
 
 

แบบ 56-1 
 
 
 
 

 
__________________________________________________________ 

    

บริษัท เอื้อวทิยา จํากัด (มหาชน) 
 

   UA  WITHYA  PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 
 
 
 
 

   แบบแสดงรายการข2อมูล  ประจําป7 2561 
   ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 



                                

 
 
 

 

 สารบัญ หน2า 

ส@วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ  

 1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 2 
 2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 10 
 3.  ป�จจัยความเสี่ยง 20 
 4.  ทรัพย&สินท่ีใช)ในการประกอบธุรกิจ 24 
 5.  ข)อพิพาททางกฎหมาย 

6.  ข)อมูลท่ัวไปและข)อมูลสําคัญอ่ืน  
 

26 
27 

ส@วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  

 7.  ข)อมูลหลักทรัพย&และผู)ถือหุ)น  33 
 8.  โครงสร)างการจัดการ 36 
 9.  การกํากับดูแลกิจการ 48 
 10.  ความรับผิดชอบต<อสังคม 78 
 11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 90 
 12.  รายการระหว<างกัน 95 

ส@วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน        

 

 

 13. ข)อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

 14. การวิเคราะห&และคําอธิบายของฝ>ายจัดการ    

97 
 105 

การรับรองความถูกต2องของข2อมูล 117 

เอกสารแนบ   

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู)บริหาร เลขานุการบริษัท ผู)ควบคุมดูแล

การทําบัญชี 

118 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย<อย 128 
เอกสารแนบ 3 
 
 เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน)างานผู)ตรวจสอบภายในและหัวหน)างานกํากับ

ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินทรัพย&สิน 

129 
 

130 

   
 
 

      รับรองความถูกต)อง............................................ 



 

                                         บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน)             แบบ 56-1 ประจําป  2561 

-1- 

รับรองความถูกต�อง.............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส$วนท่ี 1   การประกอบธุรกิจ 
 

 



 

                                         บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน)             แบบ 56-1 ประจําป  2561 

-2- 

รับรองความถูกต�อง.............................................. 

 
 

 
 
บริษัท ก�อตั้งเมื่อป� 2510 ประกอบกิจการจําหน�ายสินค�า อุปกรณ'ส�งกําลังต�างๆ และขยายกิจการสร�างโรงงานเพ่ือ

ธุรกิจผลิตและจําหน�ายเสาส�งไฟฟ2าแรงสูง เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ2าย�อย เสาโทรคมนาคม และบริการชุบสังกะสี ต�อมาบริษัท
ได�เพ่ิมความแข็งแกร�งของธุรกิจโดยเริ่มลงทุนในธุรกิจพลังงานด�วยการลงทุนในโรงไฟฟ2าพลังงานทดแทนในป� 2558 

การดําเนินงานของบริษัท ได�ผ�านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001 : 2015 จากบริษัท เอสจีเอส  
(ประเทศไทย) จํากัด  และการผลิตเสาส�งไฟฟ2าแรงสูง เสาโทรคมนาคม  และเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ2าย�อย ได�รับการข้ึนบัญชี
ผลิตภัณฑ'ท่ีได�รับการจดทะเบียนจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ'อุตสาหกรรม   ทําให�ลูกค�ามีความมั่นใจในด�านคุณภาพเปFน
อย�างดี 

 

- การลงทุนในบริษัทอ่ืนท่ีบริษัทถือหุ-นตั้งแต$ร-อยละ 10 ข้ึนไป 
นโยบายการลงทุนในบริษัทย$อยหรือบริษัทร$วม 

 บริษัทมีนโยบายลงทุนในกิจการอ่ืน ท่ีสามารถบริหารความเสี่ยงได� และมีอัตราผลตอบแทนลงทุนท่ีไม�น�อยกว�า
ต�นทุนทางการเงินของเงินทุน  โดยการเข�าไปร�วมทุนหรือถือหุ�น 

การลงทุนในโครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก ไปจนถึงการเข�าลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ  และจะเลือกผู�ร�วมทุนท่ีมีส�วน
ร�วมในการดําเนินงานให�มีประสิทธิภาพ สําหรับการลงทุนในโครงการขนาดใหญ� บริษัทจะเข�าร�วมกับพันธมิตร เพ่ือเสริมสร�าง
ศักยภาพการท้ังในด�านการจัดการและการลงทุนท้ังน้ีบริษัทจะทําการศึกษาความเปFนไปได�ของโครงการและพัฒนาโครงการ
ใหม�ร�วมกับพันธมิตรท่ีมีศักยภาพ  
 นอกจากน้ี บริษัทมีนโยบายท่ีจะติดตาม  กํากับ และดูแลบริษัทย�อยท่ีเข�าไปลงทุนโดยมีการแต�งตั้งกรรมการของ
บริษัทฯ เข�าไปเปFนกรรมการในแต�ละบริษัทย�อยท่ีเข�าไปลงทุน เพ่ือให�เกิดความมั่นใจว�า บริษัทย�อยจะดําเนินธุรกิจให�เปFนไป
ตามแนวนโยบายท่ีกําหนดไว�  
   

ปIจจุบันบริษัทมีบริษัทย�อยและบริษัทร�วม จํานวน 10 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1. บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส  จํากัด  บริษัทถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียน  

240,000,000 บาท  และทุนชําระแล�ว 240,000,000 บาท  แบ�งเปFนหุ�นสามัญ 24,000,000 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 10 บาท 
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ2าชีวมวล  

2. บริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส  จํากัด บริษัทถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียน         
9,375,000 บาท  และทุนชําระแล�ว 9,375,000 บาท  แบ�งเปFนหุ�นสามัญ 93,750 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 100 บาท 
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ2าชีวมวล 

3. บริษัท สตึก ไบโอแมส จํากัด  บริษัทถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียน  16,250,000 บาท  
และทุนชําระแล�ว 16,250,000 บาท  แบ�งเปFนหุ�นสามัญ 162,500 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 100 บาท ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ2า
ชีวมวล 

4.   บริ ษัทพาราไดซ'กรีน  เอนเนอยี่  จํ า กัดบริ ษัทถือหุ�นในสัดส� วนร�อยละ 65.00 มี ทุนจดทะเ บียน         
250,000,000 บาท และทุนชําระแล�ว 250,000,000 บาท แบ�งเปFนหุ�นสามัญ 2,500,000 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ100 บาท 

1. ������	
������ก�����ก�����ก�� 
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ประกอบธุรกิจแปรรูปพืชพลังงานและจําหน�ายผลิตภัณฑ'จากพืชพลังงาน เช�น แกQสชีวภาพ ปุRย อาหารสัตว'สําเร็จรูปบรรจุ
ภัณฑ'ท่ีย�อยสลายได�ตามธรรมชาติ 

5. บริษัท ยูดับบลิวซี โซลาร' จํากัด  บริษัทถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียน  70,000,000 บาท  
และทุนชําระแล�ว 18,250,000 บาท  แบ�งเปFนหุ�นสามัญ 100,000 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 10 บาท และ หุ�นสามัญ 
6,900,000 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 2.50 บาท  ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ2าจากพลังงานทดแทน 

6. บริษัท ยูดับบลิวซีซี(กัมพูชา) จํากัด  บริษัทถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 70.00 มีทุนจดทะเบียน 25,000 USD  
และทุนชําระแล�ว 25,000 USD  แบ�งเปFนหุ�นสามัญ 1,000 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 25 USD ประกอบธุรกิจโรงไม�สับ โดย
จัดหาวัตถุดิบเช้ือเพลิงป2อนให�กับโรงไฟฟ2าของบริษัทย�อย 

7. บริษัท อินเตอร'โกลบ จํากัด  บริษัทถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 48.00 มีทุนจดทะเบียน 25,000 USD  และทุน
ชําระแล�ว 25,000 USD  แบ�งเปFนหุ�นสามัญ 1,000 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 25USD  ประกอบธุรกิจจัดหาท่ีดิน 

8. บริษัท สระบุรี เอ็นเนอร'จี ซิสเท็มส' 2 จํากัด  บริษัทถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 30.00 มีทุนจดทะเบียน         
87,000,000 บาท  และทุนท่ีออกและชําระแล�ว 21,750,000 บาท  แบ�งเปFนหุ�นสามัญ 870,000 หุ�น มูลค�าหุ�นละ 25 บาท 
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ2าพลังงานขยะ 

9. บริษัท พาโนว�า จํากัด บริษัทถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ30 มีทุนจดทะเบียน 92,714,300 บาท ทุนท่ีออกและ
ชําระแล�ว 22,216,075 บาท แบ�งเปFนหุ�นสามัญ 888,643 หุ�น มูลค�าหุ�นละ 25 บาท ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ2าพลังงานขยะ 

10. บริษัท ไดเมท (สยาม) จํา กัด(มหาชน)  บริ ษัทถือหุ�นในสัดส�วนร�อยละ 24.98 มี ทุนจดทะเบียน         
403,430,170.50 บาท และทุนชําระแล�ว 268,953,447 บาท แบ�งเปFนหุ�นสามัญ 537,906,894 หุ�น  มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 
0.50 บาท ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน�ายสีป2องกันสนิมจากต�างประเทศ และสีอุตสาหกรรม 
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1.1 วิสัยทัศน5  วัตถุประสงค5 และเป7าหมายในการดําเนินงานของบริษัท 
 

 วิสัยทัศน5 : เป9นผู-นําในธุรกิจผลติเสาส$งไฟฟ7าแรงสูงในภูมิภาคอาเซียนควบคู$ไปกับการดําเนินธุรกิจ 

  ด-านพลังงาน 
 

 พันธกิจ : 
1. เข-าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ7าท่ีมีศักยภาพเพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิตไฟฟ7าและรายได-รวมของบริษัท 
2. วางแผนด-านการเงินและแหล$งเงินทุนให-มีประสิทธิภาพเพ่ือการขยายธุรกิจได-อย$างมั่นคง 
3. สร-างผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีดีและมากกว$าต-นทุนทางการเงินขององค5กร เพ่ือประโยชน5สูงสดุของผู-ถือ

หุ-น 
4. พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรในองค5การท้ังด-านบุคลากรและเทคโนโลยี 
5. เปCดกว-างสําหรับโอกาสในการลงทุนโครงการท่ีมีศักยภาพท้ังในประเทศและต$างประเทศ 

 

 วัตถุประสงค5 :   
- การพัฒนากระบวนการผลิตอย�างต�อเน่ืองและการประกันคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติ คุณภาพของ

ผลิตภณัฑ'และบริการของเรา 

- จัดเตรียมและเพ่ิมทุนให�เพียงพอสําหรับการขยายธุรกิจและเติบโตอย�างต�อเน่ือง 

- ค�นหา เข�าใจ และตอบสนองความต�องการของลูกค�า 

- สร�างกําไรและผลตอบแทนท่ีสูงกว�าค�าเฉลี่ยของธุรกิจประเภทน้ี 

- ให�สภาพแวดล�อมการทํางานท่ีดีและปฏิบัติต�อพนักงานของเราอย�างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

- มีแผนการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถของทรัพยากรบุคคล 

- สํารวจโอกาสทางธุรกิจในตลาดต�างประเทศ 

- ให�การสนับสนุนทางด�านสิ่งแวดล�อมและสังคมของเรา 

- ลงทุนพัฒนาและดําเนินงานด�านธุรกิจพลังงานทดแทนเพ่ือประโยชน'สูงสุดของผู�มีส�วนได�เสียในสังคมและ
สิ่งแวดล�อม  

 เป7าหมายบริษัท : บริษัทมีนโยบายและแผนงานท่ีจะปรับปรุงกิจการให�มีประสิทธิภาพเพ่ือสร�างความแข็งแกร�งใน

ฐานะผู�นําของธุรกิจเสาส�งไฟฟ2าแรงสูงรายแรกของประเทศ และจะขยายกําลังการผลิตรวมท้ังประสิทธิภาพในการผลิต เพ่ือ
รองรับการเติบโตของธุรกิจเสาส�งไฟฟ2าแรงสูง ท้ังในประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียนในขณะเดียวกัน บริษัทจะพิจารณา
การลงทุนด�านพลังงานท่ีมีศักยภาพ และสามารถสร�างความมั่นคงด�านรายได�ในระยะยาว โดยจะเปFนโครงการท่ี สามารถ
บริหารความเสี่ยงได� และมีอัตราผลตอบแทนลงทุนท่ีไม�น�อยกว�าต�นทุนทางการเงินของเงินทุน  
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1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 
 

 ป  2555  บริษัท ได�นําหุ�นสามัญเข�าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย'เอ็ม เอ ไอ (mai)  

เมื่อวันท่ี  12 กรกฎาคม 2555 ด�วยจํานวนหุ�นสามัญจดทะเบียนจํานวน 350,000,000 หุ�น 
มูลค�าหุ�นละ 1.00 บาทต�อมาบริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง 

 สิทธิท่ีจะซ้ือหุ�นสามัญของบริษัท (ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 1 หรือ UWC-W1)  
จํานวน 175,000,000.- หน�วย เพ่ือเสนอขายให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิมของบริษัทตามสัดส�วนการถือ
หุ�นโดยไม�คิดมูลค�า 

 

  ป  2556  บริษัทได�เข�าลงทุนจํานวนร�อยละ 99.99 ในบริษัท อิมพีเรียลแลนด' จํากัด 

    ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย' 
 

ป  2557  บริษัทได�เข�าลงทุน ในบริษัท ออสการ' เซฟ เดอะ เวิลด' จํากัด (OSCAR) โรงไฟฟ2าชีวมวลขนาด

เล็กท่ีได�รับอนุมัติให�ขายไฟฟ2าให�แก�การไฟฟ2าส�วนภูมิภาคภายใต�สัญญาซ้ือขายไฟฟ2าเปFน
ระยะเวลา 5 ป�นับจากวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ.2556 โดยมีระยะเวลาต�อสัญญาต�อเน่ืองครั้งละ 5 
ป�โดยอัตโนมัติจนกว�าฝbายใดฝbายหน่ึงจะยุติ 

 

ป  2558 ท่ีประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น ครั้งท่ี 1/2558  เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ' 2558  

 ได�มมีติให�ดําเนินการ ดังน้ี 

• เปลี่ยนแปลงมูลค�าหุ�นท่ีตราไว�จากมูลค�าหุ�นละ 1.00 บาท เปFนมูลค�าหุ�นละ 0.10 บาท 

• ลดทุนจดทะเบียนจากจํานวน 560,015,418 บาท เปFน 525,000,000 บาท 

• เพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 525,000,000 บาท เปFน1,907,119,713บาทโดยการออกหุ�น

สามัญเพ่ิมทุนจํานวน 13,821,197,130 หุ�น มูลค�าหุ�นท่ีตราไว�หุ�นละ 0.10บาท เพ่ือ 

1. เสนอขายให�แก� ผู�ถือหุ�นเดิม  จํานวนไม�เกิน  5,121,197,130 หุ�น 

2. เสนอขายให�แก� บุคคลในวงจํากัด จํานวนไม�เกิน 2,500,000,000 หุ�น 

3. รองรับการใช�สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 2 (หรือ UWC-W2) จํานวนไม�เกิน 

5,700,000,000 หน�วย ท่ีออกและเสนอขายให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิมของบริษัทตามสัดส�วน

การถือหุ�นโดยไม�คิดมูลค�า 

4. รองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ�นสามัญของบริษัทครั้งท่ี 1 

(ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 1 หรือUWC-W1) จํานวนไม�เกิน 500,000,000 หุ�น 

มิถุนายน ลงทุนในบริษัท พาราไดซ' กรีนเอนเนอยี่ จํากัด (PGE) ประกอบธุรกิจแปรรูปพืช
พลังงานและจําหน�ายผลิตภัณฑ'จากพืชพลังงาน เช�น แกQสชีวภาพ ปุRย อาหารสัตว'สําเร็จรูป
บรรจุภัณฑ'ท่ีย�อยสลายได�ตามธรรมชาติมีสัดส�วนการถือครองร�อยละ 60.00 ของทุนชําระแล�ว 

 



 

                                         บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน)             แบบ 56-1 ประจําป  2561 

-6- 

รับรองความถูกต�อง.............................................. 

 กรกฎาคม ลงทุน ในบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)(Dimet) ประกอบธุรกิจผลิตและ
เปFนผู�แทนจําหน�ายสีป2องกันสนิมจากต�างประเทศสีกันความร�อน สีกันสนิมท่ีใช�ในอุตสาหกรรม 
ร�วมกับนายนิธิศ  ศิลมัฐ (Voluntary Partial Tender Offer) จํานวน 125,635.166 หุ�น คิด
เปFนร�อยละ 49.0  ของทุนชําระแล�วของ Dimet โดยแบ�งคนละครึ่ง (คิดเปFนส�วนของบริษัท ร�อย
ละ 24.50) 

 

  สิงหาคม ลงทุนในบริษัท ทีอาร'ซี คลีนเอ็นเนอร'ยี่ จํากัด (TRCCE) (ปIจจุบันเปลี่ยนช่ือเปFน 
บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน  ไบโอแมส จํากัด) (UKB) ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ2าชีวมวล ใช�วัตถุดิบ
ท้ังแกลบและไม�สับ  มีกําลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต'มีสัญญาป�ต�อป�กับการไฟฟ2าส�วนภูมิภาค  
โดยเริ่มต�นซ้ือขายไฟฟ2า เชิงพาณิชย' (COD) เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2554มีสัดส�วนการถือครอง
ร�อยละ 99.99 ของทุนชําระแล�ว  

 

จัดตั้งบริษัทย�อย คือ  บริษัท ยูดับบลิวซี โซล�าร' จํากัด ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ2าจากพลังงาน

ทดแทน  มีสัดส�วนการถือครองร�อยละ 99.99 ของทุนชําระแล�ว 

ป  2559  มกราคม ลงทุนในโรงไฟฟ2าชีวมวล 2 แห�ง คือ 

1. บริษัทแอIดวานซ5 ไบโอพาวเวอร5 จํากัด (ปIจจุบันเปลี่ยนช่ือเปFน บริษัท ยูดับบลิวซี  อําพัน 

ไบโอแมส  จํากัด)  ตั้งอยู� อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย'  ประกอบธุรกิจผลติไฟฟ2าจากเช้ือเพลิงชีว

มวล โดยใช�วัตถุดิบไม�สับ และแกลบ  มีกําลังการผลติตดิตั้ง 9.5 เมกะวัตต'   เริ่มต�นซ้ือขาย

ไฟฟ2า (COD)  เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ' 2551 สัดส�วนการถือครองร�อยละ 99.99ของทุนชําระ

แล�ว 

2. บริษัท สตึก ไบโอแมส  จํากัด ตั้งอยู� อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย'   ประกอบธุรกิจผลติไฟฟ2า

จากเช้ือเพลิงชีวมวล โดยใช�วัตถุดิบไม�สับ และแกลบ  มีกําลังการผลิตตดิตั้ง 7.5 เมกะวัตต'   

เริ่มต�นซ้ือขายไฟฟ2า (COD) เมื่อวันท่ี  20 กันยายน 2547   สัดส�วนการถือครองร�อยละ  99.99 

ของทุนชําระแล�ว 

สิงหาคม   ขายเงินลงทุนของบริษัท ออสการ' เซฟเดอะเวิลด' จํากัด เน่ืองจากการดําเนินการ
ก�อสร�างโรงไฟฟ2าและการขอใบอนุญาตล�าช�าไม�เปFนไปตามเง่ือนไข 

  พฤศจิกายน ขายเงินลงทุน บริษัท อิมพีเรียลแลนด'  จํากัด  ให�กับ บริษัท อีเอ็มซี จํากัด
(มหาชน) ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�นของบริษัทครั้งท่ี1/2558 เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ' 
2558 

 

ป  2560 กุมภาพันธ5  เข�าร�วมทุน ในบริษัท สระบุรี เอ็นเนอร'จี ซิสเท็มส' 2 จํากัด  

  ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ2าพลังงานขยะ จํานวน 261,000  หุ�น คิดเปFนร�อยละ 30.00 
 

  กุมภาพันธ5  เข�าร�วมทุน ในบริษัท อยุธยา พาวเวอร' ซิสเท็มส' จํากัด   
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  ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ2าพลังงานขยะ  จํานวน 165,000  หุ�น คิดเปFนร�อยละ 30.00 
 

  เมษายน  ลงทุนใน บริษัท กรีน เอ็นเนอร'ยี แพลนเทช่ันส' จํากัด (GEP) 
 ประกอบธุรกิจผลติและจําหน�ายพืชพลังงาน จํานวน 11,000 หุ�น คิดเปFนร�อยละ 55.00 
 

 เมษายน ลงทุนใน บริษัท ยูดับบลิวซีซี(กัมพูชา) จํากัด ประกอบธุรกิจโรงงานไม�สับโดยจัดหา
วัตถุดิบเช้ือเพลิงป2อนให�กับโรงไฟฟ2าของบริษัทย�อยจํานวน 700 หุ�น คิดเปFนร�อยละ 70.00 

 

  เมษายน ร�วมทุนในบริษัท อินเตอร'โกลบ อินเวสเมนท' จํากัด ประกอบธุรกิจจัดหาท่ีดิน ใน
ประเทศกัมพูชา จํานวน 480 หุ�น คิดเปFนร�อยละ 48.00 

   

ป  2561 มิถุนายน ขายเงินลงทนุ บริษัท กรีน เอ็นเนอร'ยี แพลนเทชั่น จํากัด จาํนวน 11,000 หุ�น  
เปFนจํานวนเงนิ  55,000 บาท  

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                         บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน)             แบบ 56-1 ประจําป  2561 

-8- 

รับรองความถูกต�อง.............................................. 

1.3 โครงสร�างการถือหุ�นของกลุ�มบริษัท 
     
 
 
   
       

   99.99%  48.00 % 
  

                99.99%        30.00% 
 
               99.99%        30.00 % 
 
 65.00%             24.98 % 
 
 
               99.99 %       
 
              70.00%  

 
 
 
UWC  = บริษัทเอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) 
UKB   = บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด 
UAB   = บริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส จาํกัด 
SBM  = บริษัท สตึก ไบโอแมส จาํกัด 
PGE = บริษัท พาราไดซ' กรีน เอนเนอยี จํากัด 
UWC SOLAR  =     บริษัท ยูดับบลิว โซลาร' จํากัด 
UWCC = บริษัท ยูดับบลิวซีซี (กัมพูชา) จาํกัด 
IIC = บริษัท อินเตอร'โกลบ อินเวสเมนท' จํากดั 
SES2 = บริษัท สระบุรี เอ็นเนอร'จี ซิสเท็มส' 2 จาํกัด 
PCL = บริษัท พาโนว�า จาํกัด 
DIMET = บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) 
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รายละเอียดเงินลงทุนและสัดส$วนเงินทุนของบริษัท ในบริษัทย$อยหรือบริษัทร$วม 
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561 
 

ลําดับ ชื่อบริษัท ประเภทกิจการและลักษณะธุรกจิ 
ทุนท่ีออกและเรียก

ชําระแล-ว 
(บาท) 

ร-อยละของ
จํานวนหุ-นท่ี
มีสิทธิออก

เสียง 
1. บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน จํากัด           โรงไฟฟ2าชีวมวล 240,000,000.- 99.99 

2. บริษัท  ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส จํากัด โรงไฟฟ2าชีวมวล 9,375,000.- 99.99 

3. บริษัท สตึก ไบโอแมส จํากัด โรงไฟฟ2าชีวมวล 16,250,000.- 99.99 

4. บริษัท ยูดับบลิวซี โซล�าร' จํากัด โรงไฟฟ2าพลังงานแสงอาทิตย' 18,250,000.- 99.99 

5. บริษัท ยูดับบลิวซีซี (กัมพูชา) จํากัด ธุรกิจโรงงานไม�สับ  25,000 USD 70.00 

6. บริษัท พาราไดซ' กรีน เอนเนอยี่ จํากัด พืชพลังงาน 250,000,000.- 60.00 

7. บริษัท อินเตอร'โกลบ อินเวสเมนท' จํากัด ธุรกิจขายและให�เช�าอสังหาริมทรพัย'  25,000 USD 48.00 

8. บริษัท สระบุรี เอ็นเนอร'จี ซิสเท็มส' 2 จํากัด ธุรกิจโรงไฟฟ2าพลังงานขยะ 21,750,000.- 30.00 

9. บริษัท พาโนว�า จํากัด ผลิตและจําหน�ายเช้ือเพลิงจากขยะ 22,216,075 30.00 

10. 
บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) 

ผลิตและจําหน�ายสีป2องกันสนิมและ 
สีอุตสาหกรรม 

268,953,447.- 24.98 
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โครงสร-างรายได- 
 โครงสร�างรายได�ของบริษัทและบรษัิทย�อย  ตามงบการเงินรวมสําหรบัป� 2561 ป� 2560 และ ป� 2559 สรุปดังน้ี 

 
โครงสร-างรายได- 

ป  2561 
(ล�านบาท) 

% ป  2560 
(ล�านบาท) 

% ป 2559 
(ล�านบาท) 

% 

เสาส�งไฟฟ2าแรงสูง 878.54 58.09 716.44 52.25 596.41 52.25 

เสาโทรคมนาคม 41.84 2.77 134.07 9.78 56.68 4.97 

เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ2าย�อย 74.37 4.92 70.04 5.11 98.68 8.65 

โครงเหล็กท่ัวไป 31.57 2.09 2.62 0.19 6.57 0.58 

บริการงานชุบสังกะส ี 0.27 0.02 0.71 0.05 7.56 0.66 

จําหน�ายสินค�าอุตสาหกรรม 10.42 0.69 11.31 0.82 18.94 1.66 

จําหน�ายสินค�าอ่ืน(ผลติภณัฑ'ทางการเกษตร) 7.96 0.53 30.72 2.24 44.54 3.90 

จําหน�ายกระแสไฟฟ2า 422.87 27.96 355.39 25.92 271.01 23.74 

รายได�อ่ืน  44.43 2.94 49.92 3.64 40.99 3.59 

รวม 1,512.27 100.00 1,371.22 100.00 1,141.39 100.00 
 

หมายเหตุ :  รายได�อื่น ประกอบด�วย รายได�จากการขายเศษวัตถุดิบ  ดอกเบ้ียรับ  และกําไรจากการจําหน�ายทรัพย'สิน เปFนต�น 
 

2.1       ลักษณะผลิตภัณฑ5หรือบริการ 
ผลิตภัณฑ5ของบริษัทมีดงัน้ี 
 

1.  เสาส$งไฟฟ7าแรงสูง (High Voltage Transmission Tower – TL)   UWC ออกแบบและผลิตเสาส�งไฟฟ2าแรงสูง 
ขนาด115 kV / 230 kV / 500 kV ด�วยความเช่ียวชาญของบุคคลากรด�านวิศวกรรมการออกแบบและผลิต มีการควบคุม
คุณภาพตามมาตรฐานข้ันสูง UWC จึงได�รับการรับรองจากการไฟฟ2าฝbายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.)  
 2.  เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ7าย$อย (Substation Steel Structure - ST) เปFนเสาโครงเหล็กชุบสังกะสีท่ีรองรับ
อุปกรณ'ไฟฟ2าในสถานีไฟฟ2าย�อย เช�น DisconnectingSwitches, LightingArrestors, Capacitors และอ่ืนๆ โดยสถานีไฟฟ2า
ย�อยจะทําหน�าท่ีรับกระแสไฟฟ2าและแปลงแรงดันไฟฟ2าตั้งแต� 69 กิโลโวลต' 115 กิโลโวลต' 230 กิโลโวลต'และ 500 กิโลโวลต'
เพ่ือส�งต�อเปFนทอดๆ ผ�านสายส�งไฟฟ2าแรงสูงและระบบจําหน�ายไฟฟ2าก�อนท่ีจะจําหน�ายไฟฟ2าไปยังผู�บริโภค 
 3.  เสาโทรคมนาคม (Telecommunication Tower - TC) UWC ออกแบบและผลิตเสาโทรคมนาคม ความสูง
ตั้งแต� 20 เมตร ถึง 100 เมตร เพ่ือติดตั้งในโครงข�ายโทรคมนาคมของบริษัทช้ันนําในประเทศไทย อาทิ AIS, Dtac, 
TruemoveH, CAT, TOT 
 4.  โครงสร-างเหล็กท่ัวไป (Building and Frame – BF, General Fabrication - GF) เปFนโครงเหล็กท่ีใช�ในกิจการ
ต�างๆ และโครงเหล็กท่ีใช�กิจการก�อสร�างท่ัวไปท้ังท่ีมีการชุบสังกะสีและไม�ชุบสังกะสี เช�น โครงหลังคา ทางเดิน รั้ว โครงสร�าง
อาคารและโรงงานโครงเหล็กป2ายโฆษณา เปFนต�น 

2. 
�ก� �ก�����ก�����ก�� 
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  5.  การบริการชุบสังกะสี   เปFนบริการให�กับลูกค�าท่ัวไปท่ีต�องการนําผลิตภัณฑ'โครงเหล็ก เช�น ตะแกรง ท�อเหล็ก 
รางรับสายไฟ เปFนต�น มาชุบสังกะสีกับบริษัทย�อยเพ่ือให�ผลิตภัณฑ'เหล็กคงทนต�อการเกิดสนิม ท้ังน้ีบริษัทย�อยสามารถชุบ
เคลือบสังกะสีแบบจุ�มร�อนตามมาตรฐานท่ีสําคัญ ได�แก� มาตรฐานISO 1461 มาตรฐานอเมริกัน ASTM A123, ASTM A153 
มาตรฐานอังกฤษ BS 729 มาตรฐานญี่ปุbน JIS H 8641 และ JIS H 9124 มาตรฐานออสเตรเลีย AS 1214: AS/NZS 4680 
และมาตรฐานเยอรมัน DIN 50976 เปFนต�น 
  6.  การจัดจําหน$ายสินค-าอุตสาหกรรม  มีสินค�าหลักท่ีจําหน�ายได�แก� อุปกรณ'ส�งกําลังประเภทโซ� เฟ�อง มอเตอร' 
และเกียร'ต�างๆ เปFนต�น ท้ังน้ี UWC ได�นําเข�าสินค�าอุตสาหกรรมจากผู�ผลิต ยี่ห�อ RENOLD จากประเทศอังกฤษ และยี่ห�อ 
ARNOLD  จากประเทศเยอรมันนี ซ่ึงเปFนสินค�าท่ีผลิตโดยผู�ผลิตช้ันนําของโลก 

7.  ผลิตและจําหน$ายไฟฟ7าจากพลังงานทดแทน UWC ได�ขยายธุรกิจไปยังการเปFนผู�ผลิตไฟฟ2าจากพลังงาน
ทดแทน โดยเริ่มต�นจากการลงทุนในโรงไฟฟ2าชีวมวล ท่ีมีการศึกษาข�อมูลอย�างรอบด�าน ท้ังด�านเทคนิค การเงิน และการ
จัดการด�านเช้ือเพลิงในพ้ืนท่ี เพ่ือสร�างคุณค�าและรายได�อย�างยั่งยืน ให�กับองค'กร ผู�ถือหุ�น และผู�มีส�วนได�เสีย 

 

2.2   การตลาดและการแข$งขัน 
2.2.1  กลยุทธ5การตลาด 

บริษัทตระหนักในเรื่องความเหมาะสมในคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ'และบริการ รวมถึงการส�งมอบโครงการท่ี
ตรงต�อเวลาและการรักษาความสัมพันธ'ท่ียอดเยี่ยมกับคู�ค�า 

ในธุรกิจพลังงาน บริษัทย�อยได�ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน�ายไฟฟ2าจากพลังงานทดแทน  โดยจําหน�ายไฟฟ2าให�กับ
การไฟฟ2าส�วนภูมิภาค ปIจจุบันโรงไฟฟ2าของบริษัทย�อย มีกําลังการผลิตติดตั้งรวม 26.9  เมกะวัตต'   

 

2.2.2 ด-านผลิตภัณฑ5และบริการ 
1. ผลิตสินค-าท่ีมีคุณภาพและเป9นไปตามมาตรฐาน 
ธุรกิจผลิตเสาส�งไฟฟ2าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 
บริษัทมุ�งมั่นท่ีจะเปFนผู�นําในคุณภาพผลิตภัณฑ'การให�บริการก�อนและหลังการขาย โดยให�ความสําคัญกับการอบรม

และพัฒนาบุคลากรอย�างต�อเน่ือง มีทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญ และมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจมาโดยตลอด UWC 
มุ�งเน�นการผลิตสินค�าท่ีมีคุณภาพและเปFนไปตามมาตรฐาน โดยการออกแบบผลิตภัณฑ'ด�วยระบบคอมพิวเตอร'ท่ีทันสมัย การ
คัดเลือกวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพจากผู�ผลิตท่ีน�าเช่ือถือ ผ�านกระบวนการผลิตด�วยเครื่องจักรท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย และมีการ
ตรวจสอบรวมท้ังควบคุมคุณภาพทุกข้ันตอนตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐาน ISO9001:2015 ซ่ึงเปFนการสร�างความ
เช่ือมั่นให�กับลูกค�า 

ธุรกิจพลังงาน 
 บริษัทย�อยของ UWC ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน�ายไฟฟ2าจากพลังงานทดแทน โดยบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและ
มีประสบการณ'ในด�านวิศวกรรมพลังงาน  เพ่ือควบคุมและจัดการให�โรงไฟฟ2าดําเนินการผลิตไฟฟ2าอย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2. การส$งมอบสินค-าท่ีตรงต$อเวลาและเชื่อถือได- 
ธุรกิจผลิตเสาส�งไฟฟ2าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 
ในด�านงานเสาส�งไฟฟ2าและเสาโทรคมนาคมน้ัน มีลักษณะเปFนงานโครงการและมีการทําสัญญาซ้ือขายก�อนเริ่ม

ดําเนินงาน ระยะเวลาการดําเนินงานของแต�ละโครงการเริ่มตั้งแต� 6 เดือน จนถึง2 ป� ท้ังน้ี การส�งมอบผลิตภัณฑ'ให�ตรงตาม
กําหนดเวลาเปFนสิ่งท่ีสําคัญในการประกอบธุรกิจของ UWC  เน่ืองจากลูกค�าของบริษัทจะมีกําหนดระยะเวลาท่ีต�องส�งมอบงาน
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อย�างชัดเจน ตลอดระยะเวลาท่ีผ�านมา UWC สามารถส�งมอบผลิตภัณฑ'ท่ีมีคุณภาพตรงตามแผนงานลูกค�าได�ตามกําหนดเวลา 
โดยเปFนผลมาจากการวางแผนการทํางานและการผลิตท่ีมีระบบ รวมถึงการวางแผนสํารองวัตถุดิบท่ีมีประสิทธิภาพ  
 

2.2.3 ประเภทลูกค-าและกลุ$มลกูค-าเป7าหมาย 
 บริษัทจําหน�ายผลติภณัฑ'ให�แก�ลูกค�าภายในประเทศตามกลุ�มลูกค�า ดังน้ี 

1. กลุ�มผู�รับเหมาก�อสร�างจากต�างประเทศและในประเทศ ซ่ึงรับงานจากหน�วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เช�น 
การไฟฟ2าฝbายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ2าส�วนภูมิภาค (กฟภ.) 

