา่งกนัทีอ่าจเกดิขึน้	บรษัิทจะให ้
ผูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษัิทเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกีย่วกบั
การท�ารายการระหวา่งกนัดังกลา่ว	 เพือ่น�าไปใชป้ระกอบการตัดสนิใจของ
คณะกรรมการบรษัิทหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตามแตก่รณี		โดยคณะกรรมการ
บรษัิทจะตอ้งดแูลใหบ้รษัิทปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย	์และขอ้บังคับ	ประกาศ	ค�าสัง่	หรอืขอ้ก�าหนดคณะ
กรรมการก�ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย	รวมถงึการ
ปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท�ารายการเกีย่วโยงกนั
ของบรษัิท	หรอืบรษัิทยอ่ย	(ถา้ม)ี	ตามมาตรฐานการบัญชทีีก่�าหนดโดย
สมาคมนักบญัชแีละผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตแหง่ประเทศไทย

นโยบายหรอืแนวโนม้การท�ารายการระหวา่งกนั
ในอนาคต
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รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิ

เรยีน	ทา่นผูถ้อืหุน้

	 คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่งบการเงนิของบรษัิท	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทร	ีจ�ากดั	(มหาชน)	ซึง่ไดจั้ดท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงนิ	โดยไดม้กีารพจิารณานโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิยา่งสม�า่เสมอ	และใชด้ลุยพนิจิอยา่งระมดัระวงัรอบคอบ	และการรายงานทีส่มเหตผุลใน
การจัดท�างบการเงนิ	รวมทัง้ใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูทีส่�าคญัอยา่งเพยีงพอและโปรง่ใสในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิตามรายงานของผูส้อบบญัชเีพือ่ประโยชน์
ตอ่ผูถ้อืหุน้และนักลงทนุทัว่ไปและแสดงความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชอียา่งไมม่เีงือ่นไข	ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตจากส�านักงาน	
เอ.เอ็ม.ท.ี	แอสโซซเิอท		ซึง่ใหค้วามเห็นอยา่งไมม่เีงือ่นไข

	 คณะกรรมการบรษัิทไดจั้ดใหม้กีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละด�ารงรักษาไวซ้ ึง่ระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในเพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจ
ไดว้า่มกีารบันทกึขอ้มลูทางบัญชไีดอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้น	ทันเวลา	และเพยีงพอทีจ่ะด�ารงรักษาไวซ้ ึง่สนิทรัพยต์ลอดจนป้องกนัมใิหเ้กดิการทจุรติ	หรอืการ
ด�าเนนิการในรายการทีผ่ดิปกตอิยา่งมนัียส�าคญั

	 คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ	เพือ่ท�าหนา้ทีก่�ากบัดแูล	สอบทานความน่าเชือ่ถอืและความ
ถกูตอ้งของรายงานทางการเงนิ	ซึง่ไดก้�ากบัดแูลท�าการประเมนิระบบการควบคมุภายใน	การบรหิารความเสีย่ง	และการตรวจสอบภายในใหม้ปีระสทิธภิาพ	โดย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งนีไ้ดป้รากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ�าปีนีแ้ลว้

	 คณะกรรมการบรษัิทมคีวามเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบรษัิท	สามารถใหค้วามเชือ่มัน่ไดว้า่งบการเงนิรวมของบรษัิท	
บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทร	ีจ�ากดั	(มหาชน)	ส�าหรับปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2556	นัน้	แสดงฐานะการเงนิ	ผลการด�าเนนิงาน	และกระแสเงนิสด	โดยถกูตอ้งตามที่
ควรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ	ซึง่ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบและแสดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชตีามทีไ่ดแ้สดงไวใ้นรายงาน
ประจ�าปีนีแ้ลว้

ขอแสดงความนับถอื

(นางจันทรจ์ริา	สมคัรไทย)
กรรมการ

ขอแสดงความนับถอื

(นายคลิ	ยงั	ล)ี
กรรมการ	/	ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร



รายงานประจ�าปี 2556

|	68	

บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



รายงานประจ�าปี 2556

|	69	

BJC Heavy Industries Public Company Limitedบรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

เรยีนทา่นผูถ้อืหุน้

	 คณะกรรมการตรวจสอบบรษัิท	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทร	ีจ�ากดั	(มหาชน)	โดยการแตง่ตัง้ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท	ประกอบดว้ย	
กรรมการตรวจสอบ	3	ทา่น	โดยมนีายบญุชว่ย	กอ่กจิโรจน	์เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	และม	ีรศ.ดร.เอกจติต	์จงึเจรญิ	และนายนพดล	ธรีะบตุรวงศก์ลุ	เป็น
กรรมการตรวจสอบ	โดยทัง้	3	ทา่นเป็นผูท้รงคณุวฒุแิละมปีระสบการณห์ลายดา้น	ทัง้ดา้นการตรวจสอบ	ดา้นการบญัชแีละการเงนิ	ดา้นการบรหิารจัดการองคก์ร	
และดา้นวศิวกรรม	และมนีางสาวนภสร	ธรรมพทิกัษ์	เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	
	 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหินา้ทีง่านภายใต	้ขอบเขต	หนา้ที	่และความรับผดิชอบ	สอดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย
และกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบใชเ้ป็นแนวทางส�าหรับการก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของบรษัิท	และการแสดงความเห็นอยา่ง
เป็นอสิระ	เพือ่ใหก้ารด�าเนนิงานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ	ประสทิธผิล	โปรง่ใส	สจุรติ	และเทีย่งธรรม	
	 ในรอบปี	2556	คณะกรรมการตรวจสอบไดจั้ดใหม้กีารประชมุรวม	5	ครัง้	กรรมการตรวจสอบทัง้	3	ทา่นไดเ้ขา้รว่มการประชมุครบทกุครัง้	ซึง่เป็นการ
ประชมุรว่มกบัผูต้รวจสอบภายใน	และผูต้รวจสอบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีายบรหิารรว่มดว้ย	นอกจากนี	้ยงัไดม้กีารประชมุรว่มกบัผูบ้รหิาร	ฝ่ายบญัชกีารเงนิ	ฝ่ายปฏบิตักิาร	
ในบางวาระ	ตามความเหมาะสม	ทัง้นี	้ไดจั้ดท�ารายงานผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิททราบเป็นประจ�าอยา่งตอ่เนือ่ง	
สรปุสาระส�าคญัทีไ่ดป้ฏบิตัดิงันี	้	
	 1. สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปี 2556 
	 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบัญชวีา่	งบการเงนิดังกลา่วมคีวามถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการบัญชี
รับรองทัว่ไป	มกีารเปิดเผยขอ้มลู	หมายเหตปุระกอบในงบการเงนิครบถว้น	เพยีงพอ	ทนัเวลา	เป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหุน้และผูใ้ชง้บการเงนิ	
	 2. สอบทานและทบทวนระบบควบคมุภายใน  
	 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่ระบบควบคมุภายในของบรษัิทนัน้เพยีงพอ	สอดคลอ้งกบัหลกัสากล	และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มใน
การด�าเนนิธรุกจิ	ทัง้ดา้นคณุภาพ	ดา้นสิง่แวดลอ้ม	ดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั	ดา้นการจัดการสารสนเทศ	มกีารประเมนิและบรหิารความเสีย่ง
มกีารก�าหนดระเบยีบ	ขอ้บงัคบั	อ�านาจในการอนุมตั	ิขัน้ตอนการปฏบิตังิานชดัเจนเพือ่ใหก้ารด�าเนนิงานเป็นไปตามระบบควบคมุภายในทีด่	ีและการก�ากบัดแูล
กจิการทีโ่ปรง่ใส	ป้องกนัการทจุรติทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการด�าเนนิงานของบรษัิท
	 3. สอบทานงานตรวจสอบภายใน 
	 คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบรหิารไดร้ว่มสอบทานประสทิธผิลของงานตรวจสอบภายใน	โดยพจิารณาถงึภารกจิ	วตัถปุระสงค	์ขอบเขต	หนา้ที่
ความรับผดิชอบ	ความเป็นอสิระ	และแผนงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	สอดคลอ้งกบัแนวทางมาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการ
ตรวจสอบภายใน	(International	Standards	for	the	Professional	Practice	of	Internal	Auditing	:	Standards)	โดยในปี	2556	นัน้	บรษัิทไดม้อบหมาย
ใหบ้รษัิท	สอบบญัชธีรรมนติ	ิจ�ากดั	ปฏบิตังิานตรวจสอบภายในรว่มกบัผูต้รวจสอบภายในของบรษัิท	และจากการสอบทานการผลการปฏบิตังิานตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่	การปฏบิตังิานตรวจสอบภายในมปีระสทิธผิลเป็นไปตามแผนงานทีไ่ดก้�าหนดไว	้มกีารตรวจสอบ	รายงานและตดิตาม
ผลการปรับปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะอยา่งตอ่เนือ่ง	 เพือ่ใหก้ารควบคมุภายในของบรษัิทมปีระสทิธภิาพประสทิธผิลยิง่ขึน้	นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบ
ยงัไดป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของหน่วยงานตรวจสอบภายในรว่มกบัฝ่ายบรหิาร	และไดเ้สนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณาเห็นชอบใหบ้รษัิท	
สอบบญัชธีรรมนติ	ิจ�ากดั	ปฏบิตังิานตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปี	2557	ทีไ่ดน้�าเสนอรว่มกนักบัเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทตอ่ไป
 4. สอบทานงานบรหิารความเสีย่ง 
	 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นสอดคลอ้งกบัผูต้รวจสอบภายในวา่บรษัิทมขีัน้ตอนการปฏบิตังิานในการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม	เพยีงพอ	
มคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	มกีารประเมนิความเสีย่งและทบทวนความเสีย่งทีอ่าจมขีึน้ทัง้ในปัจจบุันและอนาคต	มกีารรายงานการปฏบิัตงิานของคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่งใหค้ณะกรรมการบรษัิทอยา่งสม�่าเสมอ	เพือ่หามาตรการป้องกนัเพือ่ลดความเสีย่งและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่การด�าเนนิธรุกจิ	
นอกจากนี	้ผูต้รวจสอบภายในยงัไดม้กีารตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามมาตรการลดความเสีย่ง	เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ความเสีย่งทีพ่จิารณานัน้อยูใ่นระดบั
ทีย่อมรับไดแ้ละจัดการได	้
 5. สอบทานและใหค้วามเห็นตอ่รายการทีเ่กดิขึน้ของบคุคลและกจิการทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั 
	 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นเชน่เดยีวกบัผูส้อบบญัชวีา่การตกลงเขา้ท�ารายการทีเ่กีย่วโยงของบคุคลและกจิการมคีวามโปรง่ใส	เป็นธรรม
ไม่ก่อใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์	มกีารเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศครบถว้น	 เพียงพอ	ตามกฎระเบยีบของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย	์และแสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิดว้ยแลว้
 6. พจิาณาคดัเลอืก เสนอแตง่ต ัง้ และเสนอคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี
	 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชรีว่มกบัฝ่ายบรหิาร	โดยค�านงึความน่าเชือ่ถอื	ความสามารถในการใหบ้รกิารและใหค้�าปรกึษา
ในมาตรฐานการบญัช	ีประกอบกบัผลการปฏบิตังิาน	การสอบทาน	และตรวจสอบบญัชทีนัเวลา	ตลอดจนการใหค้วามเห็นทีเ่ป็นประโยชนต์อ่บรษัิท	ทัง้นี้
ในปีทีผ่า่นมา	ส�านักงาน	เอ.เอ็ม.ท.ี	แอสโซซเิอท	ปฏบิตัหินา้ทีแ่ละปรากฎผลงานเป็นทีน่่าพอใจ	จงึเห็นสมควรเสนอตอ่คณะกรรมการของบรษัิทพจิารณา
ใหค้วามเห็นชอบกอ่นเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใิหแ้ตง่ตัง้	นางเกษร	ีณรงคเ์ดช	ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที	่0076	หรอื	นางณัฐสรัคร	์สโรชนันทจ์นี
ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที	่4563	หรอื	นายสมุติร	์ขอไพบลูย	์ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที	่4885	หรอื	นายชยัยทุธ	องัศวุทิยา	ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที	่
3885	จากส�านักงาน	เอ.เอ็ม.ท.ี	แอสโซซเิอท	เป็นผูส้อบบญัชสี�าหรับปี	2557	ซึง่ไดเ้สนอคา่ธรรมเนยีมในการสอบทานและตรวจสอบบญัชี
เป็นจ�านวนเงนิ	1,060,000	บาท		

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายบญุชว่ย	กอ่กจิโรจน)์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายไดต้ามสญัญา
	 บรษัิทมรีายไดต้ามสญัญาในปี	2556	เทา่กบั	3,909.61	ลา้นบาท	คดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ	8.19		จากรายไดต้ามสญัญา	3,613.55	ลา้นบาท	ในปี	
2555	โดยการเตบิโตของรายไดเ้ป็นผลของการรับรูร้ายไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งจากโครงการขนาดใหญจ่�านวน	2	โครงการ	ไดแ้ก	่1)	โครงการจากผูรั้บเหมาโครงการ
หลกัชือ่	Laing	O'Rourke	Australia	Construction	Pty	Limited	(“LOR”)	และ	2)	โครงการจากเจา้ของโครงการชือ่	Australia	Pacific	LNG	Pty	Limited	
(“APLNG”)	ซึง่เป็นโครงการในประเทศออสเตรเลยี

	 ส�าหรับลกูคา้	LOR	นัน้	เริม่ตดิตอ่และท�าสญัญางานโครงการกบับรษัิทในชว่งเดอืนพฤษภาคม	2554	โดยบรษัิทไดรั้บงานจากลกูคา้รายนีม้าแลว้หลาย
โครงการ	มมีลูคา่โครงการรวม	1,080.59	ลา้นบาท	และมกีารทยอยรับรูร้ายไดต้ัง้แตช่ว่งปี	2554	เป็นตน้มาจนถงึไตรมาส	2	ปี	2556	ซึง่โครงการนัน้ประสบความ
ส�าเร็จเป็นอยา่งด	ีอกีทัง้ดว้ยคณุภาพของสนิคา้	จงึท�าใหบ้รษัิทไดรั้บความไวว้างใจลกูคา้รายนี	้ใหด้�าเนนิงานโครงการใหมเ่พิม่เตมิอกีหนึง่โครงการ	ในไตรมาส	
3	ปี	2556	ซึง่เป็นงานโครงสรา้งเหล็กในโครงการเหมอืงแรใ่นประเทศออสเตรเลยี	มลูคา่สญัญา	674.81	ลา้นบาท	ซึง่บรษัิทรับรูร้ายไดใ้นปี	2556	แลว้	409.89	
ลา้นบาท	หรอืคดิเป็นรอ้ยละ	60.74	ของมลูคา่โครงการ	ซึง่งานใหมด่งักลา่วเป็นงานในโครงการลงทนุระยะที	่2	(Phase	2)	ตอ่เนือ่งจากงานในโครงการลงทนุ
ระยะที	่1	(Phase	1)	ทีบ่รษัิทเคยไดรั้บมากอ่นหนา้นีใ้นไตรมาส	2	ปี	2555	

	 ในสว่นของโครงการ	APLNG	ซึง่เป็นโครงการส�ารวจและขดุเจาะกา๊ซธรรมชาตใินประเทศออสเตรเลยี	ไดท้�าสญัญาและมหีนังสอืแจง้ใหเ้ริม่งานใน
ชว่งปลายเดอืนมถินุายน	2554	มมีลูคา่โครงการเริม่แรก	5,391.02	ลา้นบาท	ทัง้นีจ้ากการทีบ่รษัิทไดรั้บการยอมรับในเรือ่งของคณุภาพและการสง่มอบสนิคา้
ตรงตอ่เวลา	สง่ผลใหบ้รษัิทไดรั้บความพงึพอใจจากลกูคา้		และไดรั้บความไวว้างใจใหเ้ป็นผูผ้ลติงานสว่นเพิม่เตมิ	(Addition	Work)	รวมถงึงานใหมใ่นสว่นอืน่ๆ	
ของโครงการ	APLNG	(งานตามสญัญาอืน่ของลกูคา้โครงการ	APLNG	เชน่	โครงการ	APLNG/Talinga	และ	APLNG/Spring	Gully	เป็นตน้)	ซึง่ท�าใหปั้จจบุนั
โครงการจาก	APLNG	มมีลูคา่โครงการรวมเพิม่ขึน้เป็น	7,056.49	ลา้นบาท	สง่ผลใหก้ารรับรูร้ายไดข้องบรษัิทเพิม่สงูขึน้อยา่งมนัียส�าคญัในชว่งปลายปี	2554	
ตอ่เนือ่งมายงัปัจจบุนั	

