


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

สารจากประธานกรรมการ 
บริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจที่ต่อเนื่องจากอดีตและพัฒนาขยายขอบเขต

ธุรกิจมาถึงปัจจุบัน ได้แก่ การจำหน่ายและให้เช่าเครื่องจักรกลหนักสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง รถยกหรือยานยนต์
อุตสาหกรรมเพื่อการจัดการคลังสินค้า  เครนติดหลังรถบรรทุก  นอกจากนี้ยังประกอบอุตสาหกรรมผลิตท่อเหล็กไร้สนิมที่ใช้
สำหรับการผลิตอาหาร เครื ่องดื ่ม ยา เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และงานตกแต่งภายในหรือภายนอกอาคาร บริษัทได้ใช้
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และทรัพยากรที่มีอยู่มาพัฒนาบริษัทเข้าสู่ธุรกิจการตกแต่งสถานีรถไฟฟ้า  อันจะเป็น
พื้นฐานท่ีดีในการเสริมสร้างธุรกิจของบริษัทให้เข้มแข็งต่อไป  

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 หรือ โควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก และระบาดในไทย
ตั้งแต่ต้นปี 2563 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจหลายอุตสาหกรรมรวมถึงอุตสาหกรรมก่อสร้างซึง่
บริษัทเป็นผู้ให้เช่าเครื่องจักรกลหนักสำหรับการก่อสร้าง อีกทั้งการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ที่อาจส่งผลกระทบระยะยาวต่อ
บางอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทได้ปรับตัวด้านการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาด นอกจากนี้ในระยะที่มีการแร่
ระบาดของโควิด-19 บริษัทได้ดูแลพนักงานให้ห่างไกลจากโควิด-19 จัดหาวัคซีนให้พนักงานได้ฉีดจนครบทุกคน กรณี
พนักงานท่ีต้องออกปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้าง บริษัทได้จัดชุดตรวจเอทีเคให้พนักงานได้ตรวจอย่างสม่ำเสมอ  

บริษัทจะมุ่งมั่นในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพขององค์กรทั้งในแง่มาตรฐานกระบวนการผลิต มาตรฐานสินค้า และ
พัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สามารถต่อสู้แข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้
บริษัทยังให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีอย่างเข้มงวด ให้บุคคลากรทุกคนดำเนินการใน
การ ทำงานของตนอย่างมีจริยธรรม สร้างเสริมบริษัทให้เป็นองค์กรโปร่งใส และมีการควบคุมภายในท่ีรัดกุม บริษัทยังมุ่งมั่น
รักษาส่ิงแวดล้อม   สภาพการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศ และรับผิดชอบต่อสังคม 

ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า สถาบันการเงิน พนักงาน ที่มี
ส่วนร่วมทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง  รวมทั้งให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในบริษัทเสมอมา คณะกรรมการบริษัท
ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) เ พื่อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทอย่างแข็งแกร่งต่อไป 

 
 
 

( นายอำนวย ปรีมนวงศ์ ) 
ประธานคณะกรรมการ 

2 มีนาคม 2565 



 

 

 

 
 
 

 
สารจากประธานกรรมการบริหาร 

จากสถานการณ์การค้าโลกที่ผันผวนรุนแรงลอดปี 2564 เช่น สงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งผลกระทบหลายด้านต่อประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย อีกทั้งการลดกำลังการผลิต
เหล็กในจีนและลดการส่งแกสินค้าเหล็กไปยังตลาดโลก ทำให้บริษัทสามารถส่งออกสินค้าท่อเหล็กกล้าไร้สนิมได้มากขึ้น แต่
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 หรือ โควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลกตั้งแต่ต้นปี 2563 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันส่งผล
กระทบด้านการขนส่งสินค้าที่ขาดแคลนตู้ขนส่งสินค้า ประกอบกับมีหลายปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นส่งผล ให้อัตราค่า
ระวางเรือในการขนส่งสินค้าสูงขึ้นตามลำดับ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ด้านราคาให้เหมาะสมทันกับเหตุการณ์  

สำหรับผลกระทบจากโควิด-19 ต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างมีมาต่อเนื่องเป็นระยะๆ  บางช่วงแค้มป์ก่อสร้างถูกสั่งปิด
เพื ่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื ้อโควิด-19 บริษัทต้องปรับระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพให้สามารถส่ง
เครื่องจักรกลหนักพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจนงานก่อสร้างระบบรางเสร็จตามแผนงาน นอกจากนี้ บริษัทเตรียมชุด
ตรวจเอทีเคให้แก่พนักงานท่ีปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้างได้ตรวจอย่างสม่ำเสมอ เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำ
ให้การค้าการลงทุนในประเทศชะลอตัวลง การลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนมีน้อยลงหรือเลื่อนโครงการออกไป จากเหตุที่
อุปสรรคภายนอกหลายประการทำให้ต้องดำเนินธุรกิจด้วยความรัดกุมและความพยายามอย่างที่สุดของพนักงานทุกส่วนได้
ทำให้บริษัทขาดทุน 4.07 ล้านบาท และเมื่อรวมผลประกอบการกับบริษัทย่อยทำให้ขาดทุนรวม 64.44 ล้านบาท  

ในนามของพนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ผมขอขอบพระคุณต่อผู้ถือหุ้นและสถาบันการเงินที่ให้
ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทและบริษทัย่อยดว้ยดเีสมอมา นอกจากนี้ผมขอขอบพระคุณลูกค้าและคูค่า้
ทั ้งในและต่างประเทศที่ไว้ใจเลือกใช้สินค้าและบริการของบริษัทและบริษัทย่อย ผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการและ
คณะกรรมการตรวจสอบที่กำกับดูแลบริษัทอย่างเข้มงวดและให้คำแนะนำการบริหารงานใ นเชิงกลยุทธ์ที ่รองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆที่มีผลกระทบกับบริษัท นับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานภายใต้หลักกำกับกิจการที่ดีได้
อย่างเต็มกำลัง และการดำเนินกิจการอย่างมีจริยธรรม คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมด้วยดี  พนักงานและ
ผู้บริหารจะมุ่งมั่นใช้ความพยายามนำโอกาสทางธุรกิจและจุดแข็งของบริษัทมาดำเนินกิจการด้วยความตั้งใจและรอบคอบ 
ทุ่มเทกำลังเพื่อต่อสู้แข่งขันต่อไปด้วยความมั่นใจท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ผันผวนและการระบาดของการติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้นที่และก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมทางกลยุทธ์ทั้งปวง  ดูแล
พนักงานท่ีเป็นกำลังสำคัญของบริษัทให้ปลอดภัยจากโรคที่แพร่ระบาดนี้ให้ดีที่สุด 

 
 
 
 

          
           

           (ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์) 
  ประธานกรรมการบริหาร 
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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 
 



 

1 

 

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 

  1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

บริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2523 ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2538 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 3 / 4 หมู่ 9 ถนนบางนาตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  ดำเนินธุรกิจเก่ียวกับ   

1.  นำเข้า ส่งออก จำหน่าย เครื่องจักรกลที่ใช้ในงานก่อสร้าง  รถยกหรือยานยนต์อุตสาหกรรมเพื่อการจัดการ 
คลังสินค้า  เครนติดหลังรถบรรทุก    

2. นำเข้า ส่งออก แปรรูป จำหน่ายและติดตั้ง สินค้าประเภทเหล็กกล้าไร้สนิม ประเภท ท่อแบน แผ่น เพลา 
อุปกรณ์และเหล็กรูปพรรณ เป็นต้น   

 บริษัทมีบริษัทย่อย 2  บริษัท คือ 

 1.   บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2534 ทะเบียนเลขท่ี 
0105534050216 ประกอบธุรกิจ ให้เช่า รถเครน รถขุด รถบรรทุกติดเครน รถยก และเครื่องจักรหนักเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
ก่อสร้างและขนส่ง สำนักงานใหญ่ตั ้งอยู่เลขที่ 3 /4-5 หมู่ 9 ถนนบางนาตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ  
 ในปี พ.ศ.2558 ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำนวน 226,500,000 บาท ทำให้มีทุนจดทะเบียนจำนวน 466,500,000 บาท  
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 46,650,000 หุ้น โดยมีมูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท  ภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ    
ถือหุ้นเป็นจำนวน  46,649,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 

 ในปี พ.ศ.2559   ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 183,500,000 บาท ทำให้มีทุนจดทะเบียนจำนวน 650,000,000 

บาท  ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 65,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท  ภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
บริษัทฯ ถือหุ้นเป็นจำนวน  64,999,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 

 ในปี พ.ศ.2563   ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท ทำให้มีทุนจดทะเบียนจำนวน 850,000,000 

บาท  ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 85,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท  ภายหลังจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียน  
บริษัทฯ ถือหุ้นเป็นจำนวน  84,999,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 850,000,000 บาท  ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 85,000,000 หุ้น 
โดยมีมูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท  จำนวนหุ้นท่ีบริษัทฯ ถือ  84,999,994 

 2.บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด(“โตโย”) ทะเบียนเลขที่ 0105542099504 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2542 

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 89 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นบริษัทท่ีดำเนิน
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กไร้สนิม ท่ีใช้ในวงการก่อสร้าง ตกแต่งบ้าน โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 400,000,000 บาทประกอบด้วย  
หุ้นสามัญ 4,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท  จำนวนหุ้นท่ีบริษัทฯ ถือ 2,040,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51  
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1.1.1 พันธกิจ วิสัยทัศน์ ปรัชญา ของบริษัท และบริษัทย่อย 

 บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)  
                        วิสัยทัศน์  (Corporate Vision) 

“เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องจักรก่อสร้าง ยานยนต์อุตสาหกรรม นอกจากนี้เป็นผู้ผลิต 
จัดจำหน่าย และให้บริการติดตั้งครบวงจรในด้านสินค้าประเภทโลหะภัณฑ์ ที่ได้รับความเชื่อม่ัน
จากลูกค้าสูงสุด” 
พันธกิจ (Corporate Mission)  
“เรามุ่งม่ันท่ีจะมอบการบริหารงานโครงการระดับแนวหน้าและหานวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ให้กับลูกค้าและเน้นเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อลูกค้าจะได้รับงานที่มีคุณภาพ  ตรงต่อ
เวลาและตามงบประมาณ” 

                 ค่านิยมหลัก (Core Value) 

1. มุ่งม่ันในความเป็นเลิศ (Drive for Excellence) 

2. หัวใจในการบริการ (Service Mind) 

3. ตระหนักเร่ืองความปลอดภัย (Safety Awareness) 

4. รักษาสัญญา (Commitment) 

5. กล้าเปล่ียนแปลง (Adaptability) 

6. ทำงานเป็นทีม (Teamwork) 

 บริษัท บ๊ิกเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด  
วิสัยทัศน์  (Corporate Vision) 

“เป็นผู้นำด้านบริการครบวงจรเครื่องจักรกลด้านก่อสร้างและโลจิสติคส์ ด้วยความไว้วางใจและ
ความปลอดภัยสูงสุด” 
“To Be Number 1 Integrated Service Provider in Construction and Logistic Equipment with 

utmost Trust and Safety” 
พันธกิจ (Corporate Mission) 

1. สรรหาคัดเลือกสินค้าท่ีมีคุณภาพ  
2. นำเสนอ Solution ตรงตามความต้องการของลูกค้า  
3. มุ่งเน้นให้บริการด้วยบุคลากรท่ีมีความเป็นมืออาชีพ  
4. พัฒนาการส่งมอบท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นระบบ  
5. มุ่งเน้นพัฒนาระบบและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย  
6. มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  

                 ค่านิยมหลัก (Core Value) 

1. มุ่งม่ันในความเป็นเลิศ (Drive for Excellence) 

2. หัวใจในการบริการ (Service Mind) 

3. ตระหนักเร่ืองความปลอดภัย (Safety Awareness) 

4. รักษาสัญญา (Commitment) 

5. กล้าเปล่ียนแปลง (Adaptability) 
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6. ทำงานเป็นทีม (Teamwork) 

บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด  
วิสัยทัศน์  (Corporate Vision) 

 "มุ่งมั่นพัฒนา ท่อสแตนเลสคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า"  
 1.1.2  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ  

-     ปี 2561 ท่ีประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 21 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2561อนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนโดยตัด
หุ้นจดทะเบียนส่วนท่ีไม่ได้นำออกจำหน่ายพร้อมกับแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิจำนวน 18,524,442 หุ้น และอนุมัติ
ให้บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำนวน 33,317,370 บาท แบ่งออกเป็น 3,331,737 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 2,701,127 หุ้น  และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ  
TCJ-W2 จำนวนไม่เกิน 630,610 หุ้น ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,383,880,380 บาท 

 ซึ่งบริษัทได้จัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 1,564 ราย รวมทั้งสิ้น  2,070,262 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,702,620 บาท จึงได้ยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทุนชำระแล้วจากเดิมจำนวน  1,035,258,110 
บาท เป็นทุนชำระแล้วเป็นเงินท้ังส้ิน  1,055,960,730 บาท   
 ท้ังน้ีบริษัทฯ มีหุ้นเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลแล้วจำนวน  630,865  หุ้น และมีหุ้นสามัญเพ่ือใช้รองรับการปรับ
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TCJ-W2 อีกจำนวน 630,610 หุ้น   
- ปี 2563 ณ.วันท่ี 5 มิถุนายน 2563 เป็นวันครบกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ(TCJ-W2) 

 ครั ้งสุดท้าย (เนื ่องจากวันที ่ 6 มิถุนายน 2563  ซึ ่งเป็นวันครบอายุ 3 ปี ตรงกับวันหยุดทําการของตลาด
 หลักทรัพย์ฯ ดังน้ันการใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายจึงเล่ือนเป็นวันทําการก่อนหน้า) ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560  มีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (TCJ-W2) จำนวน 1 ราย เป็นบุคคล
ธรรมดา สัญชาติไทย รวม   263 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 2,630 บาท บริษัทจึงขอจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากเดิมจำนวน  1,055,960,730 บาท เป็นทุนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น  1,055,963,360 
บาท มีจำนวนหุ้นสามัญท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมด 105,596,336 หุ้น   

ภายหลังจากจดเปล่ียนแปลงทุนชำระแล้วข้างต้น บริษัทจะมีหุ้นคงเหลือท้ังส้ินจำนวน  32,791,702  หุ้น    
 แบ่งออกเป็น หุ้นที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W2) คงเหลือจำนวน  32,160,837  หุ้น  และ
 หุ้นคงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561  
 อีกจำนวน 630,865  หุ้น 

- ปี 2564 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 24 มีมติอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นส่วนท่ียังไม่ได้นำออก  
จำหน่ายจำนวน 32,791,702  หุ้น  แบ่งเป็น หุ้นท่ีเหลือจากการปันผลเป็นหุ้นตามมติของท่ีประชุมสามญัประจำปีผู้
ถือหุ้นครั้งที่ 21 จำนวน 630,865 หุ้น และหุ้นส่วนที่เหลือภายหลังจากครบกำหนดการใช้สิทธิการแปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ TCJ-W 2 ครั้งสุดท้ายสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 อีกจำนวน 32,160,837 หุ้น และ
อนุมัต ิให้แก้ไขหนังสือบริคณหสนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนดังกล่าวทำให้บริษัททุนจดเบียนจำนวน 
1,055,963,360 บาท แบ่งออกเป็น 105,596,336 หุ ้น ม ูลค ่าห ุ ้นละ 10.00 บาท โดยแยกเป ็นห ุ ้นสามัญ 
105,596,336 หุ้น 
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 1.2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีบริษัทย่อยรวมทั้งหมด 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ 
เร้นทัลส์ จำกัด และบริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด โดยในปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นอยู่ในบริษัทย่อยดังกล่าว ในสัดส่วนร้อยละ 
99.99 และร้อยละ 51 ตามลำดับ สำหรับประเภทของธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยน้ัน สามารถสรุปได้ดังน้ี 

ช่ือบริษัท ประเภทของธุรกิจหลัก 

บริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จำกัด (มหาชน) � ธุรกิจเคร่ืองจกัรกลก่อสร้าง   
 (Construction Equipment Trading) 

� ธุรกิจรถยกหรือยานยนต์อุตสาหกรรมเพ่ือการจัดการ
คลังสินค้า (Industrial Equipment Trading and Rental) 

� ธุรกิจเครนติดหลังรถบรรทุก (Truck Related Product Trading) 

� ธุรกิจนำเข้า ส่งออก แปรรูป จำหน่ายและติดตั้งสินค้า
ประเภทโลหะ (Metal Trading) 

� ธุรกิจรับเหมาติดตั้ง และตกแตง่งานโครงการต่างๆ 

บริษัท บ๊ิกเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด � ธุรกิจให้เช่าเคร่ืองจักรกลหนัก (Construction Equipment 

Rental) และรถยกเพ่ือการจัดการคลังสินค้า (Industrial 

Equipment) 
บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด  � ธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กกล้าไร้สนิมประเภทต่างๆ 

(Stainless Steel Tube Manufacturer) 

  1.2.1  โครงสร้างรายได้       
    โครงสร้างรายได้ของบริษัท และบริษัทย่อยในระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562, 2563 และ 2564 เป็นดังน้ี  

ตารางแสดงรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์ (ตามงบการเงินรวม) 

ผลิตภัณฑ์บริการ 
 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

รายได้ ร้อยละ รายได้ รายได้ ร้อยละ รายได้ 

ผลิตภัณฑ์ประเภทโลหะ             

   การขายแผ่นเหล็ก/สแตนเลส 471.90 33.97% 307.31 18.97% 201.07 17.00% 

   ผลิตและจำหน่ายท่อสแตนเลส 445.05 32.04% 419.48 33.54% 474.69 40.13% 

   การรับเหมาโครงการ 56.38 4.06% 26.41 1.37% 30.62 2.59% 

เคร่ืองจักร             

   การขายเคร่ืองจักร 53.44 3.85% 30.04 7.86% 108.51 9.17% 

   บริการให้เช่าเคร่ืองจกัร 357.55 25.74% 407.71 37.76% 435.09 36.79% 

รายได้อ่ืนๆ 18.46 1.33% 18.66 2.31% 13.88 1.17% 

รายการระหว่างกัน (13.83) (0.99%) (17.02) (1.81%) (81.08) (6.85%) 

รวม 1,388.95 100.00% 1,192.59 100.00% 1,182.78 100.00% 
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 1.2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์

บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จำกัด (มหาชน) (“TCJ”)  
แบ่งการบริหารจัดการตามประเภทของผลิตภัณฑ์เป็น 3 หน่วยธุรกิจ (Business Unit) ได้แก่ 
หน่วยธุรกิจที่ 1 เคร่ืองจักรกลก่อสร้าง โรงงาน และขนส่ง (Equipment business)  ประกอบไปด้วย 3 ธุรกิจย่อยดังน้ี 

1)  ธุรกิจเคร่ืองจักรกลก่อสร้าง (Construction Equipment Trading) 

1.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

TCJ เป็นผู้จำหน่ายเคร่ืองจักรกลก่อสร้างใช้แล้วเน้นประเภทรถเครน โดยทำการจัดซื้อเคร่ืองจักรกลก่อสร้างจากแหล่ง
ภายในประเทศ หรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อนำมาประกอบและปรับปรุงสภาพใหม่ (Refurbishment) ให้มีสมรรถนะ
การทำงานสูงขึ้นให้ได้ใกล้เคียงกับเครื่องจักรใหม่ ทั้งนี้ เครื่องจักรที่นำเข้าทุกชนิดจะได้รับการตรวจสอบคุณภาพและ
คัดเลือกโดยผู้แทนของบริษัทซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบคุณภาพและคัดเลือกเครื่องจักรกล
ก่อสร้าง 

1.2) ภาวะการแข่งขัน 

การแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในการก่อสร้างจัดอยู่ในระดับสูงขึ้น  เนื่องจากผู้ประกอบการต่างชาติ  

ท่ีเป็นแหล่งจำหน่ายเร่ิมเข้าต้ังบริษัท หรือทำตลาดตรงเอง  อย่างไรก็ตามเคร่ืองจักรเป็นสินค้าราคาสูง การแข่งขันส่วนใหญ่จึง
มุ่งเน้นเร่ืองคุณภาพสินค้า คุณภาพช่าง คุณภาพบริการและคุณภาพบริการหลังการขาย  

 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 การจัดหาเคร่ืองจักรกลก่อสร้างใช้แล้ว ประเภทรถเครน เป็นรถเครนท่ีนำเข้ามาจากประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงบริษัทจะทำการ
คัดเลือกเครื่องจักรกลที่มีคุณภาพ มีการตรวจสอบคุณภาพ Supplier เพื่อให้ได้เครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพตามจำนวน   

ท่ีบริษัทต้องการ ตลอดจนมีเงื่อนไขและราคาท่ีเหมาะสม 

 สำหรับงานด้านการประกอบและปรับปรุงสภาพใหม่ (Refurbishment) นั้น TCJ มีโรงงานประกอบและปรับสภาพ 
ต้ังอยู่ที่เลขท่ี 3 / 4 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ บนเน้ือท่ี 10 ไร่ มีพื้นท่ีใช้
สอยรวม 16,000 ตารางเมตร  
 ท้ังน้ี การดำเนินการในโรงงานดังกล่าว มีลักษณะงานเป็นการซ่อม บำรุงรักษา และปรับสภาพเคร่ืองจักรท่ัวไป จึงไม่
มีเหตุที่จะก่อให้เกิดมลภาวะใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม TCJ ยังได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมโรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรมในเร่ืองดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

1.3) การตลาดและการจำหน่าย 

 ลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลก่อสร้าง ได้แก่ ลูกค้าภาคเอกชน ซึ่งทำธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้าง
โครงการขนาดใหญ่และรับเหมาก่อสร้างท่ัวไป โรงงานเกษตรกรรม โรงงานอุตสาหกรรม ท่ัวไป 

 สำหรับนโยบายด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลก่อสร้างนั้น เน้นด้านการจำหน่ายสินค้าที่เป็นรุ่น ขนาด 
และตราสินค้า ที่อยู่ในความต้องการของตลาด โดยจะให้ความสำคัญในด้านคุณภาพของสินค้า คุณภาพการปรับสภาพ 
และการให้บริการหลังการขาย โดยเฉพาะในเร่ืองของการให้บริการหลังการขายน้ัน TCJ ได้จัดให้มีหน่วยงานบริการเคล่ือนท่ี
ให้แก่ลูกค้านอกสถานที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งผู้ให้บริการนั้นจะต้องมีทักษะการวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักร  และมีความรู้  

ความชำนาญ และเข้าใจเทคนิคการซ่อม เป็นอย่างดี 

 สำหรับในด้านการจัดจำหน่ายนั้น บริษัททำการจำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าผ่าน 2 ช่องทาง คือ การขายตรง (Direct 

Sales) และขายผ่านการประมูล ให้กับลูกค้าท้ังภายในประเทศและนอกประเทศ     
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 ในด้านการกำหนดราคา บริษัทใช้นโยบายด้านราคาแบบต้นทุนบวกด้วยกำไร (Cost plus pricing) โดยพิจารณาถึง
ส่วนลดที่ได้รับจากผู้ขาย ร่วมกับการพิจารณาเปรียบเทียบราคาของบริษัทกับราคาตลาดในประเทศและราคาสินค้าของ
คู่แข่ง 

 

2) ธุรกิจรถยกหรือยานยนต์อุตสาหกรรมเพ่ือการจัดการคลังสินค้า (Industrial Equipment Trading) 

2.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 ผลิตภัณฑ์หลักของสินค้ารถยก (Fork Lift) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1. รถฟอร์คลิฟท์ (Counter-balanced Trucks) น้ำหนักตั้งแต่ 2 - 8 ตันมี 3 ประเภท ได้แก่ เครื ่องยนต์ดีเซล 
เคร่ืองยนต์ก๊าซ LPG และมอเตอร์ไฟฟ้า 

2. รถยกสำหรับการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Trucks) ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายประเภท ได้แก่ Transpallets, 

Stackers, Reach trucks, VNA (Very Narrow Aisle Truck), Order pickers, Towing Truck 

2.2) ภาวะการแข่งขัน 

 การแข่งขันในอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลประเภทรถยก  (Fork Lift)  ท่ีใช้ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม   และกลุ่ม 

โลจิสติกส์ประเภทคลังสินค้าจัดอยู่ในระดับสูงขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตมีการเปิดบริษัทลูกเพื่อจัดจำหน่ายตรงเอง และมีสินค้า
ที่มาจากประเทศจีนต้นทุนถูกเข้ามามาก การแข่งขันส่วนใหญ่ จึงมุ่งเน้นเรื่องการบริการ การสร้างภาพพจน์ให้กับตัวสินค้า 
ตราของสินค้า และช่ือเสียงของผู้ให้บริการ ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย  
2.3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

TCJ เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รถยกย่ีห้อ Linde และเป็นตัวแทนเซอร์วิสของผลิตภัณฑ์รถยกย่ีห้อ STILL  

ได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ อะไหล่ และความรู้ทางเทคนิค จากบริษัทผู้ผลิต 

2.4) การตลาดและการจำหน่าย 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจรถยกหรือยานยนต์อุตสาหกรรมเพ่ือการจัดการคลังสินค้า แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
โรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มโลจิสติกส์ประเภทคลังสินค้า โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

·    ลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นกลุ่มลูกค้าซ่ึงมีอยู่จำนวนมาก เน่ืองจากลูกค้ากลุ่มน้ีใช้วัตถุดิบ
ในการผลิตจำนวนมาก และมีกระบวนการผลิตสลับซับซ้อน จึงทำให้รถยก หรือ Material Handling 

เข้ามามีบทบาทตั้งแต่ขั ้นตอนรับเข้าวัตถุดิบ ขั ้นตอนด้านการผลิต จนถึงการจัดเก็บลำเลียงเข้า
คลังสินค้าเพ่ือรอการจำหน่าย ลักษณะรถยกท่ีเป็นท่ีนิยมมักจะเป็นประเภท Counter Balance Truck  

·    ลูกค้ากลุ่มโลจิสติกส์ประเภทคลังสินค้า เนื่องจากคลังสินค้าส่วนมากอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนหรอืตัว
เมือง และมีพื้นท่ีจำกัด ตลอดจนน้ำหนักในการยกและเคล่ือนย้ายจะมีขนาดท่ีลดลงเม่ือเทียบกับการ
ใช้งานในโรงงาน จึงทำให้ลูกค้าประเภทคลังสินค้ามีความนิยมรถยกประเภท Warehouse Trucks 