2. ลูกค�ารายย�อย ในส�วนของการขายสินค�าอุตสาหกรรมและการรับประกอบและติดตั้งโครงเหล็กท่ัวไป   
3. การให�บริการรับชุบสังกะสี   บริการรับชุบสังกะสีให�กับลูกค�าซ่ึงเปFนเอกชนท่ัวไป ซ่ึงผลิตภัณฑ'ของลูกค�ามี

ข�อกําหนดท่ีจะต�องชุบสังกะสี 
4. จําหน�ายผลิตภัณฑ'สินค�าอุตสาหกรรม  เช�น โซ�  เฟ�อง มอเตอร'และเกียร' สําหรับใช�ในโรงงานอุตสาหกรรม

ท่ัวไป ยี่ห�อ RENOLD และ ARNOLD  มีคุณภาพสูงเปFนท่ียอมรับกันท่ัวไปในต�างประเทศ 
5. ธุรกิจพลังงาน  บริษัทย�อยจําหน�ายไฟฟ2าให�กับการไฟฟ2าส�วนภูมิภาค 

 

2.2.4  นโยบายราคา 
ธุรกิจผลิตเสาส�งไฟฟ2าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 
บริษัทมีนโยบายกําหนดราคาท่ีสามารถแข�งขันได�ในธุรกิจ โดยมุ�งเน�นการบริหารต�นทุนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือลด

อัตราการสูญเสียจากการผลิตให�น�อยท่ีสุด ทําให�บริษัทสามารถกําหนดราคาขายท่ีสามารถแข�งขันได�ในธุรกิจ ปIจจุบัน บริษัทมี
นโยบายการกําหนดราคาผลิตภัณฑ'โดยบวกเพ่ิมกําไรส�วนต�างจากต�นทุน ซ่ึงมีปIจจัยท่ีนํามาพิจารณากําหนดราคาประกอบด�วย 
ราคาวัตถุดิบ อุปกรณ' ส�วนประกอบต�างๆ ท่ีใช�ในการผลิต ความยากง�ายของผลิตภัณฑ' ช�วงเวลาท่ีเสนอราคา จํานวนและ
ปริมาณงาน  กําลังการผลิต พร�อมท้ังพิจารณาประวัติลูกค�าแต�ละรายท่ีเคยมีธุรกรรมร�วมกัน  

ธุรกิจพลังงาน 
ราคาขายไฟฟ2าเปFนไปตามข�อกําหนดท่ีมีการลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ2ากับหน�วยงานรัฐ 
 

2.2.5  การจัดจําหน$ายและช$องทางการจัดจําหน$าย  
ธุรกิจผลิตเสาส�งไฟฟ2าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 
บริษัทสามารถแบ�งช�องทางการจัดจําหน�ายได� 2 ช�องทาง เพ่ือให�สามารถเข�าถึงความต�องการของลูกค�าได�อย�างมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงได�แก�  
1.  การรับงานโดยการเปFนผู�รับเหมาย�อย จากผู�รับเหมาหลักท่ีชนะการประมูลงาน โดยส�วนใหญ�เปFนงานเสาส�ง

ไฟฟ2าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม ป�ท่ีผ�านมาบริษัทได�รับงานเสาส�งไฟฟ2าแรงสูงท่ีมีมูลค�าโครงการสูงจากTATA Projects 
Limited  บริษัท เด็มโก� จํากัด (มหาชน)  และ กิจการร�วมค�า ไฮโดรไชน�า-เบญญาภา-เซปโก�1 และรับงานเสาโทรคมนาคม
จาก บริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด   บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด' ซิสเต็มส' โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน) (รับทํางานให�กับ บมจ.โท
เท่ิลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคช่ัน 

2.  การเข�าร�วมประมูลโครงการโดยตรงเพ่ือเปFนผู�รับจ�างเหมาหลักของโครงการโดยส�วนใหญ�เปFนงานเสาโครงเหล็ก
สถานีไฟฟ2าย�อย 

ธุรกิจพลังงาน 
บริษัทย�อยของ UWC ท่ีดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ2าจําหน�ายไฟฟ2าให�กับการไฟฟ2าส�วนภูมิภาค(กฟภ.) 



 

                                         บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน)             แบบ 56-1 ประจําป  2561 

-13- 

รับรองความถูกต�อง.............................................. 

 

2.2.6  ภาวะอุตสาหกรรมและการแข$งขัน 
 อุตสาหกรรมเสาส$งไฟฟ7าแรงสูง 

อุตสาหกรรมเสาส�งไฟฟ2าแรงสูงเปFนไปตามโครงการขยายระบบสายส�งไฟฟ2าของการไฟฟ2าฝbายผลิตและการไฟฟ2า
ส�วนภูมิภาค ซ่ึงยังคงมีโครงการท่ีจะต�องดําเนินการตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ2าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 
(PDP 2015) จากข�อมูลของการไฟฟ2าฝbายผลิตแห�งประเทศไทย มีโครงการเก่ียวกับระบบส�งไฟฟ2า ท่ีได�รับอนุมัติแล�ว 20
โครงการ อยู�ระหว�างดําเนินการ 16 โครงการ ยังไม�เริ่มดําเนินการ 4 โครงการ และมีโครงการท่ีอยู�ระหว�างขออนุมัติดําเนินการ
อีก 3 โครงการ คือ 

1.  โครงการระบบส�งไฟฟ2าสําหรับโครงการโรงไฟฟ2าถ�านหินเทพา (TPPP) ซ่ึงประกอบด�วยงานก�อสร�างสายส�งความ
ยาว 150 วงจร-กิโลเมตร งานก�อสร�างสถานีไฟฟ2าแรงสูง 1 แห�ง  และงานขยายสถานีไฟฟ2าแรงสูง  5 แห�ง   วงเงินลงทุน 
7,480 ล�านบาท  คาดว�าจะแล�วเสร็จในป� 2567 

2.  โครงการพัฒนาระบบไฟฟ2าเพ่ือรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 1 (SEZ1)   เพ่ือรองรับความ
ต�องการใช�ไฟฟ2าท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการก�อสร�าง/ปรับปรุงสายส�งและสถานีไฟฟ2าแรงสูง 
230 kV. และ 115 kV.  บริเวณจังหวัดตากและมุกดาหาร  วงเงินลงทุน 2,150 ล�านบาท  คาดว�าจะแล�วเสร็จในป� 2567 

3. โครงการระบบส�งเพ่ือรับซ้ือไฟฟ2าจากโรงไฟฟ2าผู�ผลิตไฟฟ2าเอกชนรายใหญ� ระยะท่ี 3 (IPP3) เพ่ือเช่ือมโครงการ
โรงไฟฟ2า IPP เข�ากับระบบไฟฟ2าของ กฟผ. สนองความต�องการไฟฟ2าท่ีเพ่ิมข้ึนในภาคตะวันออกและภาคกลาง คาดว�าจะแล�ว
เสร็จในป� 2565 

ปIจจุบันมีผู�ผลิตเสาส�งไฟฟ2าขนาดใหญ� (ขนาด 500 กิโลโวลต') ในประเทศอยู�เพียง 5 ราย โดยบริษัทมีส�วนแบ�ง
การตลาดในป� 2561 อยู�ท่ีประมาณ 30 เปอร'เซ็นต'  

 ปIจจัยท่ีจะส�งผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ  

- ความผันผวนของราคาวัตถุดิบท่ีผ�านมาราคามีการเปลี่ยนแปลงข้ึน/ลงบ�างโดยวัตถุดิบท่ีสําคัญคือเหล็ก และสังกะสี 
ซ่ึงราคาจะผันผวนตามภาวะตลาดโลก โดยในป� 2561ราคาเหล็กและราคาสังกะสีมีการปรับตัวสูงข้ึนช�วงต�นป�และลดลงช�วง
ปลายป�  ส�งผลกระทบต�อต�นทุนการผลิตทําให�ต�นทุนการผลิตผันผวนตามราคาวัตถุดิบท่ีเปลี่ยนแปลง 

- คู�แข�งรายใหม�  เน่ืองจากอุตสาหกรรมเสาส�งไฟฟ2าแรงสูงยังมีความต�องการอยู�มาก  จึงคาดว�าอาจจะมีคู�แข�งรายใหม� 
อาจทําให�เกิดการแข�งขัน อย�างไรก็ตาม การเข�าสู�ธุรกิจดังกล�าวอาจมีข�อจํากัดในเรื่องประสบการณ'และการรับรองจาก
หน�วยงานรัฐ แต�ในขณะเดียวกัน ผู�ผลิตเดิมก็ได�ให�ความสําคัญในการขยายตลาดต�างประเทศดังน้ันจึงคาดว�าผลกระทบของ
ผู�ผลิตรายใหม�ยังไม�รุนแรงในช�วงเวลาอันใกล� 

ความต�องการเสาส�งไฟฟ2าแรงสูง 
 ความต�องการเสาส�งไฟฟ2าแรงสูงในประเทศยังคงมีอัตราการขยายตัวอย�างต�อเน่ืองตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ2า
ของประเทศไทย พ.ศ. 2558- 2579 (PDF 2015) 

 

อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคม 
 อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ยังต�องมีการขยายโครงข�ายเพ่ือให�บริการกับลูกค�าได�ครอบคลุมยิ่งข้ึน และเพ่ือรองรับ
เทคโนโลยี 5G ท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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ปIจจัยท่ีจะส�งผลกระทบถึงการดําเนินการธุรกิจ 
 อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคม ซ่ึงใช�วัตถุดิบเหมือนกันกับอุตสาหกรรมเสาส�งไฟฟ2าแรงสูง ดังน้ัน ความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบก็ส�งผลกระทบต�อต�นทุนการผลิตเช�นเดียวกัน  

ความต�องการเสาโทรคมนาคม 
ความต�องการเสาโทรคมนาคมในประเทศยังมีความต�องการต�อเน่ืองจากในป� 2560 อย�างไรก็ตาม อัตราการเติบโต

อาจแตกต�างจากเมื่อ 1-2 ป�ก�อน 
 

อุตสาหกรรมเสาโครงเหล็กสถานไีฟฟ7าย$อย 
ในการก�อสร�างสถานีไฟฟ2าย�อยจําเปFนจะต�องออกแบบโครงเหล็กสําหรับรองรับอุปกรณ'ไฟฟ2าต�างๆเช�น Circuit, 

Breakers, Disconnecting Switches, Lighting Arresters ท่ีจําเปFนต�องใช�ในสถานีไฟฟ2าย�อย 
 ความต�องการเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ2าย�อย  

ความต�องการเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ2าย�อยจะข้ึนอยู�กับการขยายระบบส�งของการไฟฟ2าฝbายผลิต และการไฟฟ2าส�วน
ภูมิภาค  และหากมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ�เกิดข้ึนและมีความต�องการไฟฟ2าสูง ก็มีความจําเปFนท่ีจะต�องมีสถานีไฟฟ2า
ย�อยควบคู�กันไปด�วย  

 

อุตสาหกรรมเสาโครงเหล็กท่ัวไป 
ในการดําเนินงานโครงเหล็กท่ัวไป  บริษัทสามารถให�บริการด�านการออกแบบ ปรับเปลี่ยนสัดส�วน รูปแบบ ขนาด

ความสูง คุณสมบัติ ขนาด และรูปแบบท่ีเหมาะสมกับโครงการก�อสร�างแต�ละแห�ง เพ่ือให�สอดคล�องตามความต�องการของ
ลูกค�า 
 ความต�องการโครงเหล็กท่ัวไป   
 โดยความต�องการโครงเหล็กท่ัวไปจะมีเพ่ิมข้ึนในระยะต�อไปอย�างต�อเน่ืองตามทิศทางของอุตสาหกรรมเหล็ก  
โดยเฉพาะในส�วนของการก�อสร�าง ซ่ึงใช�แทนผลิตภัณฑ'คอนกรีตหรืออ่ืนๆ 
 

การบริการชุบสังกะส ี
 แนวโน�มของผลิตภัณฑ'เหล็กท่ีมีข�อกําหนดให�มีการชุบสังกะสีเพ่ือป2องกันการผุกร�อนท่ีมีเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา และคาด
ว�ายังคงเพ่ิมข้ึนต�อไปอีกนานในอนาคต   จากแนวโน�มท่ีเห็นได�จากประเทศท่ีพัฒนาแล�ว  เน่ืองจาก UWC ให�บริการชุบสังกะสี
แก�ลูกค�ารายย�อยท่ัวไปเปFนการเสริมเท�าน้ัน 
 

อุปกรณ5สินค-าอุตสาหกรรม 
 UWC จัดจําหน�ายสินค�าอุตสาหกรรมในกลุ�มประเภทอุปกรณ'ส�งกําลัง เช�น โซ�เฟ�องเกียร'และมอเตอร'  โดยเน�นสินค�า
ยี่ห�อ ARNOLD และ RENOLD ซ่ึงเปFนสินค�าท่ีมีคุณภาพสูง 
 

ธุรกิจพลังงาน 
ในธุรกิจพลังงาน ต�นทุนของเช้ือเพลิงเปFนสิ่งท่ีสําคัญ บริษัทย�อยของ UWC มีการวางแผนเพ่ือรองรับความเสี่ยง

ดังกล�าวด�วยการปรับสูตรการใช�เช้ือเพลิงของโรงไฟฟ2าด�วยการใช�ไม�สับแทนการใช�แกลบ และเตรียมการด�านการจัดหาวัตถุดิบ
ในแหล�งต�างๆ เพ่ือบริหารต�นทุนให�ต่ําท่ีสุด 
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2.3       การจัดหาผลิตภัณฑ5 
2.3.1     กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต   

ธุรกิจผลิตเสาส�งไฟฟ2าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 
บริษัทย�อยมีโรงงานตั้งอยู�เลขท่ี 247 ถนนร�มเกล�า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร มีกําลังการผลิตรวม

ประมาณ 24,000 ตันต�อป� 
ธุรกิจพลังงาน 
UWC มีบริษัทย�อยท่ีทําด�านพลังงานทดแทนได�แก� 

1. บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด  ตั้งอยู�จังหวัดนครราชสีมา  เปFนโรงไฟฟ2าชีวมวล  
มีกําลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต' และมีสัญญาขายไฟกับการไฟฟ2าส�วนภูมิภาค 8 เมกะวัตต'  

2. บริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส จํากัด  ตั้งอยู�อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย' เปFนโรงไฟฟ2าชีวมวล   
มีกําลังการผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต' และมีสัญญาขายไฟกับการไฟฟ2าส�วนภูมิภาค 8 เมกะวัตต' 

3. บริษัท สตึกไบโอแมส จํากัด  ตั้งอยู�อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย'  เปFนโรงไฟฟ2าชีวมวล   
มีกําลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต' และมีสัญญาขายไฟกับการไฟฟ2าส�วนภูมิภาค 6.5 เมกะวัตต' 

4. บริษัท พาราไดซ5กรีน เอนเนอย่ี จํากัด (PGE) ตั้งอยู�อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก�น เปFนธุรกิจแปรรูปพืชพลังงาน
ผลิตและจําหน�ายผลิตภัณฑ'จากพืชพลังงาน เช�น แกQสชีวภาพ  ปุRย อาหารสัตว'สําเร็จรูปบรรจุภัณฑ'ท่ีย�อยสลายได�
ตามธรรมชาติ 

5. บริษัท ยูดับบลิวซี โซล$าร5 จํากัด  
ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ2าจากพลังงานหมุนเวียน เช�น แสงแดด ปIจจุบันยังมิได�ดําเนินกิจการ 

 

2.3.2  วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ 
ธุรกิจผลิตเสาส�งไฟฟ2าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 

 การบริหารสินค�าคงคลังอย�างมีประสิทธิภาพถือว�าเปFนปIจจัยสําคัญในการประกอบธุรกิจผลิตเสาส�งไฟฟ2าแรงสูง และ
ถือเปFนปIจจัยสําคัญในการแข�งขัน ซ่ึงการท่ี บริษัทสามารถรักษาความสามารถในการแข�งขันไว�ได�  เน่ืองจากบริษัท มีสินค�าคง
คลังมากเพียงพอ ซ่ึงส�งผลให�บริษัทย�อยสามารถจัดส�งสินค�าให�กับลูกค�าได�ตรงตามเวลาท่ีต�องการ บริษัทมีนโยบายควบคุม
ระดับสินค�าคงคลังให�เหมาะสมและเพียงพอสามารถรองรับความต�องการของลูกค�าได�อย�างทันท�วงที ท้ังน้ี บริษัทสั่งซ้ือวัตถุดิบ
หลัก ได�แก� เหล็ก สังกะสี และวัตถุดิบอ่ืนๆ จากผู�ผลิตในประเทศท้ังจํานวน 

ปIจจุบันบริษัทได�มีการสั่งซ้ือวัตถุดิบประเภทเหล็กจากผู�จัดจําหน�ายจํานวนไม�น�อยกว�า 5 ราย อย�างไรก็ตาม บริษัท
สามารถจัดหาปริมาณเหล็ก และประเภทของเหล็กได�ตามท่ีต�องการและราคาซ้ือท่ีเหมาะสมโดยใช�การเปรียบเทียบราคามา
โดยตลอด ในป�ท่ีผ�านมาช�วงต�นป� บริษัทสั่งซ้ือสังกะสีจาก บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และหลังจากน้ันจนถึงสิ้นป� 
ได�สั่งซ้ือจากกลุ�มบริษัทแสงเจริญ 

บริษัทมีการสั่งซ้ือวัตถุดิบจากผู�จัดจําหน�ายภายในประเทศ โดยมีนโยบายการสั่งซ้ือวัตถุดิบล�วงหน�าบางส�วนเพ่ือให�ได�
วัตถุดิบในปริมาณท่ีเพียงพอ มีคุณภาพตรงตามความต�องการ และตรงตามประโยชน'ใช�สอยของลูกค�า นอกจากน้ัน บริษัทมี
ระบบการบริหารและการจัดการสินค�าคงคลังอย�างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงครอบคลุมถึงการพิจารณาคัดเลือกผู�จัดจําหน�ายวัตถุดบิท่ี
มีความน�าเช่ือถือท้ังในด�านคุณภาพของวัตถุดิบ และการส�งมอบงานท่ีตรงต�อเวลา เปFนผลให�บริษัท ไม�มีอุปสรรคปIญหาในการ
ส�งมอบสินค�าล�าช�า  
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วัตถุดิบหลักท่ีใช�ในการผลิตคือ เหล็กและสังกะสี มีรายละเอียดดังน้ี 
(1)  เหล็กฉากขาเท�ากัน ช้ันคุณภาพ SS400 ขนาดตั้งแต�   L40x40x3   ถึง   L200x200x20 
(2)  เหล็กฉากขาเท�ากัน ช้ันคุณภาพ SS540 ขนาดตั้งแต�   L75x75x6   ถึง   L250x250x35 
(3)  สังกะสี ความบริสุทธ์ิ 99.99% 
ด�วยข�อกําหนดของสินค�าและมาตรฐานสินค�าบริษัทจึงใช�วัตถุดิบท่ีผลิตในประเทศเกือบท้ังหมด 
 

 สินค�าอุตสาหกรรม 
บริษัทได�นําเข�าสินค�าอุตสาหกรรมเกือบท้ังหมดมาจากประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมัน ซ่ึงบริษัทมีการบริหาร

สินค�าคงคลังโดยติดตามความเคลื่อนไหวของข�อมูลสถิติการสั่งซ้ือย�อนหลังเพ่ือท่ีจะสามารถประมาณความต�องการของตลาด
ได�และจัดหาระดับสินค�าคงคลังท่ีเหมาะสมในแต�ละช�วงเวลา ท้ังน้ี บริษัทได�แบ�งประเภทการบริหารสินค�าคงคลังได�ออกเปFน 2 
กลุ�มหลักดังน้ี 

(1) สินค�าหมุนเวียนเร็ว หรือกลุ�มท่ีถูกสั่งซ้ือเปFนประจํา เปFนกลุ�มท่ีตลาดมีความต�องการสูง และผู�ซ้ือต�องใช�สินค�าทันที
หลังจากบริษัทได�ทําการสั่งซ้ือสินค�า ทําให�บริษัทต�องมีสินค�าคงคลังสํารองมากเพียงพอและพร�อมส�งตลอดเวลา ซ่ึง
ประกอบด�วย ผลิตภัณฑ'โซ� ข�อต�อโซ� เปFนต�น 

(2) สินค�าปกติ หรือกลุ�มท่ีถูกสั่งซ้ือไม�บ�อยครั้ง เปFนสินค�าท่ีมีมูลค�าสูง และผู�ซ้ือสามารถรอสินค�าได� ทําให�บริษัท ไม�
จําเปFนต�องสํารองสินค�าคงคลังเปFนจํานวนมาก ซ่ึงประกอบด�วย เฟ�อง และ COUPLING เปFนต�น 

 

ธุรกิจพลังงาน 
บริษัทย�อยของ UWC มีการใช�เช้ือเพลิงแบบผสมผสาน โดยนําไม�สับมาเปFนเช้ือเพลิงหลักแทนการใช�แกลบ 
ไม�สับ หมายถึง การนําไม�เบญจพรรณ ท่ีเหลือจากการตัดแต�งต�นไม�ใหญ�จากสวนไร�นา หรือสวนผลไม�  มาผ�าน

กระบวนการสับย�อยให�กลายเปFนช้ินเล็กนํามาใช�เปFนเช้ือเพลิงพลังงานทดแทน 
 

 2.3.3  ผลกระทบต$อสิ่งแวดล-อม 
  ผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมจากกระบวนการผลิตของโรงงาน เปFนเช�นเดียวกันกับโรงงานอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะการ

ดําเนินการผลิตเช�นเดียวกับบริษัท ซ่ึง บริษัทได�จัดให�มีการป2องกันผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อมในด�านต�างๆ  และจัดให�มีการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล�อมด�านต�างๆเปFนประจําทุกป�ในป� 2561 ได�ตรวจวัดช�วงวันท่ี1-2 พฤศจิกายน ตรวจวิเคราะห'โดย 
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท' รีเสริช แอนด' เทคโนโลยี จํากัด โดยมีผลการตรวจวัดดังน้ี 

มลภาวะทางเสียง 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
 

ตําแหน$งท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 2/(dB(A)) 

Leq 24 hr Lmax 

บริเวณริมร้ัวโรงงาน 64.9 93.2 

มาตรฐาน1/ 70 115 

หมายเหตุ :  1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548  เรื่องกําหนดค�าระดับเสียงการ 
 รบกวนและระดับเสียงท่ีเกิดจากการประกอบกิจการ 

  2/  ผลการตรวจวัดระดับเสียงรายช่ัวโมง 
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มลภาวะทางอากาศ 
ผลการตรวจวิเคราะห'ปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกมาจากปล�อง 

ดัชนีท่ีตรวจวัด หน$วย ผลการตรวจวัด มาตรฐาน 
ฝุbนละออง (TSP) มิลลิกรัม/ลบ.เมตร 177 240 

 

สารเคมีในบรรยากาศ 
ปริมาณความเข�มข�นของสารเคมีในบรรยากาศของการทํางาน 

ดัชนีที่ตรวจวัด หน$วย ผลการวิเคราะห5 มาตรฐาน 

Sodium Hydroxide mg/m3 <0.40 2 

Hydrogen Chloride ppm 0.016 C 5 

Inhalable Dust mg/m3 0.683 15 

Zinc Oxide : Inhalable Dust mg/m3 0.303 15 

หมายเหตุ : C = ขีดจํากัดความเข�มข�นของสารเคมีอันตรายสูงสดุไม�ว�าเวลาใดๆ ในระหว�างทํางาน 
ระบบน้ําเสียจากการผลิต 

ดัชนีที่วิเคราะห5 ค$ามาตรฐาน ค$าที่วัดได- 

1.  PH 5.5 – 9.0 8.9 

2.  Total Suspended Solids (TSS)  50 mg / l <5.0 

3.  Total Dissolved Solid  (TDS)  3,000 mg / l 1,117 

4.  Chemical Oxygen Demand  (COD)  120 mg / l <40 

5.  Zinc   5 mg / l 0.2 
 

ผลการวิเคราะห' คุณภาพนํ้าท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงานเมื่อเปรยีบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ป� 
พ.ศ. 2560  พบว�าดัชนีคุณภาพนํ้าท้ิงท่ีทําการตรวจวิเคราะห'มีค�าอยู�ในเกณฑ'ท่ีมาตรฐานกําหนด 

ในส$วนของขยะและของเสียอุตสาหกรรมต$างๆท่ีเกิดขึ้นในโรงงานมีวิธีการกําจัดดังนี ้
กากของเสีย วิธีการกําจัด บริษัทที่กําจัด 

1.  ขยะมูลฝอย นําไปคัดแยกฝIงกลบ สํานักงานเขตมีนบุรี 

2.  เศษลวดและโลหะ นํากลับไปหลอมใหม� บริษัท ยุทธพงษ' เพลเล็ทมิลล' จํากัด 
บริษัท 4 น. โชคพัฒนา จาํกัด 
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จาํกัด 

3.  ตะกอนจากการบาํบัดนํ้าเสีย ปรับเสถียรและฝIงกลบ บริษัท โปรเฟสช่ันแนลเวสต'ฯ จํากัด(มหาชน) 

4.  สังกะสีฝุbนและเม็ด Reuse บริษัท ยูมิคอร'มาร'เก็ตต้ิง เซอร'วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 
ห�างหุ�นส�วนจาํกัดสามพรานฟาวน'ดีร' 
บริษัท นวภัทรกิจ จํากัด 
ห�างหุ�นส�วนจาํกัด นัฐวุฒิ พาณิชย' 

5.  นํ้ามันไฮโดรลิคเก�า Reuse บริษัท แซนด'ซอร' จํากัด 

6.  กรดเกลือเส่ือมสภาพ แปรสภาพนําไปใช�ใหม� บริษัท อันช่ิง อินดัสทรี จาํกัด 
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 บริษัทไม�มีข�อพิพาทใดๆ เก่ียวกับสิ่งแวดล�อมและไม�มีประวัติการกระทําความผิดตามกฎระเบียบเรื่องสิ่งแวดล�อมกับ
หน�วยงานภาครัฐ นอกจากน้ีบริษัทได�ปฏิบัติตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด และข�อกําหนด
ขององค'การบริหารส�วนตําบล  ซ่ึงบริษัทได�ผ�านการตรวจสอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปFนประจําทุกป� 
 

 ธุรกิจพลังงาน 
สําหรับโรงไฟฟ2าชีวมวลและโรงไฟฟ2ากQาซชีวภาพ บริษัทย�อย มีการจัดทํารายงานการวิเคราะห'ผลกระทบต�อ

สิ่งแวดล�อมเบ้ืองต�น(IEE) และรายงานเก่ียวกับการศึกษามาตรการป2องกันและแก�ไขผลกระทบต�อคุณภาพสิ่งแวดล�อมและ
ความปลอดภัย โดยศูนย'การจัดการสิ่งแวดล�อมมหาวิทยาลัยขอนแก�น ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการทํา
รายงานเก่ียวกับการศึกษามาตรการป2องกันและแก�ไข ผลกระทบต�อคุณภาพสิ่งแวดล�อมและความปลอดภัย พ.ศ. 2552 
ประเภทผลิต ส�ง หรือจําหน�ายไฟฟ2าและมีมาตรการในการควบคุมเรื่องผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมให�เปFนไปตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

