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สารบัญ 
 

                   หนา  
 

 สารจากประธาน        1 

 คณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหาร      2  

 สวนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ  

 1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ    สวนท่ี 1.1 หนา 1 

 2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ   สวนท่ี 1.2 หนา 1 

 3.  การบริหารจัดการความเสี่ยง  สวนท่ี 1.3 หนา 1 

 

 สวนท่ี 2 การจัดการและการกํากบัดูแลกิจการ  

 4. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน สวนท่ี 2.4 หนา 1 

 5. โครงสรางการจดัการ สวนท่ี 2.5 หนา 1 

 6. การกํากับดูแลกิจการ สวนท่ี 2.6 หนา 1 

 7. ความรับผิดชอบตอสังคม สวนท่ี 2.7 หนา 1 

 8. การควบคุมภายใน สวนท่ี 2.8 หนา 1 

 9.     รายการระหวางกัน สวนท่ี 2.9 หนา 1 

 

 สวนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  

 10. ขอมูลทางการเงินท่ีสําคญั สวนท่ี 3.10 หนา 1 

 11.   การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ สวนท่ี 3.11 หนา 1 

 

 สวนท่ี  4 การรับรองความถูกตองของขอมลู                 สวนท่ี 4 หนา 1   

 

 เอกสารแนบ 

 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงานของบริษัทฯ (compliance) 

 เอกสารแนบ 3 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

 เอกสารแนบ 4 งบการเงิน สําหรับงวดบัญชีป 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 เอกสารแนบ 5 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  

 

 

 

 

 

 



 

หนา 1 

 

สารจากประธานกรรมการ 

 

บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทที่ไดถูกคัดเลือกใหเปนผู

ดําเนินงานกอสรางโครงการดานวิศวกรรมกรรมไฟฟาและพลังงานทดแทนตางๆ มากมาย 

เชน งานกอสรางระบบไฟฟา ทั้งระบบสายสง 115 เควีและสายจําหนาย 22 -33 เควี ประเภท

กอสรางเหนือพื้นดินและใตดิน, งานกอสรางสถานีไฟฟา, งานกอสรางโรงไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตยและพลังงานลม เปนตน 

โดยในป 2564 บริษัทฯ มีรายไดจากการรับเหมากอสรางและปดโครงการงานกอสราง

ทั้งสิ้น จํานวน 1,687.16 ลานบาท (24 โครงการ) ซึ่งเพิ่มข้ึนจากป 2563 จํานวน 334.16 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 19.80 (ป 

2563 มีรายไดจากการรับเหมากอสรางและปดโครงการงานกอสรางทั้งสิ้น จํานวน 1,353 ลานบาท) และบริษัทฯ สามารถเขารับ

งานโครงการตางๆ เพิ่มอีกจํานวน 23 โครงการ มูลคาโครงการรวม 2,595.62 ลานบาท ถือเปนความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ไดรับ

การไววางใจจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการกอสรางงานดานวิศวกรรมไฟฟาและพลังงานทดแทนอยางครบวงจรในทุก

หนวยงาน  

สําหรับแผนการดําเนินงานในป 2565 บริษัทฯ มีแผนที่จะเขารวมประมูลงานในภาครัฐและภาคเอกชนมากข้ึน พรอมกับ

การลงทุนในงานกอสรางดานพลังงานทดแทนใหมๆ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายภาครัฐ โดยคาดวาบริษัทจะรับรูรายไดในป 2565 

ประมาณ 3,000 ลานบาท และมี Backlog ในป 2565 อีกประมาณ 3,050 ลานบาท 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกคาและพันธมิตรทางธุรกิจ ผูถือหุนที่ใหการสนับสนุนอุปการคุณบริษัทดวยดีมาตลอด ในนาม

ของคณะกรรมการและผูบริหารพรอมทั้งพนักงานขอใหคํามั่นสัญญาจะรวมแรงรวมใจทํางานใหกับลูกคาดวยความซื่อสัตย 

รอบคอบ โปรงใส มีธรรมาภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไปเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเก่ียวของทุกฝาย 

 

 

 

 

นายไมตรี ลักษณโกเศศ 

ประธานกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 



 

หนา 2 

 

คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร 

 

 

 

 

 

นายไมตรี ลักษณโกเศศ 

กรรมการบริ ษัท /กรรมการ อิสระ

ประธานกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

นายอดุลย พิทักษชาติวงศ 

กรรมการบริ ษัท/กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

นายกําธร กิตติอิสรานนท 

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ 

รองกรรมการผูจัดการสายอํานวยการ 

 

 

 

 

 

 

นายมานพ ถนอมกิตติ 

กรรมการบริ ษัท/กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

 

 

 

 

 

 

นายไพโรจน ศิริรัตน 

กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการ 

บริหาร/ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอณิชา อาศิรอโณ 

กรรมการบริ ษัท/กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

นายธีรศักด์ิ ศิริโสภณา 

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/

กรรมการผูจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนา 3 

 

 

 

 

 

 

 

นายภิเษก สบายใจ 

กรรมการบริหาร/รองกรรมการผูจัดการ

สายปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

นายอัครฤทธิ์ วิริยาจาร 

กรรมการบริหาร/ผู ช วยกรรมการ

ผูจัดการสายพัฒนาธุรกิจ (พลังงาน

ทดแทน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางวรรณภรณ โทคิซาวะ 

กรรมการบริหาร/ผู ช วยกรรมการ

ผูจัดการสายบัญชีและการเงิน 

 

 

 

 

 

 

นายวีรวิชญ เจริญสินสิริธร 

กรรมการบริหาร/ผู ช วยกรรมการ

ผูจัดการสายการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวีระวัฒน พัฒนพนพันธ 

กรรมการบริหาร/ผู ช วยกรรมการ

ผูจัดการสายกอสรางสถานีไฟฟา 

 

 

 

 

 



                                                                                               

 รายงานประจาํป 2564 บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) 

 

 
สวนที่ 1.1 หนา 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) 

 

สวนท่ี 1 

การประกอบธรุกิจ 

  



                                                                                               

 รายงานประจาํป 2564 บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) 

 

 
สวนที่ 1.1 หนา 2 

 

 
         

 บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) (RSS 2016 Public Company Limited) (“บริษัทฯ” หรือ “RSS”) ดําเนิน

ธุรกิจรับเหมากอสรางงานวิศวกรรมไฟฟาและพลังงานทดแทนแบบครบวงจร ครอบคลุมการกอสรางสถานีไฟฟา การกอสรางระบบ

สายสงไฟฟาและจําหนายไฟฟา และการกอสรางพลังงานทดแทน ใหแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยบริษัทฯ มีบริการให

คําปรึกษา การวิจัยและพัฒนาระบบ การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ การกอสรางและติดตั้ง รวมท้ังการดําเนินงานและบํารุงรักษาภายหลัง

การสงมอบโครงการ ซึ่งใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมกับประสบการณและความเช่ียวชาญของบุคลากร เพ่ือกอสรางงาน

วิศวกรรมไฟฟาและพลังงานทดแทนท่ีมีประสทิธิภาพ สามารถสั่งจายพลังงานไฟฟาไปสูจุดหมายไดอยางมีเสถียรภาพ และรวมเปนสวน

หน่ึงในการพัฒนาระบบพลังงานไฟฟาซึ่งเปนโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศเพ่ือสงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต  

ท้ังน้ี บริษัทฯ สามารถสรางมูลคาเพ่ิมท่ีแตกตางจากคูแขงขันรายอ่ืนๆ เชน ความสามารถในการออกแบบติดตั้ง คุณภาพใน

การใหบริการ และความสะดวกรวดเร็ว โดยมีแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. ดานการจัดการองคกร : บริษัทฯ มุงรักษาและสรรหาพนักงานท่ีมีความรู ความสามารถ เขามารวมงานกับบริษัทฯ 

เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีความสัมพันธอันดีกับผูจัด

จําหนายวัสดุและอุปกรณสําหรับงานกอสราง เพ่ือใหไดราคาวัสดุและอุปกรณท่ีเหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ สามารถควบคุม

ตนทุนการกอสรางและสรางความไดเปรียบในการแขงขัน รวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาภาพลักษณของบริษัทฯ เพ่ือ

มุงเนนการสื่อสารและสรางภาพลักษณในระยะยาวท้ังภายในและภายนอกองคกร รวมไปถึงการดําเนินกิจกรรมความ

รับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)  

2. ดานการตลาด : บริษัทฯ มุงเนนการเปนผูนําในการใหบริการกอสรางงานวิศวกรรมไฟฟาและพลังงานทดแทนใหแก

ลูกคาท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยจัดทําการสื่อสารทางการตลาด (Branding) อยางตอเน่ือง เพ่ือสรางการรับรูในช่ือ 

RSS ผานผลงานการกอสรางและประสบการณของบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  

3. ดานการบริการงานกอสราง : บริษัทฯ มุงเนนคุณภาพการบริการท่ีเปนมาตรฐานและครบวงจร โดยการนําเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยมาประยุกตใชในการใหบริการเพ่ือควบคุมตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ และมีเปาหมายในการกอสรางใหเสร็จ

กอนระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญา 

4. ดานการเงิน : บริษัทฯ มุงเนนการรักษาผลกําไรควบคูไปกับการบรหิารจดัการดานการเงินอยางมีประสิทธิภาพ เชน การ

บริหารจัดการลูกหน้ี เจาหน้ี การรักษาสภาพคลองทางการเงิน และการจัดโครงสรางเงินทุนท่ีเหมาะสมโดยการขอวงเงิน

สนับสนุนจากสถาบันการเงิน และการระดมทุนในตลาดหลักทรัพยฯ เพ่ือนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังใชทรัพยากรท่ีมีใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมไปถึงการบริหารจัดการคลังสินคาใหอยูในปริมาณท่ี

เหมาะสมเพ่ือลดตนทุนการดําเนินงาน  

5. ดานการบริหารความเสี่ยง : บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการรับมือกับสถานการณท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต โดยบริษัทฯ ได

จัดทําแผนประเมินความเสี่ยงและแผนฉุกเฉิน เพ่ือใหบุคลากรสามารถทํางานไดสําเร็จลุลวงในทุกสถานการณ 

 

 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

 



                                                                                               

 รายงานประจาํป 2564 บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) 

 

 
สวนที่ 1.1 หนา 3 

 

1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย คานิยมองคกร และกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัทฯ 

วิสัยทัศน 

บริษัทฯ มีวิสัยทัศนในการเปนบริษัทช้ันนําในงานบริการรับเหมากอสรางดานวิศวกรรมไฟฟาและพลังงานทดแทนอยางครบวงจร  

พันธกิจ 

เปนองคกรท่ีมุงพัฒนาคุณภาพการบริการรับเหมากอสรางดานวิศวกรรมไฟฟาและพลังงานทดแทน เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ

สูงสุดและผลตอบแทนสูงสุดตอผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ตลอดจนใหความสําคัญตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงสรางนวัตกรรม

และองคกรแหงการเรียนรู 

เปาหมาย 

1. สรางผลตอบแทนอยางยั่งยืนตอผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ 

2. นํากระบวนการและเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในดานการบริหารจัดการ การดําเนินการ

และการกอสราง 

3. ปรับปรุงพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเช่ียวชาญเพ่ือการเติบโตขององคกรอยางยั่งยืน 

คานิยมองคกร 

บริษัทฯ มีคานิยมองคกร “I’M RSS” ซึ่งเปนหลักการดําเนินงานท่ีพนักงานในองคกรยึดถือปฏิบัติ โดยมีความหมายดังน้ี 

I : INTEGRITY   ความซื่อสัตย 

M : MOTIVATION   มุงผลสําเร็จของงาน 

R : RESPONSIBILITIES   ความรับผิดชอบตอองคกรและสังคม 

S : SELF DEVELOPMENT   พัฒนาตนเอง 

S : SATISFACTION OF STAKEHOLDERS ความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสีย 

กลยุทธในการดําเนินงานของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มุงมั่นในการสานตอความสําเร็จใหยั่งยืน โดยการเดินหนาพัฒนาองคกรดวยการคัดสรรและนํา

กระบวนการและเทคโนโลยท่ีีทันสมัยมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ท้ังในดานการบริหารจัดการ การดําเนินการ และการ

กอสรางใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนควบคูไปกับการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ เพ่ือตอบรับตอความตองการของ

ลูกคาและเพ่ือสรางรากฐานอันมั่นคงในการเติบโตขององคกรอยางยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีเปาหมายในการเขาประมูลงานโครงการได

ไมนอยกวา 2,500 – 3,000 ลานบาทภายในป 2567 และมีกําไรข้ันตนประมาณรอยละ 10 – 11 ของมูลคาโครงการท่ีชนะการ

ประมูล นอกจากน้ี ในระยะยาว บริษัทฯ มุงมั่นท่ีจะขยายฐานการตลาดโดยการเขารวมการประมูลงานรับเหมากอสรางงาน

วิศวกรรมไฟฟาและพลังงานทดแทนอยางครบวงจรในกลุมประเทศอาเซียน พรอมขยายงานบริการโครงการเคเบิลใตนํ้าและงาน

โครงการพัฒนาระบบไฟฟาอัจฉริยะ (micro grid) อยางเปนทางการ รวมไปถึงการศึกษาชองทางการลงทุนในธุรกิจอ่ืน เพ่ือสราง

การเติบโตดานรายไดและกําไรของบริษัทฯ ในอนาคต ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีโครงการใหมท่ีชนะการประมูล 

รวมมูลคาโครงการประมาณ 2,595.62 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามเปาหมายท่ีไดวางไว [ท่ีมา : แผนการดําเนินงานและงบประมาณป 

2564, เว็บไซดของบรษัิทฯ, ผลการประมูลงานในระบบ ERP และ Back log]  
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 

บริษัทฯ ดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งในช่ือบริษัท โรจนเดช ซัพพลาย แอนด เซอรวิส จํากัด เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 

2553 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 1 ลานบาท มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท โดยมีวัตถุประสงคเริ่มแรกเพ่ือดําเนินธุรกิจเก่ียวกับ

การรับเหมากอสรางอาคารพาณิชย งานติดตั้งระบบไฟฟา แอร ประปา โยธา และคอมพิวเตอร พรอมท้ังจําหนายอะไหลและวัสดุ

อุปกรณท่ีเก่ียวของกับงานระบบท้ังหมด และใหบริการงานบํารุงรักษาอุปกรณท่ีเก่ียวของกับงานระบบภายในโรงงาน โกดัง 

โรงแรม หนวยงานรัฐ และรับกอสรางถนน ภายใตแนวคิดจากครอบครัวของนายประเดช กิตติอิสรานนท (“นายประเดช”) และ

ครอบครัวของนายไพโรจน ศิริรัตน (“นายไพโรจน”) ท่ีเล็งเห็นโอกาสในการทําธุรกิจรับเหมากอสรางท่ีเก่ียวของกับพลังงานไฟฟา

ของประเทศไทย ประกอบกับนายประเดชและนายไพโรจนมีประสบการณทํางานภายในการไฟฟาสวนภูมิภาค และเคยดํารง

ตําแหนงผูบริหารระดับสูงของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางงานวิศวกรรมไฟฟา สงผลใหมีความเช่ียวชาญใน

อุตสาหกรรมรับเหมากอสรางมาอยางยาวนาน อยางไรก็ตาม เน่ืองจากการจัดหางานโครงการหรือการเขาประมูลงานมีความ

จําเปนตองใชเงินทุนและประสบการณของบริษัทฯ เปนหลัก ทําใหบริษัทฯ ยังไมมีรายไดจากการรับเหมากอสรางในชวงแรก  

ตอมาในป 2557 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุน โดยบริษัท ดีดีมารท โฮลดิ้ง จํากัด (“DDH”) ไดเขามา

เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ซึ่ง DDH เปนบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจรานคาปลีก รานสะดวกซื้อ ขายสงสินคาอุปโภคบริโภค แต

ปจจุบัน DDH ไดดําเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ซึ่งมีครอบครัวกิตติอิสรานนทเปนผูถือหุนใหญ  

ในป 2558 บริษัทฯ ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนและชําระแลวจาก 1 ลานบาท เปน 150 ลานบาท และเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ี

ตราไวจากหุนละ 100 บาท เปนมูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท เพ่ือขยายฐานเงินทุน รองรับการเติบโตของธุรกิจ และเพ่ิม

ความสามารถในการแขงขันสําหรับการเขาประมูลงานโครงการ โดยในป 2558 บริษัทฯ เริ่มใหบริการงานกอสรางโรงไฟฟา

พลังงานทดแทนแกบริษัทเอกชน ซึ่งโครงการแรกท่ีบริษัทฯ ใหบริการ ไดแก โครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ

บริษัท มาทิเล โซลาร จํากัด ในจังหวัดเพชรบุรี โดยมีมูลคาโครงการตามสัญญาเทากับ 25.58 ลานบาท และจําหนายวัสดุอุปกรณ

สําหรับงานกอสรางโครงการดังกลาวใหแกบริษัท โซลาร อีพีซีเอฟ จํากัด มูลคา 26.67 ลานบาท รวมมูลคาโครงการตามสัญญา

ท้ังหมด 52.25 ลานบาท นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังใหบริการงานกอสรางสถานีไฟฟาและสายสงไฟฟาเพ่ือเช่ือมตอกับโรงไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตยของบริษัท ซุปเปอร เอนเนอรยี กรุป จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ซุปเปอร เอนเนอรยี คอรเปอเรช่ัน 

จํากัด (มหาชน) รวมจํานวน 8 โครงการ ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดสระแกว โดยมีมูลคาโครงการตามสัญญารวมท้ังหมด 

346.88 ลานบาท สงผลใหบริษัทฯ เริ่มเปนท่ีรูจักในอุตสาหกรรมกอสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทน 

ในป 2559 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนอีกครั้ง เน่ืองจากเล็งเห็นวา DDH ไมไดดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวของ

กับบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯ มีแนวคิดในการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) DDH 

จึงไดจําหนายหุนของบริษัทฯ ท้ังหมดใหแกครอบครัวกิตติอิสรานนทและนักลงทุน อน่ึง ในป 2559 บริษัทฯ ไดเขาประมูลงาน

โครงการกอสรางสถานีไฟฟา โครงการกอสรางระบบสายสงไฟฟาและจําหนายไฟฟาของหนวยงานภาครัฐ ไดแก การไฟฟาสวน

ภูมิภาค โดยบริษัทฯ ไดรับงานจากการไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวน 1 โครงการ ไดแก งานปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปนเคเบิล

ใตดินบริเวณรอบนอกพ้ืนท่ีพระตําหนักภูพานราชนิเวศน ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งไดทําสัญญาคารวม (Consortium) กับบริษัท 

เพาเวอรเอ็นไวรอนเมนท แอนด คอนสตรัคช่ัน จํากัด โดยมมีูลคาโครงการตามสัญญาเทากับ 82.65 ลานบาท อยางไรก็ดี บริษัทฯ 

ยังคงใหบริการงานกอสรางแกลูกคาภาคเอกชนอยางตอเน่ือง โดยในป 2559 บริษัทฯ ใหบริการงานกอสรางสายสงไฟฟา 115 

กิโลโวลต สําหรับโครงการเช่ือมโยงโรงไฟฟาพลังงานลม 5 โครงการ ของบริษัท เทพารักษ วินด จํากัด บริษัท ทรอปคอล วินด 

จํากัด บริษัท เค.อาร.เอส.ทรี จํากัด บริษัท เค.อาร.วัน จํากัด และบริษัท กฤษณา วินด พาวเวอร จํากัด ซึ่งเปนกลุมบริษัทยอย

ของบริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีมูลคาโครงการตามสัญญาท้ังหมด 713.28 ลานบาท 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดใหบริการงานกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาด 5 เมกะวัตตและงานกอสรางระบบระบายนํ้า
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ภายในโครงการ ของบริษัท มาทิเล โซลาร จํากัด ในจังหวัดปทุมธานี โดยมีมูลคาโครงการตามสัญญาเทากับ 19.22 ลานบาท และ

จําหนายวัสดุอุปกรณสําหรับงานกอสรางโครงการดังกลาวใหแกบริษัท โซลาร อีพีซีเอฟ จํากัด มูลคา 19.59 ลานบาท รวมมูลคา

โครงการตามสัญญาท้ังหมด 38.81 ลานบาท ซึ่งเปนลูกคาเดิมของบริษัทฯ  

ในป 2560 บริษัทฯ ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนและชําระแลวจาก 150 ลานบาท เปน 450 ลานบาท มูลคาท่ีตราไวหุนละ 

10 บาท เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจและรองรับการเขาประมูลงานโครงการ สงผลใหบริษัทฯ มีฐานเงินทุนท่ี

เพ่ิมสูงข้ึน และมีความสามารถในการแขงขันและเขารวมการประมูลงานโครงการของการไฟฟาสวนภูมิภาค ท้ังโครงการขนาดเล็ก

และขนาดกลาง นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดเปลี่ยนช่ือจากบริษัท โรจนเดช ซัพพลาย แอนด เซอรวิส จํากัด เปน บริษัท อาร เอส เอส

2016 จํากัด ซึ่งมีท่ีมาจากตัวยอภาษาอังกฤษในช่ือเดิมเพ่ือใหงายตอการจดจํา โดยบริษัทฯ ไดเขาประมูลงานกอสรางสถานีไฟฟา 

งานกอสรางระบบสายสงไฟฟาและจําหนายไฟฟา รวมท้ังงานปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปนเคเบ้ิลใตดิน และไดรับงานจากการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวน 8 โครงการ โดยมีมูลคาโครงการตามสัญญาตั้งแตประมาณ 2 – 164 ลานบาท ในพ้ืนท่ีตางจังหวัด เชน 

โครงการงานกอสรางสถานีไฟฟาปาบอน ในจังหวัดพัทลุง, โครงการกอสรางสายสงระบบ 115 กิโลโวลต เพ่ือรองรับการเช่ือมโยง

ของผูผลิตไฟฟาบริษัท กัลฟ บีพี จํากัด บริษัทกัลฟ บีแอล จํากัด, บริษัท โรจนะเพาเวอร จํากัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน

ตน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังใหบริการงานกอสรางโรงไฟฟาพลังงานลมแกบริษัทเอกชน ไดแก บริษัท เทพารักษ วินด จํากัด ใน

จังหวัดนครราชสีมาอีกดวย 

ในป 2561 บริษัทฯ ใหบริการงานกอสรางโรงไฟฟาพลังงานลมแก บริษัท วินชัย จํากัด ในจังหวัดมุกดาหาร โดยมีมูลคา

โครงการตามสัญญาเทากับ 996.46 ลานบาท ซึ่งเปนโครงการขนาดใหญของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดขยายการใหบริการไป

ยังหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการระบบไฟฟาของประเทศไทย เพ่ือประชาสัมพันธบริษัทฯ ใหเปนท่ีรูจักในวง

กวาง ท้ังในดานของการใหบริการท่ีครบวงจร การสงมอบงานท่ีมีคุณภาพ ตรงตอเวลา โดยบุคลากรท่ีมากดวยประสบการณ ทําให

บริษัทฯ ไดรับงานกอสรางโครงการสถานีไฟฟาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Substation) แหงแรกของประเทศไทยของกิจการไฟฟา 

สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ซึ่งเปนหนวยงานท่ีไดรับสัมปทานจากกระทรวงพลังงานในการจําหนายและใหบริการดานพลังงาน

ไฟฟาในเขตพ้ืนท่ีอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีมูลคาโครงการตามสัญญาเทากับ 679.44 ลานบาท  

ในป 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ไดมีมติอนุมัติรับชําระหน้ี

เงินกูยืมของ DDH เปนหุนสามัญของบริษัท วินด เอนเนอรยี่  โฮลดิ้ง  จํากัด (“WEH”) จํานวน 380,000 หุน มูลคาหุนละ 

650.00 บาท เปนจํานวน 247.00 ลานบาท และชําระเปนเงินสดจํานวน 0.19 ลานบาท สงผลใหบริษัทฯ มีเงินลงทุนใน WEH คิด

เปนรอยละ 0.35 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ WEH โดยบริษัทฯ เล็งเห็นวา WEH มีกําไรจากการดําเนินงานอยาง

ตอเน่ือง ประกอบกับการเตรียมตัวเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จึงคาดการณวาจะไดรับผลกําไรจากการถือเงินลงทุน

ดังกลาว 

ในป 2563 บริษัทฯ ชนะการประมูลโครงการกอสรางสายไฟฟาใตดิน เพ่ือรองรับการเปนมหานครแหงอาเซียน บริเวณ

ถนนหลังสวน ถนนสารสิน และถนนวิทยุ และโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟาใตดิน โครงการสวนตอขยาย

ตามแนวรถไฟฟาสายสีมวง ถนนรัตนาธิเบศร ของการไฟฟานครหลวง ซึ่งถือเปนการเริ่มตนในการขยายขอบเขตการใหบริการไป

ยังหนวยงานภาครัฐท่ีดูแลดานพลังงานไฟฟาของประเทศไทย  

ในป 2564 บริษัทฯ ไดรวมกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ในการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟาอัจฉริยะ (micro 

grid) ซึ่งเปนระบบไฟฟาขนาดเล็กท่ีมีการรวมระบบผลิตไฟฟา ระบบจําหนายไฟฟาและระบบควบคุมเขาไวดวยกัน ในพ้ืนท่ี

อําเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีมูลคาโครงการตามสัญญาเทากับ 315.23 ลานบาท ซึ่งโครงการอยูระหวางการดําเนินการกอสราง 

และคาดวาจะแลวเสร็จในป 2565 นอกจากน้ียังมีโครงการอ่ืนๆ ท่ีชนะการประมูลงานท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน อาทิเชน งาน

จางเหมากอสรางเคเบิลใตดินระบบ 115 เควี สถานีไฟฟาหาดใหญ 4 - สถานีไฟฟาหาดใหญ 5 จังหวัดสงขลา และงานกอสราง
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ปรับปรุงระบบจําหนายเปนเคเบิลใตดิน ถนนศรีภูวนารถ ชวงท่ี 1 (จุดตัดถนนราษฎรยินดี - จุดตัดถนนกาญจนวนิช) อําเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟาในเมืองใหญ ระยะท่ี 1, งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟาวังวิเศษ, งาน

จางกอสรางติดตั้งหมอแปลงไฟฟากําลังระบบ 115-33 เควี พรอมสวิตซเกียร 115 เควี สถานีไฟฟาคลองทอม จังหวัด

นครศรีธรรมราช, งานจางกอสรางสถานีไฟฟาอุบลราชธานี 3 (ลานไก) และ สถานีไฟฟามหาสารคาม 2, งานจางเหมากอสราง 

สถานีไฟฟากันทรลักษณ 2 จังหวัดศรีสะเกษ และเพ่ิมเติม สถานีไฟฟาศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เปนตน 

ท้ังน้ี จากประสบการณการใหบริการกอสรางงานวิศวกรรมไฟฟาและพลังงานทดแทน ภายใตโครงการท่ีใหบริการ

มากกวา 30 โครงการ สงผลใหบริษัทฯ มีความเช่ียวชาญดานการใหบริการท่ีครอบคลุมทุกความตองการของลูกคาภายใตแนวคิด 

“One Stop Service” และไดรับความเช่ือมั่นจากหนวยงานช้ันนําท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเปนอยางดี  

สําหรับพัฒนาการท่ีสําคญัของบรษัิทฯ ตั้งแตกอตั้งในป 2553 – ปจจุบัน สามารถสรปุไดดังน้ี  

ป เหตุการณท่ีสําคัญ 

2553 - วันท่ี 24 มิถุนายน 2553 จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท โรจนเดช ซัพพลาย แอนด เซอรวิส จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 1 

ลานบาท มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท โดยมีสํานักงานใหญต้ังอยูเลขท่ี 45/5 หมูท่ี 9 ถนนสุวินทวงศ แขวงลําผักชี เขต

หนองจอก กรุงเทพมหานคร  

2554 - ในเดือนมีนาคม บริษัทฯ เปล่ียนแปลงท่ี ต้ังสํานักงานใหญ เปน เลขท่ี 127/3 หมู ท่ี 4 แขวงทาแรง เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร  

2557 - ในเดือนกันยายน บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงโครงสรางผูถือหุน โดย DDH ไดเขามาเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ  

2558 - ในเดือนกุมภาพันธ บริษัทฯ เปล่ียนแปลงท่ีต้ังสํานักงานใหญเปน 13/1-2 ซอยวัดเทวสุนทร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร และเพ่ิมทุนจดทะเบียนและชําระแลวเปน 150 ลานบาท เพ่ือขยายฐานเงินทุน รองรับการเติบโตของ

ธุรกิจ เพ่ิมความสามารถในการแขงขันสําหรับการเขาประมูลงานโครงการ และไดเปล่ียนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวจากเดิม

หุนละ 100 บาท เปนหุนละ 10 บาท  

- ในเดือนกรกฎาคม บริษัทฯ ใหบริการงานกอสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทนเปนโครงการแรกใหแกบริษัท มาทิเล โซลาร 

จํากัด จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงมีมูลคาโครงการตามสัญญารวมท้ังหมด 52.25 ลานบาท  

- ในเดือนกรกฎาคมและเดือนตุลาคม บริษัทฯ ใหบริการงานกอสรางสถานีไฟฟาและสายสงไฟฟาเพ่ือเช่ือมตอกับโรงไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตยใหแกบริษัท ซุปเปอร เอนเนอรยี กรุป จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท ซุปเปอร เอนเนอรยี คอร

เปอเรชั่น จํากัด )มหาชน(  รวมจํานวน 8 โครงการจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดสระแกว  

2559 - ในเดือนกรกฎาคม บริษัทฯ เริ่มเขาประมูลงานโครงการของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยไดรับงานประมูลจํานวน 1 

โครงการ ไดแก โครงการปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปนเคเบิลใตดินบริเวณรอบนอกพระตําหนักภูพานราชนิเวศน ใน

จังหวัดสกลนคร โดยมีมูลคาโครงการตามสัญญาเทากับ 82.65 ลานบาท  

- ในเดือนกันยายน บริษัทฯ ใหบริการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 5 เมกะวัตต ภายใตช่ือโครงการ 17 

อัญญาวีร โฮลด้ิง ของหนวยงานสหกรณการเกษตรสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมูลคาโครงการตามสัญญาเทากับ 38.81 

ลานบาท  

- ในเดือนตุลาคม บริษัทฯ ใหบริการกอสรางระบบสายสงไฟฟา 115 กิโลโวลต สําหรับเช่ือมโยงกับโรงไฟฟาพลังงานลม 5 

โครงการของบริษัทยอยของ WEH จังหวัดนครราชสีมา โดยมีมูลคาโครงการตามสัญญาเทากับ 713.28 ลานบาท 

- ในเดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงโครงสรางผูถือหุนอีกครั้ง โดย DDH ไดจําหนายหุนของบริษัทฯ ใหแก

ครอบครัวกิตติอิสรานนทและนักลงทุน  

2560 - ในเดือนมกราคม บริษัทฯ เปล่ียนช่ือจาก บริษัท โรจนเดช ซัพพลาย แอนด เซอรวิส จํากัด เปน บริษัท อาร เอส เอส 

2016 จํากัด เพ่ือใหงายตอการจดจํา 

- ในเดือนกุมภาพันธ บริษัทฯ ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนและชําระแลวเปน 450 ลานบาท เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
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ป เหตุการณท่ีสําคัญ 

ดําเนินธุรกิจ และรองรับการประมูลงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  

- ในเดือนมีนาคม บริษัทฯ ใหบริการปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาแบบเคเบิลใตดินบริเวณตลาดแมกลอง จังหวัด

สมุทรสงคราม ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยมีมูลคาโครงการตามสัญญาเทากับ 34.80 ลานบาท และใหบริการกอสราง

ระบบสายสงไฟฟา 115 กิโลโวลต ใหแกบริษัท โซลาร อีพีซีเอฟ จํากัด เพ่ือเชื่อมโยงกับโครงการโรงไฟฟาเช้ือเพลิงขยะ

ของบริษัท กรีน เพาเวอร เอนเนอรจี จังหวัดสระแกว 

- ในเดือนพฤษภาคม บริษัทฯ เปล่ียนแปลงท่ีต้ังสํานักงานใหญ เปนเลขท่ี 59 หมูท่ี 3 ตําบลบางโพธ์ิเหนือ อําเภอสามโคก 

จังหวัดปทุมธานี โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 6 เมษายน 2560 ไดมีมติอนุมัติซ้ือท่ีดิน

และส่ิงปลูกสรางเพ่ือเปนท่ีต้ังของสํานักงานแหงใหมจาก DDH จํานวน 2 แปลง เน้ือท่ี 6 ไร 1 งาน 4 ตารางวา แบงเปน

ท่ีดินมูลคา 32.40 ลานบาท สํานักงานและคลังสินคามูลคา 23.10 ลานบาท รวมมูลคาท้ังส้ิน 55.50 ลานบาท  

- ในเดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ใหบริการกอสรางสถานีไฟฟา 115 กิโลโวลต ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดพัทลุง โดยมี

มูลคาโครงการตามสัญญาเทากับ 163.86 ลานบาท  

- ในเดือนมิถุนายน บริษัทฯ ใหบริการกอสรางและติดต้ังโครงสรางพ้ืนฐานดานสาธารณูปโภคของโรงไฟฟา (Balance of 

Plant) ของโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม กําลังการผลิต 90 เมกะวัตต ใหแกบริษัท เทพารักษ วินด จํากัด ในจังหวัด

นครราชสีมา โดยมีมูลคาโครงการตามสัญญาเทากับ 419.10 ลานบาท และใหบริการกอสรางระบบสายสงไฟฟา 115 กิโล

โวลต ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค เพ่ือเชื่อมโยงกับผูผลิตไฟฟาบริษัท กัลฟ บีพี จํากัด, บริษัท กัลฟ บีแอล จํากัด และ

บริษัท โรจนะเพาเวอร จํากัด โดยมีมูลคาโครงการตามสัญญาเทากับ 106.45 ลานบาท  

- ในเดือนสิงหาคม บริษัทฯ ใหบริการนําระบบไฟฟาและสายสัญญาณส่ือสารลงใตดิน บริเวณหนาวัดรองขุน ใหแกการไฟฟา

สวนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย  

- ในเดือนกันยายน บริษัทฯ ใหบริการจัดหาและติดต้ังอุปกรณสถานีไฟฟาและกอสรางระบบสายสงไฟฟา 115/22 กิโล

โวลต ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค ในจังหวัดชลบุรี  

2561 - ในเดือนมกราคม บริษัทฯ ใหบริการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานลมใหแก บริษัท วินชัย จํากัด ภายใตช่ือโครงการรมเกลา

วินดฟารม กําลังการผลิต 45.00 เมกะวัตต ในจงัหวัดมุกดาหาร โดยมีมูลคาโครงการตามสัญญาเทากับ 996.46 ลานบาท  

- ในเดือนกุมภาพันธ บริษัทฯ ใหบริการกอสรางขยาย Hardstand ใหแกบริษัท ทรอปคอล วินด จํากัด  

- ในเดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ใหบริการงานกอสรางบอพักและทอรอยสายใตดิน ใหแกบริษัท เค.อาร.เอส.ทรี จํากัด จังหวัด

ชัยภูมิ โดยมีมูลคาโครงการตามสัญญาเทากับ 24.47 ลานบาท  

- ในเดือนมิถุนายน บริษัทฯ ใหบริการกอสรางระบบสายสงไฟฟา 115 กิโลโวลต ใหแกบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร 

(ระยอง) 4 จํากัด ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดระยอง 

- ในเดือนกรกฎาคม บริษัทฯ ใหบริการงานกอสรางสายสงระบบ 115 กิโลโวลตใหแก การไฟฟาสวนภูมิภาค เพ่ือเชื่อมโยง

กับโรงไฟฟาของบริษัท กัลฟ เจพี เอ็นแอลแอล จํากัด และ บริษัท กัลฟ เอ็นแอลแอล 2 จํากัด จังหวัดระยอง และ

ใหบริการกอสรางระบบสายสงไฟฟา 115 กิโลโวลต ใหแกบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 4 จํากัด ภายในนิคม

อุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ในจังหวัดระยอง 

- ในเดือนสิงหาคม บริษัทฯ ใหบริการงานกอสรางบอพักและทอรอยสายใตดิน ใหแกบริษัท กฤษณา วินด เพาเวอร จํากัด  

- ในเดือนกันยายน บริษัทฯ ใหบริการกอสรางสถานีไฟฟาแรงสูงใหแกกิจการไฟฟาสวัสดิการกองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี โดย

มีมูลคาโครงการตามสัญญาเทากับ 679.44 ลานบาท ซ่ึงเปนสถานีไฟฟาแบบดิจิทัล (Digital Substation) แหงแรกใน

ประเทศไทย และใหบริการกอสราง Lay Down แกบริษัท เทพารักษ วินด จํากัด นอกจากน้ี ยังใหบริการกอสรางทาง

ใหแกบริษัท เวสทัส วินด เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด  

- ในเดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ใหบริการงานเพ่ิมเบย ใหแกบริษัท นวโลหะไทย จํากัด จังหวัดสระบุรี 

2562 - ในเดือนพฤษภาคม ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ไดมีมติอนุมัติรับชําระ

หน้ีเงินกูยืมของ DDH เปนหุนสามัญของบริษัท วินด เอนเนอรยี่  โฮลด้ิง  จํากัด (“WEH”) จํานวน 380,000 หุน มูลคา
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หุนละ 650 บาท เปนจํานวน 247 ลานบาท และชําระเปนเงินสดจํานวน 0.19 ลานบาท สงผลใหบริษัทฯ มีเงินลงทุนใน 

WEH คิดเปนรอยละ 0.35 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ WEH โดยบริษัทฯ เล็งเห็นวา WEH มีกําไรจากการ

ดําเนินงานอยางตอเน่ือง ประกอบกับการเตรียมตัวเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จึงคาดการณวาจะไดรับผลกําไร

จากการถือเงินลงทุนดังกลาว 

- ในเดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ใหบริการงานกอสรางเคเบิลใตดิน 115 กิโลโวลต ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดลําปาง 

- ในเดือนกรกฎาคม บริษัทฯ ใหบริการงานปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาใหเปนสายเคเบิลใตดิน ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค 

จังหวัดนครราชสีมา และใหบริการกอสรางสายสงไฟฟา 115 กิโลโวลต ใหแกบริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร (ระยอง) 4 

จํากัด จังหวัดระยอง  

- ในเดือนสิงหาคม ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ไดมีมติอนุมัติออกและเสนอ

ขายตราสารหน้ี ไดแก ต๋ัวแลกเงินและหุนกูไมดอยสิทธิ มูลคาไมเกิน 300 ลานบาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหกับ

นักลงทุนในวงจํากัด เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ และรองรับการขยายธุรกิจ 

- ในเดือนกันยายน บริษัทฯ ใหบริการงานปรับปรุงสถานีไฟฟา ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค ในจังหวัดบึงกาฬ และใหบริการ

งานกอสร างระบบผลิต ไฟฟ าพ ลังงานแสงอาทิตย ขอ งองคการเภ สัชกรรม  ให แก การไฟฟ าส วนภู มิภ าค  

ในจังหวัดสระบุรี นอกจากน้ี บริษัทฯ ใหบริการกอสรางสายสงไฟฟา 115 กิโลโวลต ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค ใน

จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีมูลคาโครงการตามสัญญาเทากับ 96.89 ลานบาท และ 204.14 ลานบาท 

ตามลําดับ 

- ในเดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ใหบริการงานกอสรางสถานีไฟฟาเมืองเอก 2 ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค ในจังหวัด

ปทุมธานี และใหบริการกอสรางสายสงไฟฟา 115 กิโลโวลต ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค  

- ในเดือนธันวาคม ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 10/2562 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 ไดมีมติอนุมัติออกและ

เสนอขายตราสารหน้ี ไดแก ต๋ัวแลกเงินและหุนกูไมดอยสิทธิ เพ่ิมเติมอีก 200 ลานบาท สงผลใหบริษัทฯ มีวงเงินในการ

ออกและเสนอขายตราสารหน้ีรวมมูลคาไมเกิน 500 ลานบาท  

2563 - ในเดือนกุมภาพันธ บริษัทฯ ใหบริการงานกอสรางสถานีไฟฟาเลาขวัญและสถานีไฟฟาดานมะขามเต้ีย ใหแกการไฟฟา

สวนภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี  

- ในเดือนมีนาคม บริษัทฯ ลงทุนกอสรางอาคารอเนกประสงค 2 ช้ัน สําหรับการจัดประชุมสัมมนา มูลคา 9.30 ลานบาท 

บนพ้ืนท่ีต้ังสํานักงานใหญ จังหวัดปทุมธานี  

- ในเดือนมีนาคม บริษัทฯ ใหบริการงานกอสรางสายสงไฟฟา 115 กิโลโวลต บริษัท มิตรผล ไบโอ เพาเวอร (ภูเวียง) จํากัด 

ใหแกบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) จังหวัดขอนแกน 

- ในเดือนเมษายน บริษัทฯ ใหบริการงานกอสรางสถานีไฟฟากาญจนบุรี ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค ในจังหวัดกาญจนบุรี 

และใหบริการงานกอสรางสายสงไฟฟา 115 กิโลโวลต ชวงตางระดับสามโคก - ทางหลวงหมายเลข 347 จังหวัดปทุมธานี 

- ในเดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ใหบริการงานกอสรางสถานีไฟฟาคูคต ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดปทุมธานีและ

ใหบริการงานกอสรางสถานีไฟฟาพัทยาเหนือ 2 ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี 

- ในเดือนมิถุนายน บริษัทฯ ใหบริการกอสรางสายสงไฟฟา 115 กิโลโวลตและระบบจําหนายไฟฟาเคเบิลใตดิน 22 กิโล

โวลต ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี 

- ในเดือนกรกฎาคม บริษัทฯ จายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2562 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตราหุนละ 

1 บาท เปนจํานวนท้ังส้ิน 45 ลานบาท คิดเปนอัตราการจายปนผลรอยละ 55.65 ของกําไรสุทธิ 

- ในเดือนสิงหาคม บริษัทฯ ใหบริการกอสรางปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปนเคเบิลใตดิน ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค 

จังหวัดอุบลราชธานี 

- ในเดือนกันยายน บริษัทฯ ใหบริการงานกอสรางสถานีไฟฟาคลองทอม ในจังหวัดกระบ่ี และสถานีไฟฟาทาศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค และใหบริการปรับปรุงสวิตซเกียรระบบ 115 กิโลโวลต สถานีไฟฟาพัทยาใต 
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1 ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 จังหวัดชลบุรี นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังใหบริการกอสรางปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟา

เปนเคเบิลใตดิน ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดหนองคาย  

- ในเดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ใหบริการกอสรางสายไฟฟาใตดินเพ่ือรองรับการเปนมหานครแหงอาเซียน บริเวณถนนหลัง

สวน ถนนสารสิน และถนนวิทยุ ใหแกการไฟฟานครหลวง โดยมีมูลคาโครงการตามสัญญาเทากับ 269.00 ลานบาท 

- ในเดือนธันวาคม บริษัทฯ ใหบริการกอสรางโครงการเปล่ียนระบบสายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟาใตดิน โครงการสวนตอ

ขยายตามแนวรถไฟฟาสายสีมวง ถนนรัตนาธิเบศร ใหแกการไฟฟานครหลวง โดยมีมูลคาโครงการตามสัญญาเทากับ 

221.42 ลานบาท 

2564 - ในเดือนมกราคม บริษัทฯ จายเงินปนผลระหวางกาลจากกําไรสะสม ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตราหุนละ 2 บาท เปน

จํานวนท้ังส้ิน 90 ลานบาท คิดเปนอัตราการจายปนผลรอยละ 158.76 ของกําไรสุทธิ 

- ในเดือนมีนาคม บริษัทฯ ไดรวมกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ในการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟาอัจฉริยะ (micro 

grid) ในพ้ืนท่ีอําเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีมูลคาโครงการตามสัญญาเทากับ 315.23 ลานบาท 

- ในเดือนมีนาคม ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติการจําหนายเงิน

ลงทุนใน WEH จํานวน 380,000 หุน คืนใหกับ DDH ในมูลคาหุนละ 650 บาท คิดเปนจํานวน 247 ลานบาท โดยราคา

เสนอขายดังกลาวเปนราคาทุนของบริษัทฯ  

- ในเดือนพฤษภาคม บริษัทฯใหบริการกอสรางปรับปรุงสถานีไฟฟาระนอง 1 สถานีไฟฟาลําภูราและสถานีไฟฟาพัทลุง 

ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยมีมูลคาโครงการตามสัญญาเทากับ 443.12 ลานบาท และใหบริการกอสรางปรับปรุง

สถานีไฟฟาลําปาง 1 และสถานีไฟฟาจอมทอง ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยมีมูลคาโครงการตามสัญญาเทากับ 

148.76 ลานบาท 

- ในเดือนกรกฎาคม บริษัทฯ จายเงินปนผลระหวางกาลจากกําไรสะสม ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตราหุนละ 3.50 

บาท เปนจํานวนท้ังส้ิน 157.50 ลานบาท คิดเปนอัตราการจายปนผลรอยละ 277.83 ของกําไรสุทธิ 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 6/2564 เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 ไดมีมติอนุมัติแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน 

และเปล่ียนช่ือบริษัทใหมเปน บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) และไดมีมติเกี่ยวกับการเพ่ิมทุนและการจัดสรร

หุนสามัญเพ่ิมทุน ดังน้ี  

(1) อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 170 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 340 ลานหุน มูลคาท่ี

ตราไวหุนละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 450 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 900 ลานหุน มูล

คาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 620 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,240  ลาน

หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท  

(2) จัดสรรหุนสามัญท่ีออกใหมจากการเพ่ิมทุน จํานวนไมเกิน 340 ลานหุน เพ่ือเสนอขายใหแกประชาชนเปนการ

ท่ัวไป ซ่ึงรวมถึงกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัทฯ บุคคลท่ีมีความสัมพันธ ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ โดย

เปนการเสนอขายในคราวเดียวกัน ท่ีราคาเสนอขายเดียวกัน 

(3) จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 40 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท ซ่ึงคิดเปนจํานวนไมเกินรอยละ 

11.76 ของจํานวนหุนสามัญเพ่ิมทุนท้ังหมดท่ีเสนอขายในคราวน้ี เพ่ือเสนอขายตอผูจัดหาหุนสวนเกิน (Over-

Allotment Agent)  

- ในเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนธันวาคม บริษัทฯ เปนผูชนะการประมูลงานตางๆ มากมายท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน รวม

มูลคากวา 1,000 ลานบาท 
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1.3 โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ 

 

 

 

 

ปจจุบัน บริษัทฯ เปนผูใหบริการรับเหมากอสรางงานวิศวกรรมไฟฟาและพลังงานทดแทนแบบครบวงจรภายใตแนวความคิด 

“One Stop Service” ครอบคลุมงานออกแบบ วิศวกรรม (Engineering) งานจัดซื้ อและจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ 

(Procurement) และงานกอสราง (Construction) (EPC) ซึ่งแบงประเภทธุรกิจไดเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

1. ธุรกิจใหบริการกอสรางสถานีไฟฟา ครอบคลุมตั้งแตการวางแผน สํารวจ ออกแบบ กอสราง ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ 

รวมถึงการบริหารโครงการและการรับประกันผลงาน แบงเปนสถานีไฟฟาระบบ 69 กิโลโวลต ถึง 230 กิโลโวลต 

2. ธุรกิจใหบริการกอสรางระบบสายสงไฟฟาและจําหนายไฟฟา ครอบคลุมการใหบริการกอสรางระบบสายสงไฟฟาตั้งแต 

69 กิโลโวลต 115 กิโลโวลต 230 กิโลโวลต และ 500 กิโลโวลต รวมไปถึงการกอสรางและปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟา

บนดินใหเปนระบบเคเบิลใตดินในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนในเมืองใหญและเมือง

ทองเท่ียวตามนโยบายของภาครัฐ 

3. ธุรกิจใหบริการกอสรางพลังงานทดแทน แบงเปนการใหบริการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย และโรงไฟฟา

พลังงานลม  

ท้ังน้ี บริษัทฯ มีสํานักงานใหญและคลังสินคาสวนกลาง ตั้งอยูเลขท่ี 59 หมูท่ี 3 ซอยเทศบาล 14 ตําบลบางโพธ์ิเหนือ อําเภอ

สามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 6 ไร 1 งาน 4 ตารางวา 

บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) 

 

ทุนจดทะเบียน 620 ลานบาท 

ทุนชําระแลว 450 ลานบาท 
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บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจรับเหมากอสรางงานวิศวกรรมไฟฟาและพลังงานทดแทนแบบครบวงจรภายใตแนวความคิด “One 

Stop Service” ครอบคลุมตั้งแตข้ันตอนการใหคําปรึกษา การใหบริการดานงานเอกสารกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ การออกแบบ

งาน การจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ การกอสราง การทดสอบระบบ การฝกอบรมบุคลากร และการรับประกันผลงาน โดยรูปแบบงาน

ของบริษัทฯ สามารถแบงไดเปน 3 สวนหลัก ไดแก งานออกแบบวิศวกรรม (Engineering) งานจัดซื้อและจัดหาเครื่องจักรและ

อุปกรณ (Procurement) และงานกอสราง (Construction) (EPC) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1. งานออกแบบวิศวกรรม (Engineering) 

บริษัทฯ ใหบริการงานออกแบบวิศวกรรมแบบครบวงจร ตั้งแตงานโยธา รวมไปถึงงานสถาปตยกรรมระบบไฟฟาแรงต่ํา 

ระบบไฟฟาแรงสูง และพลังงานทดแทน โดยบริษัทฯ มีทีมวิศวกรท่ีมีความเช่ียวชาญสําหรับงานออกแบบ ไดแก วิศวกรโยธา 

วิศวกรไฟฟา ท้ังน้ี บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรในหลายสาขาวิศวกรรม ซึ่งเปนจุดแข็งท่ีบริษัทฯ สามารถใหบริการแกลูกคาแบบครบ

วงจรอยางแทจริง ประหยัดคาใชจายในการออกแบบ และมีการประสานงานกันอยางใกลชิดระหวางผูออกแบบและทีมงานกอสราง 

ทําใหบริษัทฯ สามารถควบคุมตนทุนการกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี ข้ันตอนในการออกแบบวิศวกรรมเริ่มตนจาก

ขอกําหนดของผูวาจางเปนหลัก กอนท่ีจะทําการออกแบบในรายละเอียดเปนลําดับตอไป โดยมปีจจัยท่ีสําคัญในการออกแบบดังน้ี 

• ความปลอดภัยของโครงการ  

• ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   

• ประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ 

• คาใชจายในการบํารุงรักษาหรือการปรับเปลี่ยนในอนาคต 

• ปญหาและอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนในข้ันตอนของการกอสรางและมาตรการรองรับ 

• ความเหมาะสมของเทคโนโลยีท่ีใชและการควบคุมตนทุนโครงการ 

2. งานจัดซ้ือและจัดหาวัสดุและอุปกรณ (Procurement) 

บริษัทฯ ใหบริการเปนผูจัดซื้อและจัดหาวัสดุและอุปกรณท้ังหมดท่ีจําเปนตอการดําเนินงานกอสราง โดยบริษัทฯ จะ

จัดซื้อและจัดหาจากผูผลิตหรือผูจัดจาํหนายท้ังในประเทศและตางประเทศ ผานตัวแทนจําหนาย ซึ่งบริษัทฯ เปนผูดําเนินการเจรจา

ตอรองราคา กําหนดเง่ือนไขการสั่งซื้อ การสงมอบ การตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพ ใหเปนไปตามขอกําหนดท่ีผูวาจางหรือ

เจาของโครงการไดระบุไว รวมท้ังประสานงานใหมีการจัดสงตามระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือใหสอดคลองกับแผนงานโดยรวมของ

โครงการ  

3. งานกอสราง (Construction)  

บริษัทฯ มีทีมงานกอสรางโดยแบงตามประเภทของงาน ไดแก งานกอสรางสถานีไฟฟา งานกอสรางระบบสายสงไฟฟา

และจําหนายไฟฟา และงานกอสรางพลังงานทดแทน โดยบริษัทฯ จะแตงตั้งผูจัดการโครงการ (Project Manager) เปนผูควบคุม

และรายงานผลการดําเนินงานของแตละโครงการใหแกผูบริหารและผูวาจางรับทราบทุกเดือน และมีทีมงาน ประกอบไปดวย 

วิศวกรผูควบคุมงานในแตละระดับและวิศวกรโครงการจากสาขาวิศวกรรมตางๆ โดยทีมงานท่ีไดรับมอบหมายจะรวมกันรับผิดชอบ

ในการดําเนินงานของโครงการตั้งแตข้ันตอนการกําหนดงบประมาณโครงการ การวางแผนการดําเนินงาน การประสานงานระหวาง

ลูกคาหรือตัวแทนของผูวาจาง การควบคุมและตรวจสอบงานกอสรางใหไดคุณภาพและแลวเสร็จตามแผนท่ีไดกําหนดไว รวมถึงการ

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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บริหารโครงการท้ังในสวนของตนทุน การเบิกจายเงินและวัสดุในการกอสราง การจัดทําประกันภัยโครงการ และการดูแลในเรื่อง

ความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน 

อยางไรก็ตาม ตลอดชวงระยะเวลาของการออกแบบงานวิศวกรรม การจัดซื้อและจัดหาวัสดุและอุปกรณ และการ

กอสราง บริษัทฯ ไดจัดใหมีการควบคุมคุณภาพงานโครงการ เพ่ือใหมั่นใจวาการดําเนินงานในทุกรายละเอียดสามารถทําไดตรงตาม

คุณสมบัติท่ีกําหนดไว โดยบริษัทฯ จะดําเนินการดังกลาวไปพรอมกับผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจาง 

ท้ังน้ี การดําเนินธุรกิจรับเหมากอสรางงานวิศวกรรมไฟฟาและพลังงานทดแทนของบริษัทฯ มีความเก่ียวของกับการ

ดําเนินงานดานพลังงานไฟฟาของประเทศไทย ซึ่งปจจุบันสามารถแบงไดเปน 3 ระบบ ไดแก  

1) ระบบผลิตไฟฟาเปนกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟาท่ีมีตนกําเนิดจากโรงไฟฟาประเภทตางๆ เชน โรงไฟฟาพลังความ

รอน โรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน เปนตน  

2) ระบบสงไฟฟาเปนระบบท่ีรับพลังงานไฟฟาจากแหลงกําเนิดไฟฟา และยกระดับแรงดันของพลังงานไฟฟาใหสูงข้ึน 

เพ่ือสงพลังงานไฟฟาตอไปยังแหลงจําหนายไฟฟาท่ีอยูหางไกล ซึ่งมีระดับแรงดันไฟฟาตั้งแต 69 กิโลโวลตจนถึง 500 กิโลโวลต โดย

แบงเปนระบบสงไฟฟาแบบเหนือศรีษะ (Overhead Line System) และระบบสงไฟฟาใตดิน (Underground Cable System)  

3) ระบบจําหนายไฟฟาเปนระบบท่ีทําหนาท่ีกระจายพลังงานไฟฟาไปยังแหลงรับพลังงานไฟฟา โดยมีสวนประกอบท่ี

สําคัญ คือ สถานีไฟฟา ซึ่งมีหนาท่ีปรับลดแรงดันไฟฟาใหเหมาะสมกับประเภทของผูใชงาน    

จากรายละเอียดขางตน สามารถแสดงแผนภาพการดําเนินงานดานพลังงานไฟฟาของประเทศไทยไดดังตอไปน้ี 

แผนภาพการดําเนินงานดานพลงังานไฟฟาของประเทศไทย 

 

ประเภทงานรับเหมากอสรางของบริษัทฯ 

จากแผนภาพขางตน บริษัทฯ เปนผูใหบริการรับเหมากอสรางโครงการท่ีอยูในระบบผลิตไฟฟา ระบบสงไฟฟา และระบบ

จําหนายไฟฟา โดยสามารถแบงธุรกิจของบริษัทฯ ไดเปน 3 ประเภท ไดแก 1) ธุรกิจใหบริการกอสรางสถานีไฟฟา 2) ธุรกิจ

ใหบริการกอสรางระบบสายสงไฟฟาและจําหนายไฟฟา และ 3) ธุรกิจใหบริการกอสรางพลังงานทดแทน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมี

รายไดจากการจําหนายวัสดุและอุปกรณท่ีเก่ียวของกับการกอสราง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
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2.1 โครงสรางรายได 

ท้ังน้ี ในป 2562 – 2564 โครงสรางรายไดของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังน้ี 

โครงสรางรายได 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

1. รายไดจากการกอสรางสถานีไฟฟา  606.27 43.47 484.97 34.83 810.54  46.00 

2. รายไดจากการกอสรางระบบสายสงไฟฟาและจําหนายไฟฟา 588.81 42.22 816.79 58.66 806.15  45.75 

3. รายไดจากการกอสรางพลังงานทดแทน  176.67 12.67 54.42 3.91 70.47  4.00 

รายไดรบัเหมากอสราง 1,371.75 98.36 1,356.17 97.40 1,687.16  95.75 

รายไดจากการขาย 1.39 0.10 0.02 0.00 53.69  3.05 

รายไดอื่น1 21.41 1.54 36.24 2.60 21.25  1.20 

รายไดรวม 1,394.55 100.00 1,392.44 100.00 1,762.10  100.00 

หมายเหตุ : 1. รายไดอื่น ไดแก ดอกเบี้ยรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินปนผลรับ และกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน เปนตน 

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

1) ธุรกิจใหบริการกอสรางสถานีไฟฟา  

บริษัทฯ ใหบริการกอสรางสถานีไฟฟา ซึ่งเปนสถานีท่ีรับพลังงานไฟฟาจากแหลงผลิตไฟฟาและแปลงแรงดันไฟฟาเพ่ือสง

พลังงานไฟฟาตอไปยังผูใชงานผานสายสงไฟฟาแรงสูงและระบบจําหนายไฟฟา โดยบริษัทฯ ใหบริการครอบคลุมตั้งแตการวางแผน 

สํารวจ ออกแบบ กอสราง ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ รวมถึงการบริหารโครงการและการรับประกันผลงาน ซึ่งรูปแบบของสถานี

ไฟฟาท่ีบริษัทฯ ใหบริการมีตั้งแตสถานีไฟฟาระบบ 69 กิโลโวลตถึง 230 กิโลโวลต แบงออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก 

1.1 สถานีไฟฟาแรงสูงแบบใชฉนวนอากาศ (Air Insulated Substation หรือ AIS) 

สถานีไฟฟาแรงสูงแบบใชฉนวนอากาศ (เรียกอีกช่ือหน่ึงวา Conventional Substation หรือ Open Air Substation) 

เปนรูปแบบสถานีไฟฟาท่ีไดรับความนิยม โดยมีตนทุนของอุปกรณท่ีใชในการกอสรางนอย ท้ังน้ี สถานีไฟฟาประเภทน้ีจะกอสราง

อยูบริเวณกลางแจง และตองมีระยะหางของอุปกรณเพ่ือใหมีความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Clearance)  

ตัวอยางโครงการงานกอสรางสถานีไฟฟาแบบ AIS ของบริษัทฯ 

   

โครงการกอสรางสถานีไฟฟาแรงสูง 3  

กับปรับปรุงสถานีไฟฟาแรงสูง 1 และ 2 อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

โครงการกอสรางเพิ่มเบย 115 เควี  

 สถานีไฟฟาหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา 

1.2 สถานีไฟฟาแรงสูงแบบใชฉนวนกาซ (Gas Insulated Substation หรือ GIS) 

สถานีไฟฟาแรงสูงแบบใชฉนวนกาซเปนสถานีไฟฟาท่ีมีอุปกรณติดตั้งอยูภายในทอโลหะ โดยอัดกาซ SF6 ซึ่งเปนกาซ

ฉนวนไวภายใน เพ่ือลดระยะปลอดภัยทางไฟฟา สงผลใหสถานีไฟฟาประเภทน้ีมีขนาดเล็ก และสามารถออกแบบใหติดตั้งไดหลาย

พ้ืนท่ี เชน บริเวณกลางแจง ภายในอาคาร ใตพ้ืนดิน หรือภายในอุโมงค โดยพิจารณารูปแบบการกอสรางตามวัตถุประสงคหลักของ

การใชงาน  
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ตัวอยางโครงการงานกอสรางสถานีไฟฟาแบบ GIS ของบริษัทฯ 

     

โครงการกอสรางสถานีไฟฟาเมืองเอก 2 จังหวัดปทุมธาน ี

ท้ังน้ี โครงการกอสรางสถานีไฟฟาท่ีบริษัทฯ ใหบริการสวนใหญเปนสถานีไฟฟาแรงสูง 115 กิโลโวลต และ 22 กิโลโวลต 

ใหกับหนวยงานภาครัฐ ไดแก การไฟฟาสวนภูมิภาค กิจการไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ และสถานีไฟฟาท่ีเช่ือมโยงกับ

โรงไฟฟาพลังงานทดแทนของภาคเอกชน นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดนําองคความรูและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาเพ่ิมความสามารถในการ

แขงขัน ไดแก การกอสรางสถานีไฟฟาแบบดิจิทัล (Digital Substation) ซึ่งเปนเทคโนโลยีการกอสรางสถานีไฟฟาท่ีควบคุมการ

ทํางานแบบดิจิทัลตามมาตรฐาน IEC 61850 Process Bus Substation Automation โดยเปนสถานีไฟฟาท่ีชวยลดการใชสาย

ทองแดง ลดระยะเวลาในการกอสราง ลดความเสี่ยงในการทํางานและบํารุงรักษา และมีความปลอดภัยดานไฟฟาสูง สงผลใหสถานี

ไฟฟาประเภทน้ีมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพในการจายพลังงานไฟฟาไดเปนอยางดี ท้ังน้ี ในป 2561 บริษัทฯ ไดใหบริการ

กอสรางสถานีไฟฟาแบบดิจิทัลใหแกกิจการไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ซึ่งเปนสถานีไฟฟาแบบดิจิทัลแหงแรกในประเทศ

ไทย ซึ่งกอสรางแลวเสร็จในป 2563 ท้ังน้ี บริษัทฯ มโีครงการงานกอสรางสถานีไฟฟาท่ีแลวเสร็จในป 2563 - 2564 ดังตอไปน้ี 

ชื่อโครงการ ผูวาจาง 
มูลคาโครงการ1 

(ลานบาท) 
วันที่เริ่มโครงการ 

วันที่สิ้นสุด2

โครงการ 

ระยะเวลา

ดําเนิน

โครงการ 

1. โครงการกอสรางสถานีไฟฟาแรงสูง 3 กับ

ปรับปรุงสถานีไฟฟาแรงสูง 1 และ 2 

อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

กิจการไฟฟา สวัสดิการ

สัมปทาน กองทัพเรือ 

679.44 

 

21 กันยายน 

2561 

10 สิงหาคม 

2563 

689 วัน 

2. โครงการกอสรางสถานีไฟฟาเมืองเอก 2 

จังหวัดปทุมธาน ี

การไฟฟาสวนภูมภิาค 147.83 

 

29 พฤศจิกายน 

2561 

2 พฤษภาคม 

2564 

390 วัน 

3. โครงการกอสรางสถานีไฟฟากาญจนบุรี 4 

จังหวัดกาญจนบุรี 

การไฟฟาสวนภูมภิาค 75.52 

 

29 เมษายน 

2563 

25 มิถุนายน 

2564 

422 วัน 

4. โครงการกอสรางสถานีไฟฟาคูคต จังหวัด

ปทุมธานี 

การไฟฟาสวนภูมภิาค 164.11 7 พฤษภาคม 

2563 

28 กรกฎาคม 

2564 

447 วัน 

5. โครงการกอสรางสถานีไฟฟาเลาขวัญและ

งานกอสรางพรอมติดต้ังสวิตซเกียรระบบ 

115 เควี ท่ีสถานีไฟฟาดานมะขามเต้ีย 1 

จังหวัดกาญจนบุรี 

การไฟฟาสวนภูมภิาค 158.34 19 กุมภาพันธ 

2563 

3 ตุลาคม 

2564 

592 วัน 

6. โครงการกอสรางสถานีไฟฟา พัทยาเหนือ 

2 จังหวัดชลบุรี 

การไฟฟาสวนภูมภิาค 226.66 

 

14 พฤษภาคม 

2563 

5 พฤศจิกายน 

2564 

540 วัน 

หมายเหตุ : 1. มูลคาโครงการตามสัญญาฉบับแกไขลาสุด โดยรวมงานเพิ่มและงานลด 
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ภาพผลงานโครงการท่ีแลวเสร็จ 

โครงการกอสรางสถานีไฟฟาแรงสูง 3 กับปรับปรุงสถานี

ไฟฟาแรงสูง 1 และ 2 อําเภอสัตหีบ  

จังหวัดชลบุร ี

โครงการกอสรางสถานีไฟฟาเมืองเอก 2  

จังหวัดปทุมธานี 

  

สถานที่ต้ังโครงการ : จังหวัดชลบุรี 

ผูวาจาง : กิจการไฟฟา สวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ 

มูลคาโครงการ : 679.44 ลานบาท 

สถานที่ต้ังโครงการ : จังหวัดปทุมธาน ี

ผูวาจาง : การไฟฟาสวนภูมิภาค 

มูลคาโครงการ : 147.83 ลานบาท 

โครงการกอสรางสถานีไฟฟากาญจนบรุี 4 
โครงการกอสรางสถานีไฟฟาคูคต  

จังหวัดปทุมธานี 

    

สถานที่ต้ังโครงการ : จังหวัดกาญจนบุรี 

ผูวาจาง : การไฟฟาสวนภูมิภาค 

มูลคาโครงการ : 75.52 ลานบาท 

สถานที่ต้ังโครงการ : จังหวัดปทุมธาน ี

 ผูวาจาง : การไฟฟาสวนภูมภิาค 

มูลคาโครงการ : 164.11 ลานบาท 

โครงการกอสรางสถานีไฟฟาเลาขวัญและงานกอสรางพรอมตดิตัง้

สวิตซเกียรระบบ 115 เควี  

ที่สถานีไฟฟาดานมะขามเตี้ย 1 จังหวดักาญจนบรุ ี

โครงการกอสรางสถานีไฟฟา พัทยาเหนือ 2  

จังหวัดชลบุร ี

   

สถานที่ต้ังโครงการ : จังหวัดกาญจนบุรี 

ผูวาจาง : การไฟฟาสวนภูมิภาค 

มูลคาโครงการ : 159.72 ลานบาท 

สถานที่ต้ังโครงการ : จังหวัดชลบุรี 

 ผูวาจาง : การไฟฟาสวนภูมภิาค 

มูลคาโครงการ : 226.66 ลานบาท 
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และ ณ  31 ธันวาคม 2564 มีโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 7 โครงการ 

ชื่อโครงการ ผูวาจาง 
มูลคาโครงการ1 

(ลานบาท) 
วันที่เริ่มโครงการ 

1. โครงการกอสรางสถานีไฟฟาคลองทอม จังหวัดกระบี่ 

และ สถานีไฟฟาทาศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

การไฟฟาสวนภูมภิาค 357.20 27 ตุลาคม 2563 

2. งานปรับปรุงเปล่ียน Switchgear 115kV สถานีไฟฟา

พัทยาใต 1 จ.ก.2 กอก.(กม.) 