	 โครงสรา้งรายไดข้องบรษัิทมสีดัสว่นแตกตา่งกนัไปในแตล่ะปี	ขึน้อยูก่บัการชนะการประมลูโครงการจากผูรั้บเหมาโครงการหลกัหรอืเจา้ของโครงการ
โดยตรง	และลกัษณะผลติภณัฑแ์ละบรกิารตามค�าสัง่ของลกูคา้	ซึง่ในชว่งปี	2555-2556	ทีผ่า่นมาบรษัิทไมม่กีารใหบ้รกิารงานตดิตัง้นอกสถานที	่งานทัง้หมด
บรษัิทด�าเนนิการในพืน้ทีข่องบรษัิทและสง่มอบชิน้งานทีส่�าเร็จใหก้บัลกูคา้ทีบ่รเิวณทา่เรอืตามทีไ่ดต้กลงกบัลกูคา้	โครงสรา้งรายไดข้องบรษัิทจงึสามารถแบง่
ออกไดต้ามผลติภณัฑแ์ละบรกิารเป็น	3	กลุม่หลกั	ไดแ้ก	่1)	งานแปรรปูผลติภณัฑเ์หล็ก	2)	งานแปรรปูและประกอบโครงสรา้งกลุม่ช ิน้งานขนาดใหญ	่และ	3)	
งานหลอ่ชิน้สว่นคอนกรตีส�าเร็จรปู	มรีายละเอยีดดงันี	้

ภาพรวมผลการด�าเนนิงานทีผ่า่นมา 

• รายได ้

โครงสรา้งรายได้ ปี 2555 (ปรบัปรงุใหม)่ ปี 2556
มลูคา่(หน่วย:	ลา้นบาท) มลูคา่รอ้ยละ รอ้ยละ

1.	งานแปรรปูผลติภณัฑเ์หล็ก	(Fabrication)
					-	งานโครงสรา้งเหล็ก		(Steel	Structure)
					-	งานประกอบและเชือ่มทอ่	(Piping	Fabrication)
					-	งานโครงสรา้งเตาเผาและเครือ่งก�าเนดิความรอ้น
								ส�าหรับอตุสาหกรรม	(Heater	&	Reformer)									
					-		งานโครงสรา้งภาชนะบรรจ	ุ(Storage	Tank)

2.	งานแปรรปูและประกอบโครงสรา้งกลุม่
				ชิน้งานขนาดใหญ	่(Modularization)

3.	งานหลอ่ชิน้สว่นคอนกรตีส�าเร็จรปู	
				(Precast	Concrete)									
รวมรายไดต้ามสญัญา
รายไดอ้ืน่	/1
รวมรายได ้

15.05
15.04

-
-

0.01

84.46

-

99.51
0.49

100.00

591.11
590.81

-
-

0.30

3,318.50

-

3,909.61
19.28

3,928.89

26.99
19.78
5.76
1.44

0.01

70.20

1.74

98.93
1.07

100.00

985.82
722.41
210.45
52.6

0.36

2,564.26

63.47

3,613.55
39.03

3,652.58

/1	รายไดอ้ืน่ของบรษัิทสว่นใหญป่ระกอบดว้ย	ก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่น	ก�าไรขาดทนุจากการขายทรัพยส์นิ	รายไดจ้ากการขายเศษเหล็ก	และรายไดบ้รกิารอืน่	(พจิารณาค�า				

			อธบิายเพิม่เตมิในหวัขอ้	รายไดอ้ืน่)

หมายเหต	ุ:
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	 จากตารางขา้งตน้	หากพจิารณาสดัสว่นรายไดข้องแตล่ะผลติภัณฑแ์ละบรกิารของบรษัิทในปี	2556	บรษัิทมรีายไดส้ว่นใหญจ่ากงานแปรรปูและ
ประกอบโครงสรา้งชิน้งานขนาดใหญ	่(Modularization)	ซึง่มมีลูคา่	3,318.50	ลา้นบาท	คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ	84.46	ของรายไดร้วม	และเพิม่ขึน้รอ้ยละ	29.41	
จากปี	2555	เป็นผลมาจากการรับรูร้ายไดจ้ากโครงการ	APLNG	ทีเ่พิม่ขึน้	ทัง้ในสว่นของงานสว่นเพิม่เตมิ	(Addition	Work)	และงานโครงการใหมใ่นสว่นอืน่ๆ	
ของโครงการ	APLNG	จากลกูคา้รายดงักลา่วอยา่งตอ่เนือ่ง	

	 ในขณะทีร่ายไดจ้ากงานแปรรปูผลติภณัฑเ์หล็กในปี	2556	มมีลูคา่เทา่กบั	591.11	ลา้นบาท	ลดลงจาก	985.82	ลา้นบาท	ในปี	2555	โดยสดัสว่น
รายไดจ้ากงานแปรรปูผลติภณัฑเ์หล็กในปี	2556	ลดลงเหลอืเพยีงรอ้ยละ	15.05	จากรอ้ยละ	26.99	ของรายไดร้วม	ในปี	2555	เนือ่งจากในปี	2556	บรษัิทได ้
เนน้งานประเภท	Modularization	เป็นหลกั	เพราะเป็นงานประเภททีม่อีตัราก�าไรขัน้ตัน้ทีส่งูกวา่งานประเภทอืน่	และเนือ่งจากงานประเภทแปรรปูผลติภณัฑเ์หล็ก
ทีท่�าในปี	2555	สว่นใหญจ่บลงในไตรมาส	1	ปี	2556	โดยบรษัิทมกีารรับงานแปรรปูผลติภณัฑเ์หล็กโครงการใหมเ่พิม่เตมิ	ซึง่ทยอยรับรูร้ายไดใ้นไตรมาส	3	
ปี	2556	เป็นตน้มา	

	 ส�าหรับงานหลอ่ชิน้สว่นคอนกรตีส�าเร็จรปู	บรษัิทเริม่ใหบ้รกิารงานประเภทนีค้รัง้แรกในปี	2552	โดยการใหบ้รกิารงานหลอ่ชิน้สว่นคอนกรตีส�าเร็จรปูนัน้	
เป็นการเพิม่ความสามารถในการใหบ้รกิารใหม้คีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้	อกีทัง้เป็นการกระจายความเสีย่งจากอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่	โดยทีผ่า่นมา
บรษัิทสามารถขยายการใหบ้รกิารงานชิน้สว่นคอนกรตีส�าเร็จรปูไปยงัอตุสาหกรรมทา่เรอืไดอ้กีดว้ย	โดยในปี	2555	บรษัิทมรีายไดจ้ากงานหลอ่ชิน้สว่นคอนกรตี
เทา่กบั	63.47	ลา้นบาท	ในขณะทีปี่	2556	บรษัิทไมม่กีารใหบ้รกิารงานหลอ่ชิน้สว่นคอนกรตีส�าเร็จรปู	

	 ในสว่นของการรับรูร้ายไดจ้ากสัญญา	บรษัิทมนีโยบายบัญชใีนการรับรูร้ายไดจ้ากสัญญาตามวธิอีัตราสว่นของงานทีท่�าเสร็จ	 (Percentage	of	
completion)	ซึง่ค�านวณตามอตัราสว่นของตน้ทนุการกอ่สรา้งทีเ่กดิขึน้ของงานทีท่�าเสร็จจนถงึปัจจบุนั	กบัประมาณการตน้ทนุการกอ่สรา้งทัง้ส ิน้	โดยพจิารณารว่ม
กบัผลส�าเร็จของงานทีป่ระเมนิโดยวศิวกรของบรษัิท	โดยรายละเอยีดการรับรูร้ายไดจ้ากสญัญา	มดีงันี้

โครงสรา้งรายได้ ปี 2555 (ปรบัปรงุใหม)่ ปี 2556

มลูคา่งานทีย่งัไมไ่ดรั้บรูร้ายได	้(ณ	วนัตน้งวด)
มลูคา่งานทีไ่ดรั้บเพิม่เตมิระหวา่งปี
			-	มลูคา่งานทีไ่ดรั้บเพิม่เตมิจากสญัญาโครงการใหม่
			-	มลูคา่งานสว่นเพิม่เตมิ	(Addition	Work)
มลูคา่งานทีรั่บรูร้ะหวา่งงวด
มลูคา่งานทีย่งัไมไ่ดรั้บรูร้ายได	้(ณ	วนัสิน้งวด)

3,941.98
1,485.03
1,157.34
327.69

3,909.61
1,517.40

5,616.36
1,939.17
779.11

1,160.06
3,613.55
3,941.98

	 ในปี	2556	บรษัิทมมีลูคา่งานทีไ่ดรั้บเพิม่จ�านวน	1,485.03	ลา้นบาท	ซึง่เป็นงานโครงการใหมท่ีรั่บจากบรษัิท	APLNG,	LOR	และผูรั้บเหมาหลกั
รายอืน่ๆ		รวมมลูคา่	1,157.34	ลา้นบาท	รวมทัง้ไดรั้บงานสว่นเพิม่เตมิ	(Addition	Work)	จากโครงการ	APLNG	และ	LOR	อกี	327.69	ลา้นบาท	สง่ผลใหใ้นปี	
2556	บรษัิทมกีารรับรูร้ายไดเ้พิม่สงูขึน้เป็น	3,909.61	ลา้นบาท	โดยมลูคา่งานทีย่งัไมไ่ดรั้บรูร้ายได	้(Backlog)	ณ	31	ธนัวาคม	2556	มมีลูคา่เทา่กบั	1,517.40	
ลา้นบาท

รายไดอ้ืน่
	 บรษัิทมรีายไดอ้ืน่นอกจากรายไดต้ามสญัญา	ไดแ้ก	่ก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่น	รายไดจ้ากคา่บรกิารอืน่ๆ		ดอกเบีย้รับ	ก�าไรจากการขายทรัพยส์นิ	และ
รายไดจ้ากการขายเศษเหล็ก	โดยในปี	2556	บรษัิทมรีายไดอ้ืน่นอกเหนอืจากรายไดต้ามสญัญาของบรษัิทเทา่กบั	19.28	ลา้นบาท	หรอืคดิเป็นรอ้ยละ	0.49	
ของรายไดร้วม	โดยรายไดอ้ืน่ในปี	2556	ลดลงจาก	39.03	ลา้นบาทในปี	2555	เนือ่งจากในปี	2556	บรษัิทมกีารขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจ�านวน	56.07	
ลา้นบาท	(พจิารณาค�าอธบิายเพิม่เตมิในหวัขอ้ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย)

(หน่วย:	ลา้นบาท)
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ตน้ทนุงานตามสญัญา
	 ในปี	2556	บรษัิทมตีน้ทนุงานตามสญัญาเทา่กบั	2,334.46	ลา้นบาท	ลดลงจาก	2,567.11	ลา้นบาท	ในปี	2555	หรอืคดิเป็นการลดลง	รอ้ยละ	9.06	
โดยมสีาเหตจุากการไดรั้บงานสว่นเพิม่	(Addition	Work)	มากขึน้ในปี	2556	ซึง่ถอืเป็นงานทีม่ตีน้ทนุต�า่กวา่งานตามสญัญาตัง้ตน้	(Original	Contract)	และ
บรษัิทมกีารบรหิารจัดการและการควบคมุตน้ทนุอยา่งมปีระสทิธภิาพ	รวมทัง้บรษัิทรับรูร้ายไดจ้ากงาน	Modularization	ในสดัสว่นทีส่งูขึน้	จากรอ้ยละ	70.96	
ของรายไดต้ามสญัญา	ในปี	2555	เป็นรอ้ยละ	84.88	ของรายไดต้ามสญัญาในปี	2556	ซึง่งาน	Modularization	เป็นงานทีม่คีวามซบัซอ้นท�าใหบ้รษัิทสามารถ
ตัง้ราคาไดส้งูกวา่งานประเภทอืน่	

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร
	 บรษัิทมคีา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารในปี	2556	เทา่กบั	318.50	ลา้นบาท	คดิเป็นรอ้ยละ	8.15	ของรายไดต้ามสญัญา	โดยคา่ใชจ้า่ยในการขาย
และบรหิารในปี	2556	เพิม่ขึน้จาก	286.80	ลา้นบาท	ในปี	2555	หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ	11.05	จากปี	2555	โดยมรีายละเอยีดดงันี้

	 1)   คา่ใชจ้า่ยในการขาย 
	 ในปี	2556	บรษัิทมคีา่ใชจ้า่ยในการขายเทา่กบั	36.86	ลา้นบาท	เพิม่ขึน้จาก	34.37	ลา้นบาท	ในปี	2555	คดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ	7.25	โดยคา่
ใชจ้า่ยในการขายทีเ่พิม่ขึน้ในปี	2556	เป็นไปตามการเพิม่ขึน้ของรายไดต้ามสญัญาของบรษัิท	ซึง่บรษัิทยังมกีารสง่มอบงาน	Modularization	โครงการของ
บรษัิท	APLNG	อยา่งตอ่เนื่อง	ซึง่การขนสง่งานประเภทดังกลา่วมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งในการขนสง่สงู	อยา่งไรก็ตาม	โดยรวมบรษัิทมคีา่ใชจ้า่ยในการขาย
เพยีงเล็กนอ้ย	คดิเป็นรอ้ยละ	0.94	ของรายไดต้ามสญัญา	
	 2)   คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร
	 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารของบรษัิทในปี	2556	เทา่กบั	281.64	ลา้นบาท	เพิม่ขึน้จาก	252.43	ลา้นบาท	ในปี	2555	ซึง่คดิเป็นสดัสว่นของรายไดต้าม
สญัญาเทา่กบัรอ้ยละ	7.20	และรอ้ยละ	6.99	ตามล�าดบั	การเพิม่ขึน้ดงักลา่วมสีาเหตจุากคา่ใชจ้า่ยในสว่นของเงนิเดอืน	โบนัส	และสวสัดกิารพนักงานตา่งๆ	ที่
จา่ยเพิม่ขึน้เนือ่งจากมกีารจา้งงานเพิม่	เพือ่รองรับการขยายตวัทางธรุกจิของบรษัิทในอนาคต

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น
	 ในปี	2556	บรษัิทมผีลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นอยูท่ี	่56.07	ลา้นบาท	ในขณะทีปี่	2555	บรษัิทมกี�าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจ�านวน	9.54	ลา้น
บาท	โดยผลขาดทนุในปี	2556	สว่นใหญเ่ป็นผลขาดทนุทีเ่กดิขึน้ในชว่งครึง่ปีแรกซึง่เกดิขึน้เนือ่งจากการเงนิสกลุดอลลารอ์อสเตรเลยีทีเ่ป็นสกลุเงนิของราย
ไดห้ลกัของบรษัิทออ่นคา่ลงเมือ่เทยีบกบัคา่เงนิบาท	กวา่รอ้ยละ	9.72	(เปรยีบเทยีบอตัราแลกเปลีย่น	ณ	สิน้ปี	2555	กบั	ณ	สิน้งวด	6	เดอืน	ปี	2556	โดย
อา้งองิอัตราแลกเปลีย่นซือ้เฉลีย่ของธนาคารพาณชิย	์จากธนาคารแหง่ประเทศไทย)	แตจ่ากการทีบ่รษัิทเริม่ใชน้โยบายการบรหิารความเสีย่งจากอัตราแลก
เปลีย่นตัง้แตก่ลางปี	2556	เป็นตน้มา	ท�าใหบ้รษัิทสามารถลดและจ�ากดัผลขาดทนุดงักลา่วได	้ทัง้นี	้ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจ�านวนดงักลา่วแบง่เป็น
ผลขาดทนุทีเ่กดิขึน้แลว้	(Realized	Loss)	จ�านวน	35.86	ลา้นบาท	และเป็นผลขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิขึน้	(Unrealized	Loss)	จ�านวน	20.21	ลา้นบาท

• ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย 

• ก�าไร

ความสามารถในการท�าก�าไร ปี 2555 (ปรบัปรงุใหม)่ ปี 2556

มลูคา่ มลูคา่รอ้ยละ รอ้ยละ

ก�าไรขัน้ตน้
ก�าไรจากการด�าเนนิงาน
ก�าไรสทุธิ

40.29
30.65
30.70

1,575.15
1,198.19
1,206.30

28.96
21.01
21.70

1,046.44
759.05
792.79

อตัราก�าไรข ัน้ตน้
	 ในปี	2556	อตัราก�าไรขัน้ตน้ของบรษัิทเทา่กบัรอ้ยละ	40.29	ของรายไดต้ามสญัญา	เพิม่จากรอ้ยละ	28.96	ในปี	2555	โดยมสีาเหตจุากการทีบ่รษัิท
มกีารรับรูร้ายไดส้ว่นใหญจ่ากงานโครงการ	APLNG	ซึง่เป็นโครงการทีบ่รษัิทรับงานโดยตรงจากเจา้ของโครงการ	และเป็นงาน	Modularization	ซึง่เป็นงานทีม่ี
ความซบัซอ้นในเชงิวศิวกรรม	ซึง่มอีตัราก�าไรขัน้ตน้สงูกวา่งาน	Steel	Fabrication	ทีบ่รษัิทท�าเป็นสว่นใหญใ่นอดตี	สง่ผลใหบ้รษัิทมอีตัราก�าไรขัน้ตน้ทีส่งูขึน้	
และบรษัิทไดรั้บงานสว่นเพิม่	(Additional	Work)	จากโครงการ	APLNG	ซึง่ตน้ทนุสว่นใหญข่องงานสว่นเพิม่จะมเีพยีงคา่แรงเป็นหลกัและมตีน้ทนุสว่นวตัถดุบิ
เพยีงเล็กนอ้ย	จงึท�าใหม้อีตัราก�าไรขัน้ตน้ทีส่งูกวา่งานตัง้ตน้	(Original	Contract)	สง่ผลใหปี้	2556	บรษัิทมกี�าไรขัน้ตน้เทา่กบั	1,575.15	ลา้นบาท	เพิม่ขึน้
จาก	1,046.44	ลา้นบาท	ในปี	2555	คดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ	50.52	จากปี	2555