ด-านมลพิษทางน้ํา  นํ้าเสียของโรงไฟฟ2าท่ีเกิดจากการอุปโภค บริโภคของพนักงาน นํ้าท้ิงจากการ Blow down 
ของหอหล�อเย็น และหม�อไอนํ้า นํ้าท้ิงจากระบบระบายนํ้าฝน นํ้าล�างพ้ืนตามอาคารต�างๆ และนํ้าท้ิงจากระบบผลิตนํ้าประปา 
จะถูกรวบรวมด�วยท�อระบายนํ้าขนาด 40-80 เซนติเมตรและไหลลงสู�ระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงาน ขนาด 50 ลูกบาศก'เมตร 
จํานวน 2 บ�อ ซ่ึงทําหน�าท่ีปรับ pH และพักนํ้า ก�อนไหลไปยังบ�อระเหย  ซ่ึงเปFนระบบบ�อผึ่ง ซ่ึงมีความจุ 900 ลูกบาศก'เมตร 
และไม�มีการปล�อยออกสู�ภายนอกพ้ืนท่ีโรงงานแต�อย�างใด 
 ด-านมลพิษทางอากาศ  กQาซท่ีออกจากปล�องควันซ่ึงเกิดจากการเผาไหม�เช้ือเพลิงของหม�อไอนํ้าเปFนอุปสรรคสําคัญ
ทางสิ่งแวดล�อม  โครงการใช�การบําบัดมลพิษอากาศระบบดักฝุbนแบบ Filter Bag ร�วมกับ Cyclone เพ่ือดักจับฝุbนละอองและ
อนุภาคท่ีเกิดจากการเผาไหม�  เครื่องเก็บฝุbน Filter Bag จะทําหน�าท่ีกรองอากาศเสียก�อนจะปล�อยออกสู�ภายนอกโดยวิธีแยก
อนุภาคออกจากกระแสแกQส  ส�วนไซโคลนจะทําหน�าท่ีแยกฝุbนละอองขนาดใหญ�ออกก�อนส�งไปยัง Filler Bag เพ่ือดักฝุbนซ่ึงมี
ประสิทธิภาพในการดักฝุbนโดยรวมไม�ต่ํากว�าร�อยละ 99 โดยให�มลสารต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนเปFนไปตามมาตรฐานกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และค�าอัตราการระบายฝุbนซ่ึงเปFนสารมลพิษหลักออกจากปล�องไม�เกิน120 มิลลิกรัมต�อลูกบาศก'เมตร 
 ด-านมลพิษท่ีเกิดจากการของเสียอุตสาหกรรม  เถ�าจากการผลิตไฟฟ2า ท่ีเกิดจากการใช�เช้ือเพลิงชีวมวลเมื่อออก
จากกระบวนการผลิต จะถูกนําไปเก็บไว�ในไซโลท้ังเถ�าเบา และเถ�าหนักโดยเก็บอยู�ในระบบป�ด เพ่ือส�งให�หน�วยงานกําจัดกาก
ของเสียอุตสาหกรรม (Genco)  ท่ีได�รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัดหรือนําไปใช�ประโยชน'ในการปรับปรุง
ดินต�อไป 
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2.4 งานท่ียังไม$ส$งมอบ 
ธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็ก 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2561 บริษัท มีงานโครงการท่ีอยู�ระหว�างดําเนินการและคาดว�าจะส�งมอบงานท้ังหมดในป� 
2562 มีดังน้ี 
 

 
โครงการ 

ปริมาณงาน 
(ตัน) 

มูลค�างานท่ียัง 
ไม�ส�งมอบ 
(ล�านบาท) 

เสาส�งไฟฟ2าแรงสูง 2,137 79.850 

เสาโทรคมนาคม 86 17.415 

เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ2าย�อย 2,639 178.652 

โครงเหล็กท่ัวไป      4    0.059 

รวม 4,866 275.976 

 
ธุรกิจพลังงาน 
- ไม�มีงานท่ียังไม�ส�งมอบ- 
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ความเส่ียงต$อการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย$อยและมาตรการบริหารความเส่ียง 
ปIจจัยความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีอาจมีผลกระทบต�อการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย�อย  และแนวทางในการป2องกัน

ความเสี่ยงดังกล�าว สามารถสรุปได�ดังน้ี 
 

1)   ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
ธุรกิจผลิตเสาส�งไฟฟ2าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 
UWC ประกอบธุรกิจหลัก รับผลิตเสาส�งไฟฟ2าแรงสูง เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ2าย�อย เสาโทรคมนาคม เสาโครงเหล็ก

ท่ัวไปโดยมีวัตถุดิบหลักได�แก� เหล็กและสังกะสีเปFนวัตถุดิบสําคัญ ซ่ึงการเคลื่อนไหวของราคาเหล็กและสังกะสีจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามอุปสงค'และอุปทานของผู�ผลิตและผู�ใช�เหล็กท่ัวโลก ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กและสังกะสีจะส�งผล
กระทบต�อต�นทุนของ UWC 

อย�างไรก็ตาม UWC มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล�าวดังน้ี 
(1)  การกําหนดราคาขายและกําหนดราคาประมูลงานในโครงการต�างๆ โดยรักษาส�วนต�างกําไรในระดับท่ีสามารถ

จะแข�งขันกับผู�ประกอบการรายอ่ืนๆ ได�   
(2)  มีนโยบายติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบอย�างใกล�ชิดเพ่ือประเมินสถานการณ'และแนวโน�มราคาวัตถุดิบ

เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจกําหนดราคารับจ�างผลิตเสาโครงเหล็ก และวางแผนสั่งซ้ือและบริหารจัดการวัตถุดิบ
คงคลังให�มีความเหมาะสม  

(3)  พัฒนาปรับปรุงการบริหารการผลิตอย�างต�อเน่ืองเพ่ือควบคุมต�นทุนการผลิตให�อยู�ในระดับท่ีเหมาะสม  
(4)  มีนโยบายรักษาความสัมพันธ'อันดีกับลูกค�าทําให�สามารถเจรจาต�อรองกับลูกค�าบางรายเพ่ือขอปรับราคา

จําหน�ายให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ ในกรณีท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ  
(5)  มีการติดตามดูแลผลิตภัณฑ'ท่ีได�จําหน�ายไปแล�วรวมท้ังการติดตามปIญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือนํามาปรับปรุงการทํางาน

ให�ดีข้ึนอยู�ตลอดเวลาส�งผลให�ลูกค�ามีความพึงพอใจในด�านคุณภาพและการบริการหลังการขายเพ่ิมมากข้ึนทําให�สามารถ
กําหนดราคาขายในระดับท่ีเหมาะสมได� 

ธุรกิจพลังงาน 
เช้ือเพลิงเปFนหน่ึงในปIจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ2า บริษัทย�อยจึงเล็งเห็นความสําคัญในการ

บริหารจัดการเช้ือเพลิงของโรงไฟฟ2า โดยมุ�งเน�นการจัดหาและใช�เช้ือเพลิงชีวมวลประเภทไม�สับ เพ่ือทดแทนการใช�เช้ือเพลิง
แกลบท่ีมีราคาสูง ท้ังน้ี UWC ได�จัดตั้งบริษัทย�อยท่ีประเทศกัมพูชา เพ่ือจัดหาวัตถุดิบไม�สับส�งมาเปFนเช้ือเพลิงให�กับโรงไฟฟ2า
ในกลุ�มบริษัทได�อย�างพอเพียง 

 

2) ความเส่ียงจากการจัดหาวัตถุดิบและพ่ึงพิงผู-จัดจําหน$ายวัตถุดิบท่ีสําคัญ 
ธุรกิจผลิตเสาส�งไฟฟ2าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 
บริษัทซ้ือวัตถุดิบหลักเกือบท้ังหมดจากผู�จําหน�ายภายในประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบใน

กรณีท่ีผู�จัดจําหน�ายไม�สามารถจัดส�งวัตถุดิบให�ได�ตามกําหนด  

3. �"����#���$%&'�( 
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 อย�างไรก็ตามบริษัทได�มีการติดตามประเมินสถานการณ'โดยใกล�ชิด และมีการวางแผนการสั่งซ้ือวัตถุดิบล�วงหน�า 
และจากการดําเนินงานในอดีตท่ีผ�านมา ยังไม�เคยประสบปIญหาขาดแคลนวัตถุดิบ ทําให�เช่ือมั่นว�าจะไม�ได�รับผลกระทบหรือ
ความเสียหายใดๆ ในการสั่งซ้ือวัตถุดิบจากผู�จัดจําหน�ายวัตถุดิบดังกล�าว  

ธุรกิจพลังงาน 
บริษัทย�อยของ UWCได�มีการวางแผนการจัดหาเช้ือเพลิงในรัศมีท่ีสามารถขนส�งได�รอบโรงไฟฟ2า และโรงไฟฟ2าแต�ละ

โครงการมีโกดังเก็บเช้ือเพลิง เพ่ือให�โรงไฟฟ2าสามารถสํารองเช้ือเพลิงในช�วงท่ีอาจมีอุปสรรคในการเก็บเก่ียวและขนส�ง เช�นฤดู
ฝน ให�ได�อย�างน�อย 15 - 30 วัน นอกจากน้ี ยังมีการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลด�วยตัวเอง เพ่ือป2อนให�กับโรงไฟฟ2าในกลุ�มบริษัท 

 

3) ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลูกค-า 
ธุรกิจผลิตเสาส�งไฟฟ2าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 

 บริษัทประกอบธุรกิจรับผลิตเสาส�งไฟฟ2าแรงสูง เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ2าย�อย เสาโทรคมนาคม ลูกค�ารายใหญ�เปFน
ผู�รับเหมาหลักหรือผู�รับเหมาช�วงจากการไฟฟ2าฝbายผลิตแห�งประเทศไทย การไฟฟ2าส�วนภูมิภาค เช�น บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จึงมีความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงรายได�หลักจากลูกค�ารายดังกล�าว 
 อย�างไรก็ตามบริษัท ได�รับคําสั่งซ้ือจากลูกค�าอย�างต�อเน่ือง  สืบเน่ืองจากการท่ีผลิตสินค�าได�ตรงกับความต�องการของ
ลูกค�าท้ังในด�านคุณภาพ  การส�งมอบท่ีตรงเวลา ราคาขายท่ีสามารถแข�งขันได� และมีการติดตามดูแลผลิตภัณฑ'ท่ีได�จําหน�ายไป
แล�วรวมท้ังการติดตามปIญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือนํามาปรับปรุงการทํางานให�ดีข้ึนอยู�ตลอดเวลา ส�งผลให�ลูกค�ามีความพึงพอใจในด�าน
คุณภาพและการบริการหลังการขาย  
    

4) ความเส่ียงด-านบุคลากร 
ธุรกิจผลิตเสาส�งไฟฟ2าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 
การประกอบธุรกิจของบริษัทน้ันต�องอาศัยความเช่ียวชาญเฉพาะด�านจากวิศวกรท่ีมีประสบการณ'ในการออกแบบ

และการผลิตโดยณวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีพนักงานในฝbายวิศวกรรมจํานวน  19 คนจึงมีความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงวิศวกร
และผู�ชํานาญการหากบุคลากรดังกล�าวลาออกอาจเกิดการขาดแคลนบุคลากรท่ีสําคัญและอาจส�งผลกระทบต�อการดําเนิน
ธุรกิจได� 

อย�างไรก็ตามบริษัท มีนโยบายให�ความสําคัญกับการรักษาบุคลากรให�ปฏิบัติงานต�อเน่ืองในระยะยาว โดยมีนโยบาย
จ�ายค�าตอบแทนให�อยู�ในระดับท่ีสามารถแข�งขันได�กับบริษัทอ่ืนๆ ท่ีประกอบธุรกิจใกล�เคียงกัน ซ่ึงท่ีผ�านมาไม�เคยประสบ
ปIญหาการขาดแคลนวิศวกรและผู�ชํานาญการ 

ธุรกิจพลังงาน 
บริษัทย�อยของ UWC ได�มีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู� และคัดสรรบุคลากรท่ีมีความรู�และประสบการณ'มา
เสริมศักยภาพ  พร�อมท้ังมีการส�งเสริมและพัฒนาบุคลากรโดยจัดให�มีการอบรมท้ังภายในและภายนอกอย�างสม่ําเสมอ 

 

5) ความเส่ียงจากการให-สินเช่ือลูกค-า 
ธุรกิจผลิตเสาส�งไฟฟ2าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 

 บริษัทมีการให�เครดิตแก�ลูกค�า 30-120 วัน ดังน้ันจึงมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บหน้ี ซ่ึงหากเรียกเก็บหน้ีดังกล�าว
ไม�ได�หรือไม�ครบตามจํานวนท้ังหมดอาจจะส�งผลกระทบต�อสภาพคล�องและฐานะทางการเงิน 
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 บริษัทมีการจัดทําระเบียบปฏิบัติการกําหนดวงเงินสินเช่ือสําหรับลูกค�า ท่ีทําธุรกิจกันมานาน  สําหรับลูกค�ารายใหม�
ท่ีเข�ามาทําการค�ากับบริษัทครั้งแรก จะมีการประเมินความเสี่ยงโดยอาจต�องซ้ือขายเปFนเงินสดก�อนในเบ้ืองต�น   นอกจากน้ีก็มี
การกําหนดนโยบายการตั้งค�าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยประมาณจากผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม�ได� โดย
จํานวนค�าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญน้ีประมาณข้ึนจากประสบการณ'ในการเก็บเงินในอดีต และตามสถานะปIจจุบันของลูกหน้ีคงค�าง 
ท้ังน้ีประเมินค�าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห'ประวัติการชําระหน้ี และคาดการณ'ศักยภาพและความเสี่ยงในการชําระ
หน้ีในอนาคต และสําหรับลูกหน้ีท่ีค�างชําระเกิน 1 ป� ให�ตั้งสํารองไว�ร�อยละ 100 และดําเนินการติดตามคุณภาพลูกหน้ีอย�าง
สม่ําเสมอ 

ธุรกิจพลังงาน 
ในการทําสัญญาซ้ือขายไฟฟ2ากับการไฟฟ2าส�วนภูมิภาคและลูกค�าภายนอก  จะมีเครดิตให�กับผู�ซ้ือไฟฟ2าประมาณ30 

วัน  โดยไม�มีความเสี่ยงในการเรียกเก็บหน้ีจากผู�ซื้อท่ีเปFนหน�วยงานรัฐ    
 

6) ความเส่ียงด-านเงินทุนหมุนเวียน 
ธุรกิจผลิตเสาส�งไฟฟ2าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 

 ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ต�องมีการสํารองวัตถุดิบล�วงหน�าเพ่ือใช�ในการผลิตเสาโครงเหล็กและส�งมอบให�แก�
ลูกค�าตามสัญญา ดังน้ัน หากไม�สามารถบริหารจัดการสินค�าคงเหลือให�หมุนเวียนในระดับท่ีเหมาะสม อาจส�งผลต�อการขาด
แคลนเงินทุนหมุนเวียน และส�งผลให�สภาพคล�องลดลง   
 อย�างไรก็ตามบริษัท มีนโยบายวางแผนสํารองวัตถุดิบและสํารองสินค�าคงเหลือโดยพิจารณาให�เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ และปริมาณงานท่ีจะต�องส�งมอบให�แก�ลูกค�า  

ธุรกิจพลังงาน 
โรงไฟฟ2าจะต�องมีการสํารองวัตถุดิบล�วงหน�าเพ่ือใช�เปFนเช้ือเพลิงในการขายไฟฟ2าให�กับการไฟฟ2าส�วนภูมิภาคโดยจะ

มีเครดิตในการรับรู�รายได�ประมาณ 30 วันซ่ึงมีผลต�อเงินทุนหมุนเวียน และส�งผลกระทบต�อสภาพคล�องและฐานะทางการเงิน
ของบริษัทย�อยของ UWC ดังน้ันจําเปFนจะต�องมีนโยบายการสํารองวัตถุดิบและสํารองเงินหมุนเวียนให�เหมาะสมและสอดคล�อง
กับรายรับรายจ�ายเพ่ือป2องกันปIญหาเก่ียวกับสภาพคล�องน้ี 

 

7) ความเส่ียงด-านแหล$งเงินทุนและอัตราดอกเบ้ีย 
ธุรกิจผลิตเสาส�งไฟฟ2าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 

 ในการประกอบธุรกิจของบริษัท จําเปFนต�องมีแหล�งเงินทุนเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจเพ่ือให�บรรลุเป2าหมายสําคัญ
ตามแผนท่ีได�วางไว� บริษัทย�อยจึงมีวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย'หลายแห�งท่ีให�การสนับสนุนทางการเงินในอัตราดอกเบ้ีย
ท่ีเหมาะสม 
 

ธุรกิจพลังงาน 
 ธุรกิจพลังงาน  เปFนธุรกิจท่ีต�องใช�เงินลงทุนสูง แต�มีความมั่นคงในการรับรู�รายได�ในระยะยาว ดังน้ันเพ่ือให�บริษัท
ย�อยของ UWC  สามารถลงทุนได�เพ่ือขยายธุรกิจ จึงได�เตรียมแผนการขออนุมัติวงเงินสินเช่ือและแผนธุรกิจจากธนาคาร
พาณิชย'ต�างๆ ให�สอดคล�องกับแผนการขยายงานของบริษัทย�อยของ UWC 
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8) ความเส่ียงจากนโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐ 
ธุรกิจพลังงาน 
รัฐบาลได�มีนโยบายในการส�งเสริมพลังงาน ซ่ึงเปFนไปตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ2าของประเทศไทย พ.ศ. 

2558 – 2579 (แผน PDP 2015)  รวมถึงมีแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยจะส�งเสริมการผลิตไฟฟ2า
จากเช้ือเพลิงขยะ ชีวมวล  และกQาซชีวภาพ รวมถึงพลังงานทดแทนอ่ืนๆ เช�น ลม แสงอาทิตย' แต�ด�วยกฎระเบียบข�อบังคับเดิม
อาจจะยังไม�เอ้ือต�อนโยบายข�างต�น หรือ ต�องปรับเปลี่ยนข�อกําหนดในหน�วยงานราชการต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง เช�นข�อกําหนด
เก่ียวกับการขออนุญาตซ้ือขายไฟฟ2าข�อกําหนดเก่ียวกับการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน, ข�อกําหนดเก่ียวกับการ
ประเมินผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม, ข�อกําหนดเรื่องผังเมือง เปFนต�น ซ่ึงอาจจะส�งผลให�การดําเนินการธุรกิจอาจจะสะดุดหรือ
ล�าช�า  ทางบริษัทย�อยของ UWC จึงได�ทําการศึกษาและติดตามสถานการณ'อย�างใกล�ชิด เพ่ือเตรียมแผนธุรกิจให�สอดคล�องกับ
สถานการณ'ปIจจุบัน 

 

9) ความเส่ียงท่ีเกิดจากปVจจัยส่ิงแวดล-อม 
ธุรกิจผลิตเสาส�งไฟฟ2าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 

 ในกระบวนการผลิตเสาโครงเหล็ก  ท่ีอาจทําให�เกิดปIญหาภาวะมลพิษทางอากาศ   มลพิษทางเสียง   ซ่ึงอาจทําให�
เกิดการร�องเรียนของประชาชนในละแวกใกล�เคียงได� 
  ในกรณีน้ีบริษัทได�จัดให�มีการป2องกันผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมในด�านต�างๆ  รวมท้ังจัดให�มีการตรวจวัดคุณภาพของ
สิ่งแวดล�อม  ท้ังมลภาวะทางเสียง   ทางอากาศ  นํ้าเสียและของเสียจากกระบวนการผลิต  โดยจัดให�มีการตรวจวัดเปFนประจํา
ทุกป�  เพ่ือนําผลการวิเคราะห'เปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนดไว�  ซ่ึงท่ีผ�านมาผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล�อม
ยังอยู�ในเกณฑ'ท่ีไม�เกินเกณฑ'มาตรฐาน 
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 ทรัพย5สินและกรรมสิทธิ์ 
รายการสินทรัพย'ถาวรของบริษัทและบริษัทย�อย  ณ  31 ธันวาคม 2561 มีดังต�อไปน้ี 
 

ลักษณะทรัพย5สิน ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลค$าสุทธ ิ
(ล-านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1.  ท่ีดิน  3 แปลง   
     จํานวน 29-0-36 ไร� 
     ท่ีตั้ง เลขท่ี 247  ถนนร�มเกล�า 
     แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี กรงุเทพมหานคร 

บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด 
(มหาชน) 

253.53 มีภาระผูกพัน วงเงิน 
จํานอง เพ่ือสินเช่ือ 170 
ล�านบาท 

2.  อาคาร  11  หลัง 
     ท่ีตั้ง เลขท่ี 247  ถนนร�มเกล�า    
     แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร 

บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด 
(มหาชน) 

  19.57 มีภาระผูกพัน วงเงิน
จํานองเพ่ือสินเช่ือ 170 
ล�านบาท 

3.  เครื่องจักร และอุปกรณ' บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด 
(มหาชน) 

30.42 ไม�มภีาระผูกพัน 
 

4.  เครื่องใช�สํานักงาน บริษัทเอ้ือวิทยา จํากัด 
(มหาชน) 

2.26 ไม�มภีาระผูกพัน 
 

5.  ยานพาหนะ บริษัทเอ้ือวิทยา จํากัด 
(มหาชน)  

2.94 ไม�มภีาระผูกพัน 
 

6.  ท่ีดิน 3 แปลง จํานวน 49-0-04 ไร� 
     ท่ีตั้ง เลขท่ี 386  หมู�ท่ี 8 ตําบลบ�านโพธ์ิ      
     อําเภอเมืองนครราชสีมา   
     จังหวัดนครราชสีมา 

บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน        
ไบโอแมส จํากัด 

34.93 มีภาระผูกพัน 

7. อาคารจํานวน 6 หลัง และเครือ่งจักร  
ท่ีตั้ง  เลขท่ี 386 หมู�ท่ี 8  ตําบลบ�านโพธ์ิ  
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา 

บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน        
ไบโอแมส จํากัด 

346.69 มีภาระผูกพัน 
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ลักษณะทรัพย5สิน ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลค$าสุทธ ิ
 (ล-านบาท) 

ภาระผูกพัน 

8. เครื่องจักรกลการเกษตร 
    เครื่องจักร และอุปกรณ' 

บริษัท พาราไดซ' กรีน 
เอนเนอยี่ จํากัด 

33.79 ไม�มภีาระผูกพัน 
 

9. ท่ีดิน3 แปลง  ท่ีตั้งเลขท่ี 100  
   หมู�ท่ี6   ตําบลดอนมนต' อําเภอสตึก 
   จังหวัดบุรีรัมย' 

บริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน 
ไบโอแมส จํากัด 

41.67 ไม�มภีาระผูกพัน 
 

10. อาคารจํานวน  2 หลัง และเครื่องจักร 
     ท่ีตั้งเลขท่ี 100   หมู�ท่ี6   ตําบลดอนมนต'  
      อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรมัย' 

บริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน 
ไบโอแมส จํากัด 

328.06 ไม�มภีาระผูกพัน 
 

11. ท่ีดิน 6 แปลง ท่ีตั้งเลขท่ี 111 หมู� 6 
      ตําบลดอนมนต'  อําเภอสตึก  
      จังหวัดบุรีรัมย' 

บริษัท สตึก ไบโอแมส จํากัด 45.41 ไม�มภีาระผูกพัน 
 

12. อาคารจํานวน 4 หลัง และเครื่องจักร 
     อุปกรณ'ท่ีตั้งเลขท่ี 111 หมู� 6  
     ตําบลดอนมนต'  อําเภอสตึก   
     จังหวัดบุรีรัมย' 

บริษัท สตึก ไบโอแมส จํากัด 234.63 ไม�มภีาระผูกพัน 
 

     อ่ืนๆ 
บริษัท ยูดับบลิวซีซี (กัมพูชา) 

จํากัด 
7.82  

รวม  1,381.72  
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  5.1 คดีท่ีอาจมีผลกระทบด-านลบต$อสนิทรัพย5ของบริษัทมากกว$าร-อยละ 5 ของส$วนของผู-ถือหุ-น 

-  ไม�มี  - 
 
 5.2 คดีท่ีกระทบต$อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย$างมีนัยสําคัญ แต$ไม$สามารถประเมินเป9นตัวเลขได- 

-  ไม�มี  - 
 
 5.3 คดีท่ีมิได-เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 

-  ไม�มี  - 
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6.1    ข-อมูลท่ัวไป 
 

ข-อมูลบริษัท 
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด  (มหาชน)     
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : 1.  ผลิตเสาส�งไฟฟ2าแรงสูง  

2.  ผลิตเสาโทรคมนาคม  
3.  ผลิตเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ2าย�อย 
4.  ผลิตโครงสร�างเหล็กท่ัวไป 
5.  การบริการชุบสังกะสี 
6.  การจัดจําหน�ายสินค�าอุตสาหกรรม 
7.  ผลิตและจําหน�ายไฟฟ2าจากพลังงานทดแทน 
 

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ$ : เลขท่ี 247 ถนนร�มเกล�า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 
ทุนจดทะเบียน : 1,907,119,713.00   บาท 
ทุนเรียกชําระแล-ว : 1,316,251,786.40   บาท 
มูลค$าท่ีตราไว- : 0.10 บาท ต�อหุ�น 
เลขทะเบียนบริษัทมหาชน : 0107548000129 
โทรศัพท5 : 0-2543-9020 
โทรสาร : 0-2543-9029 ,   0-2915-2114 
website : www.uwcplc.com 

 

 
ข-อมูลบริษัทย$อย 
 

ชื่อบริษัท : บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ2าชีวมวล 
ท่ีต้ังสํานักงานใหญ$ : เลขท่ี 386 หมู�ท่ี 8 ถนนมิตรภาพ ตําบลบ�านโพธ์ิ  อําเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา 
ทุนจดทะเบียน  240,000,000.00 บาท 
จํานวนหุ-นท่ีออกจําหน$าย : หุ�นสามัญจดทะเบียนท่ีออก และเรียกชําระแล�ว จํานวน 24,000,000  หุ�น 

มูลค�าหุ�นละ 10 บาท เปFนจํานวนเงิน 240,000,000  บาท  
จํานวนหุ-นท่ีบริษัทถอื : จํานวน  23,999,998 หุ�น  คิดเปFนร�อยละ  99.99 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105550041633 
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ชื่อบริษัท 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

: บริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส จํากัด 
: ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ2าชีวมวล 

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ$ 
ทุนจดทะเบียน 
จํานวนหุ-นท่ีออกจําหน$าย 

: 100 หมู�ท่ี 6  ตําบลดอนมนต'  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรมัย' 
  9,375,000.00 บาท 
: หุ�นสามัญจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชําระแล�วจํานวน 93,750 หุ�น มูลค�า

หุ�นละ 100 บาท เปFนจํานวนเงิน 9,375,000.00 บาท 
จํานวน  93,748  หุ�น  คิดเปFนร�อยละ  99.99 
0315546000209 

 
จํานวนหุ-นท่ีบริษัทถอื 
เลขทะเบียนบริษัท 

 
 
: 

 
 
 
 

ชื่อบริษัท : บริษัท สตึก ไบโอแมส จํากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ2าชีวมวล 
ท่ีต้ังสํานักงานใหญ$ : 111 หมู�ท่ี 6 ตําบลดอนมนต'  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย' 
ทุนจดทะเบียน : 16,250,000.00 บาท 
จํานวนหุ-นท่ีออกจําหน$าย  หุ�นสามัญจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชําระแล�วจํานวน 162,500  หุ�น มูลค�า

หุ�นละ 100 บาท เปFนจํานวนเงิน 16,250,000.00  บาท  : 
จํานวนหุ-นท่ีบริษัทถอื : จํานวน  162,498  หุ�น  คิดเปFนร�อยละ  99.99 
เลขทะเบียนบริษัท  0315545000205 
 
 
 

      

ชื่อบริษัท : บริษัท  พาราไดซ5 กรีน เอนเนอย่ี จํากัด  
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : แปรรูปพืชพลังงาน 
ท่ีต้ังสํานักงานใหญ$ : เลขท่ี 302/9 ถนนมะลิวัลย'  ตําบลบ�านเปFด อําเภอเมืองขอนแก�น  จังหวัด

ขอนแก�น 
ทุนจดทะเบียน  250,000,000.00 บาท 
จํานวนหุ-นท่ีออกจําหน$าย : หุ�นสามัญจดทะเบียนท่ีออก และเรียกชําระแล�ว จํานวน 2,500,000 หุ�น 

มูลค�าหุ�น 100 บาท เปFนจํานวนเงิน  250,000,000 บาท  
จํานวนหุ-นท่ีบริษัทถอื : จํานวน  1,500,000 หุ�น  คิดเปFนร�อยละ  60.00 
เลขทะเบียนบริษัท : 0405557002801 
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ชื่อบริษัท : บริษัท ยูดับบลิวซี โซล$าร5 จํากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ2าจากพลังงานทดแทน 
ท่ีต้ังสํานักงานใหญ$ : เลขท่ี 247 ถนนร�มเกล�า  แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
ทุนจดทะเบียน  70,000,000.00  บาท 
จํานวนหุ-นท่ีออกจําหน$าย : หุ�นสามัญจดทะเบียนท่ีออก และเรียกชําระแล�ว จํานวน 100,000 หุ�น มูลค�า

หุ�นละ 10 บาท เปFนจํานวนเงิน  1,000,000 บาท และหุ�นสามัญจดทะเบียน
ท่ีออกและเรียกชําระแล�ว จํานวน 6,900,000 หุ�น  มูลค�าหุ�นละ 2.50 บาท 
เปFนจํานวนเงิน  17,250,000 บาท 

จํานวนหุ-นท่ีบริษัทถอื : จํานวน 99,996 หุ�น มูลค�าหุ�นละ 10 บาท และ จํานวน 6,899,724 หุ�น 
มูลค�าหุ�นละ 2.50 บาท   คิดเปFนร�อยละ 99.99 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105558084463 
 
 
ชื่อบริษัท : บริษัท ยูดับบลิวซีซี (กัมพูชา) จาํกัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : โรงไม�สับโดยจัดหาวัตถุดิบเช้ือเพลงิป2อนให�กับโรงไฟฟ2าของบริษัทย�อย 
ท่ีต้ังสํานักงานใหญ$ : เลขท่ี 82E1 PhumTuolKouk, TuolSangkae, RuesseiKaev,  

Phnom Penh, Cambodia 
ทุนจดทะเบียน : 25,000 USD 
จํานวนหุ-นท่ีออกจําหน$าย : หุ�นสามญัจดทะเบียนท่ีออก และเรียกชําระแล�ว จํานวน 25,000 USD 

แบ�งเปFนหุ�นสามญั 1,000 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 25 USD 
จํานวนหุ-นท่ีบริษัทถอื : 700 หุ�น มูลค�าหุ�นละ 25 USD คิดเปFนร�อยละ 70.00 
เลขทะเบียนบริษัท : 00023288 
 
 

ข-อมูลบริษัทร$วม 
 
ชื่อบริษัท : บริษัท อินเตอร5โกลบ อินเวสเมนท5 จํากัด  
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จัดหาท่ีดิน 
ท่ีต้ังสํานักงานใหญ$ : เลขท่ี 82E2 TuolSangkae, RuesseiKaev, Phnom Penh, Cambodia 
ทุนจดทะเบียน : 25,000 USD 
จํานวนหุ-นท่ีออกจําหน$าย : หุ�นสามญัจดทะเบียนท่ีออก และเรียกชําระแล�ว จํานวน 25,000 USD 

แบ�งเปFนหุ�นสามญั 1,000 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 25 USD 
จํานวนหุ-นท่ีบริษัทถอื : 480 หุ�น มูลค�าหุ�นละ 25 USD คิดเปFนร�อยละ 48.00 
เลขทะเบียนบริษัท : 00023525 
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ชื่อบริษัท : บริษัท สระบุรี เอ็นเนอร5จี ซิสเท็มส5 2 จํากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ2าขยะ 
ท่ีต้ังสํานักงานใหญ$ : 62 อาคารเดอะมลิเลนเนีย ทาวเวอร' ช้ัน 20 ห�องเลขท่ี 2002-3 

ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
ทุนจดทะเบียน : 87,000,000.00 บาท 
จํานวนหุ-นท่ีออกจําหน$าย : หุ�นสามญัจดทะเบียนท่ีออกและเรยีกชําระแล�ว จํานวน 870,000 หุ�น มูลค�า

หุ�นละ 25 บาท เปFนจํานวนเงิน  21,750,000 บาท  
จํานวนหุ-นท่ีบริษัทถอื : 261,000 หุ�น มูลค�าหุ�นละ 25 บาท คิดเปFนร�อยละ 30.00 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105558112556 
 
 
ชื่อบริษัท : บริษัท พาโนว$า จํากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจําหน�ายไฟฟ2าพลังงานทดแทนและหมุนเวียน 
ท่ีต้ังสํานักงานใหญ$ : 89/97 หมู�บ�านเศรษฐสริิ ชัยพฤกษ'-แจ�งวัฒนะ หมู�ท่ี 5 ตําบลบางพลับ  

อําเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี
ทุนจดทะเบียน : 92,714,300 บาท 
จํานวนหุ-นท่ีออกจําหน$าย : หุ�นสามญัจดทะเบียนท่ีออกและเรยีกชําระแล�ว จํานวน 888,643 หุ�น มูลค�า

หุ�นละ25 บาท เปFนจํานวนเงิน  22,216,075 บาท  
จํานวนหุ-นท่ีบริษัทถอื : 278,144 หุ�น มูลค�าหุ�นละ 25. บาท คิดเปFนร�อยละ 30.00 
เลขทะเบียนบริษัท : 0125558003498 
      

ชื่อบริษัท : บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจําหน�าย สีป2องกันสนิม และสีอุตสาหกรรม 
ท่ีต้ังสํานักงานใหญ$ : เลขท่ี 602 หมู�ท่ี 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท  

ตําบลบางปูใหม� อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
ทุนจดทะเบียน : 403,430,170.50บาท 
จํานวนหุ-นท่ีออกจําหน$าย : หุ�นสามญัจดทะเบียนท่ีออก และเรียกชําระแล�ว จํานวน 537,906,894 หุ�น 

มูลค�าหุ�นละ 0.50 บาท เปFนจํานวนเงิน  268,953,447 บาท  
จํานวนหุ-นท่ีบริษัทถอื : 134,357,683 หุ�น มูลค�าหุ�นละ 0.50 บาท คิดเปFนร�อยละ 24.98 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000165 
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บุคคลท่ีอ-างอิงอ่ืน ๆ  : 
 

นายทะเบียนหลักทรัพย5 : บริษัท ศูนย5รับฝากหลักทรัพย5  (ประเทศไทย)  จํากัด 
93 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดงกรุงเทพ  10400 
โทรศัพท' 0-2009-9000โทรสาร 0-2009-9991 
 

ผู-สอบบัญชีรับอนุญาต : ดร.สุวัจชัย  เมฆะอํานวยชัย 
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638 
บริษัท ดีลอยท' ทู�ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 
เอไอเอ สาทร ทาวเวอร' ช้ัน 23-27 
11/1 ถนนสาทรใต� แขวงยานนาวา    เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพฯ  10120 
โทรศัพท' 02-034-0000     โทรสาร 02-034-0100 

 
สถาบันการเงินท่ีติดต$อเป9นประจํา :      ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
        ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)  
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ส#วนท่ี 2   การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 
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7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล+ว 
7.1.1    บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล�ว  ณ 31 ธันวาคม 2561 ดังน้ี 

  ทุนจดทะเบียน  1,907,119,713.00 บาท  (หน่ึงพันเก�าร�อยเจ็ดล�านหน่ึงแสนหน่ึงหมื่นเก�าพันเจ็ดร�อยสิบ- 
                                                   สามบาทถ�วน) 
 ทุนท่ีเรียกชําระแล�ว 1,316,251,786.40 บาท (หน่ึงพันสามร�อยสิบหกล�านสองแสนห�าหมื่นหน่ึงพันเจ็ดร�อย- 
                                                       แปดสิบหกบาทสี่สิบสตางค9) 
 แบ:งเป;นหุ�นสามญั จํานวน  13,162,517,864   หุ�น    มูลค:าหุ�นท่ีตราไว�หุ�นละ 0.10 บาท 

 7.1.2     หุ+นบุริมสิทธิ  
   - ไม:มี – 

 7.1.3     หุ+นกู+  
 หุ�นกู�ระยะยาว จํานวน 600 ล�านบาท กําหนดไถ:ถอนเดือนมกราคม 2563 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร�อยละ6.25 ต:อป? 