การไฟฟาสวนภูมภิาค 87.66 2 ตุลาคม 2563 

3. งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟาวังวิเศษ การไฟฟาสวนภูมภิาค 184.48 24 พฤศจิกายน 2564 

4. งานจางกอสรางปรับปรุงสถานีไฟฟา ระนอง1 ,สถานี

ไฟฟา ลําภูรา และ สถานีไฟฟาพัทลุง 

การไฟฟาสวนภูมภิาค 443.42 31 สิงหาคม 2564 

5. งานกอสรางเพิ่มเบย  ที่สถานีไฟฟาปราสาท เพื่อ

เชื่อมโยงโรงไฟฟาบริษัทไฟฟาสุรินทร 

การไฟฟาสวนภูมภิาค 32.03 15 มิถุนายน 2564 

6. งานปรับปรุงระบบไฟฟา กองทัพอากาศ ที่ต้ังดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร 

กรมชางโยธา ทหารอากาศ 338.28 29 กันยายน 2564  

7. งานกอสรางเพิ่มเบย ที่สถานีไฟฟาคลองทอม การไฟฟาสวนภูมภิาค 42.26 28  ันวาคม 

2564  

หมายเหตุ : 1. มูลคาโครงการตามสัญญาฉบับแกไขลาสุด โดยรวมงานเพิ่มและงานลด 

2) ธุรกิจใหบริการกอสรางระบบสายสงไฟฟาและจําหนายไฟฟา 

2.1 ระบบสายสงไฟฟา 

ธุรกิจใหบริการกอสรางระบบสายสงไฟฟาเปนการกอสรางระบบสงกําลังไฟฟาท่ีรับมาจากแหลงผลิตพลังงานไฟฟา เพ่ือ

สงพลังงานไฟฟาไปยังสถานีไฟฟายอยและสายสงไฟฟาแรงสูงระหวางสถานีไฟฟายอย โดยบริษัทฯ ใหบริการกอสรางระบบสายสง

ไฟฟาตั้งแต 69 กิโลโวลต 115 กิโลโวลต 230 กิโลโวลต และ 500 กิโลโวลต ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค ผูประกอบการโรงผลิตไฟฟาประเภทผูผลิตพลังงานไฟฟาอิสระรายใหญ 

(Independent Power Producer) ผูผลิตกระแสไฟฟาอิสระรายยอย (Small Power Producer) และโรงงานอุตสาหกรรมขนาด

ใหญ ท้ังน้ี บริษัทฯ มีโครงการงานกอสรางระบบสายสงไฟฟาท่ีแลวเสร็จในป 2563 - 2564 ดังตอไปน้ี 

ชื่อโครงการ ผูวาจาง 

มูลคา

โครงการ1 

(ลานบาท) 

วันที่เริ่ม

โครงการ 

วันที่สิ้นสุด

โครงการ 

ระยะเวลา

ดําเนิน

โครงการ 

1. โครงการกอสรางสายสงระบบ 115 เควี 

ชวงสถานีไฟฟาภูเขียว-สถานีไฟฟาหนอง

บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

การไฟฟาสวนภูมภิาค 96.89 12 กันยายน 

2562 

6 กันยายน 

2563 

360 วัน 

2. โครงการกอสรางสายสงระบบ 115 เควี 

เพื่อรับรองการเชื่อมโยง บริษัท มิตรผล 

ไบโอ เพาเวอร (ภูเวียง) จังหวัดขอนแกน 

ระยะที่ 2 ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

บริษัท เด็มโก จํากัด 

(มหาชน) 

124.96 

 

2 มีนาคม 

2563 

5 พฤศจิกายน 

2563 

248 วัน 

3. โครงการกอสรางสายสงระบบ 115 เควี 

(สถานีไฟฟานครสวรรค 1 (ลานไก) – 

สถานีไฟฟาลาดยาว) – สถานีบรรพตพิสัย 

จังหวัดนครสวรรค 

การไฟฟาสวนภูมภิาค 91.19 

 

11 ธันวาคม 

2562 

5 ธันวาคม 

2563 

360 วัน 



                                                                                   รายงานประจาํป 2564 บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) 

 

 
สวนที่ 1.2 หนา 7 

 

ชื่อโครงการ ผูวาจาง 

มูลคา

โครงการ1 

(ลานบาท) 

วันที่เริ่ม

โครงการ 

วันที่สิ้นสุด

โครงการ 

ระยะเวลา

ดําเนิน

โครงการ 

4. โครงการกอสรางสายสงระบบ 115 เควี 

ช ว งต า งระ ดับสามโคก –  ทางหลวง

หมายเลข 347 จังหวัดปทุมธาน ี

การไฟฟาสวนภูมภิาค 51.62 

 

3 เมษายน 

2563 

3 มีนาคม 

2564 

334 วัน 

5. โครงการกอสรางสายสง 115 เควี และ

งานเปล่ียนสาย Land Cable ของสาย

เคเบิลใตน้ํา 115 เควี ขนอม-ขนอม (ลาน

ไก) จังหวัดนครศรีธรรมราช  

การไฟฟาสวนภูมภิาค 204.14 2 กันยายน 

2562 

9 เมษายน  

2564 

585 วัน 

6. โครงการกอสรางสายสง 115 เควีและ

ระบบจําหนายเคเบิลใตดิน 22 เควี ถนน

พัทยาใต จังหวัดชลบุรี 

การไฟฟาสวนภูมภิาค 203.89 

 

1 มิถุนายน 

2563 

28 กันยายน 

2564 

484 วัน 

หมายเหตุ :  1. มูลคาโครงการตามสัญญาฉบับแกไขลาสุด โดยรวมงานเพิ่มและงานลด 

ภาพผลงานโครงการท่ีแลวเสร็จ 

โครงการกอสรางสายสงระบบ 115 เควี ชวงสถานีไฟฟาภูเขยีว-

สถานีไฟฟาหนองบัวแดง จังหวดัชยัภมูิ 

โครงการกอสรางสายสงระบบ 115 เควี เพ่ือรับรองการเชื่อมโยง 

บริษัท มติรผล ไบโอ เพาเวอร (ภูเวยีง) ระยะที่ 2 ของการไฟฟา

สวนภูมิภาค จังหวดัขอนแกน 

   

สถานที่ต้ังโครงการ : จังหวัดชยัภูม ิ

ผูวาจาง : การไฟฟาสวนภูมิภาค 

มูลคาโครงการ : 96.89 ลานบาท 

สถานที่ต้ังโครงการ : จังหวัดขอนแกน 

ผูวาจาง : บริษัท เด็มโก จาํกัด (มหาชน) 

มูลคาโครงการ : 124.96 ลานบาท 

โครงการกอสรางสายสงระบบ 115 เควี (สถานีไฟฟานครสวรรค 1 

(ลานไก) – สถานีไฟฟาลาดยาว) – สถานีบรรพตพิสัย  

จังหวัดนครสวรรค 

โครงการกอสรางสายสงระบบ 115 เควี ชวงตางระดับสามโคก - 

ทางหลวงหมายเลข 347 จังหวดัปทุมธานี 

  

  

สถานที่ต้ังโครงการ : จังหวัดนครสวรรค 

ผูวาจาง : การไฟฟาสวนภูมิภาค 

มูลคาโครงการ : 91.19 ลานบาท 

สถานที่ต้ังโครงการ : จังหวัดปทุมธาน ี

ผูวาจาง : การไฟฟาสวนภูมิภาค 

มูลคาโครงการ : 51.62 ลานบาท 
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โครงการกอสรางสายสง 115 เควี และงานเปลี่ยนสาย Land 

Cable ของสายเคเบิลใตนํ้า 115 เควี  

ขนอม-ขนอม (ลานไก) จังหวัดนครศรธีรรมราช 

โครงการกอสรางสายสง 115 เควแีละระบบจําหนายเคเบิลใตดิน 

22 เควี ถนนพัทยาใต จังหวัดชลบุร ี

  
  

สถานที่ต้ังโครงการ : จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผูวาจาง : การไฟฟาสวนภูมิภาค 

มูลคาโครงการ : 204.14 ลานบาท 

สถานที่ต้ังโครงการ : จังหวัดชลบุรี 

ผูวาจาง : การไฟฟาสวนภูมิภาค 

มูลคาโครงการ : 203.89 ลานบาท 

และ ณ  31 ธันวาคม 2564 มีโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 3 โครงการ 

ชื่อโครงการ ผูวาจาง 
มูลคาโครงการ1 

(ลานบาท) 
วันที่เริ่มโครงการ 

1. จางกอสรางสายสงระบบ 115 เควี เชื่อมโยงสถานีไฟฟา 

BPAM กับสถานีไฟฟา GSPP1 จังหวัดระยอง 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด 

353.56 19 มีนาคม 

2564 

2. จางกอสรางเคเบิลใตดินระบบ 115 เควี ใหบริษัท ไทย

ซิง สตีล จํากัด และบริษัท หยงซิง สตีล (ไทยแลนด) 

จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี 

การไฟฟาสวนภูมภิาค 39.35 19 เมษายน 

2564 

3. Construction of 1 1 5  kV &2 2  kV UI Line for 

BPLC1R Project จ.ชลบุรี 

บริษัท บีกริม เพาเวอร (แหลม

ฉบัง) 1 จํากัด 

129.97 30 กรกฎาคม 

2564 

หมายเหตุ : มูลคาโครงการตามสัญญาฉบับแกไขลาสุด โดยรวมงานเพิ่มและงานลด 

2.2 ระบบจําหนายไฟฟา 

ธุรกิจกอสรางระบบจําหนายไฟฟาเปนการกอสรางระบบท่ีทําหนาท่ีเช่ือมโยงระหวางสถานีไฟฟายอยกับแหลงผูใชไฟฟา 

โดยบริษัทฯ ใหบริการกอสรางระบบจําหนายไฟฟาแรงต่ํา (แรงดันต่ํากวา 1 กิโลโวลต) และแรงดันปานกลาง (แรงดัน 22 กิโลโวลต 

ถึง 33 กิโลโวลต) รวมไปถึงการกอสรางและปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาบนดินใหเปนระบบเคเบิลใตดินในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

และตางจังหวัด เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนในเมืองใหญและเมืองทองเท่ียวตามนโยบายของภาครัฐ บริษัทฯ มีโครงการงานกอสรางระบบ

จําหนายไฟฟาท่ีแลวเสร็จในป 2563 - 2564 ดังตอไปน้ี 

ชื่อโครงการ ผูวาจาง 

มูลคา

โครงการ1 

(ลานบาท) 

วันที่เริ่ม

โครงการ 

วันที่สิ้นสุด

โครงการ 

ระยะเวลา

ดําเนิน

โครงการ 

1. โครงการกอสรางเคเบิลใตดินระบบ 115 

เควี และระบบจําหนาย 22 เควี บริเวณ

ทาอากาศยานลําปาง จังหวัดลําปาง 

การไฟฟาสวนภูมภิาค 130.55 

 

15 กรกฎาคม 

2562 

11 มกราคม 

2563 

180 วัน 

2. โครงการปรับปรุงระบบจําหนายเปนสาย

เคเบิลใตดิน ชวงถนนสุรนารี ถนนบุรินทร 

ถนนพิบูลละเอียดและ (ถนนจอมสุรางค

ยาตร ถนนโพธิ์กลาง บางสวน) เทศบาล

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

การไฟฟาสวนภูมภิาค 215.24 15 สิงหาคม 

2562 

17 สิงหาคม 

2563 

368 วัน 
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ชื่อโครงการ ผูวาจาง 

มูลคา

โครงการ1 

(ลานบาท) 

วันที่เริ่ม

โครงการ 

วันที่สิ้นสุด

โครงการ 

ระยะเวลา

ดําเนิน

โครงการ 

3. โครงการกอสรางปรับปรุงระบบจําหนาย

ไฟฟาเปนเคเบิลใตดิน และกอสรางระบบ

จําหนายไฟฟาเคเบิลใตดิน ระบบ 22 เควี 

เปนวงจรเฉพาะใหศูนยการคาเซ็นทรัล 

เฟสติวัล พัทยา บีช จังหวัดชลบุรี 

การไฟฟาสวนภูมภิาค 131.34 

 

11 กุมภาพันธ 

2562 

7 กรกฎาคม 

2563 

512 วัน 

4. โครงการกอสรางปรับปรุงระบบจําหนาย

ไฟฟ า เปน เคเบิล ใต ดิน  บ ริ เวณถนน

ประจักษศิลปาคม จังหวัดหนองคาย 

การไฟฟาสวนภูมภิาค 112.71 

 

15 กันยายน 

2563 

12 กรกฎาคม 

2564 

300 วัน 

หมายเหตุ : 1. มูลคาโครงการตามสัญญาฉบับแกไขลาสุด โดยรวมงานเพิ่มและงานลด 

ภาพผลงานโครงการท่ีแลวเสร็จ 

โครงการกอสรางเคเบิลใตดินระบบ 115 เควี และระบบจําหนาย 

22 เควี บริเวณทาอากาศยานลําปาง จังหวัดลําปาง 

โครงการปรับปรุงระบบจาํหนายเปนสายเคเบิลใตดิน ชวงถนนสุร

นารี ถนนบุรินทร ถนนพิบูลละเอียดและ (ถนนจอมสุรางคยาตร 

ถนนโพธิ์กลาง บางสวน) เทศบาลนครราชสมีา จังหวัดนครราชสีมา 

   

สถานที่ต้ังโครงการ : จังหวัดลําปาง 

ผูวาจาง : การไฟฟาสวนภูมิภาค 

มูลคาโครงการ : 130.55 ลานบาท 

สถานที่ต้ังโครงการ : จังหวัดนครราชสีมา 

ผูวาจาง : การไฟฟาสวนภูมิภาค 

มูลคาโครงการ : 215.24 ลานบาท 

โครงการกอสรางปรบัปรงุระบบจาํหนายไฟฟาเปนเคเบลิใตดิน และ

กอสรางระบบจาํหนายไฟฟาเคเบิลใตดิน ระบบ 22 เควี เปนวงจร

เฉพาะใหศูนยการคาเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บชี จังหวดัชลบุร ี

โครงการกอสรางปรบัปรงุระบบจาํหนายไฟฟาเปนเคเบลิใตดิน 

บริเวณถนนประจักษศิลปาคม จังหวัดหนองคาย 

   

สถานที่ต้ังโครงการ : จังหวัดชลบุรี 

ผูวาจาง : การไฟฟาสวนภูมิภาค 

มูลคาโครงการ : 131.34 ลานบาท 

สถานที่ต้ังโครงการ : จังหวัดหนองคาย 

ผูวาจาง : การไฟฟาสวนภูมิภาค 

มูลคาโครงการ : 112.71 ลานบาท 
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และ ณ 31 ธันวาคม 2564 มีโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 2 โครงการ 

ชื่อโครงการ ผูวาจาง 
มูลคาโครงการ1 

(ลานบาท) 
วันที่เริ่มโครงการ 

1. โครงการปรับปรุงระบบจําหนายไฟฟาเปนเคเบิลใตดิน 

บริเวณถนนอุปราช – ถนนชยางกูร และถนนรอบทุงศรี

เมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี

การไฟฟาสวนภูมภิาค 233.21 31 สิงหาคม 

2563 

2. จางกอสรางเคเบิลใตดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิม

พระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟฉ.2 (จังหวัดรอยเอ็ด) 

การไฟฟาสวนภูมภิาค 24.29 25 มิถุนายน 

2564 

หมายเหตุ : 1. มูลคาโครงการตามสัญญาฉบับแกไขลาสุด โดยรวมงานเพิ่มและงานลด 

3) ธุรกิจใหบริการกอสรางพลังงานทดแทน 

ภายหลังจากท่ีรัฐบาลมีนโยบายการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนตอไปในอนาคต บริษัทฯ จึงได เล็งเห็นถึง

โอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ และตระหนักถึงความตองการในการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว สงผลใหบริษัทฯ เขามาสูธุรกิจ

การกอสรางพลังงานทดแทนอยางครบวงจร โดยเริ่มตนจากการใหบริการออกแบบ จัดซื้อและจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ และ

กอสรางแบบโครงการเบ็ดเสร็จ (Turn-key Project) ท้ังในรูปแบบระบบผลิตไฟฟาเพ่ือเช่ือมตอกับระบบจําหนายไฟ (On-grid 

System) และระบบผลิตไฟฟาท่ีไมเช่ือมตอกับระบบจําหนายไฟ (Off-Grid System) ตามความตองการของผูวาจาง นอกจากน้ัน 

บริษัทฯ ยังมุงเนนการพัฒนาและคัดสรรนวัตกรรมเพ่ือสรางแหลงผลิตพลังงานทดแทนท่ีมีความสมบูรณสูงสุด รวมถึงการใช

เทคโนโลยีมาควบคุมและพัฒนาการใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน นวัตกรรมระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage 

System) เทคโนโลยีระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) เปนตน โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคและผลสัมฤทธ์ิท่ีผูวาจางจะ

ไดรับเปนสําคัญ อยางไรก็ดี ปจจุบัน บริษัทฯ มุงเนนการใหบริการกอสรางพลังงานทดแทน 2 ประเภท ไดแก โรงไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย และโรงไฟฟาพลังงานลม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

3.1 งานกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

บริษัทฯ สามารถใหบริการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบ On-grid โดยใชเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยแบบโพ

ลีคริสตอลลีน (Poly Crystalline) และเซลลแสงอาทิตยแบบเซลลซิลิคอนชนิดผลึกเดี่ยว (Mono Crystalline) และเช่ือมตอเพ่ือ

จําหนายพลังงานไฟฟาผานสายสงไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือติดตั้งแผนเซลลแสงอาทิตย เพ่ือนําพลังงานไฟฟามาใช

ภายในองคกรและประหยัดคาไฟฟา ท้ังน้ี บริษัทฯ มีผลงานโครงการงานกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยท่ีสําคัญโดยสรุป

ดังตอไปน้ี 

ชื่อโครงการ ผูวาจาง 
มูลคาโครงการ1 

(ลานบาท) 

วันที่เริ่ม

โครงการ 

วันที่สิ้นสุด

โครงการ 

ระยะเวลา

ดําเนิน

โครงการ 

1. โครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย โครงการ บริษัท เอส 

ที เอฟ อี โซลาร จํากัด ตําบลยาง

นํ้ากลัดใต อําเภอหนองหญาปลอง 

จังหวัดเพชรบุรี 

บริษัท มาทิเล  

โซลาร จํากัด 

52.25 2 กรกฎาคม 

2558 

2 พฤศจิกายน 

2558 

124 วัน 

2. โครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย ขนาด 5  เมกะวัตต 

โครงการ 17 อัญญวี ร  โฮล ด้ิ ง

หนวยงานสหกรณการเกษตรสาม

โคก พื้นที่ตําบลคลองควาย  อําเภอ

บริษัท มาทิเล  

โซลาร จํากัด 

38.82 13 กันยายน 

2559 

30 ธันวาคม  

2559 

108 วัน 



                                                                                   รายงานประจาํป 2564 บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) 

 

 
สวนที่ 1.2 หนา 11 

 

ชื่อโครงการ ผูวาจาง 
มูลคาโครงการ1 

(ลานบาท) 

วันที่เริ่ม

โครงการ 

วันที่สิ้นสุด

โครงการ 

ระยะเวลา

ดําเนิน

โครงการ 

สามโคก จังหวัดปทุมธานี และงาน

กอสรางระบบระบายน้ํา 

3. โครงการกอสรางระบบผลิตไฟฟา

เซลลแสงอาทิตย องคการเภสัช

กรรม จังหวัดสระบุรี 

การไฟฟาสวนภูมภิาค 42.26 

 

24 กันยายน 

2562 

31 ธันวาคม  

2562 

98 วัน 

หมายเหตุ : 1. มูลคาโครงการตามสัญญาฉบับแกไขลาสุด โดยรวมงานเพิ่มและงานลด 

ภาพผลงานโครงการท่ีแลวเสร็จ 

โครงการกอสรางระบบผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทติย  

องคการเภสัชกรรม จังหวดัสระบุร ี

โครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 5 เมกะวตัต 

โครงการ 17 อัญญวีร โฮลดิง้ หนวยงานสหกรณการเกษตรสามโคก 

พ้ืนที่  ตําบลคลองควาย  อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

   

สถานที่ต้ังโครงการ : จังหวัดสระบุรี 

ผูวาจาง : การไฟฟาสวนภูมิภาค 

มูลคาโครงการ : 42.26 ลานบาท 

สถานที่ต้ังโครงการ : จังหวัดปทุมธาน ี

ผูวาจาง : บริษัท มาทิเล โซลาร จาํกัด 

มูลคาโครงการ : 38.82 ลานบาท 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย โครงการ บริษัท เอส ที เอฟ อี โซลาร จํากัด ตาํบลยางนํ้ากลดัใต อําเภอหนองหญาปลอง 

จังหวัดเพชรบุร ี

  

สถานที่ต้ังโครงการ : จังหวัดเพชรบุรี 

ผูวาจาง : บริษัท มาทิเล โซลาร จาํกัด 

มูลคาโครงการ : 52.25 ลานบาท 

3.2 งานกอสรางโรงไฟฟาพลังงานลม 

บริษัทฯ สามารถใหบริการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานลม โดยมุงเนนการกอสรางและติดตั้งโครงสรางพ้ืนฐานดาน

สาธารณูปโภคของโรงไฟฟา (Balance of Plant) ประกอบดวย งานกอสรางถนนและปรับพ้ืนท่ีกอนการติดตั้งกังหันลม งาน

กอสรางรากฐานของกังหันลม งานกอสรางระบบสงไฟฟาภายในโครงการ และงานกอสรางสถานีไฟฟาภายในโครงการ เปนตน ซึ่ง
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ปจจุบัน โรงไฟฟาพลังงานลมในประเทศไทยมี 2 รูปแบบ คือ แบบตั้งอิสระ (Standaloan) และแบบตอเขากับระบบสายสงไฟฟา 

ท้ังน้ี บริษัทฯ มีโครงการงานกอสรางโรงไฟฟาพลังงานลมท่ีสําคัญโดยสรุปดังตอไปน้ี 

ชื่อโครงการ ผูวาจาง 

มูลคาโครงการ
1 

(ลานบาท) 

วันที่เริ่ม

โครงการ 

วันที่สิ้นสุด

โครงการ 

ระยะเวลา

ดําเนิน

โครงการ 

1. โครงการกอสราง Balance of Plant 

โครงการโรงไฟฟาพลังงานลม จังหวัด

นครราชสีมา 

บริษัท เทพารักษ วินด จํากัด 416.07 

 

16 มิถุนายน 

2560 

30 กันยายน 

2561 

471 วัน 

2. โครงการกอสราง Balance of Plant 

โครงการโรงไฟฟาพลังงานลม จังหวัด

มุกดาหาร 

บริษัท วินชยั จาํกัด 996.46 15 มกราคม 

2561 

1 เมษายน 

2562 

442 วัน 

หมายเหตุ : 1. มูลคาโครงการตามสัญญาฉบับแกไขลาสุด โดยรวมงานเพิ่มและงานลด 

ภาพผลงานโครงการท่ีแลวเสร็จ 

โครงการกอสราง Balance of Plant  

โครงการโรงไฟฟาพลังงานลม จังหวัดมุกดาหาร 

โครงการกอสราง Balance of Plant  

โครงการโรงไฟฟาพลังงานลม จังหวัดนครราชสีมา  

    

สถานที่ต้ังโครงการ : จังหวัดมกุดาหาร 

ผูวาจาง : บริษัท วินดชัย จํากัด 

มูลคาโครงการ : 996.46 ลานบาท 

สถานที่ต้ังโครงการ : จังหวัดนครราชสีมา 

ผูวาจาง : บริษัท เทพารักษ วินด จํากัด 

มูลคาโครงการ : 416.07 ลานบาท 

4) รายไดจากการขาย 

นอกจากธุรกิจการใหบริการกอสรางงานวิศวกรรมไฟฟาและพลังงานทดแทนดังกลาวขางตน บริษัทฯ มีรายไดจากการ

จําหนายอุปกรณไฟฟาและอุปกรณกอสรางใหแกผูวาจาง เชน สายไฟฟา และชุดตอสายไฟฟา เปนตน โดยเปนรายไดท่ีเก่ียวเน่ือง

กับงานบริการรับเหมากอสรางโครงการของบริษัทฯ 

2.3 การตลาดและการแขงขัน 

2.3.1 กลยุทธการแขงขัน 

(ก) กลยุทธดานผลิตภัณฑและบริการ (Products & Services) 

1. กําลังการผลิตและการบริการ 

ธุรกิจใหบริการรับเหมากอสรางเปนธุรกิจท่ีตองอาศัยความชํานาญเฉพาะทางในดานวิศวกรรม ตลอดจนความสามารถใน

การบริหารโครงการใหสําเร็จลุลวงตามความตองการของผูวาจาง ท้ังในดานคุณภาพและระยะเวลาการดําเนินงาน โดยจะตอง

ดําเนินการงานกอสรางแลวเสร็จภายใตตนทุนโครงการท่ีสามารถสรางผลกําไรใหแกบริษัทฯ ดังน้ัน ปจจัยสําคัญท่ีเก่ียวของกับการ

ใหบริการของบริษัทฯ ไดแก  
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• วิศวกร  

ในการดําเนินธุรกิจรับเหมากอสรางงานวิศวกรรมไฟฟาและพลังงานทดแทน ความเช่ียวชาญและจํานวนของวิศวกรผูดแูล

โครงการถือเปนปจจัยท่ีสําคัญ โดยบริษัทฯ แบงทีมงานวิศวกรตามประเภทของงานโครงการ ซึ่งแตละโครงการจะมีวิศวกรผูควบคมุ

ท้ังสิ้น 4 ระดับ ไดแก ระดับผูอํานวยการโครงการ (Project Director) ผูจัดการโครงการ (Project Manager) วิศวกรผูควบคุมงาน 

(Project Engineer) และวิศวกรประจําหนวยงาน (Engineer) อยางไรก็ตาม กรณีเปนโครงการขนาดใหญ ผูวาจางอาจกําหนดใหมี

วิศวกรท้ังระดับผูอํานวยการโครงการและผูจัดการโครงการ กรณีโครงการขนาดเล็กบริษัทฯ จะกําหนดใหมผีูจัดการโครงการหรือ

วิศวกรผูควบคุมงานเพียงระดับเดียว เพ่ือเปนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากน้ี ในทางปฏิบัติวิศวกร

ผูควบคุมงานสามารถควบคุมการปฏิบัติงานโครงการท่ีมีลักษณะท่ีแตกตางกันได โดยมีผูจัดการโครงการเปนผูดูแลระบบงาน

โดยรวม 

บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมและพัฒนาบุคลากรและวิศวกรในทุกระดับ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานและ

ดํารงไวซึ่งความสามารถในการแขงขัน ดังน้ี 

1) การพัฒนาความรูและความสามารถของพนักงานอยางตอเน่ือง ท้ังในดานความรูทางเทคนิควิชาการและการจัดการ

โครงการ  

2) การสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบตองาน  

3) การสรางบรรยากาศการทํางานท่ีเปนมิตร  

4) การทํางานเปนทีม การประสานงานระหวางทีมวิศวกรและบุคลากรภายในองคกร เพ่ือใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคใน

การใหบริการท่ีดีเยี่ยมแกลูกคา  

5) การนําเอาระบบ KPI และ Balanced Scorecard (BSC) เขามาใชวัดผลการดําเนินงานของหนวยงานและบุคคล 

• ผูรับเหมาภายนอก 

บริษัทฯ อาจคัดเลือกวาจางผูรับเหมาภายนอกท่ีมีประสบการณทํางานเฉพาะดาน เพ่ือสนับสนุนดานแรงงานกอสราง 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของบริษัทฯ และการดําเนินงานโครงการใหสําเร็จลุลวงตามระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังน้ี บริษัทฯ ได

กําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกผูรับเหมาภายนอก โดยพิจารณาจากประวัติการรับงานในอดีต คุณภาพงาน ความสามารถในการ

สงมอบงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด และฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน นอกจากน้ัน บริษัทฯ จะวาจางผูรับเหมาภายนอก

เมื่อตองการแรงงานกอสรางเปนจํานวนมาก โดยกําหนดใหผูรับเหมาภายนอกตองผานการพิจารณาและไดรับการข้ึนทะเบียน

ผูรับเหมา (Vendor List) ของบริษัทฯ และมีการลงนามสัญญากับบริษัทฯ ใหแลวเสร็จกอนเริ่มงานโครงการ เน่ืองจากบริษัทฯ 

ตองการสรางความมั่นใจวาผูรับเหมาภายนอกแตละรายมีความสามารถและมีศักยภาพในการทํางาน และเพ่ือลดการพ่ึงพา

ผูรับเหมาภายนอกรายหน่ึงรายใดมากเกินไป อันจะทําใหเกิดความเสี่ยงจากการท่ีผูรับเหมาภายนอกรายน้ันไมปฏิบัติตาม

ขอกําหนดของบริษัทฯ หรือไมยอมดําเนินงานกอสรางตอไป ท้ังน้ี บริษัทฯ จะชําระเงินแกผูรับเหมาภายนอกตามปริมาณงานท่ีแลว

เสร็จในแตละชวงเวลา และไดกําหนดเง่ือนไขในสัญญาในกรณท่ีีผูรับเหมาภายนอกสงมอบงานไมทันตามเวลาท่ีกําหนด โดยจะระบุ

คาปรับรายวันตามเง่ือนไขในสัญญา อยางไรก็ตาม วิศวกรระดับผูจัดการโครงการของบริษัทฯ จะเปนผูตรวจรับงานและอนุมัติและ

ควบคุมการทํางานของผูรับเหมาภายนอกอยางใกลชิด  

2. การใหบริการท่ีครบวงจร (One Stop Service)  

บริษัทฯ มีข้ันตอนการใหบริการกอสรางงานวิศวกรรมไฟฟาและพลังงานทดแทนภายใตแนวคิด “One Stop Service” 

เพ่ือสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกผูวาจาง โดยมีการดําเนินงานดังน้ี   

1) การใหคําปรึกษาและการเขาตรวจสอบสถานท่ีจริง เพ่ือทําการวิเคราะห และรวมวางแผนกับผูวาจาง และหา

จุดคุมทุนในการดําเนินโครงการ 
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2) บริการดานงานเอกสารและประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยใชทีมงานมืออาชีพท่ีสามารถบริหารจัดการ

งานดานเอกสารไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ชวยลดข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินงาน 

3) การออกแบบและจําลองระบบ เพ่ือวิเคราะหรูปแบบการผลิตและการจําหนายไฟฟา ท้ังน้ี บริษัทฯ มีทีมวิศวกร

ไฟฟาผูมีประสบการณโดยตรง ท่ีสามารถออกแบบภายใตงบประมาณท่ีผูวาจางกําหนด โดยคํานึงถึงผลสัมฤทธ์ิท่ีผู

วาจางจะไดรับเปนสําคัญ 

4) การจัดซื้อจัดหาวัสดุและอุปกรณท่ีมีคุณภาพจากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายช้ันนํา เพ่ือใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค

การใชงานภายใตมาตรฐานและงบประมาณท่ีกําหนด 

5) การกอสราง ติดตั้ง และควบคุมการทํางานอยางใกลชิด พรอมรายงานผลอยางตอเน่ือง  

6) การทดสอบระบบ การทดสอบวัสดุและอุปกรณดานพลังงานไฟฟา ท้ังในระหวางการกอสราง และภายหลังการ

กอสราง รวมไปถึงการตรวจสอบและการซอมบํารุงประจําปตามมาตรฐานสากล โดยทีมงานมืออาชีพ 

7) การฝกอบรมบุคลากรและผูท่ีเก่ียวของของผูวาจาง ท้ังในดานความรู วิธีการใชงาน และการบํารุงรักษาอุปกรณ

เบ้ืองตน เพ่ือใหสามารถใชงานอุปกรณ ตลอดจนบริหารจัดการโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

8) บริษัทฯ มีบริการหลังการขาย โดยการเขาชวยเหลือ ดูแล และใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชน พรอมบริการตรวจเช็ค

ระบบ และอุปกรณตามระยะเวลาท่ีกําหนดตลอดอายุสัญญา 

3. การสงมอบงานท่ีมีคุณภาพและเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

บริษัทฯ มุงมั่นในการใหบริการกอสรางงานวิศวกรรมไฟฟาและพลังงานทดแทนท่ีมีคุณภาพ เพ่ือสรางความพึงพอใจสูงสดุ

ใหกับผูวาจาง โดยบริษัทฯ มีการสํารวจความพึงพอใจของผูวาจางเมื่อดําเนินการกอสรางแลวเสร็จตามสัญญาภายใน 30 วัน

หลังจากไดรับเงินงวดสุดทายหรือไดรับหนังสือรับรองผลงานการกอสราง (Provisional Acceptance Certificate : PAC) และ

กําหนดตัวช้ีวัดความพึงพอใจของลูกคาของแตละโครงการตองอยูในเกณฑดีมาก เพ่ือใชในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร

จัดการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมีนโยบายหลักในการรักษาคุณภาพงานโครงการดังน้ี 

1) มุงมั่นสรางผลงานดานการกอสรางใหไดตามขอกําหนดของลูกคา รวมถึงขอกฎหมาย กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

2) ควบคุมงานกอสรางใหไดมาตรฐานและความตองการของลูกคา 

3) วางแผนงานกอสรางและสงมอบงานใหไดตามกําหนดเวลา 

4) ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงานกอสรางใหมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง 

4. การรับประกันผลงาน 

การรับประกันผลงานเปนหน่ึงในเง่ือนไขการใหบริการท่ีสําคัญของบริษัทฯ โดยผูวาจางจะกําหนดระยะเวลาการ

รับประกันผลงานไวในสัญญาของทุกโครงการ เปนระยะเวลา 1 - 2 ป ข้ึนอยูกับประเภทของงานและการเจรจาตอรองกับผูวาจาง 

โดยใชรูปแบบการวางหนังสือค้ําประกันผลงาน (Garantee Bond หรือ Maintainance Bond) ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 5 - 10 

ของมูลคาโครงการ เปนระยะเวลา 1 - 2 ป ยกเวนอุปกรณท่ีผูจัดจําหนายมีการรับประกันเปนระยะเวลา 3 ป เชน หมอแปลงไฟฟา 

เพ่ือสรางความมั่นใจใหแกลูกคาสําหรับปญหาท่ีเกิดจากการใหบริการของบริษัทฯ ภายหลังการสงมอบโครงการ แตการรับประกัน

ความเสียหายของเครื่องจักรและอุปกรณหลักจะเปนรับประกันโดยผูจัดจําหนายโดยตรง ซึ่งมีการรับประกันประมาณ 1 - 3 ป   

5. การใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการออกแบบ 

การออกแบบโครงสรางงานวิศวกรรมไฟฟาและพลังงานทดแทนใหมีความเสมือนจริงเปนสวนหน่ึงในการบริหารจัดการ

โครงการ เพ่ือลดความผิดพลาดในการกอสราง โดยบริษัทฯ ไดนําโปรแกรมการออกแบบทางวิศวกรรมท่ีทันสมัยมาใชในการ

ดําเนินงาน ไดแก โปรแกรม AutoCAD ซึ่งเปนโปรแกรมท่ีสามารถตรวจสอบการออกแบบจากภาพจําลองโครงการในรูปแบบ 3 

มิติเสมือนจริง ซึ่งโปรแกรมดังกลาวชวยใหพนักงานของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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6. ความปลอดภัยในการทํางาน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอความปลอดภัยของพนักงาน และผูท่ีเก่ียวของในการกอสรางงานโครงการ โดยบริษัทฯ ถือวา

ความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากจะสงผลกระทบตอตนทุนและเวลาในการกอสรางแลว ยังบ่ันทอนขวัญกําลังใจของ

พนักงานและผูท่ีเก่ียวของ อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณอ่ืนใดท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางการทํางาน นอกจากน้ี บริษัทฯ จัดใหมีการดําเนิน

กิจกรรมการคนหาและการประเมินอันตราย (Completely Check Completely Find Out) อยางตอเน่ือง เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

อุบัติเหตุเปนศูนยท้ังในเวลางานและนอกเวลางาน 

(ข) การกําหนดราคา (Price) 

บริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดราคากอนการเสนองานโครงการ โดยพิจารณาจากความสามารถในการแขงขันตามภาวะ

ตลาด (Competitive Price) และงบประมาณของผูวาจางเปนหลัก ท้ังน้ี กอนเขารับงานจากผูวาจางหรือกอนการเขาประมูลงาน 

ฝายการตลาดของบริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบขอมูลลาสุดของราคาตนทุนวัสดุและอุปกรณจากฝายจัดซื้อ และคํานวณช่ัวโมง

การทํางาน คาแรงและคาใชจายในการกอสราง เพ่ือนําขอมูลตนทุนและคาใชจายดังกลาวมาประกอบการคํานวณตนทุนรวมของ

โครงการ และบวกเพ่ิมดวยอัตรากําไรข้ันตน (Margin) ซึ่งบริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายการเสนองานโครงการใหมีกําไรข้ันตน

ประมาณรอยละ 10 – 11 โดยพิจารณาจากความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ เปนสําคัญ  

(ค) ชองทางการจําหนาย (Place) 

เน่ืองจากลักษณะการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนรูปแบบการกอสรางงานโครงการ บริษัทฯ จึงใหความสําคัญกับการ

ประชาสัมพันธผลงานและการใหบริการท่ีครบวงจรผานทางเว็ปไซตของบริษัทฯ การสนับสนุนกิจกรรม CSR สื่อวิดิทัศน นิตยสาร

และวารสารตางๆ เปนตน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมุงเนนการสรางความสัมพันธอันดีกับกลุมลูกคาเดิมท่ีเคยใชบริการเพ่ือรักษาฐาน

ลูกคา รวมไปถึงการประชาสัมพันธเชิงรุก โดยการติดตอและเสนองานแกลูกคาโดยตรงผานชองทางโทรศัพทหรืออีเมลล เพ่ือให

เขาถึงกลุมลูกคารายใหมท่ีอยูในธุรกิจท่ีมีแนวโนมเติบโต เชน กลุมลูกคาโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน กลุมลูกคาภาคเอกชน เปนตน   

(ง) กลยุทธดานการสงเสริมการขาย (Promotion)  

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการใหบริการท่ีมีคุณภาพ รวมถึงการนํานวัตกรรมใหมๆ สําหรับงานกอสรางมาปรับใชอยาง

สม่ําเสมอ ซึ่งบริษัทฯ มุงเนนการทําการตลาดกับกลุมลูกคาท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยการสรางความสัมพันธอันด ีและการสง

มอบการบริการท่ีมีคุณภาพเพ่ือใหลูกคาเกิดความประทับใจ ประกอบกับการสื่อสารทางการตลาด (Branding) อยางตอเน่ือง เพ่ือ

สรางการรับรูในตราสินคา RSS และสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับบริษัทฯ   

2.3.2 จุดแข็งของบริษัทฯ  

• บริษัทฯ เปนหน่ึงในผูนําในงานใหบริการรับเหมากอสรางงานวิศวกรรมไฟฟาและพลังงานทดแทนแบบครบวงจร

ภายใตแนวความคิด “One Stop Service” ครอบคลุมการกอสรางสถานีไฟฟา การกอสรางระบบสายสงไฟฟาและ

จําหนายไฟฟา และการกอสรางพลังงานทดแทน ใหแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน  

• ฐานลูกคาของบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง มีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจัก โดยมีลูกคารายใหญเปนหนวยงาน

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีทําหนาท่ีในการบริหารจัดการระบบไฟฟาของประเทศไทย รวมไปถึงลูกคาภาคเอกชนท่ีมี

ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ มาเปนระยะเวลานาน  

• บริษัทฯ มีบุคลากรท่ีมีประสบการณ ตั้งแตผูบริหารระดับสูงจนถึงระดับวิศวกรประจําหนวยงาน ซึ่งมีความชํานาญ

ดานระบบไฟฟามาอยางยาวนาน ทําใหบริษัทฯ สามารถเขาใจถึงความตองการของลูกคาและสามารถสรางความพึง

พอใจสูงสุดใหกับลูกคาผานการใหบริการท่ีครบวงจรและสงมอบผลงานโครงการท่ีมีคุณภาพ นอกจากน้ัน บริษัทฯ 
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ยังไดใหความสําคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือสรางความเช่ือมั่นและตอบสนองความตองการของลูกคา

ในทุกกลุมเปาหมาย  

• บริษัทฯ มุงเนนการพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมไฟฟาอยางตอเน่ือง เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจและเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน โดยมีผลงานท่ีสําคัญ เชน การกอสรางสถานี

ไฟฟาแบบดิจิทัล (Digital Substation) การพัฒนาระบบไฟฟาอัจฉริยะ (Micro Grid) เปนตนธุรกิจรับเหมากอสราง

ท่ีเก่ียวเน่ืองกับอุตสาหกรรมผลิตและจําหนายไฟฟามีแนวโนมเติบโตในอนาคต ซึ่งเปนไปตามนโยบายการลงทุนของ

ภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีมุงเนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศใหเทาเทียมกับอารยประเทศ ซึ่งการ

พัฒนาระบบไฟฟาถือเปนสวนหน่ึงในนโยบายดังกลาว สงผลใหบริษัทฯ มีโอกาสเติบโตในอุตสาหกรรมบริษัทฯ มี

แหลงสนับสนุนทางการเงินท่ีดีท้ังจากธนาคารพาณิชยและผูถือหุนกูท่ีใหเงินกูยืมมาโดยตลอด รวมท้ังการเสนอขาย

หุนใหกับประชาชนและนําหลักทรัพยของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ในครั้งน้ี ทําใหบริษัทมีความ

ไดเปรียบคูแขงดานตนทุน โดยมีแหลงเงินทุนจากหลากหลายชองทางสําหรับการดําเนินธุรกิจ  

2.3.3 ลักษณะกลุมลูกคาเปาหมาย  

กลุมลูกคาของบริษัทฯ สามารถแบงเปน 2 ประเภทดังน้ี  

1) กลุมลูกคาภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ  

หนวยงานภาครัฐและหนวยงานรัฐวิสาหกิจมีความจําเปนตองลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศอยางตอเน่ือง โดย

ดําเนินการลงทุนดวยภาครัฐเอง หรือผานการจัดซื้อจัดจางบริษัทเอกชน เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศและสรางความเปนอยู

ท่ีดีใหแกประชาชน ท้ังน้ี หนวยงานภาครัฐจะประกาศขาวประชาสัมพันธเก่ียวกับขอมูลการลงทุนในโครงการตางๆ ผานเว็ปไซต

เปนหลักกอนเริ่มตนการลงทุนในแตละครั้ง ซึ่งฝายการตลาดของบริษัทฯ จะดําเนินการติดตามขาวการประมูลโครงการดังกลาว 

รวมท้ังประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเขารวมการประมูลอยางสม่ําเสมอ และในกรณีท่ีบริษัทฯ สามารถผานการ

คัดเลือกการประมูลและไดรับการวาจางใหดําเนินงานกอสราง บริษัทฯ จะดําเนินการจัดทําและตกลงสัญญาวาจางโดยตรงกับ

หนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจดังกลาว เพ่ือสงมอบงานโครงการกอสรางตามท่ีไดระบุไวในสัญญา อยางไรก็ดี ในป 

2562 – 2564 บริษัทฯ มีสัดสวนรายไดจากการกอสรางสถานีไฟฟา การกอสรางระบบสายสงไฟฟาและจําหนายไฟฟาใหแกภาครัฐ 

คิดเปนรอยละ 83.97 รอยละ 85.92 และรอยละ 90.57 ของรายไดรับเหมากอสราง ตามลําดับ ท้ังน้ีในป 2562 บริษัทฯ มีสัดสวน

การใหบริการกอสรางแกภาครัฐเพ่ิมมากข้ึนจากป 2561 (รอยละ 12.65) เน่ืองจากบริษัทฯ ไดเล็งเห็นโอกาสในการขยายตัวทาง

ธุรกิจอยางตอเน่ือง และสามารถขยายฐานลูกคารายใหมสอดคลองกับนโยบายสงเสริมการลงทุนกอสรางงานโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือ

สรางความมั่นคงดานรายไดใหแกบริษัทฯ ตอไปในอนาคต 

2) กลุมลูกคาภาคเอกชน  

กลุมลูกคาภาคเอกชนเปนกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัทเจาของโครงการประเภทตางๆ อาทิเชน นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน

อุตสาหกรรม ผูผลิตไฟฟาเอกชนขนาดเล็ก (Small Power Producer : SPP) และผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กมาก (Very Small 

Power Producer : VSPP) เปนตน ท้ังน้ี กลุมลูกคาภาคเอกชนจะติดตอโดยตรงผานฝายการตลาดของบริษัทฯ หลังจากน้ันบริษัท

ฯ จะดําเนินการออกแบบและประเมินราคาตนทุนเบ้ืองตน เพ่ือนําเสนองานกอสรางตามรูปแบบและความตองการของเจาของ

โครงการ อยางไรก็ดี ในป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีสัดสวนรายไดจากการกอสรางงานวิศวกรรมไฟฟาและพลังงานทดแทนใหแก

ภาคเอกชน คิดเปน รอยละ 16.03 รอยละ 14.08 และรอยละ 9.43 ของรายไดจากการกอสราง ตามลําดับ โดยในป 2561 บริษัท

ฯ มีสัดสวนการใหบริการกอสรางแกภาคเอกชนมากถึง รอยละ 87.35 เน่ืองจากบริษัทฯ ไดรับงานโครงการขนาดใหญจาก

บริษัทเอกชน  
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ท้ังน้ี ในป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีรายไดรับเหมากอสรางใหแกภาครัฐและภาคเอกชน โดยสรุปดังน้ี 

กลุมลูกคา 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ 

ภาครัฐ 1,151.84 83.97 1,165.23 85.92 1,528.00 90.57 

ภาคเอกชน 219.91 16.03 190.94 14.08 159.16  9.43 

รวม 1,371.75 100.00 1,356.17 100.00 1,687.16 100.00 

2.3.4 ภาวะการแขงขัน 

ปจจุบัน ภาครัฐใหการสนับสนุนการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานและพลังงาน เพ่ือยกระดับการแขงขันของประเทศและ

กระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ทําใหเกิดโครงการลงทุนของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเปนจํานวนมาก รวมถึงการ

ลงทุนในภาคเอกชนท่ียังคงมีการเติบโตอยางตอเน่ือง สงผลใหความตองการงานบริการงานวิศวกรรมไฟฟาและพลังงานเพ่ิมสูงข้ึน 

โดยผูรับเหมากอสรางท่ีมีความสามารถ ประสบการณ และฐานะทางการเงินท่ีมั่นคงจะมีขอไดเปรียบในการแขงขันสูง และมีความ

ยืดหยุนในการรับงานท้ังขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมท้ังมีอํานาจตอรองกับผูจําหนายวัสดุอุปกรณ และผูรับเหมา

ภายนอก เพ่ือใหสามารถควบคุมตนทุนงานโครงการแตละประเภท  

2.4 ขั้นตอนการทํางานของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จัดหางาน 

2. ศึกษารายละเอียดโครงการและเง่ือนไขตางๆ 

3. ซ้ือซองประมูลหรือรับใบขอราคาจากลูกคา 

3.1 ตรวจสอบสถานท่ี 

4. ขออนุมัติเสนอราคาและยื่นประกวดราคา และติดตามผล 

5. การทําสัญญาจางและเตรียมแผนการกอสราง  

6.  การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ และการจัดจางแรงงาน 

7. ดําเนินการกอสราง 

3.2 ออกแบบเบือ้งตน 3.3 ประเมินราคาเบื้องตน 3.4 ขอราคาจากผูผลิต 

8. การติดตามความคืบหนาของโครงการ 

9. สงมอบงานและปดโครงการ 

10. บริการหลังการขายและการรับประกันผลงาน 
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2.5 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

การดําเนินงานกอสรางโครงการของบริษัทฯ จะดําเนินการอยูในบริเวณเขตกอสรางของผูวาจาง ซึ่งผูวาจางจะเปน

ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของ เชน การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Environmental 

Impact Assessment หรือ EIA) หรือการปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม เปนตน โดยบริษัทฯ จะตองปฎิบัติตาม

ขอกําหนดดังกลาว รวมไปถึงการปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีผูวาจางไดระบุไวในสัญญา เชน การรักษาบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานใหสะอาด 

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใชงานตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ การขนยายเครื่องใช วัสดุ ขยะมูลฝอยออกจาก

บริเวณสถานที่ปฏิบัติงานเมื่อทํางานเสร็จสิ้น การกลบเกลี่ยพ้ืนดินใหเรียบรอยเพื่อใหบริเวณทั้งหมดอยูในสภาพที่สะอาดและใช

งานไดทันที เปนตน ท้ังน้ี หากมีผลกระทบเกิดข้ึนจากการกอสรางของบริษัทฯ เชน ผลกระทบทางดานเสียง มลภาวะ หรือ

แรงสั่นสะเทือน บริษัทฯ จะรวมกับผูวาจางในการบรรเทาและเยียวยาผลกระทบดังกลาวตามขอบเขตท่ีสามารถทําไดตามสัญญา 

2.6 งานท่ียังไมสงมอบ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีงานท่ียังอยูระหวางดําเนินการท้ังสิ้น 30 โครงการ คิดเปนมูลคาโครงการตาม

สัญญาท้ังสิ้น 4,938.26 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

ประเภท 
จํานวนโครงการ 

(โครงการ) 

มูลคาโครงการตาม

สัญญา 

(ลานบาท)1 

รายไดที่รบัรูสะสม 

(ลานบาท) 

มูลคางานที่ยงัไมได

รับรูรายได 

(ลานบาท) 

งานกอสรางสถานีไฟฟา 15 2,672.05 1,023.61 1,648.44 

งานกอสรางระบบสายสงไฟฟาและ

จําหนายไฟฟา 
13 1,528.87 747.92 780.95 

งานกอสรางพลังงานทดแทน 2 737.34 479.17 258.17 

รวม 30 4,938.26 2,250.70 2,687.56 

หมายเหตุ : 1. มูลคาโครงการตามสัญญาฉบับแกไขลาสุด โดยรวมงานเพิ่มและงานลด 
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นโยบายและแผนบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯมีความมุงมั่นในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงองคกรตามแนวทาง

มาตรฐานสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework) โดยมีการกําหนดนโยบายและโครงสรางการบริหารความ

เสี่ยงใหเปนสวนหน่ึงของการดําเนินงาน ท้ังน้ี บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญดานการบริหารความเสี่ยงท่ีอาจสงผลกระทบตอการ

ดําเนินธุรกิจ โดยสามารถจําแนกความเสี่ยงท่ีสําคัญไดดังน้ี 

3.1 ความเสี่ยงจากจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน 

แมวาบริษัทฯ ไดรับเหมากอสรางงานวิศวกรรมไฟฟาจากหนวยงานภาครัฐในป 2562 – 2564 เปนหลัก ทําใหผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ มีความสัมพันธกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายการลงทุนของภาครัฐและ

ภาคเอกชน ดังน้ัน หากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวหรือมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการลงทุนของภาครัฐ ยอมสงผล

กระทบตอความเช่ือมั่นในการลงทุนของภาคเอกชนเชนเดียวกัน ซึ่งความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนดังกลาวอาจสงผลตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ความสามารถในการแขงขันภายในกลุม

อุตสาหกรรม และผลกระทบของการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 รวมถึงมาตรการบังคับหรือจํากัดการเดินทาง (Lockdown) 

ของภาครัฐ สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจท้ังภาคการผลิต ภาคการสงออก และการลงทุนของภาคเอกชนชะลอตัวตามภาวะ

เศรษฐกิจท่ีถดถอย 

อยางไรก็ตาม ท่ีผานมา บริษัทฯ สามารถแสดงผลงานการกอสรางและการใหบริการท่ีมีคุณภาพและครบวงจร จนไดรับ

ความไววางใจจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเปนอยางดี ทําใหในชวงท่ีการลงทุนของภาคเอกชนมีการชะลอตัว แตภาครัฐมี

โครงการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธเพ่ือรักษาระดับการ

เติบโตของรายไดและกําไรจากการดําเนินงานโดยการเขาประมูลงานของภาครัฐ โดยในป 2564 บริษัทฯ มีรายไดจากการรับเหมา

กอสรางจํานวน 1,687.16 ลานบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากป 2563 จํานวน 330.99 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 24.41 

นอกจากน้ี ดวยประสบการณของผูบริหารและบุคลากร รวมถึงความสัมพันธอันดีระหวางบริษัทฯ กับผูวาจาง ทําให

บริษัทฯ มั่นใจวาจะสามารถรักษาฐานลูกคาเดิมและสรางฐานลูกคาใหมไดอยางตอเน่ือง อยางไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงติดตามสภาวะ

เศรษฐกิจและนโยบายการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการประมูลโครงการใหมๆ ของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ

พลังงานไฟฟาของประเทศไทยอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหสามารถวางแผนและปรับกลยุทธไดทันตอการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการท้ังสิ้น 30 โครงการ คิดเปนมูลคาโครงการตามสัญญาท้ังสิ้น 

4,938.26 ลานบาท  

3.2 ความเสี่ยงจากตนทุนการดําเนินงานโครงการสูงกวาตนทุนท่ีระบุไวตามสัญญาวาจาง (Cost Overrun) 

บริษัทฯ จัดทําประมาณการตนทุนโครงการ ซึ่งประกอบดวย ปริมาณการใชวัสดุ ราคาตอหนวยของวัสดุ คาแรงท่ีใชใน

การดําเนินงาน คาใชจายคงท่ีอ่ืนๆ และบวกดวยกําไรข้ันตน ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินโครงการใหมีกําไรข้ันตนประมาณ

รอยละ 10 - 11 ข้ึนอยูกับประเภทงานโครงการและสภาพการแขงขัน ท้ังน้ี มูลคาโครงการหรือคาตอบแทนในกอสรางโครงการ

สวนใหญเปนการกําหนดราคาคงท่ีตลอดอายุสญัญา ดังน้ัน บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากตนทุนการดําเนินงานโครงการเพ่ิมสูงข้ึน 

(Cost Overrun) ในกรณีท่ีชวงระยะเวลาดําเนินโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีกําหนด สงผลใหตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกวาตนทุนท่ี

ตกลงไวตามสัญญาอยางมีนัยสําคัญ  

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว ดังน้ัน ในการรับงานและประมูลงานโครงการในแตละครั้ง 

บริษัทฯ ไดคํานวณกําไรข้ันตนรวมเปนสวนหน่ึงของตนทุนโครงการ เพ่ือลดผลกระทบจากความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ

3. การบริหารจัดการความเสี่ยง 
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เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดําเนินโครงการ รวมไปถึงความผันผวนของราคาวัตถุดิบ โดยบริษัทฯ ไดคํานวณราคาตนทุนวัตถุดิบให

สะทอนกับราคาวัตถุดิบท่ีเปนปจจุบันมากท่ีสุด และจะกําหนดราคากับผูจําหนายวัสดุและอุปกรณไวตั้งแตกอนการเขารับงานและ

ประมูลงานโครงการ รวมท้ังควบคุมตนทุนคาแรงซึ่งจะแปรผันไปตามระยะเวลาท่ีดําเนินงานโครงการ นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังได

บริหารความเสี่ยงดังกลาว โดยใชวิธีการวางแผนงาน (Project Schedule) และบริหารงานโครงการใหเปนไปตามแผนท่ีไดวางไว 

โดยมีการประชุมสรุปงานโครงการและรายงานตอคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกเดือน ท้ังน้ี หากความคืบหนาของการ

ดําเนินงานโครงการเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว โครงการดังกลาวจะไมมีตนทุนการดําเนินงานโครงการสูงกวาประมาณการ แต

หากมีการขยายระยะเวลาหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขโครงการ บริษัทฯ จะดําเนินการเจรจากับผูวาจางในการเพ่ิมขอบเขตงานและ

มูลคาโครงการเพ่ือไมใหเกิดผลขาดทุนจากการดําเนินโครงการ  

3.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุกอสราง 
การบริหารงานโครงการกอสรางข้ึนอยูกับการประมาณการตนทุนโครงการและการควบคุมตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงใหอยูใน

งบประมาณท่ีกําหนดไว โดยปจจัยท่ีสําคัญในการประมาณการตนทุน ไดแก ราคาวัสดุและอุปกรณท่ีใชในการกอสราง ตนทุน

คาแรงงาน และคาใชจายอ่ืนๆ เชน คาขนสง เปนตน ซึ่งตนทุนดังกลาวมีความผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจ รวมไปถึงอุปสงคและ

อุปทานในอุตสาหกรรม ท้ังน้ี หากปจจัยดังกลาวปรับตัวเพ่ิมข้ึนในระหวางการกอสราง จะสงผลกระทบตอตนทุนการกอสราง และ

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุและอุปกรณในการกอสราง โดย

การคัดเลือกผูจัดหาวัสดุและอุปกรณท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ เพ่ือใหบริษัทฯ มั่นใจไดวาจะสามารถจัดหาวัสดุและอุปกรณได

อยางเพียงพอและไมพ่ึงพิงผูจัดหารายใดรายหน่ึง นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมุงเนนการรักษาความสัมพันธอันดีกับผูจําหนายวัสดุและ

อุปกรณแตละประเภท โดยการจายชําระเงินอยางตรงเวลารวมถึงปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการคาอยางเครงครัดมาโดยตลอด อีกท้ัง 

บริษัทฯ ยังกําหนดใหฝายจัดซื้อติดตามสถานการณดานราคาวัสดุกอสรางอยางใกลชิด เพ่ือเตรียมวางแผนการจัดซื้อใหเหมาะสม

กับสถานการณ   

นอกจากน้ี บริษัทฯ อาจพิจารณาการวาจางผูรับเหมาภายนอกในการรับเหมากอสรางบางสวนของโครงการและกําหนด

เง่ือนไขใหผูรับเหมาภายนอกดังกลาวเปนผูจัดหาวัสดุและอุปกรณในการกอสรางสําหรับใชในงานโครงการ ซึ่งจะเปนการชวยลด

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุและอุปกรณของบริษัทฯ ไดอีกสวนหน่ึง สําหรับกรณีการกอสรางโครงการของภาครัฐ จะ

มีการกําหนดปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาคา K โดยในกรณีท่ีตนทุนการกอสรางมีการเปลี่ยนแปลงไปในอัตรา

เกินกวาอัตรารอยละตามท่ีกําหนดในสัญญา บริษัทฯ จะสามารถทําการปรับปรุงตนทุนงานกอสรางท่ีจะเรียกเก็บจากภาครัฐไดอีก

ดวย ซึ่งจะชวยจํากัดความเสี่ยงจากตนทุนความผันผวนของราคาวัสดุกอสรางของบริษัทฯ ใหอยูในอัตราไมเกินกวาอัตรารอยละ

ตามท่ีกําหนดในสัญญา  

3.4 ความเสี่ยงดานการจัดหาแรงงานกอสราง 

ในการดําเนินธุรกิจรับเหมากอสราง การจัดหาแรงงานกอสรางเปนหน่ึงในปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจ เน่ืองจากงาน

กอสรางของบริษัทฯ มีลักษณะเปนงานโครงการ ทําใหความตองการแรงงานในแตละชวงเวลาเปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนโครงการ

และลักษณะงานท่ีบริษัทฯไดรับ ดังน้ัน หากจํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมลดลง หรือปริมาณความตองการแรงงานในประเทศเพ่ิม

สูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ อาจสงผลใหบริษัทฯ ไมสามารถจัดหาแรงงานกอสรางไดเพียงพอและทันเวลา หรือตองจัดหาแรงงานดวย

ตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึนอยางอยางมีนัยสําคัญ อาจสงผลกระทบตอความสามารถในการรับงานและการสงมอบงานของบริษัทฯ และอาจ

กระทบตอผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ อีกดวย  



                                                                                              

   รายงานประจาํป 2564 บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) 

 

 
สวนที่ 1.3 หนา 3 

 
 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว และมีการเตรียมความพรอมกอนการเขาประมูลงานโครงการ โดย

บริษัทฯ มีการจัดทํางบประมาณประจําป ซึ่งไดวางแผนอัตรากําลังคน ประเมินความพรอมและความเพียงพอของแรงงานให

สอดคลองกับโครงการท่ีบริษัทฯ คาดวาจะเขาประมูลและไดรับการคัดเลือก หากแรงงานท่ีมีอยูปจจุบันไมเพียงพอ บริษัทฯ จะ

ดําเนินการใหฝายทรัพยากรบุคคลจัดหาแรงงานเพ่ือรองรับแผนดังกลาว รวมถึงจัดหาผูรับเหมาภายนอกเพ่ือชวยจัดหาและบริหาร

แรงงานกอสรางแทนบริษัทฯ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานโครงการมากยิ่งข้ึน อยางไรก็ดี ตั้งแตเริ่มดําเนินธุรกิจในป 

2558 บริษัทฯ ไมเคยประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานและสามารถสงมอบงานใหแกผูวาจางหรือเจาของโครงการไดตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

3.5 ความเสี่ยงจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

 จากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 และมาตรการสั่งปดสถานท่ีเปนการช่ัวคราวดังกลาว ทําใหบริษัท

ฯ มีความเสี่ยงหรอืไดรับผลกระทบในการตรวจรับงวดงานกอสรางของหนวยงานภาครัฐท่ีมีความลาชา ทําใหบริษัทฯ ไมสามารถ

เบิกเงินงวดงานโครงการกอสรางไดตามกําหนด และไมสามารถเขาปฏิบัติงานโครงการไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด ประกอบกับ

ภาคเอกชนไดชะลอการประกวดราคาโครงการใหม หรือเลื่อนการลงทุนในโครงการเดิมออกไป นอกจากน้ี หากเกิดการแพรระบาด

ของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในพ้ืนท่ีโครงการของผูวาจาง อาจทําใหบริษัทฯ จําเปนตองหยุดหรือชะลอการกอสรางงานโครงการ และ

อาจมีคาใชจายในการดูแลแรงงานเพ่ิมข้ึน ซึ่งปจจัยเหลาน้ีอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดคํานึงถึงความเสี่ยงดังกลาว จึงไดกําหนดมาตรการปองกันและตั้งรับตอสถานการณการแพร

ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ดังน้ี   

- บริษัทฯ มีมาตรการใหพนักงานงดการเดินทางไปยังพ้ืนท่ีเสี่ยงและพ้ืนท่ีเฝาระวัง เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพรระบาด 

- บริษัทฯ มีการคัดกรองบุคคล ตรวจสอบประวัติ และตรวจวัดอุณภูมิของพนักงานและผูท่ีเก่ียวของกอนเขาไปใน

โครงการของผูวาจางทุกครั้ง 

- บริษัทฯ กําหนดใหพนักงานท่ีทําหนาท่ีดูแลงานโครงการตองประจําอยูในเขตพ้ืนท่ีกอสรางและไมออกนอกพ้ืนท่ีเพ่ือ

ลดความเสี่ยงจากการรับเช้ือไวรัสโควิด-19  

- บริษัทฯ เพ่ิมความถ่ีในการทําความสะอาดสถานท่ีทํางานอยางสม่ําเสมอ พรอมท้ังจัดเตรียมสบู เจลลางมือ

แอลกอฮอลใหกับพนักงานและผูท่ีเก่ียวของ  

- บริษัทฯ กําหนดใหมีการสลับการเขาทํางานท่ีสํานักงานใหญ เพ่ือลดความแออัดในพ้ืนท่ี และลดความเสี่ยงจากการ

สัมผัสหรือใกลชิดกันของพนักงาน  

- ในกรณีท่ีเกิดสถานการณสุมเสี่ยง เชน หากพบพนักงานติดเช้ือไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ จะใหพนักงานหยุดงาน และ

อาจพิจารณาใหหยุดการกอสรางท้ังหมดหรือบางสวนเปนการช่ัวคราว โดยบริษัทฯ มีการจัดประชุมรวมกับลูกคา

อยางตอเน่ืองเพ่ือเตรียมรับมือในกรณีท่ีเกิดการแพรระบาดในสถานท่ีดําเนินโครงการ  

3.6 ความเสี่ยงดานเงินทุนหมุนเวียน 
ในการดําเนินงานกอสรางแตละโครงการ บริษัทฯ มีความจําเปนตองใชเงินทุนหมุนเวียนสําหรับข้ันตอนการประมูลงาน 

การเตรียมงานโครงการ รวมถึงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ และคาจางแรงงาน รวมไปถึงการจายเงินลวงหนาบางสวนใหกับผูรับเหมา

ชวง ซึ่งเปนข้ันตอนกอนท่ีบริษัทฯ จะไดรับชําระเงินจากผูวาจางตามสัญญา ดังน้ัน บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการขาดเงินทุน

หมุนเวียน โดยอาจมีสาเหตุมาจากการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนไมมีประสิทธิภาพ หรือผูวาจางเปลี่ยนแปลงตารางการชําระ

เงิน ซึ่งสงผลตอการดําเนินโครงการใหแลวเสร็จ หรือทําใหบริษัทฯ ขาดความสามารถในการแขงขันและเสียโอกาสทางธุรกิจในการ

ไดรับงานโครงการใหม ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ในอนาคต 
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ท้ังน้ี เน่ืองจากลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ เปนลูกคาภาครัฐ จึงมีสถานะทางการเงินท่ีแข็งแกรงและมีงบประมาณในการ

จัดจางท่ีแนนอน สงผลใหบริษัทฯ ไมประสบกับปญหาการเปลี่ยนแปลงการชําระเงินของผูวาจาง  

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว จึงมีการตรวจสอบสถานะทางการเงินของผูวาจางกอนการเสนอ

และยื่นประมูลงาน และเมื่อไดรับงานแลว บริษัทฯ จะดําเนินการทําสัญญากับผูวาจางโดยกําหนดเง่ือนไขการชําระเงินใหมีความ

รัดกุมและเปนประโยชนตอบริษัทฯ นอกจากน้ี ในการดําเนินโครงการ บริษัทฯ จะขอวงเงินสินเช่ือกับธนาคารพาณิชยสําหรับเปน

เงินทุนหมุนเวียนตลอดการดําเนินโครงการ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีวงเงินสินเช่ือกับธนาคารพาณิชยจํานวน 3 

แหง แบงเปนเงินเบิกเกินบัญชี 15 ลานบาท หนังสือค้ําประกันและตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน 3,598.93 ลานบาท และเงินกูจํานวน 

51 ลานบาท รวมเปนวงเงินท้ังสิ้น 3,664.93 ลานบาท อยางไรก็ดี หากพิจารณาระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยของบริษัทฯ พบวา ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มรีะยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยประมาณ 52 วัน ซึ่งแสดงใหเห็นวา บริษัทฯ สามารถเก็บเงินจากลูกคาไดตาม

ระยะเวลาการใหสินเช่ือ (Credit Term) ท่ีกําหนดประมาณ 30 - 60 วัน  
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บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) 

 

สวนท่ี 2 

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 
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4.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและชาํระแลว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 620,000,000 บาท โดยเปนทุนท่ีเรียกชําระแลวจํานวน 

450,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 900,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท ท้ังน้ี ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของ

บริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2564 ไดมีมติเก่ียวกับการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน ดังน้ี 

(1) อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 170,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 340,000,000 หุน 

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 450,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 

900,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 620,000,000 บาท แบงเปนหุน

สามัญจํานวน 1,240,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท  

(2) จัดสรรหุนสามัญท่ีออกใหมจากการเพ่ิมทุน จํานวนไมเกิน 340,000,000 หุน เพ่ือเสนอขายใหแกประชาชนเปนการ

ท่ัวไป ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัทฯ บุคคลท่ีมีความสัมพันธ ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ โดยเปน

การเสนอขายในคราวเดียวกัน ท่ีราคาเสนอขายเดียวกัน 

(3) จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 40,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท ซึ่งเปนจํานวนไมเกินรอยละ 

13.33 ของจํานวนหุนสามัญเพ่ิมทุนท้ังหมดท่ีเสนอขายในคราวน้ี เพ่ือเสนอขายตอผูจัดหาหุนสวนเกิน (Over-

Allotment Agent) (หากมี) อันเก่ียวเน่ืองกับแผนการจัดสรรหุนสวนเกินของบริษัท 

4.2 ผูถือหุน 

โครงสรางผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (10 รายแรก) 

ลําดับท่ี ผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

1 กลุมครอบครัวกิตติอิสรานนท   

1.1 นายประเดช กิตติอิสรานนท 110,813,000  12.31  

1.2 นางสาวนนัทิดา กิตติอิสรานนท 118,557,000  13.17  

1.3 นางสาวเจนจิรา กิตตอิิสรานนท 118,557,000 13.17 

1.4 นายกําธร กติติอิสรานนท 118,557,000 13.17 

1.5 นายภูวสิษฎ เชฎฐอุดมลาภ 18,000,000 2.00 

1.6 เด็กหญิงธนาภา กิตติอิสรานนท 30,000,000 3.33 

1.7 เด็กชายปวี เชฎฐอุดมลาภ 30,000,000 3.33 

1.8 เด็กหญิงเฌนิศา เชฎฐอุดมลาภ 30,000,000  3.33  

1.9 นางสาวคุณหญิง อนิออน 4,580,000  0.51  

รวมกลุมครอบครัวกิตติอิสรานนท 579,064,000 64.34 

2 กลุมนายไพโรจน ศิริรัตน   

2.1 นายไพโรจน ศิรริัตน 31,480,000 3.50 

2.2 นางสาวธญัรัศม ศิริโรจนธนดล 23,420,000 2.60 

รวมกลุมนายไพโรจน ศิริรัตน 54,900,000 6.10 

3 นางสาวผาสุข ธรรมกิจวัฒน 26,000,000 2.89 

4 นายธีรศักดิ์ ศิรโิสภณา 24,000,000 2.67 

5 นางสาวภัทรภร ย้ิมถนอม 12,000,000 1.33 

6 นายเกียรตชิัย มธรุันยานนท 11,000,000 1.22 

4. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 
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ลําดับท่ี ผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

7 นายจิรกิตติ์ กิจบัญชา 10,400,000 1.16 

8 นายภิเษก สบายใจ 10,400,000 1.16 

9 นายอัครฤทธิ ์วิริยาจาร 10,000,000 1.11 

10 นายมานพ ถนอมกิตต ิ 9,000,000 1.00 

รวม 746,764,000 82.98 

4.3 หุนกู 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหลักทรัพยท่ีเปนตราสารหน้ีประเภทหุนกูไมดอยสิทธิไมมีประกันท่ีเสนอขายใหผูถือหุน