เป็นส่วนมาก   

 สำหรับนโยบายด้านการตลาดของธุรกิจรถยกหรือยานยนต์อุตสาหกรรมเพื่อการจัดการคลังสินค้านั้น บริษัท         

ทำการตลาดและการขายครอบคลุมทุกประเภทผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องบริการหลังการขาย 
โดยเปิดศูนย์บริการท่ีสำนักงานใหญ่ ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 18 และหน่วยบริการในจังหวัดต่างๆ ท่ีมีปริมาณเคร่ืองจักรของ
บริษัทท่ีให้บริการอันได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดอุดรธานี   

 สำหรับในด้านการจัดจำหน่ายนั้น บริษัทใช้กลยุทธ์ขายตรงไปยังลูกค้าทั้งในส่วนการเช่าและการขาย มีการแบ่ง
เขตการขายเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่บริการและเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง โดยบริษัทได้กำหนดพื้นที่การขายและ
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การบริการออกเป็น 2 ส่วน คือ พ้ืนท่ีในส่วนกรุงเทพฯและปริมณฑล และพ้ืนท่ีส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี 
และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ในด้านการกำหนดราคา บริษัทใช้นโยบายด้านราคาแบบต้นทุนบวกด้วยกำไร (Cost plus pricing) โดยพิจารณา
ถึงส่วนลดที่ได้รับจากผู้ขาย ร่วมกับการพิจารณาเปรียบเทียบราคาของบริษัทกับราคาตลาดในประเทศและราคาสินค้าของ
คู่แข่ง 

3) ธุรกิจเครนติดหลังรถบรรทุก (Truck Related Product Trading) 

3.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 บริษัทเป็นผู้จำหน่ายเครนสลิงติดหลังรถบรรทุกและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ภายใต้ตราสินค้า”DONGYANG” จากประเทศ
เกาหลี และ “UNIC” จากประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ติดหลังรถบรรทุกจึงทำให้สามารถ        

ขนย้ายและยกย้ายสินค้าได้ในเคร่ืองจักรเดียวกัน ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย จึงเหมาะสำหรับงานก่อสร้างและขนส่ง 

3.2) ภาวะการแข่งขัน 

ภาวะการแข่งขันจัดอยู่ในระดับปานกลาง การแข่งขันส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการบริการ การบริการหลังการขาย การ
สร้างภาพพจน์ให้กับตัวสินค้า ตราสินค้า และช่ือเสียงของผู้จำหน่าย  

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 บริษัทจัดหาผลิตภัณฑ์เครนติดหลังรถบรรทุกยี่ห้อ UNIC โดยการสั่งซื้อจากโรงงานประกอบสินค้าของบริษัทผู้ผลิต
โดยตรง ส่วนสินค้า DONGYANG บริษัทจัดหาจากบริษัทผู้แทนจำหน่ายแห่งหน่ึงภายในประเทศ   
การตลาดและการจำหน่าย 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็นลูกค้าภาคเอกชน ได้แก่ กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ด้าน Infrastructure 

และกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารและที่พักอาศัยกลุ่มผู้รับเหมาทั่วไป  กลุ่มโรงงานผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอนกรีต
สำเร็จรูป กลุ่มลูกค้าขนส่ง กลุ่มอุตสาหกรรมด้านพลังงานรวมถึงพลังงานทดแทน และกลุ่มโรงงานต่างๆเพ่ือใช้ในการขนส่ง
และยกย้ายเอนกประสงค์  
 ช่องทางการจำหน่ายที่สำคัญจึงเป็นการขายตรงไปยังผู ้บริโภคขั้นสุดท้าย (End User) รองลงมาเป็นการขาย       

ผ่านตัวแทนจำหน่าย และการประมูลของหน่วยงานราชการ 

 สำหรับนโยบายด้านการตลาดของธุรกิจเครนติดหลังรถบรรทุกนั้น บริษัทต้องการเป็นผู้นำตลาดในด้านราคาสินค้า 
และให้ความสำคัญกับการให้บริการหลังการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการบำรุงรักษาตรงตามกำหนดซึ่งระบุโดย
ผู้ผลิตสินค้า  
 นโยบายการกำหนดราคานั้น กำหนดราคาโดยใช้ต้นทุนบวกกำไร (Cost plus pricing) ประกอบกับการพิจารณา
เปรียบเทียบราคาของบริษัทกับราคาตลาดในประเทศและราคาสินค้าของคู่แข่ง 

หน่วยธุรกิจที่ 2 สินค้าประเภทโลหะ (Metal Material Business) 

นำเข้า ส่งออก แปรรูป จำหน่าย และติดต้ังสินค้าประเภทโลหะ 

1.1)  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

TCJ เป็นผู้นำเข้า ส่งออก แปรรูป จัดจำหน่ายและติดตั้งสินค้าประเภทเหล็กกล้าไร้สนิม ประเภท ท่อ แบน แผ่น 
เพลา อุปกรณ์ และเหล็กรูปพรรณ  

1.2)   ภาวะการแข่งขัน 
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อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย มีผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้จำหน่ายเหล็กแผ่นให้กบัลูกค้าอยู่เป็นจำนวนมาก แต่
เนื่องจากเหล็กแผ่นไร้สนิมรีดร้อน และเหล็กแผ่นไร้สนิมรีดเย็นเป็นสินค้าเหล็กแผ่นที่มีคุณสมบัติเฉพาะ และมี           

ผู้จำหน่ายไม่มากราย จึงไม่พบกับภาวะแข่งขันท่ีรุนแรง เพราะการกำหนดราคาเหล็กชนิดพิเศษเหล่านี้เป็นไปตาม
กลไกราคาตลาดโลกมากกว่าท่ีจะมาจากการตัดราคาเพ่ือแข่งขันกันเองของผู้จำหน่ายภายในประเทศ 

1.3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

TCJ จัดหาสินค้าโดยการส่ังซ้ือจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าในประเทศ หรือนำเข้าเองจากต่างประเทศ โดยนำเข้ามา
จากประเทศต่างๆ อาทิเช่น เยอรมัน สเปน ฟินแลนด์ แอฟริกาใต้ จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี เป็นต้น โดยบริษัทจะทำการส่ังซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ตามท่ีลูกค้าต้องการจากผู้จัดจำหน่ายในประเทศดังกล่าว  

1.4)   การตลาดและการจำหน่าย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทโลหะสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ค้าส่งสินค้า
เหล็ก และกลุ่มผู้รับเหมาข้ึนรูปและโรงงาน โดยมีลักษณะสำคัญของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม สามารถสรุปได้
ดังน้ี 

· กลุ่มผู้ค้าส่งสินค้าเหล็ก โดยปกติผู้ค้าส่งจะทำธุรกิจจำหน่ายสินค้าเหล็กหลายประเภทพร้อมกัน เช่น เหล็ก
แผ่นรีดร้อน  เหล็กแผ่นรีดเย็น  เหล็กแผ่นไร้สนิมรีดร้อน เหล็กแผ่นไร้สนิมรีดเย็น  เหล็กเส้น  เหล็กลวด  ท่อเหล็ก 
เพลาเหล็ก และฉากเหล็ก เป็นต้น  ผู้ค้าส่งเหล่านี้จะเก็บสินค้าไว้หน้าร้าน เพื่อให้ผู้ใช้เหล็กและผู้รับเหมามาซื้อไป   

ใช้งานในจำนวนคร้ังละไม่มาก ลูกค้าของผู้ค้าส่งน้ีมีจำนวนมาก ท้ังท่ีเป็นลูกค้าประจำและลูกค้าจร 

· กลุ่มผู้รับเหมาขึ้นรูปและโรงงาน ลูกค้ากลุ่มที่เป็นผู้รับเหมาและโรงงานอุตสาหกรรมนั้น บางครั้งต้องการใช้
เหล็กแผ่นท่ีเป็นวัตถุดิบจำนวนมากกว่าปกติ ซึ่งหากซื้อโดยตรงจากผู้นำเข้าจะได้ราคาถูกกว่าการซื้อผ่านผู้ค้าส่ง 
นอกจากน้ียังสามารถประมาณการเวลาส่งมอบและกำหนดชั้นคุณภาพสินค้าแบบเดียวกันท้ังจำนวนได้  

ท้ังน้ี เน่ืองจาก TCJ มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเหล็กเป็นเวลานาน ดังน้ัน นอกจากบริษัทจะมีฐานลูกค้าท้ัง
ที่เป็นผู้ขายส่ง และลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบขึ้นรูป (Fabricator) อยู่เป็นจำนวนมากแล้ว บริษัทยังทราบถึงความ
ต้องการใช้เหล็กแผ่นของลูกค้าแต่ละรายในแต่ละช่วงเวลา ทำให้สามารถจัดหามาจำหน่ ายในจำนวนท่ีลูกค้า
ต้องการได้ 

 สำหรับนโยบายด้านราคานั้น บริษัทกำหนดราคาโดยใช้ราคาต้นทุนบวกด้วยกำไรปกติ ซึ่งโดยทั่วไป การ
จำหน่ายสินค้าเหล็กแผ่นน้ีจะต้องจัดหาสินค้าให้ทันท่วงทีกับความต้องการของลูกค้า และจำหน่ายไปทันทีในราคาท่ี
ตกลงกันล่วงหน้า ดังน้ันแม้ว่าราคาจะผันผวนข้ึนหรือลงตามราคาตลาดโลก ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท 

1.5)   งานท่ียังไม่ส่งมอบ 

 ไม่มี   

หน่วยธุรกิจที่ 3 งานรับเหมาติดตั้ง  (Installation Work Business) 

1.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัท ที.ซี.เจ.เอเชีย จำกัด (มหาชน) ได้เข้าสู่ธุรกิจรับเหมาติดตั้ง และงานวิศวกรรมด้านโลหะภัณฑ์ อย่างเต็มตัว   
ผลิตภัณฑ์และบริการ สามารถแยกได้สองประเภทคือ 
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1) งานรับเหมาผลิตและติดตั้งงานโลหะภัณฑ์ อาทิเช่น ราวระเบียง ราวบันได แผงกันตก รางน้ำ gutter ประตูร้ัว    

 ครัว หรือ งานตกแต่งภายในอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับโลหะ เป็นต้น 

2) งานประกอบเชื่อม พับ ตัด ข้ึนรูป ตามส่ัง 

 ธุรกิจรับเหมาติดต้ัง เช่น รับจ้างเหมาจัดหาวัสดุและติดตั้ง  ราวกันตกสแตนเลส  บนสถานีรถไฟฟ้าในโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายรับงานที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งที่เกี่ยวเน่ืองวัสดุโลหะ เช่น เหล็ก 
และ สเตนเลส เป็นต้น ได้แก่ อาคารสูง อาคารสำนักงาน, โรงแรม, ท่ีพักอาศัย และอาคารพาณิชย์  

1.2) การแข่งขัน 

  นโยบายรัฐบาล มุ่งเน้นเร่ืองการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และขนส่งมวลชน ของประเทศ ทำให้มีโครงการ 
ต่างๆ อาทิเช่น รถไฟฟ้า รถไฟรางคู่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้บริษัทมีโอกาสได้รับงานอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่าน
มาภาวะเศรษฐกิจในประเทศและการอนุมัติโครงการลงทุน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนชะลอตัว ทำให้โครงการใหม่ๆ 
ที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นไม่มากนัก   อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความได้เปรียบผลงานในโครงการที่ผ่านมา
ประสบความสำเร็จอย่างดี จึงเป็นท่ียอมรับแก่ผู้ว่าจ้าง   

1.3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 ด้วยการท่ี TCJ มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเหล็กเป็นเวลานาน ท้ังเป็นผู้นำเข้า และ แปรรูป จำหน่าย สินค้า
อยู่เดิม  บริษัทฯ จึงมีข้อได้เปรียบในส่วนของการจัดหาวัตถุดิบท่ีนำมาใช้ในโครงการ รวมท้ังสามารถกำหนดราคาได้
เหมาะสม ส่วนของทีมงานติดตั้ง บริษัทมี ทางทีมติดต้ังของบริษัท และของพันธมิตร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  ในการขยาย
งานและทำงานให้เร็วข้ึน 

1.4)  การตลาดและการจำหน่าย 

 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ ผู้รับเหมารายใหญ่ที่รับเหมางานโครงการรถไฟฟ้าจากภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลไดอ้นุมัติ
การลงทุนก่อสร้าง เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ , โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคเป็นต้น    

 ส่วนทิศทางการก่อสร้างภาคเอกชนที่มีแนวโน้มเติบโตตามการลงทุนของภาครัฐ จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการ
สร้างงานอย่างต่อเเนื่อง กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป บริษัท 
ดำเนินการโดยการติดตามข่าวสารการเปิดตัวโครงการ เพ่ือเสนอตัวเข้าร่วมประมูล และเสนอราคางานต่อผู้รับเหมา
หลัก หรือลูกค้าโดยตรง   

1.5) งานท่ียังไม่ส่งมอบ 

 ไม่มี   

 

บริษัท บ๊ิกเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด (“BC”)  (บริษัท ที.ซี.เจฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 BC ดำเนินธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรกลหนักเพื่อใช้ในธุรกิจการก่อสร้างและขนส่ง และเครื่องจักรเพื่องานอุตสาหกรรม 
และเครื่องจักรเพื่องานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าโลจิสติกส์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้บริการซ่อมแซมรถเครนให้กับลูกค้า
ท่ัวไปด้วย ซ่ีงเคร่ืองจักรกลหนักท่ีมีให้บริการ ได้แก่  
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·  รถเครนล้อยางขนาดเล็ก (Truck Crane-Small Size) ขนาด 25- 55 ตัน เป็นรถเครน 10-12 ล้อ ที ่สามารถ  
 เคลื่อนย้ายได้ด้วยตนเอง โดยรับงานเกี่ยวกับงานติดตั้ง, งาน Shut Downเครื ่องจักร ,งานรื้อถอน ,งานยก      
 โครงสร้าง,งานในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

·  รถเครนล้อยางขนาดใหญ่ (Truck Crane-Big Size) ขนาด 100-400 ตันเป็นรถทรัคเครน ท่ีสามารถเคล่ือนย้ายได้
ด้วยตนเอง   ในปี 2557  บริษัทฯ ได้จัดซื้อรถทรัคเครนใหม่ ขนาด 220 ตัน และ ขนาด 400 ตัน และในปี 2559 

บริษัทฯ ได้จัดหารถทรัคเครนใหม่ ขนาด 100 ตัน ยี ่ห้อ Liebherr เพื ่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รองรับการ
ขยายตัวของตลาดอุตสาหกรรมและคลังสินค้าของภาคเอกชน และการลงทุนในด้านคมนาคมขนส่ง ของภาครัฐ 
ตามนโยบายการเปิดการค้าเสรี (AEC)  โดยรับงานเกี่ยวกับงานติดตั้งงาน Shut Down เครื่องจักร ,งานรื้อถอน ,
งานยกโครงสร้าง ,งานยกแผ่นป้ายต่างๆ ,งานก่อสร้าง งานโยธา ที่ต้องยกชิ้นงานขนาดใหญ่ เช่น การสร้างทาง
ยกระดับ ก่อสร้างสะพาน   เป็นต้น 

·  รถเครนสี่ล้อยาง (Rough Terrain Crane) มีขนาดตั้งแต่ 25-70 ตัน เป็นประเภทล้อยาง ต้องใช้เทรเลอร์ในการ
ขนส่ง ยี ่ห้อ TADANO ,KATO มีแหล่งผลิตที ่ประเทศญี่ปุ ่น เป็นเครื ่องจักรที ่ร ับงานเกี ่ยวกับการก่อสร้าง                
งานเมกะโปรเจก งานยกของทั่วไป งานวางโครงหลังคา และเป็นเครื่องจักรที่มีอัตราร้อยละ 75 ของเครื่องจักร
ท้ังหมด ภายในบริษัท 

·  รถเครนตีนตะขาบ (Crawler Crane) มีขนาดตั้งแต่ 40-65 ตัน ไม่สามารถเคลื่อนย้ายด้วยตนเอง เข่น IHI ,Link 

Belt ,SUMITOMO มีแหล่งผลิตท่ีประเทศญ่ีปุ่น เป็นเคร่ืองจักรท่ีรับงานเกี่ยวกับงานฐานราก งานเข็มเจาะ เป็นต้น 

·  รถบรรทุกติดเครน(Truck-Mounted Crane)  ใช้สำหรับยกชิ้นงาน,งานขนถ่ายสิ่งของต่างๆ และสามารถเคลื่อนท่ี
ได้ด้วยตนเอง โดยรถบรรทุกติดเครนจะมีประเภท 6 ล้อ และ 10 ล้อ มีทั ้งเครนขนาด 5-7 ตัน และมีขนาด         

ความยาวบูม 10-19 เมตร ยี ่ห้อ DONGYANG และยี่ห้อ UNIC เป็นเครื ่องจักรที่รับงานโยธา งานสร้างถนน                  
สร้างทางหลวง งานสร้างสะพาน และงานขนย้าย เป็นต้น 

·  รถพ่วงเทรลเล่อร์ (Trailer) เป็นรถหัวลากพ่วง 18 ล้อ ใช้ในงานขนย้ายสินค้า ตู้คอนเทนเนอร์ เหล็ก เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ต่างๆ มีชนิดพ้ืนเรียบ, หางต่ำ, หางสูง ข้ึนอยู่กับการใช้งาน 

·  รถรถขุด Excavator) เป็นเครื่องจักรที่มีลักษณะการรับงานเป็นงานขุดดิน ตักดินใส่รถ ปาดหน้าดิน เป็นต้น ยี่ห้อ 
โคมัตสุในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดซื้อรถขุดขนาด 20 ตัน  ใหม่เข้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และรองรับลงทุน
ของภาครัฐ ด้านการคมนาคม เพ่ือเข้าสู่ AEC 

·  รถโฟลค์ลิฟท์ (Fork Lift) เป็นเครื่องจักรยานยนต์อุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการจัดการคลังสินค้า การเคลื่อนย้าย
สินค้า มีบทบาทสำคัญในภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เนื ่องจากช่วยเพิ ่มประสิทธิภาพในการทำงาน               
ทุ่นแรงงานคนข่วยยกขนถ่าย-ย้าย-จัดเก็บได้รวดเร็ว และปลอดภัย ลดเวลา-ลดค่าใช้จ่าย สามารถสร้างความ
ได้เปรียบในเชิงธุรกิจ  

รายได้จากการให้เช่าเคร่ืองจักร คิดเป็นร้อยละ 25.74 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย  
ภาวะการแข่งขัน 

 การแข่งขันอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากผู้ประกอบการที่มีศักยภาพมีจำนวนจำกัด อันเป็นผลจากธุรกิจการให้
เช่าเคร่ืองจักรกลหนักเพ่ือใช้ในธุรกิจการก่อสร้างและขนส่งเป็นธุรกิจท่ีใช้เงนิลงทุนสูง การแข่งขันส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นเร่ืองการ
บริการ ตราสินค้าท่ีมีให้เช่า  
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 โดยทั่วไป BC จะจัดหาเครื ่องจักรกลหนักเพื่อใช้ในธุรกิจการก่อสร้างและขนส่ง  ที ่เป็นเครื่องจักรกลใหม่ และ
เครื ่องจักรใช้แล้วสภาพดีจากต่างประเทศ  โดยจัดซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ ่งหากเป็น
เคร่ืองจักรใช้แล้วจากต่างประเทศบริษัทฯจะนำเข้ามาทำการปรับปรุงและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดียิ่งข้ึนก่อนนำไปใช้งาน  
การตลาดและการจำหน่าย 

 ลูกค้าเป้าหมายของ BC ส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชนซ่ึงดำเนินธุรกิจกอ่สร้าง,ขนส่ง ,โรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้า 
การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจะใช้วิธีการขายตรง โดยให้ทีมงานด้านการตลาดเข้าไปนำเสนอสินค้าตามความเหมาะสมกบังาน
ของลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าเลือกสินค้าได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

 สำหรับนโยบายด้านการตลาดของธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรกลหนักนั้น BC ให้ความสำคัญกับคุณภาพเครื่องจักร 
คุณภาพพนักงานขับรถ คุณภาพการส่งมอบ ความหลากหลายของสินค้า การให้ความรู้ด้านเทคนิคแก่ลูกค้า และการพัฒนา
ในด้านลูกค้าสัมพันธ์  
 ในส่วนของนโยบายด้านราคานั้น BC กำหนดราคาค่าเช่าตามราคาตลาดทั่วไปและเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าในด้าน
คุณภาพของเคร่ืองจักรและเน้นความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 เนื่องจาก BC ดำเนินธุรกิจให้บริการเช่ารถเครนและเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและขนส่งจึงไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามบริษัทได้ดูแลสภาพเครื่องจักรและรถเครนที่เตรียมไว้ ให้ลูกค้าเช่าเป็นอย่างดี เพ่ือ
ไม่ให้มีผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมใดๆ กับสภาพแวดล้อมจากการทำงาน 

งานท่ียังไม่ส่งมอบ 

 ไม่มี        

 

บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด (“TOYO”)  (บริษัท ที.ซี.เจ ฯ ถือหุ้นร้อยละ 51) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 TOYO ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel Tube) โดยจำหน่ายให้กับลูกค้าท้ังใน
และต่างประเทศ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ TOYO และรับจ้างผลิตตามคำส่ังซ้ือของลูกค้า ท้ังน้ี ผลิตภัณฑ์ของ TOYO 

นั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยในปัจจุบันสามารถผลิตได้ตามมาตรฐานต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ อาทิเช่น ASTM (American Society for Testing and Materials Standard), AS1528 (Australian Standard), 

DIN (Deutsche Institute for Normung), EN (European Standards), ISO (International Standard),  JIS (Japan 

Institute for Standardization)  ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมของบริษัท สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ    
1. ท่ออุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม และยา (Sanitary tube) หรือท่อ ASTM A-270, DIN11850, ISO1127, ISO2037 

และ SWG เป็นท่อเหล็กกล้าไร้สนิมคุณภาพสูง มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง ไม่ทำปฏิกิริยากับกรดหรือเกลือ

ท่ีมีอยู่ในอาหาร พ้ืนผิวเรียบ ทำความสะอาดได้ง่าย ผิวท่อด้านในเรียบล่ืน เพ่ือป้องกันการเกาะตัวของเศษอาหารท่ี

จะก่อให้เกิดการรวมตัวของแบคทีเรีย  

2. ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat exchanger tube) หรือท่อ ASTM A-249 เป็นท่อเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีผนังด้านใน

เรียบด้วยกระบวนการ Bead Remove รอยต่อของท่อประเภทนี้มีความแข็งแรงเทียบเท่ากับส่วนอื่นๆ ของผนังท่อ 
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ภายในท่อมีความเรียบสามารถทำความสะอาดได้ง่าย ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมเคร่ืองเปล่ียนก๊าซเป็นของเหลว 

อุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล และอุตสาหกรรมผลิตน้ำแข็ง ฯลฯ เป็นต้น 

3. ท่อเฟอร์นิเจอร์ (Ornamental tube) หรือท่อ ASTM A-554 เป็นท่อเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีความแข็งแกร่งทนทาน 

สวยงาม โดยผิวด้านนอกจะขัดเงาให้ความรู้สึกโดดเด่น ทันสมัย ใช้สำหรับการตกแต่งทั้งภายในและภายนอก

อาคาร บริษัทได้เพิ่มผลิตภัณฑ์โดยนำท่อตกแต่ง และแผ่นสแตนเลสมาเคลือบสี ด้วยวิธีเคลือบสีด้วยไอทาง

กายภาพ (Physical Vapor Deposition, PVD) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำภายใต้สภาวะสูญญากาศระดับสูง  ช้ัน

ฟิล์มสีจะเคลือบเกาะติดบนพ้ืนผิวสเตนเลส  การเคลือบสีลักษณะน้ี จะเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ได้สีท่ีสวยงาม ทน

ต่ออุณหภูมิสูงได้ดี สีไม่ซีดจางง่าย สีที่มีขาย เช่น สีทอง สีทองออกสีกุหลาบ สีทองแดง สีน้ำเงิน สีดำ สีควันบุหร่ี 

ซ่ึงท่อและแผ่นเคลือบสีน้ีนำมาใช้ในงานประดับตกแต่อาคารท้ังภายนอกและภายใน นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังรับจ้าง

เคลือบสีช้ินงาน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เพ่ือนำมาประดับตกแต่งพ้ืนท่ี สร้างความหรูหรา สวยงาม ให้กับสถานท่ี เป็นต้น 

 

ภาวะการแข่งขัน 

ในปัจจุบันความต้องการใช้เหล็กไร้สนิมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง และมีบทบาทในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรม
การก่อสร้าง อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี เป็นต้น เน่ืองจากในปัจจุบันท่ออุตสาหกรรมอาหาร
ในประเทศไทยมีผู้ผลิตได้น้อยราย ซ่ึง TOYO เป็นหน่ึงในผู้ผลิตท่ีสามารถผลิตท่อ ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมน้ีได้ ด้วยกระบวนการ
ผลิตที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพ สำหรับการบริหารจดัการ 
และคุณภาพสินค้า ดังน้ีคือ 

1. การรับรองการจัดการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก  Bureau Veritas (Thailand)  

2. การรับรองการผลิตท่ออุตสาหกรรมอาหารจาก 3-A Sanitary Standard Inc, จากประเทศสหรัฐอเมริกา  

3. การรับรองมาตรฐาน ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดแลกเปลี่ยนความร้อน Pressure Equipment Directive (PED) จาก 

Lloyd’s Register 
4. การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์ สำหรับหม้อน้ำเคร่ืองกำเนิดไอน้ำยวด

ย่ิง เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนและควบแน่น มาตรฐานเลขท่ี มอก.14392/2558 

5. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อ ุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าไร ้สนิมออสเทไนต์ส ำหร ับงานทั ่วไปมาตรฐานเลขท่ี  

มอก.2676/2558 

6. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สาหรับโครงสร้างงานตกแต่งมาตรฐานเลขท่ี  

มอก. 2689-2558  

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ ทำให้บริษัทมีศักยภาพท่ีจะแข่งขัน ท้ังในด้านราคาและคุณภาพสินค้ากับผู้ผลิตรายอ่ืนท้ังใน
และต่างประเทศได้เป็นอย่างดี  
  



 

13 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

15 

 

 



 

16 

 

 

  



 

17 

 

 

  



 

18 

 

 

 

 

  



 

19 

 

 

 



 

20 

 

 

 

 

  



 

21 

 

 

 

 



 