 

7.1.4 ข+อตกลงระหว#างผู+ถือหุ+นรายใหญ#ท่ีมีผลกระทบต#อการออกและเสนอขายหลักทรัพย7หรือ 
 การบริหารงานของบริษัทและสาระสําคัญท่ีมีผลต#อการดําเนินงาน 
   - ไม:มี - 

7.2 ผู+ถือหุ+น 
 7.2.1 รายชื่อผู+ถือหุ+น 10 รายแรก   ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2561   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือผู�ถือหุ�น 
สัดส:วนการถือหุ�น 

จํานวนหุ�น      % 

1. บริษัท แคปปBทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร9ค จํากัด (มหาชน) 5,215,003,750 39.62 

2. นายนํ้า   ชลสายพันธ9 239,585,791 1.82 

3. นายจิรวุฒิ   คุวานันท9 203,068,000 1.54 

4. นายชัยวัฒน9   วิชชาวุธ 189,000,000 1.44 

5. นายประกิจ   เลาหวิศิษฏ9 130,000,000 0.99 

6. นายวราวุธ   ยันต9เจริญ 122,379,743 0.93 

7. นายประพนธ9   ลิ้มธรรมมหิศร 109,000,000 0.83 

8. นางกนกวัลย9    ยอดวานิช 100,000,000 0.76 

9. นายวิชาญ   ล�อสิรไิพบูลย9 100,000,000 0.76 

10. นางชลทร   คุนผลิน 91,000,000 0.69 

7. ข+อมูลหลักทรัพย7และผู+ถือหุ+น 
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7.2.2    ข+อมูลการถือหุ+นของบริษัทในบริษัทย#อยและบริษัทร#วม  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 

บริษัทย#อยและบริษัทร#วม 
สัดส#วนการถือหุ+น 

จํานวนหุ+น % 
บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด  23,999,998 99.99 

บริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส จํากัด         93,748 99.99 

บริษัท สตึก ไบโอแมส จํากัด      162,498 99.99 

บริษัท ยูดับบลิวซี โซล:าร9 จํากัด   6,999,720 99.99 

บริษัท ยูดับบลิวซีซี (กัมพูชา) จํากัด           700 70.00 

บริษัท พาราไดซ9 กรีน เอนเนอยี่ จํากัด  1,500,000 65.00 

บริษัท อินเตอร9โกลบ อินเวสเมนท9 จํากัด           480 48.00 

บริษัท พาโนว:า จํากัด     278,144 30.00 

บริษัท สระบุรี เอ็นเนอร9จี ซิสเท็มส9 2 จํากัด     261,000 30.00 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) 134,357,683 24.98 
 

7.2.3 การถือหุ+นไขว+ระหว#างกัน 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม:มีโครงสร�างการถือหุ�นไขว�ระหว:างกัน 

7.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ+นสามัญ (Warrant) 

ชื่อหลักทรัพย7 รายละเอียด 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ�น
สามัญ ครั้งท่ี 2 (UWC-W2) 

- บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน  5,540,154,997 หน:วย 

- จํานวนหุ�นท่ีออกเพ่ือรองรับ  5,540,154,997  หุ�น (มูลค:าท่ีตราไว�หุ�นละ 0.10 บาท) 

- ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ คือชนิดระบุช่ือผู�ถือและโอนเปลี่ยนมือได� 

- อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  4 ป? นับตั้งแต:วันท่ีออกและเสนอขาย 

- วันท่ีออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ คือวันท่ี 1 เมษายน 2558 

- เสนอขายให�กับผู�ถือหุ�นสามัญเดิมของบริษัทในอัตรา 2.3 หุ�นสามัญเดิมต:อ 1 หน:วย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม:คิดมูลค:า 

- ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน:วย มีสิทธิซื้อหุ�นสามัญได� 1 หุ�นในราคาหุ�นละ 0.10 บาท 

- มติท่ีประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น ครั้งท่ี 1/2558  เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ9 2558                           
อนุมัติให�บริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ�นสามัญของบริษัท              

      (UWC-W2)  

- วันกําหนดการใช�สิทธิ คือวันทําการสุดท�ายของเดือนมีนาคม  และกันยายนของทุกป? 

- วันใช�สิทธิครั้งแรก คือวันท่ี 30 มีนาคม 2559 

- วันครบกําหนดการใช�สิทธิครั้งสุดท�าย คือ  29 มีนาคม 2562 
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7.4 นโยบายการจ#ายเงินปEนผล 
 บริษัท   มีนโยบายการจ:ายเงินปOนผลในอัตราไม:น�อยกว:าร�อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลัง

หักภาษีเงินได�นิติบุคคล หากการจ:ายเงินปOนผลน้ันไม:มีผลกระทบต:อการดําเนินงานตามปกติของบริษัทอย:างมีนัยสําคัญ 
อย:างไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดให�มีการจ:ายเงินปOนผลในอัตราน�อยกว:าอัตราท่ีกําหนดข�างต�นได� หากบริษัทมีความจําเป;นท่ี
จะต�องนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกล:าวไปใช�เพ่ือขยายการดําเนินงานของบริษัท  

ในป? 2561 ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป? 2561 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติให�งดจ:ายเงิน
ปOนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป? 2560 ตั้งแต: 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงมีขาดทุนสุทธิจํานวน 166.0 
ล�านบาท    

ข+อมูลการจ#ายเงินปEนผลในป ท่ีผ#านมา 
ป  2556 2557 2558 2559 2560 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิต:อหุ�น (0.02) 0.0124 0.0046 0.0012 (0.0126) 

เงินปOนผลต:อหุ�น 0.00 0.00 0.002 0.00 0.00 

อัตราการจ:ายเงินปOนผลต:อกําไรสุทธิ (%) 0.00 0.00 50.40 0.00 0.00 
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 8.1  คณะกรรมการบริษัท 
 โครงสร�างการจัดการของบริษัทประกอบด�วย (1) คณะกรรมการบริษัท  (2) คณะกรรมการบริหาร                   
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ  และ (4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน  โดยหลังการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น 
คณะกรรมการบริษัทจะจัดให�มีการประชุมเพ่ือแต:งตั้งคณะกรรมการชุดย:อย   สําหรับป? 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งท่ี 2/2561   มีมติอนุมัติกําหนดโครงสร�างกรรมการและจัดสรรตําแหน:งหน�าท่ีกรรมการ  ดังน้ี 

โครงสร+างคณะกรรมการ 
 
 

รายชื่อ 

 
 

คณะกรรมการบริษัท 

 
คณะ 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค#าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

1. นายวุฒิชัย    ลีนะบรรจง ประธาน - ประธาน - 

2. นายอัชดา    เกษรศุกร9   1/ กรรมการ - - ประธาน 

3. ร�อยตํารวจโทศิวะรักษ9  พินิจารมณ9 กรรมการอิสระ ประธาน - - 

4. นายเพียรชัย     ถาวรรัตน9 กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ - 

5. ดร.นที    นาคธนสุกาญจน9 กรรมการอิสระ กรรมการ  - 

6. นายพีรทัศน9    ธนรัชต9วัฒนา   2/ กรรมการ และ กรรมการผู�จัดการ                     
สายปฏิบัติการโรงไฟฟRา 

- - กรรมการ 

7. นายธีรชัย   ลีนะบรรจง กรรมการ  และ กรรมการผู�จดัการ         
สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค9กร 

- - กรรมการ 

8. นายมณฑล   เชตุวัลลภกุล กรรมการ   รองกรรมการผู�จดัการ 
สายบัญชีการเงินและบริหารองค9กร   

- กรรมการ 
และ

เลขานุการ 

กรรมการ 

9.  นายสุรพัฒน9     ชมรัตน9 กรรมการ - - กรรมการ 

10.  นายสุธิตศักดิ์   ธนโชติปรมัตถ9 กรรมการ - - กรรมการ 

11.  นางจิราภรณ9    เล�าเจริญ   3/ กรรมการอิสระ - - - 

12.  นายโชคชัย    เนียมรัตน9  4/ - - - กรรมการ 

โดยมอบหมายให� นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล  ทําหน�าท่ี เลขานุการบริษัท 
หมายเหตุ   1/ ได�รับการแต:งตั้งเป;นกรรมการบริษัท ตั้งแต:วันท่ี  22 กุมภาพันธ9 2561 และลาออกจากการเป;นกรรมการ 
        บริษัท ตั้งแต:วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 
    2/  ลาออกจากการเป;นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ตั้งแต:วันท่ี 1 มิถุนายน 2561 

8. โครงสร+างการจัดการ 
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    3/  ได�รับการแต:งตั้งเป;นกรรมการบริษัท ตั้งแต:วันท่ี  23 กุมภาพันธ9 2561 และลาออกจากการเป;นกรรมการ 
        บริษัทตั้งแต:วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 
    4/  ได�รับการแต:งตั้งเป;นกรรมการบริหาร ตั้งแต:วันท่ี 22 กุมภาพันธ9 2561 

 
โครงสร+างผังองค7กรบริษัท 

 

 
 
 
 
 
 

โครงสรางผังองคกร

รองกรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ
สายธุรกิจเสาสง สายบัญชีการเงนิ

และบริหารองคกร

ผอ.ฝาย
ผอ.ฝายขาย สื่อสารองคกร

ผจก.ฝายวางแผน ผจก.ฝายผลิต ผจก.ฝายวิศวกรรม ผจก.ฝาย ผจก.ฝาย ผจก.ฝาย ผจก.ฝาย ผจก.ฝาย ผจก.ฝาย
ผจก.ฝายขาย ธุรการ ทรพัยากรบุคคล จัดซ้ือเสาสง บญัชีและการเงิน พัฒนาธุรกิจ สื่อสารองคกร

ผจก.ฝาย ผจก.ฝาย ผจก.ฝายบคุคล ผจก.ฝาย
และประกันคุณภาพ โครงสราง บญัชีโรงไฟฟา บริหารโรงไฟฟา ธุรการ จัดหาเช้ือเพลิง

ผอ.ฝาย ผอ.ฝาย
ผอ.ฝายผลิต บริหารโรงไฟฟา จัดหาเช้ือเพลิง

เลขานุการ กรรมการผูจัดการ
สายปฏิบัติการโรงไฟฟา สายพัฒนาธุรกิจ

และกิจการองคกร

คณะกรรมการบริหาร 

สํานกั
ตรวจสอบภายใน

เลขานุการ กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการตรวจสอบ และพิจารณาคาตอบแทน
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 คณะกรรมการบริษัท   หมายถึง บุคคลท่ีได�รับการแต:งตั้งให�ดํารงตําแหน:งกรรมการบริษัท มีหน�าท่ีจัดการกิจการให�
เป;นไปตามวัตถุประสงค9 ข�อบังคับของบริษัท มติของท่ีประชุมผู�ถือหุ�น  และรับผิดชอบต:อผู�ถือหุ�น  
 ณ 31 ธันวาคม 2561   คณะกรรมการบริษัทท่ีปรากฏช่ือในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย9 มีจํานวน  8 คน 
ประกอบด�วย   

รายชื่อกรรมการบริษัท ตําแหน#ง ป ท่ีได+รับการแต#งต้ัง 
จํานวนป  

ดํารงตําแหน#ง 
1.  นายวุฒิชัย    ลีนะบรรจง ประธานกรรมการ 10 กันยายน 2551 10 ป? 

2.  ร�อยตํารวจโทศิวะรักษ9   พินิจารมณ9 กรรมการอิสระ   5 ตุลาคม 2552  9 ป? 

3.  นายมณฑล    เชตุวัลลภกุล กรรมการ 16 กุมภาพันธ9 2553  8 ป? 

4.  นายธีรชัย    ลีนะบรรจง กรรมการ    27 มีนาคม 2556  5 ป? 

5.  นายเพียรชัย    ถาวรรัตน9 กรรมการอิสระ 17 ธันวาคม 2558  3 ป? 

6.  นายสุรพัฒน9    ชมรัตน9 กรรมการ 25 กุมภาพันธ9 2559  2 ป? 

7.  ดร.นที    นาคธนสุกาญจน9 กรรมการอิสระ 25 ตุลาคม 2559  2 ป? 

8.  นายสุธิตศักดิ์    ธนโชติปรมตัถ9 กรรมการ   1 กันยายน 2560    1 ป?  
 

รายงานการถือหุ+นของกรรมการบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2561 

รายชื่อกรรมการ 
ป  2560 ป  2561 

เพ่ิม/ลด 
กรรมการ คู#สมรส กรรมการ คู#สมรส 

1.  นายวุฒิชัย    ลีนะบรรจง ไม:ม ี ไม:ม ี ไม:ม ี ไม:ม ี ไม:ม ี

2.  ร�อยตํารวจโทศิวะรักษ9   พินิจารมณ9 ไม:ม ี ไม:ม ี ไม:ม ี ไม:ม ี ไม:ม ี

3.  นายเพียรชัย    ถาวรรัตน9 ไม:ม ี ไม:ม ี ไม:ม ี ไม:ม ี ไม:ม ี

4.  ดร.นที    นาคธนสุกาญจน9 14,000,000 ไม:ม ี 14,000,000 ไม:ม ี ไม:ม ี

5.  นายธีรชัย    ลีนะบรรจง ไม:ม ี ไม:ม ี ไม:ม ี ไม:ม ี ไม:ม ี

6.  นายมณฑล    เชตุวัลลภกุล ไม:ม ี ไม:ม ี ไม:ม ี ไม:ม ี ไม:ม ี

7.  นายสุรพัฒน9    ชมรัตน9 ไม:ม ี ไม:ม ี ไม:ม ี ไม:ม ี ไม:ม ี

8.  นายสุธิตศักดิ์  ธนโชติปรมัตถ9 ไม:ม ี 17,000,000 ไม:ม ี 17,000,000 ไม:ม ี
 

กรรมการผู+มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  ณ 31  ธันวาคม 2561 
กรรมการผู�มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง   ลงลายมือช่ือร:วมกับ  นายมณฑล   เชตุวัลลภกุล   หรือ 
นายธีรชัย  ลีนะบรรจง  และประทับตราสําคัญของบริษัท 
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สรุปจํานวนครั้งท่ีเข+าร#วมประชุมในป  2561 
 คณะกรรมการบริษัทได�กําหนดให�มีการประชุมตามปกติไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการแต"ละชุดได�กําหนด
ตารางการประชุมตามปกติไว�ล"วงหน�า 1 ป$  และอาจนัดหมายเพ่ิมเติมเป*นการประชุมพิเศษตามความจําเป*น ในป$ 2561  มี
การประชุมคณะกรรมการแต"ละชุด ดังน้ี 
 

การประชุมของคณะกรรมการแต#ละชุด 
ป  2561 

รวมจํานวนคร้ังท้ังสิ้น 

สามัญผู�ถือหุ�นประจําป?  1 

คณะกรรมการบริษัท 6 

คณะกรรมการบรหิาร 12 

คณะกรรมการตรวจสอบ 12 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน 1 
 

 
รายชื่อ 

 

การเข+าประชุม / การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

สามัญ 
ผู+ถือหุ+น 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณา
ค#าตอบแทน 

 1.   นายวุฒิชัย     ลีนะบรรจง  1/ 1/1 6/6 - 3/3 - 

 2.   ร�อยตํารวจโทศิวะรักษ9   พินิจารมณ9 1/1 6/6 12/12 - - 

 3.   นายเพียรชัย    ถาวรรัตน9    1/1 6/6 11/12 - 1/1 

 4.   ดร.นที    นาคธนสุกาญจน9  1/1 6/6 12/12 - - 

 5.   นายธีรชัย    ลีนะบรรจง 1/1 6/6 - 10/12 - 

 6.   นายมณฑล    เชตุวัลลภกุล 1/1 6/6 - 12/12 1/1 

 7.   นายสุรพัฒน9     ชมรัตน9 1/1 6/6 - 12/12 - 

 8.   นายสุธิตศักดิ์   ธนโชติปรมตั ิ 1/1 6/6 - 12/12 - 

 9.   นางสาวอุศรา    ภัตตาตั้ง   2/ - - - 2/2 - 

 10.  พันตํารวจเอกโกวิท   ภิรมย9วงศ9  3/ - 1/1 - - 1/1 

 11.  นายพีรทัศน9    ธนรัชต9วัฒนา  4/ 1/1 2/3 - 4/5 - 

 12.  นายอัชดา    เกษรศุกร9   5/ 1/1 4/4 - 9/9 - 

 13.  นางจิราภรณ9    เล�าเจรญิ   6/ 1/1 3/4 - - - 

 14.  นายโชคชัย   เนียมรัตน9   7/ - - - 10/10 - 
 

หมายเหตุ   1/  พ�นจากตําแหน:งประธานกรรมการบริหาร ต้ังแต: 1 มีนาคม 2561 และได�รับแต:งต้ังให�ทําหน�าท่ี รักษาการประธาน           
        กรรมการบริหาร ต้ังแต:วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 
   2/   ลาออกจากการเป;นกรรมการบริษัท ต้ังแต:วันท่ี 21 กุมภาพันธ9 2561 
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  3/   ลาออกจากการเป;นกรรมการบริษัท ต้ังแต:วันท่ี  22 กุมภาพันธ9 2561 
  4/   ลาออกจากการเป;นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ต้ังแต:วันท่ี  1 มิถุนายน 2561           
  5/   ได�รับการแต:งต้ังเป;นกรรมการบริษัท ต้ังแต:วันท่ี 22 กุมภาพันธ9 2561 และลาออกจากการเป;นกรรมการบริษัท           

         ต้ังแต:วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 
  6/  ได�รับการแต:งต้ังเป;นกรรมการบริษัท ต้ังแต:วันท่ี 23 กุมภาพันธ9 2561 และลาออกจากการเป;นกรรมการบริษัท           

         ต้ังแต:วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 
  7/  ได�รับการแต:งต้ังเป;นกรรมการบริหาร ต้ังแต:วันท่ี 22 กุมภาพันธ9 2561 

8.1.1 ข+อมูลเกี่ยวกับประวัติกรรมการ 
 โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1 
8.1.2 ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย 

คณะกรรมการและเจ�าหน�าท่ีบริหารของบริษัทไม:มผีู�ใดมปีระวัติเคยถูกไล:ออก ปลดออก ให�ออก หรือต�องคด ี 
เน่ืองจากกระทําทุจรติ  หรือเคยถูกฟRองล�มละลาย  หรือกระทําผดิเก่ียวกับทรัพย9โดยทุจริต  หรือกระทําผดิตามกฎหมายว:า
ด�วยหลักทรัพย9และตลาดหลักทรพัย9ฯ  หรือต�องโทษอาญา  หรือมีข�อพิพาท  หรือการถูกฟRองร�องและอยู:ในระหว:างการตัดสิน
ในช:วง 10 ป? ท่ีผ:านมา     
8.1.3  การสรรหากรรมการและผู+บริหาร 
 วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต#งต้ังเปIนกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือ
ดํารงตําแหน:งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย:อยต:างๆ ท่ีได�รับการแต:งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ
ทดแทนในกรณีท่ีครบวาระ  ลาออก หรือกรณีอ่ืนๆ และนําเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
แต:งตั้งแล�วแต:กรณีตามข�อบังคับบริษัท 
 จํานวนกรรมการของบริษัทท่ีมาจากผู+ถือหุ+นรายใหญ#แต#ละกลุ#ม 
   -  ไม:มี  

8.2   ผู+บริหาร 
        ผู+บริหาร  หมายถึงพนักงานของบริษัทผู�ดํารงตําแหน:งทางบริหาร และ/หรือ ท่ีมีอํานาจหน�าท่ีในทางการบริหารของ
บริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  บริษัทมีผู�บริหาร จํานวน 8 คน ดังน้ี 

รายชื่อผู+บริหาร ตําแหน#ง 

1.  นายธีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการผู�จดัการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค9กร 

2.  นายมณฑล เชตุวัลลภกุล รองกรรมการผู�จดัการ สายบัญชีการเงินและบริหารองค9กร 

3.  นายโชคชัย เนียมรตัน9 รองกรรมการผู�จดัการ สายธุรกิจเสาส:ง 

4.  นางสาวอรอินทุ9 แสงทอง ผู�อํานวยการ ฝZายสื่อสารองค9กร 

5.  นายชยพงศ9 ชูนาค ผู�อํานวยการ ฝZายขาย 

6.  นายรณกฤต ภิรมย9ภักด ี ผู�อํานวยการ ฝZายผลิต 

7.  นายดําร ิ สันตติวงศ9ไชย ผู�อํานวยการ ฝZายบรหิารโรงไฟฟRา 

8.  นายจิรพล กาญจนกามล ผู�อํานวยการ ฝZายจัดหาเช้ือเพลิง 
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ผู+มีอํานาจควบคุม          - ไม:มี – 
  

8.3    เลขานุการบริษัท 

          เลขานุการบริษัท  :   นายมณฑล   เชตุวัลลภกลุ 
          ประวัติเลขานุการบริษัท 
                             อายุ       :  50  ป?    
                             จํานวนหุ+น                :   -  หุ�น 
                             สัดส#วนการถือหุ+น     :   -  %  
                             ความสัมพันธ7ทางครอบครัวระหว#างผู+บริหาร    :  ไม:มี  
 คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด       

• ปริญญาโท  สาขาบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร9 
• ปริญญาตรี  สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ตําแหน#งท่ีสําคัญในปEจจุบัน 

• กรรมการบริษัท   บริษัท แคปปBทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร9ค จํากัด (มหาชน) 

• กรรมการบริษัท   บริษัท ระยองไวร9 อินดัสตรีส9  จํากัด (มหาชน) 

• กรรมการบริษัท   บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด 

• กรรมการบริษัท   บริษัท ไปป\ ไลน9 เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

• กรรมการบริษัท   บริษัท เอเวอร9กรีน ไบโอแมส จํากัด 

• กรรมการบริษัท   บริษัท ดับเบิลยเูจซี เอ็นเตอร9ไพรซ9 จํากัด 

• กรรมการบริษัท   บริษัท พาราไดซ9 กรีน เอนเนอยี่ จํากัด 

• กรรมการบริษัท   บริษัท ยูดับบลวิซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด  

• กรรมการบริษัท   บริษัท ยูดับบลวิซี โซล:าร9 จํากัด 

• กรรมการบริษัท   บริษัท ยูดับบลวิซี อําพัน ไบโอแมส จํากัด 

• กรรมการบริษัท   บริษัท สตึก ไบโอแมส จํากัด 
ประสบการณ7   

• ผู�อํานวยการ ฝZายบัญชี การเงิน และบรหิารท่ัวไป บริษัท กระดาษศรีสยาม จํากัด (มหาชน) 

• ผู�จัดการอาวุโส สายงานตรวจสอบ  บริษัท จํารัส ซีพีเอ จํากัด              
 

8.4 ค#าตอบแทนของกรรมการ  และผู+บริหาร 
 1.  ค#าตอบแทนท่ีเปIนตัวเงินในป   2561  
 ก)  ค#าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทจ:ายค:าตอบแทนกรรมการ โดยผ:านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน        
ครั้งท่ี 1/2561   เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ9 2561  และคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2561  เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ9 2561     
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และอนุมัติโดยท่ีประชุมสามัญผู� ถือหุ�น ประจําป? 2561  เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2561 โดยได�กําหนดวงเงินจํานวน        
2,300,000 บาท ซ่ึงเท:ากับป? 2560 และกําหนดการจ:ายค:าตอบแทนดังน้ี 

 (1)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวท่ีเข�าร:วมประชุม) 

• ค:าเบ้ียประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ  30,000.-บาท  ท้ังน้ีสําหรับประธานกรรมการบริษัทท่ี
ได�รับเงินเดือนประจําของบริษัท  หรือเป;นผู�ท่ีได�รับเงินเดือนบริษัทในเครือ  จะได�รับค:าเบ้ียประชุมใน
การเข�าร:วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน 

• ค:าเบ้ียประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ท้ังน้ีสําหรับกรรมการบริษัทท:านใดท่ีได�รับ
เงินเดือนประจําของบริษัท หรือเป;นผู�ท่ีได�รับเงินเดือนบริษัทในเครือจะได�รับค:าเบ้ียประชุมในการเข�า
ร:วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

(2)  คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวท่ีเข�าร:วมประชุม) 

• ค:าเบ้ียประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท 

• ค:าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท  
(3)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน (ทุกคราวท่ีเข�าร:วมประชุม)  

• ค:าเบ้ียประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาทท้ังน้ีสําหรับ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทนท่ีได�รับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเป;นผู�ท่ี
ได�รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได�รับค:าเบ้ียประชุมในการเข�าร:วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน 

• ค:าเบ้ียประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ท้ังน้ีสําหรับกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค:าตอบแทนท:านใดท่ีได�รับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเป;นผู�ท่ีได�รับเงินเดือน
บริษัทในเครือ จะได�รับค:าเบ้ียประชุมในการเข�าร:วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

(4)  คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวท่ีเข�าร:วมประชุม) 

• ค:าเบ้ียประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ท้ังน้ีสําหรับประธานกรรมการบริหารท่ี
ได�รับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเป;นผู�ท่ีได�รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม:ได�รับค:าเบ้ียประชุม 

• ค:าเบ้ียประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ท้ังน้ีสําหรับกรรมการบริหารท:านใดท่ีได�รับ
เงินเดือนประจําของบริษัท หรือเป;นผู�ท่ีได�รับเงินเดือนบริษัทในเครือ  จะไม:ได�รับค:าเบ้ียประชุม 

 

 

 ท้ังน้ีในป? 2561  บริ ษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน) ได�จ:ายค:าตอบแทนแก:กรรมการตามความเป;นจริง                     
เป;นจํานวนเงินท้ังสิ้น  1,650,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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รายชื่อกรรมการ/ตําแหน#ง 

ค#าตอบแทน (บาท) 

คณะ 
กรรมการ
บริษัท 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ   
สรรหาและ
พิจารณา

ค#าตอบแทน 

 
รวม 

1. นายวุฒิชัย    ลีนะบรรจง  
 -   ประธานกรรมการบริษัท 
 -   รักษาการประธานกรรมการบริหาร 
 -   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน 

105,000.- - - - 105,000.- 

2. ร�อยตํารวจโทศิวะรักษ9  พินิจารมณ9 
 -   กรรมการบริษัท 
 -   กรรมการอิสระ 
 -   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

90,000.- - 300,000.-  390,000.- 

3. นายเพียรชัย     ถาวรรัตน9     
 -  กรรมการบริษัท 
 -  กรรมการอิสระ 
 -  กรรมการตรวจสอบ 
 -  กรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน 

90,000.- - 165,000.- 15,000.- 270,000.- 

4. ดร.นที   นาคธนสุกาญจน9     

  -  กรรมการบริษัท 
  -  กรรมการอิสระ 
  -  กรรมการตรวจสอบ 

90,000.- - 180,000.- - 270,000.- 

5. นายธีรชัย    ลีนะบรรจง 
 -   กรรมการบริษัท 
 -   กรรมการบริหาร 
 -   กรรมการผู�จัดการ  สายพัฒนาธุรกิจ  
     และกิจการองค9กร 

30,000.- - - - 30,000.- 

6. นายมณฑล     เชตุวัลลภกุล 
  -  กรรมการบริษัท 
  -  กรรมการบริหาร 
  -  กรรมการสรรหารและพิจารณาค:าตอบแทน 
  -  รองกรรมการผู�จัดการ                  
   (สายบัญชีการเงินและบริหารองค9กร) 

30,000.- - - 5,000.- 35,000.- 
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รายชื่อกรรมการ/ตําแหน#ง 

ค#าตอบแทน (บาท) 

คณะ 
กรรมการ
บริษัท 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ   
สรรหาและ
พิจารณา