กูในวงจํากัดไมเกิน 10 ราย (PP-10) รวมเปนจํานวนเงิน 40 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ครั้งที่ ประเภทหุนกู วันที่ออก วันที่ครบกําหนด อัตราดอกเบีย้ 
จํานวนนักลงทุนที่

เสนอขาย 

มูลคาเสนอขาย 

(ลานบาท) 

1/2564 

รุนที่ 1 

หุนกูประเภทไมดอยสิทธิ  

ไมมีประกัน1 

13 พ.ค. 2564 11 พ.ค. 2566 รอยละ 7.25 1 ราย 20.00 

1/2564 

รุนที่ 2 

หุนกูประเภทไมดอยสิทธิ  

ไมมีประกัน1 

17 มิ.ย. 2564 15 มิ.ย. 2566 รอยละ 7.25 2 ราย 20.00 

รวมมูลคาเสนอขาย 40.00 

หมายเหตุ:   

1. บริษัทฯ มีการทําขอตกลงเกี่ยวกับการออกตราสารหนี้กับผูถือหุนกูแตละรายดังตอไปนี้ (1) ส่ังจายเช็คลงวันที่ลวงหนาของบริษัทฯ จํานวนเงินเทากับ

มูลคาที่เสนอขาย (2) จํานําหุนสามัญ WEH ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของ DDH หรือนายกําธร กิตติอิสรานนท โดยคํานวณจากมูลคาหุนละ 200 บาท เทากับ

มูลคาที่เสนอขาย (3) นายกําธร กิตติอิสรานนทเปนผูคํ้าประกันหนี้ดังกลาว และในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2565 บริษัทฯ ไดชําระคืนหุนกูประเภทไมดอย

สิทธิไมมีประกัน จํานวน 40 ลานบาทเปนที่เรียบรอยแลว 

4.4 นโยบายการจายเงินปนผล 

 บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลในแตละปในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของ

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทฯ กําหนด ท้ังน้ี การจายเงินปนผล

ดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยูกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเปนและความเหมาะสมอ่ืนๆ ใน

อนาคต ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผูถือหุนของบริษัทฯ เห็นสมควร  
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5. โครงสรา้งการจดัการ 

5.1  โครงสรางองคกร (Organization)  

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  1. ปจจุบัน บริษัทฯ ไดวาจางบริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร จํากดั เปนผูตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอก โดยจะทํารายงานการตรวจสอบภายในและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

                2. นางสาวรักจิตต เรอืนเพชร ปฏิบัติหนาที่เปนสมุหบัญชจีัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ 

 3. นายอัครฤทธิ์ วิริยาจาร พนสภาพจากตําแหนงผูชวยกรรมการผูจดัการ เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2565 

 

 

 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

สายพัฒนาธุรกิจ 

นายอัครฤทธิ ์วิริยาจาร* 

 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

สายกอสรางสถานีไฟฟา 

นายวีระวฒัน วัฒนพนพันธ 

คณะกรรมการบริษัท 

รองกรรมการผูจัดการสายงานปฏบิัติการ 

นายภิเษก สบายใจ 

เลขานุการบริษัท 

นางสาวกชกร เทพวรรณ  

ฝายกอสราง

ระบบไฟฟา 

ฝายกอสราง

สถานีไฟฟา 

ฝายกอสราง

พลังงานทดแทน 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

นายไพโรจน ศิริรัตน 

คณะกรรมการบรหิาร 

กรรมการผูจัดการ 

นายธีรศักด์ิ ศิริโสภณา 

  

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

สายการตลาด 

นายวีรวิชญ เจรญิสินสิริธร 

 

ฝาย 

การตลาด 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

สายบญัชีและการเงิน 

นางวรรณภรณ โทคิซาวะ 

 

รองกรรมการผูจัดการสายงานอํานวยการ 

นายกาํธร กิตติอิสรานนท 

ฝาย 

การเงิน 

ฝายบัญชี (สมุหบัญชี)  

นางสาวรกัจติต เรือนเพชร 

ฝาย 

จัดซื้อ 

ฝาย

คลังสินคา  

ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
ฝายทรัพยากร

บุคคล 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

หนวยงานตรวจสอบภายใน 



                                                                                    รายงานประจําป 2564 บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) 

 

 
สวนที่ 2.5 หนา 2 

5.2 คณะกรรมการ 

โครงสรางองคกรของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย

จํานวน 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ท้ังน้ี โครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย 

กรรมการอิสระไมนอยกวา 3 ทาน และมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบทุกทานมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และเปนไป

ตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออก

ใหม (และท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) ครบถวนทุกประการ 

5.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการ 7 ทานดังน้ี 

รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายไมตรี ลักษณโกเศศ กรรมการ / ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ   

2. นายไพโรจน ศิริรัตน กรรมการ 

3. นายธีรศักด์ิ ศิริโสภณา กรรมการ 

4. นายกาํธร กิตติอิสรานนท กรรมการ 

5. นายมานพ ถนอมกิตติ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

6. นายอดุลย1 พิทักษชาติวงศ กรรมการ / กรรมการอิสระ 

7. นางสาวอณิชา อาศิรอโณ กรรมการ / กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ :  

1. ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 มีมติแตงต้ังนายอดุลย พิทักษชาติวงศ เขาดํารงตําแหนง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายภาณุเดช หงสกุล  

ท้ังน้ี นางสาวกชกร เทพวรรณ ปฏิบัติหนาท่ีเปนเลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ  

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายไพโรจน ศิริรัตน หรือ นายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา หรือ นายกําธร กิตติอิสรา

นนท กรรมการสองในสามคนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สําหรับป 2563 และป 2564 มีรายละเอียดดังน้ี 

รายชื่อ 
จํานวนครั้งที่เขาประชมุ/จํานวนการประชุมทั้งหมด(ครั้ง) 

ป 2563 ป 2564 

1. นายไมตรี ลักษณโกเศศ 9/9 9/10 

2. นายไพโรจน ศิริรัตน 9/9 9/10 

3. นายธีรศักด์ิ ศิริโสภณา 9/9 10/10 

4. นายกําธร กิตติอิสรานนท 9/9 10/10 

5. นายมานพ ถนอมกิตติ 9/9 10/10 

6. นายอดุลย1 พิทักษชาติวงศ - 9/10 

7. นางสาวอณิชา อาศิรอโณ 9/9 10/10 

หมายเหตุ : 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 มีมติแตงต้ังนายอดุลย พิทักษชาติวงศ เขาดํารง

ตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายภาณุเดช หงสกุล  
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5.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือชวยงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการปฏิบัติหนาท่ี

รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความนาเช่ือถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจน

กระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย

กรรมการจํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายมานพ1 ถนอมกิตติ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายอดุลย1,2 พิทักษชาติวงศ กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวอณิชา1,3 อาศิรอโณ กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ทาน  

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 มีมติแตงต้ังนายอดุลย พิทักษชาติวงศ เขาดํารงตําแหนง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายภาณุเดช หงสกุล  

3. นางสาวอณิชา อาศิรอโณ เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณดานบัญชีและการเงิน โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (โปรดดูประวัติเพิ่มเติมของ

นางสาวอณิชา อาศิรอโณ ในเอกสารแนบ 1)  

ท้ังน้ี นางสาวกชกร เทพวรรณ ปฏิบัติหนาท่ีเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และนายสุธี ตาณวาณิชกุล แหงบริษัท 

ไอเอ ซิกเนเจอร จํากัด เปนหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ 2) 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับป 2563 และป 2564 มีรายละเอียดดังน้ี 

รายชื่อ 

จํานวนครั้งที่เขาประชมุ/จํานวนการประชุมทั้งหมด  

(ครั้ง) 

ป 2563 ป 2564 

1. นายมานพ ถนอมกิตติ 7/7 6/6 

2. นายอดุลย1 พิทักษชาติวงศ - 6/6 

3. นางสาวอณิชา อาศิรอโณ 7/7 6/6 

หมายเหตุ : 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 มีมติแตงต้ังนายอดุลย พิทักษชาติวงศ เขาดํารง

ตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายภาณุเดช หงสกุล  

5.2.3 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการจํานวน 8 ทาน ดังน้ี 

รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายไพโรจน ศิริรัตน ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธีรศักด์ิ ศิริโสภณา กรรมการบริหาร 

3. นายกําธร กิตติอิสรานนท กรรมการบริหาร 

4. นายภิเษก สบายใจ กรรมการบริหาร 

5. นายวีระวัฒน วัฒนพนพันธ กรรมการบริหาร 

6. นายอัครฤทธิ์1 วิริยาจาร กรรมการบริหาร 

7. นายวีรวิชญ เจริญสินสิริธร กรรมการบริหาร 

8. นางวรรณภรณ โทคิซาวะ กรรมการบริหาร 
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หมายเหตุ : 1. นายอัครฤทธิ์ วิริยาจาร พนสภาพจากการเปนกรรมการบริหารต้ังแตวันที่ 31 มกราคม 2565 

ท้ังน้ี นางสาวกชกร เทพวรรณ ปฏิบัติหนาท่ีเปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร  

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร สําหรับป 2563 และป 2564 มีรายละเอียดดังน้ี 

รายชื่อ 

จํานวนครั้งที่เขาประชมุ/จํานวนการประชุมทั้งหมด  

(ครั้ง) 

ป 2563 ป 2564 

1. นายไพโรจน ศิริรัตน 12/12 13/14 

2. นายธีรศักด์ิ ศิริโสภณา 12/12 14/14 

3. นายกําธร กิตติอิสรานนท 6/12 13/14 

4. นายภิเษก สบายใจ 10/12 14/14 

5. นายวีระวัฒน วัฒนพนพันธ 11/12 14/14 

6. นายอัครฤทธิ์ วิริยาจาร 12/12 14/14 

7. นายวีรวิชญ เจริญสินสิริธร 11/12 11/14 

8. นางวรรณภรณ โทคิซาวะ 12/12 14/14 

5.2.4 ผูบริหารบริษัทฯ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผูบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 9 ทาน รายละเอียดดังน้ี 

รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายไพโรจน ศิริรัตน ประธานเจาหนาที่บริหาร 

2. นายธีรศักด์ิ ศิริโสภณา กรรมการผูจัดการ 

3. นายกําธร กิตติอิสรานนท รองกรรมการผูจัดการสายงานอํานวยการ 

4. นายภิเษก สบายใจ รองกรรมการผูจัดการสายงานปฏิบัติการ 

5. นายวีระวัฒน วัฒนพนพันธ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายกอสรางสถานีไฟฟา 

6. นายอัครฤทธิ์1 วิริยาจาร ผูชวยกรรมการผูจัดการสายพัฒนาธุรกิจ 

7. นายวีรวิชญ เจริญสินสิริธร ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการตลาด 

8. นางวรรณภรณ โทคิซาวะ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบัญชีและการเงิน 

9. นางสาวรักจิตต เรือนเพชร ผูจัดการฝายบัญชี 

หมายเหตุ : 1. นายอัครฤทธิ์ วิริยาจาร พนสภาพจากการเปนผูชวยกรรมการผูจัดการสายพัฒนาธุรกิจต้ังแตวันที่ 31 มกราคม 2565 

5.2.5 เลขานุการบริษัทฯ  

เพ่ือให เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทและเปนการสนับสนุนการดําเนินงานของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 6/2564 เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 ไดพิจารณาและ

อนุมัติการแตงตั้งนางสาวกชกร เทพวรรณ ใหดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัทฯ (โปรดดูคุณสมบัติในเอกสารแนบ 1) และ

เพ่ือใหเลขานุการบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ

บริษัทจดทะเบียน จึงไดกําหนดขอบเขตอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ เปนดังน้ี 

1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปน้ี 

• ทะเบียนกรรมการ 

• หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปของบริษัทฯ 

• หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 



                                                                                    รายงานประจําป 2564 บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) 

 

 
สวนที่ 2.5 หนา 5 

2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร 

3. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ หรือบุคคล หรือคณะบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงาน

ราชการดังกลาวประกาศกําหนด 

อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีภาระหนาท่ีในการกํากับดูแล และทบทวนเพ่ือปรับปรุงพัฒนาใหมกีาร

ปฏิบัติท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพ่ือสรางความเช่ือมั่นตอระบบการ

บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได รวมท้ังตอบสนองตอผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายให

ไดรับประโยชนอยางยั่งยืนสืบไป 

5.3 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯ มีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารท่ีจูงใจในระดับท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงความ

เหมาะสมเก่ียวกับประเภทธุรกิจ ความเก่ียวโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับสภาวะโดยท่ัวไปของ

ตลาด (Market Norm) และกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทําหนาท่ีและความรับผิดชอบของ

กรรมการและผูบริหารแตละทาน ท้ังน้ี สําหรับคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จะนําเขาเสนอตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขอมติเห็นชอบ และท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเพ่ือขออนุมัติทุกป 

5.3.1 คณะกรรมการของบริษัทฯ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 6/2564 เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 และท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของ

บริษัทฯ เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2564 ไดมีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

 

 

 

 

 

ท้ั

ท้ังน้ี คาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2564 รวมถึงคาตอบแทนอ่ืนๆ รวมเปนวงเงินท้ังสิ้นไม

เกิน 3,500,000 บาท และคณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการบริหาร จะไมไดรับคาตอบแทนใดๆ ท้ังน้ี 

คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ สําหรับป 2563 และป 2564 มีดังน้ี 

รายชื่อ 

ป 2563 ป 2564 

กรรมการ 
กรรมการ

ตรวจสอบ 
กรรมการ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

1. นายไมตรี ลักษณโกเศศ 645,000 - 645,000 - 

2. นายไพโรจน ศิริรัตน 240,000 - 240,000 - 

3. นายธีรศักด์ิ ศิริโสภณา 240,000 - 240,000 - 

4. นายกาํธร กิตติอิสรานนท 240,000 - 240,000 - 

5. นายมานพ ถนอมกิตติ 650,000 660,000 

6. นายอดุลย1 พิทักษชาติวงศ - 520,333 

7. นางสาวอณิชา อาศิรอโณ 525,000 530,000 

ตําแหนง 

คาตอบแทนรายเดือนสําหรับป 

2564  

(บาท/เดือน) 

คาเบี้ยประชมุ 

สําหรับป 2564 

(บาท/วันที่มาประชุม) 

ประธานกรรมการบริษัท 50,000 5,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 5,000 

กรรมการที่ไมไดดํารงตําแหนงผูบริหาร 40,000 5,000 

กรรมการที่ดํารงตําแหนงผูบริหาร 20,000 - 
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หมายเหตุ : 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 มีมติแตงต้ังนายอดุลย พิทักษชาติวงศ เขาดํารง

ตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายภาณุเดช หงสกุล  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไมมีคาตอบแทนหรือผลประโยชนคางจายตอกรรมการของบริษัทฯ แตอยางใด ท้ังน้ี 

คาตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบในแตละปอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ข้ึนอยูกับมติของท่ีประชุมผูถือหุน

ของบริษัทฯ ในแตละป 

5.3.2 ผูบริหารของบริษัทฯ 

รายการ 

ป 2563  ป 2564 

จํานวนคน 

(คน) 

คาตอบแทน

(บาท) 

จํานวนคน(คน) คาตอบแทน

(บาท) 

เงินเดือน 8 29,314,444.00 8 30,560,494.00 

โบนัส 8 1,949,212.80 8 1,548,830.00 

เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7 745,016.00 7 766,007.00 

เงินประกันสังคม1 8 46,800.00 8 40,800.00 

ผลประโยชนเกษียณอายุ 0 - 0 - 

อื่นๆ  8 192,000.00 8 192,000.00 

รวม - 32,247,472.80 - 33,108,131.00 

หมายเหตุ : 1. บริษัทฯ จายเงินประกันสังคมใหผูบริหารทั้ง 8 คน ในป 2563 และ ป 2564 รวมทั้งส้ินเปนจํานวน 57,600 บาท และ 46,800  

บาท ตามลําดับ 

5.4 บุคลากรบริษัทฯ 

จํานวนพนักงานท้ังหมดของบริษัทฯ (ไมรวมผูบริหาร) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มี

จํานวนท้ังสิ้น 104 คน และ 120 คน ตามลําดับ  

คาตอบแทนของพนักงานของบริษัทฯ (ไมรวมผูบริหาร) เปนคาตอบแทนในรูป เงินเดือน คาเบ้ียประกันสังคมพนักงาน คา

เบ้ียเลี้ยง เงินโบนัสประจําป กองทุนเงินทดแทนพนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คาสวัสดิการพนักงาน คาลวงเวลาพนักงาน คา

วิชาชีพ คาแรงรายวัน และผลประโยชนพนักงานเกษียณอายุ นอกเหนือจากคาตอบแทนในรูปของเงินแลว บริษัทฯ ไดจัดใหมี

ผลประโยชนตอบแทนใหกับพนักงานในรูปแบบสวัสดิการอ่ืนๆ เพ่ือเปนแรงจูงใจและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน 

เชน งานเลี้ยงสังสรรคประจําป อบรมประจําป สงเรียนตอปริญญาโท ตรวจสุขภาพประจําป เปนตน 

5.5 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯ ไดมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด ซึ่ง

เปนบริษัทจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) กองทุนมีผลบังคับใช

ตั้งแตวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 โดยพนักงานท่ีเขารวมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสามารถจายเงินสะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ 3 ของ

เงินเดือนของพนักงาน โดยบริษัทฯ จะทําการสมทบใหพนักงานในอัตรารอยละ 3 ซึ่งการจัดตั้งกองทุนมีวัตถุประสงคเพ่ือเปน

แรงจูงใจใหกับพนักงานทํางานกับบริษัทฯ ในระยะยาวและเปนการสรางความมั่นคงใหกับพนักงานอีกดวย  

5.6 นโยบายพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการฝกอบรมและการพัฒนาบุคคลากร เพ่ือเสริมสรางความรูความสามารถใหแก

พนักงานและสามารถนําไปปฏิบัติงานใหกาวหนาทันตอการเปลี่ยนแปลงและเปนไปตามกลยุทธ บริษัทฯ จึงมีการจัดทําแผนการ

ฝกอบรมรายป ซึ่งสอดคลองและเหมาะสมกับแผนงานธุรกิจ มีการสํารวจความตองการในการฝกอบรมของบุคคลากรทุกระดับ โดย

การฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน ประกอบไปดวย การฝกอบรมเก่ียวกับงานในหนาท่ีและการฝกอบรมเก่ียวกับการบริหารจัดการ
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และพฤติกรรมองคกรอ่ืนๆ ท้ังน้ี บริษัทฯ จะจัดใหมีการฝกอบรมท้ังภายในและภายนอกองคกร และมีนโยบายการสงอบรมท้ังในและ

ตางประเทศ 

5.7 ขอพิพาทดานแรงงาน 

ในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทดานแรงงานแตอยางใด 
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Ghfjgjb 

นโยบายกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) 

บริษัทฯ ไดตระหนักและใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานของบริษัทฯ  

ใหมีประสิทธิภาพ เกิดความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เพ่ิมความสามารถในการแขงขัน และการเติบโตอยางยั่งยืน ซึ่ง

จะนําไปสูความเช่ือมั่นของผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายวา การดําเนินงานของบริษัทฯ กระทําดวยความเปนธรรม และคํานึงถึง

ประโยชนสูงสุดของผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายตั้ งแตพนักงาน นักลงทุน ผู ถือหุน และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ ดังน้ัน 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการข้ึน โดยยึดหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนป 2560 ซึ่งจัดทําโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารองคกร ทําใหเกิดความเช่ือมั่นตอการดําเนินงานของบริษัทฯ วาดําเนินการดวย

ความเปนธรรม โปรงใส และคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยนโยบายการกํากับดูแล

กิจการของบริษัทฯ ประกอบดวยหลักปฏิบัติ 8 หมวด ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สามารถเขาดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ https://www.rss2016.co.th/corporate-governance/# 

6.1 โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯ 
โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยจํานวน 2 ชุด ไดแก 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร รวมท้ังผูบริหาร โดยขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการชุดตางๆ 

มีดังน้ี 

6.1.1 คณะกรรมการของบริษัทฯ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการ 7 ทาน ดังน้ี  

รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายไมตรี ลักษณโกเศศ กรรมการ / ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ   

2. นายไพโรจน ศิริรัตน กรรมการ 

3. นายธีรศักด์ิ ศิริโสภณา กรรมการ 

4. นายกาํธร กิตติอิสรานนท กรรมการ 

5. นายมานพ ถนอมกิตติ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

6. นายอดุลย1 พิทักษชาติวงศ กรรมการ / กรรมการอิสระ 

7. นางสาวอณิชา อาศิรอโณ กรรมการ / กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ :  

หลักปฏิบัติ 1  บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

หลักปฏิบัติ 2  กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัทฯ  

หลักปฏิบัติ 3  เสริมสรางคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  

หลักปฏิบัติ 5  สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ  

หลักปฏิบัติ 6  ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 7  รักษาความนาเช่ือถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล  

หลักปฏิบัติ 8  สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน  

6. การกํากับดูแลกิจการ 
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1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 มีมติแตงต้ังนายอดุลย พิทักษชาติวงศ เขาดํารงตําแหนง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายภาณุเดช หงสกุล  

ท้ังน้ี นางสาวกชกร เทพวรรณ ปฏิบัติหนาท่ีเปนเลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ  

องคประกอบ การแตงต้ัง และคุณสมบัติ 

องคประกอบ 

1. กําหนดใหคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยกรรมการบริษัทฯ ไมนอยกวา 1 ใน 3 ตองเปน

กรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทฯ ไมนอยกวาก่ึงหน่ึงจะตองมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรไทย และกรรมการของบริษัท

ฯ จะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด และกรรมการบริษัทฯ จะเปนผูถือหุนของบริษัทฯ หรือไมก็ได  

2. ใหท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง 

(2) ผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ เปนรายบุคคลไป 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดบัลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใหประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

3. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนเปนประธานกรรมการ และในกรณีท่ีกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก

กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได รองประธานกรรมการมีหนาท่ีตามขอบังคับในกิจการซึ่ง

ประธานกรรมการมอบหมาย 

4. ใหบริษัทฯ พิจารณาเสนอพนักงานบริษัทฯ ทําหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ โดยให

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความเห็นชอบ 

คุณสมบัติ 

1. กรรมการบริษัทฯ 

(1) ประธานกรรมการบริษัทฯ ตองเปนกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

(2) กรรมการบริษัทฯ ตองเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ มีความซื่อสัตยสุจรติ มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมี

เวลาอยางเพียงพอท่ีจะอุทิศความรูความสามารถและปฎิบัติหนาท่ีแกบริษัทฯ  

(3) กรรมการบริษัทฯ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมาย

อ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมท้ังตองไมมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการ

กิจการท่ีมีมหาชนเปนผูถือหุนตามท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประกาศ

กําหนด 

(4) กรรมการบริษัทฯ สามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืนได แตท้ังน้ีในการเปนกรรมการดังกลาวตองไมเปน

อุปสรรคตอการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการบริษัทฯ และตองเปนไปตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(5) กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเปนอิสระตามท่ีบริษัทฯ กําหนดและตองสามารถดูแลผลประโยชนของ

ผูถือหุนทุกรายไดเทาเทียมกันและไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน นอกจากน้ันยังตองสามารถเขารวม

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใหความเห็นอยางเปนอิสระได 
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2. กรรมการอิสระ 

สําหรับกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดกําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังน้ี 

(1) ถือหุนไมเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู

ถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ีใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการอิสระราย

น้ันๆ ดวย 

(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของ

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับ

แตงตั้งเปนกรรมการอิสระ ท้ังน้ีลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการหรือท่ี

ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ    

(3) ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปน บิดามารดา คู

สมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม 

หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย 

(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีมี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปน

หรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัท

ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ียื่นคําขออนุญาตตอสํานักงานหรือวันท่ีไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 

ความสัมพันธทางธุรกิจขางตน รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเชาหรือ

ใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวย

การรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหน้ีสินรวมถึงพฤติการณอ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเปน

ผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระหน้ีท่ีตองชําระตออีกฝายหน่ึงตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของ

บริษัทฯ หรือตั้งแตยี่สิบลานบาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ท้ังน้ีการคํานวณภาระหน้ีดังกลาวใหเปนไปตาม

วิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการ

ทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหน้ีดังกลาว ใหนับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวาง

หน่ึงปกอนวันท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชีซึ่งมีผูสอบ

บัญชีของ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพน

จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ียื่นคําขออนุญาตตอสํานักงานหรือวันท่ีไดรับการแตงตั้ง

เปนกรรมการอิสระ 

(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ

เงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทาง

วิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ียื่นคําขออนุญาตตอ

สํานักงานหรือวันท่ีไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 



 

                                                                                         รายงานประจําป 2564 บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) 

 
สวนที่ 2.6 หนา 4 

(7) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุน ซึ่ง

เปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

(8) ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไม

เปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงานท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพ

อยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(9) ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตาม (1) ถึง (9) ขางตนแลว กรรมการอิสระอาจไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอย

ลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective 

Decision) ได 

ท้ังน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 6/2564 เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 มีมติกําหนดอํานาจ หนาท่ี และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

อํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค 

และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุนท่ีชอบดวยกฎหมาย โดยสรุปอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีสําคญัได 

ดังน้ี 

(1) ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถือหุนดวย

ความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ 

(2) กําหนดนโยบาย เปาหมาย แผนงาน กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณประจําป 

(3) ควบคุม กํากับ ดูแล ใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายและงบประมาณท่ีกําหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพ 

(4) มีอํานาจตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนินงานสําหรับโครงการลงทุนขนาด

ใหญของบริษัทฯ ตามท่ีไดรับเสนอจากคณะกรรมการชุดยอยหรือฝายบริหาร 

(5) มีอํานาจอนุมัติจัดซื้อวัสดุ บริการ หรือทรัพยสิน ในวงเงินเกินกวา 10 ลานบาทข้ึนไป โดยจะตองพิจารณาตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเขาขาย

เปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินและตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง 

การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 

ประกอบดวย 

(6) มีอํานาจแตงตั้ง มอบหมาย หรือแนะนําใหคณะกรรมการชุดยอยหรือคณะทํางานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่อง

ใดเรื่องหน่ึงท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร 

(7) ดําเนินการใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการจัดการ

ความเสี่ยงและความนาเช่ือถือไดของรายงานทางการเงิน โดยจัดใหหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูติดตามและ

ดําเนินการรวมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
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(8) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือน ตอ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการทุกคนมีหนาท่ีเขารวมประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ และอาจมีการประชุมเพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีความจําเปน 

(9) จัดทํารายงานประจําปของคณะกรรมการและรับผิดชอบตอการจัดทําและเปดเผยงบการเงินเพ่ือแสดงถึงฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมาเพ่ือเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 

(10) จัดใหมีการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทฯ 

(11) มีหนาท่ีในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย อาทิเชน การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันและการซื้อหรือขายทรัพยสินท่ีสําคัญตามกฎเกณฑของ

คณะกรรมการตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ เปน

ตน 

(12) มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน ตลอดจนมีการเปดเผย

ขอมูลตอผูลงทุนอยางถูกตอง ครบถวน มีมาตรฐาน และโปรงใส 

(13) พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน รวมท้ังติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยาง

ตอเน่ือง ตลอดจนติดตามการดําเนินกิจการและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยและ/หรือฝายบริหาร

อยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหการดําเนินกิจการของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิผล 

(14) กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเขา

เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของ

บริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ 

ไมวาจะทําเพ่ือประโยชนตนหรอืเพ่ือประโยชนผูอ่ืน เวนแตจะไดแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงตั้ง 

(15) กรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาท่ีบริษัทฯ ทํา

ข้ึนหรือถือหุนหรือหุนกูเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

(16) มีอาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ท่ีจําเปน และเก่ียวเน่ืองกับบริษัทฯ หรือท่ีเห็นวาเหมาะสมเพ่ือประโยชนของ

บริษัทฯ 

(17) แตงตั้งกรรมการคนหน่ึงคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนกระทําการอยางใดอยางหน่ึงแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 

ท้ังน้ี การมอบอํานาจดังกลาว ผูไดรับมอบอํานาจน้ันตองไมมีอํานาจอนุมัติรายการท่ีบุคคลดังกลาวหรือบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแยง (“บุคคลท่ีมีความขัดแยง”) ใหมีความหมายตามท่ีกําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและหลักทรัพย) มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ 

หรือบริษัทยอย เวนแตเรื่องตอไปน้ี จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอน 

ก. เรื่องท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดมติท่ีประชุมผูถือหุน 

ข. การทํารายการท่ีกรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายท่ีกฎหมาย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยระบุ

ใหตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 

ค. นอกจากน้ันในกรณีดังตอไปน้ีจะตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถือ

หุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 

- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเปนของบริษัทฯ 

- การทํา แกไข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ 
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- การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี

วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

- การออกหุนใหมเพ่ือชําระแกเจาหน้ีของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุน 

- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดจํานวนหุนหรือลดมูลคาหุน 

- การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัทฯ 

- เรื่องอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ท้ังน้ี เรื่องใดท่ีกรรมการมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย กรรมการซึ่งมีสวน

ไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน 

นอกจากน้ี คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาท่ีในการกํากับดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิ การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยตาม

กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

6.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน มีรายละเอียดดังน้ี 

รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายมานพ1 ถนอมกิตติ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายอดุลย1,2 พิทักษชาติวงศ กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวอณิชา1,3 อาศิรอโณ กรรมการตรวจสอบ 

 หมายเหตุ : 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน  

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 มีมติแตงต้ังนายอดุลย พิทักษชาติวงศ เขาดํารงตําแหนง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายภาณุเดช หงสกุล  

3. นางสาวอณิชา อาศิรอโณ เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณดานบัญชีและการเงิน โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ส า ข าบ ริห า รธุ ร กิ จ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เก ษ ต รศ าส ต ร  แ ล ะ ป ริญ ญ า โท  ส าข าก า ร เ งิน  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เก ษ ต รศ าส ต ร  

(โปรดดูประวัติเพิ่มเติมของนางสาวอณิชา อาศิรอโณ ในเอกสารแนบ 1)  

ท้ังน้ี นางสาวกชกร เทพวรรณ ปฏิบัติหนาท่ีเปนเลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

องคประกอบ การแตงต้ัง และคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวยกรรมการอิสระ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากท่ีประชุมผูถือหุนหรือ

คณะกรรมการของบริษัทฯ และใหแตงตั้งกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเปนประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ  

(2) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ท้ังน้ี ใหนับรวม

การถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการรายน้ันๆ ดวย  

(3) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรับ เงินเดือนประจํา หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือของผู มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  

(4) ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปน บิดา มารดา คูสมรส พ่ี

นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี อํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการ

เสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย 
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(5) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัทฯ รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัยสําคัญ หรือผูมีอํานาจควบคุม ของผูท่ีมีความสัมพันธทาง

ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัยสําคัญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชี

ของบริษัทฯ บริษัทยอย ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู 

(7) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับ

คาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย 

(8) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึนพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง

เปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

(9) ไมประกอบกิจการท่ีมีลักษณะอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยสําคัญกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท

ยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยสําคัญในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ี

ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่ง

ประกอบกิจการท่ีลักษณะอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันท่ีมีนัยสําคัญกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(10) ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

(11) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทยอย 

บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

(12) ไมเปนกรรมการของบริษัทฯ บริษัทยอย เฉพาะท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 

(13) คณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวยกรรมการอยางนอย 3 คนและตองมีกรรมการอยางนอย 1 คน ท่ีมี

ความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ีสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินได 

(14) คณะกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยดวย 

ท้ังน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 6/2564 เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 มีมติกําหนดอํานาจ หนาท่ี และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

อํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

(2) สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให

ความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
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(4) สอบทานและหารือกับฝายจัดการเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีสําคัญของบริษัทฯ และมาตรการท่ีฝายจัดการไดดําเนินการ

เพ่ือติดตามและควบคุมความเสี่ยงดังกลาว 

(5) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ

คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง 

(6) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ท้ังน้ี เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ

บริษัทฯ 

(7) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตอง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี 

ก. ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

ข. ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

ง. ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

ช. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร 

(Charter) 

ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

(8) คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นท่ีเปนอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเมื่อเห็นวาจําเปนดวย

คาใชจายของบริษัทฯ 

(9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

ท้ังน้ี ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการ

บริษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก 

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหบริษัทฯ แจงมติเปลี่ยนแปลงหนาท่ีและจัดทํารายช่ือ

และขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามแบบท่ีตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด และนําสง

ตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยวิธีการตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ วา

ดวยการรายงานโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการ

กระทําดังตอไปน้ี ซึ่งมีผลกระทบอยางมีนัยสําคญัตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

1)  รายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

2)  การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน 
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3)  การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ

กับธุรกิจของบริษัทฯ 

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหน่ึงตอสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาด

หลักทรัพยฯ 

6.1.3 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการ 8 ทานดังน้ี 

รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายไพโรจน ศิริรัตน ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธีรศักด์ิ ศิริโสภณา กรรมการบริหาร 

3. นายกําธร กิตติอิสรานนท กรรมการบริหาร 

4. นายภิเษก สบายใจ กรรมการบริหาร 

5. นายวีระวัฒน วัฒนพนพันธ กรรมการบริหาร 

6. นายอัครฤทธิ์1 วิริยาจาร กรรมการบริหาร 

7. นายวีรวิชญ เจริญสินสิริธร กรรมการบริหาร 

8. นางวรรณภรณ โทคิซาวะ กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ : 

1. นายอัครฤทธิ์ วิริยาจาร พนสภาพจากการเปนกรรมการบริหารต้ังแตวันที่ 31 มกราคม 2565 

ท้ังน้ี นางสาวกชกร เทพวรรณ ปฏิบัติหนาท่ีเปนเลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

องคประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบดวยกรรมการและผูบริหารจํานวน

หน่ึงท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีจํานวนกรรมการบริหารตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร 

(2) คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหน่ึงเปนประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ

อาจเลือกกรรมการบริหารคนหน่ึงหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการบริหารก็ได 

(3) คณะกรรมการบริหารตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมาย

วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ 

(4) ประธานกรรมการบริหารอาจเปนบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ 

(5) ประธานกรรมการตองไมเปนบุคคลคนเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร 

(6) ประธานกรรมการบริหารเปนผูแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

  ท้ังน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 6/2564 เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 มีมติกําหนดอํานาจ หนาท่ี และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

อํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

(1) จัดทําและนําเสนอนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณประจําป

ของบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

(2) กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจบริหารตางๆ ของบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
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(3) ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ

ทางธุรกิจ และงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

(4) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการขอวงเงินสินเช่ือเพ่ือการกูเงินระยะยาว ในวงเงินไมเกิน 500 ลานบาท ท้ังน้ี การ

กระทําดังกลาวจะตองอยูภายใตประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือกฎหมายอ่ืนใดในเรื่องท่ีเก่ียวของดวย 

(5) กําหนดโครงสรางองคกรและอํานาจการบริหารจัดการ โดยใหครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือกการวาจาง การ

โยกยาย การฝกอบรม และการเลิกจางพนักงานของบริษัทฯ ท่ีเปนคณะผูบริหาร หรือผูบริหารระดับสูงโดย

มอบหมายใหกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ เปนผูมีอํานาจแทนบริษัทฯ ท่ีจะลงนามในสัญญาจางแรงงาน 

(6) กํากับดูแลและอนุมัติเรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และอาจแตงตั้งหรือมอบหมายใหบุคคลใดบุคคล

หน่ึงหรือหลายคนกระทําการอยางหน่ึงอยางใดแทนคณะกรรมการบริหารตามท่ีเห็นสมควรได และคณะกรรมการ

บริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจน้ันๆ ได 

(7) มีอํานาจแตงตั้งท่ีปรึกษาดานตางๆ ท่ีจําเปนตอการดําเนินการของบริษัทฯ หรือเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายท่ี

เก่ียวของ 

(8) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

(9) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติจัดซื้อวัสดุ บริการ หรือทรัพยสิน ในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท ตามท่ีระบุไวในคูมืออํานาจ

อนุมัติ 

(10) แตงตั้งหรือมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคนกระทําการอยางหน่ึงอยางใดแทนคณะกรรมการบริหาร

ตามท่ีเห็นสมควรได และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจน้ันๆ ได 

ท้ังน้ี การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย (ถา

มี) รวมท้ังรายการท่ีกําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง

สินทรัพยท่ีสําคัญของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย (ถามี) เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

6.1.4 ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาท่ีบริหาร (Chief Executive Officer) มีขอบเขต อํานาจหนาท่ี และ

ความรับผิดชอบดังตอไปน้ี 

(1) บริหารกิจการของบริษัทฯ รวมถึงการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานโดยรวม เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

ขอบังคัง นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน เปาหมายทาง

การเงิน งบประมาณ มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือมติท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ 

(2) ดําเนินการใหมีการจัดทําแผนงานและงบประมาณเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติ และใหรายงาน

ความกาวหนาตามแผนงาน และงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

(3) ดําเนินการ หรือกําหนดอํานาจการบริหารงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณท่ี

ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอยูบนหลักของการควบคุมภายใน

อยางเปนระบบ และมีการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ 

(4) กําหนดโครงสรางองคกร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางพนักงาน และ

กําหนดอัตราคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน โบนัส และสวัสดิการตางๆ สําหรับพนักงาน 
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(5) บังคับบัญชา ติดตอ สั่งการ ดําเนินการ ตลอดจนเขาลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคําสั่ง หนังสือแจงหรือ

หนังสือใดๆ ท่ีใชติดตอกับหนวยงานหรือบุคคลอ่ืน เพ่ือใหการดําเนินงานของบริษัทฯ สําเร็จลุลวงอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(6) มีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะแทนได โดยการมอบอํานาจชวง 

และ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจ และ/หรือให

เปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ กําหนดไว 

(7) เปนผูนําและปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังสงเสริม 

กํากับ ติดตามการบริหารจัดการบนหลักความยั่งยืน ความรับผิดชอบตอสังคม และปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรการ

และแนวปฏิบัติตอตานคอรัปช่ัน 

(8) มีอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบใดๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายหรือตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ 

ท้ังน้ี การมอบอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบ ใหแกประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาท่ีบริหาร จะไมมี

ลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวงท่ีทําใหประธานกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากประธาน

กรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาท่ีบริหาร สามารถอนุมัติในรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจ

มีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทฯ (ตามท่ีนิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) 

ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) 

เพ่ือพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการท่ี

เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติท่ัวไปของบริษัทฯ ท่ีเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได

พิจารณาอนุมัติไว 

6.1.5 กรรมการผูจัดการ (Managing Director) มีขอบเขต อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบดังตอไปน้ี 

(1) ควบคุมและกํากับดูแล ติดตามการดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานท่ัวไปของบริษัทฯ 

(2) ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีไดอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ รวมท้ังคณะกรรมการชุดยอยอ่ืนๆ  

(3) เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย 

ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง มติท่ีประชุมผู ถือหุน และ/หรือ มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ รวมท้ังคณะกรรมการชุดยอยอ่ืนๆ ทุกประการ โดยอํานาจการอนุมัติดังกลาวจะ

เปนการอนุมัติรายการปกติท่ัวไปทางการคาท่ีมีวงเงินไมเกินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด 

(4) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ ท้ังภายใน

และภายนอกบริษัทฯ 

(5) มีอํานาจกระทําการธุรกรรมใดๆ และแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวของและ

เปนประโยชนตอบริษัทฯ 

(6) มีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือหลายคนกระทําการอยางใดอยาง

หน่ึงตามท่ีเห็นสมควรได โดยการมอบอํานาจชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายในขอบเขตแหงการ

มอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจท่ีบริษัทฯ ไดใหไว และ/หรือใหเปนไปตาม ระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งท่ี
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กรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร โดยบริษัทฯ สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจน้ันๆ 

ได 

(7) มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึก เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย และผลประโยชนของ

บริษัทฯ และเพ่ือรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร 

(8) อนุมัติการแตงตั้งท่ีปรึกษาดานตางๆ ท่ีจําเปนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ 

(9) ดําเนินการใดๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ภายใตนโยบายและกรอบอํานาจท่ีไดรับจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ 

(10) เปนผูนําและปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังสงเสริม 

กํากับ ติดตามการบริหารจัดการบนหลักความยั่งยืน ความรับผิดชอบตอสังคม และปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรการ

และแนวปฏิบัติตอตานคอรรัปช่ัน 

(11) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการชุดยอย ท้ังน้ี การ

มอบหมายอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบใหแกกรรมการผูจัดการ จะไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือมอบ

อํานาจชวงท่ีทําใหกรรมการผูจัดการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการสามารถอนุมัติในรายการใดท่ีตน

หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทฯ (ตามท่ีนิยาม

ไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตอง

เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพ่ือพิจารณาและอนุมัติรายการ

ดังกลาวตามขอบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนลักษณะการ

ดําเนินธุรกรรมการคาปกติท่ัวไปของบริษัทฯ ท่ีเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได

พิจารณาอนุมัติ อน่ึง เพ่ือใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนสูงสุดในการท่ีประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร และกรรมการผูจัดการ จะสามารถอุทิศเวลาสําหรับการปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะประธานกรรมการ

กรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาท่ีบรหิาร และกรรมการผูจดัการไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดเปนนโยบาย

วา หามประธานกรรมการกรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการ ดํารงตําแหนงเปน

ประธานกรรมการกรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดท่ีมี

ลักษณะงานคลายคลึงกัน ในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยางเดียวกัน ยกเวนเปนการเขารวมในบริษัทยอยหรือบริษัท

รวม ตลอดจนเปนการเขารวมเปนกรรมการในองคกรภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีตั้งข้ึนเพ่ือประโยชนสวนรวม  

6.2 การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 

6.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองตนและพิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ตามเกณฑคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ

ตามเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังพิจารณาจากปจจัยในดานอ่ืนๆ มาประกอบกัน เชน ความรู ความสามารถ ประสบการณท่ี

เก่ียวของกับธุรกิจ และความเอ้ือประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนตน โดยมีหลักเกณฑและข้ันตอนดังตอไปน้ี 

(1) กรรมการของบริษัทฯ ตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯตลอดจนมติ

ของท่ีประชุมผูถือหุน 

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน

กรรมการท้ังหมดตองมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร และกรรมการตองมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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(3) คณะกรรมการบริษัทฯ ตองมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ และมีจํานวนไมต่ํากวา 3 

คน ซึ่งกรรมการอิสระตองถือหุนไมเกินรอยละหน่ึงของจํานวนทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ 

และบริษัทท่ีเก่ียวของโดยรวมหุนท่ีถือโดยบุคคลท่ีเก่ียวของดวย  

(4) ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหน่ึงในสามของกรรมการท้ังหมด ถา

จํานวนกรรมการท่ีแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม กรรมการซึ่ง

อยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันออกจากตําแหนงกอน กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งใหมได 

(5) กอนการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง บริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายช่ือบุคคลท่ีจะเขามา

ตําแหนงแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะรวบรวมรายช่ือ

ดังกลาว เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติตามกฎเกณฑท่ีเก่ียวของ และคัดเลือกรายช่ือท่ีเหมาะสม เพ่ือนําเสนอใหท่ีประชุมผู

ถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป 

(6) ท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

(6.1) ผูถือหุนคนหน่ึง มีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีตนถือ โดยหน่ึงหุนเทากับหน่ึงเสียง 
(6.2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีท่ี

เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
(6.3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

เทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใหผูเปนประธานในท่ีประชุมเปนผูออก

เสียงช้ีขาด 

(7) ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนอาจดําเนินการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน

จํากัดและ พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 

เวนแตวาระของกรรมการน้ันจะเหลือนอยกวาสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการดังกลาวแทนจะอยูใน

ตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน โดยมติดังกลาวของคณะกรรมการจะตอง

ประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู 

(8) ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไม

นอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ

จํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

6.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป 

โดยคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหากรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการ

อนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม โดยจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี  

(1) ถือหุนไมเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู

ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการ

ตรวจสอบรายน้ันๆ ดวย 
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(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดยีวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ียื่นคําขออนุญาต

ตอสํานักงาน ก .ล.ต. หรือกอนวันท่ีไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ ท้ังน้ี ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึง

กรณีท่ีกรรมการตรวจสอบเคยเปนขาราชการ หรือท่ีปรึกษา ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ  

(3) ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปน บิดา มารดา คู

สมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม 

หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปน

หรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัท

ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ียื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก .ล.ต. หรือกอนวันท่ีไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ

ตรวจสอบ ท้ังน้ี ความสัมพันธทางธุรกิจตามท ี่กลาวขางตน รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพ่ือ

ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความ

ชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ

อ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลทําใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหน้ีท่ีตองชําระตออีกฝายหน่ึง ตั้งแตรอยละ 3 ของ

สินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต 20 ลานบาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ท้ังน้ี การคํานวณ

ภาระหน้ีดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม  แตในการพิจารณาภาระหน้ีดังกลาว ใหนับ

รวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวางหน่ึงปกอนวันท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบ

บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะ 

ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ียื่นคําขออนุญาตตอสํานักงานก.ล.ต.หรือกอน

วันท่ีไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ 

(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ

เงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทาง

วิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ียื่นคําขออนุญาตตอ

สํานักงาน ก .ล.ต. หรือกอนวันท่ีไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ  

(7) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง

เปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

(8) ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไม

เปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
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เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(9) ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

(10) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

(11) ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 

(12) มีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ท้ังน้ี ตองมีกรรมการ

ตรวจสอบอยางนอย 1 คน ท่ีมีความรูและประสบการณดานการบัญชีและ /หรือการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถทํา

หนาท่ีในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินได 

สําหรับหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการบริษัทฯ 

กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได กรณีท่ีตําแหนงกรรมการ

ตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือท่ีประชุมผูถือหุนแตงตั้งบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด โดย

บุคคลท่ีเปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทฯ 

ตองแจงตลาดหลักทรัพยฯ ทันทีท่ีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกใหออกกอนครบวาระ 

6.2.3 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ท่ี

สามารถบริหารงานในเรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัทฯ และสามารถกําหนดนโยบาย แผน

ธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายท่ี

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด 

6.2.4 ผูบริหาร 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการเปนผูพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคลากรท่ีมี

ประสบการณและความรูความสามารถในการบริหารงานในสายงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงในแตละสายงาน  

6.3 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในธุรกิจอ่ืนท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ท่ีมีศักยภาพในการสรางผลกําไรและ

โอกาสในการเจริญเติบโต เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ หรือธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชนใหแกบริษัทฯ โดยตระหนัก

ถึงผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากการลงทุน ผานการควบคุมและกํากับดูแลการบริหารงานในบริษัทยอย เสมือนเปนหนวยงานหน่ึงของ

บริษัทฯ ตลอดจนติดตามการบริหารงานเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัทฯ ไดอยางตอเน่ืองและยั่งยืน ตลอดจน

สรางมูลคาเพ่ิมและความเช่ือมั่นใหกับผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายการควบคุมและกํากับดูแล

บริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีบริษัทฯ เขาไปลงทุน โดยมีรายละเอียดตอไปน้ี 

1. บริษัทฯ กําหนดโครงสรางการบริหารจัดการบริษัทยอยและบริษัทรวมเพ่ือควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบ

การดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม ดังน้ี 

1.1 บริษัทฯ จะสงบุคคลท่ีไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เขารวมเปนกรรมการและผูบริหาร

ในบริษัทยอย สัดสวนการถือหุน เพ่ือควบคุมดูแลและกําหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเปนหนวยงานหน่ึงของ

บริษัทฯ โดยจํานวนบุคคลท่ีจะเขารวมเปนกรรมการในบริษัทยอยเปนไปตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ใน
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บริษัทยอยหรือเปนไปตามขอตกลงรวมกันเปนสําคัญสําหรับการลงทุนในบริษัทรวม บริษัทฯ ไมมีนโยบายเขาไป

ควบคุมมากนัก การสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการของบริษัทฯรวมจะพิจารณาตามความเหมาะสม และข้ึนกับ

ขอตกลงรวมกันเปนสําคัญ โดยบุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติและประสบการณท่ีเหมาะสมในการบริหารกิจการ

ของบริษัทยอยและบริษัทรวมน้ันๆ 

1.2 ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

• ติดตามการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางใกลชิดเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีบริษัทฯ ได

กําหนดไว 

• ปฏิบัติหนาท่ีตามแตท่ีคณะกรรมการของบริษัทยอยและบริษัทรวม และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทยอย

หรือบริษัทรวมน้ันกําหนด 

• พิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยและบริษัทรวมในเรื่องท่ีเก่ียวกับการ

ดําเนินงานท่ัวไปตามธุรกิจปกติของบริษัทยอยและบริษัทรวมน้ัน ตามแตท่ีกรรมการและผูบริหารของบริษัท

ยอยและบริษัทรวมจะเห็นสมควร เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทฯ ยกเวนการ

พิจารณาและออกเสียงในเรื่องดังตอไปน้ี จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือท่ี

ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ แลวแตกรณีกอนดําเนินการ 

(ก) การทํารายการของบริษัทยอย ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศการไดมาและจําหนาย

ไป 

(ข) การทํารายการซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท

ยอย ไดแก 

• การขายหรือโอนกิจการของบริษัทยอยท้ังหมดหรือบางสวนท่ีเปนสาระสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 

• การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเปนของบริษัทยอย 

• การเลิกกิจการของบริษัทยอย 

• การโอนหรือสละสิทธิประโยชน สิทธิเรียกรองท่ีเปนสาระสําคัญตอความเสียหายของบริษัทยอย 

• การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การค้ําประกัน การกอภาระผูกพัน หรือการใหความชวยเหลือทาง

การเงินแกบริษัทอ่ืนท่ีมีผลตอฐานะการเงินของบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ 

• การแกไขขอบังคับของบริษัทยอย 

• การเพ่ิมทุน การจัดสรรหุนเพ่ิมทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทยอย ตลอดจนการ

ดําเนินการอ่ืนใดท่ีเปนผลใหสัดสวนการถือหุนท้ังทางตรงและทางออมของบริษัทฯในบริษัทยอยไม

วาทอดใดๆ ลดลงตั้งแตรอยละ 10 ของทุนชําระแลวของบริษัทยอยน้ัน หรือลดลงจนถือหุนนอย

กวารอยละ 50 ของทุนชําระแลวของบริษัทยอยน้ัน 

2. กรรมการ และผูบริหารของบริษัทยอย รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวของของกรรมการและผูบริหารดังกลาว มีหนาท่ีแจงให

คณะกรรมการของบริษัทยอยทราบถึงความสัมพันธ และการทําธุรกรรมกับบริษัทยอยในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน และหลีกเลี่ยงการทํารายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทยอยดังกลาว โดยคณะกรรมการ

บริษัทยอยมีหนาท่ีแจงเรื่องดังกลาวใหแกบริษัทฯ ทราบ กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยตองไมมีสวนรวมอนุมัติในเรื่องท่ี

ตนเองมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

3. ใหบริษัทยอยตองรายงานแผนการประกอบธุรกิจ โครงการลงทุน การเขารวมลงทุนกับผูประกอบการรายอ่ืนตอ

บริษัทฯ ผานการรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนของบริษัทยอย รวมท้ังบริษัทยอยตองนําสงขอมูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวของ
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กับการดําเนินงานใหกับบริษัทฯ เมื่อไดรับการรองขอตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีบริษัทฯ ตรวจพบประเด็นท่ีมีนัยสําคัญใดๆ อาจ

แจงใหบริษัทยอยช้ีแจง และ/หรือนําสงเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ กําหนดนโยบายควบคุมดานการเงินของบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยกําหนดใหบริษัทยอยและบริษัทรวม

มีหนาท่ีดังตอไปน้ี 

• นําสงผลการดําเนินงานรายเดือน และงบการเงินรายไตรมาสฉบับผานการสอบทาน โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

ตลอดจนขอมูลประกอบการจัดทํางบการเงินดังกลาวของบริษัทยอยและบริษัทรวมใหกับบริษัทฯ เพ่ือ

ประกอบการจัดทํางบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจําไตรมาสหรือประจําปน้ัน

แลวแตกรณี 

• จัดทําประมาณการผลการดําเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนกับการดําเนินงานจริง

เปนรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานท่ีไดกําหนดไวเพ่ือรายงานตอบริษัทฯ 

• รายงานประเด็นปญหาทางการเงินท่ีมีนัยสําคัญตอบริษัทฯ เมื่อตรวจพบ หรือไดรับการรองขอจากบริษัทฯ ให

ดําเนินการตรวจสอบและรายงาน 

6.4 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายหามมิใหกรรมการ 

ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ นําขอมูลท่ียังไมไดมีการเปดเผยตอสาธารณชนซึ่งอาจมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง

ราคาหรือมูลคาหลักทรัพยของบริษัทฯ (“ขอมูลภายใน”) ไปเปดเผยแกบุคคลใดๆ หรือแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือผูอ่ืน ไมวา

ทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม รวมท้ังตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยหรือเขาผูกพันตามสัญญา

ซื้อขายลวงหนาท่ีเก่ียวของกับหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใชขอมูลภายใน ท้ังน้ี  บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปองกันการใชขอมูล

ภายใน ดังน้ี 

1. บริษัทฯ จะใหความรูแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ เก่ียวกับหนาท่ีในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ

หลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาของตนเอง คูสมรสหรือผูท่ีอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา และบุตรท่ียังไมบรรลุ

นิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลท่ีกรรมการและผูบริหาร คูสมรสหรือผูท่ีอยูกินฉันสามีภริยา และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติ

ภาวะของกรรมการและผูบริหารดังกลาวเปนผูถือหุนเกินรอยละ 30 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคล

ดังกลาว ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตามมาตรา 59 

และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (รวมท้ังท่ีมี

การแกไขเพ่ิมเติม) (“พระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ”) รวมท้ังการรายงานการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยของ

ตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงาน ก.ล.ต. 246 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 298 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ  

2. บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ รวมท้ังคูสมรสหรือผูท่ีอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา และบุตรท่ี

ยังไมบรรลุนิติภาวะจัดทําและเปดเผยรายงานการการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของบริษัทฯ ตอสํานักงาน 

ก.ล.ต. ตามระยะเวลาท่ีกําหนด และมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ และประกาศท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง

จัดสงสําเนารายงานดังกลาวใหแกเลขานุการบริษัทฯ ในวันเดียวกันกับท่ีวันท่ีสงรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต.  

3. บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอยท่ีไดรับทราบขอมูลภายใน

จะตองงดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือนกอนท่ีงบการเงินหรือขอมูลภายในน้ันจะเปดเผยตอ

สาธารณชน และในชวงเวลา 24 ช่ัวโมงภายหลังจากท่ีขอมูลดังกลาวของบริษัทฯ ไดเปดเผยตอสาธารณชนแลว 

และผูท่ีเก่ียวของกับขอมูลดังกลาวจะตองไมเปดเผยขอมูลน้ันใหผูอ่ืนทราบจนกวาจะไดมีการแจงขอมูลน้ันตอตลาด
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หลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังน้ี หากมีการกระทําอันฝาฝนระเบียบปฏิบัติดังกลาว บริษัทฯ จะถือเปนความผิดทาง

วินัยตามขอบังคับการทํางานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ตั้งแตการตักเตือนดวยวาจา การ

ตักเตือนเปนหนังสือ การตัดคาจาง การพักงานโดยไมไดรับคาจาง ตลอดจนการเลิกจางใหพนสภาพการเปน

พนักงาน  

6.5 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2564 ไดพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยแตงตั้งใหบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2564 โดยมี

คาตอบแทนจากการสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 1,300,000 บาท ซึ่งในป 2564 รอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัท

ฯ มีการจายคาใชจายอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) ใหแกผูสอบบัญชี เชน คาเดินทางและคาเบ้ียเลี้ยง จํานวนเงิน 106,667 บาท  

และท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 ไดพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและ

กําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยแตงตั้งใหบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2563 โดย

มีคาตอบแทนจากการสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 1,250,000 บาท ซึ่งในป 2563 สําหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 บริษัทฯ มีคาใชจายอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) ใหแกผูสอบบัญชี เชน คาเดินทาง และคาเบ้ียเลี้ยง จํานวนเงิน 110,800 บาท 

ท้ังน้ี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ไมมีความสัมพันธและสวนไดเสียกับบริษัทฯ กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ

หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว และคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาความเหมาะสมกอนการนําเสนอผูถือหุนเรียบรอยแลว 
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7.1 นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและการแจงเบาะแสขอรองเรียน  

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญเก่ียวกับการปองกันการมีสวนเก่ียวของกับการ

คอรรัปช่ัน โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 6/2564 เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 

2564 ไดมีมติอนุมัตินโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันและการแจงเบาะแสหรือขอ

รองเรียน เพ่ือใหมั่นใจวาการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามแนวปฏิ บัติ ท่ี เปน

มาตรฐานสากล ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและเปนธรรม และไมยอมรับการ

ทุจริตและคอรรัปชันทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางออม โดยกําหนดใหบุคลากรของบริษัทฯ 

ปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชันของบริษัทฯ อยางจริงจัง โดยมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 “การทุจริตคอรรัปชั่น” หมายถึง การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติในตําแหนงหนาท่ีหรือการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ี

โดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการใหสินบนตอเจาหนาท่ีรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีดําเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ไมวาในประเทศหรือ

ตางประเทศ เพ่ือใหไดมาซึ่งประโยชนอันมิควรได ท้ังตอองคกร ตนเอง หรือผูท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการใชขอมูลท่ีไดรับจากการปฏิบัติ

หนาท่ีการงานของบริษัทฯ ไปกระทําการใดๆ ท่ีเปนการเอ้ือประโยชนใหกับตนเอง และ/หรือผูอ่ืน เพ่ือใหไดมาซึ่งเงิน ทรัพยสิน 

ผลประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเหมาะสมทางธุรกิจ หรือผลประโยชนใดโดยมิชอบแกตนเอง และ/หรือผูอ่ืนท้ังทางตรงและทางออม ยกเวนแต

เปนกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ินหรือจารีตทางการคาใหกระทําได  

ท้ังน้ี บริษัทฯ มีการกําหนดคํานิยามของผูเก่ียวของท่ีตองปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันไวอยางชัดเจน 

ครอบคลุม กรรมการ ผูบริหาร พนักงานทุกระดับ ลูกจางของบริษัทฯ กลุมบริษัทฯ ตัวกลางและตัวแทนทางธุรกิจ ท่ีปรึกษา หรือผูท่ี

รับทํางานใหกับบริษัทฯ ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูแขง ภาครัฐ สังคม และชุมชน 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• คณะกรรมการบริษัทฯ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย  กํากับดูแล และสนับสนุนใหเกิดกระบวนการตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน

ในองคกร เพ่ือใหบุคคลากรในบริษัทฯ ไดเขาใจตระหนักถึงความสําคัญของการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน  โดยปลูกฝงจน

เปนวัฒนธรรมและคานิยมองคกร 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการกํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน  โดยสอบทานระบบ

รายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ท่ีเก่ียวของกับ

มาตรการตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน รวมท้ังรับเรื่องแจงเบาะแสการกระทําอันทุจริตคอรรัปช่ันท่ีบุคลากรในองคกรมีสวน

เก่ียวของ ตรวจสอบขอเท็จจริงตามท่ีไดรับแจง และเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือทราบ หรือแกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึนดังกลาว 

• คณะกรรมการบริหารและผูบริหาร 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดใหมีระบบและมาตรการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายตอตานการทุจริต

คอรรัปช่ัน เพ่ือสื่อสารไปยังพนักงานและผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย รวมท้ังผูท่ีมีสวนไดเสียนําไปปฏิบัติ และจัดใหมีการประเมิน 

ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตางๆ เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ 

และขอกําหนดของกฎหมาย 

7. ความรับผิดชอบตอสังคม 
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• พนักงานและลูกจาง 

มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติและดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติรวมท้ังกฏหมาย และขอกําหนดของหนวยงาน

กํากับดูแล รวมท้ังเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

แนวทางปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

1. บริษัทฯ มุงมั่นท่ีจะสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

2. บุคลากรของบริษัทฯ ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยไมเขาไปเก่ียวของกับ

เรื่องทุจริตคอรรัปช่ันไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เพ่ือมุงหวังประโยชนท้ังตอตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวของ โดยกรรมการ

และผูบริหารตองปฏิบัติตัวเปนแบบอยางท่ีดและกํากับใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

3. บริษัทฯ จัดใหมีระบบควบคุมภายในท่ีคํานึงถึงการควบคุมความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปช่ัน รวมท้ังประเมินความเสี่ยง

และกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงอยางเพียงพอและเหมาะสม 

4. บริษัทฯ จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบระบบ การจัดซื้อจัดจางใหเปนไปดวยความโปรงใสตามระเบียบและกระบวนการของ

บริษัทฯ  รวมถึงการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดทุจริตคอรรัปช่ันและบริหารจัดการใหมีวิธีการแกไขท่ีเหมาะสม 

5. การใชจายสําหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถ

กระทําได แตตองใชจายอยางสมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได 

6. การใชเงินหรือทรัพยสินของบริษัทฯ เพ่ือบริจาคการกุศล ตองกระทําในนามบริษัทฯ เทาน้ัน โดยการบริจาคเพ่ือการกุศล 

ตองเปนมูลนิธิ องคกรสาธารณะกุศล  วัด  โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองคกรเพ่ือประโยชนตอสังคมท่ีมีใบรับรองหรือ

เช่ือถือได สามารถตรวจสอบไดและดําเนินการผานข้ันตอนตามระเบียบบริษัทฯ 

7. ไมกระทําการใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการเมืองภายในบริษัทฯ และไมใชทรัพยากรใดของบริษัทฯ เพ่ือดําเนินการดังกลาว ท้ังน้ี 

บริษัทฯ เปนองคกรท่ียึดมั่นในความเปนกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย รวมถึงไมมีแนวทางในการใหการชวยเหลือทางการเมืองแกพรรคการเมืองใดไมวาจะโดยทางตรงหรือ

ทางออม 

8. บริษัทฯ มีมาตรการสงเสริมใหพนักงานทุกระดับไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําท่ีเขาขายทุจริตคอรรัปช่ัน 

ควรแจงใหหัวหนาทราบโดยทันที หรือแจงผานชองทางการแจงเบาะแสท่ีกําหนดไว โดยบริษัทฯ มีมาตรการใหความ

คุมครองพนักงานท่ีแจงเรื่องการทุจริตคอรรัปช่ันท่ีเก่ียวของกับบริษัทฯ และมีมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความ

รวมมือในการรายงานการทุจริตคอรรัปช่ัน ตามท่ีบริษัทฯ กําหนดไว 

9. บุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งกระทําการทุจริตคอรรัปช่ัน อันเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณบริษัทฯ  ตองไดรับการพิจารณา

ลงโทษตามระเบียบท่ีบริษัทฯ กําหนดไว 

10. ผูบริหารระดับสูงตองรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันตอคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ 

11. บริษัทฯ จัดใหมีการอบรม การเผยแพร ความรูและสรางความเขาใจใหแกบุคลากรและบุคคลท่ีเก่ียวของในนโยบายการ

ตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน เพ่ือใหเปนแบบอยางท่ีดีในเรื่องของการปฏิบัติในดานท่ีเก่ียวของกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

12. บริษัทฯ สงเสริมใหบุคลากรภายนอกองคกร รวมท้ังผูมีสวนไดเสียไดรับทราบนโยบายและมีสวนรวมในการตอตานการ

ทุจริตคอรรัปช่ันผานชองทางการสื่อสารของบริษัทฯ เพ่ือใหไดรับทราบวาบริษัทฯ มีเจตนารมณท่ีจะตอตานการทุจริต

คอรรัปช่ันอยางจริงจัง 
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13. นโยบายและแนวปฏิบัติการตอตานทุจริตคอรรัปช่ันน ใหครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแตการสรรหา

หรือคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม  การประเมินผลการปฏบัิติงานพนักงานและการใหผลตอบแทน โดย

กําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทําความเขาใจกับพนักงานเพ่ือใชในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยูในความรับผิดชอบ

และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังกําหนดแนวทางการปฏิบัติ นโยบายการรับ-ใหของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชนอ่ืนใด, การให

ความชวยเหลือทางการเมือง, การสื่อสารและแจงเบาะแสหรือรองเรียนการทุจริตคอรรัปช่ัน 

การสื่อสารและแจงเบาะแสหรือรองเรียนการทุจริตคอรรัปชั่น 

บริษัทฯ มีการกําหนดแนวทางการสื่อสารและเผยแพรนโยบายไวอยางชัดเจน ผานชองทางการสื่อสารตางๆ รวมไปถึงการ

จัดใหมีการอบรมนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปช่ันใหแกบุคลากรขององคกรและบุคคลท่ีเก่ียวของอยางตอเน่ืองปละ 1 ครั้ง และ

สงเสริมใหพนักงานเขารวมโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึนโดยภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นของบริษัท

ฯ ในการดําเนินการตามแนวนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน และมีการกําหนดชองทางการรับแจงเบาะแส หรือรองเรียนการ

ทุจริตคอรรัปช่ันผานชองทางท่ีอยูของบริษัทฯ โดยการแจงทางไปรษณียจาหนาซองถึง เลขานุการบริษัทฯ หรือ Email : 

audit_committee@rss2016.co.th หรือ secretary@rss2016.co.th และ Website ของบริษัทฯ หรือแจงผานชองทางกลอง

รับแจงเบาะแสและขอรองเรียนการทุจริตคอรรัปช่ัน ซึ่งตั้งอยูภายในบริษัทฯ ซึ่งมีเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ 

เลขานุการบริษัทฯ ท่ีสามารถเปดกลองดังกลาวได 

บทลงโทษ 

บริษัทฯ ไดมีการกําหนดข้ันตอนการรับเรื่องรองเรียน การดําเนินการสืบสวน และบทลงโทษบุคลากรท่ีฝาฝนผูฝาฝนการ

ปฎิบัติตามนโยบาย หากผูถูกรองเรียนมีความผิดจริง ใหบริษัทฯ ดําเนินการลงโทษตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ และ/หรือ

ดําเนินการตามกฏหมาย หรือกรณีเรื่องท่ีรับแจงเปนเรื่องรองเรียนท่ีไมสุจริต และผูรองเรียนเปนบุคลากรของบริษัทฯ ให

ดําเนินการลงโทษทางวินัยตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ  
 

7.2 นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการรับผดิชอบตอสงัคมอยางเทาเทียม โดยอยูภายใต

กรอบของธรรมาภิบาลท่ีดี มีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได และมีความมุงมั่นท่ี

จะพัฒนาธุรกิจควบคูไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ

ไทย ท้ังน้ี บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการเปนแบบอยางท่ีดีของสังคม (Good Corporate 

Citizen) ในการดําเนินธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืนภายใตความรับผิดชอบตอสังคม 

(Corporate Social Responsibilities) บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี รวมท้ังสามารถสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุนไดอยางมีประสิทธิภาพโดย

คํานึงถึงผลกระทบในการดําเนินธุรกิจท่ีมีตอผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับบริษัทฯ ในทุกดาน 

ดังน้ัน เพ่ือเปนกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติท่ีดี 

โดยยึดหลักการดําเนินงานท่ีโปรงใส เปนธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทฯ จึงไดจัดทํา

นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมในดานตางๆ เพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานและ

ทุกฝายท่ีเก่ียวของไดรับทราบ และยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

(1) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางในการดูแลผูมีสวนไดสวนเสียไวในจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอผูมี

สวนไดสวนเสีย ตั้งแตผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา คูสัญญา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม ท้ังยังสงเสริมการแขงขันทางการคาอยาง
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เสรีและเปนธรรม หลีกเลี่ยงการดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและการละเมิดทรัพยสินทางปญญารวมถึง

การตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ อาทิเชน การกํากับดูแลกิจการ, ความรับผิดชอบตอสังคม, การกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับ, การกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา, การสงเสริมใหมีการใชทรพัยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ เปนตน 