อตัราก�าไรสทุธิ
	 อตัราก�าไรสทุธขิองบรษัิทในปี	2556	เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ	30.70	จากรอ้ยละ	21.70	ในปี	2555	เนือ่งจากบรษัิทมกี�าไรขัน้ตน้ทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ	50.52	
จากสาเหตทุีอ่ธบิายขา้งตน้	ในขณะทีค่า่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารของบรษัิทเพิม่ขึน้ในสดัสว่นทีน่อ้ยกวา่การเพิม่ขึน้ของก�าไรขัน้ตน้ของบรษัิท	ซึง่เพิม่ขึน้
เพยีงรอ้ยละ	11.05	เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น	เนือ่งจากการประหยดัตอ่ขนาด	(Economy	of	Scale)	สง่ผลท�าใหบ้รษัิทมอีตัราก�าไรสทุธเิพิม่ขึน้อยา่งมนัียส�าคญั	โดย
ก�าไรสทุธขิองบรษัิทในปี	2556	เพิม่ขึน้เป็น	1,206.30	ลา้นบาท	จาก	792.79	ลา้นบาท	ในปี	2555	หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ	52.16

(หน่วย:	ลา้นบาท)
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	 สนิทรัพยข์องบรษัิท	ณ	วนัที	่31	ธันวาคม	2556	มมีลูคา่เทา่กบั	4,836.42	ลา้นบาท	เพิม่ขึน้จาก	1,882.76	ลา้นบาท	ณ	สิน้ปี	2555	โดยมรีาย
ละเอยีดในแตล่ะรายการทีส่�าคญั	ดงัตอ่ไปนี้

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด
	 ณ	สิน้ปี	2556	บรษัิทมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดจ�านวน	2,336.48	ลา้นบาท	ซึง่เพิม่ขึน้อยา่งมนัียส�าคญัจาก	26.25	ลา้นบาท	ณ	สิน้ปี	
2555	โดยมสีาเหตหุลักจากการเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุของบรษัิทแกป่ระชาชนเป็นครัง้แรก	(IPO)	ซึง่บรษัิทไดรั้บเงนิจากการจ�าหน่ายหุน้สามัญเพิม่ทนุ
ดงักลา่ว	(สทุธจิากคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งในการเสนอขายหุน้)	จ�านวน	2,319.64	ลา้นบาท	อกีทัง้บรษัิทยงัมเีงนิสดเพิม่จากการด�าเนนิงานทีม่ผีลประกอบการ
ก�าไรสทุธเิพิม่ขึน้จาก	792.79	ลา้นบาทในปี	2555	เป็น	1,206.30	ลา้นบาท	ในปี	2556	ซึง่สง่ผลใหบ้รษัิทมเีงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมการด�าเนนิงานเพิม่
ขึน้อยา่งมนัียส�าคญัเชน่กนั	อยา่งไรก็ตาม	ในปี	2556	บรษัิทมกีารจา่ยเงนิปันผลจากผลการด�าเนนิงานของปี	2555	เป็นจ�านวน	448.80	ลา้นบาท	และมกีาร
ลงทนุในทีด่นิ	อาคารและอปุกรณเ์พิม่ขึน้	388.89	ลา้นบาท

ลกูหนีก้ารคา้
	 บรษัิทมลีกูหนีก้ารคา้	ณ	สิน้ปี	2556	และ	2555	เทา่กบั	326.41	ลา้นบาท	และ	566.94	ลา้นบาท	ตามล�าดบั		โดยมลีกูหนีท้ีค่า้งช�าระไมเ่กนิ	3	เดอืน	
คดิเป็นรอ้ยละ	99.74	และรอ้ยละ	91.70	ในปี	2556	และปี	2555	ตามล�าดบั	โดยลกูหนีก้ารคา้	ณ	สิน้ปี	2556	ไดล้ดลงมาอยูใ่นระดบัปกต	ิซึง่ไมม่ผีลกระทบ
จากการปรับนโยบายการช�าระเงนิของลกูคา้ดงัเชน่ทีเ่กดิขึน้ในชว่งปลายปี	2555	

มลูคา่งานตามสญัญาทีย่งัไมเ่รยีกเก็บจากลกูคา้
	 บรษัิทมมีลูคา่งานตามสญัญาทีย่งัไมเ่รยีกเกบ็จากลกูคา้	ณ	สิน้ปี	2556	และ	2555	เทา่กบั	667.12	ลา้นบาท	และ	96.31	ลา้นบาท	คดิเป็นรอ้ยละ	
13.79	และรอ้ยละ	5.12	ของสนิทรัพยร์วม	ตามล�าดับ	โดยจะเห็นไดว้า่มลูคา่งานทีย่ังไมเ่รยีกเก็บจากลกูคา้เพิม่ขึน้อยา่งมนัียส�าคัญ	โดยคดิเป็นการเพิม่ขึน้
รอ้ยละ	592.67	เนือ่งจากปรมิาณงานทีเ่พิม่มากขึน้	และการบรหิารโครงการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	ท�าใหบ้รษัิทสามารถด�าเนนิงานไดต้ามแผนงาน	หรอืใน
บางครัง้สามารถท�างานไดเ้ร็วกวา่ทีก่�าหนดไวใ้นแผนงาน

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์
	 ทีด่นิ	อาคาร	และอปุกรณ-์สทุธ	ิณ	สิน้ปี	2556	และ	2555	มมีลูคา่เทา่กบั	776.52	ลา้นบาท	และ	446.51	ลา้นบาท	คดิเป็น	รอ้ยละ	16.06	และรอ้ยละ	
23.72	ของสนิทรัพยร์วมของบรษัิท	ตามล�าดบั	โดยการเพิม่ขึน้ของทีด่นิ	อาคาร	และอปุกรณ	์ในปี	2556	นัน้	มสีาเหตจุากบรษัิทมกีารกอ่สรา้งอาคารโรงงาน
เพิม่เตมิ	การกอ่สรา้งโรงชบุสงักะส	ี(Galvanizing	Shop)	และโรงผลติตะแกรงเหล็ก	(Steel	Grating	Shop)	รวมทัง้มกีารลงทนุเพิม่ในเครือ่งจักรและอปุกรณ์
ตา่งๆ	เพือ่รองรับการเพิม่ขึน้ของปรมิาณงานตามสญัญา	และลดตน้ทนุการผลติ

ฐานะทางการเงนิของบรษิทั

• สนิทรพัย์

	 ณ	สิน้ปี	2556	และ	2555	บรษัิทมหีนีส้นิรวมเทา่กบั	444.64	ลา้นบาท	และ	583.72	ลา้นบาท	ตามล�าดบั	โดยเป็นหนีส้นิหมนุเวยีนเทา่กบั	426.85	
ลา้นบาท	และ	565.07	ลา้นบาท	คดิเป็นรอ้ยละ	96.00	และรอ้ยละ	96.80	ของหนีส้นิรวมตามล�าดบั	ซึง่ทีผ่า่นมาจนถงึปัจจบุนั	จากการบรหิารเงนิทนุหมนุเวยีน
ของบรษัิทไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	สง่ผลใหบ้รษัิทไมม่คีวามจ�าเป็นตอ้งใชเ้งนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิแตอ่ยา่งใด	

	 โดยสาเหตหุลกัของการลดลงของหนีส้นิรวมคอืการลดลงของเจา้หนีก้ารคา้	ซึง่ลดลงจาก	530.59	ลา้นบาท	ณ	สิน้ปี	2555	เป็น	374.43	ลา้นบาท	
ณ	สิน้ปี	2556	คดิเป็นการลดลงรอ้ยละ	29.43	เนื่องจากบรษัิทมกีารจัดซือ้วัตถดุบิส�าหรับงานโครงการของปี	2556	ไปแลว้บางสว่น	ซึง่เป็นการจัดซือ้ลว่ง
หนา้ตัง้แตใ่นชว่งปี	2555	อกีทัง้บรษัิทมกีารพจิารณาซือ้สนิคา้วตัถดุบิดว้ยเงนิสดมากขึน้	 เพือ่ประโยชนใ์นการไดรั้บสว่นลดทางการคา้จากการซือ้วตัถดุบิเป็น
เงนิสด	

แหลง่ทีม่าของเงนิทนุ

• หนีส้นิ

	 ณ	สิน้ปี	2556	และ	2555	บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้รวมเทา่กบั	4,391.78	ลา้นบาท	และ	1,299.04	ลา้นบาท	ตามล�าดบั	โดยสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่ี
การเพิม่ขึน้อยา่งมนัียส�าคญั	คดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ	238.08	ซึง่มสีาเหตจุากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุแกป่ระชาชนเป็นครัง้แรก	จ�านวน	80	ลา้นหุน้	สง่
ผลใหท้นุจดทะเบยีนและช�าระแลว้ของบรษัิทเพิม่ขึน้เป็น	320.00	ลา้นบาท	และมสีว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญัจ�านวน	2,239.64	ลา้นบาท	นอกจากนี	้บรษัิทมกี�าไร
สทุธขิองปี	2556	เพิม่ขึน้	สง่ผลใหก้�าไรสะสมของบรษัิทเพิม่ขึน้จาก	1,074.64	ลา้นบาท	ณ	สิน้ปี	2555	เป็น	1,832.14	ลา้นบาท	ณ	สิน้ปี	2556

• สว่นของผูถ้อืหุน้



รายงานประจ�าปี 2556

|	75	

BJC Heavy Industries Public Company Limitedบรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

งบกระแสเงนิสด ปี 2555 (ปรบัปรงุใหม)่ ปี 2556

เงนิสดสทุธไิดม้า	(ใชไ้ป)	จากกจิกรรมด�าเนนิงาน
เงนิสดสทุธไิดม้า	(ใชไ้ป)	จากกจิกรรมลงทนุ
เงนิสดสทุธไิดม้า	(ใชไ้ป)	จากกจิกรรมจัดหาเงนิ
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นในเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ขึน้	(ลดลง)	สทุธิ

818.02
(387.25)
1,879.88
(0.42)

2,310.23

113.03
(162.64)
(62.08)
(9.14)

(120.83)

กระแสเงนิสดจากการด�าเนนิงาน
	 กระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมด�าเนนิงานใน	 	 ปี	2556	จ�านวน	818.02	ลา้นบาท	เพิม่ขึน้อยา่งมนัียส�าคัญจาก	113.03	ลา้นบาท	ในปี	2555	
เนือ่งจากมกี�าไรจากการด�าเนนิงานกอ่นการเปลีย่นแปลงของสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิจากการด�าเนนิงานจ�านวน	1,284.08	ลา้นบาท	สนิทรัพยจ์ากการด�าเนนิงาน
เพิม่ขึน้	319.99	ลา้นบาท	หนีส้นิจากการด�าเนนิงานลดลง	147.15	ลา้นบาท	รับดอกเบีย้จ�านวน	4.77	ลา้นบาท	และจา่ยภาษีเงนิได	้3.69	ลา้นบาท

กระแสเงนิสดจากการลงทนุ
	 ในปี	2556	บรษัิทมกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุเทา่กบั	387.25	ลา้นบาท	เพิม่ขึน้จาก	162.64	ลา้นบาท	ในปี	2555	โดยบรษัิทมกีระแส
เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุทีส่�าคญัไดแ้ก	่การลงทนุในการกอ่สรา้งอาคาร	ซือ้เครือ่งจักรอปุกรณ์	และเงนิจา่ยลว่งหนา้จา่ยซือ้สนิทรัพยถ์าวร	เป็นหลกั	ซึง่
คดิเป็นมลูคา่รวมเทา่กบั	388.89	ลา้นบาท		ทัง้นี	้เพือ่รองรับปรมิาณงานตามสญัญาทีเ่พิม่มากขึน้และลดตน้ทนุการผลติ	

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
	 ในปี	2556	บรษัิทมกีระแสเงนิสดไดม้าในกจิกรรมจัดหาเงนิ	เทา่กบั	1,879.88	ลา้นบาท	โดยบรษัิทมเีงนิสดรับจากการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุจ�านวน	
2,335.24	ลา้นบาท	ทัง้นี	้กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิทีส่�าคญั	ไดแ้ก	่เงนิปันผลจา่ย	ซึง่เป็นเงนิปันผลจา่ยจากผลการด�าเนนิงานในปี	2555	เป็น
จ�านวน	448.80	ลา้นบาท

(หน่วย:	ลา้นบาท)
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อตัราสว่นทางการเงนิ

• อตัราสว่นประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน

รายการ ปี 2555 (ปรบัปรงุใหม)่ ปี 2556หนว่ย

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน (Efficiency Ratio)
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพยถ์าวร
อตัราหมนุของสนิทรัพย์

	
								35.91	
						152.96	
										1.17	

%
%
เทา่

	
55.31	
184.68	
2.55	

	 ในปี	2556	บรษัิทมอีตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรัพย	์และอตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรัพยถ์าวรรอ้ยละ	35.91	และรอ้ยละ	152.96	ซึง่ลดลง
จากอตัราสว่นในปี	2555	ทีร่อ้ยละ	55.31	และรอ้ยละ	184.68	ตามล�าดบั	เนือ่งจากการเพิม่ขึน้สนิทรัพยร์วมของบรษัิทของบรษัิทอยา่งมนัียส�าคญั	โดยเพิม่
ขึน้จาก	1,882.76	ลา้นบาท	เป็น	4,836.42	ลา้นบาท	หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ	156.88	จากปี	2555	ซึง่มสีาเหตจุากการเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการ
เทยีบเทา่เงนิสดตามทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้	รวมทัง้เป็นผลจากการลงทนุในสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน	ประเภท	อาคาร	เครือ่งจักรและอปุกรณ	์อยา่งไรกต็าม	ก�าไร
สทุธใินปี	2556	ของบรษัิทมจี�านวนเพิม่ขึน้อยา่งมนัียส�าคญัเชน่กนั	โดยเพิม่ขึน้จาก	792.79	ลา้นบาท	ในปี	2555	เป็น	1,206.30	ลา้นบาท	ในปี	2556	หรอืคดิ
เป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ	52.16	

• อตัราสว่นสภาพคลอ่ง

รายการ
ปี 2555 (ปรบัปรงุใหม)่ ปี 2556หนว่ย

อตัราสว่นแสดงสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio)
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง	
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด

	
									8.84	
										7.80	
										1.65	

	
เทา่
เทา่
เทา่

	
2.31	
1.22	
0.23	

	 ในปี	2556	บรษัิทมอีตัราสว่นสภาพคลอ่งและอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วเพิม่ขึน้อยา่งมนัียส�าคญั	อยูท่ี	่8.84	เทา่	และ	7.80	เทา่	ตามล�าดบั	ซึง่
เพิม่ขึน้จาก	2.31	เทา่	และ	1.22	เทา่	ในปี	2555	โดยมสีาเหตจุากการเพิม่ขึน้ของสนิทรัพยห์มนุเวยีนของบรษัิท	ซึง่เพิม่ขึน้เป็น	3,771.38	ลา้นบาท	ในปี	
2556	จาก	1,304.71	ลา้นบาท	ในปี	2555	หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ	189.06	โดยเป็นผลมาจากเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด	และมลูคา่งานตาม
สญัญาทีย่งัไมเ่รยีกเกบ็จากลกูคา้ของบรษัิททีเ่พิม่ขึน้อยา่งมนัียส�าคญัในปี	2556

	 ทัง้นี	้สภาพคลอ่งของบรษัิทในชว่งทีผ่า่นมาอยูใ่นเกณฑค์อ่นขา้งสงู	บรษัิทมสีภาพคลอ่งในการด�าเนนิงานทีด่จีากกระแสเงนิสดภายในกจิการของ
บรษัิท	และมกีระแสเงนิสดอยา่งสม�่าเสมอจากลกูคา้	ซึง่ในบางโครงการบรษัิทจะไดรั้บเงนิลว่งหนา้จากลกูคา้เพือ่เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในการซือ้วตัถดุบิหลกั
ประมาณรอ้ยละ	5-10	มลูคา่งานรวมตามสญัญา	สง่ผลใหบ้รษัิทไมม่คีวามจ�าเป็นในการใชเ้งนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ	พรอ้มทัง้บรษัิทยังมกีระแส
เงนิสดเพยีงพอในการจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้อยา่งสม�า่เสมอในชว่งทีผ่า่นมา