ค#าตอบแทน 

 
รวม 

7.  นายสุรพัฒน9   ชมรัตน9 
  -  กรรมการบริษัท 
  -  กรรมการบริหาร 

90,000.- 120,000.- - - 210,000.- 

8. นายสุธิตศักด์ิ   ธนโชติปรมัตถ9  

  -   กรรมการบริษัท 
  -   กรรมการบริหาร   

90,000.- 120,000.- - - 210,000.- 

9.  พันตํารวจเอกโกวิท  ภิรมย9วงศ9 
  -   กรรมการอิสระ 
  -   ประธานกรรมการบริษัท 
  -   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน 
 (ลาออกเม่ือวันที 22 กุมภาพันธ9 2561) 

30,000.- - - 25,000.- 55,000.- 

10. นายพีรทัศน9     ธนรัชต9วัฒนา 
 -   กรรมการบริษัท 
 -   กรรมการบริหาร 
 -   กรรมการผู�จัดการ (สายปฏิบัติการโรงไฟฟRา) 
(ลาออกเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2561) 

10,000.- - - - 10,000.- 

11.  นายอัชดา   เกษรศุกร9) 
 -    กรรมการบริษัท 
 -    ประธานกรรมการบริหาร 
(ลาออกเม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561)  

20,000.- - - - 20,000.- 

12.  นางจิราภรณ9    เล�าเจริญ 
-    กรรมการบริษัท 
-    กรรมการอิสระ 
(ลาออกเม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561) 

45,000.-    45,000.- 

      รวมท้ังส้ิน 
720,000.- 240,000.- 645,000.- 45,000.- 1,650,000

.- 

 
ข)   ค#าตอบแทนผู+บริหาร 
  ในป? 2561  บริษัทได�จ:ายค:าตอบแทนแก:ผู�บริหาร จํานวน 10 คน ในรูป เงินเดือน  ค:าวิชาชีพ  เงินประกันสังคม  
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และค:าใช�จ:ายผลประโยชน9พนักงาน คิดเป;นมูลค:ารวมท้ังสิ้น  20.08 ล�านบาท  
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ค#าตอบแทนรวม 

ป  2561 ป  2560 

จํานวน
คน 

จํานวนเงิน
(ล�านบาท) 

จํานวน
คน 

จํานวนเงิน
(ล�านบาท) 

เงินเดือน  ค:าวิชาชีพ โบนัส และ 
ค:าตอบแทนอ่ืน เช:น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
ค:าใช�จ:ายผลประโยชน9พนักงาน 

10 20.08 9 17.65 

 

2   ค#าตอบแทนอ่ืนหรือสิทธิประโยชน7อ่ืน 
 บริษัทไม:มีนโยบายให�ค: าตอบแทนอ่ืน นอกเหนือไปจากค:าตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือพนักงาน                  
ซ่ึงได�รับจากบริษัทปกติ ไม:มีการให�หุ�น  หุ�นกู� หรือหลักทรัพย9อ่ืนใดแก:กรรมการและผู�บริหารของบริษัท 
 

ค#าตอบแทนของบริษัทย#อย 
 สําหรับค:าตอบแทนกรรมการของบริษัทย:อยคือบริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด  บริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน 
ไบโอแมส จํากัด  บริษัท สตึก ไบโอแมส จํากัด   บริษัท พาราไดซ9 กรีน เอ็นเนอร9ยี จํากัด  และ บริษัท ยูดับบลิวซี โซล:าร9 
จํากัด จะใช�อัตราค:าตอบแทนอัตราเดียวกันทุกบริษัท  โดยกําหนดไว�ดังน้ี 
 

 1.    ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวท่ีเข+าร#วมประชุม) 

• ค:าเบ้ียประชุมครั้งละ 10,000 บาท ท้ังน้ีสําหรับประธานกรรมการบริษัท ท่ีได�รับเงินเดือนประจํา  แล�ว
หรือเป;นประธานกรรมการบริษัทในเครือจะได�รับค:าเบ้ียประชุมในการเข�าร:วมประชุมครั้งละ 5,000 บาท 
แทน  

           2.    กรรมการบริษัท (ทุกคราวท่ีเข+าประชุม) 

• ค:าเบ้ียประชุมครั้งละ 5,000 บาท ท้ังน้ีสําหรับกรรมการบริษัทท:านใดท่ีได�รับเงินเดือนประจําแล�วหรือเป;น
พนักงานในเครือ จะได�รับค:าเบ้ียประชุมในการเข�าร:วมประชุมครั้งละ 3,000 บาท แทน 

ค#าตอบแทนกรรมการบริษัทย#อย ป  2561 

รายชื่อกรรมการ 
ค#าตอบแทน( บาท) 

ตําแหน#ง UKB SBM UAB PGE UWC 
SOLAR 

รวม 

1. นายวุฒิชัย    ลีนะบรรจง ประธาน
กรรมการ 

25,000.- 20,000.- 20,000.- 30,000.- 20,000.- 115,000.- 

2. นายพีรทัศน9   ธนรัชตวัฒนา กรรมการ 6,000.-  3,000.-  3,000.- 6,000.- 3,000.-   21,000.- 

3. นายธีรชัย     ลีนะบรรจง กรรมการ 15,000.- 12,000.- 12,000.- 18,000.- 12,000.-  69,000.- 

4. นายมณฑล   เชตุวัลลภกุล กรรมการ 15,000.- 12,000.- 12,000.- 18,000.- 12,000.-  69,000.- 

5. นายดําริ      สันตติวงศ9ไชย กรรมการ 15,000.- - - 18,000.- -  33,000.- 

6. นายสิริชัย    เฉิดฉันท9พิพัฒน9 กรรมการ - - - 30,000.- -   30,000.- 

รวม  76,000.- 47,000.- 47,000.- 120,000.- 47,000.- 337,000.- 
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8.5     บุคลากร 
8.5.1 จํานวนพนกังานท้ังหมด 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย:อย มีพนักงานท้ังสิ้น 549 คน แยกเป;นดังน้ี 

พนักงาน UWC UKB SBM UAB PGE รวม 

ผ:ายผลิต 307 40 25 45 2 130 

สํานักงาน   100 12 15 1 2 419 

รวม 407 52 40 46 4 549 
 
8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนกังานอย#างมีนัยสําคัญในระยะ 3 ป ท่ีผ#านมา 

- ไม:มี - 
 

8.5.3 ข+อพิพาทด+านแรงงานท่ีสําคัญในระยะ 3 ป ท่ีผ#านมา 
- ไม:มี - 

8.5.4 ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน  
 ในป? 2561 บริษัทและบริษัทย:อยได�จ:ายค:าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบ้ียขยันและเงินพิเศษ โบนัส และ
ค:าตอบแทนอ่ืน ๆ เป;นจํานวนเงินรวม 184,471,150.75 บาท   
 

8.5.5 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทและบริษัทย:อย ให�ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน มาอย:างต:อเน่ือง โดยการเพ่ิมทักษะและ

ความรู�ในการปฏิบัติงานให�กับพนักงานในฝZายงานต:างๆ โดยบริษัทได�กําหนดแผนงานในการจัดส:งพนักงานเพ่ือเข�าอบรมใน
หลักสูตรต:างๆ  

บริษัทและบริษัทย:อย มีแผนการอบรมประจําป? สําหรับพนักงาน โดยฝZายบริหารทรัพยากรบุคคล จะจัดหลักสูตร
การอบรมให�กับพนักงานตามความเหมาะสมกับตําแหน:งหน�าท่ีความรับผิดชอบ  รวมท้ังมีแบบสํารวจให�พนักงานระบุถึงความ
ต�องการหรือความสนใจท่ีจะอบรม เรื่องใดในแผนท่ีจัดให�  การฝ^กอบรมน้ันมีการจัดฝ^กอบรมท้ังภายในบริษัทและนอกสถานท่ี 
รวมท้ังมีการฝ^กอบรมเพ่ิมความรู�และทักษะการทํางานในการปฏิบัติงานจริงโดยมีหัวหน�างานคอยให�คําแนะนําถ:ายทอดความรู�
และประสบการณ9ให�กับทีมงาน ในแต:ละป?บริษัทจะตั้งงบประมาณสําหรับดําเนินการในด�านน้ีไว�ทุกป? โดยจัดฝ^กอบรมให�กับ
พนักงานอย:างน�อย 6 ช่ัวโมง/คน/ป? และจํานวนคนท่ีได�รับการอบรมต�องไม:น�อยกว:า 50% ของจํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป? 
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ในป? 2561 บริษัทได�จัดอบรมภายในบริษัท ให�กับพนักงานทุกระดับ ในหัวข�อต:าง ๆ สรุปท่ีสําคัญดังน้ี 
 

หัวข+อ/หลักสูตร ผู+รับการอบรม จํานวนชั่วโมง 

1. การสร�างความผูกพันต:อองค9กร พนักงานทุกระดับ 6 

2. เทคนิคมอบหมายงานท่ีมีประสิทธิภาพ ผู�จัดการฝZาย/ผู�จัดการส:วน 
และหัวหน�างาน 

6 

3. การชุบสังกะสเีพ่ือปRองกันการกัดกร:อนของเหล็ก พนักงานทุกระดับ 6 

4. ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับเครื่องจักร พนักงานทุกระดับ 6 

5. เทคนิคการเขียน-ตอบใบCAR อย:างมีประสิทธิภาพ คณะทํางาน IQA        
คณะทํางานWT 

6 

6. การเขียนแบบด�วยโปรแกรม Auto Cad  ฝZายวิศวกรรม 
ผู�ท่ีเก่ียวข�อง 

6 

7. การใช�งาน Google Drive & Cloud Computing พนักงานธุรการ 6 

8. ข้ันตอนการปฏิบัติงานแต:ละหน:วยงาน พนักงานทุกระดับ 6 

9. จริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายต:อต�านการทุจรติ
คอร9รัปช่ัน 

พนักงานทุกระดับ 6 

10. การดับเพลิงข้ันต�นและการฝ^กซ�อมอพยพหนีไฟ พนักงานทุกระดับ 6 

11. การอนุรักษ9พลังงาน พนักงานทุกระดับ 6 

12. ฝ^กซ�อมดับเพลิง-หนีไฟ พนักงานทุกระดับ 6 
 
 
 

การฝ^กอบรม จํานวนพนักงาน (คน) อัตราการฝ^กอบรม 

อบรมครบ 6 ช่ัวโมง 311 76% 

อบรมไม:ครบ 6 ช่ัวโมง 96 24% 

จํานวนพนักงาน ณ สิ้นป? 2560 407 100% 
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9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัท ได�ให�ความสําคัญต:อการสร�างระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดําเนินธุรกิจด�วยความโปร:งใส  

ซ่ือสัตย9 รับผิดชอบต:อผลการปฏิบัติงานตามหน�าท่ี  มีความสามารถในการแข:งขันและเป;นธรรมต:อผู�มีส:วนเก่ียวข�องทุกฝZาย   
เพ่ือสร�างความเจริญ   เพ่ิมมูลค:าทางเศรษฐกิจและความมั่งค่ังแก:ผู�ถือหุ�น  โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป? 2555 ของตลาดหลักทรัพย9แห:งประเทศไทย ท่ีมีหลักปฏิบัติ 5 หมวด  ปOจจุบันสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 (ก.ล.ต.) ได�ออก “หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจด
ทะเบียน ป? 2560” หรือ “Corporate Governance Code for Listed Companies 2017” (CG Code) เพ่ือเป;นหลัก
ปฏิบัติท่ีจะสนับสนุนให�คณะกรรมการบริษัทนําไปปรับใช�  ซ่ึงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 26 
กุมภาพันธ9 2562 คณะกรรมการได�มีการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG Code) ของบริษัท 
จํานวน 14 ข�อ ท่ีบริษัทเลือกใช�แตกต:างไปจากแนวปฏิบัติ โดยได�อธิบายเหตุผลคําช้ีแจงถึงการปฏิบัติท่ีเลือกใช�แตกต:างไปไว�ใน
รายงานการประชุมแล�ว 

สําหรับหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี (“Corporate Governance Code for Listed Companies 2017” (CG 
Code) ป? 2560 มีหลักปฏิบัติ 8 ข�อหลัก คือ 

หลักปฏิบัติ 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู�นําท่ีสร�างคุณค:าให�แก:กิจการ
อย:างยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 2  กําหนดวัตถุประสงค9 เปRาหมายหลักของกิจการท่ีเป;นไปเพ่ือความยั่งยืน 
หลักปฏิบัติ 3  เสริมสร�างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพัฒนาผู�บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
หลักปฏิบัติ 5  ส:งเสริมวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย:างมีความรับผิดชอบ 
หลักปฏิบัติ 6  ดูแลให�มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
หลักปฏิบัติ 7  รักษาความน:าเช่ือถือทางการเงินและการเปBดเผยข�อมูล 
หลักปฏิบัติ 8  สนับสนุนการมีส:วนร:วมและการสื่อสารกับผู�ถือหุ�น 
 

หลักปฏิบัติ  1   ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู+นําท่ีสร+าง 
   คุณค#าให+แก#กิจการอย#างย่ังยืน  Establish Clear Leadership Role and  
   Responsibilities of the Board 

 

คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทในการเป;นผู�นําท่ีต�องดูแลการบริหารกิจการ กําหนดกลยุทธ9ต:างๆเพ่ือให�การ
ดําเนินกิจการเป;นไปตามวัตถุประสงค9 และเปRาหมายหลักท่ีตั้งไว�  รวมถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือให�ได�ผล
ประกอบการท่ีดี  โดยมีข�อบังคับกรรมการบริษัทท่ีจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค9เพ่ือให�การบริหาร  การดําเนินงานของ
คณะกรรมการบริษัทเป;นไปโดยถูกต�องตรงตามวัตถุประสงค9และข�อบังคับของบริษัท โดยมีประสิทธิภาพและเพ่ือจัดโครงสร�าง

9. การกํากับดูแลกิจการ 
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อํานาจหน�าท่ี  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการให�ชัดเจนยิ่งข้ึน  ภายใต�นโยบายการบริหารงานด�วยความเปBดเผย   โปร:งใส 
และตรวจสอบได�  และมีข�อพึงปฏิบัติท่ีดีของกรรมการบริษัท ดังน้ี 

1. ปฏิบัติหน�าท่ีให�เป;นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค9 และข�อบังคับของบริษัท  ตลอดจนมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�นด�วย
ความซ่ือสัตย9 สุจริต และเพ่ือผลประโยชน9ของบริษัท 

2.    ติดตามดูแลความเป;นไปในกิจการของบริษัท  และอุทิศเวลาเข�าร:วมประชุมคณะกรรมการเพ่ือให�ความเห็นและ
พิจารณากิจการต:างๆ  อย:างสม่ําเสมอ 

3. รายงานการเข�าถือหลักทรัพย9บริษัทของตน คู:สมรส  และบุตรท่ียังไม:บรรลุนิติภาวะให�  ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัททราบ  และต�องรายงานการเปลี่ยนแปลงการเข�าถือหลักทรัพย9บริษัทของตน คู:สมรส และบุตรท่ียังไม:
บรรลุนิติภาวะต:อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

4. เมื่อกรรมการมีส:วนได�เสียไม:ว:าโดยตรงหรือโดยอ�อมในสัญญา หรือในกิจการใดๆ  ท่ีบริษัทได�ทําข้ึนในระหว:าง
รอบป?บัญชี ต�องแจ�งให�บริษัททราบ 

5.    ในกรณีท่ีกรรมการมีความประสงค9ท่ีจะซ้ือทรัพย9สินของบริษัท  ขายทรัพย9สินให�แก:บริษัท หรือทําธุรกิจกับ
บริษัท   ไม:ว:าจะดําเนินการในนามของตนเองหรือในนามของผู�อ่ืน ต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทท้ังน้ีต�อง
ไม:ขัดต:อระเบียบของทางสํานักงานกํากับหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 ตลาดหลักทรัพย9แห:งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข�อง 

6. ในการเสนอขายหลักทรัพย9ของบริษัท  กรรมการควรต�องติดตามดูแลเพ่ือให�มั่นใจว:าได�แสดงข�อมูลเก่ียวกับ
ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทตามความเป;นจริง  โดยไม:ปกปBดข�อความอันควรท่ีสาธารณชนพึงทราบ 

7.  ในการยื่นเอกสารต:อนายทะเบียน  กรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย9 กรรมการต�องติดตามดูแลเพ่ือให�
มั่นใจว:าได�แสดงข�อความหรือลงรายการเป;นไปโดยถูกต�องตรงตามข�อมูลท่ีปรากฏอยู:ในสมุดบัญชี   ทะเบียนหรือเอกสารอ่ืนใด
ของบริษัท 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ  (Code of Conduct)  คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของการเสริมสร�าง
ค:านิยมเก่ียวกับจริยธรรมเพ่ือให�เป;นวัฒนธรรมองค9กร จึงได�จัดทําจรรยาบรรณทางธุรกิจเป;นลายลักษณ9อักษร เพ่ือให�กรรมการ  
ผู�บริหาร และพนักงาน ได�เข�าใจและตระหนักถึงมาตรฐานด�านจริยธรรมท่ีบริษัทใช�ในการดําเนินธุรกิจและให�ทุกคนในองค9กร
ใช�เป;นกรอบในการปฏิบัติตนอย:างเคร:งครัดเพ่ือส:งเสริมพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบต:อหน�าท่ีการงาน ผู�ถือหุ�น 
เพ่ือนร:วมงาน ผู�มีส:วนได�เสีย และสังคม รวมถึงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ท่ีอาจเสี่ยงต:อการขัดจริยธรรม และอาจเป;นเหตุให�
เป;นการขัดต:อกฎหมาย 

 

หลักปฏิบัติ  2  กําหนดวัตถุประสงค7 เปiาหมายหลักของกิจการท่ีเปIนไปเพ่ือความย่ังยืน  
          Define Objectives and Central Ideas 
 คณะกรรมการได�กําหนดวัตถุประสงค9และเปRาหมายบริษัท เพ่ือเป;นแนวทางให�ทุกคนในองค9กรปฏิบัติไปใน

ทิศทางเดียวกัน  เปRาหมายของบริษัทคือบริษัทมีนโยบายและแผนงานท่ีจะปรับปรุงกิจการให�มีประสิทธิภาพเพ่ือสร�างความ
แข็งแกร:งในฐานะผู�นําของธุรกิจเสาส:งไฟฟRาแรงสูงรายแรกของประเทศ  และจะขยายกําลังการผลิตรวมท้ังประสิทธิภาพใน
การผลิต เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจเสาส:งไฟฟRาแรงสูง ท้ังในประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียน ในขณะเดียวกัน บริษัท
จะพิจารณาการลงทุนด�านพลังงานท่ีมีศักยภาพ และสามารถสร�างความมั่นคงด�านรายได�ในระยะยาว  โดยจะเป;นโครงการท่ี 
สามารถบริหารความเสี่ยงได� และมีอัตราผลตอบแทนลงทุนท่ีไม:น�อยกว:าต�นทุนทางการเงินของเงินทุน  
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ช#องทางการมีส#วนร#วมของผู+มีส#วนได+เสีย  :  ผู�มีส:วนได�เสียท่ีเก่ียวข�องกับกิจการ ท้ังภายในและภายนอก ท้ังท่ีเป;น
ตัวบุคคล กลุ:มบุคคล หน:วยงานองค9กร  กรณีท่ีผู�มีส:วนได�เสียมีข�อร�องเรียน ข�อเสนอแนะ หรือข�อสงสัยใด ๆ  ระบบการ
ควบคุมภายในท่ีบกพร:องหรือการกระทําผิดกฎหมาย และผิดจรรยาบรรณ   สามารถติดต:อสื่อสารแจ�งกับบริษัท โดยผ:านทาง       
คุณมณฑล  เชตุวัลลภกุล เลขานุการบริษัท โทร. (02) 0491041 โทรสาร (02) 543-9029  E-mail : monthon@uwc.co.th    
และผลการสอบสวนจะรายงานต:อคณะกรรมการบริษัท   ท้ังน้ี ผู�แจ�งเบาะแส และข�อร�องเรียนดังกล:าวจะถูกรักษาไว�เป;น
ความลับของบริษัท   

 

หลักปฏิบัติ  3   เสริมสร+างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
  Strengthen Board Effectiveness 
สําหรับป? 2561 หลังจากการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป? คณะกรรมการบริษัทได�จัดให�มีการประชุมเพ่ือแต:งตั้ง

คณะกรรมการชุดย:อย  ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 2/2561 ประชุมเมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัติกําหนด
โครงสร�างกรรมการและจัดสรรตําแหน:งหน�าท่ีกรรมการ  โดยคุณสมบัติ ประสบการณ9  ความรู�ความสามารถของกรรมการแต:
ละคน จะปรากฏตามเอกสารรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด�วยบุคคลท่ีมีความรู�ความสามารถ มีทักษะและความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย เป;นผู�มี
บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย ดูแลการทํางานของฝZายจัดการ กํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ
บริษัทให�เป;นไปตามแผนงานและเปRาหมายท่ีวางไว� บริษัทได�แบ:งแยกหน�าท่ีความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการชุดต:าง ๆ เพ่ือ
ติดตามและดูแลการดําเนินงานของบริษัท   

  โครงสร+างคณะกรรมการบริษัท 
  จํานวนกรรมการ 
 ข�อบังคับของบริษัทกําหนดให�บริษัทมีคณะกรรมการจํานวนไม:น�อยกว:า 5 คน   และกรรมการไม:น�อยกว:าก่ึงหน่ึง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมดน้ันต�องมีถ่ินท่ีอยู:ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต�องเป;นผู�มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมาย
กําหนด  ณ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 8 คน ประกอบด�วย   

 จํานวน (คน) สัดส#วน 
ร+อยละ ชาย หญิง รวม 

กรรมการท่ีเป;นผู�บริหาร 3 - 3 37.5 

กรรมการท่ีไม:เป;นผู�บริหาร 2 - 2 25.0 

กรรมการอิสระ 3 - 3 37.5 

รวม 8 - 8 100.0 
 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด�วยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน คิดเป;นร�อยละ 37.5 ของกรรมการท้ังคณะ ซ่ึงเป;น
สัดส:วนตามมาตรฐานคือ 33.33  ตามข�อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

วาระการดํารงตําแหน#ง 
คณะกรรมการได�รับการแต:งตั้งจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�น โดยมีวาระการดํารงตําแหน:งตามข�อบังคับของบริษัท  (คราวละ 

3 ป? ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด) และเมื่อครบวาระแล�วอาจได�รับการเลือกตั้งกลับเข�าดํารงตําแหน:งต:อไปได�อีก  
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บริษัทมิได�กําหนดอายุของกรรมการบริษัทสําหรับการเลือกตั้งวาระกรรมการ และไม:ได�กําหนดวาระการดํารง
ตําแหน:ง  เพราะเช่ือว:าความสามารถทางธุรกิจและความเช่ียวชาญของกรรมการบริษัทแต:ละท:านไม:ได�ข้ึนอยู:กับอายุหรือ
จํานวนบริษัทท่ีดํารงตําแหน:ง เน่ืองจากกรรมการบริษัททุกท:านมีความตั้งใจและมีความรับผิดชอบอย:างเต็มท่ีในการปฏิบัติ
หน�าท่ีกรรมการบริษัท ตามท่ีได�รับความไว�วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู�ถือหุ�น 

 

การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให�กําหนดนิยามความเป;นอิสระของกรรมการซ่ึงสอดคล�องกับหลักเกณฑ9ของ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน (รายละเอียดเปBดเผยไว�ในโครงสร�างการถือหุ�นและการจัดการ หัวข�ออํานาจหน�าท่ีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท) 

 

จํานวนบริษัทท่ีกรรมการไปดํารงตําแหน#ง 
บริษัทได�เปBดเผยรายละเอียดข�อมูลการดํารงตําแหน:งของกรรมการแต:ละท:านในบริษัทอ่ืนไว�ในรายงานประจําป?และ

แบบ 56-1 ในข�อมูลส:วนบุคคลของคณะกรรมการ   ปOจจุบันกรรมการบริษัทจํานวน 8 คน และกรรมการบริษัททุกท:านเป;นผู�มี
ความสามารถ และความเช่ียวชาญทางธุรกิจ อีกท้ังได�อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน�าท่ีให�กับบริษัทอย:างเต็มท่ี โดยได�เข�าร:วม
ประชุมอย:างสม่ําเสมอทุกครั้ง และทําคุณประโยชน9แก:บริษัทมาโดยตลอด 

 

คณะกรรมการชุดย#อย 
คณะกรรมการบริษัทได�แต:งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต:างๆ ท่ีมีความรู�ความชํานาญท่ีเหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานใน

แต:ละด�าน เพ่ือให�ผู�ถือหุ�นมั่นใจได�ว:าบริษัทมีการดําเนินงานและกลั่นกรองงานอย:างรอบคอบ ซ่ึงประกอบด�วย  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน    คณะกรรมการบริหาร    

คณะกรรมการบริษัท ได�กําหนดขอบเขตอํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต:ละชุดไว�อย:าง
ชัดเจน เพ่ือดําเนินงานให�เป;นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค9ของบริษัท   คณะกรรมการแต:ละชุดจะมีประธาน 1 คน คอย
ดูแลการปฏิบัติงานให�สอดคล�องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท  

 

●  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด�วยกรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบัติเป;นอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย9

แห:งประเทศไทยและนิยามของบริษัท จํานวน 3 คน  ซ่ึงล�วนเป;นผู�ท่ีมีความรู�  ความเข�าใจ และมีประสบการณ9ทางด�านบัญชี  
การเงิน  และบริหารเป;นอย:างดี  คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหน�าท่ี  บทบาทและการปฏิบัติงานตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ  เป;นองค9กรอิสระท่ีให�การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทาง
ปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดูแลขจัดปOญหาความขัดแย�งทางผลประโยชน9ให�เป;นไปอย:างสัมฤทธ์ิผล  สอบทานข�อมูลทางการเงินท่ี
เสนอแก:ผู�ถือหุ�นและผู�ท่ีเก่ียวข�องอ่ืน  สอบทานระบบการควบคุมภายในท่ีฝZายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกําหนดให�มีข้ึน  
กระบวนการตรวจสอบภายในและการสื่อสารกับผู�สอบบัญชีของบริษัท  มีวาระการดํารงตําแหน:ง 3 ป? 

 

●  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค#าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน  ประกอบด�วยกรรมการบริษัท 3 คน   มีหน�าท่ีรับผิดชอบในการ

พิจารณาสรรหาและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน:งกรรมการบริษัท และพิจารณารูปแบบและ
หลักเกณฑ9การจ:ายค:าตอบแทนของกรรมการและผู�บริหารระดับสูง  ในรูปแบบคณะกรรมการโดยมีกรรมการบริษัทและ/หรือ
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ผู�บริหารซ่ึงได�รับการแต:งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทให�ดํารงตําแหน:งกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน  ภายใต�
ระเบียบอํานาจหน�าท่ีท่ีคณะกรรมการบริษัทได�กําหนดไว�   

 

●  คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด�วยกรรมการบริษัท 5 คน ท่ีมีความรู�ความสามารถและประสบการณ9หลายด�าน  มี

ความเข�าใจบทบาทหน�าท่ีท่ีต�องรับผิดชอบและมีความเข�าใจลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทเป;นอย:างดี 
คณะกรรมการบริหาร  มีหน�าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในรูปแบบคณะกรรมการ  โดยมีกรรมการ

บริษัท  และ/หรือผู�บริหารซ่ึงได�รับการแต:งตั้งและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทให�ดํารงตําแหน:งกรรมการบริหาร   ภายใต�
ระเบียบท่ีคณะกรรมการบริษัทได�กําหนดไว�  มีวาระการดํารงตําแหน:งคราวละ 1 ป?  ซ่ึงได�รับการแต:งตั้งจากท่ีประชุม
คณะกรรมการทุกป? ภายหลังการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป?  