22 

 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 TOYO ใช้วัตถุดิบที่ทั้งนำเข้าจากต่างประเทศและซื้อจากโรงงานรีดเย็นในประเทศ เพื่อมาผลิตเป็นท่อเหล็กไร้สนิม 
โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 89 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บนเนื้อที่ 14 ไร่ 
กำลังการผลิต 9,800 ตันต่อปี ท้ังน้ี กระบวนการผลิตของ TOYO น้ัน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะใดๆ ต่อส่ิงแวดล้อม 

การตลาดและการจำหน่าย 

 กลุ่มลูกค้าของ TOYO ประกอบไปด้วยกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมเครื่องครัว อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี อุตสาหกรรมแปรรูป
ทางการเกษตร อุตสาหกรรมน้ำแข็ง รวมทั้งธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและตกแต่ง โดย TOYO ทำการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ให้กับลูกค้าท้ังภายในและต่างประเทศ ผ่านช่องทางจำหน่ายหลัก 3 ช่องทาง คือ 

1. จำหน่ายผ่านผู้ค้าส่ง (Stockist) การจำหน่ายเป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาการชำระเงินตามท่ีกำหนด ทาง

บริษัท ได้คัดสรรลูกค้าที่มีคุณภาพโดยมีการจตรวจสอบ ควบคุมและทบทวนการให้เครดิตอย่างสม่ำเสมอ การ

จำหน่ายลักษณะนี้จะมีคำสั่งซื้อล่วงหน้า บริษัทสามารถบริหารการผลิต  และควบคุมสินค้าคงเหลือได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. จำหน่ายโดยตรงให้กับลูกค้าตามกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ (General Industry) ซึ ่งเป็นกลุ ่มที่ต้องการสินค้า

คุณภาพสูงและการส่งมอบท่ีตรงตามกำหนดเวลา โดยบริษัทจะมีทีมขายท่ีคอยให้คำแนะนำท่ีมีประโยชน์แก่ลูกค้า

โดยตรง 

3. จำหน่ายให้กับผู้รับเหมา (Fabricator and Contractor) เป็นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าเพื่อไปประกอบและส่งมอบ

ให้กับเจ้าของงาน มักจะซื้อสินค้าโดยตรงจากโรงงาน 

สำหรับตลาดต่างประเทศนั้น TOYO จะขายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศนั้น ๆ เป็นหลัก บริษัทฯ ได้พยายาม

ขยายฐานลูกค้าออกไปให้กว้างขึ้น มีการซื้อประกันการส่งออก (Export Insurance) มีการโอนเงินชำระค่าสินค้าบางส่วน

ล่วงหน้า เป็นค่ามัดจำในการส่ังผลิตสินค้าพิเศษ เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงหากลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อภายหลัง กลุ่ม

ตลาดลูกค้าต่างประเทศ ประกอบด้วย กลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 

กลุ่มประเทศเอเชียกลางและตะวันออกกลาง กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด์   

เน่ืองจากเหล็กกล้าไร้สนิมซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักท่ีต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ราคาของเหล็กกล้าไร้สนิมจะอิงกับราคาใน
ตลาดโลกซึ่งมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทานของผู้ผลิตและผู้ใช้ทั่วโลก ดังน้ันการกำหนดราคาสินค้าจะใช้ต้นทุนรวม
กับค่าใช้จ่ายและกำไร  
 

งานท่ียังไม่ส่งมอบ 

 ไม่มี 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั

โครงสร้างของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย  มีดงัน้ี

ผู้ถือหุ้น
ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ.วัน
ปิดสมุดทะเบียนเพ่ือการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 25  ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2565 มีดังน้ี

ข)การนับรวมกลุ่มการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
รายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในลักษณะการนับรวมกลุ่มนามสกุลเดียวกัน มีสัดส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ.วันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 25 ณ วันท่ี 11

มีนาคม 2565 มีดังน้ี       

ลําดับ คํานําหนา้ ชื อ นามสกุล จํานวนหุน้ % ของทั!งหมด

1 นาง ภัณฑริา ฉัตรจฑุามาส 23,162,446                        21.935

2 นาย วเิชยีร ศรีมุนนิทร์นมิติ 5,300,058                          5.019

3 บรษัิท ไทยเอ็นวดีอีาร์ จํากัด 5,173,234                          4.899

4 นาง อนงครั์ตน์ ฉัตรจฑุามาส 4,769,424                          4.517

5 น.ส. มณฑริา ลลีาประชากุล 2,771,141                          2.624

6 น.ส. อนันญา ฉัตรจฑุามาส 2,703,961                          2.561

7 นาย โชคชยั นลิเจยีรสกุล 2,613,750                          2.475

8 นาย โชคชยั เศรษฐวีรรณ 2,613,750                          2.475

9 นาย วฒัน์ชยั วไิลลักษณ์ 2,371,500                          2.246

10 นาย กรฤต ลลีาประชากุล 2,298,397                          2.177

53,777,661                        50.928

99.99% 51.00%

ผู้ถือหุ้น

   

บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
(ทุนจดทะเบียน 1,055,963,360 บาท)(ท.ทุนจดทะเบียน 1,055,963,360 บาททนจ

  

บริษัท บ๊ิกเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด
(ทุนจดทะเบียน 850 ล้านบาท)

น ม
ล้

บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด                        
(ทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท)
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ค)  การนับรวมการถือหุ้นของผู้เก่ียวข้องและผู้ท่ีอยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเก่ียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน 

 ในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับรายแรก ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ.วันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือการประชุม
 สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 25 ณ วันท่ี  11  มีนาคม 2565 มีดงัน้ี           

 1) 

 
 

 2)  

 

 

 

หมายเหตุ   ถึงแม้ว่าในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับรายแรก จะมีผู้ถือหุ้นที่นามสกุลฉัตรจุฑามาสอยู่ 3 ท่าน ซึ่งแต่ละท่าน

มิได้กระทำการร่วมกัน และไม่มีข้อตกลงท่ีจะให้ใช้สิทธิออกเสียงในเร่ืองสำคัญๆของกิจการไปในทางเดียวกันแต่อย่างใด ซ่ึง
นางอนงค์รัตน์ ฉัตรจุฑามาส ไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจควบคุม และมีอำนาจในการบริหารจัดการงานของบริษัท ส่วน       

1) นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส  และ2) นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส  ถึงแม้จะเป็นกรรมการบริษัท แต่ก็มิได้เป็นบุคคลท่ี
กระทำการร่วมกันและไม่มีข้อตกลงท่ีจะให้ใช้สิทธิออกเสียงในเร่ืองสำคัญๆ ของกิจการไปในทางเดียวกันแต่อย่างใดท้ังส้ิน 

 

 1.4 จำนวนทนุจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 

ทุนจดทะเบียน     จำนวน    1,055,963,360  บาท 

 แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ    จำนวน         105,596,336  หุ้น 

 หุ้นบุริมสิทธิ   จำนวน    - หุ้น   

 มูลค่าท่ีตราไว้  จำนวน    10.00   บาทต่อหุ้น 

ทุนชำระแล้ว      จำนวน   1,055,963,360  บาท 

 แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ               จำนวน           105,596,336  หุ้น               
         หุ้นบุริมสิทธิ                 -        หุ้น   

        มูลค่าท่ีตราไว้  จำนวน    10.00   บาทต่อหุ้น 

 

ลําดับ คํานําหนา้ ชื อ นามสกุล จํานวนหุน้ % ของทั�งหมด

1 นาง ภัณฑริา ฉัตรจฑุามาส 23,162,446                                21.935               

2 นาง อนงครั์ตน์ ฉัตรจฑุามาส 4,769,424                                  4.517                 

3 น.ส. อนันญา ฉัตรจฑุามาส 2,703,961                                  2.561                 

4 น.ส. ศรีวไิล ฉัตรจฑุามาส 1,187,917                                  1.125                 

5 นาย บลัลังก์ ฉัตรจฑุามาส 513,208                                     0.486                 

6 น.ส. ศรีวไิล ฉัตรจฑุามาส 364,539                                     0.345                 

7 น.ส. ศรีวมิล ฉัตรจฑุามาส 256,603                                     0.243                 

32,958,098                                31.211               

ลําดบั คํานําหนา้ ชื อ นามสกลุ จํานวนหุน้ % ของทั�งหมด

1 นาง ภัณฑริา ฉัตรจฑุามาส 23,162,446                         21.935

ลําดบั คํานําหนา้ ชื อ นามสกลุ จํานวนหุน้ % ของทั�งหมด

1 น.ส. อนันญา ฉัตรจฑุามาส 2,703,961                           2.561
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 1.5  การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

                  -  ไม่มี - 
 1.6 นโยบายจ่ายปันผล 

- นโยบายของบริษัท 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลน้ันบริษัทคาดวา่จะจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50  ของกำไรสุทธิหลังหัก
ภาษีแล้วหากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลน้ันจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่าง
มีสาระสำคัญ  ในช่วงประมาณเดือนเมษายนของทุกปี   
- นโยบายของบริษัทย่อย 

 บริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลให้ บริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จำกัด (มหาชน)  ในอัตราประมาณร้อยละ  50  ของกำไร
สุทธิหลังหักภาษีแล้วของบริษัทย่อย หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีสาระสำคัญ  ในช่วงประมาณเดือนเมษายนของทุกปี 

 

2. การบริหารจัดการความเส่ียง 
 ปัจจัยความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท 

2.1 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

  บริษัทและบริษัทย่อย เป็นบริษัทนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ  ประกอบด้วย เครื่องจักรนำเข้าจากต่าง ประเทศ 
เช่น เครื่องจักรในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีมูลค่าสูง ประเภท รถเครน  ทั้งรถใหม่ และรถใช้แล้ว  และรถยก (Forklift)    ใน
กลุ่มธุรกิจโลหะ มีสินค้านำเข้าเป็น วัตถุดิบในการผลิต  และขายแก่ลูกค้ากลุ่มโรงงาน 

 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินเพื่อการเก็งกำไร หรือการค้า จึงมีการ
ติดตามความเคลื่อนไหวอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละสกุลอย่างใกล้ชิด พิจารณาเข้าทำสัญญาซ้ือขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า  
เพ่ือให้การกำหนดราคาขายต่อลูกค้าชัดเจนมากข้ึน และลดความเส่ียงเร่ืองการขาดทุนอัตราแลกเปล่ียน 

2.2 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาสินค้ากลุ่มโลหะ 

 สินค้ากลุ่มโลหะ เช่น สแตนเลส และเหล็ก จัดเป็นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่ราคาตลาดโลกอาจข้ึนหรือลง  บริษัทมีการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด   มีการปรับกลยุทธการขาย และราคาขาย   เพื ่อให้เป็นไปตาม
สถานการณ์ และการแข่งขัน เพ่ือรักษาตลาดลูกค้า และเพ่ือบริหารต้นทุนเฉล่ีย และรักษากำไรข้ันต้นต่อยอดขาย 

2.3 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

 จากภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงเศรษฐกิจและภาวะการเมืองในประเทศ ท่ีไม่แน่นอน มีการผันผวนและมีความเส่ียง
ต่อการบริหารจัดการด้านการเงิน ทำให้ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด บริษัทมีนโยบายจัดหาแหล่งเงินทุนอย่างเพียงพอ 
และหาแหล่งเงินทุนท่ีมีต้นทุนทางการเงินต่ำ ท่ีจะสามารถสนับสนุนการประกอบธุรกิจให้แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การจัดหาแหล่งเงินทุน เพ่ือ ทรัพย์สินเพ่ือให้เช่า ของบริษัท บ๊ิกเครน แอนด์ อิควิปเมนท์ เร้นทัลส์ จำกัด ได้รับการ
สนับสนุนวงเงินสินเช่ือ จากสถาบันการเงิน บริษัทมีนโยบายจดัหาแหล่งเงินทุนจากหลายสถาบันเพ่ือเป็นการกระจายความ
เส่ียง มีการเปรียบเทียบต้นทุน และทำให้เกิดการแข่งขันในการให้บริการ ทำให้บริษัทสามารถจัดหาต้นทุนท่ีต่ำลง  มีผลให้
สามารถตอบสนองแข่งขันด้านบริการ และราคาต่อผู้เช่าได้อย่างเหมาะสม 

2.4  ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ  

ในด้านการให้สินเช่ือแก่ลูกค้าน้ัน  บริษัทฯ และบริษัทย่อย  มีความเส่ียงจากการให้สินเช่ืออันเกิดจากการท่ีคู่สัญญา
ไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย  จึงกำหนดนโยบายให้มีการตรวจสอบสถานะทางการเงิน และ
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เครดิตลูกค้าทุกรายอย่างใกล้ชิด และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วงภาวะเศรษฐกิจตึงตัว และมีการชำระคืน
ไม่ตรงตามกำหนด  ในปีที่ผ่านมาบริษัทเพิ่มความระมัดระวังในการติดตามการชำระอย่างใกล้ ชิดเพื่อให้แก้ปัญหาได้
ทันท่วงที  มีการเพิ่มนโยบายด้านการสำรองหนี้สงสัยจะสูญ  ควบคู่กับการติดตามการชำระหนี้ในรายที่มีปัญหาอย่าง
ต่อเน่ือง 

2.5 ความเส่ียงจากการบริหารโครงการ และความล่าช้า 

สำหรับธุรกิจรับเหมาติดตั้งโครงการนั้น การวางแผนงานเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งในส่วนของระบบบริหารโครงการ และ
บุคคลากร ทุกส่วนมีความสำคัญต่อการดำเนินการตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เริ่มจากการถอดแบบชิ้นงาน, การเตรียมการ
จัดหาวัตถุดิบในการผลิต เพ่ือส่งมอบ และติดต้ัง เป็นต้น เพ่ือให้ป้องกันความเส่ียงและสร้างความเช่ือมั่นให้สามารถส่งมอบ
ต่อลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ทันเวลา และต้นทุนท่ีเหมาะสม 

บริษัทได้จัดให้มีการบุคคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารงาน
โครงการแก่บุคคลากรที่เกี่ยวข้อง มีระบบควบคุม และรายงานความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลดความเสี่ยงต่อตวาม
เสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ในส่วนปัจจัยภายนอก ที่อาจเกิดขึ้นที่ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ และกระทบต่อต้นทุนโครงการโดยตรงน้ัน 
บริษัทได้สร้างระบบการติดตาม และประสานงาน กับผู้ว่าจ้าง เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูล และร่วมแก้ปัญหาหน้างาน เพ่ือให้งาน
ดำเนินอย่างสะดวกและประสบความสำเร็จลุล่วงทุกโครงการ 

2.6 ความเส่ียงจากการที่เคร่ืองจักรเกิดอุบัติเหตุ 
 ในธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน เคร่ืองจักรส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองจกัรใช้แล้ว เพ่ือให้สามารถให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ 
สร้างความม่ันใจ และใช้บริการต่อเน่ือง มีปัจจัยต่างๆท่ีต้องคำนึงถึง ดังน้ี 

· สภาพเครื่องจักรบริษัทจัดให้มีการตรวจสอบทั้งก่อนและหลังส่งมอบบริการตามมาตรฐานการตรวจสอบ 
จัดให้มีหน่วยซ่อมบริการนอกสถานที่ และเครื่องจักรเสริมในกรณีท่ีต้องสัปเปลี่ยนเข้ามาซ่อมในบริษัท  
เป็นต้น 

· พนักงานขับรถจัดให้มีการอบรมพนักงานขับรถอย่างสม่ำเสมอทั้งความรู้ความเข้าใจในตัวเครื่องจักร การ
ใช้งานการวิเคราะห์หน้างาน  รวมถึงการอบรมเร่ืองความปลอดภัย, ข้อควรระวัง และป้องกันอุบัติเหตุและ
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้า และตัวเคร่ืองจักร  เพ่ือคุณภาพในการให้บริการ 

· ความปลอดภัยมีการทำประกันภัยเครื่องจักร แต่ละประเภทอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยง และ
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงความเสียหายต่อบุคคลที่ 3  ที่อาจเกิดตอ่ลูกค้า 
หรือทรัพย์สินของลูกค้าได้ 

2.7 ความเส่ียงจากโรคระบาด 

      ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมามีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งแพร่ระบาด
อย่างรวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลก เกือบทุกประเทศมีการระบาดเป็นระลอกๆ ราว 4-5 ระลอกมาแล้ว 
สำหรับประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายแรกในกลางเดือนมกราคม 2563 และเพิ่มสูงที่สุดในเดือนเมษายน 2563 
แต่เป็นการติดเช้ือสูงสุดวันละไม่เกิน 200 คน จากน้ันพบผู้ติดเช้ือลดลงจนไม่พบผู้ติดเช้ือและพบผู้ติดเช้ือบ้าง
ติดต่อกันเป็นเวลานาน จนกระทั่งกลางเดือนธันวาคม 2563 จึงพบผู้ติดเชื้อสูงระลอกใหม่เริ่มจากที่จังหวัด
สมุทรสาครและระบาดไปท่ัวประเทศ การติดเช้ือมีมากท่ีสุดในเดือนมกราคม 2564 ในระดับวันละ 800-1,000 
คน และค่อยๆ ลดลงเป็นวันละ 50-100 คน จากน้ันเร่ิมจากวันท่ี 1 เมษายน 2564 มีการติดเช้ือเพ่ิมสูงอีกเป็น
ระลอกท่ี 3 เป็นการติดเช้ือต่อเน่ืองกันเป็นวันละ 2,000-3,000 คน ต่อมาในกลางเดือนมิถุนายน 2564 พบการ
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ติดเช้ือในไวรัสสายพันธ์ุเดลต้ามากข้ึนทุกวันเป็นระลอกท่ี 4 การติดเช้ือสูงสุดในกลางเดือนสิงหาคม 2564 วัน
ละ 23,000 คน จากนั้นการติดเชื้อทยอยลดลงเรื่อยมาจนต่ำสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระดับวันละ 
2,000 คน จากน้ัน ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 การระบาดเร่ิมรุนแรงมากข้ึนเป็นระลอกท่ี 5 ในระดับ 23,000 
ตนในต้นเดือนมีนาคม 2565  

จากพัฒนาการการระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 ต่อเนื่องมาถึงปี 2564 ทั้งปี ส่งผลกระทบต่อการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทหลายด้าน และบริษัทได้ใช้มาตรการแก้ไขข้อจำกัด ดังต่อไปน้ี 

1. พนักงาน: พนักงานและครอบครัวมีความเสี่ยงในการติดเชื้อจากชุมชนและตลาด หากพนักงานที่ติดเช้ือ
โควิด-19 จะต้องถูนำส่งรักษาตัวในรางพยาบาล นอกจากนี้ พนักงานที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันหรือใกล้ชิด
บุคคลอื่นที่เคยใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันจัดเป็นกลุ่มเส่ียง จะต้องกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ทำให้มีความ
เสี่ยงด้านขาดบุคลากรในการดำเนินกิจการ ดังนั้น บริษัทจึงให้ความรู้การปฏิบัติตัวอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง 
เพ่ือให้พนักงานใส่ใจเร่ืองการเวน้ระยะห่างการล้างมือ การสวหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ในท่ีทำงานและ
อยู่ระหว่างเดินทาง การจัดหาวัคซีนให้พนักงานได้ฉีดทุกคนตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และ
จัดเตรียมชุดตรวจเอทีเคให้พนักงานท่ีไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ีและพนักงานท่ีแจ้งว่าอยู่ในกลุ่มเส่ียง เป็นต้น 

2. สำนักงาน: ตั ้งแต่เริ ่มการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทได้ตระหนักว่าสำนักงานที่เป็นที่รวมของ
พนักงานเป็นกลุ่ม สำนักงานอาจเป็นกลุ่มที่มีการแพร่ระบาดโรค ดังนั้น บริษัทให้สำนักงานของบริษัทและ
บริษัทย่อยดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคของการะทรวงสาธารณสุขเช่น ให้สวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา จัดเตรียมเคร่ืองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทำงานทุกคนและทุกวัน จัดเตรียมเจลแอลกอฮอร์ตามจุดหน้า
ประตูและจุดเครื่องถ่ายเอกสาร เปลี่ยนวิธีลงเวลาทำงานจากการสแกนลายนิ้วมือเป็นสแกนใบหน้าและม่าน
ตา จัดที่นั่งทำงานให้ห่างกัน พนักงานไม่เดินไปมาข้ามตึกและข้ามชั้นที่ตนทำงาน จัดที่นั่งในโรงอาหารให้น่ัง
แยกห่างกันส่ีเมตรและงดการพูดคุยกันระหว่างรับประทานอาหาร และเตรียมชุดตรวจเอทีเคสำหรับพนักงาน
ท่ีรู้ตัวว่าเป็นกลุ่มเส่ียง และใช้น้ำยาพ่นทำความสะอาดสำนักงานและดรงงานเป็นระยะตามกำหนดเวลา เป็น
ต้น  
3. การจัดการด้านการตลาด: การเดินทางของฝ่ายการตลาดไปพบลูกค้าหรือซัพพลายเออร์เดินทางมาพบ
ฝ่ายจัดซื้อบริษัทเกือบจะเป็นไปไม่ได้ ดังน้ันการสื่อสารทางออนไลน์เป็นวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง
ท้ังต่อการดำเนินงานของบริษัทและลูกค้า 

4. แค้มป์ก่อสร้าง: ในช่วงกลางปี 2564 ท่ีมีการระบาดระลอกท่ี 4 หนักท่ีสุด รัฐบาลได้ส่ังปิดแค้มป์ก่อสร้างท่ี
อาจเป็นจุดแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคระบบรางและถนนที่บริษัทย่อยให้เช่า
เครื่องจักกลหนักพร้อมพนักงานควบคุมบางโครงการต้องหยุดดำเนินการ จึงทำให้ขาดรายได้ประมาณ 2 
เดือน แต่ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันการเงินในการปรับปรุงหน้ีสินประเภทลีสซ่ิงของเคร่ืองจักรกลหนัก
ดังกล่าว 

5. การตกแต่งสถานีรถไฟฟ้า: มีความเส่ียงเช่นเดยีวกับแค้มป์ก่อสร้าง แต่แก้ปัญหาโดยทำการเตรียมช้ินงาน
ในโรงงานของบริษัท เมือถึงเวลาท่ีนัดหมายจึงนำช้ินงานไปติดต้ังอย่างแม่นยำและรวดเร็ว และกำชับพนักงาน
ให้เว้นระยะห่างจากพนักงานก่อสร้างภายนอกเพ่ือป้องกันการติดเช้ือกลับมาท่ีทำงานและครอบครัว 

6. การขนส่งสินค้าประเภทท่อเหล็กกล้าไร้สนิมของบริษัทย่อย: ตลอดช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโควิด-19 
การขนส่งในประเทศของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปประเภทท่อเหล็กกล้าไร้สนิมไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด 
แต่การขนส่งระหว่างประเทศพบปัญหาเรื ่องท่าเรือปิดทำให้ขาดตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าประเภทท่อ
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เหล็กกล้าไร้สนิม นอกจากนี้สายเรือยังมีจำกัดและประกอบกับน้ำมันมีราคาสูงขึ้นตลอดทั้งปี ทำให้ค่าขนส่ง
ระหว่างประเทศสูงขึ้นเรื่อยมาประกอบกับวัตถุดิบจากต่างประเทศมีราคาสูงขึ้น บริษัทแก้ปัญหาโดยทำการ
ประมาณการขายให้แม่นยำ ซ้ือวัตถุดิบเท่าท่ีจำเป็นในการผลิตเป็นท่อเหล็กกล้าไร้สนิมและขายสินค้าออกไป
โดยเร็ว การจองสายเรือและคำนวณค่าขนส่งระหว่างประเทศทำด้วยความแม่นยำ จึงสามารถดำเนินการด้วย
กลยุทธ์ “ขายสินค้าในราคาต้นทุนบวกกำไรเสมอ” 
  

3. การขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน 

 บริษัทมีความมุ่งม่ันในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างยาวนานและราบร่ืน บริษัท
และบริษัทย่อยจึงเลือกดำเนินในธุรกิจที่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดวางกลยุทธ์ให้เหมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์เพื่อให้ธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เก่ียวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดใน
ระยะยาวอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การประกอบธุรกิจย่อมเผชิญกับอุปสรรคภายนอกที่เข้ามามีผลกระทบ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสินค้าและบริการที่ดีขึ้น กฎหมายท่ีบังคับใช้ในการดำเนินธุรกิจที่ตราขึ้นมา
ใหม่ กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากความเข้มงวดในเรื่องสิ่งแวดล้อมและเรื่องปรับตวัต่อ
การเปล่ียนแปลวสภาพภูมิอากาศ กฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้แรงงานและสิทธิสตรี สงครามการค้าระหว่างประเทศ สงคราม
ระหว่างประเทศที่ก่อตัวขึ้นแล้วระหว่างรัสเซียและยูเครน และการแพร่ระบาดทั่วโลกของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ
โควิด-19 เป็นต้น บริษัทจึงจำเป็นต้องมีนโยบายทางธุรกิจในมิติต่างๆ เพื่อรับมือกับสิ่งที่มากระทบต่อการดำเนินงานของ
บริษัทและบริษัทย่อยสามารถขับเคล่ือนและรักษาสถานะการดำเนินธุรกิจได้อย่างย่ังยืน ดังต่อไปน้ี 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน:  

การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นกิจการการให้เช่าเครื่องจักรกลหนักในการก่อสร้างระบบรางและถนน

รวมไปถึงการก่อสร้างในอสังหาริมทรัพย์ การค้าวัสดุประเภทโลหะ การตกแต่งสถานีรถไฟฟ้าในส่วนโลหะและกระจก และ

การผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กกล้าไร้สนิม เป็นต้น บริษัทมีความตั้งใจท่ีจะดำเนินธุรกิจท่ีมีอนาคตระยะยาว โดยเป็นธุรกิจท่ีมี

ลูกค้าระยะยาวซึ่งจะสร้างความยั่งยืนในระยะยาว บริษัทจะไม่ดำเนินกิจการที่ผิดกฎหมายหรือฝืนศีลธรรมอั นดีอย่าง

เด็ดขาด แต่การดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนม่ันคงได้จำเป็นต้องมีหลักการดำเนินธุรกิจท่ีดีและถูกต้อง คณะกรรมการบริษัท ที.ซี.เจ. 

เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้แสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมตาม

หลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้วางแนวไว้ โดยได้ตระหนักถึง

ประโยชน์และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ ่งมีส่วนช่วยในการบริหารงานและการดำเนินกิจการให้มี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยความโปร่งใสและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้านรวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ 

และส่งผลให้บริษัทสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ิมคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว    
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3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ  

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นกิจการการให้เช่าเครื่องจักรกลหนักในการก่อสร้าง

ระบบรางและถนนรวมไปถึงการก่อสร้างในอสังหาริมทรัพย์ การค้าวัสดุประเภทโลหะ การตกแต่งสถานีรถไฟฟ้าในส่วนโลหะ

และกระจก และการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กกล้าไร้สนิม ซ่ึงการดำเนินธุรกิจท้ังหมดดงักล่าวมรห่วงโซ่ทางธุรกิจ (Business 

Value Chain) ที่แตกต่างกันไป โดยจำแนกห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจจาก 3 บริษัทได้เป็น 4 ห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ ซึ่งห่วงโซ่

คุณค่าของบริษัทและบริษัทย่อยแต่ละห่วงโซ่ประกอบด้วย 2 กิจกรรม อันได้แก่ กิจกรรมหลัก ( Primary activities) และ

กิจกรรมสนับสนุน (Support activities) ซึ่งแต่ละบทบาทของแต่ละหน่วยงานปฏิบัติการจะมีส่วนช่วยเหลือให้องค์กรสร้าง

คุณค่า ให้แก่ลูกค้าอย่างเช่ือมโยงกัน ต้ังแต่ในกระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ดังปรากฏผังด้านล่าง ดังน้ี 

1) ห่วงโซ่ทางธุรกิจของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน) ในหน่วยธุรกิจการค้าสินค้าประเภทโลหะและ

เคร่ืองจักรกลหนัก 

 

 

กิจกรรมสนับสนนุ 

โครงสร้างพ้ืนฐานองค์กร   

 (การบริหารงานท่ัวไป การเงินแบะการบัญชี การจัดการนกลยุธ์) 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

(การจัดจ้าง สรรหา พัฒนาบุคคลากรของบริษัท) 

การพัฒนาองค์ความรู้ในอตุสาหกรรม 

(การปรับปรุงเทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ) 

การจัดหาทรัพยากร 

การจัดหา จัดซื้อวัตถดิุบและเคร่ืองจักร) 

กิจกรรมพ้ืนฐาน 

การขนส่งขาเข้า 
การตลาดและ   

การขาย 
การกระจายสินค้า 

การบริการหลัง
การขาย 

 1.การจัดหาสินค้า
โลหะและเคร่ืองจักร            

2. การเก็บรักษาสินค้า        

3. การบริหารสินค้าคง
คลัง 

1. การกำหนดราคา
ตามภาวะการณ์ของ
ตลาด                

2. จัดแบ่งกลุ่มลูกคา้               

3. การให้ความรู้
ผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า 

1.วางแผนการจัดส่ง
สินค้า                       
2. ติดตามขนส่ง        
3.ติดตามการใช้น้ำมัน
เช้ือเพลิง 

1.การประเมิน
ความพึงพอใจของ
ลูกค้า                 
2. การให้คำแนะ 
นำสินค้า             

3.การบริการหลัง
การขาย 
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2) ห่วงโซ่ทางธุรกิจของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน) ในหน่วยธุรกิจตกแต่งสถานีรถไฟฟ้าในงาน

โลหและกระจก 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม
สนับสนนุ 

โครงสร้างพ้ืนฐานองค์กร   

 (การบริหารงานท่ัวไป การเงินแบะการบัญชี การจัดการนกลยุทธ์) 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

(การจัดจ้าง สรรหา พัฒนาบุคคลากรของบริษัท) 

การพัฒนาองค์ความรู้ในอตุสาหกรรม 

(การปรับปรุงเทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ) 

การจัดหาทรัพยากร 

การจัดหา จัดซื้อวัตถดิุบและเคร่ืองจักร) 

กิจกรรมพ้ืนฐาน 

การขนส่งขาเข้า 
การตลาดและ   

การขาย 
การปฏิบัติการ 

การกระจาย
สินค้า 

การบริการ
หลังการขาย 

 1.การจัดหา
วัตถดิุบสำหรับข้ึน
รูปช้ินงาน           

2. การจ้างข้ึนรูป
ช้ินงานเพ่ิมเติม   

3. การเก็บรักษา
สินค้า                 

4. การบริหาร
สินค้าคงคลัง 

1.การถอดแบบ   
2. การคำนวณ
ต้นทุนของชิ้นงาน
และการติดต้ัง            

3.การกำหนด
ราคาค่าของงาน          
4.การเสนอราคา
และต่อรองราคา  

1.การถอดแบบ
และการแยก
แบบช้ินงาน     
2. การข้ึนรูป
ช้ินงานปนะเภท
โลหะ 

3.การประกอบ
ช้ินงานท่ีโรงงาน 
4.การประกอบ
ติดต้ังท่ีสถานี
รถไฟฟ้า 

1.วางแผนการ
จัดส่งช้ินงาน       

2. ติดตามขนส่ง 

3.ติดตามการใช้
น้ำมันเช้ือเพลิง 

1.การประเมิน
ความพึงพอใจ
ของลูกค้า        

2. การให้
คำแนะนำ
สินค้า            

3.การบริการ
หลังการติดตั้ง 
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3) ห่วงโซ่ทางธุรกิจของบริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นท์ เร้นทัลส์ จำกัด ในหน่วยธุรกิจการให้เช่า

เคร่ืองจักรกลหนักในการก่อสร้างระบบราง ถนน สะพาน และอสังหาริมทรัพย์ 

กิจกรรม
สนับสนนุ 

โครงสร้างพ้ืนฐานองค์กร   

 (การบริหารงานท่ัวไป การเงินแบะการบัญชี การจัดการนกลยุทธ์) 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

(การจัดจ้าง สรรหา พัฒนาบุคคลากรของบริษัท) 

การพัฒนาองค์ความรู้ในอตุสาหกรรม 

(การปรับปรุงเทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ) 

การจัดหาทรัพยากร 

การจัดหา จัดซื้อวัตถดิุบและเคร่ืองจักร) 

กิจกรรมพ้ืนฐาน 

การขนส่งขาเข้า 
การตลาดและ   

การขาย 

การกระจาย
สินค้า 

การปฏิบัติการ 
การบริการ

หลังการขาย 

 1.การจัดหา
เคร่ืองจักรกลนัก    

2. การเก็บรักษา
สินค้าและ
ซ่อมแซม           
3. การบริหาร
สินค้าคงคลัง 

1.การวางแผน
การตลาดในกลุ่ม
ลูกค้าต่างๆ              

2. การกำหนด
ราคาค่าเช่า
เคร่ืองจักรกลหนัก
ให้เหมาะสม          

3.การเสนอราคา
และต่อรองราคา  

1.การนำ
เคร่ืองจักรกลหนัก
ไปยังสถานท่ี
ก่อสร้างของลูกคา้    
2. การส่ง
พนักงานชำนาญ
การไปประจำท่ี
สถานท่ีตั้งของ
สถานท่ีก่อสร้างท่ี
เคร่ืองจักรกลหนัก
ประจำอยู่ 

1.พนักงานชำนาญ
การทำความเข้าใจ
ลักษณะงานในการ
ก่อสร้าง                

2. พนักงาน
ปฏิบัติงานยก
ส่ิงของหนักในการ
ก่อสร้างอย่าง
แม่นยำ              

3.พนักงาน
ปฏิบัติงานดูแล
เคร่ืองจักรกลหนัก
ให้อยู่ในสภาพดี
พร้อมใช้งาน               

4.บันทึกการใช้
น้ำมันเช้ือเพลิง               
5.ให้หน่วยซ่อม
บำรุงจัดรถบริการ
เคล่ือนท่ี 

1.การประเมิน
ความพึงพอใจ
ของลูกค้า        

2. การให้
คำแนะนำ
สินค้า            

3.การบริการ
หลังการขาย 
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4) ห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจของบริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด ในการผลิตและขายท่อเหล็กกล้าไร้สนิม 

กิจกรรม
สนับสนนุ 

โครงสร้างพ้ืนฐานองค์กร   

 (การบริหารงานท่ัวไป การเงินแบะการบัญชี การจัดการนกลยุธ์) 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

(การจัดจ้าง สรรหา พัฒนาบุคคลากรของบริษัท) 

การพัฒนาองค์ความรู้ในอตุสาหกรรม 

(การปรับปรุงเทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ) 

การจัดหาทรัพยากร 

(การจัดหา จัดซื้อวัตถุดิบและเคร่ืองจักร) 

กิจกรรมพ้ืนฐาน 

การขนส่งขาเข้า 
การตลาดและ   

การขาย 
การปฏิบัติการ 

การกระจาย
สินค้า 

การบริการ
หลังการขาย 

 1.การจัดหา
วัตถดิุบและวัสดุ
จำเป็น                 

2. การเก็บรักษา
สินค้า                 
3. การบริหาร
สินค้าคงคลัง 

1.การวางแผน
การตลาดในกลุ่ม
ลูกค้าต่างๆ              

2. การกำหนด
ราคาขายให้
เหมาะสมกับ
ต้นทุน 

3.การเสนอราคา
และต่อรองราคา  

1.การข้ึนรูปท่อ
และเช่ือมเป็นท่อ
กลมและตัดให้ได้
ตามความ
ต้องการ        

2. การจัดการผิว
ท่อให้เรียบ และ
ทำความสะอาด              

3.การหีบห่อและ
จัดเก็บสินค้า
สำเร็จรูป             
4.การซ่อมบำรุง
เคร่ืองจักรให้อยู
ในสภาพดีที่จะ
ผลิตสินค้าได้
คุณภาพ 

1.วางแผนการ
จัดส่งสินค้า         

2. ติดตามขนส่ง   

3.ติดตามการใช้
น้ำมันเช้ือเพลิง 

1.การประเมิน
ความพึงพอใจ
ของลูกค้า        

2. การให้
คำแนะนำ
สินค้า            

3.การบริการ
หลังการขาย 
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3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ 

บริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในห่วงโซ่

คุณค่าธุรกิจ ได้แก่ ผู้ถือ หุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้และลูกหน้ี พนักงาน คู่แข่งทางธุรกิจ สถาบันการเงิน และสังคม-ชุมชน-

ส่ิงแวดล้อม-ภาครัฐ โดยมี แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว ดังน้ี 

การปฏิบัตนิตอ่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจของบริษัท 

   กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

การดำเนินงาน ความคาดหวัง  การตอบสนอง 

1.ผู้ถือหุ้น - การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 

-  การจัดทำรายงานประจำปี 

-  การรายงานผลการดำเนินงาน 

รายไตรมาส  

- การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทและผ่านตลาด 

หลักทรัพย์ฯ   

- พยายามสร้างผลประกอบการดีที่
สามารถจ่ายเงินปันผล  

- ธุรกิจการเติบโตอย่างม่ันคง 

- เป้าหมายชัดเจน 

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า 

เทียมกัน  

- มีระบบการตรวจสอบและการ 

ควบคุมกิจการท่ีดี  
- มีระบบบริหารความเส่ียง 
 

-กำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส 
เป็น ธรรม และตรวจสอบได้ 

- จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 

อย่างเหมาะสมกับผลการ
ดำเนินงาน  

- ส่ือสาร ข้อคิดเห็นและคำถาม 

ต่างๆ ท่ีได้รับทราบจากผู้ถือหุ้น
ให้กับผู้บริหารได้รับทราบและ
ตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ 

  

 2. ลูกค้า - ติดต่อกับลูกคา้อย่างสม่ำเสมอ
เพ่ือรับฟังความต้องการในสินค้า
และบริการ และรับฟังปัญหาของ
ลูกค้า  

- การส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ 
โดยเฉพาะช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  
- การจัดทำแบบสอบถามความพึง
พอใจของลูกคา้  
 

- การปฏิบัติตามข้อตกลงอย่าง
ตรงไปตรงมาเป็นธรรม  

- ให้ข้อมูลของสินค้าอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน  

- ในสถานการณ์ปกติพยายามจดั
ให้มีการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
บริษัท  

- ได้รับสินค้าท่ีมีคุณภาพในราคา
ยุติธรรม  

- การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

ของลูกค้า  

- มีการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  

- มีการกำกับดูแลมิให้มีการรับ
สินบนหรือให้สินบนในการ
ดำเนินธุรกิจ 

- บริหารจัดการด้านคุณภาพ
ด้านลูกคา้ด้วยระบบ ISO9001  

- รักษาข้อมูลความลับลูกค้า  
- จำหน่ายสินค้าท่ีมีมาตรฐาน
ตามท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ีกำกับ
ด้านมาตรฐานกำหนด 

3. คู่ค้า 

(Supplier) 

- การส่ือสารคำส่ังซ้ือท่ีมีความ 

ถูกต้องและชัดเจน  

– กรณีต้องการความชัดเจนในการ
จัดการวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น 
บริษัทเปิดโอกาสให้เข้ามาดู 

กระบวนการผลิต  

- ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องรวดเร็วตาม
เวลาท่ีกำหนด  

- ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็น 

ธรรม  

- มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
และโปร่งใส  

- รักษาคุณภาพสินค้าท่ีส่งมอบ

ให้บริษัท  

- มีความชัดเจนในช่องทางท่ี

บริษัทจะติดต่อส่ือสารกับคู่ค้า  
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- การร้องเรียนผ่านช่องทางการ 

ร้องเรียนต่างๆ  

- ร่วมทำแบบสอบถามความพึง
พอใจของบริษัทต่อคู่คา้ 

- ส่งใบส่ังซ้ือสินค้าหรือบริการ ท่ี
ถูกต้องและสมบูรณ์ 

- รับทราบแนวทางนโยบายของคู่
ค้าเพ่ือความถกูต้องในการจัดซื้อ  

- ชำระค่าราคาสินค้าภายใน 

ระยะเวลาตรงตามกำหนด  

- มีนโยบายส่งเสริม การปฏิบัติ
ตามนโยบายไม่ให้สินบน  

4. เจ้าหน้ี และ
ลูกหน้ี 

- เปิดเผยผลการดำเนินงานประจำ
ไตรมาสเพ่ือมีความเข้าใจกันและ
กัน  

- ปฏิบัติตามข้อตกลงรวมถึง
เงื่อนไขในสัญญาอย่างครบถ้วน 

- สร้างความเช่ือมั่นให้กับเจ้าหน้ีว่า 

จะได้รับชำระหน้ีครบถ้วนและตรง 

ตามกำหนดเวลา  

- ปฏิบัติตามสัญญาอย่างครบถ้วน  

- ชำระค่าราคาสินค้าตรงตาม
กำหนด 

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระ 

หน้ีอย่างเคร่งครัด  

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา 

- ให้ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซ้ือ
จัดจ้างและด้านการขายดูแล
บริหารสัญญาให้ถกูต้อง 

5. พนักงาน - มีการประเมินผลการปฏิบัตงิาน
ตามรอบระยะเวลาการทำงาน  

- รับฟังและเข้าใจความต้องการ 

ของพนักงานผ่านทุกช่องทาง 

- ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการปฏิบัตงิาน
ของพนักงาน  

- จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบกิจการ 

- การสนับสนุนการพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงานให้เป็น
ตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ  

- การดูแลคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน รวมถงึสุขภาวะและความ 

ปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการ
ทำงาน  

- การให้ตอบแทนและสวัสดิการท่ี 

ดีและเหมาะสมกับความสามารถ  

- การประเมินผลงานอย่างเป็น
ธรรม  

- มีโอกาสต่อความกา้วหน้าใน
หน้าท่ีการงาน  

- มีการส่ือสารข้อมูลข่าวสารอย่าง
ถูกต้องโดยท่ัวถึง 

- การส่ือสารให้กับพนักงาน 

เข้าใจในหลักการการ 

ประเมินผลงานและช้ีแจงผล
การประเมินอย่างชัดเจน  

- การจ่ายผลตอบแทนและ
รางวัลท่ีจูงใจและท่ีเป็นธรรม  

- เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน 

และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม  

- การเคารพสิทธิสตรีและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าท่ี
การงานของสตรี 

- การอบรมให้ความรู้และฝึก
ทักษะเพ่ือพัฒนาความสามารถ
ท่ีจะสร้างประโยชน์ให้บริษัท
ได้มากข้ึน 

6. คู่แข่ง
ทางการค้า 

- ปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางการค้า 

อย่างเป็นธรรม 

- หลีกเล่ียงจากการสืบหาข้อมูล
อย่างไม่มีจรรยาบรรณและไม่เป็น
ธรรม 

- ดำเนินการแข่งขันทางการค้า
อย่าง เป็นธรรมอย่างมีจริยธรรม
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี  

- มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและ 

โปร่งใส 

• มีหลักจรรยาบรรณเพ่ือการ 

ประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม 

และโปร่งใส 

7. สถาบัน
ทางการเงิน 

- เปิดเผยผลการดำเนินงานรายไตร
มาส  

- ติดต่อหารือกับเจ้าหน้าท่ีของ
สถาบันการเงินท่ีเก่ียวข้องอย่าง
สม่ำเสมอเพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกัน 

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง
ของสัญญาทางการเงิน 

- ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ - 

ให้ความร่วมมือกับธนาคารหรือ 

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงของสัญญาทางการเงิน 

- ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ 

สถาบันทางการเงินอย่าง 

เคร่งครัด 
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- มีการแลกเปล่ียนข้อมูทางการเงิน
ในขณะท่ีมีการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ 

สถาบันทางการเงินเม่ือมีการขอ 

ข้อมูลของบริษัท  

- เป็นคู่คา้ท่ีดีตอ่กัน 

- ให้ข้อมูลบริษัทท่ีถูกต้อง
ครบถ้วนและรวดเร็วแก่สถาบัน
การเงิน 

8. สังคม ชุมชน 

ส่ิงแวดล้อม 

และภาครัฐ 

- กาiรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากชมุชน  

- คำนึงถึงความปลอดภัยและ
คุณภาพชีวิตประชาชนท่ีอยู่รอบ
สถานประกอบการ  

- ให้ความสนับสนุนกิจกรรม ชุมชน
เพ่ือสาธารณะประโยชน์  

- การรายงานผลการดำเนินธุรกิจ
และผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 

- การดำเนินงานของบริษัทต้องไม่
สร้างผลกระทบท่ีไม่ดีต่อสังคมและ 

ส่ิงแวดล้อม  

- สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชน
เพ่ือสาธารณะประโยชน์และการ
พัฒนาชมุชน  

- ความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

ส่ิงแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับ
ชุมชน อย่างย่ังยืน  

- ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด • 
การด าเนินธุรกิจท่ีเป็นธรรม  

- บริษัทย่อย (บจ.โตโยมิลเลน
เนียม) พยายามจัดให้มีมีระบบ
บริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม
เพ่ือให้ได้รับการรับรองระบบ 

ISO14001  

- สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 

- ให้ความร่วมมือเพ่ือสร้าง
ความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน  

- ส่งข้อมูลท่ีถูกต้อง แก่หน่วย 
งานราชการตามระยะเวลาท่ี
กำหนด 

- ควบคุมคุณภาพสิ ่งแวดล้อม 

ให ้ เป ็นไปตามมาตรฐาน ท่ี
กฎหมายกำหนด  

- การดำเนินโครงการที่เป็นมิตร 

กับส่ิงแวดล้อม 

- การดำเนินการเพื ่อลดการ
ป ล ่ อ ย ก ๊ า ซ เ ร ื อ น ก ร ะ จ ก สู่
บรรยากาศโลกเ พ่ื อลดการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

 3.3 การดำเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

  3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม 

 บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อพนักงาน

และชุมชนรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อสังคมและโลกโดยวางแนวนโยบายให้พนักงานทุกคน

ต้องปฏิบัติงานโดยรับผิดชอบต่อส่ิงแวดร้อนและชุมชนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 บริษัทได้วางแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม ดังน้ี  

1) จัดการด้านส่ิงแวดล้อมทุกด้านไม่ให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานและมีผลกระทบต่อชุมชน 

2) ดำเนินงานให้เป็นตามข้อกฎหมายและข้อกำหนดด้านส่ิงแวดล้อม 

3) ดำเนินงานด้วยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรอบคอบและสม่ำเสมอในการควบคุมป้องกันไม่ให้

เกิดมลพิษท้ังในการจัดหาวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น กระบวนการผลิต และการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า 

4) ดำเนินการจัดการกับของเสียอย่างถูกต้อง 
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5) ดำเนินงานทุกกิจกรรมด้วยการอนุรักษ์พลังงาน 

6) สำหรับบริษัทย่อยท่ีมีกระบวนการผลิตสินค้าให้ผลักดันการปฏิบัติงานในโรงงานให้ได้รับการรับรอง

ด้านคุณภาพในระดับสากล หรือ ISO 14,000 โดยเร็ว 

7) สำหรับบริษัทย่อยที่มีกระบวนการผลิตสินค้าให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และทำการวัด

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ที่ปลดปล่อย โดยทำการตรวจติดตาม Carbon Footprint Organization 

และพยายามดำเนินการให้ได้ผลการตรวจติดตาม Carbon Footprint Products 
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   3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

      บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อพนักงาน

และชุมชน โดยดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบในการดำเนินงานทุกกิจกรรม ให้พนักงานปฏิบัติงาน

ด้วยจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม สำหรับบริษัทย่อยท่ีประกอบกิจการด้านโรงงานให้พยายามไม่ให้เกิด

มลพิษอุตสาหกรรม ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับของเสียที่เกิดขึ้นจากการะบวนการผลิตให้ใช้

หลักการ 3Rs ( Reduce, Reuse, Recycle) เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเต็มท่ี ลดการใช้พลังงานใน

การกำจัดขยะ และลดมลพิษรวมทั้งก๊าซเรือนกระจกด้วย ซึ่งบริษัทย่อยที่ประกอบกิจกรรมด้านโรงงานมีผลการ

ดำเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมดังต่อไปน้ี 

1) การจัดการด้านพลังงาน 

1.1)  พลังงานไฟฟ้า: โรงงานใช้พลังงานไฟฟ้าแต่เพียงอย่างเดียวในการเดินเคร่ืองจกัรกล ดังน้ัน การลดการใช้

พลังงานจะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย โรงงานจึงมี

แผนการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยมาตรการการปรับปรุงเครื่องจักร ได้ผลสามารถลดการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าจำนวนหน่วย ตามเอกสารแนบ 
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1.2) โรงงานมีการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนด้วยระบบโซลาร์เซลล์  

1.3) โรงงานมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถเล็กส่งสินค้าไปยังลูกค้า มีการวางแผนการเดินทางสำหรับการ

จัดส่งสินค้าในเส้นทางเดียวกันในรอบการจัดส่งเดียว ทำให้การจัดส่งมปีระสิทธภาพ และสามารถลดการ

ใช้น้ำมันเช้ือเพลิง 

2) การจัดการน้ำ 

โรงงานใช้น้ำบาดาลและเสียคา่น้ำบาดาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย น้ำเสียจากการผลิตถูกบำบัดด้วยระบบ

การทำปฏิกิริยากับสารเคมีประเภทด่าง ได้น้ำสะอาดตามตารางท่ีแนบมา และนำกลับมาใช้ทั้งหมด โดยนำ

กลับมาใช้เป็นน้ำหล่อเย็นเคร่ืองจักร และนำกลับมาใช้เพ่ือส่งถ่ายความร้อนในขบวนการอบความร้อนของท่อ 

เหล็กกล้าไร้สนิม  
ผลการกรวดน้ำที่บำบัดแล้ว 

no. รายการ Unit เกณฑ์ 
ค่าทีว่ัดได้ตลอด 

ทั้งปี 

1 pH    5.5-9.0 5.9 - 8.7 

2 BOD mg/L <20 2.4 -7.6 

3 COD mg/L <120 21 - 81 

4 Total Suspend Solid mg/L <50 <10 

5 Total Dissolved Solid mg/L <3,000 1,474 - 2,914 

6 Manganese mg/L <5.0 <0.02 - 2.006 

7 Nickel mg/L <1.0 <0.05 - 0.666 

8 Trivalent Chromium mg/L <0.75 <0.05 - 0.614 

9 Hexavalent Chromium mg/L <0.25 <0.001 

 

3) การจัดการขยะและของเสีย  

3.1) เศษเหล็กกล้าไร้สนิม: เศษเหล็กท่ีเหลือจากการตัดซอย การข้ึนรูป การกลึง น้ันเก็บรวบรวม และขายต่อ

ให้ผู้ค้าเหล็ก เศษเหล็กเหล่าน้ีมีค่าท่ีจำหน่ายได้และไม่เป็นอันตราย 

3.2) เศษตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย: นำมาทำอิฐที่ได้มาตรฐานสำหรับทางเดินในโรงงาน  อิฐเหล่านี้ถูก

ตรวจสอบคุณภาพโดยนิติบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต ผลของการตรวจรับรองอิฐเหล่านี้เป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีกำหนด  
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3.3) ฝุ่นอลูมิเนียมท่ีดักจับในขบวนการขัดผิวท่อ: จัดเป็นขยะอุตสาหกรรมท่ีมีการนำออกจากโรงงานไปกำจัด

อย่างถูกต้องโดยนิติบุคคลภายนอกท่ีได้รับอนุญาตไปกำจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม  
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4) การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฝุ่นละออง เสียง แสงสว่าง ความร้อนในที่ทำงาน) 

4.1) ฝุ่นละอองจากการขัดผิวท่อ: เน่ืองจากโรงงานไม่ได้ใช้เตาหลอมจึงไม่มีการปล่อยมลพิษในอากาศดังน้ัน 

การตรวจสภาพอากาศจึงเป็นการตรวจฝุ่นละอองท่ีเกิดจากการขัดผิวท่อ การตรวจวัดทำโดยนิติบุคคลท่ีรับ

อนุญาตท่ีน่าเช่ือถือ ผลสภาพอากาศในจุดต่างๆ ท่ัวโรงงาน ไม่มมีลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองอยู่ใน

เกณฑ์ปกติ 
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4.2 ความดังของเสียงในโรงงาน: เสียงในโรงงานเกิดจากเสียงของเครื่องจักและเสียงที่เกิดจากการขัดผวิท่อ 

โรงงานมีการวัดความดังของเสียงที่ตรวจวัดตามมาตรฐานกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการ

ทำงานท่ีตรวจโดยนิติบุคคลภายนอกท่ีได้รับอนุญาต ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ 
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4.3) แสงสว่างในโรงงาน: โรงงานจัดให้มีแสงสว่างในการทำงานอย่างพอเพียง ซึ ่งทำการตรวจวัดและ

วิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างโดยนิติบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต ผลการตรวจวัดแสง

สว่างทุกจุดในการทำงานเป็นไปตามเกณฑ์ปกติ  
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4.4) ความร้อนที่บริเวณทำงานในโรงงาน: โรงงานมีอาคารที่สูงโปร่งและจัดให้มีการระบายความ