(หนว่ย: ลา้นบาท)

(หนว่ย: ลา้นบาท)
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• อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ

รายการ ปี 2555 (ปรบัปรงุใหม)่ ปี 2556หนว่ย

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้
อตัราสว่นความสามารถช�าระดอกเบีย้
อตัราสว่นความสามารถช�าระภาระผกูพัน
อตัราการจา่ยเงนิปันผล*

	
0.10	

1,010.76	
0.97	
63.67

	
เทา่
เทา่
เทา่

																	%

	
0.45	

208.20	
0.47	
56.61

*อตัราการจา่ยเงนิปันผลค�านวณจากจ�านวนเงนิปันผลทีจ่า่ยตามรอบผลการด�าเนนิงานในแตล่ะปี	
		ส�าหรับปี	2556		ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที	่1/2557	เมือ่วนัที	่24	กมุภาพันธ	์2557	มมีตใิหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2557	อนุมตักิารจา่ย			
		เงนิปันผลจ�านวน	2.40	บาทตอ่หุน้	

หมายเหต	ุ:

	 จากการวเิคราะหอ์ตัราสว่นนโยบายทางการเงนิพบวา่	บรษัิทมอีตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้อยูใ่นระดบัต�า่	ไมเ่กนิหนึง่เทา่	โดยในปี	2555-
2556	บรษัิทมอีตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้	 เทา่กบั	0.45	เทา่	และ	0.10	เทา่		ตามล�าดบั	สบืเนือ่งมาจากบรษัิทไมม่คีวามจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งใชเ้งนิกูย้มื
ระยะยาวจากทางสถาบนัการเงนิ	หนีส้นิสว่นใหญข่องบรษัิทจะเป็นหนีส้นิหมนุเวยีน	ดงันัน้การเพิม่ขึน้ของหนีส้นิสว่นใหญจ่ะเป็นการเพิม่ของหนีส้นิหมนุเวยีน
ประเภทเจา้หนี้การคา้ซึง่เพิม่ขึน้ตามรายไดต้ามสัญญาเชน่กัน	 ในสว่นของอัตราสว่นความสามารถในการช�าระดอกเบีย้	บรษัิทมคีวามสามารถในการช�าระ
ดอกเบีย้สงูเชน่กัน	 เนื่องจากการทีบ่รษัิทมภีาระในสว่นของดอกเบีย้จ่ายทีต่�่า	 โดยในปี	2555-2556	บรษัิทมอีัตราสว่นความสามารถช�าระดอกเบีย้เท่ากับ	
208.20	เทา่	และ	1,010.76	เทา่	ตามล�าดบั

	 ทัง้นี	้ณ	วนัที	่31	ธันวาคม	2556	บรษัิทมหีนีส้นิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการใหธ้นาคารค�้าประกนัตามหนังสอืค�้าประกนั	Letter	of	Guarantee	(L/G)	
ทัง้สกลุเงนิบาทและสกลุเงนิตา่งประเทศจ�านวน	759.70	ลา้นบาท	(ค�านวณจากอตัราแลกเปลีย่นขายเฉลีย่ของธนาคารพาณชิย	์จากขอ้มลูของธนาคารแหง่
ประเทศไทย	ณ	วนัที	่27	ธนัวาคม	2556)	ซึง่ภาระผกูพันดงักลา่ว	อาจสง่ผลกระทบตอ่กระแสเงนิสดในการด�าเนนิธรุกจิในอนาคตได ้

ภาระผกูพนั

(หน่วย:	ลา้นบาท)
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งบการเงนิ
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งบการเงนิ

เสนอ		ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษัิท	บเีจซ	ี	เฮฟวี	่	อนิดสัทร	ี	จ�ากดั	(มหาชน)
									(เดมิชือ่	บรษัิท	บเีจซ	ี	เฮฟวี	่	อนิดสัทร	ี	จ�ากดั)

	 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษัิท	บเีจซ	ี	เฮฟวี	่	อนิดสัทร	ี	จ�ากดั	(มหาชน)		(เดมิชือ่	บรษัิท	บเีจซ	ี	เฮฟวี	่	อนิดสัทร	ี	จ�ากดั)	ซึง่ประกอบ
ดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิ	ณ	วนัที	่31ธนัวาคม	2556	งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้	งบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ		และงบกระแสเงนิสด	ส�าหรับปีสิน้สดุ
วนัเดยีวกนั	รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคญั	และหมายเหตเุรือ่งอืน่ๆ		

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารตอ่งบการเงนิ
	 ผูบ้รหิารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงนิเหลา่นี	้โดยถกูตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐาน	การรายงานทางการเงนิ	และรับผดิชอบ
เกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่จ�าเป็นเพือ่ใหส้ามารถจัดท�างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัไมว่า่จะเกดิ
จากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี
	 ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้	ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัช	ีซึง่ก�าหนดใหข้า้พเจา้ปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดดา้นจรรยาบรรณ	รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อยา่งสมเหตสุมผล	
วา่งบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่

	 การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หลักฐานการสอบบัญชเีกีย่วกบัจ�านวนเงนิ	และการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิ	วธิกีาร
ตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูส้อบบญัช	ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัของงบการ
เงนิไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด	ในการประเมนิความเสีย่งดงักลา่ว	ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดท�าและการน�า
เสนองบการเงนิโดยถกูตอ้งตามทีค่วรของกจิการ	เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ	์แตไ่มใ่ชเ่พือ่วตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นตอ่
ประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกจิการ	การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของ
ประมาณการทางบญัชทีีจั่ดท�าขึน้โดยผูบ้รหิาร		รวมทัง้การประเมนิการน�าเสนองบการเงนิโดยรวม

	 ขา้พเจา้เชือ่วา่หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดรั้บเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้

ความเห็น
	 ขา้พเจา้เห็นวา่	งบการเงนิขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงนิของบรษัิท	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทร	ีจ�ากดั	(มหาชน)		(เดมิชือ่	บรษัิท	บเีจซ	ี	เฮฟวี	่	อนิดสัทร	ี	
จ�ากดั)			ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556		และผลการด�าเนนิงานและกระแสเงนิสด	ส�าหรับปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั	โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ

(นางณัฐสรัคร	์		สโรชนันทจ์นี)
		ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต
เลขทะเบยีน	4563

			

ส�านกังาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท 
491/27	สลีมพลาซา่	ชัน้	1	ถ.สลีม	เขตบางรัก	กรงุเทพฯ	10500
วนัที	่24	กมุภาพันธ	์2557

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต
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บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

สนิทรัพย์

สนิทรัพยห์มนุเวยีน	 	 	

	 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด	 	

	 ลกูหนีก้ารคา้	 	

	 มลูคา่งานตามสญัญาทีย่งัไมเ่รยีกเกบ็จากลกูคา้	 	

	 ลกูหนีอ้ืน่	 	

	 สนิคา้คงเหลอื		 	

	 สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่		 	

	 	 -	ภาษีมลูคา่เพิม่ขอคนื	

	 	 -	เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่สนิคา้	

	 	 -	เงนิประกนัผลงาน	

	 	 -	เงนิลงทนุในบรษัิทรว่มรอรับคนืจากการช�าระบญัช	ี

	 	 	-	อืน่ๆ		

	 	 	 รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน	 	 	

	 เงนิลงทนุระยะยาว	-	เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค�้าประกนั	

	 ทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ	์-	สทุธ	ิ																																		

	 สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน	-	สทุธ	ิ																																		

	 สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช	ี 	

	 สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่	 	

	 	 -	เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่ซือ้สนิทรัพยถ์าวร	

	 	 -	เงนิประกนัผลงาน	

	 	 -	อืน่ๆ			

	 	 	 รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน

รวมสนิทรัพย	์

บรษิทั  บเีจซ ี เฮฟวี ่ อนิดสัทร ี จ�ากดั (มหาชน)
(เดมิชือ่ บรษิทั  บเีจซ ี เฮฟวี ่ อนิดสัทร ี จ�ากดั )

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่ 31  ธนัวาคม  2556

4

5

6

7

8

9

10

11

3	และ	23

หน่วย	:	บาท

ณ  วนัที ่
31 ธนัวาคม 2556 

ณ  วนัที ่
31 ธนัวาคม 2555 

ณ  วนัที ่
31 มกราคม 2555

(ปรับปรงุใหม)่	 (ปรับปรงุใหม)่	

หมายเหตุ

	2,336,484,330.16	

	326,408,880.16	

	667,120,519.33	

	17,373,653.42	

	385,157,892.72	

	22,978,875.07	

	11,661,435.07	

	-			

	-			

	4,196,307.79	

	3,771,381,893.72	

	15,539,048.75	

	776,521,491.70	

	4,241,644.96	

	2,107,622.60	

	12,910,644.36	

	245,762,054.71	

	7,952,349.60	

	1,065,034,856.68	

4,836,416,750.40	

	26,252,024.98	

	566,943,299.94	

	96,311,825.16	

	17,054,625.44	

	498,990,030.02	

	21,323,466.42	

	32,529,649.11	

	40,458,439.68	

	-			

	4,849,632.99	

	1,304,712,993.74	

	15,390,374.46	

	446,511,814.10	

	4,273,223.16	

	2,063,848.88	

	481,500.00	

	101,634,025.12	

	7,694,872.24	

	578,049,657.96	

1,882,762,651.70	

	147,081,433.14	

	216,823,495.76	

	28,277,738.27	

	12,029,520.83	

	211,012,753.99	

	29,474,744.85	

	5,981,966.36	

	5,492,971.49	

	2,764,478.71	

	1,448,445.56	

	660,387,548.96	

	15,254,088.16	

	301,312,037.15	

	2,457,424.74	

	891,405.00	

	3,244,740.00	

	-			

	1,533,410.00	

	324,693,105.05	

985,080,654.01	

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิถอืเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี	้
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BJC Heavy Industries Public Company Limitedบรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

	 	 	 หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้

หนีส้นิหมนุเวยีน	 	 	

	 เจา้หนีก้ารคา้และตน้ทนุงานตามสญัญาคา้งจา่ย	 	

	 เจา้หนีอ้ืน่		

	 	 -	รายไดรั้บลว่งหนา้	

	 	 -	คา่ใชจ่า่ยคา้งจา่ย	

	 	 -	อืน่ๆ			

	 สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิทีถ่งึก�าหนด	 	

	 ช�าระภายในหนึง่ปี	

	 ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย	 	

	 หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่	 	

	 	 	 รวมหนีส้นิหมนุเวยีน

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน	 	 	

	 หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ	 	

	 ภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงาน	 	

	 	 	 รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน	

	 	 รวมหนีส้นิ	

บรษิทั  บเีจซ ี เฮฟวี ่ อนิดสัทร ี จ�ากดั (มหาชน)
(เดมิชือ่ บรษิทั  บเีจซ ี เฮฟวี ่ อนิดสัทร ี จ�ากดั )

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่ 31  ธนัวาคม  2556

6

13

13

14

หน่วย	:	บาท

ณ  วนัที ่
31 ธนัวาคม 2556 

ณ  วนัที ่
31 ธนัวาคม 2555 

ณ  วนัที ่
31 มกราคม 2555

(ปรับปรงุใหม)่	 (ปรับปรงุใหม)่	
หมายเหตุ

	374,430,066.62	

	3,639,609.68	

	22,664,648.52	

	570,648.06	

	6,269,983.81	

	7,868,379.85	

	11,403,916.38	

	426,847,252.92	

	7,251,295.62	

	10,538,113.00	

	17,789,408.62	

	444,636,661.54	

	530,590,598.25	

	-			

	18,260,047.49	

	1,910,374.24	

	5,526,370.42	

	344,902.30	

	8,440,570.13	

	565,072,862.83	

	9,681,121.77	

	8,973,256.00	

	18,654,377.77	

	583,727,240.60	

	320,626,111.13	

	63,602,417.27	

	16,431,050.93	

	568,341.83	

	3,461,318.87	

	3,292,742.06	

	3,366,197.01	

	411,348,179.10	

	7,517,519.89	

	2,971,350.00	

	10,488,869.89	

	421,837,048.99	

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิถอืเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี	้
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บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

	 	 	 หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้

สว่นของผูถ้อืหุน้	 	 	

	 	ทนุเรอืนหุน้			 	

	 ทนุจดทะเบยีน					

	 						หุน้สามญั		320,000,000	หุน้	มลูคา่หุน้ละ	1.00	บาท

	 							 ณ	วนัที	่31		ธนัวาคม	2556	และ

	 							 หุน้สามญั	2,244,000		หุน้	มลูคา่หุน้ละ	100.00	บาท	

	 							 ณ	วนัที	่1	มกราคม	และ	31	ธนัวาคม	2555

	 						ทนุทีอ่อกและช�าระแลว้	

	 							 หุน้สามญั	320,000,000	หุน้	มลูคา่หุน้ละ	1.00	บาท

	 							 ณ	วนัที	่31		ธนัวาคม	2556	และ

	 							 หุน้สามญั	2,244,000		หุน้	มลูคา่หุน้ละ	100.00	บาท	

	 							 ณ	วนัที	่1	มกราคม	และ	31	ธนัวาคม	2555

	 สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั	 	

	 ก�าไรสะสม	 	

	 	 จัดสรรแลว้	-	ส�ารองตามกฎหมาย	

	 	 ยงัไมไ่ดจั้ดสรร	

	 	 รวมสว่นของผูถ้อืหุน้	

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้	 	 	

บรษิทั  บเีจซ ี เฮฟวี ่ อนิดสัทร ี จ�ากดั (มหาชน)
(เดมิชือ่ บรษิทั  บเีจซ ี เฮฟวี ่ อนิดสัทร ี จ�ากดั )

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่ 31  ธนัวาคม  2556

15

15

17

หน่วย	:	บาท

ณ  วนัที ่
31 ธนัวาคม 2556 

ณ  วนัที ่
31 ธนัวาคม 2555 

ณ  วนัที ่
31 มกราคม 2555

(ปรับปรงุใหม)่	 (ปรับปรงุใหม)่	
หมายเหตุ

	320,000,000.00	

	320,000,000.00	

	2,239,641,074.97	

	32,000,000.00	

	1,800,139,013.89	

	4,391,780,088.86	

	4,836,416,750.40	

	224,400,000.00	

	224,400,000.00	

	-			

	22,150,000.00	

	1,052,485,411.10	

	1,299,035,411.10	

	1,882,762,651.70	

	224,400,000.00	

	224,400,000.00	

	-			

	18,600,000.00	

	320,243,605.02	

	563,243,605.02	

	985,080,654.01	

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิถอืเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี	้
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BJC Heavy Industries Public Company Limitedบรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 
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บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 
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BJC Heavy Industries Public Company Limitedบรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

รายได	้ 	 	

	 รายไดต้ามสญัญา

	 รายไดอ้ืน่	 	 	

	 	 -	ก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่น	 	

	 	 -	อืน่ๆ	 	

	 	 	 รวมรายได ้

	 	 	

คา่ใชจ้า่ย	 	 	

	 ตน้ทนุงานตามสญัญา	 	

	 คา่ใชจ้า่ยในการขาย	 	

	 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร	 	

	 คา่ใชจ้า่ยอืน่	 	

	 	 	-	ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น	

	 	 	-	อืน่	ๆ			

	 ตน้ทนุทางการเงนิ	 	

	 	 	 รวมคา่ใชจ้า่ย	 	 	

ก�าไรกอ่นภาษีเงนิได	้	 	 	 	 	

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได	้	 	 	 	 	

ก�าไรส�าหรับปี	 	 	 	 	 	

ก�าไรเบ็ดเสร็จอืน่ส�าหรับปี	 	 	 	 	

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 	 	 	 	

ก�าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน	 	 	 	 	

จ�านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน�้าหนัก	(หุน้)		 	

บรษิทั  บเีจซ ี เฮฟวี ่ อนิดสัทร ี จ�ากดั (มหาชน)
(เดมิชือ่ บรษิทั  บเีจซ ี เฮฟวี ่ อนิดสัทร ี จ�ากดั )

งบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
ส�าหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่ 31  ธนัวาคม  2556