 

การสรรหาและแต#งต้ังกรรมการและผู+บริหารระดับสูงสุด 
วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต#งต้ังเปIนกรรมกร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือ
ดํารงตําแหน:งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย:อยต:างๆ ท่ีได�รับการแต:งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
ทดแทนในกรณีท่ีครบวาระ ลาออก หรือกรณีอ่ืนๆ และนําเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
แต:งตั้งแล�วแต:กรณีตามข�อบังคับบริษัท 

การแต#งต้ังและถอดถอนกรรมการบริษัท 
วิธีการแต#งต้ัง 
-    ผ#านท่ีประชุมผู+ถือหุ+น 

ตามข�อบังคับบริษัท หมวดท่ี 4  คณะกรรมการ  ข�อ 23   กําหนดให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�น   เลือกตั้งกรรมการตาม
หลักเกณฑ9 และวิธีการ ดังน้ี 

1. ผู�ถือหุ�นคนหน่ึงมีเสียงเท:ากับหน่ึงหุ�นต:อเสียงหน่ึง 
2. ผู�ถือหุ�นแต:ละคนจะต�องใช�คะแนนเสียงท่ีมีอยู:ท้ังหมดตาม ข�อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป;น

กรรมการก็ได� แต:จะแบ:งคะแนนเสียงให�แก:ผู�ใดมากน�อยเพียงใดไม:ได� 
3. บุคคลซ่ึงได�รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป;นผู�ได�รับการเลือกตั้งเป;นกรรมการเท:าจํานวนกรรมการท่ีจะ

พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได�รับการเลือกตั้งในลําดับถัด  ลงมา มีคะแนนเท:ากันเกินจํานวน
กรรมการท่ีจะพึงหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ให�ผู�เป;นประธานเป;นผู�ออกเสียงช้ีขาด 

-    ผ#านท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
      ตามข�อบังคับบริษัท หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ข�อ 27  กําหนดว:า ในกรณีท่ีตําแหน:งกรรมการว:างลงเพราะเหตุ

อ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให�คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึง  ซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดเข�าเป;น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป  เว�นแต:วาระของกรรมการจะเหลือน�อยกว:าสองเดือน  บุคคลซ่ึงเป;น
เข�าเป;นกรรมการแทนดังกล:าวจะอยู:ในตําแหน:งกรรมการได�เพียงเท:าวาระท่ียังเหลืออยู:ของกรรมการท่ีตนแทน โดยมติของ
คณะกรรมการต�องประกอบด�วยคะแนนเสียงไม:น�อยกว:า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู: 
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วิธีการถอดถอน 
-    การออกตามวาระ 
    ตามข�อบังคับบริษัท หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ข�อ 24 กําหนดให�ในการประชุมสามัญประจําป?ทุกครั้งให�

กรรมการออกจากตําแหน:ง 1 ใน 3 ถ�าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ:งออกให�ตรงเป;นสามส:วนไม:ได� ก็ให�ออกโดยจํานวนใกล�ท่ีสุดกับ
ส:วน 1 ใน 3  

กรรมการท่ีจะต�องออกจากตําแหน:งในป?แรก และป?ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน หากกรรมการมิได�ตกลง
กันเองเป;นวิธีอ่ืน ให�ใช�วิธีจับฉลากกันว:าผู�ใดจะออก ส:วนป?หลังๆ ต:อไปให�กรรมการคนท่ีอยู:ในตําแหน:งนานท่ีสุดน้ันเป;นผู�ออก
จากตําแหน:ง กรรมการท่ีจะออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข�ามาดํารงตําแหน:งใหม:ก็ได�         

-    การออกนอกวาระ 
     ตามข�อบังคับบริษัท หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ข�อ 25  นอกจากกําหนดให�กรรมการพ�นจากตําแหน:งตามวาระ 

ในข�อ 24  แล�ว กรรมการจะพ�นจากตําแหน:งเมื่อ 
1. ตาย 
2. ลาออก โดยทําเป;นหนังสือยื่นต:อบริษัทหรือคณะกรรมการ 
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต�องห�ามตามกฎหมาย 
4. ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นลงมติให�ออก  ด�วยคะแนนเสียงไม:น�อยกว:า 3 ใน 4 ของจํานวนผู�ถือหุ�น ซ่ึงมาประชุมและมี

 สิทธิออกเสียงและมีหุ�นนับรวมกันได� ไม:น�อยกว:าก่ึงหน่ึงของจํานวนหุ�นท่ีถือโดยผู�ถือหุ�นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
 ออกเสียงในการประชุมน้ัน       

5. ศาลมีคําสั่งให�ออก 
          

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท 
บทบาท หน+าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเป;นผู�กํากับดูแลกิจการของบริษัท  ให�เป;นไปตามวัตถุประสงค9และเปRาหมายท่ีได�กําหนดไว�ให�
เกิดประโยชน9สูงสุดต:อบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาล  มีหน�าท่ีในการกําหนดนโยบาย  วางเปRาหมายแผนงาน  งบประมาณ  
และกลยุทธ9ทางธุรกิจ  ตลอดจนควบคุมการดําเนินงานของบริษัทให�เป;นไปตามแผนธุรกิจ  และงบประมาณท่ีวางไว�อย:างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการกําหนดอํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต:ละชุดอย:างชัดเจน จึงมี
บทบาทหน�าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญ ดังน้ี 

�  ภาวะผู+นํา และวิสัยทัศน7 
คณะกรรมการบริษัท เป;นผู�มีความรู�  ความสามารถ ทักษะและประสบการณ9ท่ีมีความหลากหลายสาขาและมีความ

เข�าใจในบทบาทหน�าท่ี  ความรับผิดชอบ ทําให�การปฏิบัติงานเป;นไปอย:างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป;นผู�กําหนดนโยบาย 
เปRาหมาย  และกลยุทธ9ทางธุรกิจ    ตลอดจนติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝZายบริหาร  โดยนําหลักบรรษัทภิบาล
มาเป;นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมมูลค:า  และให�ผลการดําเนินงานของบริษัทเป;นไปตามวัตถุประสงค9และเปRาหมาย
ท่ีกําหนดไว�  เพ่ือให�เกิดประโยชน9สูงสุดต:อบริษัทและผู�ถือหุ�น มีความเป;นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ  มีการ
กําหนดและแยกบทบาทหน�าท่ีความรับผิดชอบระหว:างคณะกรรมการบริษัท  ผู�บริหารและพนักงาน   
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นอกจากน้ียังกําหนดให�คณะกรรมการตรวจสอบ เป;นผู�ดูแลการปฏิบัติงานของหน:วยงานตรวจสอบภายในโดยตรง  
ซ่ึงรวมท้ังระบบการควบคุมภายในให�มีความเพียงพอต:อกิจการและดูแลให�มีการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม เพ่ือรักษา
ผลประโยชน9อย:างเต็มท่ี โดยนําหลักบรรษัทภิบาลมาเป;นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมมูลค:าให�แก:กิจการและผู�ถือหุ�น 

�  การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได�ดําเนินการอย:างต:อเน่ือง  เพ่ือ

เสริมสร�างให�องค9กรมีระบบท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร:งใสในการดําเนินธุรกิจ ก:อให�เกิดความเช่ือมั่น ยอมรับจากผู�ถือ
หุ�น นักลงทุน บุคคลโดยท่ัวไป  อันนํามาซ่ึงความเจริญก�าวหน�า  ความมั่นคงแก:กิจการ และเป;นประโยชน9ต:อผู�ถือหุ�น ผู�มีส:วน
ได�เสีย และสังคมโดยส:วนรวม  ตลอดจนเป;นการเสริมสร�างความก�าวหน�าแก:พนักงาน  

�  ความขัดแย+งทางผลประโยชน7 
บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจด�วยความซ่ือสัตย9 มีเหตุมีผลและเป;นอิสระ และทุกคนในองค9กรพึงตัดสินใจใน

การกระทําการใดๆเพ่ือประโยชน9ส:วนรวมของบริษัทเป;นสําคัญ ไม:ใช�โอกาสจากการเป;น กรรมการ ผู�บริหาร พนักงานของ
บริษัทฯ และ/หรือการใช�ข�อมูลและทรัพย9สิน เพ่ือแสวงหาประโยชน9ส:วนตน หรือเอ้ือประโยชน9ต:อครอบครัว พวกพ�องหรือ
บุคคลใกล�ชิด 

แนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผู�บริหาร และพนักงาน เพ่ือขจัดความขัดแย�งทางผลประโยชน9ท่ีอาจเกิดข้ึน ดังน้ี 
(1) หลีกเลี่ยงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกับตนเอง ท่ีอาจก:อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน9 
(2) ในกรณีท่ีมีรายการเช:นน้ันจําเป;นเพ่ือประโยชน9ของบริษัท ให�กระทํารายการน้ันเสมือนการทํารายการกับ

บุคคลภายนอก ท้ังน้ี กรรมการหรือพนักงานท่ีมีส:วนได�ส:วนเสียในรายการน้ัน จะต�องไม:มีส:วนในการพิจารณาอนุมัติ 
(3) ในกรณีท่ีรายการท่ีเก่ียวโยงเกิดข้ึนจะต�องดําเนินการตามระเบียบของบริษัท และหลักเกณฑ9ของตลาด

หลักทรัพย9แห:งประเทศไทย และเปBดเผยข�อมูลในเรื่องดังกล:าวอย:างครบถ�วนเพียงพอ 
(4) ไม:มีการใช�โอกาสหรือข�อมูลท่ีได�จากการเป;นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน9ส:วนตนและในเรือ่ง

การทําธุรกิจท่ีแข:งขันกับบริษัท หรือทําธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 
(5) ไม:ใช�ข�อมูลภายในเพ่ือประโยชน9ของตนในการซ้ือขายหุ�นของบริษัท หรือให�ข�อมูลภายในแก:บุคคลอ่ืนเพ่ือ

ประโยชน9ในการซ้ือขายหุ�นของบริษัท 
�  ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบริษัทให�ความสําคัญและจัดให�มีระบบการควบคุมด�านการดําเนินงาน ด�านรายงานทางการเงิน  และ

ด�านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย โดยกําหนดให�หน:วยงานตรวจสอบภายในมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในท่ีวางไว� เพ่ือรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยหน:วยงาน
ตรวจสอบดังกล:าวมีความเป;นอิสระในการปฏิบัติหน�าท่ี  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในท้ัง 5 ด�าน คือ  การควบคุมภายในองค9กร  การประเมินความเสี่ยง  การควบคุมการ
ปฏิบัติงาน  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข�อมูล  และระบบการติดตาม เป;นประจําทุกป?อย:างน�อยป?ละ 1 ครั้ง  

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นพ�องต�องกันว:าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสมและเพียงพอ ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําป?  และแบบ 56-1 

�  การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ให�ความสําคัญกับการเข�าร:วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและถือเป;นหน�าท่ีสําคัญ เพ่ือ

รับทราบและร:วมตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซ่ึงบริษัทกําหนดให�มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว�เป;นทางการ
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ล:วงหน�าตลอดป?  โดยกําหนดให�มีการประชุมไม:น�อยกว:าไตรมาสละ 1 ครั้ง  โดยได�จัดทํากําหนดการประชุมคณะกรรมการ
ล:วงหน�าเป;นรายป? มีวาระท่ีชัดเจน ซ่ึงเลขานุการบริษัทจะส:งจดหมายเชิญประชุมท่ีมีการกําหนดระเบียบวาระการประชุมท่ี
ชัดเจนท้ังวาระเพ่ือทราบและวาระเพ่ือพิจารณา พร�อมท้ังเอกสารประกอบการประชุมให�คณะกรรมการบริษัททราบเรื่องท่ีจะ
พิจารณาล:วงหน�าไม:น�อยกว:า 7 วัน เพ่ือให�คณะกรรมการได�พิจารณาและศึกษาข�อมูลอย:างเพียงพอก:อนเข�าร:วมประชุม เว�นแต:
เป;นกรณีเร:งด:วนเพ่ือรักษาผลประโยชน9ของบริษัท อาจมีการแจ�งล:วงหน�าน�อยกว:า 7 วัน  การประชุมแต:ละครั้งจะใช�เวลา
ประมาณ 2 ช่ัวโมง  และในการประชุมกรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอย:างเปBดเผยและมีความเป;นอิสระ โดยประธาน
กรรมการบริษัทเป;นผู�ประมวลความเห็นและข�อสรุปท่ีได�จากท่ีประชุม และกรรมการผู�มีส:วนได�เสียในแต:ละวาระการประชุม 
ต�องงดออกเสียง หรืองดให�ความเห็น หรือไม:เข�าร:วมประชุมในวาระน้ันๆ ตามแต:กรณี 

เลขานุการบริษัทจะเป;นผู�บันทึกการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ:านการรับรองจากท่ีประชุมและมีการ
ลงนามรับรองความถูกต�องโดยประธานกรรมการบริษัท   ประธานกรรมการบริหาร  และเลขานุการบริษัท 

บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย:อยจัดทําเป;นลายลักษณ9อักษร และเอกสารดังกล:าว
จะถูกจัดเก็บอยู:ในรูปแบบแฟRมข�อมูลท่ีเป;นต�นฉบับไว�ท่ีสํานักงานของบริษัท เพ่ือความสะดวกสําหรับกรรมการและผู�ท่ี
เก่ียวข�องตรวจสอบอ�างอิงได� 

คณะกรรมการตรวจสอบและหน:วยงานตรวจสอบภายใน ได�กําหนดมีการประชุมร:วมกับผู�สอบบัญชีของบริษัท เป;น
ประจําทุกไตรมาสนอกจากน้ี บริษัทยังสนับสนุนให�กรรมการท่ีไม:เป;นผู�บริหารสามารถประชุมกันเองโดยไม:มีฝZายจัดการได�  
เพ่ือเปBดโอกาสให�อภิปรายปOญหาต:างๆ 

ท้ังน้ี ในป? 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวน  6 ครั้ง  คณะกรรมการบริหาร จํานวน 12 ครั้ง  
คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 12 ครั้ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน จํานวน 1 ครั้ง 

�  การกํากับดูแลเร่ืองการใช+ข+อมูลภายใน 
บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผู�บริหารในการนําข�อมูลภายในของบริษัท ไปใช�เพ่ือประโยชน9ส:วนตนหรือ

ผู�อ่ืน ดังน้ี 
• บริษัทมีนโยบายให�กรรมการเข�าอบรมหลักสูตรสําหรับกรรมการ เพ่ือให�ทราบภาระ บทบาท หน�าท่ีของการ

เป;นกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซ่ึงจัดโดยสมาคมส:งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมท้ังให�ความรู�แก:ผู�บริหารในฝZายต:างๆ 
เก่ียวกับหน�าท่ีผู�บริหารท่ีต�องรายงานการถือหลักทรัพย9ของบริษัท และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย9และ
ตลาดหลักทรัพย9 พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑ9ข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย9  

• บริษัทดําเนินการแจ�งให�กรรมการ ผู�บริหาร และผู�สอบบัญชีของบริษัท ทราบและเข�าใจถึงภาระหน�าท่ีในการ
รายงานการถือครองหลักทรัพย9 และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย9ในบริษัทของตนเอง คู:สมรส และบุตรท่ียังไม:
บรรลุนิติภาวะต:อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 ตามมาตรา 59 แห:งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 พ.ศ. 2535 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห:งพระราชบัญญัติหลักทรัพย9และตลาด
หลักทรัพย9 พ.ศ. 2535 

• บริษัทมีนโยบายห�ามกรรมการและผู�บริหารใช�ข�อมูลภายในท่ีมีสาระสําคัญของบริษัท และบริษัทย:อย ซ่ึงยัง
ไม:ได�เปBดเผยต:อสาธารณชนเพ่ือประโยชน9ของตนเองหรือผู�อ่ืน ซ่ึงรวมถึงการซ้ือขายหลักทรัพย9ของบริษัท โดยกรรมการ   
ผู�บริหาร   และพนักงานท่ีอยู:ในหน:วยงานท่ีทราบข�อมูลภายใน จะต�องระงับการซ้ือขายหลักทรัพย9ของบริษัทในช:วง 1 เดือน
ก:อนการเปBดเผยงบการเงินต:อสาธารณชน 
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หลักปฏิบัติ  4   สรรหาและพัฒนาผู+บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร   
    Ensure Effective CEO and People Management 
 

แผนการสืบทอดงาน 
บริษัทได�ตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมความพร�อมสําหรับบุคลากร ท่ีจะเป;นผู�รับมอบหมายงาน  เพ่ือทดแทน

ตําแหน:งผู�บริหารระดับสูงและผู�บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน:วยงานท่ีจะเกษียณอายุ  จึงจัดให�มีการพัฒนาผู�บริหารระดับรองท่ี
มีศักยภาพทางด�านวิสัยทัศน9  ความรู�และความสามารถ  เพ่ือส:งเสริมให�เป;นผู�บริหารระดับสูงตามลําดับข้ันตอนต:อเน่ือง  การ
พัฒนาจะทําท้ังด�านเพ่ิมพูนความรู�วิชาการ  และเรียนรู�ในการปฏิบัติจริงในสถานการณ9ต:างๆ 

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ได�มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลท่ีจะ
ถูกส:งเสริมให�เป;นผู�บริหารในลําดับต:อไปอย:างต:อเน่ือง 

การพัฒนากรรมการและผู+บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทและผู�บริหารได�ตระหนักถึงบทบาท  หน�าท่ี  และความรับผิดชอบต:อบริษัท  ซ่ึงบริษัทได�ให�

ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรท่ัวท้ังองค9กร  เพ่ือให�สอดคล�องกับภาวะผู�นําและวิสัยทัศน9ของกรรมการและผู�บริหารให�มี
ความรู�  ความสามารถ  และมีศักยภาพ  โดยสนับสนุนให�คณะกรรมการและผู�บริหารเข�าสัมมนาและอบรมในหลักสูตรท่ีเป;น
ประโยชน9ต:อการปฏิบัติหน�าท่ีท้ังภายในและภายนอกสถานท่ี  รวมถึงการเดินทางไปดูงานต:างประเทศ  เพ่ือเสริมสร�าง
ศักยภาพความเป;นผู�นําท่ีเป;นมืออาชีพ  มีความรู�ความเข�าใจในบทบาทหน�าท่ีอย:างแท�จริง  และเป;นต�นแบบในการขับเคลื่อน
องค9กรสู:การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

บริษัทจัดให�มีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม:  เพ่ือรับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง 
เช:น ข�อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ9ต:าง ๆ  ผลการดําเนินงานของบริษัท  นอกจากน้ีได�จัดให�กรรมการใหม:เข�าเยี่ยมชมโรงงาน  
พร�อมท้ังแจก “คู:มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 (ก.ล.ต.) 
ให�แก:กรรมการ เพ่ือเป;นคู:มือให�แก:กรรมการใหม: รวมท้ังแจกรายงานประจําป? พร�อมกับจัดทํา Presentation เพ่ือแนะนํา
ลักษณะธุรกิจของบริษัทให�แก:กรรมการใหม:ด�วย 

บริษัทให�การสนับสนุนและส:งเสริมให�มีกรรมการและผู�บริหารของบริษัททุกท:านเข�ารับการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) ของ IOD รวมถึงหลักสูตร
อ่ืนๆ ด�วย ซ่ึงล�วนเป;นประโยชน9ต:อองค9กรและผู�เข�ารับการอบรมเป;นอย:างยิ่ง ซ่ึงกรรมการบริษัทท้ัง 11 คน ได�ผ:านการอบรม 
DAP จากสถาบัน IOD แล�วทุกคน  

รวมถึงผู�เก่ียวข�องในการกํากับดูแลกิจการ  ให�เข�ารับการอบรมหลักสูตรต:างๆ ท่ีจัดโดย สํานักงาน ก.ล.ต.   ตลาด
หลักทรัพย9แห:งประเทศไทย  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  และสถาบันต:างๆ ท่ีเก่ียวข�องอย:างต:อเน่ือง  

การจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพ่ือดูแลให�พนักงานมีการออม สําหรับรองรับการเกษียณ โดยบริษัทจะ

จ:ายเงินสมทบให�กับพนักงานท่ีเป;นสมาชิกของกองทุนในอัตราร�อยละ 3 ของค:าจ�าง  
 การประเมินผลงานกรรมการผู+จัดการ  
คณะกรรมการ กําหนดอํานาจหน�าท่ีให�คณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค:าตอบแทน เป;นผู�พิจารณากําหนดเกณฑ9

ในการประเมินผลกรรมการผู�จัดการและค:าตอบแทน  และพิจารณาอนุมัติการประเมินผลและค:าตอบแทนแก:กรรมการ
ผู�จัดการ 
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หลักปฏิบัติ  5   ส#งเสริมวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย#างมีความรับผิดชอบ 
           Nurture Innovation and Responsible Business 
คณะกรรมการ ให�ความสําคัญกับการประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดต:อสังคมและสิ่งแวดล�อม การ

ประกอบธุรกิจอย:างมีจริยธรรม ไม:ละเมิดสิทธิของผู�มีส:วนได�เสีย  บริษัทมีแนวปฏิบัติดังน้ี 
 ความรับผิดชอบต:อพนักงาน : บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต:อพนักงานของบริษัทด�วยความเป;นธรรม เน่ืองจาก

บริษัทตระหนักดีว:าพนักงานเป;นทรัพยากรท่ีสําคัญและมีคุณค:ายิ่งสําหรับบริษัทและเป;นปOจจัยท่ีสําคัญในการส:งเสริม
ภาพลักษณ9ท่ีดีของบริษัท ต:อลูกค�า คู:ค�า ผู�ถือหุ�น และผู�มีส:วนเก่ียวข�องอ่ืน  บริษัทมีนโยบายในการส:งเสริมให�เกิดวัฒนธรรม
องค9กรท่ีแข็งแกร:ง โดยการสร�างคุณค:าเพ่ิมของงานท่ีปฏิบัติรวมถึงเพ่ิมพูนความรู� ความสามารถ ส:งเสริมให�มีการพัฒนาใน
ศักยภาพของพนักงานอย:างต:อเน่ืองเพ่ือให�เป;นไปตามนโยบายดังกล:าว บริษัทฯ จึงยึดถือหลักการปฏิบัติต:อพนักงานดังน้ี  

(1) ปฏิบัติต:อพนักงานด�วยความสุภาพ และให�ความเคารพต:อความเป;นปOจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป;นมนุษย9 
(2) ให�ผลตอบแทนท่ีเป;นธรรมต:อพนักงาน 
(3) ดูแลรักษาสภาพแวดล�อมในการทํางานให�มีความปลอดภัยต:อชีวิตและทรัพย9สินของพนักงานอยู:เสมอ 
(4) การแต:งตั้งและโยกย�าย รวมถึงการให�รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําด�วยความสุจริตใจ และตั้งอยู:บน

 พ้ืนฐานของความรู� ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานน้ัน 
(5) ให�ความสําคัญต:อการพัฒนาความรู� ความสามารถของพนักงาน โดยให�โอกาสอย:างท่ัวถึง และสม่ําเสมอ 
(6) รับฟOงข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะซ่ึงตั้งอยู:บนพ้ืนฐานความรู�ทางวิชาชีพของพนักงาน 
(7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข�อบังคับต:างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับพนักงานอย:างเคร:งครัด 
(8) หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ท่ีไม:เป;นธรรมซ่ึงอาจมีผลกระทบต:อความมั่นคงในหน�าท่ีการงานของพนักงาน หรือ

 คุกคามและสร�างความกดดันต:อสภาพจิตใจของพนักงาน 
(9) ให�พนักงานร�องเรียนในกรณีไม:ได�รับความเป;นธรรมตามระบบและกระบวนการท่ีกําหนด 
 

พร�อมกันน้ีบริษัทจัดให�มีสวัสดิการต:างๆ แก:พนักงาน เพ่ือท่ีจะส:งเสริมให�พนักงานมีคุณภาพชีวิตและความเป;นอยู:ท่ีดี
ข้ึนดังน้ี 

- จัดให�มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพ่ือการออมเงินในอนาคต ซ่ึงทางสมาชิกจะต�องส:งเงินเข�ากองทุนในอัตราร�อยละ 
 3  ของค:าจ�าง และจะได�รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราเดียวกัน 

- จัดให�มีการตรวจสุขภาพประจําป? 
- จัดให�มีแบบฟอร9มพนักงาน    
- จัดให�มีรถรับ-ส:งพนักงาน    
- จัดให�มีโรงอาหารท่ีถูกสุขอนามัย และร�านอาหารสวัสดิการราคาประหยัด 
- เงินช:วยเหลือกรณีบิดา มารดา  พนักงาน เสียชีวิต 
- จัดส:งพนักงานไปร:วมอบรม  สัมมนากับภายนอกซ่ึงจัดโดยหน:วยงานต:างๆ เพ่ือเป;นการพัฒนาและเพ่ิมความรู� 

 ความสามารถและทักษะในการทํางานให�แก:พนักงานอย:างต:อเน่ือง 
- จัดให�มีห�องพยาบาลของบริษัท โดยมีพยาบาลวิชาชีพ  เวชภัณฑ9และยา 
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางานและสภาพแวดล�อมในการทํางาน   บริษัทและบริษัทย:อย ให�ความสําคัญ

กับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน  ด�วยการกําหนดนโยบายความปลอดภัยอย:างชัดเจน มีการจัดตั้ง
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 -58-                      รับรองความถูกต�อง...................................... 
 

คณะกรรการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางาน (คปอ.)  เพ่ือดําเนินงานเก่ียวกับความปลอดภัย
และสุขอนามัยท่ีดีแก:พนักงาน  โดยจัดให�มีตรวจสอบความปลอดภัยของสถานท่ีทํางานสม่ําเสมอ  มีเจ�าหน�าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง   ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร  ถังดับเพลิง   กล�องวงจรปBด (CCTV)    จัดให�มี
อุปกรณ9ปRองกันภัยส:วนบุคคล สําหรับการทํางาน เช:น รองเท�า safety หน�ากากปRองกันความร�อนและสารเคมี เป;นต�น 
นอกจากน้ีบริษัทจัดให�มีการฝ^กซ�อมดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบ้ืองต�นให�แก:พนักงานเป;นประจําทุกป? 

คณะทํางานเกี่ยวกับความปลอดภัยตามท่ีกฎหมายกําหนด ของบริษัทและบริษัทย#อย มีดังนี้ 
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 

บริษัท/บริษัท
ย:อย 

กฎหมายกําหนด จํานวนพนักงาน 
 (คน) 

จํานวนกรรมการ (คน) 

จํานวนลูกจ�าง             
(คน) 

จํานวนกรรมการ 
(คน) 

ชาย หญิง รวม 

UWC 100 - 499 คน 7 407 14 3 17 

UKB 50 - 99  คน 5 52 4 3 7 

 
เจ+าหน+าท่ีความปลอดภัยในการทํางานของบริษัทและบริษัทย#อย มีดังนี้ 

เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัย 
UWC UKB SBM UAB 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1. จป. ระดับบริหาร 20 15 35 1 - 1 1 - 1 1 - 1 

2. จป. ระดับหัวหน�างาน 30 10 40 6 2 8 4 - 4 1 - 1 

3. จป. ระดับวิชาชีพ 1 1 2 - 1 1 - - - 1 - 1 

    รวม 51 26 77 7 3 10 5 - 5 3 - 3 
 

ช#องทางการสื่อสารสําหรับพนักงาน  :   บริษัทเปBดโอกาสให�พนักงานมีช:องทางการสื่อสาร  เพ่ือเสนอแนะ 
ร�องเรียน และแจ�งปOญหาต:างๆ ระหว:างพนักงานกับผู�บังคับบัญชา โดยแจ�งผ:านทาง ฝZายทรัพยากรบุคคล เพ่ือนําเสนอต:อ
ผู�บริหารต:อไป 

 สิทธิมนุษยชน  :  บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน  และจะดําเนินธุรกิจตามหลักการและเจตนารมณ9ท่ี
ประกาศในปฏิญญาสากลว:าด�วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ(Universal Declaration of Human Rights) ภายใต�
ขอบเขตอํานาจของบริษัท และจะไม:มีส:วนร:วมกับการกระทําใดๆท่ีขัดต:อหลักสิทธิมนุษยชน  

 ทรัพย7สินทางปEญญา  :  ทรัพย9สินทางปOญญาของบริษัทได�แก: ลิขสิทธ์ิต:างๆ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค�า ความลับ
ทางการค�า เป;นสิ่งสําคัญในการรักษาความได�เปรียบทางการแข:งขันของบริษัท ดังน้ัน กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานทุกคน
มีหน�าท่ีปกปRอง รักษา และพิทักษ9สิทธ์ิท่ีบริษัทมีต:อทรัพย9สินทางปOญญาท้ังหมด และใช�สิทธ์ิเหล:าน้ันอย:างรับผิดชอบ 
นอกจากน้ี  กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานทุกคนต�องเคารพสิทธ์ิท่ีชอบด�วยกฎหมายในทรัพย9สินทางปOญญาของบุคคลอ่ืน
ด�วย 
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 -59-                      รับรองความถูกต�อง...................................... 
 

ความรับผิดชอบต#อลูกค+า  : บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของความพึงพอใจท่ีมีต:อความสําเร็จของธุรกิจของบริษัท 
จึงมีเจตจํานงท่ีจะแสวงหาวิธีการท่ีจะสนองความต�องการของลูกค�าให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึนตลอดเวลาและได�
กําหนดเป;นนโยบายและข�อปฏิบัติไว�ดังน้ี  

(1) ส:งมอบสินค�าและให�บริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว:าความคาดหมายของลูกค�าในราคาท่ีเป;นธรรม 
(2) ให�ข�อมูลข:าวสารท่ีถูกต�องและเพียงพอและทันต:อเหตุการณ9แก:ลูกค�า เพ่ือให�ทราบเก่ียวกับสินค�าและบริการ 

 โดยไม:มีการกล:าวเกินความเป;นจริงท่ีเป;นเหตุให�ลูกค�าเข�าใจผิดเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของ
 สินค�าหรือบริการน้ันๆ 

(3) ปฏิบัติตามเง่ือนไขต:างๆ ท่ีมีต:อลูกค�าอย:างเคร:งครัด กรณีท่ีไม:สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข�อใดได� ต�องรีบแจ�ง
 ให�ลูกค�าทราบเพ่ือร:วมกันพิจารณาหาแนวทางแก�ไขปOญหา 

(4) ติดต:อกับลูกค�าด�วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป;นท่ีวางใจได�ของลูกค�า 
(5) จัดให�มีระบบและกระบวนการท่ีลูกค�าร�องเรียนเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ของสินค�าและบริการ 

 รวมท้ังความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส:งมอบ และการดําเนินการอย:างถึงท่ีสุดเพ่ือให�ลูกค�าได�รับการ
 ตอบสนองอย:างรวดเร็ว 

(6) รักษาความลับของลูกค�าและไม:นําไปใช�เพ่ือประโยชน9ของตนเองหรือผู�ท่ีเก่ียวข�องโดยมิชอบ 
(7) ให�คําแนะนําเก่ียวกับวิธีการใช�สินค�าและบริการของบริษัทให�มีประสิทธิภาพ เป;นประโยชน9กับลูกค�าสูงสุด  
 

ความรับผิดชอบต#อคู#ค+าและ/หรือเจ+าหนี้  :  บริษัทมีนโยบายท่ีจะให�การปฏิบัติต:อคู:ค�า และ/หรือเจ�าหน้ีอย:างเสมอ
ภาคและเป;นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน9สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู:บนพ้ืนฐานของการได�รับผลตอบแทนท่ีเป;นธรรมต:อท้ัง
สองฝZาย หลีกเลี่ยงสถานการณ9ท่ีทําให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน9 รวมท้ังปฏิบัติตามพันธสัญญา ให�ข�อมูลท่ีเป;นจริง 
รายงานท่ีถูกต�อง การเจรจาแก�ปOญหาและหาทางออกตั้งอยู:บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ9ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต:อไปน้ี  

(1) ไม:ใช�โอกาสในการเป;นผู�บริหารหรือพนักงานท่ีรับผิดชอบในการจัดซ้ือ จัดหาบริการต:างๆ หรือเพ่ือหา
 ประโยชน9ส:วนตน 

(2) ไม:เรียก หรือไม:รับ หรือจ:ายผลประโยชน9ใดๆ ท่ีไม:สุจริตในการค�ากับคู:ค�าอย:างเด็ดขาด 
(3) ปฏิบัติตามเง่ือนไข และพันธะสัญญาท่ีมีระหว:างกันกับคู:ค�าอย:างเคร:งครัด ไม:บังคับซ้ือ-ขาย   สินค�าหรือจ:าย

 ค:าบริการต:อคู:ค�าแบบไม:เป;นธรรม 
 

คู#แข#งทางการค+า  : บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส:งเสริมการแข:งขันทางการค�าอย:างเสรีและเป;นธรรม   
บริษัทไม:มีนโยบายในการแข:งขันทางการค�าโดยใช�วิธีการใดๆ ให�ได�มาซ่ึงข�อมูลของคู:แข:งขันอย:างผิดกฎหมาย และ

ขัดต:อจริยธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังน้ี  
(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต�กรอบกติกาของการแข:งขันท่ีดี 
(2) ไม:แสวงหาข�อมูลท่ีเป;นความลับของคู:แข:งทางการค�าด�วยวิธีการท่ีไมสุจริตหรือไม:เหมาะสม 
(3) ไม:ทําลายช่ือเสียงของคู:แข:งทางการค�าด�วยการกล:าวหาในทางร�าย 
  

ความรับผิดชอบต#อสังคมและสิ่งแวดล+อม  : บริษัทมุ:งมั่นท่ีจะพัฒนาปรับปรุงและผลิตสินค�า ท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีเป;นมิตรต:อสิ่งแวดล�อม โดยมุ:งเน�นการคัดสรรวัตถุดิบ ท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมกับมาตรฐานของสินค�า และ
ตระหนักถึงความปลอดภัย ของพนักงาน ลูกค�า คู:ค�า สิ่งแวดล�อม และชุมชนท่ีได�รับผลกระทบจากองค9กร   โดยปฏิบัติตาม
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ข�อกําหนดกฎหมาย และข�อกําหนดอ่ืนๆตามแนวปฏิบัติสากล ท้ังน้ีบริษัทยังมุ:งเน�นในการสร�างทัศนคติและวัฒนธรรมองค9กร
เพ่ือให�พนักงานมีความรับผิดชอบต:อสังคมท่ีอยู:ร:วมกัน 

 

หลักปฏิบัติ  6  ดูแลให+มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
  Strengthen Effective Risk Management and Internal Control 

บริษัทได�ให�ความสําคัญต:อระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงพนักงานทุกคนของบริษัทมีบทบาทและความรับผิดชอบ
ร:วมกัน  โดยมีการกําหนดภาระหน�าท่ีความรับผิดชอบ อํานาจการดําเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไว�เป;นลาย
ลักษณ9อักษรอย:างชัดเจน ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน  การดําเนินงาน การบริหาร  การกํากับดูแลการปฏิบัติงานให�
เป;นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือก:อให�เกิดความมั่นใจอย:างสมเหตุสมผลว:า ผลสําเร็จของงานจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค9ของบริษัท ดังน้ี 

1. กลยุทธ9และเปRาหมาย ได�กําหนดไว�อย:างชัดเจน สอดคล�องและสนับสนุนพันธกิจ (MISSION) ของบริษัท 
2. ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค9ท่ีกําหนดไว� โดยมีการบริหารทรัพยากรอย:างมีประสิทธิภาพและคุ�มค:า  
3. รายงานข�อมูลท่ีมีสาระสําคัญ ท้ังด�านการเงิน การบริหาร และการดําเนินงาน มีความถูกต�องเช่ือถือได�  
4. การดําเนินงานและการปฏิบัติงาน เป;นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและข�อกําหนดท่ีสอดคล�องกับกฎหมาย