ร้อนในโรงงานด้วยพัดลม ทำให้บริเวณท่ีทำงานมีอุณหภูมิเหมาะสม  

5) ระบบ ISO 14,000: เพื่อให้กิจกรรมการผลิตของโรงงานดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง โรงงานจึง
เริ่มจัดระบบงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระบบ ISO 14,000 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติมและเตรียมจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมระบบงานและระบบเอกสาร ทั้งนี้ การตรวจติดตามในการ
รับรองระบบพยายามท่ีจะเร่ิมในปี 2565 

6) ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: โรงงานได้ให้ความสำคัญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

จึงมีการปฏิบัติและได้ผลการปฏิบัติดังน้ี 

6.1) อบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องเกี ่ยวกับก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมท้ัง

ผลกระทบท่ีมีต่อโลก 

6.2) ประสานงานกับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) เพ่ือทำการตรวจวัดค่าพ้ืนฐานท่ีโรงงาน

ปลดปล่อยก ๊าซเร ือนกระจกสู ่บรรยากาศทางอ ้อม โดยโรงงานได ้ร ับใบร ับรอง Carbon Footprint 

Organization หรือคาร์บอนฟุตปร้ินท์องค์กร พบว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีค่าต่ำมาก แต่อย่างไรก็ดีก๊าซ

เรือนกระจกท่ีปลดปล่อยส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมการใช้ไฟฟ้า (ดูเอกสารประกอบ) 
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6.3) จากผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ของโรงงานร่วมกับผู ้แทนองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกพบว่า 

กิจกรรมที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดคือกาใช้ไฟฟ้า ดังนั้นสิ่งที่โรงงานควรปรับปรุงคือเรื่องการใช้

ไฟฟ้า ดังนั้นการที่โรงงานปรับปรุงเรื่องการจัดการด้านพลังงานข้างต้นจึงสอดคล้องกับการปรับปรุงเพื่อลด

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ถือได้ว่าสร้างประโยชน์แก่โรงงาน ชุมชน สังคม และโลก โรงงานจะดำเนินการ

เร่ืองน้ีอย่างต่อเน่ืองย่ังยืนต่อไป 

6.4) ขั้นต่อไปโรงงานจะยกระดับการตรวจวัดวิเคราะห์คาร์บอนฟุตปริ้นท์ไปเป็นการตรวจวัดค่า Carbon 

Footprint Products เป็นตรวจวัดก๊าซเรือนกระจกท่ีปลดปล่อยเป็นระดับผลิตภัณฑ์ ซ่ึงเป็นการเตรียมการท่ีจะ

ยกระดับโรงงานและผลิตภัณฑ์ให้พร้อมในระดับสากล การส่งออกไปยังประเทศทางยุโรปและสหรัฐอเมริกา

แล้วจะต้องพบกับมาตรการ Carbon Border Adjustment Management ของสหภาพยุโรป และ Carbon 

Tax ของสหรัฐอเมริกา การเตรียมการค่าคาร์บอนฟุตปร้ินท์ท้ังสองค่าจะนำไปแสดงต่อประเทศปลายทางเพ่ือ

ยืนยันความใส่ใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ืออ้างสิทธิไม่ต้องชำระภาษีอากรคาร์บอน   
7) การจัดการด้านพลังงานสำหรับบริษัทย่อยที่ให้เช่าเคริองจักรกลหนักพร้อบพนักงานควบคุม:  

เครื่องจักรกลหนักที่กระจายตัวอยู่ในสถานที่ก่อสร้างได้แก่ การก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้า การก่อสร้างถนน

และสะพาน การก่อสร้างอาคารต่างๆ เป็นต้น ล้วนเป็นเครื่องจักรกลหนักที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นพลังงาน 

ดังนั้นบริษัทย่อยจึงทำการฝึกอบรมพนักงานควบคุมประจำเครื่องให้ขับเคลื่อนเครื่องจักรกลหนักโดยใช้

น้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่บริษัทย่อยกำหนดไว้ ค่ามาตรฐานนี้ได้มาจากการเก็บข้อมูล

ระยะยาวของปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อชั่วโมงการทำงาน บริษัทย่อยพบว่า  การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ 

สรุปผลการดำเนินงานด้านวิ่งแวดล้อม 

 การดำเนินกิจกรรมทั้งปวงของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากดำเนินกิจกรรมหลักการผลิต การขาย การให้เช่า 

และการส่งมอบสินค้าแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัด การสิ่งแวดล้อมแม้จะมี

กฎหมายบังคับในเร่ืองต่างๆ ท่ีบริษัทและบริษัทย่อยได้ทำตาทข้อบังคับเหล่าน้ันอย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยัง

ได้มีนโยบายเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่จะทำให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถดำเนินกิจกรรมหลักได้อย่าง

ยาวนาน เป็นการสร้างความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ  บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวปฏบัิติท้ัง

ทางด้านพลังงานท่ีควบคุมการใช้พลังงาน ไม่ปล่อยมลพิษสู่ชุมชน ควบคุมสภาวะการทำงานให้ถกูต้องตามกฎหมาย และส่ิง

ที่สำคัญที่สุดคือการให้ความสำคัญและการปฏิบัติในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ เป็นแรงหนึ่งของ

โลกท่ีจะรักษาสภาพท่ีดีและลดผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 

  

3.2 การจัดการความย่ังยืนในมิติสังคม 

3.2.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความยั่งยืนให้กับสังคม โดยให้มีนโยบายใน

ระดับพนักงาน ระดับชุมชน และระดับสังคม ทั้งนี้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกันในการพัฒนาความยั่งยืนในมิติสังคม โดยมี

แนวนโยบายท่ีองค์กรจะต้องจัดการด้วยความมุ่งม่ัน ดังน้ี 

ระดับพนักงาน 
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1. เคารพในสิทธิมนุษยชนและสิทธิสตรีตามหลักสากลและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน ให้

พนักงานถือปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรีและสิทธิส่วนบุคคล 

2. เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นความลับตามกฎหมาย 

3. จัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสม และให้มีสวัสดิการแก่พนักงานท่ีพอเพียง 

4. จัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้และทักษะอย่างต่อเน่ือง 

5. ดูแลเร่ืองการป้องกันการติดเช้ือโควิด-19 และดูแลการรักษากรณีติดเช้ือแล้ว 

ระดับชุมชน 

1. เข้าร่วมทำกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์กับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. ประสานงานกับสถานพยาบาลในท้องท่ีเพ่ือร่วมมอืกันจัดการการป้องกันการรักษาในสถานการณ์ การแดร่ระ

บาของการติดเช้ือโควิด-19  

ระดับสังคม 

1. ให้ดำเนินการผลิตและให้บริการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

2. ให้บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมและมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

3. ให้ดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 

4. มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

3.2.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม 

1) การจัดการต่องพนังานในเร่ืองสิทธิมนุยชนและสิทธิสตรี:  

บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมทั้งปวงโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมและให้เกียรติกันโดยไม่แบ่งแยกเพศอายุและระดับ

การศึกษา พนักงานหญิงที่มีความเข้าใจในการทำงานและมีความรู้ความสามารถมากเพียงพอได้รับการยกระดับ

การทำงานในตำแหน่งท่ีสูงข้ึน ในระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง 
2) เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นความลับตามกฎหมาย: 

บริษัทได้มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ดำเนินการเก็บความลับส่วนบุคคลของพนักงานทุกคนไว้

เป็นระบบตามกฎหมาย 

3) จัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสม และให้มีสวัสดิการแก่พนักงานที่พอเพียง: 

บริษัทจัดการเรื่องสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 3.3 การจัดการด้านความ

ยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม) นอกจากนี้ บริษัทยังดูแลสวัสดิการของพนักงานให้เป็นไปตา มที่ข้อกฎหมายกำหนด 

บริษัทย่อยท่ีดำเนินกิจการด้วยโรงงานได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง พร้อมท้ังสนับสนุน

การทำงานของคณะกรรมการชุดน้ีอย่างเต็มกำลัง 
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4) จัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทมีการจัดอบรมให้พนะกงาน ท้ังด้านความรู้ในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การพัฒนาทักษะ

ความสามารถในการทำงาน การใช้ชวีิตในสังคมรวมท้ังส่งเสริมการทำประโยชน์ต่อสังคมทุกรูปแบบ นอกจากน้ีมี

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเปิดเผยและประเมินผลงานด้วยความรอบคอบ พร้อมท้ังเพ่ิมเงินค่าตอบแทน

รายปีในอัตราท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 
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5) ดูแลเร่ืองการป้องกันการติดเช้ือโควิด-19 และดูแลการรักษากรณีติดเช้ือแล้ว 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 หรือโควิด-19 ที่ระบาดทุกพื้นที่ทั่วประเทศตั้งแต่ต้นปี 

2563 มาแล้วหลายระลอก จนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถระบุได้ว่าโควิด-19 จะยุติการระบาดลงเม่ือใด ดังน้ันบริษัท

และบริษัทย่อยจึงให้การดูแลพนักงานทุกคนที่ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการประกอบกิจการ บริษัทและบรษิัทย่อย

ได้ปฏิบัติตามมาตรการท่ีภาครัฐได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีมาตรการโดยสังเขปดังต่อไปน้ี 

5.1) อบรมให้ความรู้เก่ียวกับโรคโควิด-19 หน้าแถวสัปดาห์ละอย่างน้อย 3 คร้ัง (Morning talk)  

5.2) จัดให้มีอุโมงค์พ่นฆ่าเช้ือให้พนักงานก่อนเข้างานและก่อนกลับบ้าน 

5.3) จัดเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือให้พนักงานตามจุดร่วมตา่งๆ  

5.4) จัดทำฉากกั้นโต๊ะอาหารในโรงงาน  

5.5) กำนดมาตรการการสวมแมสและการเว้นระยะห่างทางสังคม 

5.6) จัดให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีน 3 เข็มทุกคน 

5.7) อนุญาตให้พนักงานท่ีติดเช้ือเข้ารับการรักษาจนกวา่จะหายโดยจ่ายคา่จ้างเต็ม 

5.8) ให้มีการกักตัวของกลุ่มเส่ียงสูงตามนโยบายรัฐ 

5.9) หารือร่วมกับองค์กรปกครองท้องถ่ินในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพ้ืนท่ี 

5.9) ปฏิบัติตามนโยบายและคำส่ังของทางการอย่างเคร่งครัด 
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6) การจัดการด้านชุมชนสัมพันธ์ 

การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ทำอย่างถูกต้องโดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษที่จะกระจายมาสู่ชุมชน  นับเป็น

การดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR in Process) นอกจากนี้ บริษัทและ

บริษัทย่อยได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นการรับผิดชอบต่อสังคมในการมีส่วนร่วมกับชุมชน (CSR after Process) มา

โดยตลอด เช่น กิจกรรมในวันเด็ก การร่วมกันตัดหญ้าข้างถนนในชุมชน การบริจาควัสดุก่อสร้างให้โรงพยาบาลใน

พื้นท่ี เป็นต้น แต่ในสถาณการการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2564 บริษัทจึงงดกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมกับ

ชุมชนเป็นการช่ัวคราว 

7) การผลิตสินค้าและการให้บริการท่ีมีมาตรฐาน 

เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทจึงดำเนินกิจการอย่างมีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ บริษัทย่อยผลิตสินค้า

ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ดู เอกสารประกอบในส่วนที่ 1 การ

ประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน) นอกจากนี้การให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนักพร้อมพนักงานผู้ควบคุม ซ่ึ ง

การควบคุมเคร่ืองจักรต้องได้รับการฝึกฝนและทดสอบจนแน่ใจว่า สามารถปฏิบัติงานยกของหนักวางลงตำแหน่งท่ี

ถูกต้องแม่นยำ ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการให้เช่าเคร่ืองจักรกลหนักพร้อมพนักงานผู้ควบคุมในหลายปีท่ีผ่านมา 

สร้างความไว้ใจจากลูกค้าผู้ว่าจ้างในเร่ืองความแม่นยำในการควบคุมงานและเร่ืองความปลอดภัยมาโดยตลอด   
8) การดำเนินงานย่างมีจรรยาบรรณ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล:  

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินกิจการมาหลายปี สามารถสร้างความไว้ใจจากลูกค้า ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน

การเงิน ทำธุรกิจกับคู่ค้าอย่างราบร่ืนมาโดยตลอด บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินการอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส 

ดังต่อไปน้ี 

8.1) พนักงานทุกคนทุกระดับปฏิบัติงานตามคู่มือคุณภาพที่ประกอบด้วย คู่มือขบวนงาน (Working Procedure) 

คู ่มือการทำงานแต่ละขั้นตอน (Work Instruction) และคู ่มือมาตรฐานการทำงาน (Working Standard) การ

ปฏิบัติงานตามคู่มือเหล่านี้สามารถทำให้การทำงานถูกต้องและมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ มีระบบ

เอกสารที่รัดกุมควบคู่ทุกขบวนงาน สามารถตรวจสอบได้ จึงเป็นที่มาของการที่บริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัท

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 มาอย่างต่อเน่ือง 

8.2) การตรวจสอบภายในของบริษัททำโดยบุคคลที่สาม ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบแต่ละไตร

มาสโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีองค์ประกอบเป็นกรรมการอิสระ ตลอดเวลาที่ผ่ านมา บริษัทได้รับ

คำแนะนำให้เสริมการทำงานหรือแก้ไขในสิ่งงที่พนักงานปฏิบัติงานไม่ตรงระบบ จึงมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของ

พนักงานในบริษัทได้รับการตรวจสอบตลอดเวลา (ดูข้อมูลประกอบในหัวข้อ 7.2.2 และ 7.2.3) 

8.4) ผู ้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีขึ ้นทะเบียน มีการตรวจสอบการบันทึกบัญชีของรายได้และค่าใช้จ่ายอย่าง

ครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบ ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบระบบบัญชีและรายงานงบการเงินต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและรายปี ทำให้เชื่อได้ว่าการรับจ่ายเป็นไปโดยสุจริต 

8.5) บริษัทได้เปิดเผยผลการดำเนินงานต่อสาธารณะทั้งผลประกอบการโดยรวมทุกบริษัทและผลประกอบเฉพาะ

กิจการของบริษัทโดยเปิดเผยเป็นรายไตรมาสและรายปี การเปิดเผยนี้บริษัทได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทและ

เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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8.6) บริษัทและบริษัทย่อยให้พนักงานทุกระดับยึดมั่นปฏิบัติตามสัญญาการค้า สร้างความเชื่อถือจากลูกค้า คู่ค้า 

สถาบันการเงินมาโดยตลอด 

8.7) บริษัทเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนในทุกหน่วยงานมีความซื่อสัตย์สุจริต ทำงานเพ่ือองค์กรอย่างตรงไปตรงมา ไม่

สร้างเงื่อนไขในการลักขโมยและระบุโทษเร่ืองลักขโมยเป็นโทษทางวินับข้ันสูง พนักงานทุกระดับไม่มีการให้สินบน

หรือรับสินบน (ดูรายละเอียดในส่วนท่ี 2 ข้อ 6 การกำกับดูแลกิจการท่ีดี) 
สรุปผลการดำเนินงานด้านสังคม 

 บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อแรงงาน การปฏิบัติต่อชุมชน และต่อสังคมโดยรวม บริษัทได้มีแนวปฏิ บัติและ

ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการเคารพสิทธิส่วนบุคคล สิทธิมนุษยชน และสิทธิสตรี มีการดำเนินการฝึกอบรมความ

รูและทักษะในการทำงาน และจัดให้มีสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด ในระหว่างสถานการณ์โควิด-19 บริษัทวาง

กฎเกณฑ์ในการปฏิบัติตามท่ีภาครัฐกำหนด รวมท้ังดูแลการฉีดวัคซีและการดูแลแรงงานท่ีติดเช้ือและแรงงานท่ีอยู่ใน

กลุ่มเสี่ยงให้ได้รับสิทธิการรักษาและการกักตัวและตรวจเอทีเคตามเกณฑ์โดยได้ค่าจ้างครบถ้วน ในอดีตก่อนการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทได้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์กับชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนได้รับรางวัล 

CSR Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม แต่ในปี 2564 งดกิจกรรมดังกล่าวชั่วคราว ส่วน

การรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทดำเนินการผลิตตรงตามมาตรฐานและให้บริการอย่างมีคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพ 

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมและมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมท้ังดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมี

ธรรมาภิบาล ต่อต้านการฉ้อโกงและให้หรือรับสินบน 

 

4.การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 
 4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน Management Discussion and Analysis: MD&A 

1) ภาพรวมการดำเนินงาน 

 ปี 2564 ท่ีผ่านมา ภาพรวมเศรษฐกิจไทยท่ียังอยู่ในภาวะชะลอตัวอย่างต่อเน่ืองจาก ปี 2563  รวมถึงมีเหตุการณ์โรค

ระบาด COVID-19 ทั่วโลก รวมทั้งจากภาวะเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและญี่ปุ่น ท่ีเร่ิมฟื้นตัว
ในช่วงหลัง ส่วนปัจจัยภายในประเทศนั้นใน ปี 2564 ท่ียังอยู่ในภาวะชะลอตัวต่อเนื่องตลอดทั้งปี  และได้รับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจากเหตุการณ์โรคระบาด COVID-19 อีกท้ังการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของภาครัฐ
มีความล่าช้าหรือมีการชะลอโครงการ      

 ปัจจัยต่างๆเหล่าน้ีส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง และการลงทุน โดยสินค้าในกลุ่มธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์โลหะ ที่ใช้ในการก่อสร้างโรงงาน, การผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ หรืองานเฟอร์นิเจอร์เพื่อการตกแต่ง เป็นต้น  และ 
กลุ่มธุรกิจเคร่ืองจักร (ขาย และให้เช่า) ท่ีถูกกระทบโดยตรงจากการชะลอการลงทุน และการใช้เคร่ืองจักรในการก่อสร้าง   

 แม้ว่า ในปี 2564 น้ี รัฐบาลได้อนุมัติมาตรการกระตุ้นการลงทุนเศรษฐกิจต่างๆ ออกมาหลายโครงการ โดยเฉพาะ
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ เช่น โครงการรถไฟทางคู่ และโครงการรถไฟฟ้า เป็นต้น  ซึ่งจะสามารถกระตุ้น
การลงทุนภาคเอกชนกลับมา แต่ก็มีความล่าช้าของโครงการ และรวมถึงความล่าช้าของการอนุมัติงบประมาณประจำปีของ
รัฐบาล 

   ในปี 2564 ท่ีผ่านมา บริษัทยังคงมุ่งเน้นในการปรับตัวท้ังภายใน และภายนอกองค์กร อาทิเช่น  การปรับโครงสร้าง
ภายในองค์กร, การจัดทำโครงการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเป็นการพัฒนาบุคคลากร
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ภายใน , การจัดทำแผนธุรกิจ และแผนการตลาด เป็นการปรับกลยุทธ และความพร้อมในการขับเคลื่อนการบริหารงานใน
อนาคต ทั้งนี้จากการประเมินแนวโน้มอุตสาหกรรมการก่อสร้างในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า ท่ีจะขยายตัวจากการอนุมัติโครงการ
ภาครัฐ ท่ีถูกผลักดันโครงการต่างๆออกมาพร้อมๆกัน ทำให้บริษัทต้องปรับตัวเพ่ือการรองรับการขยายตัวให้ทันท่วงที

2) ผลการดำเนินงานและความสามารถทำกำไร ปี 2564

ในปี 2564 บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีผลประกอบการตามรายละเอียด ดังน้ี
รายได้จากการขายและรายได้อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์บริการ
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ

ผลิตภัณฑ์ประเภทโลหะ

   การขายแผ่นเหล็ก/สแตนเลส 471.90 33.97% 307.31 25.77% 207.97 18.97%

   ผลิตและจำหน่ายท่อสแตนเลส 445.05 32.04% 419.48 35.17% 367.64 33.54%

   การรับเหมาโครงการ 56.38 4.06% 26.41 2.21% 15.08 1.37%

เคร่ืองจักร

   การขายเคร่ืองจักร 53.44 3.85% 30.04 2.52% 86.16 7.86%

   บริการให้เช่าเคร่ืองจกัร 357.55 25.74% 407.71 34.19% 413.92 37.76%

รายได้อ่ืนๆ 18.46 1.33% 18.66 1.56% 25.29 2.31%

รายการระหว่างกัน (13.83) (0.99%) (17.02) (1.42%) (19.92) (1.81%)

รวม 1,388.95 100.00% 1,192.59 100.00% 1,096.14 100.00%

ในปี 2564 บริษัท และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 1,388.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีรายได้รวม 1,192.59 

ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.46 มีรายละเอียดแยกตามกลุ่มประเภทรายได้  ดังน้ี
กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทโลหะ  ในปี 2564 มีรายได้รวม 973.33 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 220.13 ล้านบาทคิด

เป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 29.22 จากรายได้รวม 753.20 ล้านบาทท่ีทำได้ในปี 2563  

รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทโลหะ ประกอบด้วย รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เหล็ก และ สแตนเลส ใน
ลักษณะ ซื้อมาขายไป ในนาม บมจ.TCJ ในปี 2564 มีรายได้จากการขาย 471.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 
164.59 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.55 เนื่องจากมีงานโครงการใหม่ๆเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เช่น งานรถไฟฟ้าสายสีชมพู 
เป็นต้น และความต้องการของลูกค้าท่ีเพ่ิมข้ึนและราคาขายสินค้าท่ีปรับเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 

รายได้จากการผลิตและจำหน่ายท่อสแตนเลส มาจาก  บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เป็น 
โรงงานผลิตท่อสแตนเลส สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ มีรายได้จากการขาย 445.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
รายได้ปี 2563 เป็นจำนวน 25.57 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.09 เน่ืองจากมีงานเพ่ิมข้ึนจากความต้องการของลูกค้าท่ี
มีการขยายงานมากข้ึนและราคาขายสินค้าท่ีปรับเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  ส่งผลให้ยอดขายเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน

กลุ่มผลิตภัณฑ์เคร่ืองจักร  ซ่ึงแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็น 3 ประเภท คือ 
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· เคร่ืองจักรในการก่อสร้าง เช่น รถทรัคเครน, รถเครนส่ีล้อยาง,รถคลอเลอร์เครน, รถบรรทุกติดเครน เป็นต้น  เป็น
กลุ่มท่ีใช้ในการรับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงรองรับลูกค้า ท้ังผู้ประกอบการรับเหมารายใหญ่ และ การขนส่ง เป็นต้น   

· เครนติดหลังรถบรรทุก  เป็นการขายพร้อมติดต้ัง สำหรับลูกค้ากลุ่มก่อสร้าง และขนส่ง 

· รถยก (รถโฟลค์ลิฟท์-Forklift) เพ่ือตอบสนองลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มโลจิสติกส์ ใช้ในการขนส่ง
,จัดเก็บ ในคลังสินค้า เป็นต้น  

 รายได้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องจักร ประกอบด้วยรายได้จากการขาย ในนาม บมจ.TCJ และ รายได้จากการ
ให้บริการในลักษณะให้เช่า นามบจก. Big crane   

 รายได้จากการขายเครื่องจักร ทำได้ 53.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23.40 ล้านบาทคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 
77.89 จากรายได้การขายปี 2563 ท่ีมีรายได้ 30.04 ล้านบาท เน่ืองจากความต้องการของลูกค้าท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 

 รายได้จากการให้บริการเช่าเคร่ืองจักร  ในปี 2564 จำนวน  357.55 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 50.16 ล้าน
บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 12.30 เม่ือเทียบกับรายได้ของปี 2563  ซ่ึงเท่ากับ 407.71 ล้านบาท เน่ืองจากได้รับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจากเหตุการณ์โรคระบาด COVID-19 การชะลอตัวของโครงการต่างๆของภาครัฐ และความล่าช่าของโครงการ
ภาครัฐ การลงทุนท่ีชะลอตัวส่งผลต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและการใช้เคร่ืองจักร ทำให้รายได้ลดลงจากปีก่อน   

 ต้นทนุขายและค่าใช้จ่าย 

 ต้นทุนขายโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ของปี 2564  และ ปี 2563 เท่ากับ 1,150.43 ล้านบาท และ 975.80 
ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 17.89 เป็นไปตามสัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้นซึ่งสัมพันธ์กันโดย
รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.46  ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้การขายและบริการปี 2564 และ ปี 2563 มีอัตรากำไร
ข้ันต้นท่ีร้อยละ 16.05 และ 16.78 ตามลำดับ 

 อัตรากำไรขั้นต้นในปี  2564 ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย โดยกำไรขั้นต้นจากรายได้จากการขาย (ทั้งในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักร และ โลหะ) เพิ่มขึ้นจากปี  2563 โดยทำได้ ร้อยละ 15.53 เมื่อเทียบกับ ร้อยละ 13.62 ท่ีทำได้ในปี 
2563 เนื่องจากมีงานเพิ่มขึ้นจากความต้องการของลูกค้าที่มีการขยายงานมากขึ้นจากปีก่อน  และราคาขายปรับตัวสูงข้ึน
จากปีก่อน ในส่วนของกำไรข้ันต้นธุรกิจบริการเช่าเคร่ืองจักรในปี 2564 ทำได้ร้อยละ 15.49 ลดลงจากปีก่อนท่ีทำได้ ร้อยละ 
22.03 ในปี 2563 เนื่องจากได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์โรคระบาด COVID-19 การชะลอตัวของโครงการ
ต่างๆของภาครัฐ และความล่าช่าของโครงการภาครัฐ การลงทุนที่ชะลอตัวส่งผลต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและการใช้
เคร่ืองจักร ส่งผลให้มีอัตรากำไรข้ันต้นลดลงจากปีก่อน   

 ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร  ในปี 2564 บริษัท และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายขายและบริหารจำนวน 181.64 ล้านบาท 

เพ่ิมข้ึน 30.37  ล้านบาทจากปีก่อน คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.07 โดยสาเหตุหลักๆ เน่ืองจากในปี 2564 มีการต้ังสำรองต่างๆ
ทางบัญชีเพิ่มขึ้นซึ่งในปี 2563 ไม่มีรายการดังกล่าว และได้รับผลกระทบผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในบางส่วน ส่งผล
ให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 

 ต้นทุนการเงิน  ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนการเงิน จำนวน 34.27  ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เป็น
จำนวนเงิน 1.29 ล้านบาท ที่มีต้นทุนการเงินรวม 35.56 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 3.62 เนื่องจากยอดดอกเบี้ยจ่าย
ลดลงตามจำนวนยอดหน้ีสินท่ีลดลงจากปีก่อนซ่ึงสัมพันธ์กัน 