19

20

19

21

23

หน่วย	:	บาท

2556 2555

ส�าหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม

(ปรับปรงุใหม)่	

หมายเหตุ

	3,909,611,972.02	

	-			

	19,281,234.60	

	3,928,893,206.62	

	2,334,460,119.18	

	36,857,490.38	

	281,637,136.79	

	56,069,938.89	

	1,583,241.28	

	812,956.21	

	2,711,420,882.73	

	1,217,472,323.89	

	11,168,721.10	

	1,206,303,602.79	

	-	

	1,206,303,602.79	

	4.93	

	244,861,370.00	

	3,613,549,070.31	

	9,544,344.66	

	29,483,714.31	

	3,652,577,129.28	

	2,567,113,652.84	

	34,366,160.88	

	252,434,861.47	

	-			

	-			

	588,034.90	

	2,854,502,710.09	

	798,074,419.19	

	5,282,613.11	

	792,791,806.08	

	-	

	792,791,806.08	

	3.53	

	224,400,000	

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิถอืเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี	้
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บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด�าเนนิงาน

					ก�าไรส�าหรับปี

					ปรับกระทบก�าไรสทุธเิป็นเงนิสดรับ	(จา่ย)	จากกจิกรรมด�าเนนิงาน

										ดอกเบีย้รับ

										คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ�าหน่าย

										ดอกเบีย้จา่ย

										คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้

										ขาดทนุ	(ก�าไร)	จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้

										ขาดทนุ	(ก�าไร)	จากการขายทีด่นิ	อาคาร	และอปุกรณ์

										คา่ใชจ้า่ยผลประโยชนพ์นักงาน

										ลกูหนีก้ารคา้	ลดลง	(เพิม่ขึน้)

										มลูคา่งานตามสญัญาทีย่งัไมเ่รยีกเกบ็จากลกูคา้	ลดลง	(เพิม่ขึน้)

										ลกูหนีอ้ืน่	ลดลง	(เพิม่ขึน้)

										สนิคา้คงเหลอื	ลดลง	(เพิม่ขึน้)

										สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่		-		ภาษีมลูคา่เพิม่รอขอคนื	ลดลง	(เพิม่ขึน้)

										สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่		-		เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่สนิคา้	ลดลง	(เพิม่ขึน้)

										สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่		-		เงนิประกนัผลงาน	ลดลง	(เพิม่ขึน้)	

										สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่		-		เงนิลงทนุในบรษัิทรว่มรอรับคนื	ลดลง	(เพิม่ขึน้)	

										สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่		-		อืน่ๆ	ลดลง	(เพิม่ขึน้)

										สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่	-	อืน่ๆ	ลดลง	(เพิม่ขึน้)

										เจา้หนีก้ารคา้และตน้ทนุตามสญัญาคา้งจา่ย		-		กจิการอืน่	เพิม่ขึน้	(ลดลง)	

										เจา้หนีอ้ืน่	-รายไดรั้บลว่งหนา้	เพิม่ขึน้	(ลดลง)

										เจา้หนีอ้ืน่	-	คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย	เพิม่ขึน้	(ลดลง)

										เจา้หนีอ้ืน่	-	อืน่ๆ	(ลดลง)

										หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่	เพิม่ขึน้	(ลดลง)

										รับดอกเบีย้

										จา่ยภาษีเงนิได ้

	 	 เงนิสดสทุธไิดม้า	(ใชไ้ป)	จากกจิกรรมด�าเนนิงาน

บรษิทั  บเีจซ ี เฮฟวี ่ อนิดสัทร ี จ�ากดั (มหาชน)
(เดมิชือ่ บรษิทั  บเีจซ ี เฮฟวี ่ อนิดสัทร ี จ�ากดั )

งบกระแสเงนิสด
ส�าหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่ 31  ธนัวาคม  2556

หน่วย	:	บาท

2556 2555
ส�าหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม

(ปรับปรงุใหม)่	

หมายเหตุ

	1,206,303,602.79	

	(4,920,304.45)

	50,352,492.38	

	812,956.21	

	11,168,721.10	

	20,213,475.97	

	(1,420,584.24)

	1,564,857.00	

	241,186,997.28	

	(570,808,694.17)

	(319,027.98)

	113,832,137.30	

	(1,655,408.65)

	20,732,772.00	

	(123,261,866.21)

	-			

	564,293.26	

	(257,477.36)

	(156,822,463.07)

	3,639,609.68	

	4,404,601.03	

	(1,339,726.18)

	2,963,346.25	

	4,771,630.16	

	(3,689,017.27)

818,016,922.83	

792,791,806.08								

	(6,054,164.94)

			39,988,186.18	

	588,034.90	

	5,282,613.11	

	15,947,400.52	

	(6,653,727.12)

	6,001,906.00	

	(354,066,691.83)

	(68,034,086.89)

	(4,471,669.97)

	(286,534,883.89)

	8,151,278.43	

	(27,055,476.21)

	(139,993,907.84)

	2,764,478.71	

	(3,954,622.07)

	(12,413,982.07)

	209,586,250.07	

	(63,602,417.27)

	2,908,996.56	

	262,032.41	

	5,074,373.12	

	5,917,878.64	

	(9,402,896.75)

113,026,707.88	

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิถอืเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี	้
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BJC Heavy Industries Public Company Limitedบรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

										สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่		-		เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่ซือ้สนิทรัพยถ์าวร	ลดลง	(เพิม่ขึน้)

										เงนิสดจา่ยในการซือ้ทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์

										เงนิสดจา่ยในการซือ้สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน

										เงนิสดรับจากการจ�าหน่ายทีด่นิ	อาคาร	และอปุกรณ์

																												เงนิสดสทุธไิดม้า	(ใชไ้ป)	จากกจิกรรมลงทนุ

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

									หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ	เพิม่ขึน้	(ลดลง)	

									เพิม่ทนุหุน้สามญั

									สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั

									เงนิปันผลจา่ย

									จา่ยดอกเบีย้

																												เงนิสดสทุธไิดม้า	(ใชไ้ป)	จากกจิกรรมจัดหาเงนิ

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นในเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ขึน้	(ลดลง)	สทุธิ

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี

กจิกรรมทีไ่มก่ระทบเงนิสด

										โอนเงนิจา่ยลว่งหนา้คา่ซือ้สนิทรัพยถ์าวรไปเป็นทีด่นิ	อาคาร	และอปุกรณ์

										อปุกรณเ์พิม่ขึน้โดยการท�าสญัญาเชา่การเงนิ

บรษิทั  บเีจซ ี เฮฟวี ่ อนิดสัทร ี จ�ากดั (มหาชน)
(เดมิชือ่ บรษิทั  บเีจซ ี เฮฟวี ่ อนิดสัทร ี จ�ากดั )

งบกระแสเงนิสด
ส�าหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่ 31  ธนัวาคม  2556

4

4

หน่วย	:	บาท

2556 2555

ส�าหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม

(ปรับปรงุใหม)่	

หมายเหตุ

	(155,489,356.95)

	(233,398,866.09)

	(991,291.80)

2,634,867.89	

	(387,244,646.95)

	(5,745,835.96)

	95,600,000.00	

	2,239,641,074.97	

	(448,800,000.00)

	(812,956.21)

1,879,882,282.80	

	(422,253.50)

2,310,232,305.18	

26,252,024.98	

2,336,484,330.16	

143,095,094.34	

	4,059,623.20	

	(12,961,309.74)

	(160,956,345.62)

	(2,592,450.47)

13,870,370.15	

	(162,639,735.68)

	(4,488,213.44)

	-			

	-			

	(57,000,000.00)

	(588,034.90)

	(62,076,248.34)

	(9,140,132.02)

	(120,829,408.16)

147,081,433.14	

26,252,024.98	

15,724,549.74	

10,844,794.40	

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิถอืเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี	้
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1.1   เร ือ่งท ัว่ไป

	 บรษัิทไดจั้ดตัง้ขึน้เป็นบรษัิทจ�ากดัภายใตป้ระมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยข์องประเทศไทยเมือ่วนัที	่19	เมษายน	2537	โดยมสี�านักงานใหญต่ัง้อยู่
เลขที	่594	หมูท่ี	่4		ต�าบลมะขามคู	่อ�าเภอนคิมพัฒนา	จังหวดัระยอง			บรษัิท	ประกอบกจิการในประเทศไทยโดยด�าเนนิธรุกจิหลกัในการผลติอปุกรณ	์และ
ผลติภณัฑโ์ลหะและคอนกรตีทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งหรอืตดิตัง้ในโรงงานอตุสาหกรรมทกุชนดิ		
	 ในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษัิท	เมือ่วนัที	่7	พฤษภาคม	2556	ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตพิเิศษ	ใหแ้ปรสภาพบรษัิทจากบรษัิทจ�ากดัเป็น
บรษัิทมหาชนจ�ากดั				และเปลีย่นชือ่จาก	บรษัิท	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทร	ีจ�ากดั	เป็น	บรษัิท	บเีจซ	ีเฮฟวี	่อนิดสัทร	ีจ�ากดั	(มหาชน)	โดยไดจ้ดทะเบยีน
กบักระทรวง	พาณชิยแ์ลว้เมือ่วนัที	่9	พฤษภาคม	2556
	 และเมือ่วนัที	่28	พฤศจกิายน	2556	หุน้สามญัของบรษัิท	ไดรั้บอนุมตัเิป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย

1.2  เกณฑใ์นการจดัท�างบการเงนิ

	 งบการเงนินีจั้ดท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	และแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัชฯี			
	 งบการเงนินี	้ไดจั้ดท�าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดมิ		เวน้แตท่ีไ่ดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอืน่ในนโยบายการบญัชี
	 งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษ	จัดท�าขึน้จากงบการเงนิทีเ่ป็นภาษาไทย		ในกรณีทีม่เีนือ้ความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกตา่งกนัใหใ้ช ้
งบการเงนิฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั

1.3   บคุคลและกจิการทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

	 บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัโดยเป็นผูถ้อืหุน้	และ/หรอืเป็นกรรมการบรษัิท	มดีงันี้
	 	 	 	 	 	 ลกัษณะความสมัพนัธ	์ 	
	 นายคลิ	ยงั	ล	ี 	 	 	 ผูถ้อืหุน้และกรรมการบรษัิท	 	
	 นายหยงั	เจนิ	ล	ี 	 	 	 ผูถ้อืหุน้และกรรมการบรษัิท	 	
	 นายเซงิ	ว	ูล	ี 	 	 	 ผูถ้อืหุน้และกรรมการบรษัิท	 	
	 นายเชงิ	จนิ	ล	ี 	 	 	 ผูถ้อืหุน้และกรรมการบรษัิท	 	
	 นางจันทรจ์ริา		สมคัรไทย	 	 	 ผูถ้อืหุน้และกรรมการบรษัิท	 	
	 นายซา	กกุ	เจงิ*	 	 	 	 กรรมการบรษัิท	 	
	 นายเอกจติต	์	จงึเจรญิ	 	 	 กรรมการบรษัิท	 	
	 นายบญุชว่ย		กอ่กจิโรจน	์ 	 	 กรรมการบรษัิท	 	
	 นายนพดล		ธรีะบตุรวงศก์ลุ	 	 	 กรรมการบรษัิท	 	
	 นางสาวผกาวล	ี	เจยีรสวสัดิว์ฒันา**	 	 กรรมการบรษัิท	

	 *	ตัง้แต	่19	มนีาคม	2556		นายเจงิ	ซา	กกุ	ไมไ่ดเ้ป็นบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั	เนือ่งจากไดล้าออกจากการเป็นกรรมการของบรษัิท	แลว้
			 **	เป็นกรรมการของบรษัิท	ฯ	ตัง้แตว่นัที	่19	มนีาคม	2556

1.4  การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่

1.4.1	มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจบุนั

	 ในระหวา่งปี	บรษัิท	ไดป้ฏบิัตติามมาตรฐานการบัญชฉีบับปรับปรงุและมาตรฐานการ	บัญชใีหมท่ีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบัญชฯี	และมผีลบังคับใช ้
ตัง้แตร่อบระยะเวลาบญัชทีีเ่ร ิม่ในหรอืหลงัวนัที	่1	มกราคม	2556	ซึง่ฉบบัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิทมดีงัตอ่ไปนี้
 • มาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่12	เรือ่ง	ภาษีเงนิได ้
 • มาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่21	(ปรับปรงุ	2552)	เรือ่ง	ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที	่8	เรือ่ง	สว่นงานด�าเนนิงาน
	 การปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักลา่วขา้งตน้ในปีปัจจบุนั	ไมม่ผีลกระทบตอ่งบการเงนิทีม่นัียส�าคญันอกจากทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ	ขอ้	3

	

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ส�าหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 

1. ขอ้มลูท ัว่ไป 
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1.4.2		 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมท่ีย่งัไมม่ผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจบุนั
	 ตัง้แตปี่	2553	จนถงึสิน้ปี	2556	สภาวชิาชพีบญัชฯี	ไดอ้อกและปรับปรงุมาตรฐานการบญัช	ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	การตคีวามมาตรฐาน
การบญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แตร่อบระยะเวลาบญัชทีีเ่ร ิม่ในหรอืหลงัวนัที	่1	มกราคม	ในปีดงัตอ่ไปนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				 ปีทีม่ผีลบงัคบัใช้
มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที	่ 1	 (ปรับปรงุ	2555)	เรือ่ง	การน�าเสนองบการเงนิ	 	 	 	 	 	 2557
ฉบบัที	่ 12	 (ปรับปรงุ	2555)	เรือ่ง	ภาษีเงนิได	้ 	 	 	 	 	 	 2557
ฉบบัที	่ 17	 (ปรับปรงุ	2555)	เรือ่ง	สญัญาเชา่	 	 	 	 	 	 	 2557
ฉบบัที	่ 18	 (ปรับปรงุ	2555)	เรือ่ง	รายได	้ 	 	 	 	 	 	 	 2557
ฉบบัที	่ 24	 (ปรับปรงุ	2555)	เรือ่ง	การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั	 	 	 2557
ฉบบัที	่ 28	 (ปรับปรงุ	2555)	เรือ่ง	เงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม	 	 	 	 	 	 2557
ฉบบัที	่ 31	 (ปรับปรงุ	2555)	เรือ่ง	สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้	 	 	 	 	 	 2557
ฉบบัที	่ 34	 (ปรับปรงุ	2555)	เรือ่ง	งบการเงนิระหวา่งกาล	 	 	 	 	 	 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	
ฉบบัที	่ 2	 (ปรับปรงุ	2555)	เรือ่ง	การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ	์ 	 	 	 	 	 2557
ฉบบัที	่ 3	 (ปรับปรงุ	2555)	เรือ่ง	การรวมธรุกจิ	 	 	 	 	 	 	 2557
ฉบบัที	่ 4	 (ปรับปรงุ	2555)	เรือ่ง	สญัญาประกนัภยั	 	 	 	 	 	 	 2559
ฉบบัที	่ 5	 (ปรับปรงุ	2555)	เรือ่ง	สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการด�าเนนิงานทีย่กเลกิ	 	 2557
ฉบบัที	่ 8	 (ปรับปรงุ	2555)	เรือ่ง	สว่นงานด�าเนนิงาน	 	 	 	 	 	 	 2557

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที	่ 15	 เรือ่ง	สิง่จงูใจสญัญาเชา่ด�าเนนิงาน	 	 	 	 	 	 	 2557
ฉบบัที	่ 27	 เรือ่ง	การประเมนิเนือ้หาของรายการทีเ่กีย่วกบัรปูแบบของกฎหมายตามสญัญาเชา่	 	 	 2557
ฉบบัที	่ 29	 เรือ่ง	การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร	 	 	 	 	 	 2557
ฉบบัที	่ 32	 เรือ่ง	สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน	-	ตน้ทนุเว็บไซต	์	 	 	 	 	 	 2557

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	
ฉบบัที	่ 1	 เรือ่ง	การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน		การบรูณะ	
	 	 และหนีส้นิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั	 	 	 	 	 	 	 2557
ฉบบัที	่ 4	 เรือ่ง	การประเมนิวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเชา่หรอืไม	่ 	 	 	 	 2557
ฉบบัที	่ 5	 เรือ่ง	สทิธใินสว่นไดเ้สยีจากกองทนุการรือ้ถอน	การบรูณะและ	
	 	 การปรับปรงุสภาพแวดลอ้ม	 	 	 	 	 	 	 	 2557
ฉบบัที	่ 7	 เรือ่ง	การปรับปรงุยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชฉีบบัที	่29	
	 	 เรือ่ง	การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีม่ภีาวะเงนิเฟ้อรนุแรง	 	 	 	 2557
ฉบบัที	่ 10	 เรือ่ง	งบการเงนิระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่	 	 	 	 	 	 2557
ฉบบัที	่ 12	 เรือ่ง	ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร	 	 	 	 	 	 	 	 2557
ฉบบัที	่ 13	 เรือ่ง	โปรแกรมสทิธพิเิศษแกล่กูคา้	 	 	 	 	 	 	 2557
ฉบบัที	่ 17	 เรือ่ง	การจา่ยสนิทรัพยท์ีไ่มใ่ชเ่งนิสดใหเ้จา้ของ	 	 	 	 	 	 2557
ฉบบัที	่ 18	 เรือ่ง	การโอนสนิทรัพยจ์ากลกูคา้	 	 	 	 	 	 	 2557