(2) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีความตองการท่ีจะสรางความเสมอภาคและเทาเทียมกันท้ังภายใน 

และภายนอกองคกร โดยบริษัทฯ หมั่นตรวจตรา และดูแลไมใหธุรกิจของบริษัทฯ เขาไปมีสวนเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพ

ของบุคคลท้ังทางตรงและทางออม เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน (Forced Labour) ตอตานการใชแรงงานเด็ก (Child 

Labour) ใหความเคารพนับถือและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายดวยความเปนธรรมบนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ไมเลือก

ปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตอบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไมแบงแยกถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา 

สภาพรางกาย ฐานะ ชาติตระกูล หรือสถานะอ่ืนท่ีมิไดเก่ียวของโดยตรงกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนสงเสริมใหมีการเฝาระวังการ

ปฏิบัติตามขอกําหนดดานสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และมีการกระตุนใหมีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตาม

มาตรฐานสากล 

(3) การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะใหพนักงานทุกคนอยูรวมกันภายใตสภาพแวดลอมการทํางานท่ีมีความสุขและยอมรับซึ่งกันและกัน 

และมีการปฏิบัติตอพนักงานทุกระดับเสมือนพ่ีนอง ไมมีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ตลอดจนในดานการดูแลพนักงาน บริษัทฯ 

มีการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกข้ันตอน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแตการสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร รวมท้ังมีการ

อบรมใหพนักงานอยางตอเน่ือง มีการกําหนดผลตอบแทนอยางเปนธรรม และการจัดสวัสดิการอยางเหมาะสม นอกจากน้ี บริษัทฯ ยัง

สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานทุกคนมีโอกาสท่ีจะกาวหนา มีการเรียนรูในทุกระดับขององคกร และพัฒนาทักษะเพ่ือยกระดับการ

ทํางานใหมีความเปนมืออาชีพบนสภาพแวดลอมการทํางานท่ีเหมาะสม  

(4) ความรับผิดชอบตอลูกคา 

บริษัทฯ ไดคัดสรรผลิตภัณฑ วัสดุและอุปกรณ รวมถึงการบริการใหแกลูกคากลุมเปาหมาย เน่ืองดวยธุรกิจเก่ียวของกับการ

รับเหมากอสราง เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางครอบคลุมและท่ัวถึง บริษัทฯ มุงมั่นท่ีจะสรางความพึงพอใจและ

ความมั่นใจใหกับลูกคา ดวยความใสใจและความรับผิดชอบตอลูกคา โดยการสงมอบผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ปลอดภัย 

ตรงตามความตองการของลูกคา การบริหารโครงการท่ีดีในระดับราคาท่ีเหมาะสม รวมท้ังปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอตกลงท่ีมีตอลูกคา

อยางเครงครัด นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับความคิดเห็น ขอแนะนํา ขอรองเรียนจากลูกคาและประสบการณท่ีไดรับจาก

การทํางานในอดีตมาทบทวน เพ่ือพัฒนากระบวนการทํางานและยกระดับมาตรฐานการกอสรางหรือคุณภาพของบริษัทฯ อยาง

สม่ําเสมอ เพ่ือใหลูกคาไดรับประโยชนสูงสุดในการบริการ  

(5) การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอความรับผิดชอบตอสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยจัดใหมีระบบการบริหารงานดาน

สิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม และติดตามประเมินผล การดําเนินการดังกลาวอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังศึกษาหาความรูเก่ียวกับประเด็น 

สิ่งแวดลอม เชน ระบบนิเวศนปญหาโลกรอน มลภาวะ เปนตน  

(6) การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะดําเนินธุรกิจท่ีเปนประโยชนตอเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเปนพลเมืองท่ีดี และ

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางครบถวน โดยมุงมั่นในการพัฒนาสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และ

ชุมชนในสถานท่ีตั้งของบริษัทฯ ใหมีคุณภาพดีข้ึน บริษัทฯ ยึดถือนโยบายท่ีตองดูแลและสานสัมพันธกับชุมชน/หนวยงานใกลเคียง จึง
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สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอยางสม่ําเสมอ โดยดําเนินโครงการตางๆ ท่ีคํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชนท่ีชุมชนและสังคมจะ

พึงไดรับเพ่ือการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน และรวมถึงปลูกฝงจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมใหเกิดข้ึนใน

พนักงานทุกระดับ เชน การจัดกิจกรรมจิตอาสาอยางสม่ําเสมอ 

(7) การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซ่ึงไดจากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใตแนวคิด CSR มาประยุกตผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเหมาะสมและสอดคลองกับ

การวางแผนกลยุทธทางธุรกิจ อยางกลมกลืน โดยนําความรูท่ีเกิดจากประสบการณการดําเนินงานดาน CSR มาพัฒนาปรับใชและ

คิดคนใหเกิดนวัตกรรมทางธุรกิจท่ีสามารถสรางประโยชน ความสามารถในการแขงขัน และมูลคาเพ่ิม ท้ังตอธุรกิจและสังคมไป

พรอมๆ กัน (Competitiveness With Innovative Business) 

โดยสํารวจกระบวนการตางๆ ของธุรกิจท่ีดําเนินการอยูในปจจุบันวา กอใหเกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอมหรือไม อยางไร และศึกษาหาแนวทางแกไขเพ่ือลดผลกระทบดังกลาวใหครอบคลุมทุกดาน เพ่ือสรางโอกาสใน

การพัฒนาไปสูการ คนพบนวัตกรรมทางธุรกิจ รวมถึงเปดเผยนวัตกรรมท่ีคนพบในสิ่งท่ีเปนประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพ่ือ

กระตุนใหธุรกิจและผูประกอบการรายอ่ืนไดปฏิบัติตาม ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลาอยางไมหยุดน่ิง เพ่ือสรางโอกาสในการ

คิดคนการกอสรางรูปแบบใหม และเพ่ือความเจริญเติบโตควบคูการสรางผลกําไรของธุรกิจอยางยั่งยืน หากธุรกิจไมสามารถปรับตัว

ตอบสนอง ความตองการไดทันทวงทีอาจสูญเสียตลาดและโอกาสทางธุรกิจได 

(8) การจัดทํารายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลท่ีสะทอนใหเห็นการปฏิบัติตามแนวทาง CSR ท่ีกลาวมาอยางครบถวน 

นอกจากจะเปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ทุกฝาย ยังชวยในการสอบทานใหธุรกิจทราบไดวา ไดดําเนินการในเรื่อง 

CSR ตรงกับเปาหมายท่ีวางไวหรือไม อยางไร โดยจัดทํารายงานเปดเผยการดําเนินงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR Report) โดย

อาจระบุไวในรายงานประจําป (One Report) หรือจัดทําเปนฉบับแยกตางหากจากรายงานประจําปท่ีเรียกวารายงานความยั่งยืน 

(Sustainability Report) ตามรูปแบบท่ีสากลยอมรับและควรครอบคลุมเน้ือหาการดําเนินงานดานธุรกิจ, การดําเนินงานดาน

สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย และการดําเนินงานดานสังคม 

7.3 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
บริษัทฯ มีความมุงมั่นและความรับผิดชอบเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดย

คํานึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน ท้ังในโครงการกอสราง ผูรับเหมายอย คูสัญญา และผูมาติดตอเปนสําคัญ จึงไดจัดทํานโยบาย

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 6/2564 

เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและ

โรคอันเน่ืองมาจากการทํางาน โดยทุกข้ันตอนการทํางาน จะมีการประเมินความเสี่ยง บริษัทฯ จะใหการสนับสนุนและจัดหา

ทรัพยากร เพ่ือใหเกิดความมั่นใจภายในข้ันตอนการปฏิบัติงานวาพนักงาน ผูรับเหมา ผูรับเหมายอย จะรับทราบมาตรการการปองกัน

และแกไขเพ่ือการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัยอยางสูงสุด โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. บริษัทฯ จะพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานใหสอดคลองกับ

กฎหมาย มาตรฐานสากล และขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ นํามาประยุกตใช เพ่ือสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยในการ

ทํางานใหกับพนักงานคูธุรกิจ ผูรับเหมา และผูมาติดตอหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ใหเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองและ

ยั่งยืน 

2. บริษัทฯ ถือวาความปลอดภัยในการทํางานเปนหนาท่ีและความรบัผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ผูนําใน

องคกร ตองเปนแบบอยางท่ีดี สนับสนุน สงเสริม กระตุนจิตสํานึกความปลอดภัยใหพนักงานรูถึงความปลอดภัยในการ

ทํางานและกําชับใหพนักงาน ผูรับเหมายอย คูคา และผูมาติดตอ ปฏิบัติตามกฏระเบียบความปลอดภัย อยางเครงครัด 
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3. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันและประเมินความเสี่ยงของอันตรายและผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

ตางๆ โดยบริษัทฯ จะดําเนินการปองกันแกไขจัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ 

4. บริษัทฯ จะพัฒนาพนักงานใหมีความรู และสรางจิตสํานึกใหพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสําคัญของงานดาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

5. บริษัทฯ จะติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทํางานและท่ีกําหนดไวในแผนงานประจําป เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

6. บริษัทฯ จะสนับสนุนนโยบายการดําเนินกิจกรรมการคนหาและการประเมินอันตราย (Completely Check 

Completely Find Out) อยางตอเน่ือง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายอุบัติเหตุ เปนศูนยท้ังในงานและนอกงาน 

7. บริษัทฯ จะใหการสนับสนุนทรัพยากร ท้ังงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสมในการ

ดําเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานและพัฒนาอยาง

ตอเน่ือง 

8. บริษัทฯ จะยกระดับและพัฒนาสภาพแวดลอมภายในบริษัทฯ สถานท่ีทํางาน ความสะอาดโดยรอบบริเวณบริษัทฯ อยู

เสมอ เพ่ือใหมีความปลอดภัย มีสภาพแวดลอมท่ีดีถูกสุขลักษณะ อันนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตการทํางานและสุขภาพท่ีดี 

โดยท่ัวกันของพนักงาน 

9. บริษัทฯ ถือวาพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการปองกันอุบัติเหตุ และรักษาสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ยินดีรับขอเสนอแนะ 

ขอคิดเห็นตางๆ ของพนักงาน โดยจะนําไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแกไขจุดบกพรองตางๆ ตามความเหมาะสม

เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกพนักงานมากท่ีสุด 

7.4 การจัดทําขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจก 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการลดปญหาการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยาง

รุนแรงในปจจุบัน โดยบริษัทฯ อยูระหวางการจัดทําขอมูลและนโยบายท่ีเก่ียวของกับการปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งจะประเมินการ

ปลอยกาซเรือนกระจกดวยตนเองเพ่ือใหทราบขอมูลเบ้ืองตนสําหรับใชกําหนดนโยบายดังกลาวกอน และจะนําเสนอใหแก

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 9/2564 เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2564 ไดแตงตั้ง

คณะทํางานเพ่ือดําเนินศึกษา ประเมินผล และหาแนวทางแกไขเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก และจะเปดเผยในรายงานใหแก

สาธารณชนทราบตอไป 

7.5 การดําเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม 

-ไมม-ี 

7.6 กิจกรรมเพ่ือประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (After process) 

บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมมาอยางตอเน่ือง ท้ังการสรางสัมพันธอันดีตอคูคา ผูถือหุน สังคมและชุมชน โดยมุงเนน

การชวยเหลือสังคมและชุมชน ตลอดจนกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสิ่งแวดลอม โดยสามารถสรุปได ดังน้ี 

1. โครงการ RSS2016 รวมใจเปนหนึ่ง สรางฝายกั้นน้ํากึ่งถาวร 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรทางธรรมชาติ จึงจัดกิจกรรม RSS2016 รวมใจเปนหน่ึง เพ่ือใหพนักงานทุก

ระดับช้ันรวมกันสรางฝายชะลอนํ้า ณ พ้ืนท่ีเหนืออางเก็บนํ้าหวยปรือ โดยมีเจาหนาท่ีใหความรูและแนะนําวิธีการสรางฝายอยาง

ถูกตอง 
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กิจกรรม RSS2016 รวมใจเปนหนึ่ง สรางฝายกั้นน้ํา-กึ่งถาวร 

2. กิจกรรมแบงปนน้ําใจรวมบริจาคอุปกรณปองกันเชื้อไวรัสโควิด-19 

บริษัทฯ รวมบริจาคหนากากอนามัยจํานวน 400 กลอง กระดาษชําระชนิดเปยกจํานวน 400 ชุด สเปรยแอลกอฮอล

จํานวน 500 ขวดและนํ้าดื่มจํานวน 400 แพ็ค ใหกับทางโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

  

กิจกรรมบริจาคอุปกรณปองกนัเชื้อไวรัสโควิด-19 ใหกับ 

โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

บริษัทฯ มอบอุปกรณปองกันเช้ือไวรัสโควิด-19 ใหกับองคการบริหารสวนตําบลบางโพธ์ิเหนือ โรงพยาบาลกระทุมแบน 

และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางโพธ์ิเหนือ เพ่ือเปนสวนหน่ึงในการรวมปองกันการแพรระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 ภายใต

มาตรการความปลอดภัยเพ่ือปองกันการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 

       

กิจกรรมบริจาคอุปกรณปองกนัเชื้อไวรัสโควิด-19 ใหกับ 

องคการบริหารสวนตําบลบางโพธิ์เหนือ โรงพยาบาลกระทุมแบน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

ตําบลบางโพธิ์เหนือ 
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13.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัฯต่อระบบการควบคมุภายในของบริษทัฯและบริษทัย่อย 

8.1  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการระบบควบคุมภายในท่ีดี เพ่ือชวยใหการประกอบธุรกิจเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการปฏิบัติงานในหนาท่ีตางๆ อยางมีความโปรงใส เช่ือถือได และมีกลไกการถวงดุลอํานาจซึ่ง

เปนไปตามการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบทําหนาท่ีสอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีดี ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทฯ มี

ระบบการดําเนินธุรกิจท่ีสอดคลองกับแนวทางของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต.  

นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แนวปฏิบัติ และแผนงานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยใชระบบควบคุมภายในเปนสวนหน่ึงท่ีจะชวยใหบริษัทฯสามารถเสริมสรางการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีในระยะยาวได 

คณะกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ทานไดเขารวมประชุมและไดประเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ ตามแบบ COSO โดยการสอบถามขอมูลจากฝายบริหารท้ัง 5 ดาน ไดแก  

1. การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication) 

5. ระบบติดตาม (Monitoring Activities) 

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาบริษัทฯ มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในท่ีมีความ

เพียงพอและความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจ โดยระบบการควบคุมภายในท้ัง 5 สวนมีประสิทธิผลครอบคลุมท่ีจะ

ปองกันเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวของของบุคคลดังกลาว นอกจากน้ี บริษัทฯ 

ไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามระบบการควบคุมภายในและติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงาน เพ่ือให

สามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทฯ จากการท่ีกรรมการหรือผูบรหิารนําไปใชประโยชนโดยมิชอบ หรือโดยไมมีอํานาจ รวมถึงการ

ทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีมีความขัดแยงและบุคคลท่ีเก่ียวโยงอยางเพียงพอและเหมาะสม  

8.2  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครบท้ัง 3 ทานไดเขารวมประชุม และพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (COSO) ในป 2564 โดยครอบคลุมในดานตางๆ ท้ัง 5 องคประกอบ คือ การควบคุมภายใน

องคกร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม ท้ังน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ไมมีความเห็นแตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ แตอยางใด 

8.3 ขอสังเกตจากผูสอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2564 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 

6/2564 เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 ไดแตงตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด (“ผูสอบบัญชี”) ซึ่งเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับ

อนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2561 - 2563 และไดสอบทานงบการเงินของป 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 พรอมท้ังไดสอบทานประสิทธิภาพ

8. การควบคุมภายใน 
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ระบบการควบคุมภายในทางบัญชีของบริษัทฯ ตามท่ีเห็นวาจําเปน เพ่ือประโยชนในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ใหรัดกุมและเหมาะสม รวมท้ังตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีเพ่ือแสดงวางบแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ และไดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท้ังน้ี  ผูสอบบัญชีไดแจงตอท่ีประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564 วาผูสอบบัญชีมีขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการ

ตรวจสอบงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เก่ียวกับเงินลงทุนระยะยาวของบริษัทท่ีเก่ียวของกัน ดังน้ี 

เรื่อง สิ่งที่ตรวจพบ ผลกระทบ ขอเสนอแนะ 

เงินลงทุนระยะยาว เงินลงทุนระยะยาว (หุน  บจก. วินด  

เอ็นเนอรยี่ โฮลด้ิงส) มีการจายซ้ือหุน

ในราคาที่สูง โดยมีมูลคาหุนละ 650 

บาท 

เงินลงทุนระยะยาวอาจเกิดการดอย

คาเงินลงทุน 

กิจการควรมีการทําการประเมินมูลคา

ยุติธรรมของหุนดังกลาวและควรมี

การจัดทํารายงาน  IFA Report ของ

หุนวินด(รายงานของที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระ) ภายในไตรมาส 1 ป 2564 

ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดดําเนินการแกไขขอเสนอแนะดังกลาว โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันท่ี 25 

มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติการจําหนายเงินลงทุนในบริษัท วินด เอ็นเนอรยี่ โฮลดิ้งส จํากัด (“WEH”) จํานวน 380,000 หุน คืน

ใหกับบริษัท ดีดีมารท โฮลดิ้ง จํากัด (“DDH”) ในมูลคาหุนละ 650 บาท คิดเปนจํานวน 247ลานบาท โดยราคาเสนอขายดังกลาว

เปนราคาท่ีไมต่ํากวาตนทุนเดิมท่ีบริษัทฯ ไดเคยจายชําระไป และในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ ไดรับชําระเงินจาก DDH 

จากการจําหนายเงินลงทุนใน WEH ครบถวนท้ังจํานวน 247 ลานบาท 

8.4 ขอสังเกตของผูตรวจสอบภายในท่ีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ไดวาจาง บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร จํากัด (“ไอเอ ซิกเนเจอร”) เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูตรวจสอบระบบควบคุมภายใน

ของบริษัทฯ ตอเน่ืองตั้งแตป 2561 – 2564 โดยไอเอ ซิกเนเจอร ไดแบงการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

ออกเปน 13 ระบบ ไดแก 1) การเสนองานขายโครงการ 2) การบริหารงานโครงการ 3) การบริการหลังสงมอบงาน (ในระยะเวลา

รับประกัน) 4) การจัดหา จัดจาง และการใชงบประมาณเพ่ือโครงการกอสราง 5) การบริหารจัดการคลังวัสดุอุปกรณ 6) การ

ควบคุมสินทรัพยโครงการและสินทรัพยระยะยาว 7) การรับรูรายไดและตนทุนโครงการ 8) การควบคุมการรับชําระเงิน 9) การ

ควบคุมเจาหน้ีการคา 10) การควบคุมเงินสดยอยและเงินทดรองจาย 11) การจัดทํางบประมาณเพ่ือการวางแผนและควบคุม 12) 

การบริหารทรัพยากรบุคคล และ 13) การควบคุมท่ัวไปในระบบสารสนเทศ  

ท้ังน้ี ไอเอ ซิกเนเจอร ไดเริ่มตรวจสอบระบบควบคุมภายของบริษัทฯ ในเดือนมิถุนายน 2561 และติดตามผลการแกไขใน

เดือนกุมภาพันธ 2562 โดยเปนการเขาตรวจสอบระบบ Formula และพบวา กระบวนการทํางาน การจัดทํารายงานทางการเงิน

บางกระบวนการมีความเสี่ยงสูงและตดิขอจํากัดจากการใชขอมูลในระบบคอนขางมาก ท้ังในสวนของการบริหารงานโครงการ การ

ควบคุม Bill Of Quantities (“BOQ”) เปนตน ดังน้ัน บริษัทฯ จึงตัดสินใจเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศเปนระบบ ERP Mango 

สงผลใหบริษัทฯ มีฐานขอมูลท่ีมีคุณภาพและเปนปจจุบัน ซึ่งทําใหระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

อยางไรก็ดี ระหวางการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ ไดชะลอการเขาตรวจสอบ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับระบบใหม 

และเมื่อบริษัทฯ มีความพรอม จึงใหทางไอเอ ซิกเนเจอร เขาตรวจสอบอีกครั้งในเดือนกันยายน 2563 ซึ่งเปนการตรวจสอบระบบ 

ERP Mango ครั้งท่ี 1/2563 โดยจากการตรวจสอบพบวา บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานเปนไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีเพียง

บางกระบวนการท่ีตองไดรับการแกไขและติดตามในครั้งถัดไป  

อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดนํารายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของไอเอ ซิกเนเจอร เขาหารือรวมกับผูปฏิบัติงานใน

สวนท่ีเก่ียวของ และดําเนินการปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานทันที พรอมกําหนดระเบียบคูมือการปฏิบัติงานเพ่ิมเติมเพ่ือให

สอดคลองกับการปฏิบัติงานในปจจุบัน และประกาศใหบุคลากรในบริษัทฯ ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได
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สวนที่ 2.8 หนา 3 

กําหนดหนาท่ีของบุคลากรใหชัดเจนและมีการสอบทานขอมูลระหวางกัน (Check and Balance) เพ่ือลดขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 

รวมถึงการจัดอบรมการใชขอมูลในระบบ ERP Mango เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของมีความเช่ียวชาญและสามารถใชงานไดอยางถูกตอง 

สําหรับในป 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 6/2564 เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 ไดมีมติอนุมัติวาจางไอเอ 

ซิกเนเจอร เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในป 2564 ตอไป โดยไอเอ ซิกเนเจอร ไดมอบหมายให 

นายสุธี ตาณวาณิชกุล เปนผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหนาท่ีผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม การ

แตงตั้ง ถอดถอน และโยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังน้ี ผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในจะทําการประเมินความเสี่ยงและจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน

รายป ดําเนินการตรวจสอบบริษัทฯ ตลอดจนติดตามและใหคําแนะนํากับบริษัทฯ ในการดําเนินการปรับปรุงแกไขและมีการจัดทํา

รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางตอเน่ืองทุกครั้ง นอกจากน้ี ผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในไดดําเนินการตรวจสอบให

ความเช่ือมั่นตอระบบควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในตามแบบประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด (COSO) ในป 2564 

ท้ังน้ี  ไอเอ ซิกเนเจอรได นํ าเสนอรายงานการตรวจสอบและรายงานติดตามผลการตรวจสอบภายในของ 

บริษัทฯ ในป 2564 ซึ่งสามารถสรุประบบงานท่ีทําการตรวจสอบ ชวงเวลาในการตรวจสอบ และระดับความเสี่ยงแตละระบบ ได

ดังน้ี 
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สวนที่ 2.8 หนา 4 

ลําดับ รายงาน ชวงระยะเวลาตรวจสอบ วันที่ออกรายงาน ระบบที่ทาํการตรวจสอบ 

1 รายงานติดตามผลการแก ไขคร้ังท่ี  1 จาก

รายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน คร้ังที่ 

1/2563 

วันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ 2564 วันที่  22 กุมภาพันธ 2564 (ที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 1/2564 

เมื่ อ วั น ที่  22 กุ ม ภ าพั น ธ  2564 ได

เห็นชอบในรายงานฉบับดังกลาว)  

1. การเสนองานขายโครงการ 

2. การบริหารงานโครงการ 

3. การบริการหลังสงมอบงาน (ในระยะเวลารับประกัน) 

4. การจัดหา จัดจาง และการใชงบประมาณเพื่อโครงการกอสราง 

5. การบริหารจัดการคลังวัสดุอุปกรณ 

6. การควบคุมสินทรัพยโครงการและสินทรัพยระยะยาว 

7. การรับรูรายไดและตนทุนโครงการ 

8. การควบคุมการรับชาํระเงิน 

9. การควบคุมเงินสดยอยและเงินทดรองจาย 

10. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

11. การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศ 

2 รายงานติดตามผลการแก ไขคร้ังท่ี  2 จาก

รายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน คร้ังที่ 

1/2563 

วันที่ 21 – 27 เมษายน 2564 วันที่  10 พฤษภาคม 2564 (ที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 1/2564 

เมื่ อ วั น ที่  13 พ ฤ ษ ภ าค ม  2564 ได

เห็นชอบในรายงานฉบับดังกลาว) 

1. การเสนองานขายโครงการ 

2. การบริหารงานโครงการ 

3. การบริการหลังสงมอบงาน (ในระยะเวลารับประกัน) 

4. การจัดหา จัดจาง และการใชงบประมาณเพื่อโครงการกอสราง 

5. การบริหารจัดการคลังวัสดุอุปกรณ 

6. การควบคุมสินทรัพยโครงการและสินทรัพยระยะยาว 

7. การรับรูรายไดและตนทุนโครงการ 

8. การควบคุมการรับชาํระเงิน 

9. การควบคุมเงินสดยอยและเงินทดรองจาย 

10. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

11. การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศ 

3. รายงานการประเมินความเส่ียงจากระบบ

ควบคุมภายใน คร้ังที่ 1/2564 

วันที่ 21 – 28 มิถุนายน 2564 วั น ที่  6 สิ งห าค ม  2564 (ที่ ป ระ ชุ ม

คณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 4/2564 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ไดเห็นชอบ

ในรายงานฉบับดังกลาว) 

1. การเสนองานขายโครงการ 

2. การบริการหลังสงมอบงาน (ในระยะเวลารับประกัน) 

3. การรับรูรายไดและตนทุนโครงการ 

4. รายงานติดตามผลการแกไขคร้ังที่ 1 วันที่ 16 - 22 กันยายน 2564 วันที่  2 พฤศจิกายน 2564 (ที่ประชุม 1.   การบริหารงานโครงการ 
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สวนที่ 2.8 หนา 5 

ลําดับ รายงาน ชวงระยะเวลาตรวจสอบ วันที่ออกรายงาน ระบบที่ทาํการตรวจสอบ 

จากรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน 

คร้ังที่ 1/2564 

คณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 5/2564 

เมื่ อ วั น ที่  11 พ ฤ ศจิ ก ายน 2564 ได

เห็นชอบในรายงานฉบับดังกลาว) 

2.   การจัดหา จัดจาง และการใชงบประมาณเพื่อโครงการกอสราง 

3.   การบริหารจัดการคลังวัสดุอุปกรณ 

 

8. รายงานติดตามผลการแก ไขคร้ังที่  2 จาก

รายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน คร้ังที่ 

1 - 2/2564 

วันที่ 6 - 12 มกราคม 2565 วันที่  11 กุมภาพันธ 2565 (ที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 1/2565 

เมื่ อ วั น ที่  23 กุ ม ภ าพั น ธ  2565 ได

เห็นชอบในรายงานฉบับดังกลาว) 

1. การเสนองานขายโครงการ 

2. การบริการหลังสงมอบงาน (ในระยะเวลารับประกัน) 

3. การรับรูรายไดและตนทุนโครงการ 

4. การบริหารงานโครงการ 

5. การจัดหา จัดจาง และการใชงบประมาณเพื่อโครงการกอสราง 

6. การบริหารจัดการคลังวัสดุอุปกรณ 

ท้ังน้ี ในรายงานติดตามผลการแกไขครั้งท่ี 1 จากรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ครั้งท่ี 1/2563 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564 และวันท่ี 10 พฤษภาคม 2564 ไอเอ ซิกเนเจอร 

ไดเขาติดตามผลการแกไขระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยใหขอสังเกตและขอเสนอแนะตอระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ท่ีควรพิจารณาปรับปรุง เพ่ือใหสอดคลองกับการ

ปฏิบัติงาน โดยภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ไดทราบขอสังเกตและขอเสนอแนะแลว บริษัทฯ ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขและปฏิบัติตามนโยบายและข้ันตอนท่ีบริษัทฯ กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ ซึ่ง

ตอมาไอเอ ซิกเนเจอร ไดเขาประเมินความเสี่ยงจากระบบควบคุมภายใน ครั้งท่ี 3/2564 ในวันท่ี 6 - 12 มกราคม 2565 โดยเปนการประเมนิระบบท่ีมีความสาํคัญจํานวน 5 ระบบ ไดแก การเสนอ

งานขายโครงการ การบริการหลังสงมอบงาน (ในระยะเวลารับประกัน) การรับรูรายไดและตนทุนโครงการ การบริหารงานโครงการ การจัดหา จัดจาง และการใชงบประมาณเพ่ือโครงการกอสราง 

และการบริหารจัดการคลังวัสดุอุปกรณ  ซึ่งไดรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2565 และพบวา บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามนโยบายและ

ข้ันตอนท่ีกําหนดไวอยางครบถวนถูกตอง สงผลใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมและไมพบความเสี่ยงหรือผลกระทบท่ีเปนประเด็นอยางมีสาระสําคัญ ซึ่งสามารถสรุปผล

การตรวจสอบการใหความเช่ือมั่นตอระบบควบคุมภายใน และผลการติดตามการแกไขระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ไดดังน้ี 
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ระบบ 

สรุประดบัความเสี่ยง 

การติดตามผลการแกไขครั้งที่ 1 

(วันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ 2564) 
การติดตามผลการแกไข ครั้งที่ 2 

(วันที่ 21 – 27 เมษายน 2564) 

การประเมินระบบควบคุมภายใน  

ครั้งที่ 1/2564 

(วันที่ 21 – 28 มิถุนายน 2564) 

การติดตามผลการแกไขครั้งที่ 1 

(วันที่ 16 - 22 กันยายน 2564) 
การติดตามผลการแกไข ครั้งที่ 2 

(วันที่ 6 - 12 มกราคม 2565) 

1. การเสนองานขายโครงการ ระดับตํ่า ระบบควบคุมภายในเพียงพอ ระบบควบคุมภายในเพียงพอ  ระบบควบคุมภายในเพียงพอ 

2. การบริหารงานโครงการ ระดับตํ่า ระบบควบคุมภายในเพียงพอ  ระบบควบคุมภายในเพียงพอ ระบบควบคุมภายในเพียงพอ 

3. การบริการหลังการสงมอบ (ในระยะเวลา

รับประกัน) 
ระดับตํ่า ระบบควบคุมภายในเพียงพอ 

ระบบควบคุมภายในเพียงพอ  ระบบควบคุมภายในเพียงพอ 

4. การจัดหา จัดจาง และการใชงบประมาณเพื่อ

โครงการกอสราง 
ระดับตํ่า ระบบควบคุมภายในเพียงพอ 

 ระบบควบคุมภายในเพียงพอ ระบบควบคุมภายในเพียงพอ 

5. การควบคุมจัดซ้ือทั่วไป      

6. การบริหารจัดการคลังวัสดุอุปกรณ ระดับตํ่า ระบบควบคุมภายในเพียงพอ  ระบบควบคุมภายในเพียงพอ ระบบควบคุมภายในเพียงพอ 

7. การควบคุมสินทรัพยโครงการและสินทรัพยระยะ

ยาว 
ระดับตํ่า ระบบควบคุมภายในเพียงพอ 

   

8. การรับรูรายไดและตนทุนโครงการ ระดับตํ่า ระบบควบคุมภายในเพียงพอ ระบบควบคุมภายในเพียงพอ  ระบบควบคุมภายในเพียงพอ 

9. การควบคุมการชาํระเงิน ระดับตํ่า ระบบควบคุมภายในเพียงพอ    

10. การควบคุมเจาหนีก้ารคา      

11. การควบคุมเงินสดยอยและเงินทดรองจาย ระดับตํ่า ระบบควบคุมภายในเพียงพอ    

12. การจัดทํางบประมาณและการวางแผนควบคุม      

13. การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับตํ่า ระบบควบคุมภายในเพียงพอ    

14. การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศ ระดับตํ่า ระบบควบคุมภายในเพียงพอ    
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9     รายการระหวางกัน 

   9.1  ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงตางๆ ไดแก กรรมการ ผูถือหุน ผูบริหาร และบริษัทท่ี

เก่ียวของซึ่งหมายถึงบริษัทท่ีมีบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงของบริษัทฯ มีความสัมพันธเก่ียวของกับกรรมการ ผูบริหารและผูถือหุนของ

บริษัทดังกลาว ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธไดดังน้ี 

บุคคล / นิตบิุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง 
ลักษณะความสัมพันธ 

กลุมครอบครัว 

กิตติอิสรานนท 

เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ โดยถือหุนรวมกันในบริษัทฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 63.99 ของทุนชําระแลวจํานวน 450 ลาน

บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวย 

1. นายประเดช กิตติอิสรานนท เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 11.98 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว 

2. นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท (บุตรสาวของนายประเดช กิตติอิสรานนท) เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ในสัดสวน

รอยละ 13.17 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว 

3. นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท (บุตรสาวของนายประเดช กิตติอิสรานนท) เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ในสัดสวน

รอยละ 13.17 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว 

4. นายภูวสิษฎ เชฎฐอุดมลาภ (สามีของนางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท) เปนผูถือหุนของบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 2.00 

ของทุนจดทะเบียนชําระแลว 

5. นายกําธร กิตติอิสรานนท (บุตรชายของนายประเดช กิตติอิสรานนท) เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 

13.17 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว และเปนกรรมการ และรองกรรมการผูจัดการสายงานอํานวยการของบริษัทฯ 

6. นางสาวคุณหญิง อินออน (ภรรยาของนายกําธร กิตติอิสรานนท) เปนผูถือหุนของบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 0.51 ของ

ทุนจดทะเบียนชําระแลว 

7. เด็กหญิงธนาภา กิตติอิสรานนท (บุตรสาวของนางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท) เปนผูถือหุนของบริษัทฯ ในสัดสวนรอย

ละ 3.33 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว 

8. เด็กชายปวี เชฎฐอุดมลาภ (บุตรชายของนางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท) เปนผูถือหุนของบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 

3.33 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว 

9. เด็กหญิงเฌนิศา  เชฎฐอุดมลาภ (บุตรสาวของนางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท) เปนผูถือหุนของบริษัทฯ ในสัดสวนรอย

ละ 3.33 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว 

บริษัท ดีดี มารท  

โฮลด้ิง จํากัด 

(“DDH”) 

- ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) 

- มีกรรมการของบริษัทฯ เปนผูถือหุน จํานวน 2 ราย ไดแก นายกําธร กิตติอิสรานนท และนายไพโรจน ศิริรัตน 

- กลุมครอบครัวกิตติอิสรานนทเปนผูถือหุนใหญของ DDH โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 88.84 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว

จํานวน 1,440 ลานบาท ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 

บริษัท ดีดี มารท  

พาวเวอร จาํกัด (“DDP”) 

- ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) 

- DDH เปนผูถือหุนของ DDP โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวจํานวน 180 ลานบาท ณ 

วันที่ 30 เมษายน 2564 

บริษัท วินด  

เอนเนอรยี่ โฮลด้ิง จํากัด 

(“WEH”) 

- ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟา และลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) 

- มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 2 ราย ไดแก นายกําธร กิตติอิสรานนท ซ่ึงดํารงตําแหนงเปนกรรมการใน WEH (ได

ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารใน WEH ระหวางป 2561 - 2564) และนางสาวอณิชา อาศิรอโณ ซ่ึงดํารงตําแหนง

เปนกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบใน WEH โดยมีสัดสวนการถือหุนใน WEH รอยละ 7.60 และ รอยละ 0.002 

ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวจํานวน 1,088.37 ลานบาท ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ตามลําดับ 

- มีผูถือหุนรายใหญรวมกับบริษัทฯ โดยมีนายประเดช กิตติอิสรานนท และญาติสนิทของนายประเดช กิตติอิสรานนทเปนผู

ถือหุนใหญของ WEH ซ่ึงถือหุนรวมกันในสัดสวนรอยละ 36.46 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวจํานวน 1,088.37 ลานบาท 

ณ วันที่ 23 ธันวาคม  2563 

บริษัท เทพารักษ วินด จํากัด 

(“TPW”) 

- ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟาจากพลังงานลม 

- WEH ซ่ึงมีผูถือหุนรายใหญรวมกับบริษัทฯ โดยมีนายประเดช กิตติอิสรานนท และญาติสนิทของนายประเดช กิตติอิสรา

นนทเปนผูถือหุนใหญของ WEH ซ่ึงถือหุนรวมกันในสัดสวนรอยละ 36.46 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวจํานวน 1,088.37 

ลานบาท ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563  
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บุคคล / นิตบิุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง 
ลักษณะความสัมพันธ 

- WEH เปนผูถือหุนของ TPW โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวจํานวน 1,703.42 ลานบาท 

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 

บริษัท เค.อาร.วัน จาํกัด 

(“KR1”) 

- ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟาจากพลังงานลม 

- WEH ซ่ึงมีผูถือหุนรายใหญรวมกับบริษัทฯ โดยมีนายประเดช กิตติอิสรานนท และญาติสนิทของนายประเดช กิตติอิสรา

นนทเปนผูถือหุนใหญของ WEH ซ่ึงถือหุนรวมกันในสัดสวนรอยละ 36.46 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวจํานวน 1,088.37 

ลานบาท ณ วันที่ 23 ธันวาคม  2563  

- WEH เปนผูถือหุนของ KR1 โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวจํานวน 1,688.26 ลานบาท 

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 

บริษัท เค.อาร.ทู จํากัด 

(“KR2”) 

- ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟาจากพลังงานลม 

- WEH ซ่ึงมีผูถือหุนรายใหญรวมกับบริษัทฯ โดยมีนายประเดช กิตติอิสรานนท และญาติสนิทของนายประเดช กิตติอิสรา

นนทเปนผูถือหุนใหญของ WEH ซ่ึงถือหุนรวมกันในสัดสวนรอยละ 36.46 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวจํานวน 1,088.37 

ลานบาท ณ วันที่ 23 ธันวาคม  2563  

- WEH เปนผูถือหุนทางตรงของ KR2 โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวจํานวน 1,827.00 

ลานบาท ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 

- WEH เปนผูถือหุนทางออมของ KR2 โดยถือหุนของบริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด ในสัดสวนรอยละ 75.00 ของทุนจด

ทะเบียนที่ชําระแลวจํานวน 1,301.30 ลานบาท ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 ซ่ึงไดถือหุน KR2 ในสัดสวนรอยละ 60.00 ของ

ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวจํานวน 1,827.00 ลานบาท ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 

บริษัท เฟรส โคราช วินด 

จํากัด (“FKW”) 

- ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟาจากพลังงานลม 

- WEH ซ่ึงมีผูถือหุนรายใหญรวมกับบริษัทฯ โดยมีนายประเดช กิตติอิสรานนท และญาติสนิทของนายประเดช กิตติอิสรา

นนทเปนผูถือหุนใหญของ WEH ซ่ึงถือหุนรวมกันในสัดสวนรอยละ 36.46 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวจํานวน 1,088.37 

ลานบาท ณ วันที่ 23 ธันวาคม  2563  

- WEH เปนผูถือหุนทางตรงของ FKW โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวจํานวน 1,996.02 

ลานบาท ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 

- WEH เปนผูถือหุนทางออมของ FKW โดยถือหุนของบริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด ในสัดสวนรอยละ 75.00 ของทุนจด

ทะเบียนที่ชําระแลวจํานวน 1,301.30 ลานบาท ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 ซ่ึงไดถือหุน FKW ในสัดสวนรอยละ 60.00 ของ

ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวจํานวน 1,996.02 ลานบาท ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 

บริษัท เพาเวอร เอ็นไวรอน

เมนท แอนด คอนสตรัคชั่น 

จํากัด(“PEC”) 

- ประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง รับเหมาตกแตงอาคาร บาน และสถานที่ราชการ 

- นางสาวภัทรภร ยิ้มถนอมเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม และผูถือหุนของ PEC โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 58.32 ของทุน

จดทะเบียนที่ชําระแลวจํานวน 30.00 ลานบาท 

- นางสาวภัทรภร ยิ้มถนอมเปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 1.33 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว 

- นางสาวภัทรภร ยิ้มถนอมเปนภรรยาของนายวีรวิชญ เจริญสินสิริธร ซ่ึงดํารงตําแหนงเปนผูชวยกรรมการผูจัดการสาย

การตลาดของบริษัทฯ 

นายประเดช  

กิตติอิสรานนท 

- เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 11.98 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว 

- เปนผูถือหุนของ DDH โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 4.75 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว 

- เปนบิดาของนางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท และ นายกําธร กิตติอิสรานนท 

นางสาวนันทิดา  

กิตติอิสรานนท 

- เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 13.17 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว 

- เปนผูถือหุนใหญของ DDH โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 29.07 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว 

- เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของ DDH 

- เปนบุตรของนายประเดช กิตติอิสรานนท  

- เปนพี่สาวของนางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท และนายกําธร กิตติอิสรานนท  

นางสาวเจนจิรา  

กิตติอิสรานนท 

- เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 13.17 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว 

- เปนผูถือหุนใหญใน DDH โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 29.53 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว 

- เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของ DDH และ DDP 

- เปนภรรยาของนายภูวสิษฎ เชฎฐอุดมลาภ  
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บุคคล / นิตบิุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง 
ลักษณะความสัมพันธ 

- เปนบุตรของนายประเดช กิตติอิสรานนท  

- เปนนองสาวของนางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท และ พี่สาวของนายกําธร กิตติอิสรานนท 

นายภวูสิษฎ  

เชฎฐอุดมลาภ 

- เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 2.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว 

- เปนผูถือหุนใหญใน DDH โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 29.53 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว 

- เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของ DDH และ DDP 

- เปนสามีของนางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท 

นายกาํธร  

กิตติอิสรานนท 

- เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 13.17 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว 

- เปนกรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการสายงานอํานวยการของบริษัทฯ 

- เปนบุตรของนายประเดช กิตติอิสรานนท  

- เปนนองชายของนางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท และนางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท  

- เปนผูถือหุนใหญของ DDH โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 25.49 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว 

นายไพโรจน ศิริรัตน - เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 3.26 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว 

- เปนผูถือหุนของ DDH โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 5.81 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว 

- เปนกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ 

นายธีรศักด์ิ ศิริโสภณา - เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 2.67 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว 

- เปนกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ 
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9.2 รายการระหวางกัน 

รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลท่ีอาจมคีวามขัดแยง ณ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดดังน้ี 

1. วงเงินค้ําประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. – ธ.ค. 2564 

ภาระหนี้คงคางกับเจาหนี้สถาบันทางการเงินแหงที ่1 

- หนังสือสัญญาคํ้าประกัน รวม 1,485 ลานบาท 

- วงเงินต๋ัวสัญญาใชเงิน รวม  300 ลานบาท 

- วงเงินกูระยะยาว 40 ลานบาท 

 

1,219.86 นายประเดช กิตติอิสรานนท นายไพโรจน ศิริรัตน นายธีรศักด์ิ ศิริโสภณา 

และนายกําธร กิตติอิสรานนท ไดรวมกันคํ้าประกัน และยังไดจดจํานอง

ที่ดินดังนี้ 

• ที่โฉนด จํานวน 1 โฉนด ต้ังอยูอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ซ่ึง

เปนกรรมสิทธิ์ของ DDH  

• ที่ ดินโฉนด จํานวน 7 โฉนด ต้ังอยูอํา เภอดานขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของ DDP และ 

• ที่ดินโฉนด จํานวน 217 โฉนด ต้ังอยูอําเภอดานขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของ DDP  

เพื่อเปนหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงินแหงที่ 1 ใหกับ

บริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการดังกลาวและมี

ความเห็นวามีความจําเปนและสมเหตุสมผล เนื่องจากเปน

เง่ือนไขของการกูยืมเงินของสถาบันการเงิน เพื่อใชสําหรับ

การดําเนินธุรกิจอันกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ โดยผูคํ้า

ประกันไมไดคิดคาธรรมเนียมการคํ้าประกันในปจจุบันและ

อนาคต จนกวาสถาบันการเงินจะปลดภาระคํ้าประกันภาระ

หนี้สินดังกลาวใหกับผูคํ้าประกัน 

 

ภาระหนี้คงคางกับเจาหนี้สถาบันทางการเงินแหงที่ 2 

- หนังสือสัญญาคํ้าประกัน รวม 660 ลานบาท 

- วงเงินต๋ัวสัญญาใชเงิน รวม  200 ลานบาท 

- วงเงินกูเบิกเกินบัญชี 5 ลานบาท 

46.46 นายไพโรจน ศิริรัตน และนายธีรศักด์ิ ศิริโสภณา เปนผูคํ้าประกันวงเงิน

ทานละ 255 ลานบาท และนายกําธร กิตติอิสรานนทเปนผูคํ้าประกัน

วงเงิน 395 ลานบาทกับสถาบันการเงินแหงที่ 2 ใหกับบริษัทฯ 

 

ภาระหนี้คงคางกับเจาหนี้สถาบันทางการเงินแหงที่ 3 

- วงเงินต๋ัวสัญญาใชเงิน รวม 193 ลานบาท 

- หนังสือสัญญาคํ้าประกัน รวม 450.93  ลานบาท 

- วงเงินกูเบิกเกินบัญชี 10 ลานบาท 

- วงเงินกูระยะยาว 1 ลานบาท 

ภาระหนี้คงคางกับเจาหนี้สถาบันทางการเงินแหงที่ 4 

 วงเงินต๋ัวสัญญาใชเงิน รวม 60 ลานบาท 

- หนังสือสัญญาคํ้าประกัน รวม 250  ลานบาท 

- วงเงินกูระยะยาว 10 ลานบาท 

376.12 

 

 

 

 

 

 

21.87 

นายประเดช กิตติอิสรานนท นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท นางสาว

เจนจิรา กิตติอิสรานนท นายกําธร กิตติอิสรานนท นายไพโรจน ศิริรัตน 

และนายธีรศักด์ิ ศิริโสภณา ไดรวมกันคํ้าประกันเงินกูยืมจากสถาบัน

การเงินแหงที่ 3 ใหกับบริษัทฯ  

 

 

นายไพโรจน ศิริรัตน นายกําธร กิตติอิสรานนท เปนผูคํ้าประกัน 
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2. การค้ําประกันหุนกู และตั๋วแลกเงิน 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. – ธ.ค. 2564 

ภาระคํ้าประกันหุนกู  

และต๋ัวแลกเงินวงเงิน 500 ลานบาท 

 

- หุนกู  

 

 

- ต๋ัวแลกเงิน 

 

 

 

 

 

40 

 

 

0 

  

 

บริษัทฯ มีหุนกู และต๋ัวแลกเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวนเงิน 

40 ลานบาท โดยมีหุนสามัญ WEH จํานวน 0.2 ลานหุน มูลคาที่ตราไว

หุนละ 10.00 บาท ซ่ึงเปนกรรมสิทธิของนายกําธร เปนหลักทรัพยคํ้า

ประกัน และนายกําธร กิตติอิสรานนทไดคํ้าประกันสวนบุคคลเปน

จํานวน 40 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเช็คลงวันที่ลวงหนาจํานวน 

40 ลานบาท เพื่อใชเปนหลักทรัพยคํ้าประกัน ซ่ึงเปนไปตามเง่ือนไขของ

ขอตกลงเกี่ยวกับการออกตราสารหนี้ที่ทํากับนักลงทุนรายใหญ เพื่อใช

เปนวงเงินสําหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยไมคิดคาธรรมเนียม

ในการคํ้าประกันสําหรับวงเงินกูดังกลาว ทั้งในปจจุบันและอนาคต  

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการดังกลาวและมี

ความเห็นวามีความจําเปนและสมเหตุสมผล เนื่องจากเปน

เง่ือนไขของขอตกลงเกี่ยวกับการออกตราสารหนี้ที่ทํากับนัก

ลงทุนรายใหญ เพื่อใชสําหรับการดําเนินธุรกิจอันกอใหเกิด

ประโยชนตอบริษัทฯ โดยผูคํ้าประกันไมไดคิดคาธรรมเนียม

การคํ้าประกันในปจจุบันและอนาคต 

 

3. เงินใหกูยืมระยะสั้นกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. – ธ.ค. 2564 

เงินใหกูยืมระยะส้ันกับ DDH 

 

ยอดยกมา 

เพิ่มขึ้น 

ลดลง 

ยอดคงเหลือ 

 

ดอกเบี้ยคางรับ 

 

ดอกเบี้ยรับ 

 

 

297.00 

- 

(297.00)  

0 

 

0 

 

8.60 

ณ ส้ินป 2563 บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมเงินกูระยะส้ันกับ DDH คงเหลือ

จํานวน 297.00 ลานบาท โดยไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน และไดจาย

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 9.00 – 9.14 ตอป ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ยสูงกวา

ตนทุนการออกหุนกูระยะส้ันของบริษัทฯ ที่มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 

7.00 ตอป เนื่องจากบริษัทฯ ตองการบริหารสภาพคลองสวนเกิน

จากการประกอบธุรกิจในชวงเวลาดังกลาว อยางไรก็ดี บริษัทฯ 

ไดรับชําระคืนเงินกูและดอกเบี้ยจาก DDH ครบทั้งจํานวนแลวใน

วันที่ 15 กรกฎาคม ป 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีนโยบายใหเงินกูกับ

บุคคลอื่นตอไปในอนาคต 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการดังกลาวและมี

ความเห็นวามีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ ไดรับอัตรา

ดอกเบี้ยรับที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยจายเงินกูของบริษัทฯ อยางไร

ก็ตาม เนื่องจากเงินกูดังกลาวเปนเงินกูที่ไมมีหลักทรัพยคํ้า

ประกัน คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นวาบริษัทฯ ควร

มีการเรียกคืนเงินใหกูยืมดังกลาวทั้งจํานวนพรอมทั้งกําหนด

นโยบายไมใหมีการใหกูยืมเงินกับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ผลประโยชนขัดแยงในอนาคตอีกตอไป 
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4. เงินลงทุนในตราสารทุน และรายไดจากการจําหนายเงินลงทุนในตราสารทุนของ WEH 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. – ธ.ค. 2564 

สินทรัพย 

เงินลงทุนในตราสารทุนของ WEH 

 

 

หนี้สิน 

เงินมัดจําจากการขายเงินลงทุนระยะส้ัน 

 

รายไดเงินปนผล 

 

 

รายไดรับเหมากอสราง 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

6.84 

 

2.52 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่  4/2562 เมื่อวันที่  13 

พฤษภาคม 2562 ไดมีมติรับชําระหนี้เงินใหกูยืมของ DDH ที่มีมูลคา 

247.00 ลานบาท เปนหุนสามัญของ WEH จํานวน 380,000 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ในราคาหุนละ 650 บาท คิดเปนมูลคา

ทั้งหมด 247.00 ลานบาท อยางไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท คร้ังที่  3/2564 เมื่อวันที่  25 มีนาคม 2564 ไดมีมติให

จําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญของ WEH จํานวน 380,000 หุน มูล

คาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ในราคาหุนละ 650 บาท ซ่ึงเทากับราคา

ทุนของบริษัทฯ คิดเปนมูลคาทั้งหมด 247.00 ลานบาท คืนใหกับ 

DDH โดยไดรับเงินมัดจําจํานวน 15.00 ลานบาท ณ วันที่ 2 เมษายน 

2564 ซ่ึงเปนวันท่ีบริษัทฯ ทําสัญญาซ้ือขายหุนกับทาง DDH และ

บริษัทฯ ไดรับชําระสวนที่เหลือครบทั้งจํานวน 232.00 ลานบาท ใน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการดังกลาวและมี

ความเห็นวามีความจําเปนและสมเหตุสมผล เนื่องจากการ

จําหนายเงินลงทุนดังกลาวสามารถสรางสภาพคลองใหกับ

บริษัทฯ โดยราคาที่ไดจําหนายใหกับ DDH เปนราคาเดียวกับ

ราคาที่บริษัทฯ ไดมาในเงินลงทุนดังกลาว ทั้ งนี้  ในชวง

ระยะเวลาที่บริษัทฯ ไดลงทุนใน WEH บริษัทฯ ไดรับเงินปนผล

เปนจํานวน 4.33 ลานบาท ในป 2563 และ 0.38 ลานบาท ใน

งวด 6 เดือนแรกของป 2564 คิดเปนอัตราผลตอบแทนเฉล่ียตอ

ปเทากับรอยละ 0.95 ซ่ึงสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 

24 เดือนของนิติบุคคลซ่ึงเทากับรอยละ 0.20 ตอป 
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5. รายไดจากการรับเหมางานใหกับ WEH และบริษัทยอยของ WEH 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. – ธ.ค. 2564 

บริษัท เทพารักษ วินด จํากัด 

 

รายไดรับเหมากอสราง 

 

สินทรัพย 

รายไดที่ยังไมไดเรียกเก็บ 

 

หนี้สิน 

เงินรับลวงหนาตามสัญญากอสราง 

 

 

 

5.07 

 

 

8.73 

 

 

0.24 

 

บริษัทฯ ไดรับงานกอสรางกับ TPW จํานวน 2 โครงการ โดยเปน

โครงการที่ 1 คือ โครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานลม จังหวัด

นครราชสีมา ในป 2560 ซ่ึงมีมูลคาโครงการตามสัญญาจํานวน 

416.07 ลานบาท (รวมงานเพิ่ม-ลด) และมีระยะเวลากอสราง

ต้ังแตวันที่ 16 มิถุนายน 2560 – 30 กันยายน 2561 (มีงานเพิ่ม-

ลดจนถึงป  2564) ซ่ึงบริษัทฯ ไดสงมอบโครงการให  TPW 

เรียบรอยแลวต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2562 แตบริษัทฯ ไดรับรู

รายไดตามสัญญาดังกลาวเพิ่มขึ้นในป 2564 จํานวน 4.88 ลาน

บาท ซ่ึงยังไมไดเรียกเก็บเงิน และคงเหลือรายไดที่ยังไมไดรับรู

ตามสัญญาจํานวน 0.69ลานบาท เนื่องจากบริเวณพื้นที่กอสราง

เกิดอุทกภัยในป 2562 และ 2563 สงผลใหระบบระบายน้ําที่

กอสรางเกิดความเสียหาย ซ่ึงบริษัทฯ ไดดําเนินการซอมแซมใน

โครงการดังกลาว และตองรอทดสอบอีกคร้ังในฤดูฝนของป 2564 

อีกทั้ง TPW ไดอยูระหวางวาจางบริษัทฯ เพื่อรับงานเพิ่มอีก

จํานวน 3.00 ลานบาท เพื่อออกแบบแกไขปญหาดังกลาวในป 

2564  นอกจากนั้น โครงการที่ 2 คือ โครงการซอมแซมสาย

เคเบิ้ล ในป 2562 ซ่ึงมีมูลคาโครงการตามสัญญาจํานวน 33.59 

ลานบาท (รวมงานเพิ่ม-ลด) และมีระยะเวลากอสรางต้ังแตวันที่ 

25 พฤศจิกายน 2562 – 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ รับรู

รายไดตามสัญญาดังกลาวทั้งโครงการที่คงเหลือแลวในไตรมาส 1 

ป 2564 จํานวน 0.19 ลานบาท และไดรับชําระคากอสราง

ดังกลาวเรียบรอยแลวในไตรมาส 2 ป 2564 

การทํารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 

เนื่องจากรายการดังกลาวเปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปกติของบริษัทฯ โดยพิจารณาราคาวาจางตามการจัดทํา

ประมาณการตนทุนโครงการตามรายละเอียดรายการวัสดุ

อุปกรณที่ตองใชในโครงการ (BOM : Bill of Materials) ที่ระบุ

ไวเอกสารประกวดราคา และประมาณกําไรขั้นตนของบริษัทฯ 

อยางไรก็ตาม รายการดังกลาวเกิดขึ้นตามเง่ือนไขที่กําหนดไวใน

สัญญาวาจางท่ีเกิดขึ้นในอดีต และกอใหเกิดประโยชนในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตอไปในอนาคต 

นอกจากนั้น นางสาวอณิชา อาศิรอโณ ซ่ึงดํารงตําแหนง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และเปนผูมีสวนไดเสีย 

ไมไดเขารวมประชุมและพิจารณาในวาระดังกลาว 

บริษัท เค.อาร.วัน จํากัด 

 

รายไดรับเหมากอสราง 

 

สินทรัพย 

 

 

บริษัทฯ ไดรับงานกอสรางกับ KR1 โดยเปนโครงการซอมผิวทาง 

จังหวัดนครราชสีมา ในป 2562 ซ่ึงมีมูลคาโครงการตามสัญญา

จํานวน 26.39 ลานบาท และมีระยะเวลากอสรางต้ังแตวันที่ 24 

ตุลาคม 2562 – 23 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับชําระคา

กอสรางดังกลาวเรียบรอยแลวในป 2563 
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ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. – ธ.ค. 2564 

รายไดที่ยังไมไดเรียกเก็บ 

 

หนี้สิน 

เงินรับลวงหนาตามสัญญากอสราง 

บริษัท เค.อาร.ทู จํากัด  

และ บริษัท เฟรส โคราช วินด จํากัด 

 

รายไดรับเหมากอสราง 

 

สินทรัพย 

รายไดที่ยังไมไดเรียกเก็บ 

 

หนี้สิน 

เงินรับลวงหนาตามสัญญากอสราง 

 

 

 

 

3.02 

บริษัทฯ ไดรับงานกอสรางกับ KR2 และ FKW จํานวน 3 โครงการ 

โดยโครงการที่  1 คือ งานยายสายสงในป 2564 ซ่ึงมีมูลคา

โครงการตามสัญญาจํานวน 1.02 ลานบาท และมีระยะเวลา

กอสรางต้ังแตวันที่ 4 มกราคม 2564 – 25 มกราคม 2564 ทั้งนี้ 

บริษัทฯ รับรูรายไดตามสัญญาดังกลาวทั้งโครงการแลวในไตรมาส 

1 ป 2564 และไดรับชําระคากอสรางดังกลาวเรียบรอยแลวใน

ไตรมาส 2 ป 2564 นอกจากนั้น โครงการที่ 2 คืองานตรวจเช็ค

สภาพสายสงในป 2564 ซ่ึงมีมูลคาโครงการตามสัญญาจํานวน 

1.88ลานบาท และมีระยะเวลากอสรางต้ังแตวันที่ 21 พฤษภาคม 

2564 – 25 มิถุนายน 2564 ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดรับรูรายไดตาม

สัญญาดังกลาวป 2564 จํานวน 1.88 ลานบาท โครงการที่ 3 คือ 

งานซอมสาย มูลคาโครงการ 0.45 ลานบาท กอสรางต้ังแตวันที่ 

16 สิงหาคม 2563 – 20 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้บริษัทฯ รับรูรายได

ครยตามสัญญาแลว 

บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลด้ิง จํากัด  

 

รายไดรับเหมากอสราง 

 

สินทรัพย 

รายไดที่ยังไมไดเรียกเก็บ 

 

หนี้สิน 

เงินรับลวงหนาตามสัญญากอสราง 

 

 

 

2.52 

บริษัทฯ ไดรับงานกอสรางกับ WEH โดยเปนงานสํารวจที่ดิน และ

ประสานงานกับชุมชนทองถิ่นรวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของในป 

2564 ซ่ึงมีมูลคาโครงการตามสัญญาจํานวน 2.52 ลานบาท และ

มีระยะเวลากอสรางต้ังแตวันที่ 4 มีนาคม 2564 – 25 มีนาคม 

2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ รับรูรายไดตามสัญญาดังกลาวจํานวน 2.52 

ลานบาท ในป 2564 และ ได รับชําระคากอสรางดังกลาว

เรียบรอยแลวในไตรมาส 2 ป 2564  
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6. คาใชจายใหกับบริษัท เพาเวอร เอ็นไวรอนเมนท แอนด คอนสตรคัช่ัน จํากัด 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท) 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ม.ค. – ธ.ค. 2564 

บริษัท เพาเวอร เอ็นไวรอนเมนท แอนด คอนสตรัคชั่น 

จํากัด 

 

ตนทุนรับเหมากอสราง 

รายไดจากการขาย 

 

สินทรัพย 

เงินจายลวงหนาคาวัสดุกอสรางและผูรับเหมา 

 

หนี้สิน 

เจาหนี้การคา 

 

เจาหนี้เงินประกันผลงาน 

 

 

 

 

214.97 

 

0.02 

 

40.25 

 

 

23.11 

 

19.56 

ในป 2563 บริษัทฯ วาจาง PEC เปนผูรับเหมาชวงทั้งหมด 7 

โครงการ รวมเปนคาใชจายจํานวน 148.07 ลานบาท แบงเปน

งานกอสรางสายสงไฟฟาและจําหนายไฟฟาจํานวน 4 โครงการ 

งานกอสรางสถานีไฟฟา 2 โครงการ และงานกอสรางพลังงาน

ทดแทน 1 โครงการ  

ในป 2564 บริษัทฯ ไดวาจาง PEC เปนผูรับเหมาชวง ในงานเดิม

ที่เกิดขึ้นในป 2564 จํานวน 5 โครงการ และงานใหมที่เกิดขึ้นใน

ป 2564 จํานวน 2 โครงการ รวมท้ังหมดเปน 7 โครงการ รวม

เปนคาใชจายจํานวน 214.97ลานบาท แบงเปนงานกอสรางสาย

สงไฟฟาและจําหนายไฟฟาจํานวน 5 โครงการ และงานกอสราง

สถานีไฟฟา 2 โครงการ โดย PEC มีประสบการณการทํางาน

กอสรางดังกลาว ทั้งนี้ การเขาทํารายการดังกลาวเปนการดําเนิน

ธุรกิจตามปกติ โดยเปนราคาเทียบเคียงไดกับราคาการใหบริการ

ของผูรับเหมาชวงรายอื่น 

การทํารายการดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซ่ึง

เปนการวาจางผูรับเหมาชวง เพื่อสนับสนุนงานรับเหมากอสราง

ของบริษัทฯ ที่ไดตกลงไวกับลูกคา โดยราคาวาจางกับ PEC 

สามารถเทียบเคียงไดกับราคาตลาด ดังนั้น การทํารายการนี้จึง

มีความสมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 
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9.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
 ท่ีผานมา เน่ืองจากบริษัทยังไมไดเขาจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทจึงไมไดปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพย หรือขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบชวยกํากับดูแลเก่ียวกับการเขาทํา

รายการระหวางกัน และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับรายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการท่ี

เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ วาเหมาะสมและเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย รวมถึงขอบังคับ ประกาศคําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีกําหนดไว ตลอดถึงการ

ปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผย ขอมูลการทํารายการเก่ียวโยง และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ 

รวมท้ังปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี  

นโยบายของบริษัทฯ ในการทํารายการระหวางกันสามารถจําแนกตามประเภทรายการ ไดดังน้ี  

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเง่ือนไขทางการคาท่ัวไป เชน รายไดจากการรับเหมางานใหกับ 

WEH และบริษัทยอยของ WEH และคาใชจายบริษัท เพาเวอร เอ็นไวรอนเมนท แอนด คอนสตรัคช่ัน จํากัด เปนตน 

บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการทํารายการระหวางกันใหมีเง่ือนไขตางๆ เปนไปตามลักษณะการดําเนินการทาง

การคาปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลภายนอก และใหปฏิบัติเปนไปตาม

สัญญาท่ีตกลงรวมกันอยางเครงครัด พรอมท้ังกําหนดราคาและเง่ือนไขของรายการตางๆ ใหชัดเจน เปนธรรม และไม

กอใหเกิดการถายเทผลประโยชน ท้ังน้ี หนวยงานตรวจสอบภายในหรือฝายบัญชีการเงินจะทําหนาท่ีตรวจสอบขอมูล

และจัดทํารายงานเพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความ

สมเหตุสมผลของการทํารายการเปนประจําทุกๆ ไตรมาส  

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไมมีเง่ือนไขทางการคาท่ัวไป และรายการระหวางกันอ่ืนๆ บริษัท

ฯ มีนโยบายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาและใหความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลและความจําเปน

ของการทํารายการกอนการเขาทํารายการ และจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันและการไดมา

หรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินท่ีสําคัญของบริษัทฯ โดยรายการระหวางกันอ่ืนๆ ไดแก รายการรับหรือการใหความ

ชวยเหลือทางการเงิน เชน วงเงินค้ําประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน การค้ําประกันหุนกูระยะสั้น และตั๋วแลกเงิน 
เปนตน ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันใดๆ บริษัทฯ จะให

ผูเช่ียวชาญอิสระเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือนําไปใชประกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูถือหุน แลวแตกรณ ี 

นอกจากน้ี รายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตน้ัน กรรมการของบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามระเบียบตางๆ ท่ีได

กําหนดข้ึน และกรรมการจะตองไมอนุมัติรายการใดๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับ

บริษัทฯ รวมท้ังจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ท้ังน้ี บริษัทฯ จะ

เปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมท้ัง

แบบแสดงรายการขอมูลของบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report) อยางไรก็ตาม ในการทํารายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
กรรมการจะตองปฏิบัติตามระเบียบตางๆ ท่ีไดกําหนดข้ึน และกรรมการจะตองไมอนุมัติรายการใดๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ รามท้ังจะตองเปดเผยลักษณะความสัมพันธ และรายละเอียดของรายการ

ดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 
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9.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
 ในอนาคต หากบริษัทฯ มีความจําเปนตองทํารายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ 

จะกําหนดเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯ ใหเปนไปตามลักษณะการดาํเนินการปกติ และเปนราคาตลาด ซึ่งสามารถอางอิงเปรียบเทียบได

กับเง่ือนไขหรือราคาท่ีเกิดข้ึนกับธุรกิจประเภทเดียวกันท่ีบริษัทฯ กระทํากับบุคคลภายนอก ท้ังน้ี บริษัทฯ จะใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับราคา อัตราคาตอบแทน รวมท้ังความจําเปนและความเหมาะสมของการทํารายการระหวางกัน

ดังกลาว ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมคีวามชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทฯ จะพิจารณาให

ผูประเมินราคาอิสระ ผูเช่ียวชาญอิสระเฉพาะดานหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเก่ียวกับการทํารายการระหวางกัน

ดังกลาว เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบใชในการประกอบการตัดสินใจและใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูถือหุน 

ตามแตกรณ ีท้ังน้ี บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบหรือสอบทานจาก

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และหากหุนสามัญของบริษัทฯ ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลว บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวาง

กันดังกลาวไวในแบบแสดงรายการขอมูลของบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report) ตามหลักเกณฑและกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ  

 รายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตน้ัน กรรมการจะตองปฏิบัติตามระเบียบตางๆ ท่ีไดกําหนดข้ึนและกรรมการ

จะตองไมอนุมัติรายการใดๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ และจะตองเปดเผย

รายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาซึ่งบริษัทฯ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวา

ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ รวมตลอดถึงการปฏิบัติ

ตามขอกําหนดท่ีเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเก่ียวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของกลุมบริษัทฯ 
และตามมาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเครงครัด นอกจากน้ี บริษัทฯ จะไมทํารายการระหวางกันกับบริษัทท่ี

เก่ียวของท่ีไมใชการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ   
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
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รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน 

ป 2562 – 2564  ตรวจสอบโดย นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5946  

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 

 

รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในป 2562 ไดแสดงความเห็นแบบมีเง่ือนไขวา บริษัทฯ มีการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุนหลายครัง้ตั้งแตป 2557 โดยผูบริหารของบริษัทฯ ยังอยูในระหวางการประเมินรายการดังกลาววา

เขาเง่ือนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 2 เรื่องการจายโดยใชหุนเปนเกณฑหรือไม จึงยังไมไดปรับปรุงราคาหุนท่ี

ยังไมรูผลกระทบดังกลาว โดยนอกจากผลกระทบท่ีไดกลาวไวขางตนงบการเงินไดแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2561 และ 2562 ดังน้ัน ยกเวนผลกระทบซึ่งอาจเกิดการแสดงความเห็นแบบมีเง่ือนไขดังกลาวขางตนน้ัน งบแสดงฐานะ

ทางการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ ถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในป 2563 ไดแสดงความเห็นแบบไมมีเง่ือนไขวางบแสดงฐานะ

ทางการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ ถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผูสอบไดมีขอมูลและเหตุการณท่ีเนนในป 2563 วาบริษัทฯไดปรับปรุงงบการเงินยอนหลัง

สําหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุนตั้งแตป 2557 ถึง 2560 ซึ่งรายการดังกลาวถือเปนรายจายโดยใชหุนเปนเกณฑ โดย

ปรับปรุงกําไรสะสมพรอมกับสวนเกินจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

 รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในป 2564  ไดแสดงความคิดเห็นแบบไมมีเง่ือนไขวางบแสดง

ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ ถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

10. ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 



                                                                        รายงานประจาํป 2564 บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน)                                     

 