 ความสามารถในการทำกำไร 

 ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ(เฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เป็นจำนวน 
64.44 ล้านบาท ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิในปี 2563 ท่ี 11.70 ล้านบาท คิดเป็นกำไรลดลงร้อยละ 650.76 และคิด
เป็นขาดทุนสุทธิร้อยละ 4.63 ของรายได้รวม และคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นสำหรับปี 2564 เท่ากับ 0.61 บาทต่อหุ้น  
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วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 2,912.89 ล้านบาท มีหน้ีสินรวม 1,142.61 ล้านบาท 
และส่วนของผู้ถือหุ้น 1,770.28 ล้านบาท

สินทรัพย์
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัท และบริษัทย่อย  มีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,912.89 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.22 

จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,794.90 ล้านบาท
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 893.91 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 218.95 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 

32.43 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 674.96 ล้านบาท โดย
ส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจาก

· ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 48.70 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจาก

ในปี 2564 บริษัทได้มีการขายสินค้าและบริการในช่วงปลายงวดค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้

ลูกหน้ีการค้าคงค้างเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนตามไปด้วย

· สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 90.92 เนื่องจากในปี 2564 บริษัทได้มีการซื้อสินค้าในช่วงปลาย

งวดค่อนข้างสูงเม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้ยอดสินค้าคงเหลือปลายปีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนตามไปด้วย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 2,018.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.31 ของสินทรัพย์
รวม คิดเป็นลดลงร้อยละ 4.76 เมื่อเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยร้อยละ 67.00 ของสินทรัพย์รวม คือ ที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์ให้เช่าในบริษัทย่อยท่ีทำ
ในธุรกิจให้เช่าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ยอดท่ีลดลงหลักๆเกิดจากการคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ในปี 2564

หนี้สิน
บริษัท และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 1,142.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 992.34 ล้าน

บาทจากปีก่อน หรือคิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.14

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หนี้สินหมุนเวียน 727.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 205.33 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 

39.30 โดยรายการหลักๆท่ีเพ่ิมข้ึน ได้แก่ 

· เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ ้น 101.43 ล้านบาท เนื่องจากมี
เจ้าหน้ีทรัสต์รีซีทเพ่ิมข้ึนจากการซ้ือสินค้าท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ส่งผลให้มียอดหน้ีสินเพ่ิมข้ึน

· เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เพ่ิมข้ึน 71.17 ล้านบาท เน่ืองจากมีการซ้ือสินค้าในช่วงปลายงวด
สูงกว่าปีท่ีแล้ว ส่งผลให้มีหน้ีสินค้างชำระสูงข้ึนกว่าปีก่อน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 414.89 ล้านบาท ลดลง 55.07 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 
11.71 จากในปี 2563 รายการหลักประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ลดลงจากปีก่อนจำนวน 18.53 ล้าน
บาท เน่ืองจาก ในปี 2564 มีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม โดยท่ีไม่มีการกู้ยืมเพ่ิมเติมจากปีก่อน ส่งผลให้ยอดหน้ีสินลดลง

  ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท และบริษัทย่อย  มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,770.27 ล้านบาท ลดลง 32.29 ล้าน

บาทคิดเป็นร้อยละ 1.79 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากหลักๆบริษัทมีผลขาดุทนสุทธิในปี 2564 (ส่วนที่เป็นของ
บริษัทใหญ่) ประมาณ 64.44 ล้านบาท และส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำนาจควบคุมมีกำไร ประมาณ 21.94 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วน
ของผู้ถือหุ้นลดลงจากปีก่อน
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.64 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 
2563 ที่มีอัตราส่วนที่ 0.55 เท่า เนื่องจากสาเหตุหลักๆ บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2564 (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 

จำนวนประมาณ 64.44 ล้านบาท และส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำนาจควบคุมมีกำไร ประมาณ 21.94 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  
3) นโยบายในการกำหนดระยะเวลา Credit Term กบัคู่ค้าหรือลูกค้า 

  บริษัท และบริษัทย่อย มีนโยบายในการให้ Credit Term กับคู่ค้าหรือลูกค้า ในช่วงระยะเวลา 7 – 90 วัน โดยในปี 
2564 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยคิดเป็นจำนวน 99 วัน ส่วนในปี 2563 จำนวน 102 วัน ซึ่งในปี 2564 เกินกว่าระยะเวลาท่ี
กำหนดให้กับลูกค้า ประมาณ 9 วัน เนื่องจากได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์โรคระบาด COVID-19 ส่งผลให้
ลูกค้าบางรายมีการเลื่อนวันกำหนดชำระหนี้ออกไป หรือจ่ายชำระหนี้ล่าช้ากว่าปกติ ทั้งนี้บริษัทก็ได้มีการเจรจาต่อรองกับ
เจ้าหนี้การค้าบางรายเช่นกัน เพื่อจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจากปกติ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัทให้มีความ
สมดุลท้ังด้านรับเงินและด้านจ่ายเงิน 

 4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญใน
อนาคต 

 -ไม่มี - 

 4.3 ข้อมูลจากงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกดั (มหาชน) 3 ปี ย้อนหลัง 
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จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน %

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด 89,536,179         3.20% 33,641,800          1.20% 62,678,204          2.25%

เงินลงทนุช่ัวคราว -                      0.00% -                       0.00% 67,275,853          2.42%

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน - สทุธิ 379,701,235       13.59% 333,090,508        11.92% 245,867,744        8.84%

รายไดทียั่งไมไดเรียกเกบ็ 15,752,275         0.56% 4,573,511            0.16% 1,990,867            0.07%

สนิคาคงเหลือ - สทุธิ 296,936,507       10.62% 206,014,395        7.37% 207,112,277        7.45%

สนิทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 102,627,181       3.67% 94,832,637          3.39% -                       0.00%

สนิทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 9,361,797           0.33% 2,809,143            0.10% 2,268,467            0.08%

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 893,915,174       30.69% 674,961,994        24.15% 587,193,412        21.11%

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีติ่ดภาระค้าํประกนั 10,402,000         0.37% 10,402,000          0.37% 10,402,000          0.37%

เงินลงทุนในหลกัทรพัยเผื่อขาย -                      0.00% -                       0.00% 13,267,255          0.48%

สินทรพัยทางการเงินไมหมุนเวียนอ่ืน 18,465,365         0.66% 7,940,412            0.28% -                       0.00%

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน -                      0.00% -                       0.00% 6,000,000            0.22%

อสงัหาริมทรัพยเพ่ือการลงทนุ 1,474,850           0.05% 1,474,850            0.05% 1,474,850            0.05%

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ - สทุธิ 1,459,249,052    52.21% 1,272,755,690     45.54% 2,112,673,216     75.97%

สนิทรัพยสทิธกิารใช 471,706,281       16.88% 770,916,232        27.58% -                       0.00%

สนิทรัพยไมมีตัวตน - สทุธิ 20,710,389         0.74% 1,177,109            0.04% 2,022,064            0.07%

สทิธกิารเชา - สทุธิ -                      0.00% -                       0.00% 12,350,000          0.44%

คาความนิยม - สทุธิ 14,247,106         0.51% 14,247,106          0.51% 14,247,106          0.51%

ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย 16,311,054         0.58% 39,385,406          1.41% 19,408,124          0.70%

สนิทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 6,414,114           0.23% 1,645,708            0.06% 1,952,871            0.07%

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,018,980,211    69.31% 2,119,944,513     75.85% 2,193,797,486     78.89%

รวมสินทรัพย 2,912,895,385    100.00% 2,794,906,507     100.00% 2,780,990,898     100.00%

2563 2562

บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2564



 

63 

  

จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน %

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมนุเวียน

เงินเบกิเกนิบญัชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสัน้ 276,236,738        9.48% 174,807,169     6.25% 200,386,544      7.21%

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหุมนเวียนอ่ืน 270,406,981        9.28% 199,238,057     7.13% 174,599,111      6.28%

สวนของหนี้สนิระยะยาวทีถึ่งกาํหนดชําระภายในหนึ่งป

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18,821,987          0.65% 19,350,030       0.69% 9,312,000          0.33%

หนี้สนิตามสญัญาเชาซือ้ -                      0.00% -                    0.00% 19,150,085        0.69%

หนี้สนิตามสญัญาเชาการเงิน -                      0.00% -                    0.00% 141,341,402      5.08%

หนี้สนิตามสญัญาเชา 147,963,157        5.08% 114,616,326     4.10% -                    0.00%

ภาษีเงินไดนิติบคุคลคางจาย 847,860               0.03% -                    0.00% -                    0.00%

หนี้สนิหมุนเวียนอ่ืน 13,440,197          0.46% 14,369,047       0.51% 16,211,003        0.58%

รวมหนี้สินหมนุเวียนอ่ืน 727,716,920        24.98% 522,380,629     18.69% 561,000,145      20.17%

หนี้สินไมหมนุเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 22,143,508          0.76% 40,676,398       1.46% 21,646,837        0.78%

หนี้สนิตามสญัญาเชาซือ้ -                      0.00% -                    0.00% 61,673,000        2.22%

หนี้สนิตามสญัญาเชาการเงิน -                      0.00% -                    0.00% 309,529,767      11.13%

หนี้สนิตามสญัญาเชา 272,347,010        9.35% 376,674,446     13.48% -                    0.00%

หนี้สนิภาษีเงินไดรอการตัดบญัชี 87,501,024          3.00% 20,722,380       0.74% 18,001,592        0.65%

ประมาณการหน้ีสนิสาํหรับผลประโยชนพนักงาน 22,328,453          0.77% 22,548,578       0.81% 22,652,012        0.81%

หนี้สนิไมหมุนเวียนอ่ืน 10,579,626          0.36% 9,340,079         0.33% 10,293,940        0.37%

รวมหนี้สินไมหมนุเวียน 414,899,621        14.24% 469,961,881     16.81% 443,797,148      15.96%

รวมหนี้สิน 1,142,616,541     39.23% 992,342,510     35.51% 1,004,797,293   36.13%

สวนของผูถือหุน

ทุนจดทะเบียน

ทนุจดทะเบยีน 1,055,963,360     36.25% 1,383,880,380  49.51% 1,383,880,380   49.76%

ทนุทีอ่อกและชําระแลว 1,055,963,360     36.25% 1,055,963,360  37.78% 1,055,960,730   37.97%

สวนเกนิมูลคาหุน 84,140,487          2.89% 84,140,487       3.01% 84,140,539        3.03%

กาํไรสะสม - สาํรองตามกฎหมาย 33,061,000          1.13% 33,061,000       1.18% 33,061,000        1.19%

กาํไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร 221,275,803        7.60% 283,914,799     10.16% 272,646,872      9.80%

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถอืหุน 8,411,309            0.29% -                    0.00% 199,570             0.01%

รวมสวนของบริษัทใหญ 1,402,851,959     48.16% 1,457,079,646  52.13% 1,446,008,711   52.00%

รวมสวนไดเสยีทีไ่มมีอํานาจควบคมุ 367,426,885        12.61% 345,484,351     12.36% 330,184,894      11.87%

รวมสวนของผูถือหุน 1,770,278,844     60.77% 1,802,563,997  64.49% 1,776,193,605   63.87%

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,912,895,385     100.00% 2,794,906,507  100.00% 2,780,990,898   100.00%

บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563 25622564
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จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน %

รายได

รายไดจากการขาย 962,029,358           69.26% 747,342,370    62.67% 646,410,019     58.97%

รายไดคาเชารถยกและรถบรรทกุ 352,086,267           25.35% 400,185,179    33.56% 409,359,060     37.35%

รายไดบริการรับเหมาติดต้ัง 56,378,689             4.06% 26,409,692      2.21% 15,084,213       1.38%

รายไดอ่ืน 18,457,941             1.33% 18,658,158      1.56% 25,293,275       2.31%

รวมรายได 1,388,952,255        100.00% 1,192,595,399 100.00% 1,096,146,567  100.00%

ตนทุนและคาใชจาย

ตนทนุขาย 806,046,147           58.03% 645,535,525    54.13% 577,689,321     52.70%

ตนทนุคาเชารถยกและรถบรรทกุ 297,532,576           21.42% 311,999,819    26.16% 320,886,238     29.27%

ตนทนุบริการรับเหมาติดต้ัง 46,854,056             3.37% 18,274,256      1.53% 14,687,938       1.34%

ตนทนุในการจัดจําหนาย 42,862,883             3.09% 35,313,444      2.96% 36,680,363       3.35%

คาใชจายในการบริหาร 130,381,729           9.39% 115,964,295    9.72% 163,138,549     14.88%

ขาดทนุจากอัตราแลกเปล่ียน 8,402,006               0.60% -                   0.00% -                    0.00%

ตนทนุทางการเงิน 34,273,200             2.47% 35,567,755      2.98% 44,305,244       4.04%

รวมตนทุนและคาใชจาย 1,366,352,597        98.37% 1,162,655,094 97.49% 1,157,387,653  105.59%

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 22,599,658             1.63% 29,940,305      2.51% (61,241,086)      -5.59%

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 65,101,353             4.69% 2,941,021        0.25% 4,448,280         0.41%

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป (42,501,695)           -3.06% 26,999,284      2.26% (65,689,366)      -5.99%

กาํไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

คณิตศาสตรประกนัภัย - สทุธจิากภาษีเงินได 1,805,233               0.13% -                   0.00% (1,349,735)        -0.12%

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กําหนดให

วัดมูลคาดวยมูลคายุตธิรรม - สุทธิจากภาษเีงินได 8,411,309               0.61% -                   0.00% 148,836            0.01%

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป (32,285,153)           -3.19% 26,999,284      2.26% (66,890,265)      -5.87%

การแบงกําไร(ขาดทุน)

สวนทีเ่ปนของบริษัทใหญ (64,444,229)           11,697,218      (66,556,453)      

สวนทีเ่ปนของสวนไดเสยีทีไ่มมีอํานาจควบคมุ 21,942,534             15,302,066      867,087            

กําไรสุทธิสําหรับป (42,501,695)           26,999,284      (65,689,366)      

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท:หุน) (0.61)                      0.11                 (0.63)                 

บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2563 25622564
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(หนวย : บาท) 2564 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงาน

กําไรกอนภาษีเงินได (42,501,695)     26,999,284    (65,689,366)   

รายการปรับปรุงกระทบกําไร (ขาดทนุ) สุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกจิกรรมดําเนนิงาน

เงินสดรับ (จาย) จากกจิกรรมดําเนนิงาน

คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดบญัชี 104,212,869    84,679,452    145,021,396   

สนิทรพัยไมมีตัวตน 47,391,853      69,665,686    713,032         

สิทธิการเชาและสินทรัพยไมมีตัวตน -                 -               893,333         

คาเชาตามวิธีเสนตรง -                 -               360,000         

กลบัรายการดอยคา -                 -               4,914,441      

ภาษีถูกหกั ณ ทีจ่ายตัดจาย (กลบัรายการ) 860,390          (3,436,316)     7,554,383      

คาใชจายผลประโยชนพนกังานหลังออกจากงาน 2,988,849        3,218,828      5,920,513      

กลับรายการคาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 13,955,316      (867,435)       6,084,583      

(กําไร) ขาดทนุจากการจําหนายเงินลงทนุเผ่ือขาย -                 (317,040)       (133,012)       

ผลขาดทนุจากการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ 1,580,036        (1,348,488)     599,094         

ขาดทนุ (กําไร) จากการลดมูลคายุติธรรมของเงินลงทนุช่ัวคราวที่ยังไมเกดิขึน้จริง (291,925)         (565,285)       (922,859)       

(กําไร) ขาดทนุจากการวัดมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอ่ืนที่ยังไมเกดิขึน้จริง (10,817)           239,368         -               

(กําไร) ขาดทนุจากการจําหนายสินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน (61,213)           (108,146)       -               

ขาดทนุ (กําไร) จากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกดิขึน้จริง 3,667,430        (482,113)       (342,380)       

ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหนายสินทรัพยถาวร 891,263          (2,648,323)     3,035,450      

ขาดทนุจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 9,927              261,878         328,306         

ขาดทนุ (กําไร) จากสินทรัพยเชาซื้อกลับคนืตัดบญัชี (1,823,503)      (2,179,426)     (1,133,749)     

ขาดทนุจากสวนลดคาเชา 8,398              14,070          -               

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 65,101,353      2,941,021      4,448,280      

ดอกเบ้ียรบั (2,089,003)      (112,665)       (106,973)       

ดอกเบี้ยจาย 34,273,200      35,567,755    43,419,698    

การเปล่ียนแปลงในสนิทรัพยและหนีส้นิดําเนนิงาน 228,162,728    211,522,105   154,964,170   

สินทรัพยดําเนนิงานลดลง (เพ่ิมขึน้):-

ลูกหนีก้ารคาและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน (65,690,141)     (77,487,507)   49,602,102    

สินคาคงเหลือ (92,502,148)     2,446,370      9,741,104      

รายไดที่ยังไมไดเรียกเกบ็ (9,100,410)      (2,582,644)     (491,679)       

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (6,681,072)      (540,676)       3,804,147      

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (4,768,406)      307,163         1,662,655      

หนีส้ินดําเนนิงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง):-

เจาหนีก้ารคาและเจาหนีห้มุนเวียนอ่ืน 58,386,581      27,877,709    (4,849,511)     

รับคนืภาษีเงินไดนติิบคุคล 40,773,374      -               -               

ประมาณการหนีส้ินสําหรับผลประโยชนพนกังาน (952,432)         (3,322,262)     (2,078,366)     

หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 894,653          337,470         (2,330,503)     

หนีส้ินไมหมุนเวียนอ่ืน 1,239,547        846,139         (1,427,215)     

เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนนิงาน 149,762,274    159,403,867   208,596,904   

รับ (จาย) ภาษีเงินไดนติิบคุคล (18,459,979)     (16,540,966)   26,931,706    

เงินสดสทุธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนนิงาน 131,302,295    142,862,901   235,528,610   

บริษัท ท.ีซี.เจ.เอเซีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับป สิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม
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(หนวย : บาท) 2564 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินฝากธนาคารทีติ่ดภาระค้ําประกนัลดลง -                 -                787,532          

เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 71,560,163      86,116,647     -                

ซือ้เงินลงทุนช่ัวคราว (79,000,000)     (113,000,000)  (10,948,676)    

ซือ้เงินลงทนุในหลกัทรพัยเผื่อขาย -                 35,904,515     (5,000,000)      

เงินสดรับจากการจําหนายลงทนุในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                 (24,500,000)    5,000,000       

ซือ้สินทรัพยถาวร (19,326,151)     (40,279,449)    (27,113,626)    

เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 12,325,174      5,033,431       24,617,875     

ซือ้สินทรัพยสิทธิการใช (275,000)         -                -                

ซือ้สินทรัพยไมมีตัวตัน (20,074,500)     -                (24,000)          

รบัดอกเบ้ีย 1,981,524        112,665          106,973          

เงินสดสทุธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจการลงทนุ (32,808,790)     (50,612,191)    (12,573,922)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบกิเกนิบญัชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสัน้เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 97,697,893      (25,579,375) (21,702,539)

รับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                 40,476,635 -                

ชําระคนืเงินกูยจืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (19,060,933)     (11,409,044) (11,165,830)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวรเชากลับคนื 18,451,612      17,330,990 44,461,358     

ชําระคนืหนีส้ินตามสัญญาเชาซือ้ -                 -                (56,535,564)

ชําระคนืหนีส้ินตามสัญญาเชาการเงิน -                 -                (134,088,697)

ชําระคนืหนีส้ินตามสัญญาเชา (106,628,787)   (106,087,289) -                

เงินสดรับจากหุนสามัญ -                 2,578 -                

จายดอกเบีย้ (33,058,911)     (36,021,609) (42,942,917)

เงินสดสทุธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจการจัดหาเงิน (42,599,126)     (121,287,114)  (221,974,189)  

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 55,894,379      (29,036,404)    980,499          

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด ณ วันตนป 33,641,800      62,678,204     61,697,705     

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด ณ วันสิน้ป 89,536,179      33,641,800     62,678,204     

บริษัท ท.ีซี.เจ.เอเซีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สาํหรับป สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม
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(หนวย : บาท) 2564 2563 2562

อัตราสวนสภาพคลอง

(Liquidity Ratio)

อัตราสวนเงินทนุหมุนเวียน (เทา) 1.23 1.29 1.05

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.64            0.70 0.67

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.21            0.26 0.40

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (คร้ัง) 3.61            3.52 4.36

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉล่ีย (วัน) 99.74          102.27 82.57

อัตราสวนหมุนเวียนสนิคาคงเหลือ (คร้ัง) 3.87            4.74 4.41

ระยะเวลาขายสนิคาเฉล่ีย (วัน) 93.02          75.95 81.63

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา (คร้ัง) 4.25            4.90 5.23

ระยะเวลาชําระหนี้เฉล่ีย (วัน) 84.62          73.47 68.83

วงจรเงินสด (วัน) 8.41 2.48 12.80

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร

(Profitability Ratio)

อัตรากาํไรขั้นตน (%) 16.06 16.88 14.72

อัตราสวนกาํไร(ขาดทนุ)จากการดาํเนินงาน (%) 4.15 5.58           (6.22)          

อัตรากาํไร(ขาดทนุ)สุทธ ิ(%) (3.06)           2.26           (6.07)          

อัตราตอบแทนผูถือหุน (%) (2.40)           0.65           (3.75)          

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

(Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย (%) (1.46)           0.42           (2.39)          

อัตราหมุนของสนิทรัพย (เทา) 0.48            0.43 0.39

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

(Financial Policy Ratio)

อัตราสวนหนี้สนิตอสวนของผูถือหุน-สวนของบริษัท (เทา) 0.65 0.55 0.69

อัตราการจายเงินปนผล (%) 0.00 0.00 0.00

ขอมลูตอหุน

กาํไร(ขาดทนุ)สทุธติอหุน (%) (0.61)           0.11           (0.63)          

บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จาํกัด (มหาชน) 

อัตราสวนทางการเงิน
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5.ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสำคัญอ่ืน  
 5.1 ข้อมูลท่ัวไป 

บริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จำกัด (มหาชน)  ประกอบธุรกิจ นำเข้า ส่งออก จำหน่าย เครื่องจักรกลที่ใช้ในงานก่อสร้าง  
รถยกหรือยานยนต์อุตสาหกรรมเพ่ือการจัดการคลังสินค้า  เครนติดหลังรถบรรทุก  และสินค้าประเภทโลหะเป็นต้น ทะเบียน
เลขที่ 0107538000134  ณ 31 ธันวาคม 2564  มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว 1,055,963,360 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญ 105,596,336 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 3 / 4 หมู่ 9 ถนนบางนาตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 0-2312-6699  โทรสาร 0-2312-6711 Home Page:http://www.tcjasia.com  

 บริษัทมีบริษัทย่อย 2  บริษัท คือ 

1. บริษัท บ๊ิกเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด ทะเบียนเลขท่ี 0105534050216 ประกอบธุรกิจ ให้เช่า รถเครน 
รถขุด รถตัก รถบดถนน รถบรรทุกติดเครน  และเคร่ืองจักรหนักเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและขนส่ง สำนักงาน
ใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 3 /4-5 หมู่ 9 ถนนบางนาตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563  มีทุนจดทะเบียนจำนวน 800,000,000 บาท  ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 80,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่า
ตราไว้หุ ้นละ 10 บาท   ทั ้งน้ีจำนวนหุ ้นที่บริษัทฯ ถือ 79,999,994 หุ ้น   คิดเป็นร้อยละ 99.99       โทรศัพท์ 
023126217-24 โทรสาร 023126747-8  http://www.bigcrane.co.th 

2. บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด(“โตโย”) ทะเบียนเลขที่ 0105542099504 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 89 หมู่ที่ 9 

ถนนมิตรภาพ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อ
เหล็กไร้สนิม ท่ีใช้ในวงการก่อสร้าง ตกแต่งบ้าน โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
ยาและเวชภัณฑ์ ณวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 400,000,000 บาท 
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 4,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาทจำนวนหุ้นท่ีบริษัทฯ ถือ 2,040,000 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 51 โทรศัพท์ 022740852-9 โทรสาร 022740850  http//www.toyomillennium.com 

บุคคลอ้างอิง   
1) นายทะเบียนหุ้นสามัญ 

 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
10400 โทรศัพท์ 0 2009-9000 โทรสาร 0 2009-9991 

2) ผู้สอบบัญชี 

 นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที่ 8134 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 178 อาคาร
ธรรมนิติ ซอย เพ่ิมทรัพย์ แขวง บางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  โทรศัพท์ : 0 2596 0500  

 

ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  บริษัทมิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายท ี่ยังไม่ส้ืนสุด ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ 

ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
อย่างมีนัยสำคัญ  
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บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จำกัด (มหาชน) 
T.C.J.Asia Public Company Limited 

 

 

ส่วนท่ี 2 

การกำกับดูแลกิจการ 
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6.นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการท่ีดี มีความมุ่งม่ันและต้ังใจท่ีจะปฏิบัติตาม
หลักการดังกล่าว โดยได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการ
ตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรม
ทางธุรกิจในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of 

Best Practices) ท่ีเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีดังน้ี 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ 

6.1.1 นโยบายและแนวปฎิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังน้ี 

กรรมการตรวจสอบ :  ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระประกอบด้วย 

 ก.รายช่ือและตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายช่ือ ตำแหน่ง 
1.นายพงษ์ศกัดิ์ อังสุพันธ์ุ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2. นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. นายสุรชัย ชมภูไพสร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

       * หมายเหตุ  กรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

 ข.ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2552 เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2552 ได้มีมติ 

กำหนด ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (internal audit) 
 ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
 ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ี
 รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทำหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

5) พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย
 และข้อกำหนดของตลาดทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
 บริษัท 

6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

6.1 ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
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6.2 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

6.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของ 

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

6.4 ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

6.5 ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

6.6  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ 

ท่าน 

6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 
(charter) 

6.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :   คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจาณา
ค่าตอบแทนกำหนด   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย 

 รายช่ือ ตำแหน่ง 
1. นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสุรชัย ชมภูไพสร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส กรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบ้ืองต้นท่ีเหมาะสม โดยใช้ข้อมูล
ค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการ
พิจารณากำหนด ก่อนนำเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาตัดสินใจข้ันสุดท้าย 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