	 ฝ่ายบรหิารของบรษัิท	ไดป้ระเมนิแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่1	(ปรับปรงุ	2555),	ฉบบัที	่12	(ปรับปรงุ	2555),	ฉบบัที	่17	(ปรับปรงุ	2555),	
ฉบบัที	่18	(ปรับปรงุ	2555),	ฉบบัที	่24	(ปรับปรงุ	2555),	ฉบบัที	่34	(ปรับปรงุ	2555)	และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที	่8	(ปรับปรงุ	2555)	จะไมม่ี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส�าคญัตอ่งบการเงนิเมือ่น�ามาถอืปฏบิตั	ิสว่นมาตรฐานการบญัช	ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	การตคีวามมาตรฐานการบญัชแีละ
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิอืน่ๆ	ไมเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษัิท	ดงันัน้จงึไมม่ผีลกระทบตอ่งบการเงนิเมือ่น�ามาถอืปฏบิตั ิ
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2. นโยบายการบญัชทีีส่�าคญั

2.1   การรบัรูร้ายได้
	 บรษัิท	 รับรูร้ายไดจ้ากสญัญาราคาคงทีต่ามวธิอีัตราสว่นของงานทีท่�าเสร็จ	ซึง่ค�านวณตามอัตราสว่นของตน้ทนุการกอ่สรา้งทีเ่กดิขึน้ของงานทีท่�า
เสร็จจนถงึปัจจบุนั	กบัประมาณการตน้ทนุการกอ่สรา้งทัง้ส ิน้โดยพจิารณารว่มกบัผลส�าเร็จของงานทีป่ระเมนิโดยวศิวกรของบรษัิท

2.2   เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด
	 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด	ทีแ่สดงในงบกระแสเงนิสด	ประกอบดว้ย	เงนิสด	และเงนิฝากธนาคารประเภทออมทรัพย	์	และกระแสรายวนั

2.3   มลูคา่งานตามสญัญาทีย่งัไมเ่รยีกเก็บจากลกูคา้
	 มลูคา่งานตามสญัญาทีย่ังไมเ่รยีกเก็บจากลกูคา้	ประกอบดว้ย	ตน้ทนุการกอ่สรา้งและคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัโครงการ		รวมทัง้ก�าไรหรอืขาดทนุสทุธิ
ทีไ่ดค้�านวณขึน้หกัดว้ยจ�านวนทีเ่รยีกเกบ็จากลกูคา้แลว้
	 สัญญาทีม่มีูลค่าของงานเกนิกว่าจ�านวนเงนิทีเ่รยีกเก็บจากลูกคา้จะแสดงไวภ้ายใตส้นิทรัพยห์มุนเวยีน	ส่วนสัญญาทีม่กีารเรยีกเก็บเงนิลูกคา้
มากกวา่มลูคา่งานจะแสดงไวเ้ป็น	“รายไดรั้บลว่งหนา้”	ภายใตห้นีส้นิหมนุเวยีน

2.4   สนิคา้คงเหลอื
	 วตัถดุบิและวสัดแุสดงในราคาทนุ	(วธิเีขา้กอ่น	-	ออกกอ่น)	หรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดรั้บแลว้แตร่าคาใดจะต�า่กวา่

2.5   ทีด่นิ  อาคารและอปุกรณ์
	 ทีด่นิ		อาคารและอปุกรณ	์	แสดงในราคาทนุ
	 คา่เสือ่มราคา	ค�านวณโดยวธิเีสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสนิทรัพย	์	ดงันี้
	 	 	 	 	 	 	     ปี
	 อาคาร	 	 	 	 	 	 10	-	20
	 เครือ่งจักรและอปุกรณ	์ 	 	 	 5	-	20
	 เครือ่งตกแตง่		ตดิตัง้		และเครือ่งใชส้�านักงาน	 	 3		-	5
	 ยานพาหนะ	 	 	 	 		 3	-	10

2.6   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน
	 โปรแกรมคอมพวิเตอร	์แสดงในราคาทนุสทุธจิากคา่ตดัจ�าหน่ายสะสม	คา่ตดัจ�าหน่าย							ค�านวณโดยวธิเีสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณ
เป็นเวลา	5	-	10	ปี

2.7   สญัญาเชา่การเงนิ
	 บรษัิท	บนัทกึยานพาหนะ			ตามสญัญาเชา่การเงนิเป็นสนิทรัพย	์	และหนีส้นิดว้ยจ�านวนเทา่กบัราคายตุธิรรมของสนิทรัพยท์ีเ่ชา่		ณ		วนัเริม่ตน้
ของสญัญาเชา่	 	หรอืมลูคา่ปัจจบุันของจ�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีต่อ้งจา่ยตามสญัญาเชา่แลว้แตจ่�านวนใดจะต�า่กวา่	 	ซึง่ใชอ้ตัราดอกเบีย้ตามสญัญาเชา่ส�าหรับการ
คดิลดเพือ่ค�านวณมลูคา่ปัจจบุนัของจ�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีต่อ้งจา่ยตามสญัญาเชา่		โดยดอกเบีย้จา่ยจะถกูบนัทกึตามงวดตา่ง	ๆ	ตลอดอายสุญัญาเชา่		ตามยอดคงเหลอื
ของเจา้หนี	้ตามสญัญาเชา่การเงนิในแตล่ะงวด

2.8   เครือ่งมอืทางการเงนิ
	 เครือ่งมอืทางการเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ	ประกอบดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด	ลกูหนีแ้ละเจา้หนีก้ารคา้		คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย	
และหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ	ซึง่นโยบายการบญัชเีฉพาะส�าหรับรายการแตล่ะรายการ	ไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแตล่ะหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง

2.9  รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศ
	 รายการทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศบนัทกึบญัชเีป็นเงนิบาท	ตามอตัราแลกเปลีย่น	ณ	วนัทีเ่กดิรายการ	สว่นยอดคงเหลอืของสนิทรัพย	์และหนีส้นิ
ทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศ	ณ	วนัสิน้ปี				จะแปลงคา่เป็นเงนิบาทตามอตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ทีธ่นาคารพาณชิย	์	รับซือ้และขาย	ณ	วนัสิน้ปี		ตามล�าดบั		
	 ก�าไรหรอืขาดทนุจากการแปลงคา่ดงักลา่วไดร้วมอยูใ่นงบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จแลว้

2.10 ก�าไรตอ่หุน้ข ัน้พืน้ฐาน
	 ก�าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน	ค�านวณโดย	การหารก�าไรสทุธดิว้ยจ�านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน�้าหนักทีอ่อกจ�าหน่ายและเรยีกช�าระแลว้

2.11 การใชด้ลุยพนิจิและประมาณการทางบญัชี
	 ในการจัดท�างบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชทีีรั่บรองทัว่ไป	ฝ่ายบรหิารอาจตอ้งใชด้ลุยพนิจิ	และการประมาณการผลกระทบของเหตกุารณท์ี่
ไมแ่น่นอนในอนาคตทีอ่าจมผีลกระทบตอ่จ�านวนเงนิ	ทีแ่สดงในงบการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	ดว้ยเหตนุีผ้ลทีเ่กดิขึน้จรงิ
จงึอาจแตกตา่งไปจากจ�านวนทีป่ระมาณการไว ้
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2.12  ผลประโยชนพ์นกังาน
	 บรษัิท	รับรูเ้งนิเดอืน	คา่จา้ง	โบนัส	เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมและผลประโยชนอ์ืน่	ๆ		เป็นคา่ใชจ้า่ยเมือ่เกดิรายการ

	 ผลประโยชนเ์มือ่เกษียณอายุ
	 เงนิชดเชยเมือ่ออกจากงานของพนักงานตามทีก่�าหนดไวใ้นกฎหมายของประเทศไทย	บนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยในสว่นของก�าไรขาดทนุตลอดอายุ
การท�างานของพนักงาน	ภาระผกูพันของบรษัิทเกีย่วกบัผลประโยชนพ์นักงานหลังออกจากงานนีค้�านวณโดยนักคณติศาสตรป์ระกนัภัยตามหลักคณติศาสตร์
ประกนัภยั	โดยใชว้ธิคีดิลดแตล่ะหน่วยทีป่ระมาณการไว	้	อยา่งไรกต็าม	ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานทีเ่กดิขึน้จรงินัน้อาจแตกตา่งไปจากทีป่ระมาณไว ้
	 บรษัิท	จะรับรูก้�าไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัทีเ่กดิขึน้ในสว่นของก�าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จในงวดทีเ่กดิรายการ

2.13 ภาษเีงนิได้
  • ภาษีเงนิไดส้�าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงนิไดข้องปัจจบุนัและภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช	ีภาษีเงนิไดข้องปีปัจจบุนัและภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี
รับรูใ้นงบก�าไรขาดทนุ	ยกเวน้สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรวมธรุกจิหรอืรายการทีรั่บรูโ้ดยตรงในสว่นของผูถ้อืหุน้	หรอืก�าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่
  • ภาษีเงนิไดปั้จจุบัน	ไดแ้ก	่ภาษีทีค่าดวา่จะจ่ายใหก้ับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยค�านวณจากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑท์ีก่�าหนดใน
กฎหมายภาษีอากร	โดยใชอ้ตัราภาษีทีป่ระกาศใชห้รอืทีค่าดวา่มผีลบงัคบัใช	้ณ	วนัทีร่ายงาน	
  •ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช	ีบนัทกึโดยค�านวณจากผลแตกตา่งชัว่คราวทีเ่กดิขึน้ระหวา่งมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิ	ณ	วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิทีเ่กีย่วขอ้งนัน้
  • ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช	ีวดัมลูคา่โดยใชอ้ตัราภาษีทีค่าดวา่จะใชก้บัผลแตกตา่งชัว่คราว	เมือ่มกีารกลบัรายการโดยองิกบักฎหมายทีป่ระกาศ
ใชห้รอืทีค่าดวา่มผีลบงัคบัใช	้ณ	วนัทีร่ายงาน

	 สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช	ีจะบนัทกึตอ่เมือ่มคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอนวา่ก�าไรเพือ่เสยีภาษีในอนาคตจะมจี�านวนเพยีงพอกบัการ
ใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกตา่งชัว่คราวดังกลา่ว	สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญชจีะถกูทบทวน	ณ	ทกุวันทีร่ายงานและจะถกูปรับลดลงเทา่ทีป่ระโยชนท์าง
ภาษีจะมโีอกาสถกูใชจ้รงิ

	 มกีารเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชนีี	้เนือ่งจากเดมิบรษัิท	ฯ	ไมม่กีารบนัทกึภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชผีลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบาย
การบญัช	ีไดถ้กูเปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้	3

3.   ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี

	 ในระหวา่งปีปัจจบุนั	บรษัิทไดเ้ปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีรือ่งภาษีเงนิได	้ 	 	 	 เนือ่งจากบรษัิทน�ามาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่12	เรือ่งภาษีเงนิได	้
มาถอืปฏบิตัโิดยการปรับปรงุยอ้นหลงักบังบการเงนิงวดกอ่นทีน่�ามาแสดงเปรยีบเทยีบเสมอืนวา่บรษัิท	ไดบ้นัทกึภาษีเงนิไดแ้ละภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชมีา
โดยตลอด	ดงันัน้งบการเงนิส�าหรับปี	2555	ทีน่�ามาแสดงเปรยีบเทยีบจงึเป็นงบการเงนิทีจั่ดท�าขึน้ตามนโยบายใหม่

	 จ�านวนเงนิของรายการปรับปรงุทีม่ผีลกระทบตอ่รายการในงบแสดงฐานะการเงนิ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2555	และ		1	มกราคม	2555	มดีงันี้

สนิทรพัย์

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี

สว่นของผูถ้อืหุน้

ก�าไรสะสม	-	ยงัไมไ่ดจั้ดสรร

-

1,050,421,562.22

2,063,848.88

2,063,848.88

ตามทีเ่คยรายงาน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555

หน่วย	:	บาท

ผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลง
นโยบายการบญัชี

ปรบัปรงุใหม่

							2,063,848.88	

		1,052,485,411.10
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	 จ�านวนเงนิของรายการปรับปรงุทีม่ผีลกระทบตอ่รายการในงบก�าไรขาดทนุ	ส�าหรับปีสิน้สดุวนัที	่	31	ธนัวาคม	2555	มดีงันี	้

	 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชทีีม่ตีอ่ก�าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ	ส�าหรับปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2556		มดีงันี	้

4.   เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด

สนิทรพัย์

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี

สว่นของผูถ้อืหุน้

ก�าไรสะสม	-	ยงัไมไ่ดจั้ดสรร

เงนิสด

เงนิฝากธนาคาร

รวมเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด

-

319,352,200.02

		891,405.00									

	891,405.00

																124,376.00

						2,336,359,954.16

						2,336,484,330.16

ณ วนัที ่1 มกราคม 2555

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม

หน่วย	:	บาท

หน่วย	:	บาท

ผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลง
นโยบายการบญัชี

2556 2555

ปรบัปรงุใหม่

						891,405.00						

320,243,605.02

1,709.00

26,250,315.98

26,252,024.98

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้

ก�าไรส�าหรับปี

ก�าไรตอ่หุน้

ก�าไรส�าหรับปีกอ่นการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิไดล้ดลง(เพิม่ขึน้)

ก�าไรส�าหรับปีภายหลงัการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี

ก�าไรตอ่หุน้

6,455,056.99

791,619,362.20

3.53

		(1,172,443.88)						

		1,172,443.88						

-

ตามทีเ่คยรายงาน

ตามทีเ่คยรายงาน

หน่วย	:	บาท

หน่วย	:	บาท

ผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลง
นโยบายการบญัชี

ปรบัปรงุใหม่

					5,282,613.11

792,791,806.08

3.53

		1,206,259,829.07

										43,773.72

		1,206,303,602.79

																			4.93
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	 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชทีีม่ตีอ่ก�าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ	ส�าหรับปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2556		มดีงันี	้

4.   เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด

5.   ลกูหนีก้ารคา้  

ลกูหนีท้ีเ่กนิก�าหนดช�าระมากกวา่	12	เดอืนนัน้	บรษัิทคาดวา่จะไดรั้บช�าระเงนิภายในปี	2557

ยงัไมถ่งึก�าหนดช�าระ

เกนิก�าหนดช�าระ

นอ้ยกวา่		3		เดอืน

มากกวา่		3		เดอืน		ถงึ		6		เดอืน

มากกวา่		6		เดอืน		ถงึ		12		เดอืน

มากกวา่	12	เดอืน

รวม

162,064,975.07

163,499,456.46

-

-

844,448.63

326,408,880.16

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม

หน่วย	:	บาท

2556 2555

364,828,397.09

155,068,501.31

10,873,289.35

36,173,112.19

-

566,943,299.94

6.  มลูคา่งานตามสญัญาทีย่งัไมเ่รยีกเก็บจากลกูคา้และรายไดร้บัลว่งหนา้  

มลูคา่งานตามสญัญาทีย่งัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็จากลกูคา้

มลูคา่งานตามสญัญา

การรับรูร้ายไดต้ามอตัราสว่นของงานทีท่�าเสร็จ

หกั		มลูคา่งานกอ่สรา้งทีเ่รยีกเกบ็

มลูคา่งานตามสญัญาทีย่งัไมเ่รยีกเกบ็จากลกูคา้

รายไดรั้บลว่งหนา้

มลูคา่งานตามสญัญา

มลูคา่งานกอ่สรา้งทีเ่รยีกเกบ็

หกั		การรับรูร้ายไดต้ามอตัราสว่นของงานทีท่�าเสร็จ

รายไดรั้บลว่งหนา้

7,308,030,117.84

6,178,792,536.33

(5,511,672,017.00)

667,120,519.33

18,978,792.68

13,037,907.81

(9,398,298.13)

3,639,609.68

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม

หน่วย	:	บาท

2556 2555

2,018,504,834.06

820,081,694.73

(723,769,869.57)

96,311,825.16

-

-

-

-

7.ลกูหนีอ้ ืน่

คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนา้

เงนิทดรองจา่ย

อืน่ๆ		

รวม

14,185,584.83

2,438,844.59

749,224.00

17,373,653.42

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม

หน่วย	:	บาท

2556 2555

11,975,830.91

3,908,564.79

1,170,229.74

17,054,625.44
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8.  สนิคา้คงเหลอื