 
สวนที่ 3.10 หนา 3 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

รายการ 

ตรวจสอบแลว 

2562 2563 2564 

ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  376.10  18.64%  144.18  7.63%  312.33  17.61% 

เงินลงทุนชั่วคราว   0.00%   0.00%  - 0.00% 

ลูกหนี้การคาและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น  292.17  14.48%  315.10  16.68%  222.22  12.53% 

เงินใหกูยืมระยะส้ันกจิการที่เกี่ยวของกนั  327.00  16.20%  297.00  15.72% -   0.00% 

สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน  346.87  17.19%  464.87  24.61%  657.30 37.06% 

วัสดุคงเหลือ  15.99  0.79%  35.89  1.90%  105.36  5.94% 

เงินจายลวงหนาคาวัสดุกอสรางและผูรับเหมา  23.68  1.17%  84.50  4.47%  138.38  7.80% 

เงินลงทุนระยะส้ัน   0.00%   0.00%   0.00% 

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น   0.00%  24.00  1.27%   0.00% 

รวมสินทรัพยหมุนเวยีน  1,381.80  68.47%  1,365.54  72.28%  1,435.57  80.95% 

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน  251.20  12.45%  148.40  7.86%  222.54  12.55% 

เงินลงทุนระยะยาว  247.00  12.24%  247.00  13.07%  -    0.00% 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธ ิ  114.55  5.68%  92.60  4.90%  85.69  4.83% 

สินทรัพยสิทธิการใช - สุทธ ิ   0.00%  12.82  0.68%  11.69  0.66% 

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธ ิ  5.24  0.26%  4.87  0.26%  3.81  0.21% 

ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย  12.41  0.61%  12.41  0.66%  7.79  0.44% 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  4.31  0.21%  5.36  0.28%  5.98  0.34% 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  1.64  0.08%  0.12  0.01%  0.39  0.02% 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  636.34  31.53%  523.58  27.72%  337.88  19.05% 

รวมสินทรัพย  2,018.14  100.00%  1,889.12  100.00%  1,733.46  100.00% 

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  72.00  3.57%  91.10  4.82%  222.02  12.52% 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวยีนอื่น  558.43  27.67%  234.87  12.43%  353.60  19.94% 

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวยีน  130.15  6.45%  196.27  10.39%  352.96  19.90% 

สวนของเงินกูยืมที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  310.00  15.36%  400.59  21.21%  38.85  2.19% 
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สวนที่ 3.10 หนา 4 

 

รายการ 

ตรวจสอบแลว 

2562 2563 2564 

ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน 

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  7.92  0.39%  4.61  0.24%  4.38  0.25% 

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  8.83  0.44%  9.10  0.48%  10.16  0.57% 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย  1.67  0.08%  -    0.00%  -  0.00% 

เจาหนี้เงินประกันผลงาน  62.76  3.11%  40.28  2.13%  46.44  2.62% 

เงินรับลวงหนาคาสินคา   0.00%  34.91  1.85%  -    0.00% 

เงินมัดจําจากการขายเงินลงทุนระยะส้ัน   0.00%   0.00%  -  0.00% 

ประมาณการณหนี้สินสําหรับการรับประกันงานกอสราง  9.04  0.45%  9.53  0.50%  8.96  0.51% 

ประมาณการณหนี้สินหมุนเวยีนสําหรับผลประโยชนพนกังาน  3.53  0.17%  3.53  0.19%  -  0.00% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,164.33  57.69%  1,024.78  54.25%  1,037.36  58.49% 

หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธ ิ  9.56  0.47%  4.95  0.26%  3.41  0.19% 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธ ิ   0.00%   0.00%  59.00  3.33% 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธ ิ  9.99  0.50%  6.84  0.36%  5.86  0.33% 

ประมาณการณหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนกังาน  8.96  0.44%  13.76  0.73%  20.93  1.18% 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  28.52  1.41%  25.54  1.35%  89.20  5.03% 

รวมหน้ีสิน  1,192.84  59.11%  1,050.33  55.60%  1,126.55  63.52% 

ทุนจดทะเบียน  450.00  22.30%  450.00  23.82%  620.00  34.96% 

ทุนจดทะเบียนที่ออกและชาํระแลว  450.00  22.30%  450.00  23.82%  450.00  25.37% 

สวนเกินจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ  47.50  2.35%  47.50  2.51%  47.50  1.17% 

กําไร (ขาดทุน) สะสมจัดสรรแลวเปนสํารองตามกฎหมาย   0.00%  5.00  0.26%  20.78  0.47% 

กําไร (ขาดทุน) สะสมยังไมไดจัดสรร  327.80  16.24%  336.29  17.80%  128.62  7.25% 

รวมสวนของผูถือหุน  825.30  40.89%  838.79  44.40%  646.90  36.48% 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน  2,018.14  100.00%  1,889.12  100.00%  1,773.46  100.00% 
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สวนที่ 3.10 หนา 5 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายการ 

ตรวจสอบแลว 

2562 2563 ป 2564 

ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน 

รายได             

รายไดรับเหมากอสราง  1,371.75  99.90%  1,356.17  100.00%  1,68716  96.92% 

รายไดจากการขายและใหเชา  1.39  0.10%  0.02  0.00%  53.69  3.08% 

รวมรายได  1,373.14  100.00%  1,356.19  100.00%  1,740.86  100.00% 

ตนทุน        

ตนทุนรับเหมากอสราง 

  

(1,171.14) 

 

-85.29% 

 (1,178.27)  

-86.88%  (1,482.63) -85.17% 

ตนทุนขายและใหเชา  (1.27) -0.09%  (0.02) 0.00%  (52.49) -3.06% 

รวมตนทุน 

  

(1,172.41) 

 

-85.38% 

 (1,178.28)  

-86.88%  (1,535.12) -88.18% 

กําไรขั้นตน  200.73  14.62%  177.91  13.12%  205.74  11.82% 

รายไดอื่น  21.41  1.54%  36.24  2.60%  21.25  1.22% 

ขาดทุนจากการจาํหนายเงินลงทุน - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

คาใชจายในการบริหาร  (102.09) -7.32%  (103.21) -7.41%  (125.11) -7.19% 

กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงนิ  120.05  8.61%  110.95  7.97%  101.88  5.85% 

ตนทุนทางการเงิน  (17.12) -1.23%  (38.42) -2.76%  (33.66) -1.93% 

คาใชจายภาษีเงินได  (22.06) -1.58%  (15.84) -1.14%  (12.57) -0.72% 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ  80.87  5.80%  56.69  4.07%  55.65  3.20% 

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป  (0.59) -0.04%  (1.07) -0.08% (0.03) 0.00% 

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม  80.28  5.76%  55.62  3.99%  55.61  3.19% 
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สวนที่ 3.10 หนา 6 

 

งบกระแสเงินสด 

รายการ 

ตรวจสอบแลว 

2561 2562 2563 ป 2564 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน         

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป  197.52   80.87   56.69  55.65  

รายการปรับกระทบกําไรเปนเงินสดรับ (จาย) สุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน         
คาใชจายภาษีเงินได  50.01   22.06   15.84  12.57  

คาเส่ือมราคา  10.30   11.95   7.75  8.41  

คาตัดจําหนาย  0.63   0.79   6.58  6.81  

ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายตัดจาย -  -  -   0.09  

ขาดทุนจากการตัดจาํหนายสินทรัพย  0.01   0.05   0.04   0.03  

(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสําหรับการรับประกันงานกอสราง  5.49   0.92   0.49   (0.57) 

คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนกังาน  1.87   3.20   3.45  3.60  

รายไดเงินปนผล  - -  -   (6.84) 

ตนทุนทางการเงิน  13.10   17.12   38.42  33.66  

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน  304.16   136.98   129.26  113.41 

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง       

ลูกหนี้การคาและลูกหนีอ้ื่น  144.86   (217.20)  (26.28)  100.02 

สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน (116.44) 18.80  (118.00) (192.42)  

วัสดุคงเหลือ  55.86   0.04   (19.91)  (69.46)  

เงินจายลวงหนาคาวัสดุกอสรางและผูรับเหมา  (12.62)  (2.53)  (60.82)  (53.88) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  0.10   0.01   1.53   (0.27) 

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)        

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  (19.76)  290.52   (324.45) 119.84  

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวยีน 64.29 (12.15)   66.13   156.68 

เจาหนี้เงินประกันผลงาน  36.56   0.99   (22.48)  6.16  

เงินรับลวงหนาคาสินคา      34.91   (34.91) 
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สวนที่ 3.10 หนา 7 

 

รายการ 

ตรวจสอบแลว 

2561 2562 2563 ป 2564 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน  457.02   215.46   (340.12)  145.17  

จายตนทุนทางการเงิน  (13.10)  (19.68)  (22.95)  (24.95) 

รับคืนเงินภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย - - -  5.80  

จายภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย  (57.09)  (21.53)  (19.18)  (21.56) 

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน  386.83   174.25   (382.25)  104.46  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน       

เงินฝากธนาคารที่ไมติดภาระคํ้าประกันลดลง -  -  -   24.00  

เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุน  (31.26)  -    -  0.00 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน  71.91   -    -  247.00 

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น  (12.90)  -    -  0.00 

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  (98.95)  12.78   78.79   (74.13) 

เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกจิการที่เกี่ยวของกัน  (340.00)  (437.00)  (70.00) 0.00 

เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกจิการที่เกี่ยวของกัน  190.00   20.00   100.00   297.00  

เงินสดจายเพื่อซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ  (5.14)  (12.49)  (3.89)  (1.50) 

เงินสดจายเพื่อซ้ือสินทรัพยสิทธกิารใช - สุทธ ิ -  -  -   (1.11) 

เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย -   0.02   0.05   0.00  

เงินสดจายเพื่อซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน  (1.29)  (3.81)  (0.96)  (0.43) 

เงินปนผลรับ -  -  -   6.84  

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน  (227.64)  (420.51)  103.99   497.67  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน         

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น  20.00   52.00   19.10   130.92  

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ัน -   310.00   273.04   -    

เงินสดจายจากเงินกูยืมระยะส้ัน  (10.00) -   (190.00)  (400.00) 

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว -  -  -   87.40  

เงินสดรับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - - 10.00 

เงินสดจายเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (8.13)  (8.43)  (2.89)  (9.92) 
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สวนที่ 3.10 หนา 8 

 

รายการ 

ตรวจสอบแลว 

2561 2562 2563 ป 2564 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

จายชาํระหนี้สินตามสัญญาเชา  (3.96)  (5.02)  (7.92)  (4.88) 

จายเงินปนผล -  -   (45.00)  (247.50) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (2.10)  348.55   46.33   (433.98) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธ ิ  157.09   102.30   (231.92) 168.15  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป  116.71   273.80   376.10   144.18  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป  273.80   376.10   144.18  312.33  

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม      

รายการที่ไมเปนตัวเงิน       

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกันไดรับโอนจากเงินลงทุนชั่วคราว -   13.25   (24.00) -  

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินจากการซ้ือทรัพยสิน  7.70   2.63   -     3.07  

คาซ้ือทรัพยสินสวนที่บันทึกเปนเจาหนีก้ารคาและเจาหนี้อื่น  0.06  -   0.07   0.04  

รับชําระเงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับเปนเงินลงทุนระยะยาว -   247.00   -    -  

โอนสินทรัพยถาวรไปเปนสินทรัพยสิทธกิารใช -  -   19.76   -    

โอนสินทรัพยสิทธกิารใชเปนสินทรัพยถาวร -  -   (1.69)  (0.00) 

โอนเงินกูยืมระยะส้ันไปเปนเงินกูยืมระยะยาว - - -  10.00  

รวมรายการที่ไมเปนตัวเงิน  7.76   262.88   (5.86)  13.11  
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สวนที่ 3.10 หนา 9 

 

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ 

รายการ 2562 2563 2564 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)      

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)  1.19   1.33   1.38  

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)  0.57   0.45   0.52  

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)  0.21   (0.35)  0.10  

อัตราสวนหมุนเวยีนลูกหนีก้ารคา (เทา)  9.08   4.98  7.071/  

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉล่ีย (วัน)  40.19   73.24  51.61  

อัตราสวนหมุนเวยีนสินคาสําเร็จรูป (เทา) 2/ N/A N/A  N/A  

ระยะเวลาขายสินคาสําเร็จรูปเฉล่ีย (วัน) 2/ N/A N/A  N/A  

อัตราสวนหมุนเวยีนสินคาคงเหลือ (เทา)  73.23   45.42  21.741/  

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน)  4.98   8.04   16.79  

อัตราสวนหมุนเวยีนเจาหนี ้(เทา)  3.56   3.43   5.701/  

ระยะเวลาชาํระหนี ้(วัน)  102.48   106.51   64.05  

วงจรเงินสด (วัน)  (57.31)  (25.23)  4.35 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)       

อัตรากําไรขั้นตน 14.62% 13.12% 11.82% 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 8.74% 8.18% 5.85% 

อัตราสวนรายไดอื่นตอรายไดรวม 1.54% 2.60% 1.21% 

อัตราสวนเงินสดตอการทํากาํไร 145.15% -344.53% 102.53% 

อัตรากําไรสุทธ ิ 5.80% 4.07% 3.16% 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 10.30% 6.81% 7.49%1/ 

อัตราสวนแสดงประสิทธภิาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)       

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 4.87% 2.90% 3.04%1/ 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร 82.15% 62.22% 71.86%1/ 

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)            0.84             0.71            0.961/  

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)       

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)            1.45             1.25             1.74  

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา)            6.75             5.46             4.69  

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได  

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย (เทา) 

3.15 4.13 2.93 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพนั (เทา)            0.33             0.25  0.43             

อัตราการจายเงินปนผล 0.00% 55.64% 436.58% 

ขอมูลตอหุน3/    

  มูลคาทางบัญชีตอหุน (บาท)          0.92           0.93             0.87  

  กาํไรสุทธิตอหุน      

    - กําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 4/            0.09             0.06             0.04  

    - กําไรสุทธิตอหุน คํานวณโดยวธิี Fully Diluted (บาท) 5/            0.07             0.05             0.03  

 จํานวนหุนสามัญถวัเฉล่ียถวงน้ําหนกั (ลานหุน)          900.00          900.00          900.00  

 จํานวนหุนสามัญ Fully Diluted (ลานหุน)        1,240.00        1,240.00        1,240.00  

หมายเหตุ:   1/ปรับขอมูลใหเปนอัตราตอป 
 2/ไมสามารถคํานวณไดเนือ่งจากบริษัทฯ ไมมีสินคาสําเรจ็รูป 

 3/ปรับมูลคาที่ตราไวใหเทากับ 0.50 บาทตอหุน เพ่ือใชในการเปรียบเทียบ  

 4/คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนกั 
 5/คํานวณจากจํานวนหุนสามัญที่จดทะเบียนทั้งหมด 1,240.00 ลานหุน 
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ภาพรวมผลการดําเนินงาน 

บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด  )มหาชน ( (“บริษัทฯ” หรือ “RSS”) จดทะเบียนจัดตั้งเริ่มแรกในช่ือ บริษัท  

โรจนเดช ซัพพลาย แอนด เซอรวิส จํากัด เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2553 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 1 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงค

เริ่มแรกเพ่ือดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการรับเหมากอสรางอาคารพาณิชย งานติดตั้งระบบไฟฟา แอร ประปา โยธา และคอมพิวเตอร 

พรอมท้ังจําหนายอะไหลและวัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของกับงานระบบท้ังหมด และใหบริการงานบํารุงรักษาอุปกรณท่ีเก่ียวของกับงาน

ระบบภายในโรงงาน โกดัง โรงแรม หนวยงานรัฐ และรับทําถนน อยางไรก็ตาม เน่ืองจากการจัดหางานโครงการหรือการเขา

ประมูลงานมีความจําเปนตองใชเงินทุนและประสบการณของบริษัทฯ เปนหลัก ทําใหบริษัทฯ ยังไมมีรายไดจากการรับเหมา

กอสรางจนถึงป 2557  

ตอมาในป 2558 บริษัทฯ ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1 ลานบาท เปน 150 ลานบาท เพ่ือรองรับงานกอสรางโครงการ

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยใหกับบริษัทเอกชน รวมท้ังระบบจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค และในป 2559 บริษัทฯ 

ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 150 ลานบาท เปน 450 ลานบาท เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ และรองรับการ

ประมูลงานรับเหมากอสรางงานวิศวกรรมไฟฟาและพลังงานทดแทนแบบครบวงจรกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต

แนวความคิด “One Stop Service” ครอบคลุมตั้งแตข้ันตอนการใหคําปรึกษา การใหบริการดานงานเอกสารกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของ การออกแบบงาน จัดซื้อจัดหาอุปกรณ งานกอสราง งานทดสอบระบบ ฝกอบรมบุคลากร และบริการหลังการขาย โดย

สามารถแบงประเภทของธุรกิจบริการรับเหมากอสรางงานวิศวกรรมออกได 3 ประเภท ไดแก 1) ธุรกิจใหบริการกอสรางสถานี

ไฟฟา 2) ธุรกิจใหบริการกอสรางระบบสายสงและระบบจําหนายไฟฟา 3) ธุรกิจใหบริการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทน 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีรายไดจากการจําหนายอุปกรณไฟฟาและอุปกรณกอสราง ซึ่งเปนรายไดท่ีเก่ียวเน่ืองกับบริการรับเหมา

กอสราง 

ท้ังน้ี เน่ืองจากบริษัทฯ ไมมีบริษัทยอยหรือบริษัทรวม คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานจะ

เปนการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในป 2562 - 2564 จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ เทาน้ัน    

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

รายไดรวม 

ปจจุบัน บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจรับเหมากอสรางงานวิศวกรรมไฟฟาและพลังงานทดแทนแบบครบวงจรเปนหลักใหกับ

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยสามารถแบงประเภทของธุรกิจออกได 3 ประเภท ไดแก 1) ธุรกิจใหบริการกอสรางสถานี

ไฟฟา 2) ธุรกิจใหบริการกอสรางระบบสายสงและระบบจําหนายไฟฟา 3) ธุรกิจใหบริการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทน 

รวมท้ังบริษัทฯ ยังมีรายไดจากการจําหนายอุปกรณไฟฟาและอุปกรณกอสราง ซึ่งเปนรายไดท่ีเก่ียวเน่ืองกับบริการรับเหมากอสราง 

ท้ังน้ี รายไดของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 

ประเภทรายได 
ป 2562 ป 2563  ป 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

1. รายไดจากการกอสรางสถานีไฟฟา  606.27 43.47 484.97 34.83 810.54 46.00 

2. รายไดจากการกอสรางระบบสายสงและระบบจําหนายไฟฟา  588.81 42.22 816.79 58.66 806.15 45.75 

3. รายไดจากการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทน  176.67 12.67 54.42 3.91 70.47 4.00 

รายไดรบัเหมากอสราง 1,371.75 98.36 1,356.17 97.40 1,687.16 95.75 

รายไดจากการขายและใหเชา 1.39 0.10 0.02 0.00 53.69 3.05 

รายไดอื่น 21.41 1.54 36.24 2.60 21.25 1.21 

รายไดรวม 1,394.55 100.00 1,392.44 100.00 1,762.10 100.00 

11. คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
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ในป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีรายไดรวมจํานวน 1,394.55 ลานบาท 1,392.44 ลานบาท 1,726.10 ลานบาท ตามลําดบั

โดยมีรายไดรับเหมากอสรางคิดเปนสัดสวนรอยละ 95.75 – 98.36 ของรายไดรวม ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา อยางไรก็ตาม หาก

พิจารณาฐานลูกคาจากรายไดรับเหมากอสรางดังกลาว พบวาบริษัทฯ มีกลุมลูกคาท้ังภาคเอกชน และภาครัฐดังน้ี 

ประเภทรายได 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

1. รายไดรับเหมากอสรางจากภาคเอกชน 219.91 16.03 190.94 14.08 159.16 9.43 

2. รายไดรับเหมากอสรางจากภาครัฐ 1,151.84 83.97 1,165.23 85.92 1,528 90.57 

รายไดรบัเหมากอสราง 1,371.75 100.00 1,356.17 100.00 1,687.16 100.00 

 จากตารางขางตน จะเห็นไดวาในป 2562 - 2564 รายไดจากการรับเหมากอสรางของบริษัทฯ สวนใหญกวารอยละ 

83.97 รอยละ 85.92 และรอยละ 90.57 มาจากภาครัฐ ตามลําดับ ท้ังน้ี เน่ืองจากในชวงตั้งแต 2562 เปนตนมา ภาคเอกชนเริ่ม

ชะลอการลงทุนงานกอสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทน ในขณะท่ีภาครัฐมีงบประมาณลงทุนเพ่ิมในงานกอสรางระบบสายสงและ

ระบบจําหนายไฟฟา รวมท้ังงานกอสรางสถานีไฟฟามากข้ึน ทําใหบริษัทฯ หันมาเนนการรับงานจากทางภาครัฐเปนหลัก เพ่ือให

สอดคลองกับทิศทางการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟาภายในประเทศไทย 

รายไดจากการรับเหมากอสราง 

รายไดจากการรับเหมากอสรางเปนรายไดท่ีเกิดจากมูลคาโครงการท่ีบริษัทฯ ตกลงรวมกันกับผูวาจาง โดยมูลคาโครงการ

ดังกลาวอาจมีมูลคาเพ่ิมข้ึนหรือลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของขอบเขตงาน ซึ่งสวนใหญจะเปลี่ยนแปลงตามความตองการของผู

วาจางเปนหลัก ท้ังน้ี บริษัทฯ จะรับรูรายไดตามสญัญา โดยอางอิงจากอัตราสวนตนทุนงานกอสรางท่ีเกิดข้ึนจริงจนถึงวันสิ้นงวดกับ

ตนทุนงานกอสรางท้ังหมดเพ่ือใหการกอสรางเสร็จสมบูรณตามสัญญา และปรับปรุงดวยตนทุนสินคาท่ีลูกคารับโอนการควบคุมไป

แลวแตยังไมไดติดตั้ง (ถามี) ท้ังน้ี หากมูลคาและความสําเร็จของงานตามสัญญากอสรางไมสามารถประมาณการไดอยางนาเช่ือถือ 

รายไดตามสัญญากอสรางจะรับรูตามตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีคาดวาจะไดรับคืนเทาน้ัน ซึ่งบริษัทฯ จะตั้งสํารองคาเผื่อผลขาดทุนจาก

งานกอสรางทันทีท่ีทราบวาจะมีผลขาดทุนเกิดข้ึน โดยบริษัทฯ มรีายไดจากการรับเหมากอสรางแตละประเภทดังตอไปน้ี  

ในป 2562 รายไดจากการรบัเหมากอสรางมาจากรายไดจากการกอสรางสถานีไฟฟา และรายไดจากการกอสรางระบบ

สายสงและระบบจําหนายไฟฟาเปนหลักจํานวน 606.27 ลานบาท และจํานวน 588.81 ลานบาท ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 43.47 

และ รอยละ 42.22 ของรายไดรวม ตามลําดับ 

ท้ังน้ี ในป 2562 บริษัทฯ มีรายไดหลักจากการกอสรางสถานีไฟฟาจํานวน 606.27 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 

43.47 ของรายไดรวม โดยรายไดหลักสวนใหญมาจากโครงการกอสรางเสาไฟฟาแรงสูงใหกับกิจการไฟฟา สวัสดิการสัมปทาน

กองทัพเรือท่ีจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีมูลคาโครงการตามสัญญาท้ังหมด 679.44 ลานบาท และบริษัทฯ ไดรับรูรายไดจํานวน 546.81 

ลานบาท คิดเปนการรับรูรายไดสะสมจนถึงป 2562 เปนสัดสวนรอยละ 88.60 ของมูลคาโครงการดังกลาว นอกจากน้ัน บริษัทฯ 

ยังมีรายไดจากโครงการกอสรางสถานีไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคท่ีจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีมูลคาโครงการตามสัญญาท้ังหมด 

152.15 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดรับรูรายไดจํานวน 32.30 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 21.23 ของมูลคาโครงการดังกลาว 

ในขณะท่ีรายไดจากการกอสรางสถานีไฟฟาท่ีเหลือจํานวน 27.15 ลานบาท มาจากโครงการท้ังสิ้น 3 โครงการ ซึ่งมีมูลคาโครงการ

ตามสัญญารวมท้ังหมด 128.14 ลานบาท คิดเปนการรับรูรายไดสะสมจนถึงป 2562 เปนสัดสวนรอยละ 40.10 ของมูลคาโครงการ

ดังกลาว 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีรายไดจากการกอสรางระบบสายสงและระบบจําหนายไฟฟาจํานวน 588.81 ลานบาท คิดเปน

สัดสวนรอยละ 42.22 ของรายไดรวม โดยรายไดหลักสวนใหญมาจากโครงการกอสรางระบบสายสงและระบบจําหนายไฟฟาใหกับ

การไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวน 8 โครงการ ประกอบดวยงานเคเบ้ิลใตดนิ งานกอสรางสายสง 115 เควี งานกอสรางงานโยธาและ
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ติดตั้งหมอแปลง เปนตน ซึ่งมีมูลคาโครงการตามสัญญารวมท้ังหมด 909.17 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดรับรูรายไดจํานวน 531.08 

ลานบาท คิดเปนการรับรูรายไดสะสมจนถึงป 2562 เปนสัดสวนรอยละ 58.42 ของมูลคาโครงการดังกลาว ในขณะท่ีรายไดจาก

การกอสรางระบบสายสงและระบบจําหนายไฟฟาท่ีเหลือจํานวน 57.73 ลานบาท มาจากโครงการท้ังสิ้น 5 โครงการ ซึ่งมีมูลคา

โครงการตามสัญญารวมท้ังหมด 63.35 ลานบาท คิดเปนการรับรูรายไดสะสมจนถึงป 2562 เปนสัดสวนรอยละ 98.70 ของมูลคา

โครงการดังกลาว 

สําหรับรายไดจากการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทนจํานวน 176.67 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.67 ของ

รายไดรวม โดยรายไดสวนใหญมาจากโครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานลมของบริษัท วินชัย จํากัด จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 2 

โครงการ ซึ่งมีมูลคาโครงการตามสัญญารวมท้ังหมด 1,021.46 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดรับรูรายไดจํานวน 77.88 ลานบาท คิด

เปนการรับรูรายไดสะสมจนถึงป 2562 เปนสัดสวนรอยละ 98.73 ของมูลคาโครงการดังกลาว และโครงการกอสรางระบบผลิต

ไฟฟาเซลลแสงอาทิตยใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีมูลคาโครงการตามสัญญาท้ังหมด 41.41 ลานบาท โดย

บริษัทฯ ไดรับรูรายไดจํานวน 40.02 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 96.63 ของมูลคาโครงการดังกลาว ในขณะท่ีรายไดจากการ

กอสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทนท่ีเหลือจํานวน 58.77 ลานบาท มาจากโครงการท้ังสิ้น 6 โครงการ ซึ่งมีมูลคาโครงการตามสญัญา

รวมท้ังหมด 499.13 ลานบาท คิดเปนการรับรูรายไดสะสมจนถึงป 2562 เปนสัดสวนรอยละ 91.96 ของมูลคาโครงการดังกลาว 

ในป 2563 รายไดจากการรับเหมากอสรางมาจากรายไดจากการกอสรางระบบสายสงและระบบจําหนายไฟฟา และ

รายไดจากการกอสรางสถานีไฟฟาเปนหลักจํานวน 816.79 ลานบาท และจํานวน 484.97 ลานบาท ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 

58.66 และ รอยละ 34.83 ของรายไดรวม ตามลําดับ 

ท้ังน้ี ในป 2563 บริษัทฯ มีรายไดหลักจากการกอสรางระบบสายสงและระบบจําหนายไฟฟาจํานวน 816.79 ลานบาท 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 58.66 ของรายไดรวม ซึ่งรายไดหลักสวนใหญมาจากโครงการกอสรางระบบสายสงและระบบจําหนายไฟฟา

ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคจํานวน 13 โครงการ ประกอบดวยงานเคเบ้ิลใตดิน งานกอสรางสายสง 115 เควี งานกอสรางงานโยธา

และติดตั้งหมอแปลง เปนตน ซึ่งมีมูลคาโครงการตามสัญญารวมท้ังหมด 1,559.97 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดรับรูรายไดจํานวน 

662.73 ลานบาท คิดเปนการรับรูรายไดสะสมจนถึงป 2563 เปนสัดสวนรอยละ 76.25 ของมูลคาโครงการดังกลาว และโครงการ

เปลี่ยนสายไฟฟาเปนสายไฟฟาใตดินใหกับการไฟฟานครหลวง จํานวน 2 โครงการ ซึ่งมีมูลคาโครงการตามสัญญารวมท้ังหมด 

490.42 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดรับรูรายไดจํานวน 19.29 ลานบาท คิดเปนการรับรูรายไดสะสมจนถึงป 2563 เปนสัดสวนรอยละ 

3.93 ของมูลคาโครงการดังกลาว อีกท้ัง บริษัทฯ ยังไดเปนผูรับเหมาชวงในงานโครงการกอสรางสายสง 115 เควี ใหกับบริษัท มิตร

ผล ไบโอ เพาเวอร (ภูเวียง) จํากัด จังหวัดขอนแกน ซึ่งมีมูลคาโครงการตามสัญญาท้ังหมด 124.96 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดรับรู

รายไดจํานวน 124.94 ลานบาท เปนสัดสวนรอยละ 99.99 ของมูลคาโครงการดังกลาว ในขณะท่ีรายไดจากการกอสรางระบบสาย

สงและระบบจําหนายไฟฟาท่ีเหลือจํานวน 9.83 ลานบาท มาจากโครงการท้ังสิ้น 7 โครงการ ซึ่งมีมูลคาโครงการตามสัญญารวม

ท้ังหมด 56.74 ลานบาท คิดเปนการรับรูรายไดสะสมจนถึงป 2563 เปนสัดสวนรอยละ 65.80 ของมูลคาโครงการดังกลาว 

นอกจากน้ี บริษัทฯ มีรายไดจากการกอสรางสถานีไฟฟาจํานวน 484.97 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 34.83 ของ

รายไดรวม ซึ่งรายไดหลักสวนใหญมาจากโครงการกอสรางสถานีไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคจํานวน 8 โครงการ 

ประกอบดวยงานกอสรางสถานีไฟฟา งานกอสรางเสาไฟฟา และงานปรับปรุงสถานีไฟฟา เปนตน ซึ่งมีมูลคาโครงการตามสัญญา

รวมท้ังหมด 1,293.11 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดรับรูรายไดจํานวน 403.86 ลานบาท คิดเปนการรับรูรายไดสะสมจนถึงป 2563 

เปนสัดสวนรอยละ 33.76 ของมูลคาโครงการดังกลาว นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีรายไดจากโครงการกอสรางเสาไฟฟาแรงสูงใหกับ

กิจการไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือในจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีมูลคาโครงการตามสัญญารวมท้ังหมด 679.44 ลานบาท โดย

บริษัทฯ ไดรับรูรายไดจํานวน 77.46 ลานบาท ครบตามมูลคาโครงการดังกลาวแลวในป 2563 ในขณะท่ีรายไดจากการกอสราง

สถานีไฟฟาท่ีเหลือจํานวน 3.66 ลานบาท มาจากโครงการท้ังสิ้น 3 โครงการ ซึ่งมีมูลคาโครงการตามสัญญารวมท้ังหมด 30.04 

ลานบาท คิดเปนการรับรูรายไดสะสมจนถึงป 2563 เปนสัดสวนรอยละ 99.23 ของมูลคาโครงการดังกลาว 
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สําหรับรายไดจากการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทนจํานวน 54.42 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.91 ของรายได

รวม มาจากโครงการท้ังสิ้น 7 โครงการ ซึ่งมีมูลคาโครงการตามสญัญารวมท้ังหมด 1,540.81 ลานบาท คิดเปนการรับรูรายไดสะสม

จนถึงป 2563 เปนสัดสวนรอยละ 99.69 ของมูลคาโครงการดังกลาว 

ในป 2564 รายไดจากการรับเหมากอสรางมาจากรายไดจากการกอสรางสถานีไฟฟา และรายไดจากการกอสรางระบบ

สายสงและระบบจําหนายไฟฟาเปนหลักจํานวน 810.54 ลานบาท และจํานวน 806.15 ลานบาท ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 46.00 

และ รอยละ 45.75 ของรายไดรวม ตามลําดับ 

ท้ังน้ี ในป 2564 บริษัทฯ มีรายไดหลักจากการกอสรางสถานีไฟฟาจํานวน 810.54 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 

46.00 ของรายไดรวม โดยรายไดหลักสวนใหญมาจากโครงการกอสรางสถานีไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคจํานวน 15 

โครงการ ประกอบดวยงานกอสรางสถานีไฟฟา งานกอสรางเสาไฟฟา งานพัฒนาระบบไมโครกริด และงานปรับปรุงสถานีไฟฟา 

เปนตน ซึ่งมีมูลคาโครงการตามสัญญารวมท้ังหมด 2,576.05 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดรับรูรายไดจํานวน 797.43 ลานบาท คิดเปน

การรับรูรายไดในป 2564 เปนสัดสวนรอยละ 30.96 ของมูลคาโครงการดังกลาว ในขณะท่ีรายไดจากการกอสรางสถานีไฟฟาท่ี

เหลือจํานวน 13.11 ลานบาท สวนใหญมาจากโครงการปรับปรุงระบบไฟฟา กองทัพอากาศ ท่ีตั้งดอนเมือง กรุงเทพมหานคร กรม

ชางโยธาทหารอากาศ จํานวน 13.00 ลานบาท ซึ่งมีมูลคาโครงการตามสัญญารวมท้ังหมด 316.16 ลานบาท  

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีรายไดจากการกอสรางระบบสายสงและระบบจําหนายไฟฟาจํานวน 806.15 ลานบาท คิดเปน

สัดสวนรอยละ 45.75 ของรายไดรวม โดยรายไดหลักสวนใหญมาจากโครงการกอสรางระบบสายสงและระบบจําหนายไฟฟาใหกับ

การไฟฟาสวนภูมิภาค และบริษัทลูกของการไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวน 12 โครงการ ประกอบดวยงานเคเบ้ิลใตดิน และงาน

กอสรางสายสง 115 เควี เปนตน ซึ่งมีมูลคาโครงการตามสัญญารวมท้ังหมด 1,417.85 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดรับรูรายไดจํานวน 

637.76 ลานบาท คิดเปนการรับรูรายไดในป 2564 เปนสัดสวนรอยละ 44.98 ของมูลคาโครงการดังกลาว และโครงการเปลี่ยน

สายไฟฟาเปนสายไฟฟาใตดินใหกับการไฟฟานครหลวง จํานวน 2 โครงการ ซึ่งมีมูลคาโครงการตามสัญญารวมท้ังหมด 490.42 

ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดรับรูรายไดจํานวน 18.27 ลานบาท คิดเปนการรับรูรายไดในป 2564 เปนสัดสวนรอยละ 3.73 ของมูลคา

โครงการดังกลาว ในขณะท่ีรายไดจากการกอสรางระบบสายสงและระบบจําหนายไฟฟาท่ีเหลือจํานวน 150.12 ลานบาท มาจาก

โครงการท้ังสิ้น 14 โครงการ ซึ่งมีมูลคาโครงการตามสัญญารวมท้ังหมด 496.64 ลานบาท คิดเปนการรับรูรายไดในป 2564 เปน

สัดสวนรอยละ 30.23 ของมูลคาโครงการดังกลาว 

สําหรับรายไดจากการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทนจํานวน 70.47 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.00 ของรายได

รวม โดยรายไดสวนใหญมาจากงานสํารวจท่ีดิน และประสานงานกับชุมชนทองถ่ินรวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของของบริษัท วินด เอน

เนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งมีมูลคาโครงการตามสัญญารวมท้ังหมด 2.52 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดรับรูรายไดจํานวน 2.52 ลานบาท 

ครบตามมูลคาโครงการดงักลาวแลวในไตรมาส 2 ป 2564 โครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานลมของบริษัท วินชัย จํากัด จังหวัด

มุกดาหาร จํานวน 2 โครงการ ซึ่งมีมูลคาโครงการตามสัญญารวมท้ังหมด 997.50 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดรับรูรายไดจํานวน 

1.78 ลานบาท ครบตามมูลคาโครงการดังกลาวแลวในไตรมาส 2 ป 2564 และโครงการกอสรางระบบผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตย

ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีมูลคาโครงการตามสัญญาท้ังหมด 42.26 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดรับรูรายได

จํานวน 0.34 ลานบาท ครบตามมูลคาโครงการดังกลาวแลวในไตรมาส 2 ป 2564  และโครงการพัฒนาระบบไมโครกริดท่ี 

อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งมูลคาโครงการกอสรางท้ังหมด 318.24 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดรับรูรายไดจาํนวน 60.76 ลานบาท

ในป 2564  ในขณะท่ีรายไดจากการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทนท่ีเหลือจํานวน 65.83 ลานบาท มาจากโครงการกอสราง

โรงไฟฟาพลังงานลมของบริษัท เทพารักษ วินด จํากัด จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 2 โครงการ ซึ่งมีมูลคาโครงการตามสัญญารวม

ท้ังหมด 452.69 ลานบาท รับรูรายไดในป2564 จํานวน 5.07 ลานบาท เปนสัดสวนรอยละ 1.12 ของมูลคาโครงการดังกลาว โดย

สาเหตุท่ีบริษัทฯ ยังไมสามารถรับรูรายไดตามสัญญาท้ังหมดเน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางเกิดอุทกภัยในป 2562 และ 2563 สงผล

ใหระบบระบายนํ้าท่ีกอสรางเกิดความเสียหาย ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการซอมแซมในโครงการดังกลาว และตองรอทดสอบอีกครั้งใน

ฤดูฝน อีกท้ัง คงเหลือรับรูรายไดของโครงการน้ีจํานวน 0.69 ลานบาท จะครบตามมูลคาของโครงการดังกลาว  
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รายไดจากการขายและใหเชา 

บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและใหเชา ซึ่งประกอบดวยรายไดจากการจําหนายอุปกรณไฟฟาและอุปกรณกอสราง ซึ่ง

เปนรายไดท่ีเก่ียวเน่ืองกับบริการรับเหมากอสราง อันเกิดจาการท่ีบริษัทฯ เปนผูรับเหมาหลัก และผูจัดหาอุปกรณดังกลาว บริษัทฯ 

จึงไดใหบริการเพ่ิมเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับลูกคา โดยการจัดซื้อและนํามาจําหนายตอใหกับลูกคาในกรณีท่ีลูกคามีความ

ตองการซื้ออุปกรณดังกลาวเพ่ือนําไปใชในงานของลูกคา ท้ังน้ี ในป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและใหเชาจํานวน 

1.39 ลานบาท 0.02 ลานบาท และ53.69 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีรายไดจากการขายและใหเชาคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.00 – 

3.05 ของรายไดรวม ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา 

รายไดอ่ืน 

 บริษัทฯ มีรายไดอ่ืน ซึ่งประกอบดวยดอกเบ้ียรับของเงินใหกูยืมระยะสั้นจากบริษัท ดีดี มารท โฮลดิ้ง จํากัด (“DDH”) 

และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบรษัิท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด (“WEH”) ซึ่งมี DDH และ WEH เปนบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 

รายไดอ่ืน – รายไดจากการขายเศษวัสดุกอสราง เปนตน และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เปนตน โดยในป 2562 – 2564 บริษัทฯ 

มีรายไดอ่ืนจํานวน 21.41 ลานบาท 36.24 ลานบาท และ 21.25 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.54 รอยละ 2.60 และรอยละ 

1.21 ของรายไดรวม ตามลําดับ ท้ังน้ี ในชวงป 2562 – 2564 รายไดอ่ืนสวนใหญมาจากดอกเบ้ียรับจาก DDH เปนจํานวน 18.00 

ลานบาท 29.47 ลานบาท และ 9.12 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งบริษัทฯ ไดรับชําระคืนเงินใหกูยืมคงคางท้ังหมดจาก DDH ในวันท่ี 

15 กรกฎาคม 2564 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีรายไดจากเงินปนผลรับจากเงินลงทุนในหุน WEH เปนจํานวน 4.33 ลานบาท ในป 

2563 และ 0.38 ลานบาท ในป 2564  โดยบริษัทฯ ไดจําหนายเงินลงทุนใน WEH ท้ังหมดใหกับ DDH ในวันท่ี 15 กรกฎาคม 

2564 ดวยเหตุน้ี บริษัทฯ จึงมีรายไดจากดอกเบ้ียรับและเงินปนผลรับจากรายการดังกลาวลดลง 

ตนทุนรวม 

ในป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีตนทุนรวมจํานวน 1,172.41 ลานบาท 1,178.28 ลานบาท และ 1,535.11 ลานบาท 

ตามลําดับ โดยมีตนทุนรับเหมากอสรางคิดเปนสัดสวนรอยละ 96.58 – 100.00 ของตนทุนรวม ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา ท้ังน้ี 

ตนทุนรวมของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 

ประเภทตนทุน 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

1. ตนทุนกอสรางสถานีไฟฟา  516.85  85.25 435.71  89.84 730.20 90.09 

2. ตนทุนกอสรางระบบสายสงและระบบจําหนายไฟฟา  453.08  76.95 693.29  84.88 694.01 86.09 

3. ตนทุนกอสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทน  
201.21  113.89 49.26  90.53 

             

58.41 
82.88 

ตนทุนรับเหมากอสราง 1,171.14  85.38 1,178.27  86.88 1,482.62 87.88 

ตนทุนขายและใหเชา 1.27  91.24 0.02  78.72 52.49 97.76 

ตนทุนรวม 1,172.41  85.38 1,178.28  86.88 1,535.11 88.18 

 

ตนทุนรับเหมากอสราง 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ลานบาท 

รอยละตอ

ตนทุน

กอสราง 

รอยละตอ

รายได

กอสราง 

ลานบาท 

รอยละ

ตอ

ตนทุน

กอสราง 

รอยละ

ตอ

รายได

กอสราง 

ลานบาท 

รอยละ

ตอ

ตนทุน

กอสราง 

รอยละตอ

รายได

กอสราง 

ตนทุนคาวัสดุ และตนทุน

คาแรงที่ใหบริการ 
1,086.42 92.76 79.20 1,110.93 94.28 81.92 1,414.17 95.38 83.82 

คานายหนา 37.40 3.19 2.73 4.28 0.36 0.32 0.00 0.00 0.00 
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คาใชจายเกีย่วกับพนักงาน 23.49 2.01 1.71 31.41 2.67 2.32 31.62 2.13 1.88 

ตนทุนอื่น1 23.83 2.03 1.74 31.64 2.69 2.33 36.84 2.49 2.18 

ตนทุนรับเหมากอสราง 1,171.14 100.00 85.38 1,178.27 100.00 86.88 1,482.63 100.00 87.88 

หมายเหตุ :  

 1. ตนทุนอื่น ประกอบดวยคาที่ปรึกษา คาธรรมเนียม คาใชจายประมาณการการประกันผลงาน คาปรับและคาความเสียหาย และคาเส่ือม

ราคาทรัพยสิน เปนตน 

ตนทุนรับเหมากอสราง  

ตนทุนรับเหมากอสรางของบริษัทฯ ประกอบดวยตนทุนคาวัสดุ ตนทุนคาแรงท่ีใหบริการ คานายหนา และคาใชจายท่ี

เก่ียวกับพนักงาน เปนตน โดยในป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีตนทุนรับเหมากอสรางจํานวน 1,171.14 ลานบาท 1,178.27 ลาน

บาท และ 1,535.11 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวน รอยละ 85.38 รอยละ 86.88 และ รอยละ 88.18 ของรายไดรับเหมา

กอสราง ตามลําดับ 

ในป 2562 บริษัทฯ มีตนทุนรับเหมากอสรางเปนนจํานวน 1,171.27 ลานบาท ลดลดประมาณรอยละ 15.84  เมื่อเทียบ

กับป 2561 ซึ่งผันแปรตามรายไดจากการรับเหมากอสรางในป 2562 ท่ีลดลงประมาณรอยละ 21.80 เมื่อเทียบกับป 2561 

นอกจากน้ัน เน่ืองจากโครงสรางรายไดรับเหมากอสรางในป 2562 ไดเปลี่ยนจากฐานลูกคาท่ีเปนงานกอสรางโรงไฟฟาพลังงาน

ทดแทนของภาคเอกชนมาเปนงานกอสรางของภาครัฐ ซึ่งสวนใหญเปนการกอสรางสถานีไฟฟา ระบบสายสงและระบบจําหนาย

ไฟฟา ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนตนทุนคาวัสดุ และตนทุนคาแรงท่ีใหบริการตอรายไดรับเหมากอสรางเพ่ิมสูงข้ึน อยางไรก็ตาม 

บริษัทฯ ยังไดควบคุมคาใชจายตางๆ ท่ีไมจําเปน เพ่ือใหสอดคลองกับรายไดรับเหมากอสรางท่ีลดลงในป 2562 สงผลใหคาใชจาย

เก่ียวกับพนักงานและตนทุนอ่ืนลดลงประมาณรอยละ 16.78 เมื่อเทียบกับป 2561  

ในป 2563 บริษัทฯ มีตนทุนรับเหมากอสราง 1,178.27 ลานบาท เพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 0.61 เมื่อเทียบกับป 2562 ซึ่ง

มีมูลคาใกลเคียงอัตราสวนตนทุนรับเหมากอสรางตอรายไดจากการรับเหมากอสรางในป 2562 เน่ืองจากบริษัทฯ มีโครงสราง

รายไดรับเหมากอสรางในป 2563 จากฐานลูกคาท่ีเปนงานกอสรางของภาครัฐ ซึ่งสวนใหญเปนการกอสรางสถานีไฟฟา ระบบสาย

สงและระบบจําหนายไฟฟา คลายคลึงกับโครงสรางรายไดรบัเหมากอสรางในป 2562  ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนตนทุนคาวัสดุและ

ตนทุนคาแรงท่ีใหบริการตอรายไดรับเหมากอสรางประมาณรอยละ 81.92 ซึ่งเพ่ิมสูงเล็กนอย เมื่อเทียบกับอัตราสวนดังกลาวในป 

2562 อยางไรก็ตาม คาใชจายเก่ียวกับพนักงานและตนทุนอ่ืนไดเพ่ิมข้ึนจาก 47.32 ลานบาทในป 2562 เปนจํานวน 63.05 ลาน

บาทในป 2563 เน่ืองจากบริษัทฯ ไดมีการวาจางจํานวนพนักงานเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับงานกอสรางท่ีเกิดข้ึนหลายแหงมากข้ึน  

ในป 2564 บริษัทฯ มีตนทุนรับเหมากอสราง 1,482.62 ลานบาท เพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 25.83 เมื่อเทียบกับปกอน

หนา ซึ่งผันแปรตามรายไดจากการรับเหมากอสรางในป 2564 ท่ีเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 24.41 เมื่อเทียบกับปกอนหนา อยางไรก็

ตาม บริษัทฯ มีอัตราสวนตนทุนรับเหมากอสรางตอรายไดจากการรับเหมากอสรางเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 86.88 เปนรอยละ 87.88 

เน่ืองจากบริษัทฯ ยังคงมีโครงสรางรายไดรับเหมากอสรางของป 2564 จากฐานลูกคาท่ีเปนงานกอสรางของภาครัฐ ซึ่งสวนใหญ

เปนการกอสรางสถานีไฟฟา ระบบสายสงและระบบจําหนายไฟฟา คลายคลึงกับโครงสรางรายไดรับเหมากอสรางในป 2562 และ 

2563 ทําใหบริษัทฯ มีอัตราสวนตนทุนคาวัสดุและตนทุนคาแรงท่ีใหบริการตอรายไดรับเหมากอสรางประมาณรอยละ 83.82 ซึ่ง

เพ่ิมสูงเล็กนอย เมื่อเทียบกับอัตราสวนดังกลาวในปกอนหนา อยางไรก็ตาม คาใชจายเก่ียวกับพนักงานและตนทุนอ่ืนไดเพ่ิมข้ึนจาก 

63.05 ลานบาท ในปกอนหนา เปนจํานวน 68.46 ลานบาท ในป 2564 เน่ืองจากบริษัทฯ มีเงินเดือนพนักงานท่ีเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือ

รองรับงานกอสรางท่ีเพ่ิมมากข้ึน และในสวนของคาใชจายเก่ียวกับคาท่ีปรึกษาทางการเงินและกฏหมายเพ่ือเตรียมตัววางแผนเขา

ตลาดหลักทรัพย 
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ต้นทุนจากการขายและใหเชา 

ตนทุนจากการขายและใหเชาประกอบดวยตนทุนจากการซื้อสินคามาเพ่ือขายเปนหลัก ซึ่งเกิดจากฐานลูกคาเดิมตองการ

ใหบริษัทฯ ชวยประสานงานและจัดหาอุปกรณจากผูจัดหาสินคาของบริษัทฯ เพ่ือนําสินคามาจัดจําหนายใหกับลูกคาดังกลาว โดย

ในป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีตนทุนจากการขายและใหเชาจํานวน 1.27 ลานบาท 0.02 ลานบาท และ 52.49 ลานบาท 

ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.00 – 3.42 ของตนทุนรวม ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา 

กําไรขั้นตน 

ในป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีกําไรข้ันตนจํานวน 200.73 ลานบาท 177.91 ลานบาท และ 205.74 ลานบาท ตามลําดบั 

คิดเปนอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 14.62 รอยละ 13.12 และรอยละ 11.82 ตามลําดับ โดยสวนใหญมาจากกําไรข้ันตนจากการ

รับเหมากอสรางเปนหลัก ท้ังน้ี กําไรข้ันตนของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 

ประเภทกําไรขั้นตน 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ลานบาท อัตรารอยละ ลานบาท อัตรารอยละ 
ลาน

บาท 
อัตรารอยละ 

1. กําไรขั้นตนจากการกอสรางสถานีไฟฟา  89.42  14.75 49.25  10.16 80.34 9.91 

2. กําไรขั้นตนจากการกอสรางระบบสายสงและระบบจาํหนายไฟฟา  135.73  23.05 123.50  15.12 112.14 13.91 

3. กําไรขั้นตนจากการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทน  (24.54) -13.89 5.16  9.47 12.06 17.11 

กําไรขั้นตนจากการรับเหมากอสราง 200.61  14.62 177.91  13.12 204.54 12.12 

กําไรขั้นตนจากการขายและใหเชา 0.12  8.76 0.00  21.28 1.20 2.24 

กําไรขั้นตน 200.73  14.62 177.91  13.12 205.74 11.82 

กําไรขั้นตนจากการรับเหมากอสราง 

ในป 2562 บริษัทฯ มีกําไรข้ันตนจากการรับเหมากอสรางเปนจํานวน 200.61 ลานบาท ลดลงรอยละ 44.66 เมื่อเทียบ

กับงวดเดียวกับของปกอน คิดเปนอัตรากําไรข้ันตนจากการรับเหมากอสรางรอยละ 14.62 โดยสวนใหญมาจากการกอสรางระบบ

สายสงและระบบจําหนายไฟฟา และการกอสรางสถานีไฟฟาเปนจํานวน 135.73 ลานบาท และ 89.42 ลานบาท คิดเปนอัตรา

กําไรข้ันตนจากการรับเหมากอสรางรอยละ 23.05 และรอยละ 14.76 ตามลําดับ ซึ่งกําไรข้ันตนจากการกอสรางระบบสายสงและ

ระบบจําหนายไฟฟาลดลงจากรอยละ 44.13 ในป 2561 เปนรอยละ 23.05 ในป 2562 เปนผลมาจากโครงการกอสรางระบบสาย

สงและระบบจําหนายไฟฟาในป 2562 สวนใหญกวารอยละ 90.20 เปนงานกอสรางของภาครัฐ ซึ่งมีการแขงขันดานราคามากกวา

งานกอสรางภาคเอกชน และมีความยืดหยุนไมมากในการเจรจาตอรองกับคูคา สงผลใหมีอัตรากําไรข้ันตนเฉลี่ยจากงานของภาครัฐ

ต่ํากวางานภาคเอกชน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีกําไรข้ันตนจากการกอสรางสถานีไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 13.39 เปนรอยละ 

14.75 ในป 2562 โดยมีสาเหตุจากการรูรายไดสวนใหญจากโครงการกอสรางเสาไฟฟาแรงสูงใหกับกิจการไฟฟา สวัสดิการ

สัมปทานกองทัพเรือท่ีจังหวัดชลบุรี ในขณะท่ีกําไรข้ันตนจากการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทนในป 2562 ติดลบเน่ืองจาก

โครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานลมของบริษัท วินชัย จํากัด จังหวัดมุกดาหาร มีตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกวาท่ีมีการประมาณการไว 

สงผลใหบริษัทฯ มีการปรับลดประมาณการกําไรของโครงการลงจากประมาณการกําไรตอนเริ่มโครงการ  

ในป 2563 บริษัทฯ มีกําไรข้ันตนจากการรับเหมากอสรางเปนจํานวน 177.91 ลานบาท ลดลงรอยละ 11.32 เมื่อเทียบ

กับงวดเดียวกับของปกอน คิดเปนอัตรากําไรข้ันตนจากการรับเหมากอสรางรอยละ 13.12 โดยสวนใหญมาจากการกอสรางระบบ

สายสงและระบบจําหนายไฟฟา และการกอสรางสถานีไฟฟาเปนจํานวน 123.50 ลานบาท และ 49.25 ลานบาท คิดเปนอัตรา

กําไรข้ันตนจากการรับเหมากอสรางรอยละ 15.12 และรอยละ 10.16 ตามลําดับ ซึ่งกําไรข้ันตนจากการกอสรางระบบสายสงและ

ระบบจําหนายไฟฟาลดลงจากรอยละ 23.05 ในป 2562 เปนรอยละ 15.12 ในป 2563 และกําไรข้ันตนจากการกอสรางสถานี

ไฟฟาท่ีลดลงจากรอยละ 14.75 เปนรอยละ 10.16 ในป 2563 เปนผลมาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 

ภายในประเทศ สงผลใหสภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังไมฟนตัว รวมท้ังภาคเอกชนสวนใหญชะลอการลงทุนใหม ดวยเหตุน้ี 
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ภาครัฐจึงใชนโยบายกระตุนเศรษฐกิจจากการลงทุนของภาครัฐ ซึ่งทําใหบริษัทฯ หันมารับงานโครงการรับเหมากอสรางจากการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคเปนหลัก  

ในป 2564 บริษัทฯ มีกําไรข้ันตนจากการรับเหมากอสรางเปนจํานวน 205.74 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 15.64 เมื่อกับ

ของปท่ีแลว คิดเปนอัตรากําไรข้ันตนจากการรับเหมากอสรางรอยละ 12.12 โดยกําไรข้ันตนจากการรับเหมากอสรางของบริษัทฯ 

สวนใหญมาจากการกอสรางระบบสายสงและระบบจําหนายไฟฟา และการกอสรางสถานีไฟฟาเปนจํานวน 112.14 ลานบาท และ 

80.34 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรข้ันตนจากการรับเหมากอสรางรอยละ 13.91 และรอยละ 9.91 ตามลําดับ ซึ่งลดลงเมื่อเทียบ

กับปกอนหนา อยางไรก็ตาม อัตรากําไรข้ันตนป 2564 มีความใกลเคียงกับอัตรากําไรข้ันตนของป 2563 เน่ืองจากรายไดหลักของ

บริษัทฯ ยังคงมาจากภาครัฐเปนหลัก 

กําไรขั้นตนจากการขายและใหเชา 

ในป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีกําไรข้ันตนจากการขายและใหเชาจํานวน 0.12 ลานบาท 0.004 ลานบาท และ 1.20 ลาน

บาท ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรข้ันตนจากการขายและใหเชารอยละ 8.76 รอยละ 21.28 และรอยละ 2.24 ตามลําดับ ในชวง

ระยะเวลาท่ีผานมา ท้ังน้ี อัตรากําไรข้ันตนจากการขายและใหเชาท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแตละปข้ึนอยูกับประเภทของสินคาท่ีขาย 

และการเจรจาของทางบริษัทฯ 

คาใชจายในการบริหาร 

 ในป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีคาใชจายในการบริหารเปนจํานวน 102.09 ลานบาท 103.21 ลานบาท และ 125.11 ลาน

บาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 7.32 รอยละ 7.41 และรอยละ 7.19 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยคาใชจายในการบริหาร

ของบริษัทฯ ประกอบดวยคาใชจายพนักงาน คาตอบแทนกรรมการ คาท่ีปรึกษา  คาธรรมเนียมธนาคาร คาเสื่อมราคาและคาตัด

จําหนาย และคาใชจายบริหารอ่ืน ท้ังน้ี คาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ ในชวงเวลาท่ีผานมามีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

คาใชจายในการบริหาร 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

คาใชจายพนกังาน 65.99 4.73 65.56 4.71 69.73 4.01 

คาตอบแทนกรรมการ 3.03 0.22 3.06 0.22 3.09 0.18 

คาที่ปรึกษา 4.51 0.32 4.18 0.30 11.23 0.64 

คาธรรมเนียมธนาคาร 6.42 0.46 6.05 0.43 6.31 0.36 

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 10.63 0.76 11.76 0.84 13.38 0.77 

คาใชจายบริหารอื่น 11.51 0.83 12.60 0.91 21.37 1.23 

คาใชจายในการบริหาร 102.09 7.32 103.21 7.41 125.16 7.19 

 ในป 2562 บริษัทฯ มีคาใชจายในการบริหารเปนจํานวน 102.09 ลานบาท เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 13.44 เทียบกับป 

2561 คิดเปนสัดสวนรอยละ 7.32 ของรายไดรวม ซึ่งประกอบดวย คาใชจายพนักงาน คาตอบแทนกรรมการ คาท่ีปรึกษา 

คาธรรมเนียมธนาคาร คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย และคาใชจายบริหารอ่ืนเปนจํานวน 65.99 ลานบาท 3.03 ลานบาท 4.51 

ลานบาท 6.42 ลานบาท 10.63 ลานบาท และ 11.51 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.73 รอยละ 0.22 รอยละ 0.32 รอยละ 

0.46 รอยละ 0.76 และรอยละ 0.83 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยคาใชจายในการบริหารท่ีเพ่ิมข้ึนในป 2562 สวนใหญเกิดจาก

คาใชจายพนักงานเพ่ิมข้ึนจํานวน 9.16 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทฯ ไดวาจางพนักงานเพ่ิมข้ึน เพ่ือเตรียมรองรับรองรับการประมูล

งานใหมท่ีจะเกิดข้ึนในระหวางป 2562 รวมท้ังมีคาธรรมเนียมธนาคารสําหรับการออกหนังสือค้ําประกันเพ่ิมข้ึนจํานวน 5.06 ลาน

บาท เพ่ือนําไปใชประมูลงานโครงการใหมเพ่ิมมากข้ึน 

ในป 2563 บริษัทฯ มีคาใชจายในการบริหารเปนจํานวน 103.21 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.09 เทียบกับป 2562 คิด

เปนสัดสวนรอยละ 7.41 ของรายไดรวม ซึ่งประกอบดวยคาใชจายพนักงาน คาตอบแทนกรรมการ คาท่ีปรึกษา คาธรรมเนียม
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ธนาคาร คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย และคาใชจายบริหารอ่ืนเปนจํานวน 65.56 ลานบาท 3.06 ลานบาท 4.18 ลานบาท 

6.05 ลานบาท 11.76 ลานบาท และ 12.60 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.71 รอยละ 0.22 รอยละ 0.30 รอยละ 0.43 รอย

ละ 0.84 และรอยละ 0.91 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยมีคาใชจายในการบริหารท่ีเพ่ิมข้ึนจากคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมี

ตัวตนท่ีมีการเริ่มใชงานระบบบัญชีใหม  

ในป 2564 บริษัทฯ มีคาใชจายในการบริหารเปนจํานวน 125.16 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 21.23 เทียบกับปกอนหนา 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 7.19 ของรายไดรวม ซึ่งประกอบดวย คาใชจายพนักงาน คาตอบแทนกรรมการ คาท่ีปรึกษา คาธรรมเนียม

ธนาคาร คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย และคาใชจายบริหารอ่ืนเปนจํานวน 69.73 ลานบาท 3.09 ลานบาท 11.23 ลานบาท 

6.31 ลานบาท 13.38 ลานบาท และ 21.38 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.01 รอยละ 0.18 รอยละ 0.64 รอยละ 0.36 รอย

ละ 0.77 และรอยละ 1.23 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยคาใชจายในการบริหารท่ีเพ่ิมข้ึนในป 2564 เพ่ิมข้ึนจากคาท่ีปรึกษา

การเงิน คาท่ีปรึกษาอ่ืน และคาใชจายในการบริหารงานอ่ืน 

ตนทุนทางการเงิน 

ในป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินเปนจํานวน 17.12 ลานบาท 38.42 ลานบาท และ 33.66 ลานบาท 

ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ1.23 รอยละ 2.76 และรอยละ 1.33 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยตนทุนทางการเงินของบริษัท

ฯ ในชวงเวลาท่ีผานมามีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ตนทุนทางการเงิน 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ดอกเบี้ยจาย 11.23 0.81 32.75 2.35 27.09 1.56 

คาที่ปรึกษาทางการเงินและนายหนาซ้ือขายตราสารหนี ้ 5.26 0.38 3.96 0.28 4.95 0.28 

คาธรรมเนียมวงเงินสินเชื่อ 0.64 0.05 1.71 0.12 1.62 0.09 

ตนทุนทางการเงิน 17.12 1.23 38.42 2.76 33.66 1.93 

ในป 2562 บริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินเปนจํานวน 17.12 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยดอกเบ้ียจาย คาท่ีปรึกษาทางเงิน

และนายหนาซื้อขายตราสารหน้ี และคาธรรมเนียมวงเงินสินเช่ือ โดยมีตนทุนทางการเงินเพ่ิมข้ึนจํานวน 4.02 ลานบาท เมื่อเทียบ

กับงวดเดียวกันของปกอน เน่ืองจากในเดือนสิงหาคม ป 2562 บริษัทฯ ไดออกหุนกูและตั๋วแลกเงินรวมเปนจํานวน 240.00 ลาน

บาท และออกหุนกูและตั๋วแลกเงินเพ่ิมข้ึน จนบริษัทฯ มีภาระหน้ีดังกลาวคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 310.00 

ลานบาท โดยจายอัตราดอกเบ้ียสําหรับหุนกูและตั๋วแลกเงินประมาณรอยละ 6.50 – 7.00 ตอป รวมท้ังคาท่ีปรึกษาทางเงิน และ

นายหนาซื้อขายตราสารหน้ีดังกลาวเปนจํานวน 5.25 ลานบาท นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีดอกเบ้ียจายตามภาระหน้ีเงินกูยืมกับ

เจาหน้ีสถาบันการเงิน โดยมีอัตราดอกเบ้ียจายประมาณรอยละ MLR – 1.00 และ MOR – 1.50 ตอป  

ในป 2563 บริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินเปนจํานวน 38.42 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 21.30 ลานบาท เมื่อเทียบกับงวด

เดียวกันของปกอน เน่ืองจากบริษัทฯ ไดชําระดอกเบ้ียจายจากหุนกูและตั๋วแลกเงินเดิมท่ีมีภาระหน้ีจํานวน 310 ลานบาทเต็มป 

รวมท้ังดอกเบ้ียจากหุนกูและตั๋วแลกเงินท่ีมีภาระหน้ีเพ่ิมข้ึนประมาณ 90.59 ลานบาท โดยจายอัตราดอกเบ้ียสําหรับหุนกูและตั๋ว

แลกเงินประมาณรอยละ 6.50 – 7.00 ตอป รวมท้ังคาท่ีปรึกษาทางเงิน และนายหนาซื้อขายตราสารหน้ีดังกลาวเปนจํานวน 3.96 

ลานบาท นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีดอกเบ้ียจายตามภาระหน้ีเงินกูยืมกับเจาหน้ีสถาบันการเงิน โดยมีอัตราดอกเบ้ียจายประมาณ

รอยละ 2 ตอป เปนระยะเวลา 2 ป สําหรับตั๋วสัญญาใชเงินวงเงิน 14 ลานบาท ในชวงการแพรระบาด COVID-19 และอัตรา

ดอกเบ้ียจาย MLR ตอป สําหรับวงเงินสินเช่ืออ่ืนกับเจาหน้ีสถาบันการเงิน 

ในป 2564 บริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินเปนจํานวน 33.66 ลานบาท ลดลงรอยละ 12.40 เมื่อเทียบกับปกอนหนา 

เน่ืองจากดอกเบ้ียจายท่ีลดลงจากหน้ีหุนกูและตั๋วแลกเงินท่ีลดลง ในขณะท่ีบริษัทฯ มีเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี 
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ตนทุนดอกเบ้ียจายสถาบันการเงินในป 2564 ของบริษัทฯ อยูท่ีรอยละ 2.00 – MLR ตอป และอัตราดอกเบ้ียของหุนกู และตั๋วแลก

เงินของบริษัทฯ อยูท่ีรอยละ 6.50 – 7.25 ตอป  

กําไรสทุธ ิ

ในป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 80.87 ลานบาท 56.69 ลานบาท และ 55.65 ลานบาท ตามลําดับ คิด

เปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 11.15 รอยละ 5.80 รอยละ 4.07 และรอยละ 3.20 ตามลําดับ ท้ังน้ี กําไรสุทธิของบริษัทฯ ในชวงเวลา

ท่ีผานมามีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

ในป 2562 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 80.87 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับป 2561 ท่ีมีกําไรสุทธิจํานวน 197.52 ลาน

บาท เน่ืองจากโครงการงานกอสรางท่ีรับรูรายไดในป 2561 สวนใหญเปนโครงการงานกอสรางใหกับภาคเอกชน ซึ่งมีกําไรเฉลี่ย

มากกวาโครงการงานกอสรางท่ีรับรูรายไดในป 2562 ท่ีมีสัดสวนรอยละ 83.97 มาจากโครงการงานกอสรางใหกับภาครัฐ 

นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังไดรับรูผลขาดทุนจากโครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานลมของบริษัท วินชัย จํากัด จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมี

ตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกวาท่ีมีการประมาณการไว รวมท้ังคาใชจายในการบริหารท่ีเพ่ิมข้ึนดังท่ีกลาวมาขางตน 

ในป 2563 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 56.69 ลานบาท ลดลงรอยละ 29.90 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนหนา 

โดยมีสาเหตมุาจากโครงการท่ีรับรูรายไดในป 2563 สวนใหญยังคงเปนโครงการงานกอสรางใหกับภาครัฐ ซึ่งมีกําไรเฉลี่ยนอยกวา

โครงการงานกอสรางใหกับภาคเอกชน รวมท้ังตนทุนทางการเงินสูงข้ึนดังท่ีกลาวมาขางตน 

ในป 2564 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิลดลงรอยละ 1.84 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เน่ืองจาก ณ ปจจุบันมีผูเขารวม

ประมูลงานเพ่ิมมากข้ึน ทําใหมีการแขงขันสูงข้ึน ประกอบกับตนทุนสินคาและคาแรงผูรับเหมาสูงข้ึน จึงทําใหบริษัทมีกําไรข้ันตนท่ี

ลดลง จากตนทุนรวมท่ีเพ่ิมข้ึน แตบริษัทสามารถลดตนทุนทางการเงิน และคาใชจายในการบริหารตอรายไดรวม ลดลงจากชวง

เดียวกันของปกอน  

การวิเคราะหฐานะทางการเงิน 

สินทรัพยรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 – 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 1,299.83 ลานบาท 2,018.14 ลานบาท 1,889.12 

ลานบาท และ 1,773.46 ลานบาท ตามลาํดับ โดยสินทรัพยท่ีสําคัญของบริษัทฯ ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ี

การคาและลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา – หมุนเวียน เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ํา

ประกัน เงินลงทุนระยะยาว และท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ท้ังน้ี รายละเอียดของสินทรัพยท่ีสําคัญของบริษัทฯ ในชวงเวลาท่ีผาน

มามีดังตอไปน้ี 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 – 2564 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเปนจํานวน 273.80 ลานบาท 376.10 

ลานบาท 144.18 ลานบาท และ 312.33 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.06 รอยละ 18.64 รอยละ 7.63 และรอยละ 17.61 ของ

มูลคาสินทรัพยรวม ตามลําดับ โดยสวนใหญเปนเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ท้ังน้ี การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสดของบริษัทฯ เกิดจากการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของเงินสดสุทธิท่ีไดมาจาก หรือใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรม

ลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินเปนหลัก (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวขอ การวิเคราะหกระแสเงินสด) 

ลูกหนีก้ารคาและลูกหนี้อ่ืน 

บริษัทฯ มีลูกหน้ีการคาประกอบดวยลูกหน้ีการคา และลูกหน้ีงานบริการ และเช็ครับลวงหนา โดยบริษัทฯ จะรับรูรายได