กรรมการบริษัท 

 การสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสําคัญกับบุคคลที่มี ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการ
ทํางานท่ีดี และมีภาวะผู้นําวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศ
เวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังจะคํานึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย โดยมีกระบวนการท่ี
โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจะมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาและนำเสนอบุคคล
ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาว่าเห็นควรนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือกหรอืไม่ 
หากเห็นควรก็จะนำรายชื่อพร้อมประวัติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก   ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการมี
หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่าง
น้อย 5 คน โดยให้ท่ีประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกต้ัง และให้คณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ 
และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่นอ้ย
กว่าก่ึงหน่ึงของจำนวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการดังต่อไปน้ี 
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 1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง  

 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น 

  กรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  

 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการท่ี 
  จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ง น้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
  เท่ากันเกินจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน  ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโด ยอัตรา ถ้า
จำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้อง
ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้
กรรมการท่ีอยู่ในตำแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปน้ันอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีก
ก็ได้ 

 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเม่ือ  

 (1) ตาย 

 (2) ลาออก 

 (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด 

 (4) ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 

 (5) ศาลมีคำส่ังให้ออก 

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในส่ีของจำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำนวน
หุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

กรรมการอิสระ 

 ผู ้ถือหุ ้นหรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) เป็นผู ้แต่งตั ้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน เข้าร่วมใน
คณะกรรมการบริษัท   เพ่ือทำหน้าท่ีในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท   หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตาม
หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัทโดยคุณสมบัติของผู้ที่มาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระพิจารณาจากคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พรบ.บริษัทมหาชน  และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  รวมถึง
ประกาศ ข้อบังคับ  และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระมีคุณวุฒิการศึกษาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (เช่น 

ความเชี่ยวชาญทางบัญชีและการเงิน ประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสมอื่น ๆประกอบกัน  เพื่อนำมาเสนอต่อท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป 

กรรมการตรวจสอบ 

ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท  (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งต้ังกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่านเข้าร่วมใน 

คณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็น
กรรมการอิสระและมีจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วย
คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
 ร่วมและนิติบุคคล ท่ีอาจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย 
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2. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง 

3. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และนิติบุคคลท่ีอาจมี     
ความขัดแย้ง ในลักษณะท่ีอาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้  
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่
น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง 

4. ไม่ทำรายการเกิน 20 ล้านบาท หรือ 3 % ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า  ยกเว้น 

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนทำรายการด้วยมติเอกฉันท์ มีเหตุจำเป็นและสมควร ไม่ได้เกิดข้ีนสม่ำเสมอ
และต่อเน่ือง รวมท้ังได้เปิดเผยการทำรายการในแบบ 56-1/รายงานประจำปี/หนังสือนัดประชุม (กรณีต่อวาระ) 

5. ห้ามเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพทุกกรณี  ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย การประเมิน
ราคาทรัพย์สิน ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนทำรายการด้วยมติเอกฉนัท์ 
มีเหตุจำเป็นและสมควร ไม่ได้เกิดขึ้นสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง รวมทั้งได้เปิดเผยการทำรายการในแบบ 56-1 /

รายงานประจำปี/หนังสือนัดประชุม (กรณีต่อวาระ) 
6. ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตรผู้บริหาร ผู้ถือ

หุ้นใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังเพ่ือเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้เก่ียวข้อง 

 กับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

8.   ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัท 

9. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ 

 บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ 

10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่ม เฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

11.   มีความรู้ดีและมีประสบการณ์เพียงพอท่ีสามารถทำหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบโดยมีกรรมการ  
 ตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
 การเงินได้       

ผู้บริหาร 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
ธุรกิจและจะต้องได้รับการอนุมัตจิากประธานกรรมการบริหารซ่ึงเป็นบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยน้ัน บริษัทได้มีการจัดส่งกรรมการบริหารของบริษัท เข้าไปดำรงตำแหน่ง
เป็นกรรมการบริหารบริษัทย่อยร่วมด้วย มีหน้าที่ในการควบคุม และกำหนดนโยบายการบริหารกิจการงานต่างๆ ของบริษัท
ย่อย และผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน  กล่าวคือ  
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 บริษัท บ๊ิกเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ ณ.วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ประกอบไปด้วยกรรมการ 7 ท่านคือ 

 

             รายช่ือ ตำแหน่ง 

1. นายกนกศักด์ิ ป่ินแสง 

2. พลเอกณัฐติพล กนกโชติ  

3. พลเอกประเสริฐ ยังประภากร 

4. นายวิชิต ลือชัยประสิทธ์ิ 

5. นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ * 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการ 

6. นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส * กรรมการบริหาร 

7. นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส * กรรมการผู้จัดการ 

      หมายเหตุ  * หมายถึง กรรมการบริษัทย่อยท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท 

 

 โดยกำหนดจำนวนหรือช่ือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส  
 นายทรงวุฒิ  ไกรภัสสร์พงษ์ นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส กรรมการสองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกัน  
 และประทับตราสำคัญบริษัท 

  

 บริษัท โตโยมิลเลนเนียม จำกัด ณ.วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ประกอบไปด้วยกรรมการ 3 ท่านคือ 

 รายช่ือ ตำแหน่ง 
1.นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส * 
2.นายสมศกัดิ์ สิริเลอสรวง 

3.นางสาวนันทพัทธ์ ธนาพัฒน์โชคชัย 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 หมายเหตุ  * หมายถึง กรรมการบริษัทย่อยท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท 

 โดยกำหนดจำนวนหรือช่ือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นดังน้ีคือ นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส  
           นายสมศักดิ์ สิริเลอสรวง นางสาวนันทพัทธ์ ธนาพัฒน์โชคชัย กรรมการสองในสามคนนี้ ลายมือชื่อร่วมกันและ
 ประทับตราสำคัญของบริษัท 

  6.1.2  นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

สิทธิของผู้ถือหุ้น  
 1) คณะกรรมการตระหนักถึงหน้าท่ีในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพ้ืนฐาน อันได้แก่ 

 ก. สิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอน และได้รับสารสนเทศท่ีเพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบท่ีเหมาะสม       ใ น
การตัดสินใจท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทและตนเอง 

 ข. สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง                                   
       ในนโยบายท่ีสำคัญของบริษัทและในสิทธิของผู้ถอืหุ้นท่ีคณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากท่ี
  ประชุมผู้ถือหุ้น  
 ค. สิทธิเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีอิสระ 

 ง. สิทธิในส่วนแบ่งกำไร         
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 2) ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ เวลา ที่บริษัทได้จัดไว้อย่างเหมาะสม       
ตลอดจนวาระการประชุม และข้อมูลทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ต้องพิจารณา ซึ่งในวาระการ จ่ายเงินปันผลนั้นบริษัทฯได้
เปิดเผยจำนวนเงินท่ีจ่ายจริงเปรียบเทียบกับนโยบาย โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการ
ประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3  วัน ติดต่อกัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม รวมถึง
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้าไว้ใน Website   ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร 

 3) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคะแนนเสียง
เท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 

 4) ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้คณะกรรมการเพิ่มเรื่องใน
วาระการประชุมและสามารถต้ังคำถาม ขอคำอธิบายและแสดงความเห็นของตนได้อย่าง เหมาะสม 

 5) ประธานกรรมการ กรรมการและผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือตอบคำถาม
แก่ผู้ถือหุ้น 

 6) หลังการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงสารสนเทศเก่ียวกับผลการพิจารณาและผลของการลงคะแนนเสียง 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 1)  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นท่ีตนมี และมีความเท่าเทียมกันในสารสนเทศ เกี่ยวกับบริษัท 

 2) ผู้ถือหุ้นจะได้รับสารสนเทศที่จำเป็นอย่างเพียงพอและยุติธรรม ทันเวลา จากบริษัท และบริษัทไม่แสดงความเอน
เอียงกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง โดยการให้สารสนเทศท่ียังไม่เปิดเผย 

 3)  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติโดยยุติธรรม 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่พนักงานและ
ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เน่ืองจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซ่ึงจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับ
บริษัท ซ่ึงถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 1) คณะกรรมการตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนดและสนับสนุนให้มีการเงินท่ี
ม่ันคงอย่างย่ังยืน คณะกรรมการม่ันใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี 
 2) กรรมการคำนึงถึงผลประโยชน์ท่ีได้รับและการทำประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความได้เปรียบเชิงการ
แข่งขัน และการทำกำไรให้กับบริษัท       
 3) คณะกรรมการจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรร ณหรือ
พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึง
รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วน
ได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทมุ่งมั่นใน การให้
ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล ทางการเงิน 
และสาธารณชนทั่วไป โดยให้ความสำคัญอย่างที่สุดในการสื่อสารอย่างเปิดเผย ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และสม่ำเสมอ
เกี่ยวกับข้อมูลในอดีตและการสร้างมูลค่าในอนาคต ไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งในด้านบวกหรือ ด้านลบ แต่บริษัทยังคง
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ตระหนักถึงความจำเป็นในการเก็บความลับทางธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ทั้งน้ี
นโยบายน้ีจะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้ครอบคลุมถึงทุกวิธีที่บริษัทใช้ในการ
สื่อสาร เช่น รายงานประจำปี และรายงาน ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ข่าว เอกสารแถลงข่าว จดหมายถึงผู้ถือหุ้น 
เว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังรวมไปถึง การพูดโดยวาจาทั้งการประชุมเป็นกลุ่มและการประชุมสองต่อสอง หรือ  การพูด
ผ่านโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์และนักลงทุน การให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ หรือสื่ออื่นๆ การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน และ
การแถลงข่าว เป็นความมุ่งม่ัน ของบริษัทท่ีจะให้นโยบายน้ีใช้กับบุคคลท่ีมีผลต่อการบริหารงานของบริษัท และสนับสนุนให้ 
บุคคลเหล่าน้ันใช้นโยบายน้ี 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

          1)    ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์     

  การสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯจะให้ความสําคัญกับบุคคลที่มี ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์มีประวัติการ
ทํางานที่ดี และมีภาวะผู้นําวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศ
เวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังจะคํานึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย โดยมีกระบวนการท่ี
โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น 

2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลอย่างรอบคอบเม่ือเกิด
รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  รวมท้ังกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องนำข้อมูล
ภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนดังน้ี 

 - รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  :  คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้ทราบถึงรายการท่ี
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมี
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์  โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length 
Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทในข้อ 5 (งบการเงินของบริษัทและบริษัท
ย่อย  สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)แล้ว 

3) การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่านประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการอิสระ  4 ท่านและ
กรรมการตรวจสอบ  3  ท่าน คิดเป็นร้อยละ 57 ของกรรมการท้ังคณะ 

4) การรวมหรือแยกตำแหน่ง 

 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่าย
บริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและ
การบริหารงานประจำ 

5) การประชุมคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือนและมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจำเป็น โดย
มีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และประธานกรรมการ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระ
การประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ส่งให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มี
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เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2564  
ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามปกติจำนวน  4 ครั้ง  ทั้งนี้ ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร 
จัดเก็บรายงานการประชุมผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้    
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย 

รายช่ือกรรมการ            คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการสรรหา การเข้าร่วม 

    (จำนวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม/จำนวนคร้ังท่ีประชุม) ตรวจสอบ และพิจารณาค่าตอบแทน การประชุมผู้ถือหุ้น 

1.       นาย อำนวย ปรีมนวงศ์ x x 1/1 

2.       นาย ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ ์ x x 1/1 

3.       น.ส. อนันญา ฉัตรจุฑามาส x 1/1 1/1 

4.       นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส x x 1/1 

5.       นาย พงษ์ศักด์ิ อังสุพันธ์ุ * 3/4 x 1/1 

6.       นาย ธาดา พฤฒิธาดา * 4/4 1/1 1/1 

7.       นาย สุรชัย ชมภูไพสร * 4/4 1/1 1/1 

 

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติ 
 บริษัทออกข้อพึงปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพ่ือให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม  และบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และติดตามการปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย 

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

 -  กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 -  ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่
มีหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง  
 คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า
การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดำรงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สิน และเพ่ือให้ทราบจุดอ่อนเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับ
ที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2564 

6.3 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกากับดูแลกิจการใน
รอบปีที่ผ่านมา 

 6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแล
 กิจการ หรือกฏบัตรคณะกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมา 
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ในปี 2564 ไม่มีเปล่ียนแปลง
6.3.2 การปฎิบัติในเร่ืองอ่ืนๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

ในปี 2564 ไม่มีเปล่ียนแปลง

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนกังาน และอ่ืนๆ

7.1 โครงสร้างกำกับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

ชุดย่อย  ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปรากฏตามแผนภาพต่อไปน้ี

7.2 ข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการของบริษัทปัจจุบันมีจำนวน 7 คน ประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้่บริหาร
และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน ท้ังน้ีกรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหน่ึง 
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ท่ีประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกต้ัง และให้คณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการ
ด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสม
ด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำนวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร

โครงสรางการกํากับดแูลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจาหนาท่ี
บริหาร

ประธาน
กรรมการบริหาร

ผูตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
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 คณะกรรมการบริษัท ณ.วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 7 ท่านดังน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ตำแหน่ง วันท่ีได้รับตำแหน่ง 

1.   นายอำนวย ปรีมนวงศ์ * กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 11 พฤษภาคม 2560 

2.   นาย พงษ์ศกัดิ์ อังสุพันธ์ุ * 
กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

15 พฤศจิกายน 2549 

3.    นาย ธาดา พฤฒิธาดา * 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
สรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน 

1 พฤศจกิายน 2548 

4.    นาย สุรชัย ชมภูไพสร * 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
สรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน 

1 พฤศจกิายน 2548 

5.    นาย ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ ์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 10 สิงหาคม 2549 

6.      นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส กรรมการบริหาร 30 เมษายน 2553 

7.     น.ส. อนันญา ฉัตรจุฑามาส 
กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน 

24 พฤศจิกายน 2548 

                  
      หมายเหตุ * กรรมการท่านเหล่านี้ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท หรือบริษัทในเครือ  มีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้น
รายใหญ่  โดยถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทรว่ม 

และนิติบุคคล ท่ีอาจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย  สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  

 ข้อมูลของกรรมการและผู ้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อยที ่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตาม
รายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 1 และแสดงรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อยตามเอกสารแนบ 2  

วาระการดำรงตาแหน่งของกรรมการบริษัท 

 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา  ถ้า
จำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) หลังปีที่สอง 
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในตำแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปน้ันอาจจะเลือกเข้า
รับตำแหน่งอีกก็ได้” 
ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัท 

- คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและมีอำนาจกระทำการ
ใดๆ ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือท่ีเก่ียวข้องกับการดังกล่าวน้ัน 

- คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้  
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท 
คณะกรรมการอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทได้ 
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-  มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมกรรมการคน
หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลง คะแนนในเรื่องนั้นใน
กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

-  กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีบริษัททำข้ึนไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม 
หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

- คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง 

-  ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน 
หรือบริษัทมหาชนอื่นๆ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพ่ือ
ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อ่ืน เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งต้ัง 

          -  คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถอืหุ้น 
และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท 
หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้แต่ต้องแจง้ให้
นายทะเบียนทราบก่อน 

- ภายใต้บังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขาย หรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของ
บริษัท หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทกว่าสามปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความ หรือย่ืนฟ้องต่อศาล 
หรือมอบข้อพิพาทใดๆ ให้อนุญาโตตุลาการ 

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านท่ีมีความเป็นอิสระ ซ่ึงเพียงพอและสามารถถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงาน 

ของคณะกรรมการได้ อีกทั้งบริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ต่างบุคคลกัน เพื่อเป็น
การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
โปร่งใส มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเพียงพอ  ท้ังนี้ในมติการอนุมัติการทำรายการที่สำคัญยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี  
 7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
 คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษั ท ม ีว ัตถุประสงค์เพ่ือช่วย
คณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือให้กิจการมีระบบการกำกับดูแลท่ีดี เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ ตลอดจนความน่าเช่ือถือของรายงาน
ทางการเงิน อีกท้ังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ท่ีมีความรู้
ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน สามารถสอบทานรายการทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลให้การดำเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากข้ึนคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าท่ีตามมติคณะกรรมการ
บริษัทคร้ังท่ี 2/2552 เม่ือวันท่ี 10 เมษายน  2552 

คณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบันมีจำนวน 3 คน ดังมีรายชื่อต่อไปน้ี 
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รายช่ือ ตำแหน่ง 
1.นายพงษ์ศกัดิ์ อังสุพันธ์ุ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2. นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. นายสุรชัย ชมภูไพสร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

       *หมายเหตุ  กรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (internal audit) 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทำหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำหนดของตลาดทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท 

6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

6.1 ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

6.2 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

6.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด 
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

6.4 ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

6.5 ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน 

6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎ
บัตร (charter) 

6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต  หน้าที่และความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและกา หนดค่าตอบแทน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้คำ 
เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท ในการคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นกรรมการบริษัท และในการกำหนด
อัตราคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทเพ่ือนำเสนอขออนุมัตจิากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  
 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย โดยคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  

 รายช่ือ ตำแหน่ง 
1. นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสุรชัย ชมภูไพสร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส กรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบ้ืองต้นท่ีเหมาะสม โดยใช้ข้อมูล
ค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการ
พิจารณากำหนด ก่อนนำเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาตัดสินใจข้ันสุดท้าย 

 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 

7.4.1 รายช่ือและตำแหนง่ผู้บริหาร 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปน้ี 

รายช่ือ ตำแหน่ง 
1. นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3. นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส 

4. นายทัสชน ลีลาประชากุล 

5. นายชาญวุฒิ วรรณโภสพ 

กรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 

 

Organization Chart   
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แผนผังโครงสร้างองคก์ร 

บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จำกัด (มหาชน) ปี 2564 

   

หมายเหตุ ข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามรายละเอียดที่ปรากฏเอกสาร
แนบ 1 และแสดงรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อยตามเอกสารแนบ  
 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1) เป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการท้ังหลายท้ังปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าท่ีดำเนินการ ภายในขอบเขตของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท 

2) เป็นผู้รับผิดชอบในด้านการผลิตของบริษัท 

3) เป็นผู้รับผิดชอบในด้านการขายและการตลาดของบริษัท 

4) เป็นผู้รับผิดชอบในด้านบัญชีและการเงินของบริษัท 

อำนาจอนุมัติ และการทำธุรกรรมของบริษัทฯ 

1) การทำธุรกรรมทางการค้าปกติของบริษัทฯ ระบุให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามท่ีจดทะเบียนไวต่้อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คือ นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส นายทรงวฒิุ  ไกรภัสสร์พงษ์ นางภัณฑิรา ฉัตร
จุฑามาส กรรมการสองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราบริษัท 

2) การทำธุรกรรมเก่ียวกับการขอวงเงินสินเชื่อ การกู้ยืมเงิน การค้ำประกันการกู้ยืมเงิน จำนอง ซ้ือ-ขาย อสังหาริมทรัพย์
ท่ีจะต้องจดทะเบียน การเปิด-ปิดบัญชีธนาคารประเภทต่างๆ ให้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่กรณี
ท่ีกฎหมายกำหนดให้ใช้มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

      

 

 

 

       

              

Board of Directors

T.C.J. Asia Public Company Limited

The Audit Committee

Tube Business

Managing Director

คุณสมศกัดิ�  สิรเิลอสรวง

TOYO MILLENIUM

President

ดร.ทรงวุฒ ิไกรภสัสรพ์งษ์

Accounting and Finance

Chief Finance Officers

คุณชาญวุฒ ิ วรรณโภสพ

TCJ / BIG CRANE

AF FN

Metal Material  (MT)

Chief Operation Officers

คุณทัสชน  ลลีาประเสริฐกุล

TCJ

MT-SL MT-PJ MRD

Supporting Function

Managing Director 

คุณอนันญา ฉัตรจุฑามาส

TCJ / BIG CRANE

SL-CE

Construction Equipment (CE)

Senior  General  Manager
คุณอาทติย์  บุญมาก

TCJ

IM/GAHR PS QS SQA IT AD

Equipment Trading & Rentals Business

Managing Director

คุณอนนัญา ฉตัรจุฑามาส

TCJ / BIG CRANE

Chief Executive Officer

คุณภณัฑริา ฉตัรจุฑามาส

MT-ADMT-WH
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กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1) บริษัท บ๊ิกเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ ณ.วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ประกอบไปด้วยกรรมการ 7 ท่านคือ 

             รายช่ือ ตำแหน่ง 

1. นายกนกศักด์ิ ป่ินแสง 

2. พลเอกณัฐติพล กนกโชติ  

3. พลเอกประเสริฐ ยังประภากร 

4. นายวิชิต ลือชัยประสิทธ์ิ 

5. นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ * 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการ 

6. นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส * กรรมการบริหาร 

7. นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส * กรรมการผู้จัดการ 

      หมายเหตุ  * หมายถึง กรรมการบริษัทย่อยท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท 

 โดยกำหนดจำนวนหรือช่ือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส  
 นายทรงวุฒิ  ไกรภัสสร์พงษ์ นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส กรรมการสองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกัน  
 และประทับตราสำคัญบริษัท 

2)  บริษัท โตโยมิลเลนเนียม จำกัด ณ.วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ประกอบไปด้วยกรรมการ 3 ท่านคือ 

 รายช่ือ ตำแหน่ง 
1.นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส * 
2.นายสมศกัดิ์ สิริเลอสรวง 

3.นางสาวนันทพัทธ์ ธนาพัฒน์โชคชัย 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 หมายเหตุ  * หมายถึง กรรมการบริษัทย่อยท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท 

 โดยกำหนดจำนวนหรือช่ือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นดังน้ีคือ นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส  
           นายสมศักดิ์ สิริเลอสรวง นางสาวนันทพัทธ์ ธนาพัฒน์โชคชัย กรรมการสองในสามคนนี้ ลายมือชื่อร่วมกันและ
 ประทับตราสำคัญของบริษัท 

7.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนกรรมการ เมื ่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู ้ถือหุ้นครั ้งที ่ 24 ได้มีมติกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ดังน้ี 
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(1) ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 จำนวน 7 ท่าน   

- ค่าตอบแทนท่ีจ่ายเป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเบ้ียประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเงินท้ังส้ิน 1.94 ล้านบาท   
- ค่าตอบแทนอ่ืน ไม่มี 

(2)  ค่าตอบแทนรวมผู้บริหารของบริษัท ในงวดปี 2564  มีดังน้ี 

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ผลตอบแทนอื่น ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10.41 ล้านบาท/ปี และ 30.58 ล้านบาท/ปี สำหรับงบ
 การเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมตามลำดับ   

- ค่าตอบแทนอ่ืน  ไม่มี 
 7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนกังาน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  พนักงานในบริษัทไม่รวมผู้บริหารและพนักงานของบริษัทย่อยมีทั้งส้ิน 59  คน มีผลตอบแทน
รวมของปี 2564  เป็นเงิน    17.55   ล้านบาท ลักษณะผลตอบแทนท่ีให้กับพนักงานคือเงินเดือน ค่าล่วงเวลาเบ้ียเล้ียง โบนัส 
และค่านายหน้าจากการขาย มีสายงานหลักดังน้ี 

 สำนักบริหาร        3  คน 

 บัญชี         4  คน 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ       2  คน   

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2564 ปี 2563 

ค่าตอบแทนของกรรมการ   

1.ค่าตอบแทนรายเดือน   

   -ประธานกรรมการ 20,000 บาท/คน/เดือน 20,000 บาท/คน/เดือน 

   -กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดือน 15,000 บาท/คน/เดือน 

   - เลขานุการบริษัท 7,500 บาท/คน/เดือน 7,500 บาท/คน/เดือน 

2.ค่าเบ้ียประชุม   

   - ประธานกรรมการ 20,000 บาท/คน/คร้ัง 20,000 บาท/คน/คร้ัง 

   - กรรมการ 10,000 บาท/คน/คร้ัง 10,000 บาท/คน/คร้ัง 

   - เลขานุการบริษัท 5,000 บาท/คน/คร้ัง 5,000 บาท/คน/คร้ัง 

3.ค่าตอบแทน(โบนัส)   

คณะกรรมการบริษัท ไม่มี ไม่มี 
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย :  (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และอนุกรรมการอ่ืนๆ ) 
ค่าตอบแทนรายเดือนกำหนดจ่ายเพิ่มขึ ้นจากค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการเฉพาะตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ   ค่าเบ้ียประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายคร้ังเฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม  
1.ค่าตอบแทนรายเดือน   

-ประธานกรรมการตรวจสอบ  5,000 บาท/คน/เดือน 5,000 บาท/คน/เดือน 

2.ค่าเบ้ียประชุม   

   - ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/คร้ัง 20,000 บาท/คน/คร้ัง 

   - กรรมการ 10,000 บาท/คน/คร้ัง 10,000 บาท/คน/คร้ัง 
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 ขาย         8         คน 

     คลังสินค้าและขนส่ง     15  คน 

 โครงการ       12            คน 

     โรงงาน        7  คน 

     เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยวิชาชีพ       1  คน  

     ทรัพยากรมนุษย์      10  คน 

 7.6 ข้อมูลสาคัญอ่ืน ๆ 

เลขานุการบริษทั 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 3/2560 ได้มีมติแต่งต้ังให้ นายสมชาย เอ่ียมรอด เข้าทำหน้าท่ี เลขานุการ
บริษัท ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 

ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี 

 นายชาญวุฒิ วรรณโพสพ ได้รับแต่งต้ังดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบัญชีและการเงินโดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 5 
เมษายน  2561 เพ่ือทำหน้าท่ีควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

            ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติ ให้แต่งต้ังบริษัท แฮป
ป้ีทูคอนซัลท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2564  สำนักงานต้ังอยู่เลขท่ี 119/362 หมู่บ้าน เพอร์เฟคเพลส 2 หมู่ที่ 1 
ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 -  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

รายการท่ี ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี 

1 บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จำกัด (มหาชน) นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล 
ทะเบียนเลขท่ี 8134 จาก     

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 

1,050,000 

2 บริษัท บ๊ิกเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด 680,000 

3 บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด 620,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 2,350,000 

 - ค่าบริการอ่ืน (Non – Audit fee) : ไม่มี 
 

8. รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 

 8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมา 

                  ในปี 2564 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4 ครั ้งโดยมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการดังน้ี  
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รายช่ือ ตำแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จำนวนคร้ังท่ี
ประชุม 