 และข�อบังคับอ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินธุรกิจ 
5. มีความปลอดภัยของทรัพย9สิน บุคลากร รวมท้ังข�อมูลในระบบสารสนเทศ  
6. มีการกํากับดูแลและการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมมีประสิทธิผล 
7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอย:างต:อเน่ือง  
 

ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลเหมาะสมเพียงพอ  จําแนกระบบการควบคุมภายในด+านต#างๆ  ดังนี้ 
1.    การควบคุมภายในองค7กร   
 บริษัทมีโครงสร�างองค9กร และสภาพแวดล�อมท่ีส:งเสริมให�การปฏิบัติงานเป;นไปอย:างมีประสิทธิภาพ และมีการ

ควบคุมภายในท่ีเพียงพอ มีการแบ:งแยกหน�าท่ีความรับผิดชอบของแต:ละฝZายอย:างแน:ชัด เพ่ือประโยชน9ในการติดตาม
ตรวจสอบ  ในการดําเนินงาน และมีการปรับปรุงระบบงานย:อยเพ่ือให�มีประสิทธิภาพท่ีรัดกุม และลดการทํางานท่ีซํ้าซ�อน 
เพ่ือให�ทุกฝZายปฏิบัติงานภายใต�มาตรฐานเดียวกัน  นอกจากน้ียังได�กําหนดเปRาหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจนในแต:ละป?โดย
คํานึงถึงปOจจัยต:างๆ เช:น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแข:งขัน  

2. การประเมินความเสี่ยง    
 บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามลักษณะของกิจการความเหมาะสมและประเภทของความเสี่ยงโดย

ประเมินจากปOจจัยภายใน  ภายนอก   เพ่ือหามาตรการปRองกัน  และบริหารความเสี่ยงให�อยู:ในระดับท่ีปลอดภัยต:อกิจการและ
พนักงานท่ีองค9กรยอมรับได�  และไม:ส:งผลกระทบต:อการดําเนินงานของบริษัทเป;นสําคัญ 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 
 บริษัทกําหนดขอบเขตหน�าท่ีของคณะกรรมการและฝZายบริหารตามลําดับข้ันอย:างชัดเจน  รวมถึงกําหนด

อํานาจในการบริหารงานและอนุมัติรายการของแต:ละระดับตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
บริษัท  เพ่ือให�มีความโปร:งใส  ดูแลผลประโยชน9ให�แก:ผู�ถือหุ�นและผู�มีส:วนได�เสีย  และไม:ก:อให�เกิดความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน9และผลประโยชน9ทับซ�อน 
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4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข+อมูล 
บริษัทมีการบริหารงานโดยนําสารสนเทศท่ีทันสมัยและมีระบบการสื่อสารภายใน  ภายนอกองค9กร  ท่ีรวดเร็ว  

ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารได�อย:างรวดเร็ว และได�มีการพัฒนาสารสนเทศอย:างต:อเน่ือง  เพ่ือสนับสนุน
องค9กรให�มีความคล:องตัวและเพ่ิมศักยภาพในระบบงานและตอบสนองต:อการเติบโตของบริษัทท่ีเห็นได�อย:างชัดเจน 

5. ระบบการติดตามการปฏิบัติงาน 
 บริษัทมีระบบการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานท่ีดี เพ่ือให�มั่นใจได�ว:า มาตรการและระบบการควบคุม

ภายในน้ันมีประสิทธิผลอยู:เสมอสามารถตอบสนองต:อการเปลี่ยนแปลงได�อย:างเหมาะสม ทันเวลา และบริษัทได�จัดให�พนักงาน
ระดับหัวหน�างานมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู�ใต�บังคับบัญชา และยังจัดให�มีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี 
ฝZายบริหารใส:ใจต:อการบริหารจัดการท่ีรวดเร็วและสัมฤทธ์ิผลตรงตามเปRาหมาย  สามารถรายงานผลต:อคณะกรรมการบริษัท
อย:างชัดเจนและสม่ําเสมอ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  : แสดงความเห็นอย:างเป;นอิสระ พิจารณาเห็นชอบต:อระบบการควบคุมภายในของ
บริษัท โดยทําหน�าท่ีพิจารณาการบริหารงาน    การดําเนินงานองค9กร    ความเห็นชอบต:อรายงานทางการเงิน   ให�คําปรึกษา
ต:างๆ  และประเมินงานตรวจสอบภายในของบริษัท   คณะกรรมการบริษัทบริหารจัดการองค9กรให�มีการปฏิบัติตามหลักการท่ี
เหมาะสม เพ่ือให�มีการปฏิบัติงานสอดคล�องกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย9แห:งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายธุรกิจท่ีเก่ียวข�อง    

ผู+ตรวจสอบภายใน : มีหน�าท่ีในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให�บรรลุตามวัตถุประสงค9การควบคุมภายใน 
โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ร:วมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ในสาระสําคัญอย:าง
เพียงพอ  เพ่ือให�มีระบบงานหรือกระบวนการทํางาน มีการจัดการอย:างเป;นระบบ และมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีผู�บริหารทุกส:วน
งานมีส:วนร:วมในการพิจารณาวิธีการปรับปรุง/แก�ไขให�มีวิธีการปฏิบัติงานท่ีสอดคล�องนโยบายบริษัท และมีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอ    

การดูแลการใช+ข+อมูลภายใน : บริษัทมีมาตรการดูแลการใช�ข�อมูลภายในของบริษัท เพ่ือเป;นการปRองกันไม:ให�นํา
ข�อมูลภายในไปใช�ในทางมิชอบ  เพ่ือให�กรรมการบริษัท   ผู�บริหาร และพนักงาน  ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย9 มีความ
รับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสํานึกท่ีดีต:อส:วนรวมและต:อตนเอง ไม:ใช�ตําแหน:งหน�าท่ีแสวงหาประโยชน9เพ่ือตนเองและ/หรือผู�อ่ืน
โดยมิชอบ รักษาผลประโยชน9และทรัพย9สินของบริษัท โดยไม:นําข�อมูลและทรัพย9สินของบริษัทไปใช�เพ่ือประโยชน9ของตนเอง
และ/หรือผู�อ่ืน และห�ามกระทําการอันเป;นการสนับสนุนบุคคลอ่ืนใดให�ทําธุรกิจแข:งขันกับบริษัทและบริษัทย:อย  ท้ังน้ี บริษัท
ยังได�กําหนดโทษสําหรับกรณีท่ีมีการฝZาฝ�นในการนําข�อมูลภายในของบริษัทไปใช�เพ่ือประโยชน9ส:วนตัวไว�ในระเบียบของบริษัท 
โดยมีโทษตั้งแต:การตักเตือนด�วยวาจาถึงข้ันเลิกจ�าง ในป?ท่ีผ:านมา กรรมการ ผู�บริหารและพนักงานของบริษัท  ได�ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย:างเคร:งครัด    ไม:ปรากฏว:ามีการใช�ข�อมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ 

การกําหนดเร่ืองการซ้ือขายหลักทรัพย7ของบริษัท  : บริษัทมีการกําหนดเรื่องการซ้ือขายหลักทรัพย9ของบริษัท โดย
กรรมการ  ผู�บริหาร  และพนักงานท่ีอยู:ในหน:วยงานท่ีทราบข�อมูลภายในจะต�องระงับการซ้ือขายหลักทรัพย9ของบริษัทในช:วง 
1 เดือนก:อนเผยแพร:งบการเงินแก:สาธารณชน  นอกจากน้ันยังกําหนดให�กรรมการบริษัทและผู�บริหาร (รวมท้ังคู:สมรสและบุตร
ท่ียังไม:บรรลุนิติภาวะ) มีหน�าท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย9 หากมีการซ้ือ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย9ของบริษัท
จะต�องแจ�งต:อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 ทราบทุกครั้งภายใน 3 วันทําการนับจากวันท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงและส:งสําเนาให�เลขานุการบริษัทในป?ท่ีผ:านมากรรมการ ผู�บริหารและพนักงานของบริษัท ได�ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย:างเคร:งครัด ไม:ปรากฏว:ามีการซ้ือขายหุ�นในช:วงเวลาท่ีห�ามมีการซ้ือขาย 

  



                                           

                                      บริษัท  เอ้ือวิทยา  จํากัด  (มหาชน)      แบบ 56-1  ประจําป    2561  

 

 -62-                      รับรองความถูกต�อง...................................... 
 

การดูแลเร่ืองการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน : บริษัทดําเนินการกับความขัดแย�งทางผลประโยชน9  ด�วยความ
รอบคอบ   มีเหตุมีผล  คํานึงถึงประโยชน9สูงสุดของบริษัท และการกําหนดราคาเป;นไปตามเง่ือนไขการค�าท่ีเป;นธรรมเสมือน
การทํารายการกับบุคคลภายนอก ด�วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล:าวด�วยความโปร:งใสและปฏิบัติตามหลักเกณฑ9
ของตลาดหลักทรัพย9   โดยกําหนดเป;นนโยบายหน่ึงในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีการเปBดเผยข�อมูลเพ่ือให�เกิดความเท:าเทียม
กันในการรับทราบข�อมูลการทํารายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน9 บริษัทดําเนินการตามข้ันตอนการทํารายการท่ี
เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย9   เรื่อง การเปBดเผยข�อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน และกําหนดให�กรรมการบริษัทท่ีมีส:วนได�เสียต�องออกจากห�องประชุมและไม:ออกเสียงในวาระน้ัน 
เพ่ือให�กรรมการบริษัทท่ีไม:มีส:วนได�เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได�อย:างเต็มท่ีและมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทจะแจ�งให�ท่ีประชุมทราบว:าในวาระดังกล:าวกรรมการบริษัทท:านใดท่ีมีส:วนได�เสียท่ีต�องออกจากห�อง
ประชุมบ�าง เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล�วได�เปBดเผย ช่ือ ความสัมพันธ9ของบุคคลท่ีเก่ียวโยง การกําหนดราคา   มูลค:าของ
รายการ  และกรรมการบริษัทท่ีมีความเห็นต:างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  (หากมี) ต:อตลาดหลักทรัพย9  ตาม
เวลาท่ีกําหนดและได�เผยแพร:บนเว็บไซต9ของบริษัทอีกทางหน่ึงเพ่ือให�เกิดความโปร:งใส รวมท้ังมีการบันทึกไว�ในรายงานการ
ประชุมสามารถตรวจสอบได�บริษัทมีมาตรการควบคุมดูแลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และจํากัดการให�ความช:วยเหลือทาง
การเงินกับบริษัทท่ีไม:ใช:บริษัทย:อย และได�เปBดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันของป? 2561 ไว�ในรายงานประจําป? และ แบบ 56-1  

 

หลักปฏิบัติ 7  รักษาความน#าเช่ือถือทางการเงินและการเปuดเผยข+อมูล 
   Ensure Disclosure and Financial Integrity 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการเปBดเผยข�อมูลท่ีมีความถูกต�อง ครบถ�วน  มีคุณภาพน:าเช่ือถือ  
เปBดเผยข�อมูลอย:างเท:าเทียมกัน โปร:งใสและเป;นธรรม ท้ังข�อมูลทางการเงินและข�อมูลท่ีมิใช:ข�อมูลทางการเงิน ตลอดจนข�อมูล
อ่ืนท่ีสําคัญและมีผลกระทบต:อราคาหลักทรัพย9ของบริษัท  อันจะมีผลต:อการตัดสินใจของผู�ลงทุนและผู�มีส:วนได�เสียของบริษัท  
โดยบริษัทได�เผยแพร:ข�อมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ:านช:องทางของตลาดหลักทรัพย9แห:งประเทศไทยและผ:าน เว็บไซต9
ของบริษัท www.uwcplc.com   แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป? (แบบ56-1) และรายงานประจําป? 

โดยเปBดเผยข�อมูลเพ่ือให�ผู�มีส:วนได�เสียทุกฝZายเกิดความมั่นใจ ดังน้ี 

 การกํากับดูแลกิจการ : บริษัทได�จัดทําและเปBดเผยจรรณยาบรรณธุรกิจ รวมท้ังมีการกํากับดูแลตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย9แห:งประเทศไทย ใน 5 หมวด คือ สิทธิของผู�ถือหุ�น การปฏิบัติต:อผู�ถือหุ�นอย:างเท:าเทียมกัน 
บทบาทของผู�มีส:วนได�เสีย การเปBดเผยข�อมูลและความโปร:งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 ข+อมูลสําคัญท้ังข+อมูลทางการเงินและไม#ใช#ข+อมูลทางเงิน  : บริษัทได�ดําเนินการเปBดเผยข�อมูลสําคัญของบริษัท  
รวมถึงข�อมูลทางการเงินและข�อมูลท่ีมิใช:ข�อมูลทางการเงินตามข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย9แห:งประเทศไทย และสํานักงาน 
ก.ล.ต. อย:างถูกต�อง  ครบถ�วน  ทันเวลา  โปร:งใส โดยเผยแพร:ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ผ:านช:องทางตลาดหลักทรัพย9
แห:งประเทศไทย และเว็บไซต9ของบริษัท (www.uwcplc.com)   สําหรับงบการเงินประจําป?และงบการเงินประจําไตรมาสได�
จัดทําและผ:านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผู�สอบบัญชีผ:านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและได�รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก:อนจะเผยแพร:  และนําส:งตลาดหลักทรัพย9แห:งประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. อีกท้ังได�
เปBดเผยต:อผู�ถือหุ�นหรือนักลงทุน ก:อนครบระยะเวลาท่ีกําหนด  ส:วนการเปBดเผยข�อมูลท่ีสําคัญเพ่ิมเติมตามหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีกําหนดไว�ทุกหมวดในรายงานประจําป? และ แบบ 56-1 และเผยแพร:ไว�ใน Website ของบริษัท โดยได�มีการดูแล
ปรับปรุงข�อมูลให�เป;นปOจจุบันอยู:เสมอ ท้ังยังสามารถ ดาวน9โหลดข�อมูลต:างๆ ของบริษัทได� 
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 -63-                      รับรองความถูกต�อง...................................... 
 

 โครงสร+างการถือหุ+นของบริษัท : บริษัทเปBดเผยรายช่ือผู�ถือหุ�น  10  อันดับแรกของบริษัท  ณ  วันปBดสมุดทะเบียน
ผู�ถือหุ�นเพ่ือประชุมสามัญประจําป?ปOจจุบันก:อนวันประชุม 

 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน  : บริษัทเปBดเผยรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  และเปBดเผย
ให�ทราบถึงผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ท่ีผ:านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท  เก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด�านต:างๆ ได�แก:  

1. การควบคุมภายในองค9กร    (CONTROL ENVIRONMENT) 
2. การประเมินความเสี่ยง  (RISK ASSESSMENT) 
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (CONTROL ACTIVITIES) 
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข�อมูล  (INFORMATION & COMMUNICATION) 
5. ระบบการติดตาม  (MONITORING ACTIVITIES) 
 

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต#อรายงานทางการเงิน  :  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึง
ความสําคัญของการจัดทํารายงานทางการเงินท่ีถูกต�อง ครบถ�วน และเป;นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซ่ึงการเปBดเผยข�อมูล
ดังกล:าวได�ผ:านการตรวจสอบจากผู�สอบบัญชีท่ีเป;นอิสระ  และผ:านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทก:อนเผยแพร:ต:อผู�ถือหุ�น  และเพ่ือให�เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได�จัดทํารายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต:อรายงานทางการเงินท่ีลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร 
เปBดเผยไว�ในรายงานประจําป?  และแบบ 56-1 ควบคู:กับรายงานของผู�สอบบัญชี โดยรายงานดังกล:าวได�แสดงถึงการปฏิบัติ
ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป และใช�นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม ถือปฏิบัติสม่ําเสมอ ซ่ึงนักลงทุนสามารถใช�เป;นข�อมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ  

 โครงสร+างการจัดการ : บริษัทเปBดเผยบทบาทและหน�าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย:อย 
จํานวนครั้งของการประชุม จํานวนครั้งท่ีกรรมการบริษัทแต:ละคนเข�าร:วมประชุมในป?ท่ีผ:านมา  และการถือครองหลักทรัพย9 
รวมท้ังประวัติการอบรมของกรรมการบริษัท  

 ค#าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู+บริหาร  :  คณะกรรมการบริษัทได�รับค:าตอบแทนตามมติท่ีได�รับการอนุมัติจากท่ี
ประชุมผู�ถือหุ�น ท้ังน้ี บริษัทเปBดเผยนโยบายการจ:ายค:าตอบแทนแก:กรรมการบริษัท และผู�บริหาร ของบริษัทรวมท้ังรูปแบบ 
ลักษณะและจํานวนค:าตอบแทนจากการทําหน�าท่ีในรายงานประจําป? และในแบบ 56-1 หัวข�อโครงสร�างการจัดการ  หัวข�อ
ย:อย ค:าตอบแทนของกรรมการและผู�บริหาร 

 รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และ / หรือ การได+มาหรือจําหน#ายไปซ่ึงสินทรัพย7  :  คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติ
ท่ีชัดเจนในการดูแล เพ่ือขจัดปOญหาความขัดแย�งทางผลประโยชน9อย:างรอบคอบด�วยความมีเหตุมีผล และเพ่ือประโยชน9สูงสุด
ของบริษัทและผู�ถือหุ�น  การทํารายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน9  บริษัทได�แจ�งและเปBดเผยมติท่ีประชุมเก่ียวกับ
รายการดังกล:าวซ่ึงมีรายละเอียดครบถ�วนเพียงพอทันทีเพ่ือความโปร:งใส ตามหลักเกณฑ9ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  
โดยกรรมการผู�มีส:วนได�เสียออกจากห�องประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ัน ๆ เพ่ือความเป;นอิสระในการตัดสินใจ  

 การพบปะและสื่อสารข+อมูลระหว#างคณะกรรมการบริหารกับผู+บริหารระดับสูง และผู+บังคับบัญชาสูงสุดของทุก
หน#วยงาน  : บริษัทจัดให�มีการประชุมร:วมกันระหว:างคณะกรรมการบริหารกับผู�บริหารระดับสูงและผู�บังคับบัญชาสูงสุดของ
ทุกหน:วย เป;นประจําทุกเดือน เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของธุรกิจในแต:ละเดือน  และเพ่ือรับทราบถึงเปRาหมายธุรกิจของ
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 -64-                      รับรองความถูกต�อง...................................... 
 

องค9กร  กลยุทธ9การดําเนินธุรกิจ  โดยมีการสื่อสารให�พนักงานท่ัวท้ังองค9กรเข�าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พร�อมท้ัง
เป;นแนวทางในการปฏิบัติหน�าท่ีตามความรับผิดชอบของตนท่ีได�รับมอบหมายเพ่ือให�บรรลุเปRาหมายธุรกิจ 

 งานด�านนักลงทุนสัมพันธ9 : บริษัทได�กําหนดบุคคลท่ีทําหน�าท่ีเป;นศูนย9กลางในการเปBดเผยข�อมูลสําคัญและข:าวสาร
ต:อนักลงทุนและผู�ท่ีเก่ียวข�อง โดยสามารถติดต:อได�ท่ี 

คุณมณฑล   เชตุวัลลภกุล     เลขานุการบริษัท 
โทรศัพท9 (02) 0491041   
โทรสาร   (02) 543-9029 
E-mail    monthon@uwc.co.th 
 

หลักปฏิบัติ 8   สนับสนุนการมีส#วนร#วมและการส่ือสารกับผู+ถือหุ+น 
  Ensure Engagement and Communication with Shareholders 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให�ความสําคัญถึงสิทธิของผู�ถือหุ�นทุกราย  ส:งเสริมและอํานวยความสะดวกให�ผู�

ถือหุ�นใช�สิทธิในเรื่องต:างๆ ท้ังสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และสิทธิท่ีสมควรได�รับ  และไม:กระทําการใดๆ ท่ีจะเป;นการละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผู�ถือหุ�น  โดยแต:ละหุ�นจะมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง ไม:มีหุ�นใดมีสิทธิพิเศษ  ในการปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิของผู�ถือหุ�นท่ี
สําคัญมีดังน้ี 

1   สิทธิขั้นพ้ืนฐาน  เป;นสิทธิท่ีผู�ถือหุ�นได�รับโดยเท:าเทียมตามท่ีกําหนดไว�ในข�อบังคับของบริษัทและกฎหมายท่ี
เก่ียวข�อง ได�แก: สิทธิในการซ้ือขายหรือโอนหุ�น  สิทธิในการเข�าร:วมประชุมผู�ถือหุ�นและออกเสียงลงคะแนนเพ่ืออนุมัติเรื่องท่ี
สําคัญ   สิทธิในการมอบฉันทะให�กรรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืนเข�าร:วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  สิทธิในการออก
เสียงลงคะแนนเพ่ือแต:งตั้งหรือถอดถอนกรรมการและกําหนดค:าตอบแทนกรรมการ   สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต:งตั้ง
ผู�สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค:าสอบบัญชี   สิทธิในการรับเงินปOนผล  สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการ
ประชุมผู�ถือหุ�น   สิทธิในการรับข�อมูลข:าวสารของกิจการอย:างเพียงพอ และทันต:อเหตุการณ9 

2   สิทธิในการรับทราบข+อมูลข#าวสารท่ีสําคัญ   นอกจากสิทธิข้ันพ้ืนฐาน บริษัทยังให�ความสําคัญในการเปBดเผย
ข�อมูลข:าวสารท่ีถูกต�อง ครบถ�วน ทันเวลา และโปร:งใสแก:ผู�ถือหุ�น โดยการเปBดเผยข�อมูลข:าวสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
บนเว็บไซต9ของบริษัท www.uwcplc.com และผ:านทางเว็บไซด9ของตลาดหลักทรัพย9 www.set.or.th  เพ่ือให�ผู�ถือหุ�นได�รับ
ข�อมูลข:าวสารอย:าง  

3   สิทธิในการเข+าร#วมประชุมผู+ถือหุ+น   คณะกรรมการบริษัทจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�น โดยคํานึงถึงสิทธิและ
ความเท:าเทียมกันในการเข�าร:วมประชุมของผู�ถือหุ�นทุกราย บริษัทจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นเป;นประจําทุกป? ภายใน 4 เดือน 
นับจากวันท่ีสิ้นสุดรอบป?บัญชีของบริษัท โดยในป? 2561 จัดประชุมเมื่อวันพุธท่ี  25 เมษายน 2561  เวลา  14.00 น. ท่ี 
อาคารศุภาลัย แกรนด9  ทาวเวอร9 ถนนพระราม 3 โดยจัดให�มีการเลี้ยงรับรองท่ีเหมาะสมแก:ผู�ถือหุ�นท่ีมาร:วมประชุมด�วย  ใน
การประชุมทุกป?บริษัทจะคํานึงถึงสิทธิของผู�ถือหุ�นตามกฎหมาย ตลอดจนส:งเสริมการใช�สิทธิและไม:ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผู�ถือหุ�น ดังน้ี 

ก#อนวันประชุมผู+ถือหุ+น 
บริษัทมีการแจ�งมติกําหนดวาระการประชุมผู�ถือหุ�นให�ทราบล:วงหน�ามากกว:า 14 วัน โดยในป? 2561 บริษัทได�แจ�ง

มติคณะกรรมการบริษัทท่ีกําหนดการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป? 2561 ล:วงหน�า 2 เดือนก:อนประชุมผู�ถือหุ�นโดยแจ�งวันท่ี 
22 กุมภาพันธ9 2561  บนเว็บไซต9ของบริษัท และผ:านระบบของตลาดหลักทรัพย9แห:งประเทศไทย  เพ่ือให�ผู�ถือหุ�นรับทราบ
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และสามารถจัดเวลาในการเข�าร:วมประชุม  และได�เผยแพร:หนังสือบอกกล:าวนัดประชุมพร�อมเอกสารประกอบการประชุม
ท้ังหมดท่ีมีข�อมูลเหมือนกับข�อมูลท่ีบริษัทจัดส:งให� ผู�ถือหุ�นบนเว็บไซด9ของบริษัท www.uwcplc.com หัวข�อแผนกนักลงทุน
สัมพันธ9 ข�อมูลนําเสนอต:อนักลงทุน ตั้งแต:วันท่ี 21 มีนาคม 2561 เพ่ือให� ผู�ถือหุ�นมีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษาและทําความเข�าใจ
ข�อมูลก:อนเข�าประชุม   อีกท้ังบริษัทมีการจัดส:งหนังสือเชิญประชุมให�แก:ผู�ถือหุ�นล:วงหน�า 14 วันก:อนวันประชุม รวมถึงได�ทํา
การประกาศคําบอกกล:าวนัดประชุมผู�ถือหุ�นลงในหนังสือพิมพ9ข:าวหุ�นติดต:อกัน 3 วัน  

สําหรับเอกสารท่ีจัดส:งให�ผู�ถือหุ�น ประกอบด�วย หนังสือบอกกล:าวนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผู�ถือ
หุ�นท่ีมีรายละเอียดเพียงพอ โดยในแต:ละวาระมีความเป;นมา วัตถุประสงค9และเหตุผล รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท พร�อมรายละเอียดประกอบวาระการประชุม ได�แก: รายงานประจําป?ในรูปแบบ CD   ประวัติของบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือให�
เลือกตั้งเป;นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข�อมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให�เป;นผู�รับมอบฉันทะจากผู�
ถือหุ�น ข�อบังคับบริษัทในส:วนท่ีเก่ียวข�องกับการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น เอกสารหลักฐานท่ีผู�ถือหุ�นต�องนํามาแสดงในการเข�าร:วม
ประชุม แผนท่ีสถานท่ีการจัดประชุม แบบฟอร9มขอรับรายงานประจําป?แบบรูปเล:ม หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซ่ึงเป;นแบบท่ี
ง:ายไม:ซับซ�อน  และแบบ ข. ซ่ึงเป;นแบบท่ีผู�ถือหุ�นกําหนดทิศทางการลงคะแนนได� หรือสามารถดาวน9โหลดแบบฟอร9มหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. หรือแบบใดแบบหน่ึงก็ได�ผ:านทางเว็บไซต9ของบริษัท   www.uwcplc.com 

บริษัทเปBดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นท่ีมอบฉันทะให�บุคคลอ่ืนเข�าร:วมประชุมแทนสามารถส:งใบมอบฉันทะเป;นการล:วงหน�าได�
ไม:น�อยกว:า 1 วันทําการ ก:อนวันประชุมผู�ถือหุ�นเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานและการเข�าร:วมประชุมเป;น
การล:วงหน�า  

ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป? 2561 ในวันพุธท่ี 25 เมษายน 2561  มีผู�มอบฉันทะให�กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ  และมอบฉันทะให�บุคคลอ่ืน เป;นผู�ออกเสียงแทน  (โดยมีจํานวนหุ�นท่ีเข�าร:วมประชุมท้ังหมด 
5,957,467,943 หุ�น คิดเป;นร�อยละ 45.26 ของจํานวนหุ�นท้ังหมด 13,162,517,864 หุ�น)  ดังน้ี  

ผู�รับมอบฉันทะ จํานวน (ราย) จํานวนหุ�น สัดส:วนร�อยละ 

กรรมการอิสระ   และ
กรรมการตรวจสอบ 

28 352,536,250 5.92 

บุคคลอ่ืน 12 5,175,902,943 86.88 

 
วันประชุมผู+ถือหุ+น 

  ���� บริษัทได�จัดเตรียมเจ�าหน�าท่ีต�อนรับและรับลงทะเบียนในจํานวนท่ีเหมาะสม สําหรับผู�ถือหุ�นท่ีไม:สามารถเข�าร:วม
ประชุมด�วยตนเองสามารถมอบฉันทะให�บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป;นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคน
หน่ึงเข�าประชุมแทน เพ่ือเป;นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได� 

   � บริษัทเปBดให�ผู�ถือหุ�นท่ีเข�าร:วมประชุมลงทะเบียนล:วงหน�า 1 ช่ัวโมงก:อนเริ่มประชุม และต:อเน่ืองจนถึงวาระการ
ประชุมสุดท�าย  เพ่ือให�สิทธิแก:ผู�ถือหุ�นท่ีมาร:วมประชุมภายหลังจากท่ีได�เริ่มประชุมแล�วมีสิทธิออกเสียงในวาระท่ีอยู:ระหว:าง
การพิจารณาและท่ียังไม:ได�ลงมติ   บริษัทจะแจกบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับผู�ถือหุ�นทุกรายเพ่ือใช�ในการลงคะแนนเสียง 
นอกจากน้ีก็อํานวยความสะดวกให�แก:ผู�ถือหุ�น โดยจัดให�มีอากรแสตมป\เพ่ือติดในหนังสือมอบฉันทะโดยไม:คิดค:าใช�จ:าย  
รวมท้ังจัดอาหารว:างไว�บริการแก:ผู�ถือหุ�นหรือผู�รับมอบฉันทะ 
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  � การเข�าร:วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการให�ความสําคัญต:อการประชุมผู�ถือหุ�น โดยถือเป;น
หน�าท่ีท่ีจะต�องเข�าร:วมประชุมทุกครั้งยกเว�นเจ็บปZวยหรือติดภารกิจสําคัญ ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป? 2561 เมื่อวัน
พุธท่ี 25 เมษายน 2561  กรรมการบริษัทมีท้ังหมด 11 คน เข�าร:วมประชุมครบท้ัง 11 คน  โดยมีประธานกรรมการบริษัท   
ประธานกรรมการบริหาร  ประธานกรรมการตรวจสอบ  และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน เข�าร:วม
ประชุมเพ่ือช้ีแจงและตอบข�อซักถามในเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับวาระการประชุมและการดําเนินงานของบริษัท  นอกจากน้ียังมี
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท จํานวน 2 คน คือ นายพิสิฐ  ทางธนกุล และนายอาสา โอภาสสัมฤทธ์ิ  แห:งสํานักงานบริษัท
ไพร�ซวอเตอร9เฮ�าส9 คูเปอร9ส เอบีเอเอส จํากัด และท่ีปรึกษากฎหมาย นายศักดิ์ชัย  วิรุฬห9ชีว จากสํานักงานกฎหมายบรรจง 
แอนด9 วิทยา จํากัด เข�าร:วมประชุมและเป;นผู�ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู�ถือหุ�นด�วย 

   � ก:อนเริ่มการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น   ผู�ดําเนินการประชุม ทําหน�าท่ีแจ�งจํานวนและสัดส:วนผู�ถือหุ�นท่ีเข�าร:วม
ประชุมด�วยตนเองและท่ีมอบฉันทะ พร�อมช้ีแจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนของผู�ถือหุ�นท่ีลงมติ ซ่ึงการลงคะแนน
และนับคะแนนเป;นไปอย:างเปBดเผย โดยการออกเสียงลงคะแนนบริษัทจะนับ 1 หุ�น เป;น 1 เสียงและถือเสียงข�างมากเป;นมติ  
ยกเว�นกรณีการลงมติท่ีกําหนดให�ถือคะแนนเสียงไม:น�อยกว:าสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือการลงมติท่ีกําหนดให�ถือคะแนนเสียงไม:น�อยกว:าสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงเป;นไปตามท่ีระบุไว�ในข�อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย   