9.  เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มรอรบัคนื

	 เงนิลงทุนในบรษัิทร่วมรอรับคนืจากการช�าระบัญชเีป็นเงนิลงทุนในบรษัิท	 เทอรม์อล	 เอ็นจเินียริง่	 เซอรว์สิ	จ�ากัด	ซึง่ไดป้ระกอบธุรกจิรับจา้ง
ออกแบบดา้นวศิวกรรม	สดัสว่นเงนิลงทนุรอ้ยละ	20	ของทนุจดทะเบยีน	14.40	ลา้นบาท	เดมิบรษัิท	บนัทกึโดยวธิสีว่นไดเ้สยีในงบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุ
ตามวธิสีว่นไดเ้สยี	และบนัทกึโดยวธิรีาคาทนุในงบการเงนิเฉพาะบรษัิท		อยา่งไรกต็าม	บรษัิทดงักลา่วไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษัิทแลว้เมือ่วนัที	่25	พฤศจกิายน	
2554	และจดทะเบยีนเสร็จสิน้การช�าระบญัชแีลว้เมือ่วนัที	่23	กมุภาพันธ	์2555	

วตัถดุบิและวสัดุ

สนิคา้ระหวา่งทาง

รวม

307,613,330.91

77,544,561.81

385,157,892.72

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม

หน่วย	:	บาท

2556 2555

489,046,524.00

9,943,506.02

498,990,030.02
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11.  สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ

คา่ตดัจ�าหน่ายส�าหรับปี	มจี�านวน	1,022,870.00	บาท	ในปี	2556	และ	766,493.81	บาท	ในปี	2555	ไดร้วมอยูใ่นงบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จแลว้

ราคาของสนิทรัพยต์ามสญัญาเชา่การเงนิ

หกั		คา่เสือ่มราคาสะสม

มลูคา่สทุธติามบญัชี

ราคาทนุ	:

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2555

ซือ้เพิม่

ลดลง

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556

คา่ตดัจ�าหน่ายสะสม	:

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2555

คา่ตดัจ�าหน่ายส�าหรับปี

ลดลง

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556

มลูคา่สทุธติามบญัช	ี:

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2555

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556

32,663,197.98

(2,957,788.94)

29,705,409.04

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม

หน่วย	:	บาท

หน่วย	:	บาท

2556 2555

โปรแกรมคอมพวิเตอร์

27,799,757.80

(2,889,764.68)

24,909,993.12

5,944,782.75

991,291.80

-

6,936,074.55

(1,671,559.59)

(1,022,870.00)

-

(2,694,429.59)

4,273,223.16

4,241,644.96

12.    วงเงนิสนิเชือ่

	 ณ		วนัที	่	31	ธนัวาคม	2556	และ	2555		บรษัิท		มวีงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละวงเงนิสนิเชือ่จากธนาคารสองแหง่	ค�้าประกนัโดยเงนิฝากธนาคาร	การ
จดจ�านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบางสว่นและกรรมการทา่นหนึง่ของบรษัิท		ดงันี้

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	และ	2555	บรษัิท	มสีนิทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ		มรีาคาทนุเดมิและคา่เสือ่มราคาสะสม	ดงันี้

วงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละวงเงนิสนิเชือ่

วงเงนิค�้าประกนั	–	วงเงนิเดมิ

วงเงนิค�้าประกนั	เลตเตอรอ์อฟเครดติ	ทรัสตร์ซีทีส	์-	วงเงนิใหม่

50.00

390.00

1,251.71

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม

หน่วย	:	ลา้นบาท

2556 2555

50.00

390.00

1,251.71
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	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	และ	2555	บรษัิท	มหีนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ	โดยมรีายละเอยีดของจ�านวนเงนิทีต่อ้งจา่ยช�าระดงันี้

	 ภายใตเ้งือ่นไขของสญัญาดงักลา่วขา้งตน้	บรษัิท		มสีทิธใินการเลอืกทีจ่ะซือ้ทรัพยส์นิตามสญัญาเชา่เมือ่ส ิน้สดุตามสญัญาเชา่	และบรษัิท	จะตอ้ง
ปฏบิตัติามเงือ่นไขและขอ้จ�ากดัตา่ง	ๆ	ทีก่�าหนดไวใ้นสญัญาดงักลา่ว

13.  หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ

-		ยานพาหนะ

หกั		ดอกเบีย้รอตดับญัชี

หกั		สว่นทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ	–	สทุธิ

ถงึก�าหนดการจา่ยช�าระภายในหนึง่ปี

ถงึก�าหนดการจา่ยช�าระ	เกนิหนึง่ปีแตไ่มเ่กนิหา้ปี

รวม

ถงึก�าหนดการจา่ยช�าระภายในหนึง่ปี

ถงึก�าหนดการจา่ยช�าระ	เกนิหนึง่ปีแตไ่มเ่กนิหา้ปี

รวม

14,498,085.94

(976,806.51)

13,521,279.43

(6,269,983.81)

7,251,295.62

6,269,983.81

7,251,295.62

13,521,279.43

5,526,370.42

9,681,121.77

15,207,492.19

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555

ดอกเบีย้รอตดั

ดอกเบีย้รอตดั

หน่วย	:	บาท

หน่วย	:	บาท

หน่วย	:	บาท

2556

เงนิตน้

เงนิตน้

2555

บญัชี

บญัชี

รวม

รวม

16,487,599.02

(1,280,106.83)

15,207,492.19

(5,526,370.42)

9,681,121.77

542,097.19

434,709.32

976,806.51

603,893.58

676,213.25

1,280,106.83

6,812,081.00

7,686,004.94

14,498,085.94

6,130,264.00

10,357,335.02

16,487,599.02
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	 คา่ใชจ้า่ยทีรั่บรูใ้นก�าไรหรอืขาดทนุส�าหรับปี	สิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2556	และ2555	มดีงันี้

	 ขอ้สมมตุหิลกัในการประมาณการตามหลกัการคณติศาสตรป์ระกนัภยั	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2556	และ	2555

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงาน

	 ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	เมือ่วนัที	่18	มนีาคม	2556				ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตพิเิศษใหเ้พิม่ทนุจดทะเบยีนจากเดมิจ�านวน	224,400,000.00	บาท
(	หุน้สามญั	2,244,400	หุน้	มลูคา่หุน้ละ	100.00	บาท	)	เป็น	240,000,000.00	บาท	(หุน้สามญั	2,400,000	หุน้	มลูคา่หุน้ละ	100.00	บาท)		ซึง่บรษัิท	ไดจ้ด
ทะเบยีนเพิม่ทนุกบักระทรวงพาณชิยแ์ลว้	เมือ่วนัที	่18	มนีาคม	2556	

	 ในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้	เมือ่วนัที	่7	พฤษภาคม	2556				ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตพิเิศษใหด้�าเนนิการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้	โดยลดมลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้
จากเดมิหุน้ละ	100	บาท	เป็นมลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ	1	บาท	ซึง่ท�าใหจ้�านวนหุน้ของบรษัิท	ฯ	เพิม่ขึน้จากเดมิ	2.4	ลา้นหุน้	เป็น	240	ลา้นหุน้	และเพิม่ทนุ
จดทะเบยีนของบรษัิท	จากเดมิ	240	ลา้นบาท	(	หุน้สามญั	240	ลา้นหุน้	มลูคา่หุน้ละ	1.00	บาท	)	เป็น	320	ลา้นบาท	(หุน้สามญั	320	ลา้นหุน้	มลูคา่หุน้ละ	
1.00	บาท)		ซึง่บรษัิท	ไดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพาณชิยแ์ลว้	เมือ่วนัที	่9	พฤษภาคม	2556

	 ในระหวา่งวนัที	่19	-22	พฤศจกิายน	2556	บรษัิทไดเ้สนอขายหุน้สามญัใหแ้กป่ระชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก		จ�านวน	80	ลา้นหุน้	มลูคา่ทีต่ราไว ้
หุน้ละ	1	บาท	ในราคาเสนอขายหุน้ละ	30	บาท	โดยบรษัิท	ไดช้�าระเงนิคา่หุน้เพิม่ทนุจ�านวน	2,400	ลา้นบาท	เป็นทนุเรอืนหุน้จ�านวน	80	ลา้นบาท	(หุน้สามญั	
80	ลา้นหุน้	มลูคา่หุน้ละ	1	บาท)	และเป็นสว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั	2,239.64	ลา้นบาท	(สทุธจิากคา่ใชจ้า่ยในการเสนอขายหุน้สามญัจ�านวน	80.36	ลา้นบาท)	
บรษัิทไดจ้ดทะเบยีนทนุช�าระแลว้ของหุน้เพิม่ทนุดงักลา่วกบักระทรวงพาณชิยแ์ลว้เมือ่วนัที	่25	พฤศจกิายน	2556	

*				ขึน้อยูก่บัอตัราถวัเฉลีย่ของกลุม่อายขุองพนักงาน
**		อา้งองิตามตารางมรณะไทย	2551	ประเภทสามญั	(TMO2008:	Thai	Mortality	Ordinary	Tables	of	2008)

14.  ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน

15. ทนุเรอืนหุน้

-		ภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงาน	ณ	วนัที	่1	มกราคม	2556

-		ผลประโยชนท์ีจ่า่ยแลว้

-		ตน้ทนุบรกิารปัจจบุนัและดอกเบีย้

-		ผลก�าไร	(ขาดทนุ)	จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั

-		ภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงาน	ณ	วนัที	่31		ธนัวาคม	2556

หน่วย	:	บาท

8,973,256.00

-

1,564,857.00

-

10,538,113.00

-		ตน้ทนุบรกิารปัจจบุนั

-		ตน้ทนุดอกเบีย้

-		ผลก�าไร	(ขาดทนุ)	จากการประมาณการ

			ตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั

													รวม

1,246,569.00

		318,288.00

-

1,564,857.00

หน่วย	:	บาท
2556 2555

1,074,816.00

					99,439.00

4,827,651.00

6,001,906.00

อตัราคดิลด

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน

อตัราการหมนุเวยีนพนักงาน

อตัรามรณะ

รอ้ยละ

3.5474

5

0-0.15*

TMO2008**
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	 ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2556	เมือ่วันที	่18	มนีาคม	2556	ผูถ้อืหุน้มมีตใิหจ้า่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหุน้	จากผลการด�าเนนิงานประจ�าปี	
2555	ในอตัราหุน้ละ	100	บาท	รวมเป็นจ�านวนเงนิ	224.40	ลา้นบาท		โดยบรษัิท	ไดจ้า่ยเงนิปันผลดงักลา่วแลว้เมือ่วนัที	่29	มนีาคม	2556	และในการประชมุ
คณะกรรมการบรษัิทครัง้ที	่2/2556		เมือ่วนัที	่28	มนีาคม	2556	คณะกรรมการมมีตใิหจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลแกผู่ถ้อืหุน้จากก�าไรสะสม	ในอตัราหุน้ละ100	
บาท	รวมเป็นจ�านวนเงนิ	224.40	ลา้นบาท		โดยบรษัิท	ไดจ้า่ยเงนิปันผลดงักลา่วแลว้เมือ่วนัที	่26	เมษายน	2556	

	 	ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2555	เมือ่วนัที	่	30	เมษายน	2555		ผูถ้อืหุน้มมีตใิหจ้า่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหุน้	ในอตัราหุน้ละ	25.40	บาท
รวมเป็นจ�านวนเงนิ	57	ลา้นบาท			โดยบรษัิท	ฯ	ไดจ้า่ยเงนิปันผลดงักลา่วแลว้	เมือ่วนัที	่	25	มถินุายน	2555	

	 ตามพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจ�ากดั		บรษัิท	จะตอ้งจัดสรรเงนิส�ารองตามกฎหมายไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	5	ของก�าไรสทุธปิระจ�าปีหกัดว้ย
ยอดขาดทนุสะสมยกมา	(ถา้ม)ี		จนกวา่ทนุส�ารองนีจ้ะมจี�านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	10	ของทนุจดทะเบยีน	เงนิส�ารองตามกฎหมายนีจ้ะน�าไปจา่ยเป็นเงนิปันผล
ไมไ่ด ้

16.  เงนิปนัผลจา่ย

17.  ส�ารองตามกฎหมาย

	 	บรษัิท		ไดจั้ดตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีขึน้ในปี	2556		โดยพนักงานจา่ยเงนิสะสมในอตัรารอ้ยละ	5	ของเงนิเดอืนและบรษัิท	ฯ	จา่ยสมทบอกี
สว่นหนึง่	ในจ�านวนทีเ่ทา่กนัเพือ่เขา้กองทนุส�ารองเลีย้งชพี	โดยใหส้ถาบนัการเงนิในประเทศแหง่หนึง่เป็นผูจั้ดการกองทนุ	ตามพระราชบญัญัตกิองทนุส�ารองเลีย้งชพี		
พ.ศ.2530	และพระราชบญัญัตกิองทนุส�ารองเลีย้งชพี	(	ฉบบัที	่2	)	พ.ศ.2542

	 บรษัิทไดจ้า่ยเงนิสมทบกองทนุฯส�าหรับปีสิน้สดุวนัที	่	31		ธนัวาคม		2556		เป็นจ�านวน	1.86	ลา้นบาท

	 รายไดส้�าหรับกจิการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิและไมไ่ดรั้บการสง่เสรมิ	ส�าหรับปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2556	และ	2555		มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้

18.  กองทนุส�ารองเลีย้งชพีพนกังาน

19. ก�าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลีย่น

20.  รายได้

ผลก�าไร	(ขาดทนุ)	ทีเ่กดิขึน้แลว้

ผลก�าไร	(ขาดทนุ)	ทีย่งัไมเ่กดิขึน้

รวม

(35,856,462.92)

(20,213,475.97)

(56,069,938.89)

หน่วย	:	บาท

หน่วย	:	บาท

หน่วย	:	บาท

2556

2555

2556 2555

25,491,745.18

(15,947,400.52)

9,544,344.66

รายไดต้ามสญัญา	-	สง่ออก

รายไดต้ามสญัญา	-	ในประเทศ

รายไดอ้ืน่

รวม

รายไดต้ามสญัญา	-	สง่ออก

รายไดต้ามสญัญา	-	ในประเทศ

ก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่น

รายไดอ้ืน่

รวม

3,698,095,906.92

-

1,771,008.40

3,699,866,915.32

3,483,823,970.88

-

33,806,797.94

24,825.91

3,517,655,594.73

กจิการทีไ่ดร้บั
การสง่เสรมิ

กจิการทีไ่ดร้บั
การสง่เสรมิ

กจิการทีไ่มไ่ดร้บั
การสง่เสรมิ

กจิการทีไ่มไ่ดร้บั
การสง่เสรมิ

รวมรายได้

รวมรายได้

211,516,065.10

-

			17,510,226.20	

					229,026,291.30

129,725,099.43

-

(24,262,453.28)

29,458,888.40

134,921,534.55

3,909,611,972.02

-

19,281,234.60					

3,928,893,206.62

3,613,549,070.31

-

9,544,344.66

29,483,714.31

3,652,577,129.28
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	 คา่ใชจ้า่ยส�าคญั	ๆ	ส�าหรับปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2556		และ	2555	ซึง่จ�าแนกตามลกัษณะไดด้งันี้

	 คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิไดส้�าหรับปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2556	และ	2555	ประกอบดว้ย

21.  คา่ใชจ้า่ยตามลกัษณะ

23. คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้

วตัถดุบิและวสัดใุชไ้ป

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน

คา่บรกิารตา่ง	ๆ		

คา่จา้งแรงงาน

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ�าหน่าย

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิไดข้องปีปัจจบุนั

คา่ใชจ้า่ย(รายได)้ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีากการเกดิผลแตกตา่งชัว่คราว

ผลกระทบตอ่ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีากการ-เปลีย่นแปลงอตัราภาษี

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิไดท้ีแ่สดงอยูใ่นงบก�าไรขาดทนุ

		1,454,951,739.08	

		519,124,612.53

289,128,375.35

165,594,563.76

50,352,492.38

	11,212,494.82

					(312,971.40)

						269,197.68

	11,168,721.10

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม

หน่วย	:	บาท

หน่วย	:	บาท

2556

2556

2555

2555

1,827,003,841.34

473,537,164.82

215,805,226.66

99,143,777.03

39,978,077.91

(ปรับปรงุใหม)่

6,455,056.99

					(1,380,438.38)

								207,994.50

						5,282,613.11

	 บรษัิท	ไดรั้บสทิธแิละประโยชนท์างภาษีหลายประการ			จากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ	ภายใตพ้ระราชบญัญัตสิง่เสรมิการลงทนุ	พ.ศ.	2550												
ซึง่รวมถงึไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งเสยีภาษีเงนิได	้		นติบิคุคลส�าหรับการด�าเนนิงานในกจิการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิ					(ตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ขอ้	28)

	 อตัราทีบ่รษัิท		ใชใ้นการค�านวณภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล	ของก�าไรของการด�าเนนิงานสว่นซึง่ไมไ่ด	้	รับสทิธยิกเวน้ภาษีในปี	2555	ในอตัรารอ้ยละ	23	
และอตัรารอ้ยละ	20	ในปี	2556	และปีถดัไป