จำนวนคร้ังท่ีเข้าร่วม
ประชุม 

1.   นายอำนวย ปรีมนวงศ์ * กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 4 4 

2.   นายพงษศั์กด์ิ อังสุพันธ์ุ * 
กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการ/

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4 3 

3.    นายธาดา พฤฒิธาดา * 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

4 4 

4.    นายสุรชัย ชมภูไพสร * 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

4 4 

5.    นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ ์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 4 4 

6.      นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 4 4 

7.     น.ส.อนันญา ฉัตรจุฑามาส 
กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและ
กำหนดคา่ตอบแทน 

4 4 

 

 8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีท่ีผ่านมา 

 ในปี 2564 ม ีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั ้งโดยมีส ัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการสอบดังน้ี  

รายช่ือ ตำแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

จำนวนคร้ังท่ี
ประชุม 

จำนวนคร้ังท่ีเข้าร่วม
ประชุม 

 

1.   นายพงษศั์กด์ิ อังสุพันธ์ุ  กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4 3 

2.    นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
4 4 

3.    นายสุรชัย ชมภูไพสร * กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 4 4 

 ท้ังน้ีทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าท่ีโดยครอบคลุมเร่ืองดังต่อไปน้ี 

1. สอบทานและตรวจสอบรายงานทางการเงิน 

2. พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้การดา เนินงานของบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมายหรือข้อกา หนดอ่ืนท่เี ก่ียวข้อง 
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4. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

5. พิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมท้ังพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี 

6. ให้ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

9.การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

  9.1 การควบคุมภายใน 

 1. โครงสร้างการควบคุมภายใน 

 การตรวจสอบภายในเป็นส่ิงท่ีจําเป็นและสําคัญในการบริหารงานขององค์กร เน่ืองจากการตรวจสอบภายในเป็นการ
ควบคุมภายในที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมที่มีอยู่นั้นมีการปฏิบัติจริงอย่าง
สม่ำเสมอและเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อนและพัฒนาระบบการดําเนินงานที่มีอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น บริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสรรหาและคัดเลือกผู ้ตรวจสอบภายในซึ ่งเป็น
บุคคลภายนอกเป็นอิสระจากบริษัททําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไ ปตามระเบียบที่วางไว้ 
รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงาน นั้น ๆ โดยยึดหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี ท้ังน้ี ผู้ตรวจสอบภายใน สามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี เน่ืองจาก สามารถรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  
 2.สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในท่ีดี ดังน้ี 

 ก.กําหนดนโยบาย เป้าหมายและทิศทางดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 ข.นำหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีมาเป็นแนวปฏิบัติ โดยแจ้งให้พนักงานทุกคนได้ทราบและปฏิบัติหน้าท่ีให้ เป็นไป
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีนี้ 
  ค.การจัดการโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาและความสัมพันธ์ ระหว่าง  หน่วยงาน  
ภายใน องค์กรที่ชัดเจน มีการกําหนดอํานาจการอนุมัติตามระดับตําแหน่ง เพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถ ดําเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ง.มีระเบียบบริษัทว่าด้วยการงบประมาณ การเงินและการบัญชี การบริหารงานบุคคล การจัดหา และจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์และการจัดหาพัสดุ เพ่ือให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามระเบียบ 

  จ.มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะตําแหน่ง โดยกําหนดลักษณะงาน หน้าท่ี ระดับ ความรู้ ความสามารถ ทักษะของ
ตำแหน่ง มีการมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในแต่ละตําแหน่งอย่างเหมาะสม 

  ฉ.มีการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในเรื่องการสรรหาบุคคลให้เหมาะสมกับตําแหน่ง การพัฒนาบุคลากร และ การ
ฝึกอบรมการเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมทั้งมีการวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานให้
เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 

 3. กิจกรรมควบคุม 

  ก.ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและควบคุมผลการดําเนินงาน และมีการรายงานผลการ
 ดําเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ทันต่อเหตุการณ์ 

  ข.มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงาน 3 ด้าน คือ  หน้าที่อนุมัติ  หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูล
สารสนเทศ และหน้าท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ให้แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน  
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 ค. สําหรับธุรกรรมแต่ละประเภท บริษัทมีการกําหนดผู้มีอํานาจอนุมัติวงเงินเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ง. มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหายหรือใช้ไปในทางท่ีไม่เหมาะสม 

 4. ระบบติดตามและประเมินผล 

 ก. มีการจัดทำรายงานเปรียบเทียบผลงานท่ีเกิดข้ึนกับเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
 ข. มีการตรวจสอบภายใน และเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ค.ให้ผู้บริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อพบการทุจริต หรือสงสัยว่ามีการทุจริตมีการปฏิบัติที่ฝ่า ฝืน
กฎหมายและมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ในปี 2564 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สรรหาและคัดเลือกบริษัท บริษัท แฮปปี้ทูคอนซัลท์ จำกัด จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ และ
สอบทานระบบการปฎิบัติงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติ
อย่างมีสาระสำคัญ และช่วยเสนอแนะ เพ่ือตรวจติดตามระบบการ ควบคุมภายในของบริษัท และเสนอแนวทางแก้ไขหาก
พบจุดอ่อน โดยบริษัท แฮปป้ีทูคอนซัลท์ จำกัด ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

 

 9.2 รายการระหว่างกัน 

รายละเอียดรายการระหว่างกนักับบริษัทย่อย 

ในปี 2564 บริษัทมีการทำรายการระหว่างบริษัทย่อย โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการการค้าตามปกติและเป็นราคา
ตลาด รายการบัญชีที่มีสาระสำคัญท่ีเกิดข้ึนระหว่างกัน มีรายละเอียด ดังน้ี.- 
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บคุคลท่ีอาจมีความขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ  ประเภทรายการ ณ ส้ินป 2564 (บาท) ลักษณะและเง่ือนไขของรายการ

บริษทั บิก๊เครน แอนด  เปนนติิบคุคลที่บริษทั ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 49,480,617             รายการที่เกิดจากการขายสินคาและอะไหล

อิควิปเมนต เรนทลัส จํากัด ถือหุนอยูรอยละ 99.99 รายการที่เกิดจากคาเชาอาคารและคาบริการ

และมีกรรมการรวมกัน ดอกเบีย้คางรับ 16,917,605             ดอกเบีย้เงินกูยืม

เงินใหกูยืม 61,500,000             เงินใหกูยืมเพ่ือเปนเงินทนุหมุนเวียน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอ่ืน 394,008                   เกิดจากการซ้ืออะไหลและบริการ

รายไดจากการขาย - เคร่ืองจักร 1,714,000                ขายเคร่ืองจักรกลหนกั

ราคาขายเปนราคาทนุบวกกําไรสวนเพ่ิม

เปนราคาเชนเดียวกับลูกคารายอ่ืนๆ

รายไดจากการขาย - อะไหล 563,532                   ขายอะไหลเพ่ือการซอมบํารุงรักษา

ราคาขายเปนราคาทนุบวกกําไรสวนเพ่ิม

เปนราคาเชนเดียวกับลูกคารายอ่ืนๆ

รายไดคาเชาและคาบริการ 12,324,000             เปนรายการใหเชาอาคารและยานพาหนะ

คิดตามพ้ืนที่ใหเชาจริงและจํานวนรถที่ใชจริง

คิดราคาตลาดตามเง่ือนไขปกติ

ดอกเบีย้รับ 3,955,177                ดอกเบีย้เงินกูยืม

รายไดอ่ืนๆ 503,304                   เปนรายไดเบด็เตล็ดอ่ืนๆทั่วไป

ตนทนุขาย 2,850,314                เปนคาบริการติดตั้งและปรับสภาพสินคา

คาใชจายในการบริหาร 175,913                   คาซอมแซมและบริการหลังการขาย

บริษทั โตโย มิลเลนเนยีม จํากัด เปนนติิบคุคลที่บริษทั ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 540,697                   รายการที่เกิดจากการขายสินคาและอะไหล

ถือหุนอยูรอยละ 51.00 รายการที่เกิดจากคาเชาอาคารและคาบริการ

และมีกรรมการรวมกัน เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอ่ืน 6,330,927                เกิดจากการซ้ืออะไหลและบริการ

รายไดจากการขาย - เหล็ก 474,820                   ขายสินคาแผนเหล็ก 

ราคาขายเปนราคาตลาด

เปนราคาเชนเดียวกับลูกคารายอ่ืนๆ

รายไดคาเชาและคาบริการ 601,440                   เปนรายการใหเชาอาคาร

คิดตามพ้ืนที่ใหเชาจริง

คิดราคาตลาดตามเง่ือนไขปกติ

ตนทนุขาย 9,842,672                เกิดจากการซ้ืออะไหลและบริการ
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บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จำกัด (มหาชน) 
T.C.J.Asia Public Company Limited 

 

 

ส่วนท่ี 3 

งบการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จำกัด (มหาชน) 
T.C.J.Asia Public Company Limited 

 

 

ส่วนท่ี 4 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว  ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอ
รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสำคัญ   นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า 

 (1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูก 

ต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน  ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย
แล้ว  
 (2)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่ว นที่เป็นสาระ 
สำคัญท้ังของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมท้ังควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

 (3)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ
บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน 
รวมท้ังการกระทำที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมายให้  นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกำกับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือช่ือของ นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่า ไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

                 ช่ือ-สกุล                 ตำแหน่ง    ลายมือช่ือ 

 1   นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์  ประธานกรรมการบริหาร                              

2.   นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส  กรรมการบริหาร                                                                                 
ผู้รับมอบอำนาจ นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์  ประธานกรรมการบริหาร                                                            

 ทั้งนี้  มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับ
ผิดต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือ
ประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญใน
กรณีของงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอ่ืนใดที่ต้องเปิดเผย
ตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่าน้ัน  อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่
ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20 

หมายเหตุ  *** ใช ้บ ังค ับก ับบร ิษ ัทท ี ่อย ู ่ภายใต ้บ ั งค ับของหมวด 3/1  แห ่งพระราชบ ัญญัต ิหล ักทร ัพย์  

และตลาดหลักทร ัพย ์  พ.ศ. 2535 ซ ึ ่งแก ้ไขเพ ิ ่มเต ิมโดยพระราชบัญญัต ิหล ักทร ัพย ์และตลาดหลักทร ัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จำกัด (มหาชน) 
T.C.J Asia Public Company Limited 

 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 

สูงสุดเก่ียวกับสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ 

ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกับ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล 

อายุ 

สัญชาติ    

ตำแหน่ง   

วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ 

63 ปี 

ไทย       

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 

11 พฤษภาคม 2560                  

คุณวุฒิการศึกษา 
-ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
                  - นิติศาสตรบัณฑิต (นบ.)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ปริญญาโท - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พบ.ม.) (รัฐประศาสนศาสตร์)   NIDA 

ประวัติการอบรมหลักสูตร DCP, ACP,นักบริหารระดับสูง(ก.พ.), ADVANCE EXCUTIVE PROGRAM (KELLOGG USA.) 

,วปอ.51,TEPCOT6,วตท.17,บยป.6 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) ไม่มี 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
อาญาในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

 

 ไม่มี 

ความส ัมพ ันธ ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี 
ย้อนหลัง 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- พ.ศ.2554 ถึง 2563  กรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) 
ตำแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- พ.ศ.2561  ถึง 2562 อธิบดีกรมธนารักษ ์

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการ
หรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา 

- กรรมการผู้ทรงคุณวฒิุในคณะกรรมการ ปปง. 
- กรรมการการรถไฟประเทศไทย 

- กรรมการ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด 



 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกับ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล 

อายุ 

สัญชาติ    

ตำแหน่ง   

วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

นายพงษ์ศกัดิ์ อังสุพันธ์ 

83 ปี 

ไทย       

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

15 พฤศจิกายน 2549                  

คุณวุฒิการศึกษา 
-ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

Master of Commerce, University of  Canterbury  New Zealand 

Diploma of  Merit ,ENI School of Advance Study on Hydrocarbons ,Italy Fellow of Economic 

Development Institute ,World Bank 

ประวัติการอบรมหลักสูตร DAP  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) ไม่มี 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
อาญาในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

 

ไม่มี 

ความส ัมพ ันธ ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี 
ย้อนหลัง 

- พ.ศ.2549 ถึงปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) 
- พ.ศ.2548 ถึงปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนมิิต เอนจิเนียร่ิง จำกัด (มหาชน) 
- พ.ศ.2544 ถึงปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) 
- พ.ศ.2543 ถึงปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการ
หรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียร่ิง จำกัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมกรตรวจสอบ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)           
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) 



 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกับ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล 

อายุ 

สัญชาติ    

ตำแหน่ง   

วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

นายธาดา พฤฒิธาดา 

60 ปี 

ไทย       

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

1 พฤศจิกายน 2548                  

คุณวุฒิการศึกษา 
-ปริญญาตรี Social Science (Socio Economic Planning) University of Tsukuba ปี 2530 

-ปริญญาโท M.A.(Economics) Yokohama National University  ปี 2532 

ประวัติการอบรมหลักสูตร DAP  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) ไม่มี 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
อาญาในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

 

 ไม่มี 

ความส ัมพ ันธ ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี 
ย้อนหลัง 

- พ.ศ.2548 ถึง ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบบริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) 

- พ.ศ.2551 ถึง 2557 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ    

   กระทรวงการคลัง  

- พ.ศ.2557 ถึง ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการ
หรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา 

- กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 



 

 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกับ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล 

อายุ 

สัญชาติ    

ตำแหน่ง   

วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

นายสุรชัย ชมภูไพสร 

61 ปี 

ไทย       

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

1 พฤศจิกายน 2548                  

คุณวุฒิการศึกษา 
 -ปริญญาตรี  สาขาบัญชี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต             

ประวัติการอบรมหลักสูตร DAP  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) ไม่มี 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
อาญาในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

 

ไม่มี 

ความส ัมพ ันธ ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี 
ย้อนหลัง 

- พ.ศ.2540 ถึง ปัจจุบัน กรรมการบริษัท พี.บี.เอส จำกัด 

- พ.ศ.2558 ถึง ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด 

   (มหาชน) 

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการ
หรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา 

- กรรมการบริษัท พี.บี.เอส จำกัด 

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 



 

 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกับ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล 

อายุ 

สัญชาติ    

ตำแหน่ง   

วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ ์

66 ปี 

ไทย       

กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร 

10 สิงหาคม 2549                  

คุณวุฒิการศึกษา -ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

ประวัติการอบรมหลักสูตร DAP 59 , DCP 84 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) ไม่มี 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
อาญาในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

 

ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 

ไม่มี 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี 
ย้อนหลัง 

- พ.ศ.2549 ถึง ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จำกัด (มหาชน) 
- พ.ศ.2549 ถึง ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บ๊ิกเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด 

- พ.ศ.2549 ถึง 2559 ประธานกรรมการบริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด 

- พ.ศ.2554 ถึง ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒใินคณะอนุกรรมการ ปปช. 

 

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการ
หรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา 

- กรรมการบริหาร บริษัท บ๊ิกเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด 

- ผู้ปฏิบัติงานในองค์การต่อต้านคอรัปช่ัน 

 



 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกับ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-นามสกุล 

อายุ 

สัญชาติ    

ตำแหน่ง   

วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส 

63 ปี 

ไทย       

กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

30 เมษายน 2553 

คุณวุฒิการศึกษา 
-ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ ,คณะศิลปะศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
-ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

ประวัติการอบรมหลักสูตร - DAP93/2011  

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2551 (วปอ.2551) 

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร การบริหารจัดการด้านความ่ันคงช้ันสูง (วปอ.มส.1) 

- สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง” 

 - วิทยาลัยการยุติธรรม หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง”  

- SASIN Graduate Instituete of Business Administration of Chulalongkorn University   

    (Senior Executive Program) 

- Mini MBA ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รุ่น 11 

- The BOSS รุ่น 26 

- Hight Flyer รุ่น 5 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) 21.93%  (ข้อมูลณ.วันปิดสมุดทะเบียน 11 มีนาคม 2565) 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
อาญาในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

 

 ไม่มี 

ความส ัมพ ันธ ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

พ่ีสาวคุณอนันญา ฉัตรจุฑามาส กรรมการบริหาร 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี 
ย้อนหลัง 

- พ.ศ.2553 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จำกัด (มหาชน) 
- พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บ๊ิกเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำก 

- พ.ศ. 2555 ถึง ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โตโยมิลเลนเนียม จำกัด 

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการ
หรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 

-กรรมการบริหาร บริษัท บ๊ิกเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด 

- กรรมการบริหาร บริษัท โตโยมิลเลนเนียม จำกัด 

 



 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกับ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-นามสกุล 

อายุ 

สัญชาติ    

ตำแหน่ง   

วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส 

52 ปี 

ไทย       

กรรมการบริหาร 

24 พฤศจิกายน 2548                  

คุณวุฒิการศึกษา -BS.In Business Administration,Finance University of Sanfrancisco U.S.A. 

-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(นักบริหาร)สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรมหลักสูตร DAP รุ่น 55/2006, EDP รุ่น 3 ปี 2552 ,บยป.รุ่นท่ี 4 ,TEPCOT รุ่น 8 ,ABC Real รุ่น 2 วตท. รุ่นท่ี 30 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) 2.56% (ข้อมูลณ.วันปิดสมุดทะเบียน 11 มีนาคม 2565) 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
อาญาในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

 

 ไม่มี 

ความส ัมพ ันธ ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

น้องสาวคุณภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี 
ย้อนหลัง 

- พ.ศ.2548 ถึง ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) 

- พ.ศ.2537 ถึง ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ๊ิกเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด 

- พ.ศ.2554  ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟ้าใสดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 

 - พ.ศ.2549  ถึง 2552  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนคิเซลส์ ไทยแลนด์ จำกัด 

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการ
หรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา 

-กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ๊ิกเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกับ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล 

อายุ 

สัญชาติ    

ตำแหน่ง   

วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

นายชาญวุฒิ วรรณโภสพ  

43 ปี 

ไทย       

ประธานเจา้หน้าท่ีการเงิน  

2 เมษายน 2561 

คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาตรี BBA. (Accounting) ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

- ปริญญาโท MS. Management มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรมหลักสูตร CPA., TA. 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) ไม่มี  

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
อาญาในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่มี 

ความส ัมพ ันธ ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี 
ย้อนหลัง 

2561 - ปัจจุบัน    บมจ. ที.ซี.เจ เอเซีย  ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบัญชีและการเงิน 

2559 – 2560       บจก.เอฌ็องซ์  SVP ฝ่ายบัญชีและการเงิน  

2557 – 2559       บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์    ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน               

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการ
หรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา 

- กรรมการบริษัท เอนแฮนซ ออดิท จำกัด 

 



 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกับ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล 

อายุ 

สัญชาติ    

ตำแหน่ง   

วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

นายทัสชน ลีลาประชากุล  

34 ปี 

ไทย       

ประธานเจา้หน้าท่ีปฏิบัตกิารกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ 

2  มีนาคม 2559 

คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท London School of  Economics / Political Science 

ประวัติการอบรมหลักสูตร - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) 2.17% (ข้อมูลณ.วันปิดสมุดทะเบียน 11 มีนาคม 2565) 

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
อาญาในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

 

 ไม่มี 

ความส ัมพ ันธ ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

บุตรนางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี 
ย้อนหลัง 

- พ.ศ.2559 ถึง ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ 

  บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จำกัด  (มหาชน)  

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการ
หรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา 

ไม่มี  



 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกับ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล 

อายุ 

สัญชาติ    

ตำแหน่ง   

วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

นายสมชาย เอ่ียมรอด  

48 ปี 

ไทย       

เลขานุการบริษัท 

1 มิถุนายน 2560 

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิม) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต             

ประวัติการอบรมหลักสูตร อบรม IOD หลักสูตร CSP 26 ,EMT 12 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) ไม่มี  
ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
อาญาในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ไม่มี 

ความส ัมพ ันธ ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี 
ย้อนหลัง 

- พ.ศ.2551 ถึง 2559 เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จำกัด (มหาชน)   
- 1 มิ.ย.2560  ถึง ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จำกัด (มหาชน)                  

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการ
หรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมา 

- พ.ศ.2559 ถึงปัจจุบัน  ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท บ๊ิกเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จำกัด (มหาชน) 
T.C.J.Asia Public Company Limited 

 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย  

 

 

รายช่ือบริษัทย่อย 

รายช่ือกรรมการ 

 

บริษัท บ๊ิกเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด 

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

นายกนกศักด์ิ ป่ินแสง 

 

X 

พลเอกณัฐติพล กนกโชติ * 

พลเอกประเสริฐ ยังประภากร * 

นายวชิิต ลือชัยประสิทธ์ิ * 

นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ ์ // 

นางสาวอนันญา  ฉัตรจุฑามาส // 

นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส // 

 

 

 

รายช่ือบริษัทย่อย 

รายช่ือกรรมการ 

 

บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด 

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส 

นายสมศกัดิ์ สิริเลอสรวง 

นางสาวนันทพัทธ์ ธนาพัฒน์โชคชัย 

 

X 

// 
// 

 

 

หมายเหตุ 

X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร    / = กรรมการ  * = กรรมการตรวจสอบ 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จำกัด (มหาชน) 
T.C.J.Asia Public Company Limited 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลกิจการของบริษัท 
(compliance) 
 

รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

 

 เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2564  ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท แฮปป้ีทูคอนซัลท์ 
จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2564  โดยมี  นางสาวนารีรัตน์ แสงสว่าง  เป็นกรรรมการบริหาร และผู้ควบคุมงาน
ตรวจสอบภายใน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 119/362 หมู่บ้าน เพอร์เฟคเพลส 2 หมู่ที่ 1 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง
นนทบุรี จ.นนทบุรี 

 

รายละเอียดหัวหน้างานกำกับดูแลกิจการของบริษัท 

 

 -ไม่มี- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จำกัด (มหาชน) 
T.C.J.Asia Public Company Limited 

 

 

เอกสารแนบ 4 

ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจและราคาประเมินทรัพย์สิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

(1) ทรัพย์สินหลักท่ีบริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 

 

ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1.ที ่ดิน 3 / 4 -5  หมู ่ท่ี 9 ถนน บางนา-ตราด 
แขวงบางโฉลง เขตบางพลี สมุทรปราการ 

เน้ือท่ี 10-3-32 ไร่ พร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

 

2.ท่ีดิน 26297-8 ตำบลกลางดง อำเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

พร้อมส่ิงปลูกสร้าง เลขท่ี 89 

 

3.ทรัพย์สินระหว่างติดต้ัง 

 

 

4.เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 

(บริษัทย่อย) 
 

 

5.เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ให้เช่า 

(บริษัทย่อย) 
 

บริษัทเป็นเจ้าของ 

 

 

 

บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

 

 

 

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

 

 

บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

 

 

 

บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ 

 

 

101.64 

 

 

 

43.17 

 

 

 

0.47 

 

 

403.31 

 

 

 

1,265.01 

 

 

 

 

ติดภาระจำนองที่ดินพร้อม
ส่ิงปลูกสร้างวงเงิน  
370.00 ล้านบาท 

 

ติดภาระจำนองท่ีดินพร้อม 

ส่ิงปลูกสร้างวงเงิน  
40.00 ล้านบาท 

 

 

 

 

บริษัทย่อยติดภาระจำนอง 

เคร ื ่องจ ักรและอ ุปกรณ์
วงเงิน 589.48 ล้านบาท  

 

ติดภาระสัญญาเช่าการเงิน
และเช่าซื ้อ วงเง ิน 755.5 

ล้านบาทและจดทะเบียน
เป็นหลักประกันทางธุรกิจ 
วงเงิน 154.5 ล้านบาท 

 (2) นโยบายการลงทุน 

บริษัทมีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่เป็นส่วนสนับสนุน
กิจการของบริษัทอันจะทำให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น  หรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ ให้กับบริษัท โดย
สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความครบวงจรมากยิ่งข้ึน ท้ังน้ีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
จะอยู่ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัท
จะส่งกรรมการของบริษัทหรือคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็น
ตัวแทนในการบริหารงาน เพ่ือกำหนดนโยบายท่ีสำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว 

ณ  31 ธันวาคม  2564  บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จำกัด (มหาชน) มีเงินลงทุน(สุทธิ) ในบริษัทย่อยต่างๆ ซึ่งได้แก่ บริษัท
ย่อยแรก  BIGCRANE ดำเนินธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรกลหนัก เพื่อใช้ในธุรกิจการก่อสร้างและขนส่ง  และบริษัทย่อยที่สอง 
TOYO ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กไร้สนิม ทำให้มูลค่าเงินลงทุน(สุทธิ)รวมจากสองบริษัทย่อยเท่ากับ 1,093.15 

ล้านบาท (วิธีราคาทุน) โดยมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ 62.63 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท 

 



 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

 - ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการทำการประเมินทรัพย์สิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จำกัด (มหาชน) 
T.C.J.Asia Public Company Limited 

 

 

เอกสารแนบ 5 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการของบริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ ด้วย
นายพงษ์ศักด์ิ อังสุพันธ์ุ   นายธาดา พฤฒิธาดา  และนายสุรชัย ชมภูไพสร กำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังน้ี
• สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
• สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิ ภาพ และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท

1. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทำหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีและเสนอคา่ตอบ แทน 
รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

2. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่ อ

บริษัท
3. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
4. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปีบัญชี พ.ศ. 2564 ระหว่าง วันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผู้ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน จากการประเมินของผู้ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตของบริษัท ปรากฏว่า ไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในท่ีมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ มี
การสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้องเช่ือถือได้  ซ่ึงเป็นรายงานการสอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข แสดงให้เห็นว่า
รายงานดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้อง ตามท่ีควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับ
ลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีนั้น ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปี พ.ศ. 
2565  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จำกัด ได้แก่  นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขท่ี 8134 หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ทะเบียนเลขท่ี 9393 หรือ
นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขท่ี 6838 หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขท่ี 4752 หรือนายพจน์ อัศว
สันติชัย ทะเบียนเลขท่ี 4891เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

(  นายพงษ์ศักด์ิ  อังสุพันธ์ุ  )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
     2 มีนาคม 2565

(((((((((  นนนนนายพงษศ์ศศศศััััััััััััััััััััััััััััััักกกกกกกกกกกกกกกกกกกด์์์์์์์์ิิิิิ  อังสสสสสสสสสสสสสสสสสสสุพพพพพพพพพพพััััััันนนนนนนธุ์  )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