จากการรับเหมากอสรางรายไดตามอัตราสวนของงานกอสรางท่ีแลวเสร็จ ท้ังน้ี บริษัทฯ จะทําการออกใบแจงหน้ีใหกับลูกคาเมื่อ
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ความคืบหนาของงานเสร็จตามท่ีระบุไวในสัญญาจาง และจัดทําใบสงงวดงานใหลูกคารับทราบ พรอมกับบันทึกบัญชีเปนลูกหน้ีงาน

บริการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการใหเครดิตเทอมแกผูวาจางประมาณ 30 - 60 วัน  

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้งานบริการ 231.85 79.35 207.98 66.00 22.54 10.14 

เช็ครับลวงหนา 20.83 7.13 83.62 26.54 178.16 80.17 

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - - - - - - 

รวมลูกหน้ีการคา 252.68 86.48 291.60 92.54 200.70 90.32 

ลูกหนี้อื่น 39.49 13.52 23.50 7.46 21.52 9.68 

รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 292.17 100.00 315.10 100.00 222.22 100.00 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 – 2564 บริษัทฯ มีลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนเปนจํานวน 292.17 ลานบาท 315.10 ลาน

บาท และ 222.22 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 14.48 รอยละ 16.68 และรอยละ 12.53 

ตามลําดับ โดย ณ สิ้นป 2562 บริษัทฯ มีลูกหน้ีการคาเพ่ิมข้ึนจํานวน 202.99 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพ่ิมข้ึนรอยละ 408.55 

เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน โดยมีสาเหตุมาจากการมีลูกหน้ีกิจการไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือจํานวน 174.94 

ลานบาท และเช็ครับลวงหนาจากการไฟฟาสวนภูมิภาคจํานวน 20.83 ลานบาท  

ณ สิ้นป 2563 บริษัทฯ มีลูกหน้ีการคาเพ่ิมข้ึนจํานวน 38.92 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพ่ิมข้ึนรอยละ 15.40 เมื่อเทียบ

กับงวดเดียวกันของปกอน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการมีลกูหน้ีการไฟฟาสวนภมูิภาคจํานวน 165.45 ลานบาท และเช็ครับลวงหนา

จากการไฟฟาสวนภูมิภาคจํานวน 83.62 ลานบาท  

ณ สิ้น ป 2564 บริษัทฯ มีลูกหน้ีการคาลดลงจํานวน 90.90 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 0.29 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป 

2563 โดยมีสาเหตุมาจากเช็ครับลวงหนาจากการไฟฟาสวนภูมิภาคเพ่ิมข้ึนจํานวน 178.16 ลานบาท 

ลูกหน้ีการคา 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 203.89 87.94 195.45 93.98 20.86 92.55 

เกินกําหนดชําระไมเกิน 3 เดือน 27.95 12.06 12.53 6.02 1.47 6.52 

เกินกําหนดชําระเกิน 3 เดือน - - - - 0.21 0.93 

รวมลูกหน้ีการคา 231.85 100.00 207.98 100.00 22.54 100.00 

อยางไรก็ตาม ณ สิ้นป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีลูกหน้ีการคาท่ียังไมถึงกําหนดชําระจํานวน 203.89 ลานบาท 195.45 

ลานบาท และ 20.86 ลานบาท คิดเปนสัดสวน รอยละ 87.94 รอยละ 93.98 และรอยละ 92.55 ของลูกหน้ีการคาท้ังหมด 

ตามลําดับ และมีลูกหน้ีการคาท่ีเกินกําหนดชําระเปนระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน จํานวน 27.95 ลานบาท 12.53 ลานบาท และ 

1.47 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.06 รอยละ 6.02 และรอยละ 6.52 ของลูกหน้ีการคาท้ังหมด ตามลําดับ โดยบริษัทฯ ไม

มีลูกหน้ีการคาท่ีเกินกําหนดชําระเปนระยะเวลาเกิน 3 เดือน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการติดตามการชําระหน้ีท่ีดี และ

ลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ เปนหนวยงานของภาครัฐท่ีมีความนาเช่ือถือ และมีความมั่นคงทางดานการเงิน 

ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดนําขอมูลท่ีมีการคาดการณไปในอนาคต (Forward-Looking Information) มาพิจารณาในการวัดผล

ขาดทุนดานเครดิตตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 โดยการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตออัตราการสูญเสีย ซึ่งพบวาปจจัยท่ีมี

ผลกระทบตออัตราสูญเสีย คือ ดัชนีผลประกอบการ (อางอิงอัตราดัชนีแนวโนมของมูลคาการลงทุนกอสราง โดยรายงานของวิจัย
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กรุงศรี ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2564) ไดแสดงมูลคาการลงทุนกอสรางโดยรวมท่ีคาดวาจะขยายตัวในอัตรารอยละ 4.5 – 5.0 ในป 

2564 และรอยละ 5.0 – 5.5 ในป 2565 – 2566 โดยบริษัทฯ คาดการณวาจะเติบโตเรงข้ึนในอัตรารอยละ 5 ดังน้ัน อัตราผล

ประกอบการเพ่ิมข้ึน อัตราสูญเสียลดลงรอยละ 5 และอัตราผลประกอบการลดลงและผลประกอบการปกติ อัตราการสูญเสีย

เทากับศูนย ท้ังน้ี อัตราการเพ่ิมข้ึน/ลดลงจากอดีตท่ีผานมาไมเกินรอยละ 0.1 ของอัตราสูญเสียงวดกอนหนา ดวยเหตุน้ี บริษัทฯ 

จึงไมนําขอมูลท่ีมีการคาดการณไปในอนาคต (Forward-Looking Information) มาใชในการวัดมูลคาของผลขาดทุนดานเครดิตท่ี

คาดวาจะเกิดข้ึนของลูกคาการคาตามวิธีอยางงาย (Simplified Approach) เน่ืองดวยบริษัทฯ ไดประเมินผลกระทบดังกลาว ซึ่งไม

มีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไมปรับปรุงมูลคาลูกหน้ีการคาในป 2564  

ลูกหน้ีอ่ืน 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ดอกเบี้ยคางรับ 8.66 24.06 8.43 35.89 0.16 0.74 

คาใชจายจายลวงหนา 4.29 11.93 2.40 10.20 3.99 18.54 

คาธรรมเนียมธนาคารจายลวงหนา 3.38 9.41 4.41 18.74 1.72 8.00 

ลูกหนี้จากการเรียกเก็บคาเสียหาย 5.66 15.74 - - - - 

ภาษีซ้ือไมถึงกําหนด 5.71 15.87 5.15 21.93 4.04 18.77 

ภาษีมูลคาเพิ่ม 7.83 21.77 1.98 8.44 7.27 33.78 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลถูก หัก ณ ทีจ่าย - - 0.16 0.68 - - 

อื่นๆ 0.44 1.22 0.97 4.11 4.34 20.17 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 35.98 100.00 23.50 100.00 21.52 100.00 

นอกจากน้ัน ณ สิ้นป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีลูกหน้ีอ่ืน ซึ่งประกอบดวยดอกเบ้ียคางรับ คาธรรมเนียมธนาคารจาย

ลวงหนา คาใชจายจายลวงหนา ลูกหน้ีจากการเรียกเก็บคาเสียหาย ภาษีซื้อไมถึงกําหนด และภาษีมูลคาเพ่ิม เปนตน รวมเปน

จํานวน 35.98 ลานบาท 23.50 ลานบาท และ 21.52 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับ รอยละ 1.96 รอยละ 1.24 

และรอยละ 1.21 ตามลําดับ ท้ังน้ี ณ สิ้นป 2562 บริษัทฯ มีลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ียคางรับเปนหลัก เน่ืองจากบริษัทฯ ไดให

เงินกูยืมแกบริษัท ดีดี มารท โฮลดิ้ง จํากัด (“DDH”) ซึ่งเปนกิจการท่ีเก่ียวของกันเพ่ิมข้ึนจาก 150 ลานบาท เปน 327 ลานบาท 

แต ณ สิ้นป 2563 บริษัทฯ มีลูกหน้ีอ่ืนลดลงจากลูกหน้ีจากการเรียกเก็บคาเสียหายจํานวน 5.66 ลานบาท โดยมีสาเหตุมาจากการ

ท่ีผูรับเหมารายหน่ึงประสบปญหาขาดสภาพคลองและไมสามารถดําเนินการกอสรางตอได ทําใหบริษัทฯ จําเปนตองจางผูรับเหมา

รายอ่ืนเขาดําเนินการกอสรางแทน ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไดเรียกเก็บคาเสียหายดังกลาวกับผูรับเหมาท่ีประสบปญหาดังกลาว โดยหัก

กลบลบหน้ีคาเสียหายดังกลาวกับมูลคางานท่ีลูกหน้ีดังกลาวไดทําเสร็จแลว แตบริษัทฯ ยังไมไดจายเงิน  

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

ณ สิ้นป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมระยะสั้นแก DDH ลานบาท 327.00 ลานบาท 297.00 ลานบาท และ ไมมี

ยอดคงเหลือ ในป 2564 คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 16.20 รอยละ 15.72 ตามลําดับ โดยคิดอัตราดอกเบ้ียอยูท่ี

รอยละ 9.00 – 9.14 ตอป ซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียท่ีสูงกวาตนทุนจากการออกหุนกูระยะสัน้ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 7.00 ตอป อยางไร

ก็ตาม ในเดือนกรกฎาคม 2564 บริษัทฯ ไดรับชําระหน้ีเงินใหกูยืมพรอมดอกเบ้ียจาก DDH ครบท้ังหมดแลว และบริษัทฯ ไมมี

นโยบายใหเงินกูกับบริษัทอ่ืนตอไปในอนาคต 

สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา – หมุนเวียน 

 สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญาประกอบดวยรายไดท่ียังไมไดเรียกเก็บ และลูกหน้ีเงินประกันผลงาน ท้ังน้ี รายไดท่ียังไมเรียก

เก็บเกิดจากมูลคาของรายไดตามอัตราสวนของความสําเร็จของงานรับเหมากอสรางท่ียังไมไดเรียกเก็บเงินจากลูกคา โดยรายไดท่ี

ยังไมไดเรียกเก็บจะข้ึนอยูกับความแตกตางของระยะเวลาของความสําเร็จของงานและระยะเวลาในการออกใบแจงหน้ี ซึ่งปกติ

บริษัทฯ จะออกใบแจงหน้ีใหกับลูกคาเมื่อความคืบหนาของงานเสร็จตามท่ีระบุไวในสัญญาจาง และจัดทําหนังสือสงมอบ ในขณะท่ี
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ลูกหน้ีเงินประกันผลงานเกิดจากเงินประกันผลงานคิดเปนอัตรารอยละ 10.00 ของมูลคาสัญญาจาง โดยมีระยะเวลาประกันผลงาน

ประมาณ 1 – 2 ป ยกเวนอุปกรณท่ีผูผลิตรับประกัน 3 ปข้ึนอยูกับประเภทของงาน 

ณ สิ้นป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญาจํานวน 346.87 ลานบาท 464.87 ลานบาท และ 657.30 

ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 17.19 รอยละ 24.61 และรอยละ 37.06 ตามลําดับ 

 ณ สิ้นป 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญาจํานวน 346.87 ลานบาท ประกอบดวยรายไดท่ียังไมเรียกเก็บจํานวน 

296.77 ลานบาท และลูกหน้ีเงินประกันผลงานจํานวน 50.10 ลานบาท โดยรายไดท่ียังไมเรียกเก็บสวนใหญเกิดจากโครงการกับ

ทางการไฟฟาสวนภูมิภาคจํานวน 7 โครงการ รวมเปนจํานวน 209.53 ลานบาท และโครงการกอสรางสถานีไฟฟาใหกับกิจการ

ไฟฟา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือในจังหวัดชลบุรี จํานวน 45.32 ลานบาท ในขณะท่ีลูกหน้ีเงินประกันผลงานสวนใหญเปน

โครงการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจํานวน 6 โครงการ รวมเปนจํานวน 40.45 ลานบาท 

ณ สิ้นป 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญาจํานวน 464.87 ลานบาท ประกอบดวยรายไดท่ียังไมเรียกเก็บจํานวน 

404.27 ลานบาท และลูกหน้ีเงินประกันผลงานจํานวน 60.60 ลานบาท โดยรายไดท่ียังไมเรียกเก็บสวนใหญเกิดจากโครงการกับ

ทางการไฟฟาสวนภูมิภาคจํานวน 13 โครงการ รวมเปนจํานวน 366.73 ลานบาท และโครงการกับทางการไฟฟานครหลวง จํานวน 

19.29 ลานบาท ในขณะท่ีลูกหน้ีเงินประกันผลงานสวนใหญเปนโครงการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจํานวน 10 โครงการ รวมเปน

จํานวน 52.15 ลานบาท 

ณ สิ้นป 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญาจํานวน 657.30 ลานบาท ประกอบดวยรายไดท่ียังไมเรียกเก็บจํานวน 

522.76 ลานบาท และลูกหน้ีเงินประกันผลงานจํานวน 134.53 ลานบาท โดยรายไดท่ียังไมเรียกเก็บสวนใหญเกิดจากโครงการกับ

ทางการไฟฟาสวนภูมิภาคจํานวน 13 โครงการ รวมเปนจํานวน 382.16 ลานบาท และโครงการกับทางการไฟฟานครหลวงจํานวน 

2 โครงการ รวมเปนจํานวน 37.55 ลานบาท ในขณะท่ีลูกหน้ีเงินประกันผลงานสวนใหญเปนโครงการของการไฟฟาสวนภูมิภาค

จํานวน 12 โครงการ รวมเปนจํานวน 134.53 ลานบาท 

วัสดุคงเหลือ 

ณ สิ้นป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีวัสดุคงเหลือจํานวน 15.99 ลานบาท 35.89 ลานบาท และ 105.36 ลานบาท คิดเปน

สัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 0.79 รอยละ 1.90 และรอยละ 5.94 ตามลําดับ ซึ่งสวนใหญประกอบดวยสายไฟ เหล็กฉาก 

เหล็กทอ อุปกรณไฟฟา และอุปกรณท่ีใชในงานกอสรางโครงการตางๆ 

เงินจายลวงหนาคาวัสดุกอสรางและผูรับเหมา 

ณ สิ้นป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีเงินจายลวงหนาคาวัสดุกอสรางและผูรับเหมาจํานวน 23.68 ลานบาท 84.50 ลาน

บาท และ 138.38 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 1.17 รอยละ 4.47 และรอยละ 7.80 ตามลําดับ ซึ่ง

เพ่ิมข้ึนจากการท่ีบริษัทฯ มีการจางงานผูรับเหมาเพ่ิมมากข้ึน 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน 

ณ สิ้นป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ําประกันจํานวน 251.20 ลานบาท 148.40 ลานบาท และ 

222.54 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 12.45 รอยละ 7.86 และรอยละ 12.55 ตามลําดับ ซึ่งเปนเงินฝาก

ท่ีติดภาระค้ําประกันกับเจาหน้ีสถาบันการเงินท้ังหมด 3 แหง เพ่ือใชเบิกสินเช่ือรวมท้ังหมดในป 2564 จํานวน 1,664.32 ลานบาท 

อยางไรก็ตามในป 2563 บริษัทฯ ไดนําโฉนดท่ีดินกรรมสิทธ์ิของ DDP จํานวน 224 โฉนด และโฉนดท่ีดินกรรมสิทธ์ิของ DDH 

จํานวน 1 โฉนด มูลคาหลักประกันรวม 105.85 ลานบาท ใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันแทนเงินฝาก สงผลใหบริษัทฯ มีเงินฝาก

ธนาคารท่ีติดภาระค้ําประกันลดลงเหลือ 148.40 ลานบาท ณ สิ้นป 2563 เมื่อเทียบกับจํานวน 251.20 ลานบาท ณ สิ้นป 2562 
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เงินลงทุนระยะยาว 

บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวในหุนสามัญของ WEH จํานวน 247.00 ลานบาท ในชวงป 2562 – 2563 โดยท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ไดมีมติรับชําระหน้ีเงินใหกูยืมของ DDH ท่ีมีมูลคา 247.00 

ลานบาท เปนหุนสามัญของ WEH จํานวน 380,000 หุน มูลคาหุนละ 650 บาท คิดเปนมูลคาท้ังหมด 247.00 ลานบาท อยางไรก็

ตาม ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2564 ไดมีมติใหจําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญของ WEH 

จํานวน 380,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท ในราคาหุนละ 650 บาท ซึ่งเทากับราคาทุนของบริษัทฯ คิดเปนมูลคาท้ังหมด 

247.00 ลานบาท คืนใหกับ DDH โดยไดรับเงินมัดจําจํานวน 15.00 ลานบาท ณ วันท่ี 2 เมษายน 2564 ซึ่งเปนวันท่ีบริษัทฯ ทํา

สัญญาซื้อขายหุนกับทาง DDH และบริษัทฯ ไดรับชําระสวนท่ีเหลือครบท้ังจํานวน 232.00 ลานบาท ในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 

ท้ังน้ี ในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทฯ ไดลงทุนใน WEH บริษัทฯ ไดรับเงินปนผลในป 2563 และป 2564 เปนจํานวน 4.33 ลานบาท 

และ 6.84 ลานบาท ตามลําดับ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

ณ สิ้นป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ จํานวน 114.55 ลานบาท 92.60 ลานบาท และ 

85.69 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 5.68 รอยละ 4.90 และรอยละ 4.83 ตามลําดับ โดยประกอบดวย

ท่ีดิน อาคาร และยานพาหนะเปนหลัก 

 ณ สิ้นป 2562 บริษัทฯ มีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ จํานวน 114.55 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึน 3.09 ลานบาท เมื่อ

เทียบกับปกอน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการกอสรางอาคารอเนกประสงคภายในพ้ืนท่ีสํานักงานใหญ ซึ่งมีมูลคา 9.30 ลานบาท 

อยางไรก็ตาม ณ สิ้นป 2563 บริษัทฯ มีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ จํานวน 92.60 ลานบาท หรือลดลง 21.95 ลานบาท เมื่อ

เทียบกับปกอน เน่ืองจากการนํามาใชซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม (TFRS16) ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนตนมา 

ซึ่งเปลี่ยนแปลงการบันทึกมูลคาของยานพาหนะและเครื่องมื่อเครื่องใชของบริษัทฯ จากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ ไปยัง

สินทรัพยสิทธิการใชสุทธิเปนจํานวน 12.82 ลานบาทสําหรับป 2564 บริษัทฯ มีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณเปนจํานวน 85.69 ลาน

บาท หรือลดลง 6.91 ลานบาท เปนผลมาจากการตัดคาเสื่อมราคา 

สินทรัพยสิทธิการใช 

เน่ืองจากงบการเงินของบริษัทสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไดถูกจัดทําข้ึนโดยนํามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาใช โดยมาตรฐานฉบับน้ีไดกําหนดใหผูเชารับรูสินทรัพยและหน้ีสินสําหรับสัญญาเชาทุกรายการ ไมวาจะ

เปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาเงินทุนท่ีมีระยะเวลาในการเชามากกวา 12 เดือน เวนแตมูลคาของสินทรัพยท่ีเชาตาม

สัญญามีมูลคาต่ํา สินทรัพยสิทธิการใชโดยหลักเกิดจากบริษัทเชายานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใช เพ่ือใชในการประกอบธุรกิจ 

โดย ณ สิ้นป 2563 และ ป 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพยสิทธิการใชจํานวน 12.82 ลานบาท และ 11.69 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอ

สินทรัพยรวมเทากับรอยละ 0.68 และรอยละ 0.66 ตามลําดับ  

สินทรัพยไมมีตัวตน 

ณ สิ้นป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งประกอบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร จํานวน 5.24 ลานบาท 

4.87 ลานบาท และ 3.81 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 0.26 รอยละ 0.26 และรอยละ 0.21 ตามลําดบั 

โดยในป 2562 สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษัทฯ ไดลงทุนติดตั้งระบบบัญชีใหม 
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สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน 

การวิเคราะหกระแสเงินสด 

กระแสเงนิสด 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 174.25  (382.25) 104.46  

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กจิกรรมลงทุน (420.51) 103.99  497.67  

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 348.55  46.33  (433.98) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ 102.30  (231.92) 168.15  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 273.80  376.10  144.18  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 376.10  144.18  312.33  

ในป 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทากับ 376.10 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 102.30 ลานบาท เมื่อเทียบกับ

งวดเดียวกันในปกอน โดยมีรายละเอียดของกระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก หรือใชไปในกิจกรรมแตละประเภทดังตอไปน้ี 

• กิจกรรมดําเนินงาน : บริษัทฯ มีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานในป 2562 จํานวน 174.25 ลานบาท ซึ่งมีมา

จากกําไรสําหรับป 2562 จํานวน 80.87 ลานบาท ปรับปรุงดวยรายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับจากการ

ดําเนินงานดวยรายการท่ีไมใชเงินสดและตนทุนทางการเงินจํานวน 56.10 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากคาใชจายภาษี

เงินไดจํานวน 22.06 ลานบาท ตนทุนทางการเงินจํานวน 17.12 ลานบาท และคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายจํานวน 

12.75 ลานบาท นอกจากน้ัน กิจกรรมดําเนินงานไดปรับเปนเงินสดดวยรายการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งในป 

2562 มีเงินสดไดมาจากการลดลงของเงินทุนหมุนเวียนจํานวน 78.48 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากลูกหน้ีการคาและ

ลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 217.20 ลานบาท สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญาลดลง 18.80 ลานบาท เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 

290.52 ลานบาท และหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาลดลง 12.15 ลานบาท และหักดวยเงินสดท่ีจายชําระตนทุนทางการเงิน 

และภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจายจํานวน 19.68 ลานบาท และ 21.53 ลานบาท ตามลําดับ 

• กิจกรรมลงทุน : บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2562 จํานวน 420.51 ลานบาท ซึ่งเกิดจากเงินสด

รับจากเงินฝากประจําท่ีติดภาระค้ําประกันลดลงจํานวน 12.78 ลานบาท เงินสดใชไปในเงินใหกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวของกันจํานวน 437.00 ลานบาท เงินสดรับจากการไดรับชําระคืนเงินใหกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน

จํานวน 20.00 ลานบาท และเงินสดใชไปในการลงทุนเพ่ือซื้อท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนจํานวน

รวม 16.31 ลานบาท 

• กิจกรรมจัดหาเงิน : บริษัทฯ มีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินในป 2562 จํานวน 348.55 ลานบาท ซึ่งเกิด

จากรายการเงินสดจายชําระเงินกูยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 8.43 ลานบาท และจายชําระหน้ีสินตามสัญญาเชาทาง

การเงินจํานวน 5.02 ลานบาท ในขณะเดียวกัน ในป 2562 บริษัทฯ มีการกูยืมเงินเพ่ิมเติมจากการออกหุนกูและตั๋วแลก

เงินจํานวน 310.00 ลานบาท และมีการกูยืมเงินเพ่ิมเติมจากสถาบันการเงินจํานวน 52.00 ลานบาท 

ในป 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเทากับ 144.18 ลานบาท ลดลงจํานวน 231.92 ลานบาท เมื่อ

เทียบกับงวดเดียวกันในปกอน โดยมีรายละเอียดของกระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก หรือใชไปในกิจกรรมแตละประเภทดังตอไปน้ี 

• กิจกรรมดําเนินงาน : บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงานในป 2563 จํานวน 382.25 ลานบาท ซึ่งมีมา

จากกําไรสําหรับป 2563 จํานวน 56.69 ลานบาท ปรับปรุงดวยรายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับจากการ

ดําเนินงานดวยรายการท่ีไมใชเงินสดและตนทุนทางการเงินจํานวน 72.57 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากตนทุนทาง

การเงินจํานวน 38.42 ลานบาท คาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 15.84 ลานบาท และคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
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จํานวน 14.33 ลานบาท นอกจากน้ัน กิจกรรมดําเนินงานไดปรับเปนเงินสดดวยรายการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน 

ซึ่งในป 2563 มีเงินสดใชไปจากการเพ่ิมข้ึนของเงินทุนหมุนเวียนจํานวน 469.38 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากเจาหน้ี

การคาและเจาหน้ีอ่ืนลดลง 324.45 ลานบาท สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา – หมุนเวียน เพ่ิมข้ึน 118.00 ลานบาท เงินจาย

ลวงหนาคาวัสดุกอสรางและผูรับเหมาเพ่ิมข้ึน 60.82 ลานบาท หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเพ่ิมข้ึน 66.13 ลานบาท เงินรับ

ลวงหนาคาสินคาเพ่ิมข้ึน 34.91 ลานบาท และลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 26.28 ลานบาท และหักดวยเงินสดท่ี

จายชําระตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจายจํานวน 22.95 ลานบาท และ 19.18 ลานบาท ตามลําดับ 

• กิจกรรมลงทุน : บริษัทฯ มีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมลงทุนในป 2563 จํานวน 103.99 ลานบาท ซึ่งมีท่ีมาจากเงิน

สดรับจากเงินฝากประจําท่ีติดภาระค้ําประกันลดลงจํานวน 78.79 ลานบาท เงินสดใชไปในเงินใหกูยืมระยะสั้นจาก

กิจการท่ีเก่ียวของกันจํานวน 70.00 ลานบาท เงินสดรับจากการไดรับชําระคืนเงินใหกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของ

กันจํานวน 100.00 ลานบาท และเงินสดใชไปในการลงทุนเพ่ือซื้อท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน

จํานวนรวม 4.85 ลานบาท 

• กิจกรรมจัดหาเงิน : บริษัทฯ มีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินในป 2563 จํานวน 46.33 ลานบาท ซึ่งมีมาจาก

รายการเงินสดจายชําระเงินกูยืมจากการออกหุนกูและตั๋วแลกเงินจํานวน 190.00 ลานบาท เงินสดจายปนผลจํานวน 

45.00 ลานบาท เงินสดจายชําระเงินกูยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 2.89 ลานบาท และจายชําระหน้ีสินตามสัญญาเชา

ทางการเงินจํานวน 7.92 ลานบาท ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีการกูยืมเงินเพ่ิมเติมจากการออกหุนกูและตั๋วแลกเงิน

จํานวน 273.04 ลานบาท และมีการกูยืมเงินเพ่ิมเติมจากสถาบันการเงินจํานวน 19.10 ลานบาท 

ในป 2564 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเทากับ 312.33 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 168.15 ลานบาท เมื่อ

เทียบกับปกอน โดยมีรายละเอียดของกระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก หรือใชไปในกิจกรรมแตละประเภท ดังตอไปน้ี 

• กิจกรรมดําเนินงาน : บริษัทฯ มีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานในป 2564 จํานวน 104.46 ลานบาท ซึ่งมี

กําไรสําหรับป 2564 จํานวน 55.65 ลานบาท ปรับปรุงดวยรายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับจากการ

ดําเนินงานดวยรายการท่ีไมใชเงินสดและตนทุนทางการเงินจํานวน 57.76 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากตนทุนทาง

การเงินจํานวน 33.66 ลานบาท คาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 12.57 ลานบาท และคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

จํานวน 15.22 ลานบาท นอกจากน้ัน กิจกรรมดําเนินงานไดปรับเปนเงินสดดวยรายการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน 

ซึ่งในป 2564 มีเงินสดไดมาจากการลดลงของเงินทุนหมุนเวียนจํานวน 37.52 ลานบาท โดยสวนใหญเกิดจากสินทรัพยท่ี

เกิดจากสัญญา – หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 192.42 ลานบาท เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 119.84 ลานบาท ลูกหน้ี

การคาและลูกหน้ีอ่ืนลดลง 100.00 ลานบาท หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา – หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 156.68 ลานบาท เงินจาย

ลวงหนาคาวัสดุกอสรางและผูรับเหมาเพ่ิมข้ึน 53.88 ลานบาท และเงินรับลวงหนาคาสินคาลดลง 34.91 ลานบาท และ 

และหักดวยเงินสดท่ีจายชําระตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจายจํานวน 24.95 ลานบาท และ 21.56 

ลานบาท ตามลําดับ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีรายการรับคืนภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจายเปนจํานวน 5.80 ลานบาท 

• กิจกรรมลงทุน : บริษัทฯ มีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมลงทุนในป 2564 จํานวน 497.67 ลานบาท ซึ่งมีท่ีมาจากเงิน

สดใชไปในเงินฝากประจําท่ีติดภาระค้ําประกันเพ่ิมข้ึนจํานวน 74.13 ลานบาท เงินสดรับจากการไดรับชําระคืนเงินให

กูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกันจํานวน 297.00 ลานบาทเงินสดรับจากเงินฝากธนาคารท่ีไมติดภาระค้ําประกัน

ลดลงจํานวน 24.00 ลานบาท เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้นจํานวน 247.00 ลานบาท และเงินสดใชไปในการ

ลงทุนเพ่ือซื้อท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนจํานวนรวม 1.93 ลานบาท เงินสดจายเพ่ือซื้อสินทรัพย

สิทธิการใช 1.11 ลานบาท 

• กิจกรรมจัดหาเงิน : บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินในป 2564 จํานวน 433.98 ลานบาท ซึ่งมีมาจาก

รายการเงินสดจายชําระเงินกูยืมจากการออกหุนกูและตั๋วแลกเงินจํานวน 400.00 ลานบาท เงินสดจายปนผลจํานวน 
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247.50 ลานบาท เงินสดจายชําระเงินกูยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 9.92 ลานบาท และจายชําระหน้ีสินตามสัญญา

เชาทางการเงินจํานวน 4.88 ลานบาท ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีการกูยืมเงินเพ่ิมเติมจากการออกหุนกูและตั๋วแลกเงิน

จํานวน 87.40 ลานบาท และมีการกูยืมเงินเพ่ิมเติมจากสถาบันการเงินจํานวน 140.92 ลานบาท 

อัตราสวนสภาพคลอง 

ณ สิ้นป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.19 เทา 1.33 เทา และ 1.38 เทา ตามลําดับ และ

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 0.57 เทา 0.45 เทา และ 0.51 เทา ตามลําดับ ซึ่งอัตราสวนดังกลาวอยูในระดับท่ีไมสูงมาก

นัก เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทฯ จําเปนตองใชเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ โดยท่ีผานมาบริษัทฯ ไดใชแหลงเงินทุนจาก

เงินกูยืมระยะสั้นเปนหลักเพ่ือใชในการซื้ออุปกรณ หรือเปนคาจางแรงงาน สงผลใหบริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียนใกลเคียงกับ

หน้ีสินหมนุเวียน อยางไรก็ตาม ในป 2562 บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองลดลงจาก 1.81 เทา เปน 1.19 เทา เน่ืองจากบริษัทฯ 

มีการออกหุนกู และตั๋วแลกเงินจํานวน 310.00 ลานบาท  

แหลงท่ีมาของเงินทุน 

โครงสรางเงินทุน 

ณ สิ้นป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 1.45 เทา 1.25 เทา และ 1.60 เทา 

ตามลําดับ โดย ณ สิ้นป 2562 บริษัทฯ มีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนเพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับป 2561 เน่ืองจากบริษัทฯ มี

เงินกูยืมระยะสั้นเพ่ิมข้ึนจากการออกหุนกู และตั๋วแลกเงินจํานวน 310.00 ลานบาท และมีเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน

จํานวน 290.52 ลานบาท เพ่ือนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ อยางไรก็ตาม ณ สิ้นป 2563 บริษัทฯ มีอัตราสวน

หน้ีสินตอสวนของผูถือหุนลดลง เน่ืองจากบริษัทฯ มีภาระหน้ีสินรวมลดลงเปนจํานวน 1,050.33 ลานบาท หรือลดลง 142.52 ลาน

บาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืนลดลงจํานวน 324.45 ลานบาท ในขณะท่ีสวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2563 

เทากับ 838.79 ลานบาท ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไมมากนักเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นป 2562 แมวาบริษัทฯ มีผลประกอบการกําไรเปน

จํานวน 56.69 ลานบาท ในป 2563 แตบริษัทฯ ไดจายปนผลจํานวน 45.00 ลานบาท ในระหวางป 2563   

สําหรับป 2564 บริษัทฯ มีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากมีการจายปนผลระหวางกาลจากกําไร

สะสมจํานวน 90.00 ลานบาท และบริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึนจํานวน 130.92 ลาน กูยืมเงินเพ่ิมเติม

จากการออกหุนกูและตั๋วแลกเงินจํานวน 87.40 ลานบาท และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2564 เมื่อวันท่ี 23 

กรกฎาคม 2564 และครั้งท่ี 7/2564 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 ไดมีมติใหจายปนผลระหวางกาลจากกําไรสะสมจํานวน 157.50 

ลานบาท และไดจายชําระเงินกูยืมจากการออกหุนกูและตั๋วแลกเงินจํานวน 400.00 ลานบาท การกูยืมเงินเพ่ิมเติมจากการออกหุน

กูและตั๋วแลกเงินจํานวน 87.40 ลานบาท 

แหลงท่ีมาของเงินทุนประเภทหนี้สิน 

ณ สิ้นป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมเทากับ 1,192.84 ลานบาท 1,050.33 ลานบาท และ 1,127.91 ลานบาท 

ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 59.11 รอยละ 55.60 และรอยละ 63.52 ของหน้ีสินและสวนของผูถือหุนรวม ตามลําดับ โดย

ประกอบดวยเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาหมุนเวียน เงินกูยืมระยะสั้น 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน และเจาหน้ีเงินประกันผลงาน ท้ังน้ี รายละเอียดของหน้ีสิน

ท่ีสําคัญของบริษัทฯ ในชวงเวลาท่ีผานมามีดังตอไปน้ี  
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เงินกูยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 

ณ สิ้นป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 72.00 ลานบาท 91.10 ลานบาท และ 

222.02 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน รอยละ 3.57 รอยละ 4.82 และ รอยละ 12.52 ของหน้ีสินและสวนของผูถือหุนรวม 

ตามลําดับ โดยบริษัทฯ มีการกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนรองรับการดําเนินธุรกิจ 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

ณ สิ้นป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีเจาหน้ีการคาจํานวน 481.45 ลานบาท 206.20 ลานบาท และ 332.56 ลานบาท 

ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนรอยละรอยละ 23.86 รอยละ 10.91 และ รอยละ 18.75 ของหน้ีสินและสวนของผูถือหุนรวม ตามลําดับ โดย

ประกอบดวยเจาหน้ีการคาคาวัสดุ และคาผูรับเหมา ท้ังน้ี บริษัทฯ มีระยะเวลาในการชําระหน้ีเฉลี่ย ณ สิ้นป 2562 – 2564 

ประมาณ 102 วัน 106 วัน และ 64 วัน ซึ่งสอดคลองกับระยะเวลาการใหชําระหน้ี (Credit Term) ของผูจัดจําหนายวัสดุรายใหญ

ของบริษัทฯ ประมาณ 30 – 90 วัน 

ณ สิ้นป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีเจาหน้ีอ่ืนจํานวน 90.04 ลานบาท 76.98 ลานบาท 28.67 ลานบาท และ 21.03 ลาน

บาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 3.81 รอยละ 1.52 และ รอยละ 1.19 ของหน้ีสินและสวนของผูถือหุนรวม ตามลําดับ โดยสวนใหญ

ประกอบดวยคานายหนา ประมาณการคาจางงานและคาท่ีปรึกษา ภาษีขายยังไมถึงกําหนด และคาใชจายคางจายตางๆ เชน คา

โบนัสคางจาย คาสอบบัญชี ดอกเบ้ียจาย เปนตน ท้ังน้ี ในป 2562 เจาหน้ีอ่ืนไดลดลงจํานวน 55.74 ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอน 

เน่ืองจากบริษัทฯ ไดจายคานายหนาจํานวน 55.74 ลานบาท ภายหลังจากการไดรับชําระเงินตามสัญญาวาจางในโครงการกอสราง

โรงไฟฟาแหงหน่ึง ในชวงป 2561 – 2563 ซึ่งบริษัทฯ ไดชําระครบท้ังจํานวน 141.50 ลานบาทเรียบรอยแลว และในป 2563 

เจาหน้ีอ่ืนไดลดลงเมื่อเทียบกับปกอน เน่ืองจากบริษัทฯ ไดจายคาประมาณการคาจางจํานวน 42.71 ลานบาท สําหรับป 2564 

เจาหน้ีอ่ืนลดลง 7.64 ลานบาทเมื่อเทียบกับปกอน เปนผลมาจากมีภาษีขายยังไมถึงกําหนดลดลง 

หนี้สินท่ีเกิดจากสัญญา – หมุนเวียน 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา – หมุนเวียน ประกอบดวยรายไดคากอสรางรับลวงหนา และเงินรับลวงหนาตามสัญญากอสราง 

ท้ังน้ี รายไดคากอสรางรับลวงหนาเกิดข้ึนในกรณีท่ีรายไดท่ีบริษัทฯ เรียกเก็บจากลูกคาเมื่อความคืบหนาของงานเสร็จตามท่ีระบุไว

ในสัญญาจาง มีมูลคามากกวารายไดท่ีรับรูตามอัตราสวนของความสําเร็จของงานรับเหมากอสราง ในขณะท่ีเงินรับลวงหนาตาม

สัญญากอสรางเปนเงินรับลวงหนาท่ีบริษัทฯ เรียกเก็บตามสัญญาจางในอัตรารอยละ 10.00 ของมูลคาสัญญาจาง เพ่ือนํามาใชใน

การดําเนินงานตามสัญญาจาง ท้ังน้ี บริษัทฯ จะตองวางมูลคาหนังสือค้ําประกันเทากับมูลคาเงินรับลวงหนาท่ีเรียกเก็บเพ่ือใชเปน

หลักประกันใหกับลูกคา 

ณ สิ้นป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา – หมุนเวียน จํานวน 130.15 ลานบาท 196.27 ลานบาท และ 

32.96 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 6.45 รอยละ 10.39 และ รอยละ 19.90 ของหน้ีสินและสวนของผูถือหุนรวม ตามลําดบั 

เงินกูยืมประเภทหุนกู และต๋ัวแลกเงิน 

ณ สิ้นป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีเงินกูยืมประเภทหุนกู และตั๋วแลกเงินจํานวน 310.00 ลานบาท 400.59 ลานบาท 

และ 38.85 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 15.36 รอยละ 21.21 และ รอยละ 2.19 ของหน้ีสินและสวนของผูถือหุนรวม 

ตามลําดับ โดยเงินกูยืมดังกลาวเปนการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะลง เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ  

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ณ สิ้นป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 18.82 ลานบาท 15.93 ลานบาท และ 

16.01 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 0.93 รอยละ 0.84 และ รอยละ 0.90 ของหน้ีสินและสวนของผูถือหุนรวม ตามลําดับ 

ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดกูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินแหงท่ีหน่ึง เพ่ือซื้อท่ีดินและกอสรางอาคารสํานักงาน และอาคารโกดังของ

บริษัทฯ ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2560 โดยใชวงเงินสินเช่ือจํานวน 40.00 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย MLR – 1.00 ตอปในปท่ี 1 - 2 
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และอัตราดอกเบ้ีย MLR ตอตั้งแตป 3 เปนตนไป เปนระยะเวลา 5 ป และไดกูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงท่ีสองเพ่ือใชหมุนเวียน

ในกิจการ โดยใชวงเงินสินเช่ือ จํานวน 10 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย 2.75 ตอป เปนระยะเวลา 3 ปี 

หนี้สินตามสัญญาเชา – สุทธิ 

ณ สิ้นป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีหน้ีสินตามสัญญาเชา – สุทธิ จํานวน17.48 ลานบาท 9.56 ลานบาท และ 7.79 ลาน

บาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 0.87 รอยละ 0.51 และ รอยละ 0.44 ของหน้ีสินและสวนของผูถือหุนรวม ตามลําดับ โดยเกิดจาก

สัญญาเชาเครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะจํานวน 22 สัญญา เพ่ือใชในการดําเนินงานของบริษัท และลดลงจากการชําระคืน

หน้ีสินตามเง่ือนไขของสัญญาเชาในแตละป 

เจาหนี้เงินประกันผลงาน 

ณ สิ้นป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีเจาหน้ีเงินประกันผลงานจํานวน 62.76 ลานบาท 40.28 ลานบาท และ 46.44 ลาน

บาท ตามลําดับ คิดเปน รอยละ 3.11 รอยละ 2.13 และรอยละ 2.62 ของหน้ีสินและสวนของผูถือหุนรวม ตามลําดับ โดยบริษัทฯ 

ไดหักเงินจากคาจางผูรับเหมาชวงในอัตรารอยละ 5.00 - 10.00 ของคาจางในแตละงวด เพ่ือใชเปนเงินประกันผลงานจนกวาบริษัท

ฯ ไดตรวจรับงานจากผูรับเหมาชวงดังกลาว 

เงินรับลวงหนาคาสินคา 

ณ สิ้นป 2563 บริษัทฯ มีเงินรับลวงหนาคาสินคาจํานวน 34.91 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.85 ของหน้ีสินและสวนของผู

ถือหุนรวม โดยเปนเงินรับลวงหนาคาสายไฟจากลูกคารายหน่ึง และบริษัทฯ ไดดําเนินการสงมอบสายไฟใหกับลูกคาดังกลาว

เรียบรอยแลวในป 2564  

ประมาณการหนี้สินสําหรับการรับประกันงานกอสราง 

ณ สิ้นป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีประมาณการหน้ีสินสําหรับการรับประกันงานกอสรางจํานวน 9.04 ลานบาท 9.53 

ลานบาท และ 8.96 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน รอยละ 0.45 รอยละ 0.50 และรอยละ 0.51 ของหน้ีสินและสวนของผูถือหุนรวม 

ตามลําดับ โดยมีนโยบายตั้งประมาณการหน้ีสินดังกลาวในอัตรารอยละ 0.20 ของมูลคาโครงการ เพ่ือรองรับคาใชจายในการ

ซอมแซมงานงานกอสรางเปนระยะเวลา 1 – 3 ป  

ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนกังาน 

ณ สิ้นป 2562 – 2564 บริษัทฯ มีประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชนพนักงานจํานวน 12.49 ลานบาท 17.29 ลาน

บาท และ 20.93 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน รอยละ 0.62 รอยละ 0.92 และรอยละ 1.18 ของหน้ีสินและสวนของผูถือหุนรวม 

ตามลําดับ โดยบริษัทฯ บันทึกผลประโยชนพนักงานซึ่งถูกประเมินโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย โดยมีสมมติฐานประกอบการ

คํานวณ ไดแก อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือน อัตราการหมุนเวียนพนักงาน และอายุเกษียณ ท้ังน้ี ประมาณการหน้ีสินสําหรับ

ผลประโยชนพนักงานเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญในป 2562 เน่ืองจากบริษัทไดแกไขโครงการสําหรับผลประโยชนหลังออกจากงาน

สําหรับพนักงานท่ีทํางานติดตอกันครบ 20 ปข้ึนไป ใหมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาอัตราเงินเดือนๆ สุดทาย 400 วัน จากเดิมท่ี

ชดเชยเปนเวลา 300 วัน ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 5 พฤษภาคม 

2562 นอกจากน้ี ในป 2562 – 2563 บริษัทฯ ไดวาจางพนักงานเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับงานประมูลโครงการกอสรางตางๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนใน

อนาคต และในป 2563 บริษัทฯ ไดมีการปรับอัตราคิดลดจากรอยละ 3.23 ในป 2562 เปน รอยละ 2.23 ในป 2563 อางอิงจาก

อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล  

สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุนของบริษัท ณ สิ้นป 2562 – 2564 เทากับ 825.30 ลานบาท 838.79 ลานบาท และ 646.90 ลานบาท 

ตามลําดับ คิดเปนสัดสวน รอยละ 40.89 รอยละ 44.40 และรอยละ 36.48 ของหน้ีสินและสวนของผูถือหุนรวม ตามลําดับ โดยป 
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2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนท่ีออกและชําระแลวจํานวน 450.00 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 45.00 ลานหุน มูล

คาท่ีตราไวหุนละ 10.00 บาท กําไรสะสมท่ีจัดสรรแลวไวสําหรับเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 20.78 ลานบาท และกําไร

สะสมท่ียังไมไดจัดสรรจํานวน 128.62 ลานบาท อยางไรก็ตาม สวนของผูถือหุนท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละปเปนมาจากผลการดําเนินงานท่ี

เปนกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปจํานวน 197.52 ลานบาท 80.28 ลานบาท 55.62 ลานบาท และ 55.62 ลานบาท ในป 2561 - 

2564 แตในเดือนกรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2563 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผล

ประกอบการดําเนินงานประจําป 2562 เปนจํานวน 45.00 ลานบาท ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1 บาท และไดจัดสรรทุนสํารอง

ไมนอยกวารอยละ 5 ของผลกําไรท่ีใชจายเงินปนผลเปนครั้งแรก คิดเปนจํานวน 5.00 ลานบาท และ ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2564 ไดมีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจากกําไรสะสมใหกับผูถือหุนเปนจํานวน 

90.00 ลานบาท รวมท้ังไดจัดสรรทุนสํารองเพ่ิมข้ึนจํานวน 5.00 ลานบาท 

นอกจากน้ัน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 6/2564 เมื่อวันท่ี 23 กรกฏาคม 2564 ไดมีมติใหจายเงินปนผล

ระหวางกาลจากกําไรสะสมใหกับผูถือหุนเดิมเปนจํานวน 157.50 ลานบาท รวมท้ังไดจัดสรรทุนสํารองเพ่ิมข้ึนจํานวน 8.00 ลาน

บาท ท้ังน้ี บริษัทมีนโยบายท่ีจะจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของงบ

การเงินเฉพาะ หลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทกําหนด  

ท้ังน้ี ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2564 ไดมีมติเก่ียวกับการเพ่ิมทุนและ

การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน ดังน้ี 

• อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 450,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ

จํานวน 45,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10.00 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 620,000,000 บาท 

แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,240,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท  

• จัดสรรหุนสามัญท่ีออกใหมจากการเพ่ิมทุน จํานวนไมเกิน 300,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท เพ่ือ

เสนอขายใหแกประชาชนเปนการท่ัวไป ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัทฯ บุคคลท่ีมีความสัมพันธ 

ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ โดยเปนการเสนอขายในคราวเดียวกัน ท่ีราคาเสนอขายเดียวกัน 

• จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 40,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท ซึ่งเปนจํานวนไมเกินรอย

ละ 13.33 ของจํานวนหุนสามัญเพ่ิมทุนท้ังหมดท่ีเสนอขายในคราวน้ี เพ่ือเสนอขายตอผูจัดหาหุนสวนเกิน (Over-

Allotment Agent) (หากมีอันเก่ียวเน่ืองกับแผนการจัดสรรหุนสวนเกินของบริษัทฯ) 

สวนเกินจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

ในป 2563 บริษัทฯ ไดปรับปรุงงบการเงินยอนหลังสําหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุนตั้งแตป 2557 – 2560 

ซึ่งรายการดังกลาวถือเปนรายจายโดยใชหุนเปนเกณฑ อางอิงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 เรื่อง การจายโดยใช

หุนเปนเกณฑ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไดทําการวัดมูลคายุติธรรมของหุน ณ ชวงเวลาท่ีเกิดรายการดังกลาวเพ่ือนํามาปรับปรุงกําไรสะสม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 พรอมรับรูสวนเกินจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑเปนจํานวน 47.50 ลานบาท   

ภาระผูกพัน 

การคํ้าประกัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 – 2564 บริษัทฯ มีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยสถาบันการเงินในนามของบริษัทฯ ซึ่ง

เก่ียวเน่ืองกันภาระผูกพันตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ดังน้ี 

การคํ้าประกัน 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

คํ้าประกันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาตอผูวาจาง 304.99 564.82              797.78  
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คํ้าประกันซองประกวดราคา 124.18 151.53              163.47  

คํ้าประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 216.59 285.82              459.35  

คํ้าประกันอื่นๆ 74.73 75.64                 5.69  

รวม 720.49 1,077.81           1,426.29  

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาใหบริการกับลูกคาท่ียังไมไดรับรูรายได หรือยังไมไดปฏิบัติงาน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 – 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาใหบรกิารกับลูกคาท่ียังไมไดรับรูรายได หรือยัง

ไมไดปฏิบัติงานเปนจํานวน 780.29 ลานบาท 707.47 ลานบาท 1,722.67 ลานบาท และ 2,687.56 ลานบาท ตามลําดับ 

ภาระผูกพันเกี่ยวกับคากอสรางโครงการตางๆ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 – 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเก่ียวกับคากอสรางโครงการตางๆ ซึ่งบริษัทฯ ไดทําสัญญาไว

แลว ดังน้ี 

ภาระผูกพันเกี่ยวกบัคากอสรางโครงการตางๆ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

บริษัทฯ ไดทําสัญญาไวแลว  588.27   845.06  1,003.56 

รับรูเปนคาใชจายแลว  466.36   453.09               600.73  

มียอดคงเหลือที่ตองจายตามสัญญา  121.91   391.97               402.83  

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาและบริการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 – 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาและบริการเปนจํานวน 0.96 ลานบาท 

1.97 ลานบาท และ 2.37 ลานบาท ตามลําดับ 

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจางท่ีปรึกษา 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 – 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาจางท่ีปรึกษาเปนจํานวน 5.53 ลานบาท 9.38 

ลานบาท และ 4.23 ลานบาท ตามลําดับ 

วงเงินจากสถาบันการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 – 2564 บริษัทฯ มีวงเงินจากสถาบันการเงินจํานวน 3 แหง ดังน้ี 

 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

วงเงิน ใชไป วงเงิน ใชไป วงเงิน ใชไป 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

เงินเบิกเกินบัญชี 15.00 - 15.00 - 15.00  -    

หนังสือคํ้าประกันและต๋ัวสัญญาใชเงิน 2,278.97 792.49 2,808.98 1,168.90 3,598.93  1,648.31  

เงินกู 43.00 18.82 41.00 15.93 51.00  16.01  

รวม 2,336.97 811.31 2,864.98 1,184.83 3,664.93  1,664.32  

ภาระผูกพันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาโครงการ และการคํ้าประกันงานของ Consortium หนึ่งแหง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 – 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเก่ียวกับการปฏิบัติตามสัญญาโครงการ และการค้ําประกัน

งานของ Consortium หน่ึงแหง ดังน้ี 
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ป 2562 ป 2563 ป 2564 

วงเงิน ใชไป วงเงิน ใชไป วงเงิน ใชไป 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

คํ้าประกันต๋ัวสัญญาใชเงิน 40.00 24.56 - - - - 

หนังสือคํ้าประกัน 138.98 61.22 33.60 33.60 33.60 33.60 

รวม 178.98 85.78 33.60 33.60 33.60 33.60 

ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในอนาคต 

 การเสนอขายหุนใหแกประชาชนเปนคร้ังแรก 

ภายหลังจากการออกและเสนอหุนสามัญตอประชาชนเปนครั้งแรกน้ี (Initial Public Offering) จํานวนหุนของบริษัทฯ 

จะเพ่ิมข้ึนอีกเปนจํานวนรวมไมเกิน 300 ลานหุน จากเดิมจํานวน 900 ลานหุน รวมเปนจํานวนไมเกิน 1,200 ลานหุน มูลคาหุนท่ี

ตราไวหุนละ 0.50 บาท (ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุนท้ังจํานวน แตไมมีการจัดสรรหุนสวนเกิน) หรือเพ่ิมข้ึนอีกจํานวนรวมไมเกิน 

340 ลานหุน จากเดิมจํานวน 900 ลานหุน รวมเปนจํานวนไมเกิน 1,240 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท (ในกรณีท่ีมีการ

เสนอขายหุนท้ังจํานวน และผูจัดหาหุนสวนเกินใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนท้ังจํานวนจากบริษัทฯ กรณีท่ีมีการจัดสรรหุนสวนเกิน) 

ทําใหบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนจากเดิมจํานวน 450 ลานบาท เปนจํานวน 600 ลานบาท เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 33.33 

สําหรับกรณีท่ีมีการเสนอขายหุนท้ังจํานวน แตไมมีการจัดสรรหุนสวนเกิน และจํานวน 620 ลานบาท เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 37.78 

สําหรับกรณีท่ีมีการเสนอขายหุนท้ังจํานวน และผูจัดหาหุนสวนเกินใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนท้ังจํานวนจากบริษัทฯ กรณีท่ีมีการ

จัดสรรหุนสวนเกิน สงผลใหอัตราสวนตางๆ ท่ีคํานวณจากสวนของผูถือหุนหรือจํานวนหุนของบริษัทฯ มีอัตราลดลง เน่ืองจากสวน

ของผูถือหุนและจํานวนหุนท่ีเพ่ิมข้ึนจะถูกใชเปนฐานในการคํานวณหาอัตราสวนดังกลาว เชน อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผู

ถือหุน (ROE) และกําไรสุทธิตอหุน (EPS) เปนตน 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ คาดวาการเสนอขายหุนใหแกประชาชนจะสงผลดีในระยะยาว เน่ืองจากบริษัทฯ มีแผนนําเงินท่ีได

จากการระดมทุนครั้งน้ีไปเปนแหลงเงินทุนในการคืนเงินกูจากสถาบันการเงิน และเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินธุรกิจ 

รวมท้ังคาดวาจะไดรับผลประโยชนอ่ืนๆ จากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เชน การเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายข้ึน

หรือการมีภาพลักษณท่ีดีชวยสนับสนุนการดําเนินธุรกิจใหคลองตัวมากข้ึน สงผลใหมีรายไดและผลประกอบการของบริษัทฯ เพ่ิม

สูงข้ึนและอาจจะชดเชยกับผลกระทบจากจํานวนหุนท่ีเพ่ิมข้ึนได 

 ความเสี่ยงจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

แมวากระบวนการทํางานกอสรางของบริษัทฯ จะดําเนินการบนพ้ืนท่ีงานกอสรางของลูกคาเปนหลัก แตสถานการณการ

แพรระบาดของโรคโควิด – 19 ขยายความรุนแรงในพ้ืนท่ีดังกลาว อาจจะสงผลกระทบตอการขนสงสินคาและเครื่องจักรไปยังพ้ืนท่ี

กอสรางของลูกคา รวมถึงการเดินทางของพนักงานของบริษัทฯ ได เชน การตรวจควบคุมโรค การกําหนดใหประชาชนในพ้ืนท่ี

ควบคุมสูงสุดและเขมงวดงดการเดินทางออกนอกพ้ืนท่ีโดยไมมีเหตุจําเปนเพ่ือลดการเดินทางท่ีอาจเสี่ยงตอการติดโรค และ

ผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรคระบาดดังกลาวท่ีกําหนดท้ังเวลาการเปดปดการใหดําเนินงานกอสราง และการจํากัดจํานวน

คนงานกอสรางในบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง เปนตน ปจจัยเหลาน้ีอาจสงผลกระทบทางลบตอท้ังผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน

ของบริษัทฯ 

อยางไรก็ตาม บริษัทไดคํานึงถึงปจจัยท่ีอาจสงผลกระทบทางลบตอการดําเนินงานของบริษัท จึงมีมาตรการท่ีเขมงวดใน

การตรวจเช็คพนักงาน และบุคคลท่ีเขามาติดตอบรษัิท เพ่ือไมใหเกิดการแพรระบาดภายในบรเิวณโรงงานของบริษัท รวมถึง บริษัท

ยังมีการวางแผนการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือใหมีจํานวนท่ีเพียงพอกับแผนการผลิตของบริษัทและไมใหสงผลกระทบตอการสงมอบสินคา

สําเร็จรูปใหแกลูกคา นอกจากน้ี การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด – 19 กระตุนใหหลายองคกรไดปรับใหมีการทํางานท่ีบานมาก

ข้ึน (Work from Home: WFH) ซึ่งสงผลใหตลาดธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่เตบิโตข้ึน ดงน้ัน บริษัทจึงพยายามนําเสนอผลิตภัณฑใหแก

ลูกคาท่ีดําเนินธุรกิจในตลาดเดลิเวอรี่มากข้ึนเพ่ือตอบสนองพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของผูบริโภค 
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บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) 

 

สวนท่ี 4 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
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สวนที่ 4 หนาที่ 2 

การรับรองความถูกตองของขอมลู 

1. การรับรองความถูกตองของขอมูล 

ขาพเจาในฐานะกรรมการบริหารและ/หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท 

ไดสอบทานขอมูลในรายงานประจําปประจําป 2564 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําให

ผูอ่ืนสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากน้ี ขาพเจาขอรับรองวา  

(1)   งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีประกอบเปนสวนหน่ึงของรายงานประจําป 2564 ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง

ครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ  

(2)   ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพ่ือใหแนใจวาบริษัทฯ ไดเปดเผย

ขอมูลในสวนท่ีเปนสาระสําคัญท้ังของบริษัทฯ อยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม

ระบบดังกลาว 

(3)   ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม

ระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ีลาสุดท่ีมี ตอผูสอบบัญชี

และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของระบบ

การควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ   

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. นายไพโรจน ศิริรัตน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 

2. นายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการ กรรมการบริหาร  

และกรรมการผูจดัการ 

 

 

3. นายกําธร กิตติอิสรานนท กรรมการ กรรมการบริหาร  

และรองกรรมการผูจดัการสายงานอํานวยการ 

 

4. นายภิเษก สบายใจ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจดัการสาย

งานปฏิบัติการ 

 

5. นายวีระวัฒน วัฒนพนพันธ กรรมการบริหาร และผูชวยกรรมการผูจดัการ

สายกอสรางสถานีไฟฟา 

 

6. นายอัครฤทธ์ิ วิริยาจาร กรรมการบริหาร และผูชวยกรรมการผูจดัการ

สายพัฒนาธุรกิจ 

 

7. นายวีรวิชญ เจริญสินสิริธร กรรมการบริหาร และผูชวยกรรมการผูจดัการ

สายการตลาด 

 

8. นางวรรณภรณ โทคิซาวะ กรรมการบริหาร และผูชวยกรรมการผูจดัการ

สายบัญชีและการเงิน 

 

9. นางสาวรักจิตต เรือนเพชร ผูจัดการฝายบัญชี 

 

- 
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การรับรองความถูกตองของขอมลู 

2. การรับรองความถูกตองของขอมูล 

ขาพเจาในฐานะกรรมการของบริษัท นอกจาก 1.1 ไดสอบทานขอมูลในรายงานประจําป 2564 ฉบับน้ีแลว ดวยความ

ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัทฯ ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญ

ผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 

 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 

1. นายไมตรี ลักษณโกเศศ 

 

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ                          

 

 

 

2. นายมานพ ถนอมกิตต ิ

 

กรรมการ กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

3. นายอดุลย พิทักษชาติวงศ กรรมการ กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

4. นางสาวอณิชา อาศิรอโณ กรรมการ กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ 

 

 

   

   

   

   

   

   
 

 

 



   

                                                                                                    
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 - 5
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการของบริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) 

ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

ตําแหนง 

อายุ 

)ป(  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติอบรม 

สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครวัระหวาง

กรรมการและผูบริหาร 

ประสบการณทาํงาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1.  นายไมตรี ลักษณโกเศศ 

- ประธานกรรมการบริษัท 

- กรรมการอิสระ 

 

 

73 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร  

(ไฟฟาส่ือสาร)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

Infrastructure in Market 

Economy, Harvard University 

2543 

 

หลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุนที่ 96/2550 

 

- - 2561 – ปจจุบัน 

 

 

2552 – 2561 

 

 

2551 – 2557 

 

 

2546 – 2550 

 

ประธานกรรมการบริษัท / 

กรรมการอิสระ 

 

กรรมการตรวจสอบ 

 

 

ที่ปรึกษา 

 

 

รองผูวาการ 

 

บริษัท อาร เอส เอส 2016 

จํากัด (มหาชน) 

 

บ ริ ษั ท  เ ด็ ม โ ก  จํ า กั ด 

(มหาชน) 

 

บริษัท ทัสโก ทราโฟ จํากัด 

 

 

การไฟฟาสวนภูมิภาค 

 

รับเหมากอสรางระบบไฟฟา 

 

 

รับเหมากอสรางระบบไฟฟา 

 

 

หมอแปลงไฟฟา 

 

 

จัดหา และใหบริการพลังงาน

ไฟฟา 

2.  นายมานพ ถนอมกิตติ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 ปริญญาโท บริหารธุรกจิ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร(ไฟฟา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ปรอ.