22.  ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล
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	 รายการกระทบยอดจ�านวนเงนิระหวา่งคา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิไดก้บัผลคณูของก�าไรทางบญัชกีบัอตัราภาษีทีใ่ชส้�าหรับปีสิน้สดุวนัที	่	31		ธนัวาคม	2556	
และ	2555	สามารถแสดงไดด้งันี้

	 สว่นประกอบของสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชปีระกอบดว้ยรายการดงัตอ่ไปนี้

ก�าไรทางบญัชกีอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล

อตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล

ก�าไรทางบญัชกีอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลคณูอตัราภาษี

ผลกระทบตอ่ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีากการเปลีย่นแปลงอตัราภาษี

คา่ใชจ้า่ย(รายได)้	ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชี

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิไดท้ีแ่สดงอยูใ่นงบก�าไรขาดทนุ

1,217,472,323.89

20%

11,212,494.82

269,197.68

			(312,971.40)

11,168,721.10

หน่วย	:	บาท

หน่วย	:	บาท

2556 2555

(ปรับปรงุใหม)่

798,074,419.19

23%

6,455,056.99

207,994.50

(1,380,438.38)

5,282,613.11

	 เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้สามัญทีต่ราไวต้ามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	ขอ้	ที	่15	 	บรษัิท	ไดป้รับปรงุจ�านวนหุน้สามัญ
ถวัเฉลีย่ถว่งน�้าหนักทีใ่ชใ้นการค�านวณก�าไรตอ่หุน้ส�าหรับปีสิน้สดุวนัที	่31		ธนัวาคม	2555	ใหม	่เพือ่สะทอ้นถงึการเปลีย่นแปลงของจ�านวนหุน้สามญัทัง้หมด	
เป็นผลใหก้�าไรตอ่หุน้ส�าหรับปีสิน้สดุวนัที	่31		ธนัวาคม	2555		เปลีย่นแปลงเป็นดงันี	้

24. ก�าไรตอ่หุน้

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี

				ภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงาน 2,107,622.60

ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2556

ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2555

ณ วนัที ่
1 มกราคม 2555

2,063,848.88 891,405.00

จ�านวนหุน้				(หุน้)

ก�าไรตอ่หุน้	(บาท)

2,244,000

						353.29

ส�าหรับปีสิน้สดุวนัที	่	31		ธนัวาคม	2555

เดมิ ปรบัปรงุใหม่

224,400,000

3.53

	 25.1		บรษัิท	มรีายการธรุกจิทีส่�าคญักบับคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั	ซึง่ยอดคงคา้ง	ณ	วนัที	่	31		ธนัวาคม	2556	และ	2555	มดีงันี้

	 บรษัิท	มรีายการธรุกจิกบับคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั	ส�าหรับปีสิน้สดุวนัที	่	31		ธนัวาคม		2556	และ	2555	ดงันี้

25.รายการทีเ่กดิขึน้กบักจิการทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั

ยอดคงคา้ง ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ

         คา่ใชจ้า่ยลว่งหนา้

												นางจันทรจ์ริา		สมคัรไทย

							  เงนิประกนั

												นางจันทรจ์ริา		สมคัรไทย

รายการทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งปี

     			นางจันทรจ์ริา		สมคัรไทย

																	คา่เชา่

0.07

0.21

0.42

หน่วย	:	ลา้นบาท

หน่วย	:	ลา้นบาท

นโยบายการก�าหนดราคา

2556

2556

2555

2555

-

-

- ในราคาทีต่กลงรว่มกนั
โดยต�า่กวา่ราคายตุธิรรม
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	 บรษัิท	ด�าเนนิการในสว่นงานธรุกจิหลกั	คอื	รับกอ่สรา้งอปุกรณแ์ละผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งหรอืตดิตัง้ในโรงงานอตุสาหกรรม	ซีง่รายได ้
สว่นใหญข่องลกูคา้อยูใ่นสว่นงานทางภมูศิาสตรต์า่งประเทศ	ดงันัน้จงึไมม่กีารแสดงขอ้มลูจ�าแนกตามสว่นงานธรุกจิ

	 ขอ้มลูเกีย่วกบัลกูคา้รายใหญ่
	 ในปี	2556	บรษัิทมรีายไดจ้ากลกูคา้รายใหญจ่�านวน	2	ราย	เป็นจ�านวนเงนิรวมประมาณ	3,909.61		ลา้นบาท	ตามยอดรายไดร้วมของบรษัิท

	 ณ	วนัที	่31		ธนัวาคม	2556	และ	2555	บรษัิท	มตีน้ทนุงานตามสญัญาทีเ่กดิขึน้และก�าไรทีรั่บรู	้จนถงึปัจจบุนั	(รายไดต้ามอตัราสว่นของงานทีท่�าเสร็จ)	
เป็นจ�านวนเงนิประมาณ	2,751.25		ลา้นบาท	และ	2,944.67	ลา้นบาท	ตามล�าดบั

	 บรษัิท	ไดรั้บสทิธพิเิศษจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ	และยงัใชส้ทิธอิยู	่ณ	วนัที	่31		ธนัวาคม		2556		และธนัวาคม	2555	ดงันี้
	 ฉบบัที	่1	บตัรสง่เสรมิการลงทนุ		ลงวนัที	่15	ธนัวาคม	2552	ในกจิการผลติโครงสรา้งโลหะ	สทิธปิระโยชนท์ีส่�าคญั	ไดแ้กก่ารไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงนิไดน้ติบิคุคลส�าหรับก�าไรสทุธจิากการประกอบกจิการทีไ่ดรั้บสง่เสรมิเป็นระยะเวลา	5	ปี	นับแตว่นัทีเ่ร ิม่มรีายได	้(31	ธนัวาคม	2552)						
	 ฉบบัที	่2	บตัรสง่เสรมิการลงทนุ		ลงวนัที	่25	กมุภาพันธ	์2554	ในกจิการผลติโครงสรา้งโลหะ	สทิธปิระโยชนท์ีส่�าคญั	ไดแ้กก่ารไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิได ้
นติบิคุคลส�าหรับก�าไรสทุธจิากการประกอบกจิการทีไ่ดรั้บสง่เสรมิเป็นระยะเวลา	5	ปี	นับแตว่นัทีเ่ร ิม่มรีายได	้	(8	กนัยายน	2554)
	 ฉบับที	่3	บัตรสง่เสรมิการลงทนุ	ลงวันที	่4	กนัยายน	2555	ในกจิการผลติโครงสรา้งโลหะสทิธปิระโยชนท์ีส่�าคัญ		ไดแ้กก่ารไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิได ้
นติบิคุคลส�าหรับก�าไรสทุธจิากการประกอบกจิการทีไ่ดรั้บสง่เสรมิเป็นระยะเวลา	5	ปี	นับแตว่นัทีเ่ร ิม่มรีายได	้(30	กนัยายน	2555)	และบรษัิทไดม้กีาร
ขออนุญาตแกไ้ขโครงการโดยจะปรับเปลีย่นก�าลงัผลติโดยลงทนุเพิม่	จงึไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลตามมาตร	31	วรรคสอง	และวรรคสาม		โดยจะ
ปรับเปลีย่นตามจ�านวนเงนิลงทนุ

	 บรษัิท	ใชส้ทิธแิละประโยชนเ์พิม่เตมิส�าหรับการลงทนุเพือ่พัฒนาทกัษะ	เทคโนโลย	ีและนวตักรรม	(SKILL,	TECHNOLOGY	&	INNOVATION	–	STI)	
ตามมาตรา	16	และมาตรา	31	วรรคสองแหง่พระราชบญัญัตสิง่เสรมิการลงทนุ	พ.ศ.	2520	ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตสิง่เสรมิการลงทนุ	(ฉบบัที	่3)	
พ.ศ.	2544	ยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิุคคลเพิม่เตมิจากหลักเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที	่ 1/2543	และที	่ 2/2543ไดรั้บการยกเวน้
ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลเพิม่เตมิอกี	1	 ปี	 เมือ่มกีารลงทุนหรอืมคีา่ใชจ้่ายในการวจัิยและพัฒนาหรอืออกแบบ	คา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยขีัน้สงู	
(Advanced	Technology	Training)	หรอืคา่ใชจ้า่ยในการสนับสนุนสถาบนัการศกึษาหรอืสถาบนัวจัิย	รวมกนัไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	1	ของมลูคา่ยอดขายรวมใน	3	ปีแรก	
หรอืมคีา่ใชจ้า่ยรวมกนัไมน่อ้ยกวา่	150	ลา้นบาทแลว้แตม่ลูคา่ใดต�า่กวา่	จากบตัรสง่เสรมิการลงทนุ	ฉบบัที	่1	และ	ฉบบัที	่2
	 ทัง้นีบ้รษัิท	จะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขและขอ้ก�าหนดตา่ง	ๆ	ตามทีร่ะบไุวใ้นบตัรสง่เสรมิเพือ่ใหไ้ดรั้บสทิธพิเิศษดงักลา่ว

26. การเสนอขอ้มลูทางการเงนิจ�าแนกตามสว่นงาน

27.   สญัญาระหวา่งกอ่สรา้ง

28.   สทิธปิระโยชนต์ามบตัรสง่เสรมิการลงทนุ

	 ณ	วนัที	่31		ธนัวาคม		2556	และ		2555	บรษัิท	มหีนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้จากการใหธ้นาคารค�้าประกนัดงันี	้

29.   ภาระผกูพนัและหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้

สกลุเงนิบาท

สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐฯ

สกลุเงนิดอลลารอ์อสเตรเลยี	

สกลุเงนิยโูร

สกลุเงนิดอลลารส์งิคโปร์

สกลุเงนิเยน

17.41

2.24

22.67

0.02

															-

																	-	

หน่วย	:	ลา้น

2556 2555

16.36

0.83

21.23

1.03

0.06

			11.00

25.2		คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร

คา่ตอบแทนผูบ้รหิารประกอบดว้ย	เงนิเดอืน	โบนัส	และผลประโยชนอ์ืน่ของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท
คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารส�าหรับปีสิน้สดุวนัที	่	31		ธนัวาคม	2556	และ	2555	มดีงันี้

ผลประโยชนร์ะยะสัน้

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน

												รวม

21.57

								0.16

						21.73

ลา้นบาท

2556 2555

12.97

0.40

13.37
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ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น
	 บรษัิท	มคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ	เนือ่งจากมทีรัพยส์นิและหนีส้นิทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศ	ในปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	
2556		บรษัิทไดเ้ขา้ท�าสญัญาป้องกนัความเสีย่งกบัธนาคารในประเทศแหง่หนึง่	 เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่ง	โดยไมม่วีตัถปุระสงคใ์นการคา้
ก�าไรในสญัญาดงักลา่ว	ทัง้นี	้บรษัิท	จะรับรูใ้นงบการเงนิเมือ่ครบก�าหนดสญัญา	สว่นตา่งทีเ่กดิขึน้จะบนัทกึในงบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

	 ณ	วนัที	่	31		ธนัวาคม		2556	บรษัิทมสีญัญาขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้	เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งคงเหลอื	ดงันี้

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม		2556	และ	2555	บรษัิท	มทีรัพยส์นิและหนีส้นิทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศ		ดงันี้

30.   เครือ่งมอืทางการเงนิ

สนิทรพัยท์ ีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศ

เงนิฝากธนาคาร

-	สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐฯ	

-	สกลุเงนิดอลลารอ์อสเตรเลยี

ลกูหนีก้ารคา้

-	สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐฯ	

-	สกลุเงนิดอลลารอ์อสเตรเลยี

เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่สนิคา้

-	สกลุเงนิดอลลารอ์อสเตรเลยี

เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่ซือ้สนิทรพัยถ์าวร

-	สกลุเงนิดอลลารอ์อสเตรเลยี

เงนิมดัจ�า

-	สกลุเงนิดอลลารอ์อสเตรเลยี

เงนิประกนัผลงาน

-	สกลุเงนิดอลลารอ์อสเตรเลยี

หนีส้นิทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศ

เจา้หนีก้ารคา้ตา่งประเทศ

-	สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐฯ	

-	สกลุเงนิดอลลารอ์อสเตรเลยี

-	สกลุเงนิยโูร

-

7.45

0.01

11.14

0.27

0.05

0.03

8.50

0.90

2.31

0.07

หน่วย	:	ลา้น

2556 2555

0.08

0.48

1.29

38.64

0.84

-

0.03

4.51

3.62

2.45

0.64

ดอลลารอ์อสเตรเลยี

ดอลลารอ์อสเตรเลยี

1,000,000.00

2,000,000.00

28.8820

29.1620

						3		กมุภาพันธ	์	2557

						3		กมุภาพันธ	์	2557

วนัครบก�าหนดตาม
สญัญา

จ�านวนทีข่าย สกลุเงนิ อตัราแลกเปลีย่น
ตามสญัญา
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ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้
	 บรษัิท		มคีวามเสีย่งจากอัตราดอกเบีย้ทีส่�าคัญอันเกีย่วเนือ่งกบัเงนิฝากสถาบันการเงนิ	อยา่งไรก็ตาม		 เนือ่งจากสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิ
สว่นใหญม่อีตัราดอกเบีย้ทีป่รับขึน้ลงตามอตัราตลาด		หรอืมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ ึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั		ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของบรษัิท	
จงึอยูใ่นระดบัต�า่

ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่
	 บรษัิท	มคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่เกีย่วเนือ่งกบัลกูหนีค้า่กอ่สรา้ง		อยา่งไรกต็าม	เนือ่งจากสญัญากอ่สรา้งสว่นใหญข่องบรษัิท	จะท�ากบัลกูคา้ที่
มคีวามสามารถในการช�าระหนี	้ดงันัน้	บรษัิท	จงึไมค่าดวา่จะไดรั้บความเสยีหายอยา่งเป็นสาระส�าคญัจากการเกบ็หนีจ้ากลกูหนีเ้หลา่นี้

มลูคา่ยตุธิรรม
	 ฝ่ายบรหิารของบรษัิท		เชือ่วา่มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิ	จะไมแ่ตกตา่งอยา่งเป็นสาระส�าคญักบัมลูคา่ตามบญัช	ี	

	 บรษัิท	ไดท้�าสญัญาเชา่ทีด่นิกบับคุคลทา่นหนึง่	มกี�าหนดระยะเวลา	2	ปี	6	เดอืน	เริม่ตัง้แตว่นัที	่	1		พฤศจกิายน		2555		ถงึวนัที	่	30		เมษายน		2558	
บรษัิท	จะตอ้งจา่ยคา่เชา่ในอตัราทีก่�าหนดไวใ้นสญัญา

	 คา่เชา่ส�าหรับปี	มจี�านวน	1,200,000.00	บาท	ไดร้วมอยูใ่นงบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จแลว้
	 คา่เชา่ขัน้ต�า่ตามสญัญาเชา่ดงักลา่วทีต่อ้งจา่ยในอนาคตมดีงันี้
	 																																																																											 	 ลา้นบาท
	 ไมเ่กนิหนึง่ปี	 	 	 	 	 	 1.20
	 เกนิหนึง่ปีแตไ่มเ่กนิหา้ปี	 	 	 	 	 0.40

	 บรษัิท	ไดม้กีารจัดประเภทรายการบัญชบีางบัญชใีนงบการเงนิทีน่�ามาเปรยีบเทยีบใหม	่ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการจัดประเภทรายการบัญชขีองงวด
ปัจจบุนั	ซึง่ไมม่ผีลกระทบตอ่ก�าไรสทุธหิรอืสว่นของผูถ้อืหุน้ตามทีเ่คยรายงานไว	้การจัดประเภทรายการใหมท่ีส่�าคญัมดีงัตอ่ไปนี้

การจัดประเภทรายการใหมน่ีเ้พือ่ใหม้คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการจัดประเภทรายการ

31.  สญัญาเชา่ระยะยาว

32.  การจดัประเภทรายการในงบการเงนิ   

งบแสดงฐานะทางการเงนิ

-	สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่		

						-เงนิประกนัผลงาน

-	สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่

						-เงนิประกนัผลงาน

-	สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่

-	สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่

						-เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่ซือ้เครือ่งจักร

						-สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่	-	อืน่ๆ		

142,092,464.80

-

8,176,372.24

-

-

(101,634,025.12)

101,634,025.12

(8,176,372.24)

481,500.00

7,694,872.24

40,458,439.68

101,634,025.12

-

481,500.00

7,694,872.24

หลงัการ
จดัประเภทใหม่

ตามทีเ่คยรายงานไว้ จดัประเภทใหม่

หน่วย	:บาท

	 งบการเงนินีไ้ดรั้บอนุมตัโิดยกรรมการผูม้อี�านาจลงนามของบรษัิทเมือ่วนัที	่24	กมุภาพันธ	์2557
33.  การอนมุตังิบการเงนิ