18 (2548) 

 

หลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุนที่ 116/2552 

หลักสูตร Advanced Audit 

- - 2559 – ปจจุบัน 

 

 

2559 – 2561 

 

 

2553 – 2555 

ประธานกรรมการตรวจสอบ /

กรรมการอิสระ 

 

กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ 

 

รองผูวาการ 

บริษัท อาร เอส เอส 2016 

จํากัด (มหาชน) 

 

บ ริ ษั ท  ณุ ศ า ศิ ริ  จํ า กั ด 

(มหาชน) 

 

การไฟฟาสวนภูมิภาค 

 

รับเหมากอสรางระบบไฟฟา 

 

 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

 

 

จัดหา และใหบริการพลังงาน

ไฟฟา 
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ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

ตําแหนง 

อายุ 

)ป(  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติอบรม 

สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครวัระหวาง

กรรมการและผูบริหาร 

ประสบการณทาํงาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 

นายมานพ ถนอมกิตติ (ตอ) 

 

 

 

Committee Program (AACP) รุนที ่

27/2560 

 

หลักสูตร Risk Management 

Program for Corporate Leaders 

(RCL) รุนที่ 14/2561 
 

3.  นางสาวอณิชา อาศิรอโณ 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

59 ปริญญาโท บริหารธุรกจิ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา

การเงินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุนที่ 110/2557 

 

หลักสูตร Advanced Audit 

Committee Program (AACP) รุนที่ 

26/2560 

 

หลักสูตร Risk Management 

Program for Corporate Leaders 

(RCL) รุนที่ 14/2561 

- - 2559 – ปจจุบัน 

 

 

2561 – ปจจุบัน 

 

 

2554 – 2555 

 

 

 

2548 – 2554 

 

กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ 

 

ผูอํานวยการฝายการเงิน 

 

 

 

ผูบริหารสูงสุดสายงานบัญชี

และการเงิน (CFO) 

บริษัท อาร เอส เอส 2016 

จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮ

ลด้ิง จํากัด 

 

บริษัท เนชั่นแนล สตารช 

แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) 

จํากัด 

 

บริษัท อวาแนซ จํากัด 

รับเหมากอสรางระบบไฟฟา 

 

 

ผ ลิตและจํ าหน ายพ ลังงาน

ไฟฟา 

 

อุตสาหกรรมเกษตร 

 

 

 

ระบบส่ือสารโทรคมนาคม 

4.  นายอดุลย พิทกัษชาติวงศ 

- กรรมการอิสระ 

63 ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรม 

สาขาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

- - 2564 – ปจจุบัน 

 

 

กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ 

 

บริษัท อาร เอส เอส 2016 

จํากัด (มหาชน) 

 

รับเหมากอสรางระบบไฟฟา 
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ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

ตําแหนง 

อายุ 

)ป(  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติอบรม 

สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครวัระหวาง

กรรมการและผูบริหาร 

ประสบการณทาํงาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- กรรมการตรวจสอบ 

 

 

เหนือ 

 

หลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุนที่ 251/2561 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการ

บริหารงานภาครัฐและกฎหมาย

มหาชน (ปรม.) รุนที่ 14/2557 

2560 – 2561 

 

 

2554 – 2560 

 

 

กรรมการบริษัท 

 

 

รองผูวาการระบบสง / 

ผูช วย ผู วาการควบคุมระบบ

กําลังไฟฟา 

 

บ ริษัท  ผ ลิตไฟฟ าราชบุ รี 

จํากัด 

 

ก าร ไฟ ฟ าฝ า ย ผ ลิ ต แ ห ง

ประเทศไทย 

ผลิตและจํ าหน ายพ ลังงาน

ไฟฟา 

 

ผ ลิตและจํ าหน ายพ ลังงาน

ไฟฟา 

 

5.  นายไพโรจน ศิริรัตน 

- กรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการบริหาร 

- ประธานเจาหนาที่บริหาร 

 

 

64 ปริญญาตรี สาขาไฟฟาอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 

 

หลักสูตร MINI MBA 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุนที่ 80/2552 

 

3.261 - 2558 – ปจจุบัน 

 

 

 

2556 – 2558 

 

 

 

2553 – 2556 

 

กรรมการบริษัท / 

ประธานกรรมการบริหาร / 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

 

กรรมการบริษัท / 

กรรมการบริหาร / 

กรรมการผูจัดการ 

 

กรรมการบริษัท / 

กรรมการบริหาร / 

รองกรรมการผูจัดการ 

บริษัท อาร เอส เอส 2016 

จํากัด (มหาชน) 

 

 

บ ริษัท  ดี ดี  มารท  โฮล ด้ิ ง 

จํากัด 

 

 

บ ริ ษั ท  เ ด็ ม โ ก  จํ า กั ด 

(มหาชน) 

 

รับเหมากอสรางระบบไฟฟา 

 

 

 

ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding 

Company) 

 

 

รับเหมากอสรางระบบไฟฟา 

 

6.  นายธีรศักด์ิ  ศิริโสภณา 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการบริหาร 

- กรรมการผูจัดการ 

 

49 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

หลักสูตร MINI MBA 8/2559 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

2.67 - 2558 – ปจจุบัน 

 

 

 

2556 – 2558 

 

กรรมการบริษัท / 

กรรมการบริหาร / 

กรรมการผูจัดการ 

 

กรรมการบริษัท / 

กรรมการบริหาร / 

บริษัท อาร เอส เอส 2016 

จํากัด (มหาชน) 

 

 

บ ริษัท  ดี ดี  มารท  โฮล ด้ิ ง 

จํากัด 

รับเหมากอสรางระบบไฟฟา 

 

 

 

ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding 

Company) 



  

                                                                        รายงานประจาํป 2564 บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ 1 หนา 4 

 

ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

ตําแหนง 

อายุ 

)ป(  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติอบรม 

สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครวัระหวาง

กรรมการและผูบริหาร 

ประสบการณทาํงาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

หลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุนที่ 238/2560 

 

 

2548 – 2561 

 

รองกรรมการผูจัดการ 

 

กรรมการบริษัท / 

กรรมการผูจัดการ 

 

 

บริษัท ที เอส อินเตอรคอน

สตรัคชั่น จํากัด 

 

 

ก อ ส ร า งอ อ ก แ บ บ ต ก แ ต ง

ภายใน 

7.  นายกาํธร กิตติอิสรานนท 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการบริหาร 

- รองกรรมการผูจัดการ 

36 ปริญญาโท การเงิน 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอร ม.ราชภฏัพระนคร 

 

หลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุนที่ 239/2560 

 

หลักสูตร IT Governance and 

Cyber Resilience Program (ITG) 

รุนที่ 6/2560 

 

หลักสูตร CFO สภาวิชาชพีบัญชีป 

2560  

13.171 เปนบุตรชายของ 

นายประเดช 

2560 – ปจจุบัน 

 

 

 

2561 – ปจจุบัน 

 

 

2556 – 2560 

 

 

2552 – 2556 

 

 

 

กรรมการบริษัท / 

กรรมการบริหาร / 

รองกรรมการผูจัดการ 

 

กรรมการบริษัท / 

ประธานกรรมการบริหาร  

 

กรรมการผูจัดการ 

 

 

กรรมการบริษัท 

บริษัท อาร เอส เอส 2016 

จํากัด (มหาชน) 

 

 

บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮ

ลด้ิง จํากัด 

 

บ ริษัท  ดี ดี  มารท  โฮล ด้ิ ง 

จํากัด 

 

บริษัท เคอารทู จํากัด 

รับเหมากอสรางระบบไฟฟา 

 

 

 

ผ ลิตและจํ าหน ายพ ลังงาน

ไฟฟา 

 

ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding 

Company) 

 

ผ ลิตและจํ าหน ายพ ลังงาน

ไฟฟา 

 

8.  นายภิเษก สบายใจ 

- กรรมการบริหาร 

- รองกรรมการผูจัดการ 

51 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร  

สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

หลักสูตร Mini Financial Business 

Management รุนที่ 11  

1.16 - 2558 – ปจจุบัน 

 

 

2538 – 2558 

กรรมการบริหาร / 

รองกรรมการผูจัดการ  

 

ผูจัดการฝายกอสรางงานระบบ

จําหนาย 

บริษัท อาร เอส เอส 2016 

จํากัด (มหาชน) 

 

บ ริ ษั ท  เ ด็ ม โ ก  จํ า กั ด 

(มหาชน) 

 

รับเหมากอสรางระบบไฟฟา 

 

 

รับเหมากอสรางระบบไฟฟา 

 

 



  

                                                                        รายงานประจาํป 2564 บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ 1 หนา 5 

 

ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

ตําแหนง 

อายุ 

)ป(  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติอบรม 

สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครวัระหวาง

กรรมการและผูบริหาร 

ประสบการณทาํงาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

หลักสูตร MINI MBA รุนที ่28 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุนที่ 138/2560 

 

9.  นายวีระวัฒน วัฒนพนพันธ 

- กรรมการบริหาร 

- ผูชวยกรรมการผูจัดการสาย

กอสรางสถานีไฟฟา 

46 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร  

สาขาวิศวกรรมไฟฟา

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุนที่ 138/2560 

 

หลักสูตร Risk Management 

Program for Corporate Leaders 

(RCL) รุนที่ 11/2561 

 

 

 

0.49 - 2558 – ปจจุบัน 

 

 

 

2540 – 2558 

 

กรรมการบริหาร / 

ผูชวยกรรมการผูจัดการสาย

กอสรางสถานีไฟฟา 

 

ผูจัดการฝาย 

บริษัท อาร เอส เอส 2016 

จํากัด (มหาชน) 

 

 

บ ริ ษั ท  เ ด็ ม โ ก  จํ า กั ด 

(มหาชน) 

 

รับเหมากอสรางระบบไฟฟา 

 

 

 

รับเหมากอสรางระบบไฟฟา 

 

10.  นายอัครฤทธิ ์วิริยาจาร 

- กรรมการบริหาร 

- ผูชวยกรรมการผูจัดการสาย

พัฒนาธุรกิจ 

47 ปริญญาโท บริหารธุรกจิ  

สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร  

สาขาวิศวกรรมไฟฟากําลัง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1.11 - 2560 – ปจจุบัน 

 

 

 

2550 – 2560 

 

กรรมการบริหาร / 

ผูชวยกรรมการผูจัดการสาย

พัฒนาธุรกิจ 

 

ผูจัดการฝายกอสรางพลังงาน

ทดแทน 

บริษัท อาร เอส เอส 2016 

จํากัด (มหาชน) 

 

 

บ ริ ษั ท  เ ด็ ม โ ก  จํ า กั ด 

(มหาชน) 

รับเหมากอสรางระบบไฟฟา 

 

 

 

รับเหมากอสรางระบบไฟฟา 

 



  

                                                                        รายงานประจาํป 2564 บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ 1 หนา 6 

 

ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

ตําแหนง 

อายุ 

)ป(  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติอบรม 

สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครวัระหวาง

กรรมการและผูบริหาร 

ประสบการณทาํงาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 

หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุนที่ 140/2560 

 

หลักสูตร Risk Management 

Program for Corporate Leaders 

(RCL) รุนที่ 11/2561 

 

   

11.  นายวีรวิชญ เจริญสินสิริธร 

- กรรมการบริหาร 

- ผูชวยกรรมการผูจัดการสาย

การตลาด 

48 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร  

สาขาวิศวกรรมไฟฟากําลัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง 

 

ปวส.ไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคลภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

 

ปวส.ไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคอุดร 

 

1.331 - 2561 – ปจจุบัน 

 

 

 

2539 – 2560 

 

 

กรรมการบริหาร / 

ผูชวยกรรมการผูจัดการสาย

การตลาด 

 

วิศวกร ระดับ 8 

บริษัท อาร เอส เอส 2016 

จํากัด (มหาชน) 

 

 

การไฟฟาสวนภูมิภาค 

 

รับเหมากอสรางระบบไฟฟา 

 

 

 

จัดหา และใหบริการพลังงาน

ไฟฟา 

 

12.  นางวรรณภรณ โทคิซาวะ 

- กรรมการบริหาร 

- ผูชวยกรรมการผูจัดการสาย

บัญชีและการเงิน 

 

 

45 ปริญญาโท บริหารการเงิน 

วิทยาลัยการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ปริญญาตรี การบญัช ี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

0.04 - 2561 – ปจจุบัน 

 

 

 

2557 – 2561 

 

 

กรรมการบริหาร / 

ผูชวยกรรมการผูจัดการสาย

บัญชีและการเงิน 

 

ผูอํานวยการสายการเงิน 

 

 

บริษัท อาร เอส เอส 2016 

จํากัด (มหาชน) 

 

 

บริษัท เรดบลู (เวียดนาม) 

จํากัด 

 

รับเหมากอสรางระบบไฟฟา 

 

 

 

ผลิตและจําหนายเคร่ืองด่ืม 

 

 



  

                                                                        รายงานประจาํป 2564 บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ 1 หนา 7 

 

ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

ตําแหนง 

อายุ 

)ป(  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติอบรม 

สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครวัระหวาง

กรรมการและผูบริหาร 

ประสบการณทาํงาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 

 

 

 

หลักสูตร Strategic CFO in Capital 

Markets Program รุนที่ 5/2564 

 

หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุนที่ 157/2562 

 

2554 – 2557 ผูจัดการฝายบัญชี 

 

 

บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮ

ลด้ิง จํากัด 

ผ ลิตและจํ าหน ายพ ลังงาน

ไฟฟา 

13.  นางสาวรักจิตต เรือนเพชร 

- ผูจัดการฝายบัญช ี

 

33 ปริญญาตรีบริหารธุรกจิ (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา 

 

Mini MBA Taxation-Major รุน 

26/2562 โรงเรียนภาษ ี

 

มาตรฐานการบัญชี TAS,TFRS ฉบับ

ปรับปรุง นิดาโปรเฟชั่นแนลเทรนนิ่ง 

ป 2563 

- - 2562 – ปจจุบัน 

 

 

2561 – 2561 

 

 

2556 – 2561 

 

 

2554 - 2555 

 

ผูจัดการฝายบัญชี 

 

 

ผูจัดการฝายบัญชี 

 

 

ผูชวยผูจัดการฝายตรวจสอบ 

 

 

พนักงานบัญชี 

บริษัท อาร เอส เอส 2016 

จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท ประกรวรรณรวมการ 

จํากัด 

 

บริษัท เอสซีเอส โกลบอล 

ออดิท จํากัด 

 

บริษัท ไซมีส เมอรชานไดส 

จํากัด 

รับเหมากอสรางระบบไฟฟา 

 

 

จําหนายขาวสารทุกชนิด 

 

 

ตรวจสอบบัญช ี

 

 

ขายกระถางตนไม 

14.  นางสาวกชกร เทพวรรณ 

- เลขานุการบริษัท 

 

 

 

 

 

32 ปริญญาตรี คณะภาษาและวัฒนธรรม

จีน มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระ

เกียรติ 
 

หลักสูตร MINI MBA รุนที ่9 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

หลักสูตร Advances for Corporate 

0.02 - 2558 – ปจจุบัน 

 

 

2557 – 2558 

 

 

2554 - 2557 

 

เลขานุการบริษัท 

 

 

เลขานุการกรรมการผูจัดการ 

 

 

เจาหนาที่จัดซ้ือ 

 

บริษัท อาร เอส เอส 2016 

จํากัด (มหาชน) 

 

บ ริษัท  ดี ดี  มารท  โฮล ด้ิ ง 

จํากัด 

 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด 

(มหาชน) 

รับเหมากอสรางระบบไฟฟา 

 

 

ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding 

Company) 

 

ผูผลิตและจําหนายปูนซีเมนต

เม็ ด พ ลาส ติก  LDPE & EVA 
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ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

ตําแหนง 

อายุ 

)ป(  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติอบรม 

สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครวัระหวาง

กรรมการและผูบริหาร 

ประสบการณทาํงาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaries รุนที่ 2/2560 
 

หลักสูตร Company Secretary 

Program (CSP) รุนที่ 74/2559 
 

หลักสูตร Effective Minute Taking 

(EMT) รุนที่ 37/2560 
 

หลักสูตร IT Governance and 

Cyber Resilience Program (ITG) 

รุนที่ 6/2560 
 

หลักสูตร Board Reporting 

Program (BRP) รุนที่ 25/2561 
 

หลักสูตร Company Reporting 

Program (CRP) รุนที่ 20/2561 

 

 

และกระเบื้องคอนกรีต 

 

2. ขอมูลการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการและผูบริหารในบริษัทท่ีเกี่ยวของ 

บริษัทที่เก่ียวของ 
นายไมตรี 

ลักษณโกเศศ 

นายมานพ 

ถนอมกิตติ 

นางสาวอณิชา  

อาศิรอโณ 

นายอดุลย  

พิทักษชาติวงศ 

นายไพโรจน 

 ศิริรัตน 

นายธีรศักด์ิ  

ศิริโสภณา 

นายกําธร  

กิตติอิสรานนท 

นายภิเษก 

สบายใจ 

นายวีระวัฒน 

วัฒนพนพันธ 

นายอัครฤทธิ์ 

วิริยาจาร 

นายวีรวิชญ 

เจริญสินสิริธร 

นางวรรณภรณ  

โทคิซาวะ 

นางสาวรักจิตต  

เรือนเพชร 

บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) I,IV V,IV IV,VI IV,VI III,VII,C III,VIII,MD III,VIII,M VIII,M VIII,M VIII,M VIII,M VIII,M M 

บริษัท วินด เอนเนอรย่ี โฮลด้ิง จํากัด   IV,VI    III       

บริษัท วะตะแบก วินด จํากัด       III       

บริษัท ธนา พาวเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด       III       
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บริษัทที่เก่ียวของ 
นายไมตรี 

ลักษณโกเศศ 

นายมานพ 

ถนอมกิตติ 

นางสาวอณิชา  

อาศิรอโณ 

นายอดุลย  

พิทักษชาติวงศ 

นายไพโรจน 

 ศิริรัตน 

นายธีรศักด์ิ  

ศิริโสภณา 

นายกําธร  

กิตติอิสรานนท 

นายภิเษก 

สบายใจ 

นายวีระวัฒน 

วัฒนพนพันธ 

นายอัครฤทธิ์ 

วิริยาจาร 

นายวีรวิชญ 

เจริญสินสิริธร 

นางวรรณภรณ  

โทคิซาวะ 

นางสาวรักจิตต  

เรือนเพชร 

บริษัท ธนา พาวเวอร โฮลด้ิง จํากัด       III       

บริษัท ธนา พาวเวอร วัน จํากัด       III       

บริษัท วินด เอนเนอรย่ี โลจิสติกส จาํกัด       III       

บริษัท กอลฟสวิง เทรนนิ่ง จํากัด            III  

หมายเหตุ 

I = ประธานกรรมการบริษัท II = รองประธานกรรมการบริษัท III = กรรมการบริษัท IV = กรรมการอิสระ V = ประธานกรรมการตรวจสอบ 

VI = กรรมการตรวจสอบ VII = ประธานกรรมการบริหาร VIII = กรรมการบริหาร C = ประธานเจาหนาที่บริหาร MD = กรรมการผูจัดการ 

M = ผูบริหาร     
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บริษัทฯ ใชบริการหนวยงานภายนอก (Outsource) ไดแก บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร จํากัด เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซ่ึงไดมอบหมายใหบุคคลดังตอไปนี้ เปนหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

ชื่อ – นามสกุล/  

วันที่ไดรับการแตงต้ัง/ 

ตําแหนง 

อาย ุ

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

สัดสวนการ 

ถือหุน 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวาง 

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนงหนวยงาน/บริษัท 

นายสุธี ตาณวาณิชกลุ 

 

หัวหนาตรวจสอบภายใน 

39 วุฒิการศึกษา 

- ปริญญาโท บริหารธรุกิจ (สาขาการจัดการการตลาด) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

- ปริญญาโท การบัญชีภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

วุฒิบัตร 

- สอบผานตามเกณฑ วฒุิบัตร CPIAT (เลขที่ 17) จาก

สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 

- ผูตรวจสอบประเมนิอิสระ รับรอง CAC SME 

Certification โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการตอตานทจุริต 

- สอบผานตามเกณฑวุฒิบัตร Data Protection 

Foundation, Data Protection Practitioner, Data 

Protection Officer จาก ACIS Professional Center 

- Forensic Accounting Certification (FAC#93) 

จากสภาวชิาชีพบัญช ี

- IIA’s EIAP จากจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  

 

 

 

ไมมี ไมมี 2563 – ปจจุบัน 

 

2563 - ปจจุบัน 

 

2557 - ปจจุบัน  

2554 - 2557  

2555 - 2557  

 

2549 - 2555  

2548 - 2549  

2546 - 2548  

2563 - ปจจุบัน 

2562 – 2563 

2560 – 2563 

2563 

 

 

2561 – 2562 

 

2561 

- กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ(วาระ 2 ป ก.ค. 2563 - ก.ค. 2565) คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

- กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ(วาระ 2 ป พ.ย. 2562 - พ.ย. 2564) สมาคมผูตรวจสอบภายในแหง

ประเทศไทย 

- กรรมการผูจัดการ บริษัทไอเอ ซิกเนเจอร จํากัด 

- ผูจัดการควบคุมโครงการ บริษัท แอ็คเคานติ้ง สเปเชียลลิสท จํากัด 

- ผูอํานวยการฝายควบคุมการเงินรวมและควบคุมการปฏิบัติงาน (Financial Control Director) 

/ กลุมบริษัทไทยรุงกรุป (เทรดดิ้ง) 

- ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน / กลุมบริษัทไทยรุงกรุป (เทรดดิ้ง) 

- เจาหนาที่ตรวจสอบภายในอาวุโส / บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากดั (มหาชน) 

- เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน / บริษัท สิงห คอรปอเรชัน่ จํากัด 

- อาจารยพิเศษ ทีส่ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

- อาจารยพิเศษ ทีม่หาวทิยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี

- อาจารยพิเศษ ทีม่หาวทิยาลัยรังสิต 

- วิทยากรพิเศษรวมบรรยายการสอนออนไลน (หลักสูตร “Modern Entrepreneur” และ 

หลักสูตร “Right or Wrong Step to IPO”) ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

- วิทยากรพิเศษรวมบรรยาย (หลักสูตร IPO TOTAL STRATEGY และ หลักสูตร Corporate 

Compliance & Internal Control) ทีส่ถาบันวิจัยโอเมกาเวิลดคลาส 

- วิทยากรพิเศษรวมบรรยาย (หลักสูตร “IPO Roadmap CEO – Executive Program” 

Module 4 : Business Systems & Internal Control) ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (compliance) 
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ชื่อ – นามสกุล/  

วันที่ไดรับการแตงตั้ง/ 

ตําแหนง 

อาย ุ

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา /  

ประวัติการอบรม 

สัดสวนการ 

ถือหุน 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวาง 

ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนงหนวยงาน/บริษัท 

  การอบรม  

- อบรม Director Certificate Program (DCP) รุนที่ 

238/2560 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรม Skill for auditor in-charge จากสมาคมผู

ตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 

- อบรม Enterprise Risk Management จากสมาคม

ผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 

- อบรม 111 Hours for IT auditor จากสมาคมผู

ตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 

- อบรม Ethic Audit จากสมาคมผูตรวจสอบภายใน

แหงประเทศไทย 

- อบรม IT Auditor จากสภาวิชาชีพบัญช ี

- อบรม COSO 2013 for IA as business 

consultants จากสภาวชิาชีพบัญช ี

- Guide to COBIT 5 Implementation ISACA 

Bangkok Chapter 
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1. สินทรัพยถาวรท่ีใชในการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพยถาวรท่ีใชในการประกอบธุรกิจหลัก ไดแก ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง เปนหลัก ท้ังน้ี มูลคาสุทธิตามบัญชีของสินทรัพยถาวรหลัก ตามงบการเงินรวม ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 สามารถแสดงไดตามตารางตอไปน้ี 

รายการ 

มูลคาสุทธิทางบญัช ี                    

(หนวย : ลานบาท) ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 

ที่ดิน 

- ท่ีดินจํานวน 1 แปลง โฉนดเลขที่ 34707 พื้นที่ 4 ไร 

4 ตารางวา ต้ังอยูที่ ตําบลบางโพธิ์เหนือ อําเภอสาม

โคก จังหวัด ปทุมธานี 

- ท่ีดินจํานวน 1 แปลง โฉนดเลขที่ 34708 พื้นที่ 2 ไร 

1 งาน ต้ังอยูท่ี ตําบลบางโพธิ์เหนือ อําเภอสามโคก 

จังหวัดปทุมธาน ี

32.40 32.40 บริษัทฯ  

เปนเจาของ 

ติดภาระจํานอง 

สวนปรับปรุงที่ดิน 5.05 4.27 บริษัทฯ เปนเจาของ ติดภาระจํานอง 

อาคาร 42.02 39.54 บริษัทฯ เปนเจาของ ติดภาระจํานอง 

สวนปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสราง 3.50 3.00 บริษัทฯ เปนเจาของ ติดภาระจํานอง 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช 3.67 2.48 บริษัทฯ เปนเจาของ - 

อุปกรณ เคร่ืองใชและเคร่ืองตกแตงสํานักงาน  4.62 3.63 บริษัทฯ เปนเจาของ -  

ยานพาหนะ 1.34 0.38 บริษัทฯ เปนเจาของ -  

สินทรัพยไมมีตัวตน 4.87 3.81 บริษัทฯ เปนเจาของ - 

รวม 97.47 93.47  

1.1 สินทรัพยสิทธิการใช 

รายการ 

มูลคาสุทธิทางบญัช ี                     

(หนวย : ลานบาท) ภาระผูกพัน 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 

ยานพาหนะ 12.41 11.69 ติดภาระจํานอง 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช - - - 

2. การประกันภัย  

บริษัทฯ มีการจัดทําประกันภัยประเภทประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน (Property All Risks Insurance) ซึ่งครอบคลุม

ความสูญเสียหรือเสียหายจากอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ โดยคุมครองสิ่งปลูกสรางของบริษัทฯ รวมไปถึงสตอกสินคา และวัสดุ

อุปกรณตางๆ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

บริษัท บริษัทฯ 

ประเภทของ 

ประกันภัย 

ประกันความเส่ียงภัยทรัพยสิน  

ผูเอาประกันภัย บริษัทฯ 

เอกสารแนบ 3 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
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เอกสารแนบ 3 หนา 2 

ทรัพยสินที่เอา 

ประกันภัย 

2.1 ส่ิงปลูกสรางตัวอาคารทุกหลัง (ไมรวมฐานราก) รวมสวนปรับปรุงตอเติมอาคาร ร้ัว ประตู กําแพงโดยรอบ ปอมยาม บริเวณโดยรอบ

สถานท่ีเอาประกันภัย รวมระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบดับเพลิง ระบบโทรศัพท รวมถึงเฟอรนิเจอร เคร่ือง

ตกแตงติดต้ังตรึงตรา เคร่ืองใชและอุปกรณไฟฟาตางๆ และอุปกรณเคร่ืองใชสํานักงาน รวมทั้งหมอแปลงไฟฟา รถโฟรคลิฟท แฮนดลิฟท 

2.2 เฟอรนิเจอร เคร่ืองตกแตง ส่ิงติดต้ังตรึงตรา เคร่ืองใชและอุปกรณไฟฟาตางๆ เคร่ืองใชและอุปกรณสํานักงานตางๆ รวมคอมพิวเตอร 

ระบบจําหนายไฟฟา อุปกรณและเคร่ืองมือกอสรางรวมรถโฟลทลิฟท โนตบุค กลองถายรูปเคล่ือนยายได  

2.3 สตอกสินคาของผูเอาประกันภัยและสตอกสินคาที่อยูในความดูแลของผูเอาประกันภัยในฐานะผูรักษาทรัพย 

สถานที่เอา 

ประกันภัย 

59 หมู 3 ซอยเทศบาล 14 ตําบลบางโพธิ์เหนือ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 

วงเงินที่เอา 

ประกันภัย 

95,757,614.56 บาท 

ระยะเวลาเอา 

ประกันภัย 

วันที่ 29 กันยายน 2564 – วันที่ 29 กันยายน 2565 

ท้ังน้ี ในการจัดทําประกันภัยโครงการตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา บริษัทฯ ไดจัดทําประกันภัยท่ีมีผลคุมครองภัยทุกชนิด 

ไดแก อัคคีภัย อุทกภัย แผนดินไหว เปนตน และจัดทําประกันภัยอันตรายแกผูปฏิบัติงานของผูวาจาง ตลอดจนบุคคลท่ีสาม โดยมี

วงเงินประกันภัยเทากับมูลคาโครงการท่ีระบุในสัญญาและใหมีผลบังคับใชนับตั้งแตวันท่ีลงนามในสัญญาสัญญา จนถึงวันท่ีผูวาจาง

ไดรับมอบงานโครงการและไดออกหนังสือรับรองผลงานกอสรางใหแกบริษัทฯ เรียบรอยแลว  

3. สัญญาเงินกูของบริษัทฯ  

สัญญาเงินกู 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีวงเงินกูยืมเงินจากสถาบันการเงินจํานวน 4 แหง โดยมีวงเงินรวม 3,664.93 ลาน

บาท ซึ่งสามารถสรุปวงเงินและสาระสําคัญของสัญญาไดดังน้ี  

สรุปวงเงินท่ีมีกับสถาบันการเงินแหงท่ี 1 

ลําดับ ประเภทวงเงิน 
วงเงินรวม 

(ลานบาท) 
อัตราดอกเบีย้ อายุสัญญา หลักทรัพยคํ้าประกัน 

1 วงเงินคํ้าประกัน 1,485.00 รอยละ 1.25 ตอป สินเชื่อหมุนเวียน

แบบไมผูกพัน 

- นายประเดช กิตติอิสรานนท นายไพโรจน ศิริรัตน 

นายธีรศักด์ิ ศิริโสภณา และนายกําธร กิตติอิสรานนท 

เปนผูคํ้าประกัน  

- บัญชีเงินฝากของบริษัทฯ เลขที่ 348-1-04855-6 และ 

348-1-04892-0 

- จํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางบนโฉนดเลขที่ 34707 

แ ละ  34708 ก ร รม สิทธิ์ ข อ งบ ริษัทฯ  เพื่ อ เป น

หลักทรัพยคํ้าประกัน 

- จํานองที่ดินโฉนดเลขที่ 6823 กรรมสิทธิ์ของ DDH 

จํานองที่ดินโฉนดเลขที่ 9452 10258 10498 10499 

18917 19006 42875 จํานวน 7 โฉนด และ จํานอง

ที่ดินโฉนดเลขที่ 16661 จํานวน 217 โฉนด กรรมสิทธิ์

ของ DDP เพื่อเปนหลักทรัพยคํ้าประกัน  

2 วงเงินสินเชื่อต๋ัวเงิน 300.00 MLR - 0.50 ตอป สินเชื่อหมุนเวียน

แบบไมผูกพัน 

3 วงเงินกูระยะยาว 40.00 MLR - 1.00 

ปที่ 1 - 2 

MLR 

หลังจากปที่ 3 

5 ป 

รวมวงเงนิ 1,825.00    
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สรุปวงเงินท่ีมีกับสถาบันการเงินแหงท่ี 2 

ลําดับ ประเภทวงเงิน 
วงเงินรวม 

(ลานบาท) 
อัตราดอกเบีย้ 

อายุ 

สัญญา 
หลักทรัพยคํ้าประกัน 

1 วงเงินกูเบิกเกินบัญชี 5.00 MOR ตอป 1 ป และทบทวน

วงเงินทุกป 

- บัญชี เ งินฝากของบริษัทฯ เลขที่  986-1-

23350-4 

- นายประเดช กิตติอิสรานนท นายไพโรจน ศิริ

รัตน นายธีรศักด์ิ ศิริโสภณา นายกําธร กิตติ

อิสรานนท และนางสาวนันทิดา กิตติอิสรา

นนท เปนผูคํ้าประกัน 

2 วงเงินคํ้าประกันซอง 200.00 รอยละ 1.00 ตอป 1 ป และทบทวน

วงเงินทุกป 

3 วงเงินคํ้าประกันซอง

สัญญาผลงาน,รับเงิน

ลวงหนา,ไฟฟา 

460.00 ซอง  

รอยละ 0.70 ตอป 

สัญญาผลงาน  

รอยละ 1.25 ตอป 

1 ป และทบทวน

วงเงินทุกป 

4  วงเงินสินเชื่อต๋ัวเงิน 200.00 MLR - 0.50 ตอป 1 ป และทบทวน

วงเงินทุกป 

รวมวงเงนิ 865.00    
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สรุปวงเงินที่มีกับสถาบันการเงินแหงที่ 3 

ลําดับ ประเภทวงเงิน 
วงเงินรวม 

(ลานบาท) 
อัตราดอกเบีย้ 

อายุ 

สัญญา 
หลักทรัพยคํ้าประกัน 

วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน 

1 วงเงินกูเบิกเกินบัญชี 10.00 MOR - 1.50 ตอป ทบทวนวงเงินทุกป - บัญชี เ งินฝากของบริษัทฯ เลขที่  059-2-

48334-1 

- นายประเดช กิตติอิสรานนท นายไพโรจน ศิริ

รัตน นายธีรศักด์ิ ศิริโสภณา และนายกําธร 

กิตติอิสรานนท เปนผูคํ้าประกัน 

- โอนสิทธิการรับเงิน หรือมอบอํานาจการรับ

เงินตามสัญญาโครงการใหสถาบันการเงิน 

2 วงเงินสินเชื่อต๋ัวเงิน 30.00 MLR - 1.5 ตอป ทบทวนวงเงินทุกป 

3 วงเงินคํ้าประกัน 255.00 รอยละ 1.25 ตอป ทบทวนวงเงินทุกป 

รวมวงเงินสินเชื่อหมุนเวยีน 295.00 
  

วงเงินสนิเชื่อโครงการกอสรางสถานีไฟฟาแรงสูงของการไฟฟาสวัสดิการสมัปทานกองทัพเรือ (“ทร.”) 

1 วงเงินคํ้าประกัน 

สัญญาผลงาน 

36.35 รอยละ 0.75 ตอป ตามความคืบหนา

ของโครงการทร. 

 

- บัญชี เ งินฝากของบริษัทฯ เลขที่  059-3-

32602-8 

- นายประเดช กิตติอิสรานนท นายไพโรจน ศิริ

รัตน นายธีรศักด์ิ ศิริโสภณา นายกําธร กิตติ

อิสรานนท นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท 

นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท เปนผู คํ้า

ประกัน 

- โอนสิทธิการรับเงิน หรือมอบอํานาจการรับ

เงินตามสัญญาโครงการใหสถาบันการเงิน 

รวมวงเงินงานทัพเรือ 36.35   

วงเงินสนิเชื่อโครงการเปลีย่นระบบสายไฟฟาใตดินของการไฟฟานครหลวง ถนนหลังสวน (“กฟน.หลงัสวน”) 

1 วงเงินคํ้าประกัน 

สัญญาผลงาน 

28.79 รอยละ 1.00 ตอป ตามความคืบหนา

ของโครงการกฟน.

หลังสวน 

- บัญชี เ งินฝากของบริษัทฯ เลขที่  059-2-

48334-1 

- นายไพโรจน ศิริรัตน นายธีรศักด์ิ ศิริโสภณา 

และนายกําธร กิตติอิสรานนท เปนผู คํ้า

ประกัน 

- โอนสิทธิการรับเงิน หรือมอบอํานาจการรับ

เงินตามสัญญาโครงการใหสถาบันการเงิน 

2 วงเงินคํ้าประกัน 

รับเงินลวงหนา 

28.79 รอยละ 1.00 ตอป 

3 วงเงินสินเชื่อต๋ัวเงิน 

และวงเงินคํ้าประกัน

การชําระราคาสินคา 

65.00 ดอกเบี้ยตามอัตรา

ตลาด 

รวมวงเงนิงานหลงัสวน 122.58   

วงเงินสินเชื่อตั๋วเงิน 

1 

 

วงเงินสินเชื่อต๋ัวเงิน 

คร้ังที่ 1 

 

14.00 

 

รอยละ 2.00 ตอป 

 

2 ป 

 

- บัญชี เ งินฝากของบริษัทฯ เลขที่  059-2-

48334-1 และ 059-3-32602-8 

- นายประเดช กิตติอิสรานนท นายไพโรจน ศิริ

รัตน นายธีรศักด์ิ ศิริโสภณา นายกําธร กิตติ

อิสรานนท นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท 

นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท เปนผู คํ้า

ประกัน 
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ลําดับ ประเภทวงเงิน 
วงเงินรวม 

(ลานบาท) 
อัตราดอกเบีย้ 

อายุ 

สัญญา 
หลักทรัพยคํ้าประกัน 

2 

 

วงเงินสินเชื่อต๋ัวเงิน 

คร้ังที่ 2 

 

14.00 

 

รอยละ 2.00 ตอป 

 

2 ป 

 

- เงินฝากจํานวน 2.80 ลานบาท 

- นายไพโรจน ศิริรัตน นายธีรศักด์ิ ศิริโสภณา 

และนายกําธร กิตติอิสรานนท เปนผู คํ้า

ประกัน 

- บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด

ยอม (บสย.) เปนผูคํ้าประกัน 

 

รวมวงเงินสินเชื่อตัว๋เงิน 28.00    

วงเงินสินเชื่อโครงการจางปรับปรุงระบบไฟฟา กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ  (“ทอ.”) 

1 วงเงินคํ้าประกัน

สัญญางาน 

51.00 รอยละ 1.0 ตอป ทบทวนวงเงินทุกป - บัญชี เ งินฝากของบริษัทฯ เลขที่  059-2-

48334-1 

- นายไพโรจน ศิริรัตน นายธีรศักด์ิ ศิริโสภณา 

และนายกําธร กิตติอิสรานนท เปนผู คํ้า

ประกัน 

- โอนสิทธิการรับเงิน หรือมอบอํานาจการรับ

เงินตามสัญญาโครงการใหสถาบันการเงิน 

2 วงเงินคํ้าประกันรับเงิน

ลวงหนา 

51.00 รอยละ 1.0 ตอป ทบทวนวงเงินทุกป 

3 

 

 

วงเงินสินเชื่อต๋ัวเงิน 70.00  3 ป 

4 วงเงินกูระยะยาว (เบีย้

ประกันชีวิต) 

1.00 MLR - 1.00 

 

1 ป  

รวมวงเงินงานกองทัพอากาศ 173.00 
   

รวมวงเงินทั้งหมด 654.93    

สรุปวงเงินท่ีมีกับสถาบันการเงินแหงท่ี 4 

ลําดับ ประเภทวงเงิน 
วงเงินรวม 

(ลานบาท) 
อัตราดอกเบีย้ 

อายุ 

สัญญา 
หลักทรัพยคํ้าประกัน 

1 วงเงินกูระยะยาว 10.00 รอยละ 2.75 ตอป 3 ป - บัญชี เ งินฝากของบริษัทฯ เลขที่  001-2-

00900-4 

- นายไพโรจน ศิริรัตน นายกําธร กิตติอิสรา

นนท เปนผูคํ้าประกัน 

2 วงเงินคํ้าประกันซอง

สัญญาผลงาน,รับเงิน

ลวงหนา 

250.00 ซอง  

รอยละ 1.00 ตอป 

สัญญาผลงาน,รับเงิน

ลวงหนา  

รอยละ 1.25 ตอป 

1 ป และทบทวน

วงเงินทุกป 

3  วงเงินสินเชื่อต๋ัวเงิน 60.00 Prime Rate -1.5 %

ตอป 

1 ป และทบทวน

วงเงินทุกป 

รวมวงเงนิ 320.00    
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4. นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม 

บริษัทฯ จะลงทุนในบริษัทยอย หรือบริษัทรวมท่ีประกอบธุรกิจท่ีเก้ือหนุน และเอ้ือประโยชนตอการทําธุรกิจของบริษัทฯ 

โดยมุงเนนการลงทุนในกิจการท่ีมีศักยภาพในการเติบโต สอดคลองกับเปาหมาย แผนกลยุทธในการขยายธุรกิจ มีความนาเช่ือถือ

และมีจริยธรรม เปนประโชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังสรางผลตอบท่ีดีจากการลงทุน ตอผูถือหุนของบริษัทฯ ท้ังน้ี การขอ

อนุมัติการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทรวมคา หรือบริษัทอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ จะตองสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือ

จําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 โดยการลงทุนในกิจการดังกลาวขางตน บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในสัดสวนท่ีมากพอเพ่ือให

สามารถควบคุมดูแลดวยการสงกรรมการ และ/หรือผูท่ีไดรับมอบหมายของบริษัทฯ เขาไปเปนตัวแทนตามสัดสวนการถือหุน และ

เพ่ือใหสามารถมีสวนรวมในการบริหารจัดการและกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวของน้ันๆ  

ในการตัดสินใจลงทุนใดๆ บริษัทฯ จะวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ พิจารณาถึงศักยภาพ รวมถึงปจจัยความเสี่ยง

จากการลงทุน ผานข้ันตอนการพิจารณากางลงทุนท่ีเหมาะสม เพ่ือใหมั่นใจวาการลงทุนมีความสอดคลองกับเปาหมายและแผนกล

ยุทธของบริษัทฯ ท้ังน้ี บริษัทฯ มีนโยบายการสงบุคลากรเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย รวมไปถึงการบริหารจัดการและ

กํากับดูแลใหประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินกิจการเปนไปตามความคาดหวัง และมีแผนการใชจายงบประมาณการ

ลงทุนสอดคลองกับแผนการจัดสรรเงิน เมื่อผานการพิจารณาแลว จึงจะเสนอขอความเห็นชอบตามลําดับข้ันตอนตอไป 

 

 

 



                                                                                          รายงานประจําป 2564 บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 4 หนา 1 

 

  งบแสดงฐานะทางการเงิน 
     

หนวย: บาท 
   

หมายเหตุ 
 

2564 
 

2563 

สินทรัพย 
     

สินทรัพยหมุนเวียน 
     

 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 

 
312,325,103.92 

 
144,175,329.59 

 
ลูกหนี้การคาและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น 7 

 
222,221,514.10 

 
315,098,549.54 

 
เงินใหกูยืมระยะส้ันกจิการที่เกี่ยวของกนั 5 

 
- 

 
297,000,000.00 

 
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน 5, 8 

 
657,295,520.53 

 
464,871,620.93 

 
วัสดุคงเหลือ 9 

 
105,356,413.44 

 
35,891,958.22 

 
เงินจายลวงหนาคาวัสดุกอสรางและผูรับเหมา 5, 10 

 
138,375,145.47 

 
84,497,876.59 

 
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น 11 

 
- 

 
24,000,000.00 

  
รวมสินทรัพยหมุนเวยีน 

  
1,435,573,697.46 

 
1,365,535,334.87 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 
     

 
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น 

     

  
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน 12 

 
222,536,598.39 

 
148,404,233.00 

  
เงินลงทุนระยะยาว 5, 11 

 
- 

 
247,000,000.00 

 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธ ิ 13 

 
85,688,844.03 

 
92,595,568.17 

 
สินทรัพยสิทธิการใช-สุทธ ิ 14 

 
11,691,340.64 

 
12,821,314.78 

 
สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธ ิ 15 

 
3,809,668.97 

 
4,872,400.40 

 
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 

  
7,792,420.22 

 
12,408,813.44 

 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 16 

 
5,978,337.45 

 
5,363,574.38 

 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

  
386,600.00 

 
115,600.00 

  
รวมสินทรัพยไมหมุนเวยีน 

  
337,883,809.70 

 
523,581,504.17 

  
รวมสินทรัพย 

  
1,773,457,507.16 

 
1,889,116,839.04 

        

     
หนวย: บาท 

   
หมายเหตุ 

 
2564 

 
2563 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน 
     

หน้ีสินหมุนเวียน 
     

 
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 17 

 
222,022,077.74 

 
91,097,766.39 

 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวยีนอื่น 5, 18 

 
353,595,096.04 

 
234,865,570.33 

 
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน 5, 8 

 
352,956,457.65 

 
196,274,976.51 

 
สวนของเงินกูยืมที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 19 

 
38,846,626.50 

 
400,590,326.43 

 
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 20 

 
4,380,241.02 

 
4,611,151.79 

 
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 21 

 
10,156,915.37 

 
9,098,520.08 

 
เจาหนี้เงินประกันผลงาน 

  
46,440,471.52 

 
40,279,201.90 

เอกสารแนบ 4 งบการเงิน สาํหรับงวดบัญชีป 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 



                                                                                          รายงานประจําป 2564 บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 4 หนา 2 

 
เงินรับลวงหนาคาสินคา 

  
- 

 
34,906,598.59 

 
ประมาณการหนี้สินสําหรับการรับประกนังานกอสราง 

  
8,959,222.24 

 
9,528,320.95 

  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 

  
1,037,357,108.08 

 
1,021,252,432.97 

หน้ีสินไมหมุนเวียน 
     

 
หนี้สินตามสัญญาเชา-สุทธ ิ 20 

 
3,410,386.02 

 
4,952,174.08 

 
เงินกูยืมระยะยาว-สุทธ ิ 19 

 
59,000,000.00 

 
- 

 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ 21 

 
5,856,315.43 

 
6,835,249.21 

 
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวยีนสําหรับผลประโยชนพนกังาน 22 

 
20,929,465.01 

 
17,286,550.95 

  
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 

  
89,196,166.46 

 
29,073,974.24 

  
รวมหน้ีสิน 

  
1,126,553,274.54 

 
1,050,326,407.21 

        

     
หนวย: บาท 

   
หมายเหตุ 

 
2564 

 
2563 

        

สวนของผูถือหุน 
     

 
ทุนเรือนหุน 23 

    

  
ทุนจดทะเบียน 

     

  
หุนสามัญ 1,240,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท ในป 2564 และ 

    

  
หุนสามัญ 45,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท ในป 2563 

  
620,000,000.00 

 
450,000,000.00 

  
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 

     

  
หุนสามัญ 900,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท ในป 2564 และ 

    

  
หุนสามัญ 45,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท ในป 2563 

  
450,000,000.00 

 
450,000,000.00 

 
สวนเกินจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

  
47,502,030.00 

 
47,502,030.00 

 
กําไรสะสม 

     

  
จัดสรรแลวเปนสํารองตามกฎหมาย 24 

 
20,782,344.04 

 
5,000,000.00 

  
ยังไมไดจัดสรร 25 

 
128,619,858.58 

 
336,288,401.83 

 
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 

  
- 

 
- 

  
รวมสวนของผูถือหุน 

  
646,904,232.62 

 
838,790,431.83 

  
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 

  
1,773,457,507.16 

 
1,889,116,839.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          รายงานประจําป 2564 บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 4 หนา 3 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

รายได 
     

 
รายไดรับเหมากอสราง 

  
1,687,162,515.56 

 
1,356,173,147.53 

 
รายไดจากการขาย 

  
53,694,661.63 

 
21,130.00 

 
รวมรายได 

  
1,740,857,177.19 

 
1,356,194,277.53 

ตนทุน 
     

 
ตนทุนรับเหมากอสราง 

  
(1,482,632,144.92) 

 
(1,178,267,106.61) 

 
ตนทุนขาย 

  
(52,486,541.54) 

 
(16,633.69) 

 
รวมตนทุน 

  
(1,535,118,686.46) 

 
(1,178,283,740.30) 

กําไรขั้นตน 
  

205,738,490.73 
 

177,910,537.23 

รายไดอื่น 5 
 

21,247,426.43 
 

36,242,466.46 

คาใชจายในการบริหาร 
  

(125,113,245.90) 
 

(103,205,931.15) 

ตนทุนทางการเงิน 
  

(33,655,294.16) 
 

(38,418,327.17) 

กําไรกอนภาษีเงินได 
  

68,217,377.10 
 

72,528,745.37 

คาใชจายภาษีเงินได 27 
 

(12,570,496.33) 
 

(15,838,287.34) 

กําไรสําหรับป 
  

55,646,880.77 
 

56,690,458.03 
       

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน: 
     

 
รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

    

 
ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมของ 

     

 
ผลประโยชนพนกังานที่กําหนดไว 

  
(41,349.98) 

 
(1,341,124.53) 

 
ภาษีเงินไดของรายการทีจ่ะไมถูกจัดประเภทใหม 

     

 
ไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 27 

 
8,270.00 

 
268,224.91 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธ ิ
  

(33,079.98) 
 

(1,072,899.62) 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรบัป 
  

55,613,800.79 
 

55,617,558.41 
       

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 26 
    

กําไรสวนของผูถือหุน (บาท) 
  

0.0618 
 

0.0630 

จํานวนหุนสามัญถวัเฉล่ียถวงน้ําหนัก (หุน) 
  

900,000,000 
 

900,000,000 

 



                                                                                          รายงานประจําป 2564 บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 4 หนา 4 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
   

หนวย: บาท 
           

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 
  

       
กําไร(ขาดทุน)สะสม 

 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 

    

     
สวนเกิน 

     
ผลขาดทุนจากการ 

    

   
ทุนเรือนหุน 

 
จากการจายโดย 

 
จัดสรรเปนสํารอง 

   
วัดมูลคาใหมของผลประโยชน 

 
รวมองคประกอบอื่น 

  

 
หมายเหตุ 

 
ที่ออกและชําระแลว 

 
ใชหุนเปนเกณฑ 

 
ตามกฎหมาย 

 
ยังไมไดจัดสรร 

 
พนักงานที่กําหนดไว 

 
ของสวนของผูถือหุน 

 
รวมสวนของผูถือหุน 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2563 
  

450,000,000.00 
 

47,502,030.00 
 

- 
 

330,670,843.42 
 

- 
 

- 
 

828,172,873.42 

การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป: 
               

สํารองตามกฎหมาย 24 
 

- 
 

- 
 

5,000,000.00 
 

(5,000,000.00) 
 

- 
 

- 
 

- 

เงินปนผล 25 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(45,000,000.00) 
 

- 
 

- 
 

(45,000,000.00) 

โอนไปกําไรสะสม 
  

- 
 

- 
 

- 
 

(1,072,899.62) 
 

1,072,899.62 
 

1,072,899.62 
 

- 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 
  

- 
 

- 
 

- 
 

56,690,458.03 
 

(1,072,899.62) 
 

(1,072,899.62) 
 

55,617,558.41 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
  

450,000,000.00 
 

47,502,030.00 
 

5,000,000.00 
 

336,288,401.83 
 

- 
 

- 
 

838,790,431.83 

การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป: 
               

สํารองตามกฎหมาย 24 
 

- 
 

- 
 

15,782,344.04 
 

(15,782,344.04) 
 

- 
 

- 
 

- 

เงินปนผล 25 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(247,500,000.00) 
 

- 
 

- 
 

(247,500,000.00) 

โอนไปกําไรสะสม 
  

- 
 

- 
 

- 
 

(33,079.98) 
 

33,079.98 
 

33,079.98 
 

- 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 
  

- 
 

- 
 

- 
 

55,646,880.77 
 

(33,079.98) 
 

(33,079.98) 
 

55,613,800.79 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
  

450,000,000.00 
 

47,502,030.00 
 

20,782,344.04 
 

128,619,858.58 
 

- 
 

- 
 

646,904,232.62 



                                                                                          รายงานประจําป 2564 บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 4 หนา 5 

  งบกระแสเงินสด 
      

หนวย: บาท 
    

หมายเหตุ 
 

2564 
 

2563 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน 
     

 
กําไรสุทธิสําหรับป 

  
55,646,880.77 

 
56,690,458.03 

 
ปรับกระทบกาํไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)สุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 

     

  
คาใชจายภาษีเงินได 

  
12,570,496.33 

 
15,838,287.34 

  
คาเส่ือมราคา 

  
8,407,488.30 

 
7,750,547.55 

  
คาตัดจําหนาย 

  
6,810,366.58 

 
6,577,213.91 

  
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายตัดจาย 

  
89,116.27 

 
- 

  
ขาดทุนจากการตัดจาํหนายสินทรัพย 

  
33,963.63 

 
40,867.22 

  
คาเผ่ือมูลคาสินคาลดลง 

  
- 

 
3,000.00 

  
(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินสําหรับการรับประกันงานกอสราง 

  
(569,098.71) 

 
487,786.12 

  
คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนกังาน 

  
3,601,564.08 

 
3,452,696.93 

  
รายไดเงินปนผล 

  
(6,840,000.00) 

 
- 

  
ตนทุนทางการเงิน 

  
33,655,294.16 

 
38,418,327.17 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง 
     

ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 
  

113,406,071.41 
 

129,259,184.27 

สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง 
     

  
ลูกหนี้การคาและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น 

  
100,022,853.52 

 
(26,283,082.38) 

  
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน 

  
(192,423,899.60) 

 
(118,001,837.34) 

  
วัสดุคงเหลือ 

  
(69,464,455.22) 

 
(19,906,873.85) 

  
เงินจายลวงหนาคาวัสดุกอสรางและผูรับเหมา 

  
(53,877,268.88) 

 
(60,820,733.25) 

  
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

  
(271,000.00) 

 
1,527,958.33 

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) 
     

  
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวยีนอื่น 

  
119,842,692.30 

 
(324,448,423.52) 

  
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน 

  
156,681,481.14 

 
66,126,308.16 

  
เจาหนี้เงินประกันผลงาน 

  
6,161,269.62 

 
(22,481,785.18) 

  
เงินรับลวงหนาคาสินคา 

  
(34,906,598.59) 

 
34,906,598.59 

รับคืนเงินภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 
  

5,797,708.16 
 

- 

จายตนทุนทางการเงิน 
  

(24,951,594.24) 
 

(22,946,002.12) 

จายภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 
  

(21,558,068.49) 
 

(19,176,375.77) 
   

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 
  

104,459,191.13 
 

(382,245,064.06) 
         
      

หนวย: บาท 
    

หมายเหตุ 
 

2564 
 

2563 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 
     

  
เงินฝากธนาคารที่ไมติดภาระคํ้าประกันลดลง 

  
24,000,000.00 

 
- 

  
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน(เพิม่ขึ้น)ลดลง 

  
(74,132,365.39) 

 
78,792,107.00 
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เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน 

  
247,000,000.00 

 
- 

  
เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะส้ันกิจการที่เกี่ยวของกัน 

  
- 

 
(70,000,000.00) 

  
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกจิการที่เกี่ยวของกัน 

  
297,000,000.00 

 
100,000,000.00 

  
เงินสดจายเพื่อซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

  
(1,499,820.73) 

 
(3,889,796.39) 

  
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย 

  
1,495.39 

 
46,728.97 

  
เงินสดจายเพื่อสินทรัพยสิทธกิารใช-สุทธิ 

  
(1,112,523.36) 

 
- 

  
เงินสดจายเพื่อซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน 

  
(428,920.00) 

 
(960,870.00) 

  
เงินปนผลรับ 

  
6,840,000.00 

 
- 

   
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน 

  
497,667,865.91 

 
103,988,169.58 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
     

  
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 

  
130,924,311.35 

 
19,097,766.39 

  
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ัน 

  
- 

 
273,041,960.98 

  
เงินสดจายเงินกูยืมระยะส้ัน 

  
(400,000,000.00) 

 
(190,000,000.00) 

  
จายชาํระหนี้สินตามสัญญาเชา 

  
(4,885,439.13) 

 
(7,921,040.36) 

  
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 

  
87,404,383.56 

 
- 

  
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

  
10,000,000.00 

 
- 

  
เงินสดจายเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

  
(9,920,538.49) 

 
(2,885,081.60) 

  
จายเงินปนผล 

  
(247,500,000.00) 

 
(45,000,000.00) 

   
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 

  
(433,977,282.71) 

 
46,333,605.41 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ
  

168,149,774.33 
 

(231,923,289.07) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 
  

144,175,329.59 
 

376,098,618.66 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 
  

312,325,103.92 
 

144,175,329.59 
         
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด 

     

 
1) รายการที่ไมเปนตัวเงิน 

     

  
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่นไดรับจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกนั 

 
- 

 
(24,000,000.00) 

  
หนี้สินตามสัญญาเชาจากการซ้ือทรัพยสิน 

  
3,077,570.10 

 
- 

  
คาซ้ือทรัพยสินสวนที่บันทึกเปนเจาหนีก้ารคาและเจาหนี้อื่น 

  
35,050.00 

 
65,250.00 

  
โอนสินทรัพยถาวรไปเปนสินทรัพยสิทธกิารใช 

  
- 

 
19,759,836.42 

  
โอนสินทรัพยสิทธกิารใชไปเปนสินทรัพยถาวร 14 

 
(1,352.45) 

 
(1,688,588.39) 

  
โอนเงินกูยืมระยะส้ันไปเปนเงินกูยืมระยะยาว 

  
10,000,000.00 

 
- 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

1. ขอมูลท่ัวไป 

บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด”) (“บริษัทฯ”) เปนนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งมี

ภูมิลําเนาและประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลักคือ ออกแบบ กอสราง ติดตั้ง ซอมบํารุงสถานีผลิตไฟฟา งาน

ระบบสายสงไฟฟา และระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ  

มีสํานักงานใหญตั้งอยูท่ี 59 หมู 3 ซอยเทศบาล 14 ตําบลบางโพธ์ิเหนือ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 

เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งท่ี 1/2564 ไดมีมติอนุมัติแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัท

มหาชนจํากัด ตามกฏหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด โดยบริษัทฯจดทะเบียนการแปรสภาพเปนบริษัทและไดเปลี่ยนชื่อจาก

เดิม “บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด” เปน “บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน)” กับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันท่ี 

23 สิงหาคม 2564 

2. การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบตอธุรกิจและ

อุตสาหกรรม สถานการณดังกลาวอาจนํามาซึ่งความไมแนนอนและผลกระทบตอสภาพแวดลอมของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง

สงผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลคาของสินทรัพย ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

3. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนว

ปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ 

การแสดงรายการในงบการเงิน ไดทําข้ึนเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษัทฯ ไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค

ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงิน

ฉบับภาษาอังกฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

งบการเงินน้ีไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ 

ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินท่ีเก่ียวกับ สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย การประมาณและ

ขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตางๆ ท่ีผูบริหารมีความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณแวดลอมน้ัน

ซึ่งไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอ่ืนและนําไปสูการตดัสินใจเก่ียวกับการกําหนดจํานวนสินทรัพยและหน้ีสนิน้ันๆ ดังน้ันผลท่ีเกิดข้ึนจริง

จากการตั้งขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินอาจแตกตางไปจากท่ีประมาณไว 

ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ การปรับประมาณทางบัญชี จะ

บันทึกในงวดบัญชีท่ีประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดน้ันๆ และจะบันทึกในงวดท่ี

ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบท้ังงวดปจจุบันและอนาคต 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมท่ีเร่ิมมีผลบังคับใชในงวดปจจุบัน  

ในระหวางป บริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง

จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือ

ปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพ่ือใหมีเน้ือหาเทาเทียมกับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน  

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัติน้ีไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 

มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงบางฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมี

รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรงุหรือจดั

ใหมีข้ึนเพ่ือใหมีเน้ือหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจน

เก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการใหขอผอนปรนในทางปฏิบัติหรือขอยกเวน

ช่ัวคราวกับผูใชมาตรฐาน 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัติน้ีไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ 

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ไดถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่องมาตรการผอนปรนช่ัวคราว

สําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรับรองผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในเรื่อง

ดังตอไปน้ี 

- การไมตองนําขอมูลท่ีมีการคาดการณไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชในการวัดมูลคาของผลขาดทุนดาน

เครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคาตามวิธีอยางงาย (Simplified Approach)  

- เลือกท่ีจะวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 

เน่ืองดวยแนวปฏิบัติดังกลาวสิ้นสุดการมีผลบังคับใช ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไดประเมินผลกระทบดังกลาว ซึ่งไมมี

ผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน ดังนั้นบริษัทฯ จึงไมปรับปรุงมูลคาลูกหนี้การคา และการปรับมูลคายุติธรรมของเงิน

ลงทุนในป 2564 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูงซึ่งถึง

กําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีขอจํากัดในการใชไดแสดงไวแยกตางหากในบัญชี “เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ําประกัน” ภายใต

สินทรัพยไมหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

4.2 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
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ลูกหน้ีการคาแสดงถึงจํานวนเงินท่ีลูกคาจะตองชําระสําหรับการขายสินคาและการใหบริการตามปกติของธุรกิจ 

บริษัทฯ รับรูลูกหน้ีการคาเมื่อเริ่มแรกดวยจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรับชําระ ในกรณีท่ีมี

สวนประกอบดานการจัดหาเงินท่ีมีนัยสําคัญจะรับรูดวยมูลคาปจจุบันของสิ่งตอบแทน 

บริษัทฯ ใชวิธีการอยางงาย (Simplified Approach) ในการวัดมูลคาผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน โดยอางอิง

จากขอมูลผลขาดทุนดานเครดิตจากประสบการณในอดีต และนําขอมูลท่ีมีการคาดการณไปในอนาคต (Forward-looking 

information) เก่ียวกับลูกหน้ีน้ันและสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจมาใช ซึ่งกําหนดใหพิจารณาผลขาดทุนท่ีคาดวาจะ

เกิดข้ึนตลอดอายุหน้ีและรับรูผลขาดทุนตั้งแตการรับรูรายการลูกหน้ีการคา 

4.3 สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 

สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา 

บริษัทฯ รับรูสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญาเมื่อมีรายไดท่ีรับรูสะสมเกินกวาจํานวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคาจนถึงปจจุบัน 

สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญาจะจัดประเภทเปนลูกหน้ีการคาเมื่อกิจการมีสิทธิท่ีจะไดรับชําระโดยปราศจากเง่ือนไข เชน เมื่อ

กิจการไดใหบริการเสร็จสิ้นและลูกคารับมอบงาน 

หนี้สินท่ีเกิดจากสัญญา 

บริษัทฯ รับรูหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเมื่อจํานวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคาจนถึงปจจุบันเกินกวารายไดท่ีรับรูสะสม โดยกิจการ

ยังมีภาระท่ีตองโอนสินคาหรือบรกิารใหกับลูกคา หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาจะรับรูเปนรายไดเมื่อกิจการไดปฏิบัติตามภาระท่ี

ระบุไวในสัญญาเสร็จสิ้น 

4.4 สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการ 

การจัดประเภทรายการข้ึนอยูกับโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจัดการสินทรัพยทางการเงินและ

ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงิน 

บริษัทฯ จัดประเภทสินทรัพยทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลคาดังน้ี 

• รายการท่ีวัดมูลคาภายหลังดวยมูลคายุติธรรม (ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือผานกําไรหรือขาดทุน) และ 

• รายการท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย 

บริษัทฯ ตองจัดประเภทรายการใหมสําหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีเฉพาะเมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการ

บริหารสินทรัพยเหลาน้ัน 

ตราสารทุนสามารถจําแนกและไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามประเภทของการวัดมูลคาไดสองประเภท ไดแก การวัดมูลคา

ยุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน (FVPL) หรือการวัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) ซึ่งไมสามารถจัด

ประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง  

การวัดมูลคา 

ในการรับรูรายการเมื่อเริ่มแรก บริษัทฯ ตองวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีไมไดวัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุนดวยมูลคายุติธรรม บวกหรือหักดวยตนทุนการทํารายการซึ่งเก่ียวของโดยตรงกับการ
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ไดมาหรือการออกสนิทรัพยทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินน้ัน ตนทุนการทํารายการของสินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคา

ดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุนน้ันรับรูเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน 

การวัดมูลคาในภายหลังของตราสารหน้ีทําได 3 วิธี โดยข้ึนอยูกับการจัดประเภทตราสารหน้ีของบริษัทฯ 

•  ราคาทุนตัดจําหนาย – สินทรัพยทางการเงินตองวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนายเมื่อบริษัทฯ ถือครองสินทรัพยทาง

การเงินน้ันตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวัตถุประสงคการถือครองสินทรัพยทางการเงินเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ

ขอกําหนดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงินซึ่งทําใหเกิดกระแสเงินสดซึ่งเปนการจายเพียงเงินตนและดอกเบ้ียจาก

ยอดคงเหลือของเงินตนในวันท่ีกําหนดไว รายไดดอกเบ้ียจากสินทรัพยทางการเงินดังกลาวตองคํานวณโดยใชวิธีอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจริง กําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตัดรายการจะรับรูโดยตรงในกําไรหรือขาดทุนและแสดงรายการใน

กําไร/(ขาดทุน)อ่ืน พรอมกับกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการดอยคาแสดงเปนกําไรหรือ

ขาดทุน 

•  มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) – สินทรัพยทางการเงินตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเมื่อบริษัทฯ ถือครองสินทรัพยทางการเงินตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือรับกระแสเงินสดตาม

สัญญาและเพ่ือขายสินทรัพยทางการเงิน และขอกําหนดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงินซึง่ทําใหเกิดกระแสเงินสด 

ซึ่งเปนการจายเพียงเงินตนและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตนในวันท่ีกําหนดไว การเปลี่ยนแปลงของมูลคาของ

สินทรัพยทางการเงินรับรูผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน รายการขาดทุนจากการดอยคา รายไดดอกเบ้ีย และกําไร

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเก่ียวของจะรับรูเปนกําไรหรอืขาดทุน เมื่อมีการตัดรายการสินทรพัยทางการเงิน กําไรหรือ

ขาดทุนสะสมท่ีเคยรับรูรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะตองจัดประเภทรายการใหมเขากําไรหรือขาดทุน และแสดง

รายการในกําไร/(ขาดทุน)อ่ืน รายไดดอกเบ้ียจากสินทรัพยทางการเงินดังกลาวตองคํานวณโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ี

แทจริง รายการขาดทุนจากการดอยคาแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุน 

•  มูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน (FVPL) – สินทรัพยทางการเงินท่ีไมเขาเง่ือนไขการวัดมูลคาดวยราคาทุนตัด

จําหนายหรือ FVOCI ตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน กําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากตราสารหน้ีท่ีวัด

มูลคา FVPL จะรับรูเปนกําไรหรือขาดทุน และแสดงรายการสุทธิในกําไร/(ขาดทุน)อ่ืนในรอบระยะเวลาท่ีเกิดรายการ 

การวัดมูลคาในภายหลังของตราสารทุนตองแสดงตราสารทุนโดยใชมูลคายุติธรรม และบันทึกกําไรขาดทุนจากการ

เปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมเขากําไรหรือขาดทุน หรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ข้ึนอยูกับการจัดประเภทของตราสารทุน 

ตราสารอนุพันธจัดประเภทและวัดมูลคาดวยวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุนยกเวนสัญญาอนุพันธท่ีใชสําหรับการ

ปองกันความเสี่ยง 

เงินปนผลท่ีไดรับจากเงินลงทุนจะรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเปนรายไดอ่ืนเมื่อบริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะไดรบัเงิน

ปนผล 

การดอยคา 

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนตอสินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย หรือสินทรัพยทาง

การเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวัดมูลคาดวยวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท่ีเกิดจากภาระผูกพัน

วงเงินสินเช่ือและสัญญาค้ําประกันทางการเงิน ประเมินโดยไมจําเปนตองรอใหเกิดเหตุการณดานเครดิตเกิดข้ึนกอน บริษัทฯ 
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ใชวิธีท่ัวไป (General approach) ในการพิจารณาคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา โดยมีขอยกเวนสําหรับลูกหน้ีการคา ซึ่ง

บริษัทฯ ใชวิธีการอยางงาย (Simplified approach) ในการพิจารณาคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา  

 

4.5 วัสดุคงเหลือ 

วัสดุคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนคํานวณโดยใชวิธีเขากอน-ออก

กอน วัสดุคงเหลือจะถือเปนสวนหน่ึงของตนทุนงานใหบริการเมื่อเบิกใช  

บริษัทฯ ไดบันทึกคาเผื่อการลดมูลคาสําหรับวัสดุเกา ลาสมัยหรือเสื่อมคุณภาพ 

4.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

ท่ีดินแสดง ตามราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา(ถามี) 

อาคารและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม และหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

บริษัทฯ ตัดคาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังน้ี 

 จํานวนป 

สวนปรับปรุงท่ีดิน 10 

อาคาร 20 

สวนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง 10 

เครื่องมือเครื่องใช 5 

อุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน 3 - 5 

เครื่องตกแตงสาํนักงาน 5 

ยานพาหนะ 5 - 10 

 

เมื่อมีการขายหรือเลิกใชงานสินทรัพย บริษัทฯ จะบันทึกตัดราคาทุนและคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยน้ันออก จากบัญชี

และรับรูผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยเหลาน้ันในงบกําไรขาดทุน 

ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ซึ่งคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะเกิดใน

อนาคตจากการใชสินทรัพยอยางตอเน่ือง หรือจํานวนท่ีจะไดรับจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนจากการจําหนาย

สินทรัพยน้ันแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

การซอมแซมและบํารุงรักษา จะรับรูเปนคาใชจายในระหวางงวดบัญชีท่ีเกิดรายการข้ึน ตนทุนของการปรับปรุงใหดีข้ึนอยาง

สําคัญจะถูกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีจะ

ไหลเขาสูบริษัทฯ จะมีมูลคาสูงเกินกวามาตรฐานการใชประโยชนเดิมของสินทรพัยท่ีมีไวตัง้แตตนเมื่อไดมาซึ่งสินทรัพยท่ีมอียู

ในปจจุบัน ตนทุนของการปรับปรุงใหดีข้ึนจะถูกตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนท่ีเหลืออยูของสินทรัพยท่ี

เก่ียวของ 

งานระหวางกอสรางแสดงในราคาทุน โดยท่ียังไมมีการตัดคาเสื่อมราคาจนกระท่ังสินทรัพยน้ันจะแลวเสร็จและพรอมท่ีจะใช

งานไดตามวัตถุประสงค 
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ดอกเบ้ียจากการกูยืมเงินเพ่ือนํามาใชในการกอสรางอาคาร  และอุปกรณ ไดบันทึกเปนสวนหน่ึงของตนทุนของสินทรัพยน้ัน

ตลอดชวงเวลาการกอสรางและเตรียมสินทรัพยน้ันใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามประสงค ตนทุนการกูยืมประกอบดวย 

ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูยืม 

4.7 การดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน 

บริษัทจะทําการประเมินวามีขอบงช้ีซึ่งแสดงวา ณ วันท่ีในงบการเงิน สินทรัพยดอยคาลงหรือไม หากมีขอบงช้ีของการดอย

คา บริษัทฯจะทําการประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยและหากพบวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ันมีมูลคา

สูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน บริษัทจะลดมูลคาของสินทรัพยลงใหเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน และรับรูผลขาดทุน

จากการดอยคาของสินทรัพยในกําไรหรือขาดทุน (มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลคา

จากการใชของสินทรัพยน้ันแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา) 

4.8 สินทรัพยไมมีตัวตน 

สินทรัพยไมมีตัวตน แสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม และคาเผื่อการดอยคา (ถามี) คาตัดจําหนายขอสินทรัพยไมมี

ตัวตนคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานของสินทรัพย 3-5 ป 

4.9 สัญญาเชา 

สัญญาเชา – กรณีบริษัทฯ เปนผูเชา 

ณ วันเริ่มตนของสัญญา บริษัทฯ ประเมินวาสัญญาเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม โดยสัญญาจะเปน

สัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชา ถาสัญญาเชาน้ันเปนการใหสิทธิในการควบคุมการใชสินทรัพยท่ีระบุสําหรับชวงเวลา

หน่ึงเพ่ือการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน 

บริษัทฯ รับรูสินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสินตามสัญญาเชา ณ วันท่ีสัญญาเชาเริ่มมีผล สินทรัพยสิทธิการใชวัดมูลคาโดยใช

ราคาทุน ซึ่งประกอบดวยจํานวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเชาจากการวัดมูลคาเริ่มแรก ปรับปรุงดวยการจายชําระใดๆ ตาม

สัญญาเชา ณ วันท่ีสัญญาเริ่มมีผลหรือกอนวันท่ีสัญญาเริ่มมีผล ตนทุนทางตรงเริ่มแรกใดๆ ท่ีเกิดข้ึน และประมาณการ

ตนทุนท่ีจะเกิดข้ึนสําหรับผูเชาในการรื้อและการขนยายสินทรัพยอางอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอางอิง หรือการ

บูรณะสินทรัพยอางอิงใหอยูในสภาพตามท่ีกําหนดไว หักดวยสิ่งจูงใจตามสัญญาเชาท่ีไดรับใดๆ 

หน้ีสินตามสัญญาเชาวัดมูลคาดวยมูลคาปจจุบันของการจายชําระตามสัญญาเชาท่ียังไมไดจายชําระ ณ วันท่ีสัญญาเชาเริ่มมี

ผล ซึ่งคิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเชาหากอัตราน้ันสามารถกําหนดไดทุกเมื่อ แตหากอัตราน้ันไมสามารถ

กําหนดไดทุกเมื่อ บริษัทฯ ตองใชอัตราดอกเบ้ียการกูยืมสวนเพ่ิมของบริษัทฯ 

การจายชําระตามสัญญาเชาท่ีรวมอยูในการวัดมูลคาของหน้ีสินตามสัญญาเชา ประกอบดวย 

• การจายชําระคงท่ี รวมถึงการจายชําระคงท่ีโดยเน้ือหา 

• การจายชําระคาเชาผันแปรท่ีข้ึนอยูกับดัชนีหรืออัตรา ซึ่งการวัดมูลคาเริ่มแรกใชดัชนีหรืออัตรา ณ วันท่ีสัญญาเชาเริ่มมี

ผล 

• จํานวนเงินท่ีคาดวาจะตองจายชําระภายใตการรับประกันมูลคาคงเหลือ 

• ราคาใชสิทธิเลือกซื้อ หากมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลท่ีบริษัทฯ จะใชสิทธิเลือกซื้อน้ัน โดยราคาดังกลาวเปนคาเชา

ท่ีคาดวาจะตองจายชําระในระยะการตอสัญญาตามสิทธิเลือกซื้อ และ 

• การจายชําระคาปรับเพ่ือการยกเลิกสัญญาเชา หากขอกําหนดสัญญาเชาแสดงใหเห็นวาผูเชาจะใชสิทธิเลือกในการ

ยกเลิกสัญญา 
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บริษัทฯ ตองวัดมูลคาสินทรัพยสิทธิการใชดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม และ

ปรับปรุงดวยการวัดมลูคาของหน้ีสินตามสัญญาเชาใหม บริษัทฯ จะคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพยสิทธิการใชโดยใชวิธีเสนตรงนับ

จากวันท่ีสัญญาเชาเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุการใชประโยชนของสินทรัพยสิทธิการใชหรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเชาแลวแตวัน

ใดจะเกิดข้ึนกอน อยางไรก็ตาม หากสัญญาเชาโอนความเปนเจาของในสินทรัพยอางอิงใหแกบริษัทฯ เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเชา 

หรือหากราคาทุนของสนิทรัพยสิทธิการใชสะทอนวาบริษัทฯ จะใชสิทธิเลือกซื้อ บริษัทฯ ตองคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพยสิทธิการ

ใชจากวันท่ีสัญญาเชาเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุการใชประโยชนของสินทรัพยอางอิง อายุการใชประโยชนของสินทรัพยสิทธิ

การใชพิจารณาโดยใชหลักการเดียวกันกับการพิจารณาอายุการใชประโยชนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  

หน้ีสินตามสัญญาเชาตองมีการวัดมูลคาใหมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินท่ีคาดวาจะตองจายชําระในอนาคต ซึ่งอาจเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงดังตอไปน้ี 

• การเปลี่ยนแปลงดัชนีหรืออัตราท่ีใชในการกําหนดการจายชําระเหลาน้ัน 

• การเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินท่ีคาดวาจะตองจายชําระภายใตการรับประกันมูลคาคงเหลือ 

• บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงการประเมินการใชสิทธิเลือกซื้อ สิทธิการตอสัญญา และสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเชา 

เมื่อหน้ีสินตามสัญญาเชาท่ีถูกวัดมูลคาใหมเพ่ือสะทอนการเปลี่ยนแปลงของการจายชําระตามสัญญาเชา บริษัทฯ ตองรับรู

จํานวนเงินของการวัดมูลคาของหน้ีสินตามสัญญาเชาใหม โดยการปรับปรุงสินทรัพยสิทธิการใช อยางไรก็ตาม ถามูลคาตาม

บัญชีของสินทรัพยสิทธิการใชมีมูลคาลดลงจนเปนศูนยแลว และมีการลดลงเพ่ิมเติมจากการวัดมูลคาของหน้ีสินตามสัญญาเชา 

บริษัทฯ ตองรับรูจํานวนคงเหลือของการวัดมูลคาใหมในกําไรหรือขาดทุน 

สัญญาเชาระยะสั้น และสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยมีมูลคาต่ํา 

บริษัทฯ เลือกท่ีจะไมรับรูสินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสินตามสัญญาเชาสําหรับสัญญาเชาระยะสั้น ซึ่งเปนสัญญาเชาท่ีมีอายุ

สัญญาเชา 12 เดือนหรือนอยกวา หรือสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา บริษัทฯ รับรูการจายชําระตามสัญญาเชาท่ี

เก่ียวของกับสัญญาเชาดังกลาวเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

4.10 ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนของพนักงาน 

   ผลประโยชนระยะสั้น 

บริษัทฯรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงิน 

บริษัทฯไดจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  ซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายเงินสมทบตามท่ีไดกําหนดการจายสมทบไวแลว  

สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ไดแยกออกไปจากสินทรัพยของบริษัทฯ และไดรับการบริหารโดยผูจัดการกองทุน

ภายนอก  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทฯ เงินจายสมทบ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  บันทึกเปนคาใชจายในผลการดําเนินงานระหวางงวด สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดรายการน้ัน   

ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานสวนท่ีเปนเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและสวนท่ีบริษัทฯกําหนดเพ่ิมเติมบันทึกเปน

คาใชจายตลอดอายุการทํางานของพนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชนในอนาคตท่ีพนักงานจะไดรับจากการ

ทํางานใหกับบริษัทฯตลอดระยะเวลาทํางานถึงปท่ีเกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยผลประโยชน

ดังกลาวไดถูกคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน อัตราคิดลดใชอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเปนอัตราอางอิงเริ่มตน การ
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ประมาณการภาระผูกพันดังกลาวคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว 

(Projected Unit Credit Method) 

เมื่อขอสมมตท่ีิใชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯรับรูผลกําไร(ขาดทุน)จากการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีเกิดข้ึนในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

4.11 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ บริษัทฯ วัดมูลคาของรายจายโดยอางอิงกับมูลคายุติธรรมของตราสารทุนท่ีออกให ซึ่งวัดมูลคา

ยุติธรรม ณ วันท่ีเกิดรายการโดยบริษัทฯ รับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนพรอมๆ ไปกับการเพ่ิมข้ึนของ “สวนเกินจากการ

จายโดยใชหุนเปนเกณฑ” ในสวนของผูถือหุน 

4.12 การวัดมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะตองจายเพ่ือโอนหน้ีสินใหผูอ่ืนโดย

รายการดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมในตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลคา บริษัทฯใชราคา

เสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

เก่ียวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีมี

ลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได บริษัทฯจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใช

เทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ีเก่ียวของกับสินทรัพย

หรือหน้ีสินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมน้ันใหมากท่ีสุด  

ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมท่ีใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินในงบการเงินออกเปนสามระดับ

ตามประเภทของขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังน้ี 

ระดับ 1 ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคลอง 

ระดับ 2 ใชขอมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหน้ีสิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม 

ระดับ 3 ใชขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมสําหรับ

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจํา 

4.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ ถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวา

จะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ รวมถึงบริษัทท่ีทําหนาท่ีถือหุน บริษัทยอยและ

กิจการท่ีเปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันยังหมายรวมถึงกิจการท่ีควบคุมรวมกันและ

บุคคลซึ่งถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ

กรรมการหรือ พนักงานของบริษัทฯ ตลอดท้ังสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดกับบุคคลดังกลาวและกิจการท่ีเก่ียวของกับบุคคล

เหลาน้ัน 

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับบริษัทแตละรายการ บริษัทฯคํานึงถึงเน้ือหาของ

ความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 

4.14 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดรับเหมากอสราง 
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รายไดจากการรับเหมากอสรางรับรูเมื่อการปฏิบัติตามภาระท่ีตองปฏิบัติใหเสร็จสิ้นสมบูรณตลอดชวงเวลาตามสัญญา บริษัทฯ 

ใชวิธีปจจัยนําเขาในการวัดระดับความกาวหนาของการปฏิบัติตามภาระใหเสร็จสมบูรณตามสัญญาโดยอางอิงจากอัตราสวน

ของตนทุนงานกอสรางท่ีเกิดข้ึนแลวจนถึงวันสิ้นงวดกับตนทุนงานกอสรางท้ังหมดเพ่ือใหการกอสรางเสร็จสิ้นสมบูรณตาม

สัญญาปรับปรุงดวยตนทุนสินคาท่ีลูกคารับโอนการควบคุมไปแลวแตยังไมไดติดตั้ง (ถามี) 

บริษัทฯ จะพิจารณาความนาจะเปนในการรับรูรายไดท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสัญญา การเรียกรองความเสียหาย ความ

ลาชาในการสงมอบงาน และคาปรับตามสัญญา โดยจะรับรูรายไดเฉพาะในกรณีท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะไมมีการ

กลับรายการท่ีมีนัยสําคัญของจํานวนรายไดท่ีรับรูสะสม  

เมื่อมูลคาและความสําเร็จของงานตามสัญญาไมสามารถวัดไดอยางสมเหตุสมผล รายไดจะรับรูไดตามตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีคาด

วาจะไดรับคืนเทาน้ัน 

บริษัทฯ จะตั้งสํารองคาเผื่อผลขาดทุนจากงานกอสรางทันทีท่ีทราบวาจะมีผลขาดทุนเกิดข้ึน 

ตนทุนรับเหมากอสราง 

ตนทุนรับเหมากอสรางประกอบดวย คาวัสดุ คาแรงงานทางตรง และโสหุยในการกอสราง สวนคาใชจายท่ัวไปและคาใชจายใน

การบริหาร บริษัทฯ ถือเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดข้ึน 

รายไดจากการขายสินคา 

รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทไดโอนอํานาจควบคุมในสินคาใหแกลูกคาแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคา

ในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับสินคาท่ีไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ืน 

บริษัทฯ รับรูดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ืนตามเกณฑคงคาง 

คาใชจาย 

บริษัทฯ รับรูคาใชจายตามเกณฑคงคาง 

4.15 ภาษีเงินได 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินได

รอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุน เวนแตภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในสวนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีบันทึกในสวนของผูถือหุน

ใหรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปจจุบันไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําป ท่ีตองเสียภาษี 

โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี

เก่ียวกับรายการในปกอนๆ  

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกิดข้ึนระหวางมูลคาตามบัญชีและมูลคาฐานภาษีของ

สินทรัพยและหน้ีสิน  

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีท่ีคาดวาจะใชกับผลแตกตางช่ัวคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใชอัตราภาษี

ท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี บริษัทฯ ตองคํานึงถึงผลกระทบของสถานการณทาง

ภาษีท่ีไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีท่ีตองจายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตองชําระ บริษัทฯ เช่ือวาไดตั้งภาษีเงินไดคางจาย

เพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ีจะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึง การตีความทาง

กฎหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต  การประเมินน้ีอยูบนพ้ืนฐานการประมาณการและขอสมมติฐาน และอาจจะ
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เก่ียวของกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณในอนาคต ขอมูลใหมๆอาจจะทําใหบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยข้ึนอยูกับความ

เพียงพอของภาษีเงินไดคางจายท่ีมีอยู การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดท่ีเกิดการ

เปลี่ยนแปลง 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตดับัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะ

นําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดน้ีประเมินโดยหนวยงาน

จัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับหนวยภาษีตางกันน้ันกิจการมีความ

ตั้งใจจะจายชําระหน้ีสินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหน้ีสิน

ในเวลาเดียวกัน  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวน

เพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวดังกลาว  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้น

รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง  

4.16 กําไรตอหุน 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก

ระหวางป 

4.17 การใชดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคัญมีดังน้ี 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงิน 

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งไมมีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคลองวัดมูลคาโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคา 

บริษัทฯ ใชดุลยพินิจในการเลือกวิธีการและตั้งขอสมมติฐานซึ่งสวนใหญอางอิงจากสถานะของตลาดท่ีมีอยู ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอ

สมมติฐานตางๆในการประมาณการน้ัน เชน อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ

เปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 

ประมาณการหน้ีสิน 

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหน้ีสินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของการเกิดภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือจาก

การอนุมานอันเปนผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน

เชิงเศรษฐกิจ เพ่ือจายชําระภาระผูกพันและจํานวนท่ีตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเช่ือถือ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคา

คงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก

การดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ในการน้ีฝายบริหารจําเปนตองใชดุลย

พินิจท่ีเก่ียวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเก่ียวเน่ืองกับสินทรัพยน้ัน 
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การรับรูรายไดจากการกอสราง 

ในการวัดความกาวหนาของแตละสัญญากอสราง ประเมินโดยผูบริหารซึ่งพิจารณาจากขอมูลท่ีมีอยู ณ วันท่ีในรายงาน โดยให

ความสําคัญเก่ียวกับเปาหมายท่ีกําหนดไว งานท่ีทําแลว และประมาณการตนทุนท่ีจะตองใชในการทํางานใหเสร็จ ท้ังน้ีขอ

สมมติฐานท่ีสําคัญตองใชประมาณการสําหรับตนทุนท้ังหมดและสวนท่ีจะไดรับชดเชยจากคาํสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ

งาน ซึ่งจะมีผลกระทบกับการคํานวณอัตราสวนงานท่ีสําเร็จ ตนทุนและรายไดท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะสูงกวาหรือต่ํากวาท่ีประมาณ

การไว ณ วันท่ีในรายงาน ซึ่งมีผลกระทบตอรายไดและกําไรท่ีรับรูในปถัดไปโดยการปรับปรุงจํานวนท่ีไดบันทึกสะสมไว 

ประมาณการตนทุนโครงการกอสราง 

บริษัทฯ ประมาณการตนทุนการกอสรางของแตละโครงการจากรายละเอียดของแบบกอสรางและนํามาคํานวณจํานวนและ

มูลคาวัสดุกอสรางท่ีตองใชในโครงการดังกลาว รวมถึงคาแรง คาโสหุย ท่ีตองใชในการใหบริการกอสรางจนเสร็จ ประกอบกับ

การพิจารณาถึงแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุกอสราง คาแรง และคาใชจายอ่ืน ๆ บริษัทฯจะทําการทบทวนประมาณ

การตนทุนอยางสม่ําเสมอ และทุกคราวท่ีตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกตางจากประมาณการตนทุนอยางเปนสาระสําคัญ 

5. รายการระหวางบุคคลหรือบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 

บุคคลหรือบริษัทท่ีเก่ียวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับบริษัทฯ โดยการเปนผูถือหุนหรือมีผูถือหุนรวมกัน

หรือมีกรรมการรวมกัน รายการท่ีมีข้ึนกับบุคคลหรือบริษัทท่ีเก่ียวของกันไดกําหนดข้ึนโดยใชราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตาม

สัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 

รายละเอียดความสัมพันธท่ีบริษัทฯมีกับบุคคลหรือบริษัทท่ีเก่ียวของกันซึ่งมีการควบคุม หรือเปนกิจการท่ีบริษัทฯ ควบคุม หรือเปน

บุคคลหรือบริษัทท่ีมีรายการบัญชีกับบริษัทฯ มีดังน้ี 

 ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน  

บริษัท ดีดี มารท โฮลด้ิง จํากัด  กรรมการของบริษัทฯ เปนผูถือหุน 

บริษัท ดีดี มารท พาวเวอร จํากัด   กรรมการของบริษัทฯ เปนผูถือหุน 

บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลด้ิง จาํกัด  มีผูถือหุนและมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท กฤษณา วินด พาวเวอร จํากัด  บริษัทที่เกี่ยวของกัน(ถอืหุนโดยบริษัทวนิดเอนเนอรยี่โฮลด้ิงจํากัด)  

บริษัท ทรอปคอล วินด จาํกัด  บริษัทที่เกี่ยวของกัน(ถอืหุนโดยบริษัทวนิดเอนเนอรยี่โฮลด้ิงจํากัด)  

บริษัท เค.อาร.เอส. ทรี จํากัด  บริษัทที่เกี่ยวของกัน(ถอืหุนโดยบริษัทวนิดเอนเนอรยี่โฮลด้ิงจํากัด)  

บริษัท เค.อาร. วัน จํากัด  บริษัทที่เกี่ยวของกัน(ถอืหุนโดยบริษัทวนิดเอนเนอรยี่โฮลด้ิงจํากัด)  

บริษัท เทพารักษ วินด จํากัด  บริษัทที่เกี่ยวของกัน(ถอืหุนโดยบริษัทวนิดเอนเนอรยี่โฮลด้ิงจํากัด)  

บริษัท เค. อาร. ทู จํากัด  บริษัทที่เกี่ยวของกัน(ถอืหุนโดยบริษัทวนิดเอนเนอรยี่โฮลด้ิงจํากัด)  

บริษัท เฟรส โคราช วินด จาํกัด  บริษัทที่เกี่ยวของกัน(ถอืหุนโดยบริษัทวนิดเอนเนอรยี่โฮลด้ิงจํากัด)  

บริษัท เพาเวอร เอ็นไวรอนเมนท แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด  บุคคลที่เกี่ยวของกัน  
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รายการระหวางบริษัท และบุคคลท่ีเก่ียวของกัน มีนโยบายการคิดราคา ดังน้ี 

 นโยบายกาํหนดราคา 

เงินใหกูยืม อัตราดอกเบี้ยรอยละ 9.0-9.14 ตอป  

รายไดรับเหมากอสราง ตามราคาที่ตกลงในสัญญา 

ตนทุนรับเหมากอสราง ตามราคาที่ตกลงในสัญญา 

 

ยอดคงเหลือกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

 หนวย: บาท 

 2564  2563 

สินทรัพยที่เกิดจากสญัญา-หมุนเวียน    
รายไดที่ยังไมไดเรียกเก็บ    

 บริษัท เทพารักษ วินด จาํกัด          8,734,919.12          10,631,997.28  

เงินจายลวงหนาคาวัสดุกอสรางและผูรับเหมา    
     บริษัท เพาเวอร เอ็นไวรอนเมนท แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด        40,245,618.30          28,035,973.65  

เงินใหกูยืมระยะสั้น    
 บริษัท ดีดี มารท โฮลด้ิง จํากัด                         -          297,000,000.00  

ดอกเบี้ยคางรบั    
 บริษัท ดีดี มารท โฮลด้ิง จํากัด                         -              8,250,407.56  

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวยีนอ่ืน    
    เงินลงทุนในตราสารทุนของ บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลด้ิง จํากัด                         -          247,000,000.00  

เจาหน้ีการคา    
     บริษัท เพาเวอร เอ็นไวรอนเมนท แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด        23,111,953.07          32,201,213.98  

หน้ีสินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวยีน    
เงินรับลวงหนาตามสัญญากอสราง    

 บริษัท เทพารักษ วินด จาํกัด            242,526.06              242,526.06  

เจาหน้ีเงินประกันผลงาน    
 บริษัท เพาเวอร เอ็นไวรอนเมนท แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด        19,556,449.81          12,259,842.10  
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บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวเงินใหกูยืมระยะสั้นกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563ดังตอไปน้ี 

 หนวย: บาท 

 2564  2563 

ยอดคงเหลือยกมา ณ วันที ่1 มกราคม      297,000,000.00        327,000,000.00  

เพิ่มขึ้นระหวางป                         -            70,000,000.00  

ลดลงระหวางป     (297,000,000.00)      (100,000,000.00) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม                         -          297,000,000.00  

ดอกเบี้ยคางรับ                         -              8,250,407.56  

รวมเงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ                         -          305,250,407.56  

 

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่สําคัญที่มีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี

ดังน้ี 

 หนวย: บาท 

 2564  2563 

รายไดรบัเหมากอสราง    
    บริษัท วินด เอนเนอรยี ่โฮลด้ิง จํากดั           2,522,124.00                          -    

    บริษัท เทพารักษ วินด จาํกัด              5,068,164.17             37,284,574.77  

    บริษัท เค. อาร. วัน จํากัด                             -                 2,963,775.97  

    บริษัท เค. อาร. ท ูจาํกัด              1,448,670.00                              -    

    บริษัท เฟรส โคราช วินด จํากัด          1,569,670.00                          -    

รายไดจากการขาย    
    บริษัท เพาเวอร เอ็นไวรอนเมนท แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด               15,000.00                 5,130.00  

ตนทุนรับเหมากอสราง    
    บริษัท เพาเวอร เอ็นไวรอนเมนท แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด       214,973,538.05        148,074,432.00  

ดอกเบี้ยรบั    
    บริษัท ดีดี มารท โฮลด้ิง จาํกัด          8,596,620.44         28,106,123.72  

รายไดเงินปนผล    
    บริษัท วินด เอนเนอรยี ่โฮลด้ิง จํากดั           6,840,000.00           4,332,000.00  

คาใชจายอ่ืน    
    บริษัท ดีดี มารท โฮลด้ิง จาํกัด          6,460,000.00                          -    
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คาตอบแทนท่ีจายใหผูบริหารสําคัญ 

คาตอบแทนท่ีจายใหผูบริหารสําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย 

 หนวย: บาท 

 2564  2563 

ผลประโยชนระยะส้ัน            33,972,234.00             32,328,484.13  

ผลประโยชนหลังออกจากงาน              2,143,269.24               2,197,277.96  

รวม            36,115,503.24  
 

          34,525,762.09  

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย 

 หนวย: บาท 

 2564  2563 

เงินสด            660,000.00              540,000.00  

เงินฝากกระแสรายวัน          1,683,213.14              125,059.69  

เงินฝากประเภทออมทรัพย      309,981,890.78        143,510,269.90  

รวม      312,325,103.92        144,175,329.59  

7. ลูกหนีก้ารคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน  

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย 

 หนวย: บาท 

 2564  2563 

ลูกหนี้การคา:    
ลูกหนี้การคา          1,679,211.99                           -    

ลูกหนี้งานบริการบริษัทอื่น        20,859,650.00        207,977,244.31  

เช็ครับลวงหนา      178,163,906.26          83,619,915.57  

รวมลูกหนี้การคา      200,702,768.25        291,597,159.88  

ลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น:    
ลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น            709,744.07              346,203.01  

คาใชจายจายลวงหนา          5,710,460.52            6,803,304.91  

ดอกเบี้ยคางรับ            162,971.03            8,434,063.05  

ลูกหนี้เงินคํ้าประกัน          1,400,000.00              400,000.00  

เงินทดรองจาย          1,773,849.07                33,728.52  

ภาษีซ้ือไมถึงกําหนด          4,035,806.54            5,237,153.64  

ลูกหนี้กรมสรรพากร                         -              1,983,653.88  
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ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย          7,270,144.53              159,496.65  

อื่นๆ            455,770.09              103,786.00  

รวมลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น        21,518,745.85          23,501,389.66  

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวยีนอืน่      222,221,514.10        315,098,549.54  

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมียอดลูกหน้ีการคาคงเหลือ โดยแยกตามจํานวนเดือนท่ีคางชําระไดดังน้ี 

 หนวย: บาท 

 2564  2563 

    
เช็ครับลวงหนา      178,163,906.26          83,619,915.57  

ยังไมถึงกําหนดชําระ        20,859,650.00        195,447,372.38  

เกินกําหนดชําระ    
ไมเกิน 3 เดือน          1,470,026.99          12,529,871.93  

มากกวา 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน            209,185.00                           -    

รวมลูกหนี้การคา      200,702,768.25        291,597,159.88  

 

เน่ืองจากลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนเปนลูกหน้ีระยะสั้น มูลคาตามบัญชีท่ีแสดงจึงมีมูลคาใกลเคียงมูลคายุติธรรม 

8. สินทรัพยและหนีส้ินท่ีเกิดจากสญัญากอสราง 

รายการท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย 

 หนวย: บาท 

 2564  2563 

    
มูลคาสัญญา    3,832,451,995.26      2,948,171,757.14  

รายไดที่รับรู    
- รายไดจากการใหบริการที่รับรูจนถึงตนป      528,907,719.14        632,493,843.75  

- รายไดจากการใหบริการที่รับรูในระหวางป      736,625,354.51        865,280,945.68  

การรับรูรายไดตามอัตราสวนที่ทําเสร็จ    1,265,533,073.65      1,497,774,789.43  

หัก: มูลคางานกอสรางที่เรียกเก็บ     (742,769,978.56)    (1,093,500,839.82) 

สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน    
    - รายไดที่ยังไมไดเรียกเก็บบริษัทที่เกี่ยวของกัน          8,734,919.12          10,631,997.28  

    - รายไดที่ยังไมไดเรียกเก็บบริษัทอื่น      514,028,175.97        393,641,952.33  

        - ลูกหนี้เงินประกันผลงาน      134,532,425.44          60,597,671.32  

   รวมสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา      657,295,520.53        464,871,620.93  
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ลูกหนี้งานบริการ      199,023,556.26        291,597,159.88  

 

 หนวย: บาท 

 2564  2563 

    
มูลคาสัญญา    3,193,651,801.28      2,887,318,912.17  

รายไดที่รับรู    
- รายไดจากการใหบริการที่รับรูจนถึงตนป   (2,122,473,327.09)    (2,124,155,900.53) 

- รายไดจากการใหบริการที่รับรูในระหวางป     (950,537,161.05)      (490,892,201.85) 

การรับรูรายไดตามอัตราสวนที่ทําเสร็จ   (3,073,010,488.14)    (2,615,048,102.38) 

หัก: มูลคางานกอสรางที่เรียกเก็บ    3,116,280,156.70      2,617,022,709.09  

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน      

    - รายไดคากอสรางรับลวงหนา        43,269,668.56            1,974,606.71  

    - เงินรับลวงหนาตามสัญญากอสรางบริษัทที่เกี่ยวของกัน            242,526.06              242,526.06  

    - เงินรับลวงหนาตามสัญญากอสรางบริษัทอื่น      309,444,263.03        194,057,843.74  

  รวมหนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน      352,956,457.65        196,274,976.51  
    
จํานวนรวมของตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นและกําไรที่รับรู    

(หักดวยขาดทุนที่รับรู) จนถึงปจจุบันสําหรับสัญญางานระหวางกอสราง    2,250,700,619.34      2,651,381,046.23  

 

สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา-หมุนเวียนท่ียังไมไดเรียกเก็บสามารถวิเคราะหตามอายุหน้ีท่ีคางชําระไดดังน้ี 

 หนวย: บาท 

 2564  2563 

    
คางชําระไมเกิน 3 เดือน      329,232,649.55        260,897,633.05  

3 - 6 เดือน      145,133,765.31          89,959,126.96  

6 - 12 เดือน        19,410,311.29          43,970,883.63  

เกินกวา 12 เดือน      163,518,794.38          70,043,977.29  

รวมสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวยีน      657,295,520.53        464,871,620.93  

 

สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา-หมุนเวียนท่ียังไมไดเรียกเก็บสวนใหญสามารถออกใบแจงหน้ีเพ่ือเรียกเก็บเงินไดภายในระยะเวลาสาม

เดือนยกเวนท่ีไดตกลงในสัญญากอสรางไวเปนอยางอ่ืนอยางไรก็ตามกิจการไดปองกันความเสี่ยงเรื่องการเรียกเก็บเงินโดยเรียกเก็บ

เงินคากอสรางรับลวงหนาตามเง่ือนไขท่ีตกลงในสัญญาท่ีทํากับลูกคาและแสดงเงินรับลวงหนาดังกลาวไวเปน “เงินรับลวงหนาตาม

สัญญากอสราง” และจะทยอยหักกับเงินงวดท่ีเรียกเก็บจากผูวาจาง 
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9. วัสดุคงเหลือ 

วัสดุคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย 

 หนวย: บาท 

 2564  2563 

วัสดุงานโครงการ      105,359,413.44          35,894,958.22  

หัก คาเผ่ือมูลคาสินคาลดลง               (3,000.00)                (3,000.00) 

รวม      105,356,413.44          35,891,958.22  

 

10. เงินจายลวงหนาคาวัสดุกอสรางและผูรับเหมา 

เงินจายลวงหนาคาวัสดุกอสรางและผูรับเหมา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย 

 หนวย: บาท 

 2564  2563 

เงินจายลวงหนางานจางเหมาบริษัทที่เกีย่วของกัน        40,245,618.30          28,035,973.65  

เงินจายลวงหนางานจางเหมาบริษัทอื่น        63,408,209.95          41,397,663.29  

เงินมัดจําคาสินคา        34,721,317.22          15,064,239.65  

รวม      138,375,145.47          84,497,876.59  

 

11. สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย 

11.1 เงินฝากประจํา 

 หนวย: บาท 

 2564  2563 

เงินฝากประจํา                         -            24,000,000.00  

   รวม                         -            24,000,000.00  

 

11.2 เงินลงทุน 

เงินลงทุนเปนเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือ

ขาดทุน ประกอบดวย 

 หนวย: บาท 

 ราคาทุน  มูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรม 

 2564   2563  2564 2563 

บริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลด้ิง จาํกัด -  247,000,000.00  - 247,000,000.00 
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ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติการรับชําระหน้ีเงินให

กูยืมของบริษัท ดดีีมารท โฮลดิ้ง จํากัด เปนหุนสามัญของบริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด จํานวน 380,000 หุน มูลคา

หุนละ 650 บาท เปนจํานวน 247.00 ลานบาท  

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติขายหุนของบริษัท วินด 

เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด คืนใหกับบริษัท ดดีีมารท โฮลดิ้ง จํากัด จาํนวน 380,000 หุน ในราคาหุนละ 650 บาท โดยชําระ

งวดแรก ณ วันทําสัญญา เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2564 จํานวน 15.00 ลานบาท และไดรับชําระสวนท่ีเหลือท้ังหมดเมื่อวันท่ี 

15 กรกฎาคม 2564 โดยในวันเดียวกันน้ีบริษัทฯไดโอนหุนท่ีถืออยูในบริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัด จํานวน 380,000 

หุน ใหแกบริษัท ดีดีมารท โฮลดิ้ง จํากัด  

บริษัทฯ วัดมูลคาตราสารทุน โดยใชมูลคายุติธรรมในระดับ 2 โดยใชขอมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหน้ีสิน 

ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม 

12. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน 

บริษัทฯ ไดนําเงินฝากธนาคารไวเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินกูยืมและการออกหนังสือค้ําประกันของสถาบันการเงินตาม

หมายเหตุ 17, 21, 31.1 และ 31.6 
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13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564            และ2563 ประกอบดวย  

คาเสื่อมราคาสําหรับป สิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ไดบันทึกรวมอยูในกําไรขาดทุนเปนจํานวนเงิน 8.4 1 ลานบาท และ 7.75 ลานบาท ตามลาํดับ  

 บริษัทฯไดนําท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง จํานองเพ่ือเปนหลักประกันการออกหนังสือค้ําประกัน และเงินกูยืมธนาคาร (หมายเหตุ 21, 31.1 และ 31.6

สวนปรับปรุง สวนปรับปรุงอาคาร เครื่องมือ อุปกรณและ เครื่องตกแตง สินทรัพย

ที่ดิน ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสราง เครื่องใช เครื่องใชสํานักงาน สํานักงาน ยานพาหนะ ระหวางกอสราง รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 32,400,000.00           7,780,767.39 40,271,822.61    4,317,448.15             6,924,769.66   8,268,199.80        32,520,770.21  9,955,052.11    142,438,829.93       

ซื้อเพิ่มระหวางป -                           1,450,812.09   1,904,888.91        5,300.00          594,045.39      3,955,046.39          

โอนเขา/โอนออก ระหวางป 9,303,061.47      744,299.51                501,736.52           (10,549,097.50) -                        

โอนเขา/โอนออกไปสินทรัพยสิทธิการใช (27,689,317.76) (27,689,317.76)       

จําหนาย/ตัดจําหนาย (202,500.00)     (202,500.00)            

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 32,400,000.00           7,780,767.39 49,574,884.08    5,061,747.66             8,173,081.75   10,674,825.23      5,300.00          4,831,452.45    -                 118,502,058.56       

ซื้อเพิ่มระหวางป 459,856.61      1,059,324.12        13,500.00        2,190.00          1,534,870.73          

โอนเขา/โอนออกไปสินทรัพยสิทธิการใช 520,560.75      520,560.75             

จําหนาย/ตัดจําหนาย (110,001.02)     (52,713.83)           (162,714.85)            

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 32,400,000.00           7,780,767.39 49,574,884.08    5,061,747.66             8,522,937.34   11,681,435.52      18,800.00        5,354,203.20    -                 120,394,775.19       

คาเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 -                           1,951,580.08 5,171,096.58      1,068,236.44             3,125,001.96   4,024,493.05        -                 12,548,508.27  27,888,916.38        

คาเสื่อมราคาสําหรับป 778,075.65    2,387,238.59      491,532.15                1,452,652.55   2,040,293.06        639.81            600,115.74      7,750,547.55          

โอนเขา/โอนออกไปสินทรัพยสิทธิการใช 39,284.11        (9,657,353.84)   (9,618,069.73)         

จําหนาย/ตัดจําหนาย (114,903.81)     (114,903.81)            

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 -                           2,729,655.73 7,558,335.17      1,559,768.59             4,502,034.81   6,064,786.11        639.81            3,491,270.17    -                 25,906,490.39        

คาเสื่อมราคาสําหรับป 778,075.64    2,478,744.08      506,174.05                1,632,459.95   2,045,317.89        3,108.02          963,608.67      8,407,488.30          

โอนเขา/โอนออกไปสินทรัพยสิทธิการใช 519,208.30      519,208.30             

จําหนาย/ตัดจําหนาย (87,630.46)       (39,625.37)           (127,255.83)            

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 -                           3,507,731.37 10,037,079.25    2,065,942.64             6,046,864.30   8,070,478.63        3,747.83          4,974,087.14    -                 34,705,931.16        

มูลคาสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 32,400,000.00           5,051,111.66 42,016,548.91    3,501,979.07             3,671,046.94   4,610,039.12        4,660.19          1,340,182.28    -                 92,595,568.17        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 32,400,000.00           4,273,036.02 39,537,804.83    2,995,805.02             2,476,073.04   3,610,956.89        15,052.17        380,116.06      -                 85,688,844.03        

หนวย: บาท



                                                                                          รายงานประจําป 2564 บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 4 หนา 26 

14. สินทรัพยสิทธิการใช 

สินทรัพยสิทธิการใช – สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย 

  หนวย: บาท  

  เคร่ืองมือเคร่ืองใช     ยานพาหนะ     รวม  

ราคาทุน      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563        790,000.00    31,366,322.90    32,156,322.90  

โอนเขา/โอนออก ระหวางป       (790,000.00)    (3,677,005.14)    (4,467,005.14) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563                     -      27,689,317.76    27,689,317.76  

ซ้ือเพิ่มระหวางป      4,190,093.46      4,190,093.46  

โอนเขา/โอนออก ระหวางป                     -         (520,560.75)      (520,560.75) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564                     -      31,358,850.47    31,358,850.47  

คาตัดจําหนายสะสม      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563        443,265.76    11,953,220.72    12,396,486.48  

คาตัดจําหนายสําหรับป          39,284.11      5,210,649.14      5,249,933.25  

โอนเขา/โอนออก ระหวางป       (482,549.87)    (2,295,866.88)    (2,778,416.75) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563                     -      14,868,002.98    14,868,002.98  

คาตัดจําหนายสําหรับป                     -        5,318,715.15      5,318,715.15  

โอนเขา/โอนออก ระหวางป                     -         (519,208.30)      (519,208.30) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564                     -      19,667,509.83    19,667,509.83  

มูลคาสุทธิตามบัญช ี      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563                     -      12,821,314.78    12,821,314.78  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564                     -      11,691,340.64    11,691,340.64  

 

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ไดบันทึกรวมอยูในกําไรขาดทุนเปนจํานวนเงิน 5.32 ลานบาท 

และ 5.25 ลานบาท ตามลําดับ 
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15. สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ 

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย 

 
 

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ไดบันทึกรวมอยูในกําไรขาดทุนเปนจํานวนเงิน 1.49 ลานบาท 

และ 1.33 ลานบาท ตามลําดับ  

16. สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย 

 หนวย: บาท 

 2564  2563 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี          5,978,337.45            5,363,574.38  

 

 

 

 

 

โปรแกรม โปรแกรม

คอมพิวเตอร คอมพิวเตอรรอติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 3,999,974.45    3,600,000.00          7,599,974.45   

ซื้อเพิ่มระหวางป 260,870.00      700,000.00            960,870.00      

โอนเขา/โอนออก ระหวางป 4,300,000.00    (4,300,000.00)         -                 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 8,560,844.45    -                       8,560,844.45   

ซื้อเพิ่มระหวางป 428,920.00      428,920.00      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 8,989,764.45    -                       8,989,764.45   

คาตัดจําหนายสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 2,361,163.39    -                       2,361,163.39   

คาตัดจําหนายสําหรับป 1,327,280.66    -                       1,327,280.66   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 3,688,444.05    -                       3,688,444.05   

คาตัดจําหนายสําหรับป 1,491,651.43    1,491,651.43   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 5,180,095.48    -                       5,180,095.48   

มูลคาสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 4,872,400.40    -                       4,872,400.40   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 3,809,668.97    -                       3,809,668.97   

หนวย: บาท
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 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนในระหวางป ดังน้ี 

  หนวย: บาท  

  ณ วันที่ 1    กําไร   

กําไร 

(ขาดทุน)   ณ วันที่ 31  

  มกราคม 2564    (ขาดทุน)   เบ็ดเสร็จอื่น   ธันวาคม 2564  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตดับญัช ี        
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน

พนักงาน 

         

3,457,310.19   

          

720,312.82   

        

8,270.00   

        

4,185,893.00  

ประมาณการหนี้สินสําหรับการรับประกนังานกอสราง          

1,905,664.18   

         

(113,819.74)  

                 

-     

        

1,791,844.44  

คาเผ่ือการลดมูลคาสินคา                   

600.00   

                       

-     

                 

-     

                

600.00  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตดับญัช ี

         

5,363,574.38   

          

606,493.07   

        

8,270.00   

        

5,978,337.45  

        
  หนวย: บาท  

  ณ วันที่ 1    กําไร   

กําไร 

(ขาดทุน)   ณ วันที่ 31  

  มกราคม 2563    (ขาดทุน)   เบ็ดเสร็จอื่น   ธันวาคม 2563  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตดับญัช ี        
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน

พนักงาน 

         

2,498,545.90   

          

690,539.38   

    

268,224.91   

        

3,457,310.19  

ประมาณการหนี้สินสําหรับการรับประกนังานกอสราง          

1,808,106.96   

            

97,557.23   

                 

-     

        

1,905,664.19  

คาเผ่ือการลดมูลคาสินคา                         

-     

                

600.00   

                 

-     

                

600.00  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตดับญัช ี

         

4,306,652.86   

          

788,696.61   

    

268,224.91   

        

5,363,574.38  

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตดับญัช ี        

คาธรรมเนียมออกตราสารหนี้จายลวงหนา 

           

(718,644.22)  

          

718,644.22     

                         

-  

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตดับญัช ี

           

(718,644.22)  

          

718,644.22   

                 

-     

                       

-    

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตดับญัชี-สทุธ ิ          

3,588,008.64   

        

1,507,340.83   

    

268,224.91   

        

5,363,574.38  
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17. เงินกูยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย 

 หนวย: บาท 

 2564  2563 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน           222,022,077.74           91,097,766.39  

 

บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินหลายแหง มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.00 ถึง MLR ค้ําประกันโดยการจํานําเงินฝาก

ธนาคาร (หมายเหตุ 12) จํานองท่ีดินของบริษัท ดีดี มารท พาวเวอร จํากัดและของบริษัท ดีดีมารท โฮลดิ้ง จํากัด รวมท้ังกรรมการ

หลายทานและผูถือหุนของบริษัทฯรวมค้ําประกัน 

18. เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมนุเวียนอ่ืน 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย 

 หนวย: บาท 

 2564  2563 

เจาหนี้การคา    
เจาหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน        23,111,953.07          32,201,213.98  

เจาหนี้การคาบริษัทอื่น      309,201,233.46        173,905,286.29  

เช็คลงวันที่ลวงหนา            251,664.00                89,880.00  

รวมเจาหนี้การคา      332,564,850.53        206,196,380.27  

เจาหนี้หมุนเวยีนอื่น   
 

ดอกเบี้ยคางจาย            892,848.72            2,041,065.31  

คาใชจายคางจาย          7,507,004.11            4,148,192.72  

ภาษีหกั ณ ทีจ่ายคางจาย           3,066,021.22            4,572,314.95  

ภาษีขายไมถึงกําหนด          1,386,646.80          13,639,800.97  

เจาหนี้กรมสรรพากร          5,608,200.39                40,587.28  

เจาหนี้อื่น ๆ          2,569,524.27            4,227,228.83  

รวมเจาหนี้หมุนเวยีนอื่น        21,030,245.51  
 

       28,669,190.06  

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวยีนอื่น      353,595,096.04        234,865,570.33  

 

เน่ืองจากเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืนเปนเจาหน้ีระยะสั้น มูลคาตามบัญชีท่ีแสดงจึงมีมูลคาใกลเคียงมูลคายุติธรรม 
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19. เงินกูยืม 

เงินกูยืม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย 

     หนวย: ลานบาท 

     2564  2563 

หุนกู/ต๋ัวสัญญาใชเงิน-สุทธิ     38.85  400.59 

เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลและบริษัท

อื่น     59.00  - 

รวม     97.85  400.59 

หัก สวนทีถ่ึงกําหนดชาํระภายใน 1 ป     (38.85)  (400.59) 

รวมเงินกูยืมระยะยาว-สุทธ ิ     59.00  - 

 

19.1 หุนกูและตั๋วสัญญาใชเงิน 

เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมกรรมการบริษัท ไดมีมติอนุมัติใหออกตั๋วสัญญาใชเงินและ/หรือหุนกูไมดอยสิทธิแบบไม

มีหลักประกัน มูลคารวมกันไมเกิน 300 ลานบาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

และเพ่ือการขยายธุรกิจ 

เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 ท่ีประชุมกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติใหออกตั๋วสัญญาใชเงินและ/หรือหุนกูไมดอยสิทธิ แบบไม

มีหลักประกันเพ่ิมอีก มูลคา 200 ลานบาท จากเดิม 300 ลานบาท รวมเปน 500 ลานบาท 

เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 ท่ีประชุมกรรมการบริษัท ไดมีมติอนุมัติใหออกตั๋วสัญญาใชเงินและ/หรือหุนกูไมดอยสิทธิ

แบบไมมีหลักประกัน โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงอายุไมเกิน 2 ปนับแตวันท่ีออกตั๋วเงิน และ/หรือ หุนกู ในวงเงินเดิม 

ไมเกิน 500 ลานบาท 

     หนวย: ลานบาท 

   

อัตรา

ดอกเบี้ย        

 ครบกําหนดชําระเงินตน  

(รอยละตอ

ป)  2564  2563 

หุนกู พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564  7  -  320.00 

หุนกู พฤษภาคม - มถิุนายน 2566  7.25  40.00  - 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน สิงหาคม - กันยายน 2564  6.5  -  90.00 

รวม     40.00  410.00 

หัก ดอกเบี้ยรอตัดจาย     (1.15)  (9.41) 

รวม     38.85  400.59 

หัก สวนที่ครบกําหนดชาํระใน 1 ป     (38.85)  (400.59) 

รวมเงินกูยืมระยะยาว-สุทธ ิ     -  - 



                                                                                          รายงานประจําป 2564 บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 4 หนา 31 

บริษัทฯ ไดออกเช็คลงวันท่ีลวงหนาจํานวน 40 ลานบาท เพ่ือชําระหน้ีและไดสงมอบเช็คดังกลาวใหกับผูใหกูแลว 

กรรมการบริษัทฯ ไดทําขอตกลงค้ําประกันหน้ีตอผูใหกู โดยจํานําหุนสามัญบริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัดของกรรมการ

บริษัทและหุนสามัญบริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง จํากัดของบริษัท ดีดีมารท โฮลดิ้ง จํากัด เพ่ือสรางความเช่ือมั่นใหแกผูใหกู 

เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2565 บริษัทฯ ไดทําหนังสือแจงผูถือหุนกูเพ่ือขอชําระหน้ีและไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด จํานวน 

40 ลานบาท โดยจะดําเนินการจายคืนในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2565 

19.2 เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลและบริษัทอ่ืน 

เมื่อวันท่ี 2 กรกฏาคม 2564 บริษัทฯ ไดทําสัญญากูยืมเงินจํานวน 3 สัญญา กับบุคคลและบริษัทอ่ืน รวมเปนเงิน 59 ลานบาท 

ครบกําหนดชําระคืนภายในวันท่ี 2 กรกฏาคม 2566 มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 9 ตอป โดยจายชําระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน เริ่มจาย

ชําระงวดแรกภายในวันท่ี 2 ตุลาคม 2564 เงินกูยืมระยะยาวน้ีค้ําประกันโดยจํานําหุนสามัญบริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด 

(มหาชน) ของกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวเงินกูยืมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังตอไปน้ี 

    

 หนวย: บาท 

 2564  2563 

เงินกูยืม    
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 410.00  310.00 

เพิ่มขึ้นระหวางป 89.00  290.00 

ลดลงระหวางป (400.00)  (190.00) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 99.00  410.00 

ดอกเบี้ยรอตัดจาย    
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 9.41  7.10 

เพิ่มขึ้นระหวางป 1.60  16.96 

ลดลงระหวางป (9.86)  (14.65) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 1.15  9.41 

รวมเงินกูยืม 97.85  400.59 

 

20. หนี้สินตามสัญญาเชา 

หนี้สินตามสัญญาเชา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย 

 หนวย: บาท 

 2564  2563 

สวนที่ถึงกําหนดชาํระภายในหนึ่งป    
จํานวนขั้นตํ่าที่จะตองจาย 4,670,829.10  5,072,862.48 
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ดอกเบี้ยรอตัดจาย (290,588.08)  (461,710.69) 

มูลคาปจจุบันของจาํนวนเงินขั้นตํ่า - สุทธิ 4,380,241.02  4,611,151.79 

สวนที่ถึงกําหนดชาํระเกิน 1 ป แตไมเกนิ 5 ป    
จํานวนขั้นตํ่าที่จะตองจาย 3,703,382.38  5,116,213.70 

ดอกเบี้ยรอตัดจาย (292,996.36)  (164,039.62) 

มูลคาปจจุบันของจาํนวนเงินขั้นตํ่า - สุทธิ 3,410,386.02  4,952,174.08 

ราคาสุทธิตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเชา 7,790,627.04  9,563,325.87 

 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาเพ่ือเชาเครื่องมือเครื่องใชและยานพาหนะจํานวน 22 สัญญา มีการชําระคางวดเปนรายเดือน เดือนละ 

476,240.54 บาท เปน ระยะเวลา 48 – 60 งวด สิ้นสุดวันท่ี 5 มิถุนายน 2569 

21. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย 

 หนวย: บาท 

 2564  2563 

เงินกูยืมระยะยาว 16,013,230.80  15,933,769.29 

หัก  สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป (10,156,915.37)  (9,098,520.08) 

      เงินกูยืมระยะยาว - สุทธ ิ 5,856,315.43  6,835,249.21 

 

เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแหงหน่ึงเพ่ือซื้อท่ีดิน ในการกอสราง

อาคารสํานักงาน และอาคารโกดังของบริษัทฯ โดยมีวงเงินสินเชื่อจํานวน 40 ลานบาท และมีอัตราดอกเบ้ียรอยละเทากับ 

MLR – 1.00 ตอปในปท่ี 1 ถึง ปท่ี 2 และอัตราดอกเบ้ียรอยละเทากับ MLR ตอปในปตอๆไป และมีกําหนดเวลาชําระคืนเงินตน

พรอมดอกเบ้ียงวดละ 0.81 ลานบาท โดยจายชําระทุกๆสิ้นเดือน 

เมื่อวันท่ี 9 กรกฏาคม 2564 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแหงหน่ึงเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนใน

กิจการ โดยมีวงเงินสินเชื่อจํานวน 10 ลานบาท และมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.75 ตอป ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบ้ียงวดละ 

0.30 ลานบาท โดยจายชําระทุกๆ วันท่ี 25 ของเดือนเปนระยะเวลา 36 งวด เริ่มชําระงวดแรกเดือนตุลาคม 2564 ภายใตสัญญา

เงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯตองปฏิบัติตามเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา 

บริษัทฯ ไดจํานําเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 12) จํานองท่ีดินของบริษัท ดีดี มารท พาวเวอร จํากัดและบริษัท ดีดีมารท โฮลดิ้ง 

จํากัดและจํานองท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางบริษัทฯ (หมายเหตุ 13) เพ่ือเปนหลักประกันวงเงินกูดังกลาว วงเงินกูน้ียังค้ําประกันโดย

กรรมการหลายทานและผูถือหุนของบริษัทฯ 
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22. ประมาณการหนี้สินไมหมนุเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 

การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

  หนวย: บาท  

 2564  2563 

ประมาณการหน้ีสินไมมุนเวยีนสําหรบั    

   ผลประโยชนพนักงาน ณ วันตนป 13,755,550.95  8,961,729.49 

สวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน:    
  ตนทุนบริการในปจจุบัน 3,294,815.29  3,222,943.29 

  ตนทุนดอกเบีย้ 306,748.79  229,753.64 

จัดประเภทเปนประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนกังาน 3,531,000.00  3,531,000.00 

สวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:    
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย    
  สวนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงขอมสมมติฐานดานประชากรศาสตร -  - 

  สวนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงขอมสมมติฐานดานการเงิน -  1,341,124.53 

  สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ 41,349.98  - 

ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวยีนสําหรบั    

   ผลประโยชนพนักงาน ณ วันสิ้นป 20,929,465.01  17,286,550.95 

 

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ไดแสดงในงบกําไรขาดทุน ดังน้ี 

  หนวย: บาท  

 2564  2563 

ตนทุนรับเหมากอสราง 505,079.61  492,772.77 

คาใชจายในการบริหาร 3,096,484.47  2,959,924.16 

รวม คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 3,601,564.08  3,452,696.93 

 

ขอสมมติเก่ียวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล และสะทอนประมาณการของ

จังหวะเวลาของการจายผลประโยชน 

ขอสมมติเก่ียวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเปนไปไดท่ีจะอยูจนเกษียณในอนาคตอยางสมเหตุสมผลประมาณการจาก

ตารางมรณะ 
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ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีสําคัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 (แสดงดวยถัวเฉลี่ย

ถวงนํ้าหนัก) มีดังน้ี 

  (อัตรารอยละ/ป)  

 2564  2563 

อัตราคิดลด                         2.83                           2.23  

อัตราการขึ้นเงินเดือน                         6.00                           6.00  

อัตรามรณะ 
 รอยละ 105 ของตาราง    รอยละ 105 ของตาราง  

 มรณะไทย พ.ศ.2560    มรณะไทย พ.ศ.2560  

อัตราหมุนเวียนพนักงาน    

อายุนอยกวา 25 ป                       11.46                         11.46  

อายุต้ังแต 25 ป ถึง 29 ป                         8.60                           8.60  

อายุต้ังแต 30 ป ถึง 34 ป                         5.73                           5.73  

อายุต้ังแต 35 ป ถึง 39 ป                         3.82                           3.82  

อายุต้ังแต 40 ป ถึง 44 ป                         2.87                           2.87  

อายุต้ังแต 45 ป ถึง 49 ป                         1.91                           1.91  

อายุต้ังแต 50 ป ถึง 60 ป                         0.96                           0.96  

การวิเคราะหความออนไหวของขอสมมติหลัก แสดงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงขอสมมติหลักตอมูลคาปจจุบันของภาระ

ผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังน้ี 

  หนวย: บาท  

 การเปล่ียนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน 

 ผลประโยชนพนกังาน 

 เพิ่มขึ้น 1%  ลดลง 1% 

อัตราคิดลด            (1,826,211.52)              2,193,348.86  

    

  หนวย: บาท  

 การเปล่ียนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน 

 ผลประโยชนพนกังาน 

 เพิ่มขึ้น 1%  ลดลง 1% 

อัตราการขึ้นเงินเดือน             1,976,647.52              (1,687,765.86) 
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  หนวย: บาท  

 การเปล่ียนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน 

 ผลประโยชนพนกังาน 

 เพิ่มขึ้น 20%  ลดลง 20% 

อัตราการหมุนเวยีน              (663,153.45)                729,097.04  

 

การวิเคราะหการครบกําหนดของการจายชําระผลประโยชน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ซึ่งยังไมไดคิดลด) มีรายละเอียดดังน้ี 

 หนวย: บาท 

ภายใน 1 ป   5,244,000.00 

มากกวา 1 ป ไมเกิน 5 ป   2,060,471.20 

เกินกวา 5 ป   21,122,794.91 

 

23. ทุนเรือนหุน 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมมีมติ ดังน้ี 

- เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวของบริษัทฯ โดยลดมูลคาหุนท่ีตราไวจากเดิมหุนละ 10 บาท เปนมูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 0.50 

บาท ซึ่งจะทําใหจํานวนหุนของบริษัทเพ่ิมจากเดิม 45,000,000 หุน เปน 900,000,000 หุน โดยเปนหุนสามัญท้ังหมดจํานวน 

900,000,000 หุน และอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณฑสนธิของบริษัทฯเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคา

หุนท่ีตราไวดังกลาว 

- เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 170,000,000 บาท (หุนสามัญ 340,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท) 

จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 450,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 620,000,000 บาท ทําใหบริษัทฯ มีทุนจด

ทะเบียนเทากับ 1,240,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท โดยการจัดสรรหุนเพิ่มทุนนี้เพื่อเสนอขาย

ใหแกผูถือหุ นและประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรกและอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณฑสนธิของบริษัทฯเพ่ือให

สอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดังกลาว 

บริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับกระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลว เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2564 

รายการกระทบยอดจํานวนหุนสามัญ 

 จํานวนหุน  มูลคาตอหุน (บาท)   ทุนจดทะเบียน (บาท)  

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 1 มกราคม 2564        45,000,000.00                   10.00         450,000,000.00  

เปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว      900,000,000.00                    0.50         450,000,000.00  

เพิ่มทุนจดทะเบียน      340,000,000.00                    0.50         170,000,000.00  

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564    1,240,000,000.00                    0.50         620,000,000.00  
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24. สํารองตามกฎหมาย 

บริษัทฯ ไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจําปหักดวยขาดทุนสะสม (ถามี) จนกวาสํารองจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สํารองตาม

กฎหมายไมสามารถนํามาจายปนผลได 

25. เงินปนผลจาย 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2564 ท่ีประชุมมีมติ ใหจายเงินปนผลระหวาง

กาลจากผลการดําเนินงานประจําป 2563 งวด 9 เดือน (สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563) บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 22.54 ลาน

บาท และมีกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรจํานวน 349.64 ลานบาท จึงเห็นควรจัดสรรกําไรและจายปนผลระหวางกาลจากกําไรสะสม

ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 2 บาท เปนจํานวนท้ังสิ้น 90.00 ลานบาท โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผลและปด

สมุดทะเบียนวันท่ี 15 มกราคม 2564 และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 22 มกราคม 2564 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งท่ี 6/2564 เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 ท่ีประชุมมีมติใหจายเงินปนผลระหวาง

กาลจากกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรจํานวน 265.28 ลานบาท จึงเห็นควรจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลระหวางกาลจากกําไรสะสม

ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 3.50 บาท เปนจํานวนท้ังสิ้น 157.50 ลานบาท โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผลและ

ปดสมุดทะเบียนวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2563 เมื่อวันท่ี 30 กรกฏาคม 2563 มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการ

ดําเนินงานประจําป 2562 เปนจํานวนท้ังสิ้น 45.00 ลานบาท ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1 บาท โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมี

สิทธิรับเงินปนผลและปดสมุดทะเบียนวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 

26. กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ (หมายเหตุ 23) ทําใหจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนักและกําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพ้ืนฐานของงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เปลี่ยนแปลง ดังน้ันเพ่ือการ

เปรียบเทียบกันของงบการเงิน บริษัทฯ จึงไดปรับปรุงจํานวนหุนสามัญท่ีนํามาคํานวณกําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพ้ืนฐานสําหรับป

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยถือเสมือนวาการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนดังกลาวเกิดข้ึนตั้งแตวันท่ีเริ่มตนของงวดแรกท่ีเสนอ

รายงาน 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย

ถวงนํ้าหนักตามจํานวนหุนท่ีออกและชําระแลวในระหวางป 

 หนวย: บาท 

 2564  2563 

กําไรสําหรับป    
จํานวนหุนสามัญถวัเฉล่ียถวงน้ําหนักตาม        55,646,880.77          56,690,458.03  

   จาํนวนหุนที่ออกและชาํระแลวในระหวางป    
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน      900,000,000.00        900,000,000.00  

 

                 0.0618                    0.0630  
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27. ภาษีเงินได 

ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

 หนวย: บาท 

 2564  2563 

ภาษีเงินไดปจจุบัน    
สําหรับปปจจุบัน 13,176,989.40  17,345,628.17 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี    
การเปล่ียนแปลงของผลแตกตางชั่วคราว (606,493.07)  (1,507,340.83) 

คาใชจายภาษีเงินได 12,570,496.33  15,838,287.34 

 

ภาษีเงินไดท่ีเก่ียวของกับสวนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

 หนวย: บาท 

 2564  2563 

ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชนพนกังาน    
ที่กําหนดไว             8,270.00            268,224.91  

รวม             8,270.00            268,224.91  

การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีท่ีแทจริง 

 2564  2563 

 อัตราภาษ ี    อัตราภาษ ี   

 (รอยละ)  หนวย: บาท  (รอยละ)  หนวย: บาท 

กําไรกอนภาษีเงินได 
        68,217,377.10          72,528,745.37  

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 
20        13,643,475.42   20       14,505,749.07  

รายจายที่มีสิทธหิักไดเพิ่ม          (1,218,898.45)            (445,940.00) 

รายไดที่ไมตองเสียภาษ ี            (379,200.00)                          -    

รายจายที่ไมถือเปนรายจาย 
          1,636,053.92            1,450,116.44  

ภาษีเงินไดปกอนที่บันทึก(สูง)ตํ่าไป 
         (1,110,934.56)             328,361.82  

คาใชจายภาษีเงินได 
18        12,570,496.33   22       15,838,287.34  
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28. คาใชจายตามลักษณะ 

คาใชจายตามลักษณะท่ีสําคัญสําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

 
หนวย: บาท 

 
2564 

 
2563 

วัสดุใชไป 740,547,433.53  450,635,811.03 

คาจางเหมา 667,730,324.31  647,372,178.15 

คาใชจายเกีย่วกับพนักงาน 102,675,756.90  98,341,083.24 

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 15,217,854.88  14,327,761.46 

29. การเสนอขอมลูทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯ ดําเนินการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับเหมากอสราง และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวในประเทศไทย 

ดังน้ัน รายได กําไรและสินทรัพยท้ังหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวกับสวนงานทางภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไว 

ขอมูลสวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯ ท่ีผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานดําเนินงานไดรับ

และสอบทานอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวน

งาน 

ลูกคารายใหญ 

บริษัทฯ มีลูกคารายใหญท่ีมีมูลคาตั้งแตรอยละ 10 ของรายไดของบริษัทฯจํานวน 2 ราย โดยมีรายไดรวม 1,496.29 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 88.69 ของรายไดของบริษัทฯ 

30. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530  เพ่ือเปนสวัสดิการตลอดจน

หลักประกันแกพนักงานเมื่อลาออกจากงานหรือครบอายุการทํางานตามระเบียบของบริษัท โดยพนักงานจายสะสมสวนหน่ึง และ

บริษัทจายสมทบอีกสวนหน่ึงในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือน ท้ังน้ีบริษัทไดแตงตั้งธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) เปนผูจัดการ

กองทุนเพ่ือบริหารกองทุนดังกลาว 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในสวนของบริษัทท่ีจายสําหรับพนักงาน และไดบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีจํานวน 1.87 ลานบาท และ 1.76 ลานบาท ตามลําดับ 

31. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพัน และหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนดังน้ี 

31.1 ภาระผูกพันจากการท่ีใหธนาคารพาณิชยออกหนังสือค้ําประกันให โดยจํานําเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 12) 

จํานองท่ีดินของบริษัท ดีดี มารท พาวเวอร จํากัดและของบริษัท ดีดีมารท โฮลดิ้ง จํากัดและจํานองท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง

บริษัทฯ (หมายเหตุ 13) เปนหลักทรัพยค้ําประกัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
หนวย: ลานบาท 

คํ้าประกันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาตอผูวาจาง 797.78 

คํ้าประกันซองประกวดราคา 163.47 
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คํ้าประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 459.35 

คํ้าประกันผลงาน 3.38 

คํ้าประกันการใชไฟฟา 1.10 

คํ้าประกันอุปกรณเชา 1.21 

รวม 1,426.29 

 

31.2 สัญญาใหบริการกับลูกคาซึ่งยังไมไดรับรูรายไดหรือยังไมไดปฏิบัติงานเปนจํานวนเงิน 2,687.56 ลานบาท 

31.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับคากอสรางโครงการตางๆซึ่งบริษัทไดทําสัญญาไวแลวเปนจํานวน 1,003.56 ลานบาท ซึ่ง

รับรูคาใชจายแลวจํานวน 600.73 ลานบาท และมียอดคงเหลือท่ีจะตองจายตามสัญญาอีกจํานวน 402.83 ลานบาท 

31.4 สัญญาเชาและบริการโดยมีภาระผูกพันตามสัญญาท่ีจะตองจายในอนาคตท้ังสิ้นจํานวน 2.37 ลานบาท 

31.5 สัญญาจางท่ีปรึกษาโดยมีภาระผูกพันตามสัญญาท่ีจะตองจายในอนาคตท้ังสิ้นจํานวน 4.23 ลานบาท  

31.6 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงินหลายแหง ดังน้ี 

  หนวย : ลานบาท 

ประเภท   วงเงินสินเชื่อ    ใชไป  

เงินเบิกเกินบัญชี                      15.00                             -    

หนังสือคํ้าประกันและต๋ัวสัญญาใชเงิน                 3,598.93                    1,648.31  

เงินกู                      51.00                        16.01  

     รวม                 3,664.93                    1,664.33  

 

อัตราดอกเบ้ียในรอยละ 2.00 - 5.82  ค้ําประกัน โดยจํานําเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 12) จํานองท่ีดินของบริษัท ดีดี 

มารท พาวเวอร จํากัดและของบริษัท ดีดีมารท โฮลดิ้ง จํากัดและจํานองท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางบริษัทฯ (หมายเหตุ 13) 

รวมท้ังกรรมการหลายทานและผูถือหุนของบริษัทฯรวมค้ําประกัน 

31.7 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเก่ียวกับการปฏิบัติตามสัญญาโครงการและการค้ําประกันงานดังกลาวของ Consortium หน่ึงแหง 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  หนวย : ลานบาท 

ประเภท  วงเงิน  ใชไป 

หนังสือคํ้าประกัน  33.60  33.60 

     รวม  33.60  33.60 

  โดยการค้ําประกันดังกลาวจะยังมีผลตอเน่ืองจนกวาภาระหน้ีสินของสัญญา Consortium จะหมดไป 
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32. เคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษัทฯไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือการคา 

32.1 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

ความเสี่ยงดานสภาพคลองหรือความเสี่ยงในการระดมทุน คือ ความเสี่ยงท่ีบริษัทฯ จะเผชิญกับความยุงยากในการระดมทุน

ใหเพียงพอและทันเวลาตอการปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเครื่องมือทางการเงิน ความเสี่ยงดานสภาพคลองอาจเกิด

จากการท่ีกิจการไมสามารถขายสินทรัพยทางการเงินไดทันเวลาดวยราคาท่ีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม บริษัทฯควบคุมความ

เสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับเงินสด และรายการเทียบเทาเงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของ

บริษัทฯ เพ่ือทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง 

32.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบ้ียในตลาด 

ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ บริษัทฯมีความเสี่ยงในอัตราดอกเบ้ียเก่ียวเน่ืองกับ เงินฝาก

จากสถาบันการเงิน เงินใหกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนและจากบริษัทท่ีเก่ียวของกัน เงินกูยืมจากสถาบัน

การเงิน และหน้ีสินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญ มีอัตราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา

ดอกเบ้ียคงท่ี ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ผูบริหารพิจารณาวาความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียมีนอย บริษัทจึงไมได

ทําสัญญาปองกันความเสี่ยงดังกลาว 

  สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคัญ สามารถจัดประเภทอัตราดอกเบ้ียไดดังน้ี 

  หนวย: ลานบาท 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

  

มีอัตราดอกเบี้ย

ลอยตัว  

มีอัตราดอกเบี้ย

คงที่  

ไมมีอัตรา

ดอกเบี้ย  รวม 

สินทรัพยทางการเงิน         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 
         306.62  

 
            3.36  

 
            2.34  

 
         312.32  

ลูกหนี้การคาและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น 
 

               -    
 

               -    
 

         222.22  
 

         222.22  

สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน                 -                    -              657.30   
         657.30  

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น        

 

  เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน                 -              222.54                  -     
         222.54  

หนี้สินทางการเงิน         
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวยีนอื่น    

               -    
                -     

         353.60  
 

         353.60  

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน  
               -    

                -     
         352.96  

 
         352.96  

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  
         222.02  

 
               -    

 
               -    

 
         222.02  

เงินกูยืมระยะส้ัน  
               -    

           38.85                  -     
          38.85  
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เงินกูยืมระยะยาว  
               -    

           59.00                  -     
          59.00  

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
          16.01  

 
               -    

 
               -    

 
          16.01  

หนี้สินตามสัญญาเชา  
               -    

 
            7.79  

 
               -    

 
            7.79  

  

 

 

 

 

 

 

 

  หนวย: ลานบาท 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

  

มีอัตราดอกเบี้ย

ลอยตัว  

มีอัตราดอกเบี้ย

คงที่  

ไมมีอัตรา

ดอกเบี้ย  รวม 

สินทรัพยทางการเงิน         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 
         140.64  

 
            2.87  

 
            0.67  

 
         144.18  

ลูกหนี้การคาและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น 
 

               -    
 

               -    
 

         315.10  
 

         315.10  

สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน                 -                    -              464.87   
         464.87  

เงินใหกูยืมระยะส้ันกจิการที่เกี่ยวของกนั  
               -    

 
         297.00  

 
               -    

 
         297.00  

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น                 -               24.00                  -     
          24.00  

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น        
 

  เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน                 -              148.40                  -     
         148.40  

  เงินลงทุนระยะยาว                 -                    -              247.00   
         247.00  

หนี้สินทางการเงิน         
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวยีนอื่น    

               -    
                -     

         234.87  
 

         234.87  

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน  
               -    

                -     
         196.27  

 
         196.27  

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  
          91.10  

 
               -    

 
               -    

 
          91.10  

เงินกูยืมระยะส้ัน  

 

          400.59                  -     
         400.59  

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
          15.93  

 
               -    

 
               -    

 
          15.93  

หนี้สินตามสัญญาเชา  
               -    

 
            9.56  

 
               -    

 
            9.56  

 

32.3 ความเสี่ยงทางดานสินเช่ือ 

ความเสี่ยงทางดานสินเช่ือ คือ ความเสี่ยงท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหน้ีแกบริษัทฯตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเมื่อครบ

กําหนดโดยปกติ บริษัทฯปองกันความเสี่ยงน้ีโดยการวิเคราะหฐานะการเงินของคูคาและสัญญากอสรางสวนใหญของบริษัท

ฯจะทํากับหนวยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งมีความสามารถในการชําระหน้ี ดังน้ันบริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปน

สาระสําคัญ อยางไรก็ดีราคาตามบัญชีของลูกหน้ีท่ีบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิจากหน้ีสงสัยจะสูญ เปนมูลคาสูงสุดท่ี

เกิดจากความเสี่ยงดานสินเช่ือ 
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32.4 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทมีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณ

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

33. รายการจัดประเภทบัญชี 

บริษัทฯ ไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ใหมเพ่ือใหสอดคลองกับการจัด

ประเภทรายการบัญชีของปปจจุบัน ดังน้ี 

  หนวย: บาท 

  31 ธันวาคม 2563 

   กอนจัด    จัดประเภท    หลังจัด  

   ประเภทใหม    ใหม    ประเภทใหม  

งบแสดงฐานะการเงิน       
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสําหรับ       
   ผลประโยชนพนกังาน         3,531,000.00       (3,531,000.00)                        -    

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวยีนสําหรับ       
   ผลประโยชนพนกังาน       13,755,550.95        3,531,000.00        17,286,550.95  

34. การบริหารจัดการกองทุน 

วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯ คือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินท่ีเหมาะสมและการดํารงไวซึ่ง

ความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ืองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีอัตราสวนหน้ีสนิตอ

ทุนเทากับ 1.74 ตอ 1 (31 ธันวาคม 2563: 1.25 ตอ 1) 

35. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2565 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย กรรมการอิสระ ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ดังน้ี 

1. นายมานพ ถนอมกิตติ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2. นางสาวอณิชา อาศิรอโณ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายอดุลย พิทักษชาติวงศ  กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวกชกร เทพวรรณ ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งสอดคลองตามแนวปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยสอบทานและผลักดัน

ใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกํากับดแูลกิจการท่ีดี มีระบบบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ มีการกํากับ

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ มุงเนนเปนองคกรโปรงใส มีการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเช่ือมโยง

เปาหมายขององคกรและสํานักตรวจสอบภายในใหเปนเปาหมายเดียวกัน 

ในป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมท้ังสิ้นรวม 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเขาประชุม ดังน้ี 

1. นายมานพ ถนอมกิตติ   เขารวมประชุม 6 ครั้ง 

2. นางสาวอณิชา อาศิรอโณ  เขารวมประชุม 6 ครั้ง 

3. นายอดุลย พิทักษชาติวงศ   เขารวมประชุม 6 ครั้ง 

สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังน้ี 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดสอบทานรายงานทางการเงินท้ังรายเดือน รายไตรมาสและประจําป วิเคราะห

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานรวมกับฝายบริหาร ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายในอิสระ เพ่ือใหมั่นใจวาการ

จัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ จัดทําข้ึนอยางถูกตองและทันเวลา เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงมีการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเพียงพอ และเห็นชอบ

คาธรรมเนียมการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินป 2564 และ 2565 และกลั่นกรองการคัดเลือกผูสอบบัญชี ป 2565 

นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา โดยคาธรรมเนียมการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินป 2564 เปน

จํานวนเงินท้ังสิ้น 1,300,000 บาท  

2. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ,กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือให

มั่นใจวามีการพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางสม่ําเสมอ โดยเนนการสรางความตระหนักในการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณพนักงานและการปองกันการทุจริต การดําเนินงานเก่ียวกับขอรองเรียนและแจงเบาะแสการทุจริต 

(Whistleblowing) การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รายการ

ระหวางกันของบริษัท เพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีการดําเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติอยางสมเหตุสมผล โดยในป 

2564 มีการพิจารณาการขายหุนสามัญบจก. วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง คืนใหกับ บจก. ดีดีมารท โฮลดิ้ง จํานวน 380,000 

หุน ในราคาหุนละ 650 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 247,000,000 บาท เปนตน 

3. การสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาครอบคลุมถึงสถานการณโควิด - 19 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการ

บริหารความเสี่ยงทางเศรษฐกิจท่ีอาจเกิดข้ึน เชน สภาพคลองทางการเงิน การบริหารจัดการลูกหน้ีและการรับชําระเงิน 

เอกสารแนบ 5 รายงานผลคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2564 
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การประเมินการดอยคาของสินทรัพย ฯลฯ รวมท้ังพิจารณาและสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของ

กระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ พรอมท้ังใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกระบวนการบริหารอยางเหมาะสม 

 

4. การสอบทานประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดสอบทานการควบคุมภายในรวมกับสํานักตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ท้ังในดาน

การดําเนินงาน การใชทรัพยากร การดูแลทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือ

การทุจริต ความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ซึ่งไมพบประเด็นปญหา

หรือขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ ผลการประเมินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวย 

“มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561” และมาตรฐาน Coso 2013 

เพ่ือใหมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม 

5. การกํากับดูแลและพัฒนางานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดสอบทานใหการตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ ดําเนินงานดวยความเท่ียงตรง 

ผูตรวจสอบภายในไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนในงานท่ีตรวจสอบ พิจารณาการรายงานความเปนอิสระของการ

ตรวจสอบภายใน และผลวินิจฉัยเก่ียวกับความเปนอิสระ และเท่ียงธรรม รวมถึงพิจารณาการปรับปรุงกฎบัตรดานการ

ตรวจสอบภายใน สอบทานงบประมาณประจําป และกํากับใหมีการปรับปรุงงานของผูตรวจสอบภายในอิสระอยาง

ตอเน่ือง 

6. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ัง ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบภาพรวมท้ังคณะ ตนเองรายบุคคล ตามแนวปฏิบัติท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เพ่ือใหมั่นใจวา การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามท่ีกําหนดไว 

ท้ังน้ี ผลการประเมินภาพรวมท้ังคณะอยูในเกณฑดี และผลการประเมินตนเองรายบุคคลอยูในเกณฑดี 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติตามหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดระบุไวในกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยใชความรูความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ ตลอดจนได

ใหความเห็นและขอเสนอแนะ เพ่ือประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน รวมถึงระบบการกํากับดูแลกิจการท่ี

ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และมีการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ โดยมีการ

ตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 

 

(นายมานพ ถนอมกิตต)ิ 

         ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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