   � การดําเนินการประชุมจะดําเนินตามลําดับวาระท่ีได�แจ�งไว�ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม:มีการเพ่ิมวาระการ
ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข�อมูลสําคัญโดยไม:แจ�งให�ผู�ถือหุ�นทราบล:วงหน�า   อีกท้ังเปBดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นทุกรายมีสิทธิอย:างเท:า
เทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามได�ทุกวาระ โดยได�จัดสรรเวลาให�อย:างเพียงพอก:อนลงคะแนนเสียง ในการ
สรุปผลการลงมติแต:ละวาระ ท้ังเห็นด�วย ไม:เห็นด�วย และงดออกเสียง นอกจากน้ีบริษัทได�เปBดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นท่ีมาร:วม
ประชุมภายหลังจากการเริ่มประชุมแล�ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีเหลืออยู:และนับเป;นองค9ประชุมตั้งแต:วาระท่ีใช�
สิทธิในการออกเสียงเป;นต�นไป   

 � การลงคะแนนเสียงในแต:ละวาระจะกระทําโดยเปBดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระแจกให�ผู�ถือหุ�น เพ่ือให�
กระบวนการนับคะแนนดําเนินการอย:างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะนับคะแนนเฉพาะผู�ท่ีไม:เห็นด�วย และ/หรืองด
ออกเสียงเท:าน้ัน แล�วจะนํามาหักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดท่ีเข�าร:วมประชุม ส:วนท่ีเหลือจะถือว:าเป;นคะแนนท่ีเห็นด�วย 
ดังน้ันหากวาระใดวาระหน่ึงมีผู�ถือหุ�นท่ีไม:เห็นด�วย หรืองดออกเสียง ผู�ถือหุ�นดังกล:าวจะลงนามในบัตรลงคะแนน แล�วชูบัตร
คะแนนท่ีได�รับเมื่อขณะลงทะเบียนข้ึน เจ�าหน�าท่ีจะบันทึกคะแนน พร�อมท้ังเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว�เป;นหลักฐาน เพ่ือความ
โปร:งใสและตรวจสอบ 

สําหรับวาระการประชุมผู+ถือหุ+นท่ีสําคัญ  ได+เปuดเผยข+อมูลประกอบไว+ใน “ หนังสือนัดประชุม”  ได�แก: 
1.   การแต#งต้ังกรรมการบริษัท : บริษัทเปBดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นใช�สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป;นรายบุคคล โดยมีข�อมูล

เบ้ืองต�นของบุคคลท่ีเสนอให�เลือกตั้งเป;นกรรมการ พร�อมท้ังระบุการดํารงตําแหน:งในกิจการอ่ืน โดยระบุไว�ชัดเจนหากเป;น
บริษัทท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย:างเดียวกันและเป;นการแข:งขันกับกิจการของบริษัท และจํานวนครั้งการเข�าร:วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยได�ผ:านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทนแล�ว  

2.   ค#าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได�ให�รายละเอียดเก่ียวกับจํานวนเงินค:าตอบแทนท่ีเสนอ ซ่ึงเป;นไปตามนโยบาย
และเง่ือนไขของค:าตอบแทนกรรมการ ท่ีได�ผ:านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน 
แล�วนําเสนอต:อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอวงเงินค:าตอบแทนให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติเป;นประจําทุกป? และ
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เปBดเผยค:าตอบแทนกรรมการเป;นรายบุคคลในรายงานประจําป? ซ่ึงแสดงอยู:ในหัวข�อโครงสร�างการถือหุ�นและการจัดการ ข�อ 
2. การจัดการ หัวข�อย:อยค:าตอบแทนของกรรมการและผู�บริหาร   และใน แบบ 56-1 หัวข�อโครงสร�างการจัดการ ข�อ 8.4 
ค:าตอบแทนกรรมการและผู�บริหาร 

3.   การแต#งต้ังผู+สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค#าสอบบัญชี  : บริษัทได�ให�รายละเอียดเก่ียวกับ ช่ือผู�สอบบัญชี 
สํานักงานสอบบัญชี ความเป;นอิสระ ค:าตอบแทน ความสัมพันธ9กับบริษัท จํานวนป?ท่ีทําหน�าท่ี เหตุผลในการเปลี่ยนผู�สอบ
บัญชี (ถ�ามี) และข�อมูลเปรียบเทียบค:าตอบแทนของผู�สอบบัญชีระหว:างป?ปOจจุบัน กับป?ท่ีผ:านมา โดยได�ผ:านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ังเปBดเผยค:าบริการอ่ืนท่ีมีการรับบริการจากสํานักงานสอบบัญชีท่ีผู�สอบบัญชีสังกัด ท้ังของ
บริษัทและบริษัทย:อย (ถ�ามี) 

4.   การจ#ายเงินปEนผล : บริษัทได�ให�รายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรกําไร   การจ:ายเงิน ปOนผล ซ่ึงเป;นไปตาม
นโยบายการจ:ายเงินปOนผลของบริษัทและเหตุผลการเสนองดจ:ายเงินปOนผล 

 

หลังวันประชุมผู+ถือหุ+น  

  � บริษัทเปBดเผยมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น พร�อมผลการลงคะแนนเสียงในแต:ละวาระของการประชุม ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผ:านระบบข:าวของตลาดหลักทรัพย9แห:งประเทศไทย ภายในวันท่ีประชุมเสร็จหรือวันถัดไป โดยในการประชุม
สามัญประจําป? 2561 บริษัทแจ�งมติท่ีประชุมหลังการประชุมเสร็จสิ้น คือภายในวันท่ี 25 เมษายน 2561 

   �เลขานุการบริษัท บันทึกข�อมูลและจัดทํารายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นอย:างถูกต�อง ครบถ�วน มีรายช่ือ
กรรมการบริษัทท่ีเข�าร:วมประชุม / ไม:เข�าร:วมประชุม  รวมท้ังสาเหตุการลา  คําถามหรือคําตอบหรือข�อคิดเห็นโดยสรุป 
รายละเอียดในแต:ละวาระไปตามข�อเท็จจริงในท่ีประชุม  มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต:ละวาระ  โดยแยกเป;นเห็นด�วย  
ไม:เห็นด�วย  งดออกเสียง  และบัตรเสีย   รายงานการประชุมดังกล:าวลงนามโดยประธานท่ีประชุม และจัดส:งรายงานต:อตลาด
หลักทรัพย9 เอ็ม เอ ไอ (mai)  และหน:วยงานท่ีเก่ียวข�องภายใน 14 วัน   นับจากวันประชุมผู�ถือหุ�นและได�เผยแพร:ผ:าน
เว็บไซต9ข 
 

9.2 คณะกรรมการชุดย#อย 
 โครงสร�างกรรมการของบริษัทประกอบด�วยคณะกรรมการชุดย:อยดังน้ี  (1) คณะกรรมการบริษัท  (2) 
คณะกรรมการบริหาร  (3) คณะกรรมการตรวจสอบ  และ(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน   

คณะกรรมการบริษัท ได�กําหนดขอบเขตอํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต:ละชุดไว�อย:าง
ชัดเจน เพ่ือดําเนินงานให�เป;นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค9ของบริษัท   คณะกรรมการแต:ละชุดจะมีประธาน 1 คน คอย
ดูแลการปฏิบัติงานให�สอดคล�องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท  

●  คณะกรรมการบริษัท  หมายถึง บุคคลท่ีได�รับการแต:งตั้งให�ดํารงตําแหน:งกรรมการบริษัท มีหน�าท่ีจัดการกิจการให�

เป;นไปตามวัตถุประสงค9 ข�อบังคับของบริษัท มติของท่ีประชุมผู�ถือหุ�น  และรับผิดชอบต:อผู�ถือหุ�น 
 

องค7ประกอบคณะกรรมการบริษัท 
ตามข�อบังคับบริษัท หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ  ข�อ 21  กําหนดให�บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทประกอบด�วยกรรมการ
อย:างน�อย 5 คน และกรรมการไม:น�อยกว:าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดต�องมีถ่ินท่ีอยู:ในราชอาณาจักร  และกรรมการ
ของบริษัทจะต�องเป;นผู�มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด   
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                 ณ 31 ธันวาคม 2561  คณะกรรมการบริษัท  มีดังนี้ 

รายชื่อกรรมการบริษัท ตําแหน#ง 

1.  นายวุฒิชัย                 ลีนะบรรจง ประธานกรรมการ 

2.  ร�อยตํารวจโทศิวะรักษ9   พินิจารมณ9 กรรมการอิสระ 

3.  นายมณฑล                เชตุวัลลภกุล กรรมการ 

4.  นายธีรชัย                  ลีนะบรรจง กรรมการ 

5.  นายเพียรชัย               ถาวรรัตน9 กรรมการอิสระ 

6.  นายสุรพัฒน9               ชมรัตน9 กรรมการ 

7.  ดร.นที                      นาคธนสุกาญจน9 กรรมการอิสระ 

8.  นายสุธิตศักดิ์              ธนโชติปรมตัถ9 กรรมการ 
 

อํานาจ-หน+าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท     
1. ปฏิบัติหน�าท่ีให�เป;นไปตามกฎหมาย   วัตถุประสงค9และข�อบังคับของบริษัท   ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ด�วย

ความซ่ือสัตย9สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน9ของบริษัท 
2. กํากับดูแลกิจการ ทบทวนและให�ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ9ท่ีสําคัญ  แผนงานและอนุมัติงบประมาณประจําป? 
3. พิจารณา  กําหนด  แก�ไข  เปลี่ยนแปลงข�อบังคับคณะกรรมการบริษัท 
4. พิจารณาแต:งตั้ง  ถอดถอน  และมอบอํานาจหน�าท่ีให�แก:คณะกรรมการบริหาร  กรรมการผู�จัดการ  คณะกรรมการ

พิจารณาผลตอบแทน  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย:อยไปปฏิบัติ 
5. พิจารณาแต:งตั้ง และเปลี่ยนแปลง  ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท   คณะกรรมการบริหาร  

ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการผู�จัดการ  คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
อิสระ และ คณะกรรมการชุดย:อย 

6. กํากับดูแล  และจัดการแก�ไขปOญหาความขัดแย�งทางผลประโยชน9ของกรรมการบริษัท  ผู�บริหารรวมท้ังการใช�ทรัพย9สิน
ของบริษัทไปในทางท่ีมิชอบ 

7. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร   
8. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและการเปBดเผยข�อมูลต:อสาธารณะให�มีอย:างเพียงพอ 
9. ดําเนินการให�บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
10. สอบทานและให�ความเห็นชอบในงบการเงิน   รายงานทางการเงินท่ีผู�สอบบัญชีได�ตรวจสอบ  และ/หรือ สอบทาน   และ

ได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล�ว 
11. จัดทํารายงานประจําป?ของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต:อการจัดทําและเปBดเผยงบการเงินเพ่ือแสดงถึงฐานะการเงิน

และผลการดําเนินงานในรอบป?ท่ีผ:านมาเพ่ือเสนอต:อท่ีประชุมผู�ถือหุ�น 
12. จัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป?ภายใน 4 เดือน นับแต:วันสิ้นสุดของรอบป?บัญชีของบริษัท 
13. กําหนดกรอบอํานาจในการอนุมัติการสั่งจ:าย การสั่งซ้ือ การเช:า และการเช:าซ้ือทรัพย9สินให�คณะกรรมการบริหาร  

กรรมการผู�จัดการ  
14. พิจารณาและจัดสรรค:าตอบแทนกรรมการตามท่ีได�รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�น 
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15. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมในกิจกรรมจัดหาเงิน บริหารเงิน และการบริหารงาน อาทิ การจัดหาแหล:งเงินกู� ระยะยาว 
และ/หรือ เงินทุนระยะสั้น  ในส:วนท่ีเกินอํานาจของคณะกรรมการบริหาร 

16. พิจารณาและอนุมัติการจัดซ้ือทรัพย9สินในส:วนท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู�จัดการ 
17. พิจารณาและอนุมัติการจัดซ้ือวัตถุดิบในการผลิตในส:วนท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู�จัดการ 
18. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ�างในลักษณะของการจ�างทําของ ในส:วนท่ีเกินอํานาจ  คณะกรรมการบริหาร และกรรมการ

ผู�จัดการ 
19. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ  ขาย ทําลาย ตัดบัญชี  ซ่ึงทรัพย9สินถาวรเสื่อมสภาพไม:สามารถใช�งานได�                   

ในส:วนท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู�จัดการ 
20. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพราคา และ/หรือ จํานวน และ/หรือ การทําลายซ่ึงสินค�าคงเหลือ  วัตถุดิบคงเหลือ ท่ี

เสื่อมสภาพ และ/หรือ ล�าสมัย ในส:วนท่ีเกินอํานาจ คณะกรรมการบริหาร  และกรรมการผู�จัดการ 
21. พิจารณาและอนุมัติก:อตั้งบริษัทย:อย  และ/หรือ ลงทุนในบริษัทย:อย 
22. พิจารณาและอนุมัติก:อตั้งบริษัทร:วม และ/หรือ ลงทุนในบริษัทร:วม 
23. กําหนดวัน เวลา  สถานท่ีจัดประชุมผู�ถือหุ�น  รวมท้ังกําหนดระเบียบวาระการประชุมผู�ถือหุ�น วันปBดสมุดทะเบียนพักการ

โอนหุ�น  และเสนออัตราการจัดสรรกําไร  เงินสํารองตามกฎหมาย  เงินสํารองท่ัวไป  และ/หรือ เงินปOนผล  ตลอดจนทํา
ความเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีเสนอต:อผู�ถือหุ�น 

24. พิจารณาแต:งตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการ และ/หรือ คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาให�ความเห็นเฉพาะเรื่อง 
25. พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเกินอํานาจของคณะกรรมการบริหาร  กรรมการผู�จัดการ หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควร 
 

ท้ังน้ี เรื่องใดท่ีกรรมการ และ/หรือ บุคคลท่ีเก่ียวข�องกับกรรมการมีส:วนได�เสียหรือมีความขัดแย�งทางผลประโยชน9กับ
บริษัทแม: และ/หรือ บริษัท และ/หรือ บริษัทย:อย และ/หรือ บริษัทร:วม โดยกรรมการซ่ึงมีส:วนได�เสียหรือมีความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน9ดังกล:าวไม:มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน 

นอกจากน้ี  คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน�าท่ีในการกํากับดูแลให�บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ9ของตลาดหลักทรัพย9แห:ง
ประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจของบริษัท อาทิ การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน การได�มาหรือจําหน:ายไปซ่ึงทรัพย9สิน เป;นต�น 

 

● คณะกรรมการตรวจสอบ  หมายถึง กรรมการบริษัทท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู�ถือหุ�น  

ให�ทําหน�าท่ีในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามท่ีได�รับมอบหมาย เพ่ือให�เป;นตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข�อบังคับต:างๆ ตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  (Good Corporate Governance)  

คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด�วยกรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบัติเป;นอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย9
แห:งประเทศไทยและนิยามของบริษัท จํานวน 3 คน  ซ่ึงล�วนเป;นผู�ท่ีมีความรู�  ความเข�าใจ และมีประสบการณ9ทางด�านบัญชี  
การเงิน  และบริหารเป;นอย:างดี  คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหน�าท่ี  บทบาทและการปฏิบัติงานตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ  เป;นองค9กรอิสระท่ีให�การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทาง
ปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดูแลขจัดปOญหาความขัดแย�งทางผลประโยชน9ให�เป;นไปอย:างสัมฤทธ์ิผล  สอบทานข�อมูลทางการเงินท่ี
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เสนอแก:ผู�ถือหุ�นและผู�ท่ีเก่ียวข�องอ่ืน  สอบทานระบบการควบคุมภายในท่ีฝZายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกําหนดให�มีข้ึน  
กระบวนการตรวจสอบภายในและการสื่อสารกับผู�สอบบัญชีของบริษัท  มีวาระการดํารงตําแหน:ง 3 ป? 

ณ 31 ธันวาคม 2561  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  มีดังนี้ 

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ตําแหน#ง 

1.  ร�อยตํารวจโทศิวะรักษ9    พินิจารมณ9 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายเพียรชัย               ถาวรรัตน9 กรรมการตรวจสอบ 

3.  ดร.นที                      นาคธนสุกาญจน9 กรรมการตรวจสอบ 
 

 โดยมี นายคมวุฒิ  พรนราดล   เป;นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบของบริษัท เป;นผู�มีความรู�และประสบการณ9ในการสอบทานความน:าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัท และ
ไม:มีความสัมพันธ9ทางธุรกิจหรือการให�บริการทางวิชาชีพกับทางบริษัท  บริษัทย:อย  บริษัทร:วม  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย�ง และไม:ได�ดํารงตําแหน:งเป;นกรรมการตรวจสอบบริษัทย:อยหรือบริษัทร:วม กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู�ด�านบัญชี
การเงินคือ ร�อยตํารวจโทศิวะรักษ9   พินิจารมณ9  และ ดร.นที นาคธนสุกาญจน9 
 

 อํานาจ-หน+าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให�บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย:างถูกต�องและเพียงพอ 
2. สอบทานให�บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)  และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal  Audit)  

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมท้ังพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณบุคลากร และความเป;นอิสระของหน:วยงาน
ตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให�ความเห็นชอบในการพิจารณาแต:งตั้ง  โยกย�าย ความดี ความชอบ  และการเลิกจ�าง
หัวหน�าหน:วยงานตรวจสอบภายใน  หรือหน:วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให�บริษัทและบริษัทย:อยปฏิบัติตามกฎหมายว:าด�วยหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9   ข�อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย9 และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจของบริษัท  

4. สอบทานหลักนโยบายต:อต�านการทุจริตและคอร9รัปช่ัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ  ดําเนินการให�ฝZายบริหารจัดทํา
กระบวนการในการรับเรื่องร�องเรียนและควบคุมดูแลกระบวนการในการรับเรื่องร�องเรียนซ่ึงครอบคลุมกระบวนการใน
การรับแจ�งเบาะแสจากพนักงานเก่ียวกับรายการในงบการเงินท่ีไม:เหมาะสมหรือในประเด็นอ่ืนๆ ด�วย 

5. สอบทานโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพ่ือให�สอดคล�องกับนโยบายต:อต�านการทุจริตและคอร9รัปช่ันของบริษัท และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท 

6. พิจารณา คัดเลือก  เสนอแต:งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป;นอิสระเพ่ือทําหน�าเป;นผู�สอบบัญชีของบริษัท  และเสนอค:าตอบแทน
ของบุคคลดังกล:าว  รวมท้ังเข�าร:วมประชุมกับผู�สอบบัญชี  โดยไม:มีฝZายจัดการเข�าร:วมประชุมด�วยอย:างน�อยป?ละหน่ึงครั้ง 

7. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน9 และรายการได�มาและจําหน:ายไปซ่ึง
ทรัพย9สินกรณีท่ีมีนัยสําคัญ ให�เป;นไปตามกฎหมายและข�อกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9ฯ  
ท้ังน้ี เพ่ือให�มั่นใจว:ารายการดังกล:าวสมเหตุสมผลและเป;นประโยชน9สูงสุดต:อบริษัท 

8. พิจารณาการเปBดเผยข�อมูลของบริษัท ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ี   อาจมีความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน9 และรายการได�มาและจําหน:ายไปซ่ึงทรัพย9สิน กรณีท่ีมีนัยสําคัญ ให�มีความถูกต�องครบถ�วน 
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9. สอบทานให�บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
10. สอบทานความถูกต�องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข�องกับรายงานทางการเงินและการควบคุม

ภายใน 
11. ส:งเสริมให�มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให�ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล 
12. สอบทานและให�ความเห็นต:อแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของหน:วยงานตรวจสอบภายในหรือหน:วยงานอ่ืน

ใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 
13. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปBดเผยไว�ในรายงานประจําป?ของบริษัท  ซ่ึงรายงานดังกล:าวต�องลงนาม

โดยประธานกรรมการตรวจสอบและต�องประกอบด�วยข�อมูลอย:างน�อย ดังต:อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต�อง ครบถ�วน  เป;นท่ีเช่ือถือได�ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(�) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และระบบการบริหารความเสี่ยง
รวมถึงการปRองกันการเกิดโอกาสทุจริต 

(�) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว:าด�วยหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9แห:งประเทศไทย  
ข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย9  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจของบริษัท 

(�) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู�สอบบัญชี 

(	) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน9 

(
) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข�าร:วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ          แต:ละ
ท:าน 

(�) ความเห็นหรือข�อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได�รับจากการปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎบัตร  
(Charter) 

(�) รายการอ่ืนท่ีเห็นว:าผู�ถือหุ�นและผู�ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต�ขอบเขตหน�าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได�รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

14. ให�มีอํานาจว:าจ�างท่ีปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให�ความเห็นหรือคําปรึกษาในกรณีจําเป;น 
15. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย:างน�อยป?ละหน่ึงครั้ง 
16. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทได�มอบหมายด�วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
17. คณะกรรมการตรวจสอบต�องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร�อมท้ัง

ปOญหาและอุปสรรคท่ีเป;นเหตุให�การปฏิบัติงานไม:บรรลุวัตถุประสงค9ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ให�
คณะกรรมการบริษัททราบทุกป? 

18. คณะกรรมการตรวจสอบควรได�รับการอบรมและเสริมสร�างความรู�อย:างต:อเน่ือง และสม่ําเสมอในเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีได�รับมอบหมายดังกล:าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต:อคณะกรรมการบริษัท

โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต:อบุคคลภายนอก 
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●  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค#าตอบแทน   หมายถึง  กรรมการบริษัท และ/ผู�บริหาร ท่ีได�รับการแต:งตั้ง

จากคณะกรรมการบริษัท โดยทําหน�าท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาสรรหาและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารง
ตําแหน:งกรรมการบริษัท และพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ9การจ:ายค:าตอบแทนของกรรมการและผู�บริหารระดับสูง    

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน   มีหน�าท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาสรรหาและเสนอช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน:งกรรมการบริษัท และพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ9การจ:ายค:าตอบแทนของกรรมการ
และผู�บริหารระดับสูง  ในรูปแบบคณะกรรมการโดยมีกรรมการบริษัทและ/หรือผู�บริหารซ่ึงได�รับการแต:งตั้งโดยคณะกรรมการ
บริษัทให�ดํารงตําแหน:งกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน  ภายใต�ระเบียบอํานาจหน�าท่ีท่ีคณะกรรมการบริษัทได�
กําหนดไว�   
       ณ 31 ธันวาคม 2561  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค#าตอบแทน ของบริษัทมีดังนี้ 

รายชื่อกรรมการสรรหา และพิจารณาค#าตอบแทน ตําแหน#ง 
1.  นายวุฒิชัย      ลีนะบรรจง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน 

2.  นายเพียรชัย ถาวรรัตน9 กรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน 

3.  นายมณฑล เชตุวัลลภกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน 
และเลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน 

 

อํานาจ-หน+าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค#าตอบแทน 
1. พิจารณาสรรหาและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบัติเหมาะสมเพ่ือดาํรงตําแหน:งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการ

ชุดย:อยต:างๆ ท่ีได�รับการแต:งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือทดแทนในกรณีท่ีครบวาระ ลาออก หรอืกรณีอ่ืนๆ และ
นําเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต:งตั้งแล�วแต:กรณีตามข�อบังคับบริษัท 

2. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ9การจ:ายค:าตอบแทนท่ีมีใช�อยู:ในปOจจุบัน 
3. ทบทวนรูปแบบการจ:ายค:าตอบแทนแก:กรรมการทุกประเภท  โดยพิจารณาจํานวนเงินและสัดส:วนการจ:ายค:าตอบแทน

ของแต:ละรูปแบบให�มีความเหมาะสม 
4. พิจารณาข�อมลูการจ:ายค:าตอบแทนของบริษัทอ่ืนท่ีอยู:ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท 
5. กําหนดหลักเกณฑ9การจ:ายค:าตอบแทนให�มีความเหมาะสมเพ่ือให�เกิดผลงานตามท่ีคาดหวัง  ให�มีความเป;นธรรมและเป;น

การตอบแทนบุคคลท่ีช:วยให�งานของบริษัทประสบผลสําเร็จ 
6. พิจารณาให�การจ:ายค:าตอบแทนเป;นไปตามเกณฑ9ท่ีหน:วยงานทางการกําหนดหรือข�อแนะนําท่ีเก่ียวข�อง 
7. พิจารณากําหนดเกณฑ9ในการประเมินผลกรรมการผู�จดัการและค:าตอบแทน  และให�คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค:าตอบแทนพิจารณาอนุมัติการประเมินผลและค:าตอบแทนแก:กรรมการผู�จัดการ  
8. กําหนดค:าตอบแทนประจําป?ของกรรมการ และนําเสนอค:าตอบแทนต:อคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือให�คณะกรรมการ

บริษัทนําเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นอนุมัต ิ
9. พิจารณาการจ:ายค:าตอบแทนใดๆ  ตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย 
10. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเก่ียวเน่ืองกับการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทนของ

กรรมการและผู�บริหารระดับสูง 
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●  คณะกรรมการบริหาร   หมายถึง กรรมการบริษัทหรือผู�บริหารหรือบุคคลท่ีได�รับการแต:งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 

หรือ กรรมการบริษัท หรือผู�บริหารของบริษัทในกลุ:ม บริษัท แคปปBทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร9ค จํากัด (มหาชน)  โดยทําหน�าท่ี
ในการดําเนินกิจการ และบริหารกิจการของบริษัทตามอํานาจหน�าท่ี ท่ีมีและได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให�
เป;นไปตามเปRาหมาย   วัตถุประสงค9  และข�อบังคับของบริษัท   
 คณะกรรมการบริหาร  มีหน�าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในรูปแบบคณะกรรมการ  โดยมีกรรมการ
บริษัท  และ/หรือผู�บริหารซ่ึงได�รับการแต:งตั้งและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทให�ดํารงตําแหน:งกรรมการบริหาร   ภายใต�
ระเบียบท่ีคณะกรรมการบริษัทได�กําหนดไว�  มีวาระการดํารงตําแหน:งคราวละ 1 ป?  ซ่ึงได�รับการแต:งตั้งจากท่ีประชุม
คณะกรรมการทุกป? ภายหลังการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป?  

ณ 31 ธันวาคม 2561  คณะกรรมการบริหาร  มีดังนี้ 

รายชื่อกรรมการบริหาร ตําแหน#ง 
1.  นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง รักษาการประธานกรรมการบริหาร  

2.  นายธีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการบริหาร 

3.  นายมณฑล เชตุวัลลภกุล กรรมการบริหาร 

4.  นายสุรพัฒน9 ชมรัตน9 กรรมการบริหาร 

5.  นายสุธิตศักดิ ์ ธนโชติปรมตัถ9 กรรมการบริหาร 

6.  นายโชคชัย เนียมรตัน9 กรรมการบริหาร 
 

อํานาจ-หน+าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให�ประธานกรรมการบริหาร จัดทําหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริหาร  

ในกรณีท่ีจําเป;นเร:งด:วนประธานกรรมการบริหารไม:สามารถออกหนังสือนัดประชุมได� ให�รองประธานกรรมการบริษัท 
ออกหนังสือนัดประชุมคณะกรมการบริหารแทนได� 

2. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค9  ข�อบังคับ  นโยบาย  ระเบียบ  ข�อกําหนด  คําสั่ง  และมติ
ของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัททุกประการ 

3. พิจารณากําหนดนโยบาย  ทิศทาง  และกลยุทธ9   การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย:อย  บริษัทร:วม            
กําหนดแผนการเงิน  งบประมาณ  การบริหารทรัพยากรบุคคล  การลงทุนด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การขยายงาน  
การประชาสัมพันธ9  และควบคุมกํากับดูแลให�การดําเนินงานของคณะทํางานท่ีแต:งตั้งบรรลุตามเปRาหมาย 

4. กําหนดโครงสร�างองค9กร  อํานาจการบริหารองค9กร รวมถึงการแต:งตั้ง  การว:าจ�า  การโยกย�าย  การถอดถอน       การ
กําหนดเงินค:าจ�าง  ค:าตอบแทน  พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิกจ�าง พนักงานใน
ตําแหน:งผู�บริหารในระดับต:างๆ ของบริษัท 

5. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําป?ตามท่ีฝZายจัดการเสนอก:อนท่ีจะนําเสนอให�คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และอนุมัติ  ท้ังน้ี ให�รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมงบประมาณรายจ:ายประจําป? ใน
ระหว:างท่ีไม:มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและให�นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบในท่ีประชุมคราวต:อไป 

6. อนุมัติการใช�จ:ายเงินลงทุนท่ีสําคัญๆ ท่ีได�กําหนดไว�ในงบประมาณรายจ:ายประจําป? ตามท่ีได�รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท  หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได�เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว�แล�ว 
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7. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใช�จ:ายทางการเงินด�านสินทรัพย9ฝZายทุน ไม:ว:าจะเป;นการซ้ือทรัพย9สินถาวร  เครื่องใช�
สํานักงาน  การซ:อมแซมและบํารุงรักษา  การตัดจําหน:าย/ขายทรัพย9สินถาวร  การเช:า/เช:าซ้ือทรัพย9สินเกินกว:า
งบประมาณ  ในวงเงินแต:ละรายการไม:เกินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทให�อํานาจไว� 

8. นําเสนอแผนขยายธุรกิจ และการร:วมทุนกับบุคคลอ่ืน ให�กับคณะกรรมการบริษัท 
9. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกู�ยืมเงิน  การจัดหาวงเงินสินเช่ือใดๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการทําธุรกิจปกติของบริษัท ในวงเงิน

สําหรับแต:ละรายการไม:เกินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทให�อํานาจไว� 
10. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ�างในลักษณะของการจ�างทําของท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจการค�าปกติ  ในวงเงินไม:เกินตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทให�อํานาจไว� 
11. พิจารณาและอนุมัติการจัดซ้ือวัตถุดิบในการผลิต ในวงเงินไม:เกินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทให�อํานาจไว� 
12. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ขาย ทําลาย ตัดบัญชี ซ่ึงทรัพย9สินถาวรเสื่อมสภาพไม:สามารถใช�งานได� ในวงเงินไม:

เกินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทให�อํานาจไว� 
13. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพราคา และ/หรือ จํานวน และ/หรือ การทําลายซ่ึงสินค�าคงเหลือ  วัตถุดิบคงเหลือท่ี

เสื่อมสภาพ และ/หรือ ล�าสมัย  ในวงเงินไม:เกินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทให�อํานาจไว� 
14. เป;นคณะท่ีปรึกษาฝZายจัดการในเรื่ องเ ก่ียวกับนโยบายด�านการเ งิน  การตลาด  การบริหารงานบุคคล                          

และด�านการปฏิบัติการอ่ืนๆ 
15. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท  การเสนอจ:ายเงินปOนผลระหว:างกาล  หรือ เงินปOนผลประจําป?  เพ่ือเสนอ

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 
16. ให�มีอํานาจในการมอบอํานาจให�กรรมการบริหารคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย:างหน่ึงอย:างใด  

โดยอยู:ภายใต�การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร  หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให�บุคคลดังกล:าวมีอํานาจตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร  ซ่ึงคณะกรรมการบริหารอาจ
ยกเลิก  เพิกถอน  เปลี่ยนแปลง  หรือแก�ไขบุคคลท่ีได�รับมอบอํานาจ  หรือการมอบอํานาจน้ันๆ ได�ตามท่ีเห็นสมควร 

17. ให�มีอํานาจดําเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัท เช:น การเปBดและปBดบัญชีธนาคาร/สถาบันการเงิน  โดยให�มีอํานาจ
กําหนดช่ือผู�มีอํานาจลงนามในการลงนามสั่งจ:ายบัญชีธนาคาร  รวมไปถึงกําหนดเง่ือนไขในการสั่งจ:ายบัญชีของธนาคาร
ต:างๆ ท่ีบริษัทได�มีบัญชีอยู: 

18. พิจารณาหาช:องทางทางธุรกิจ หรือบริษัทใหม: เพ่ือเพ่ิมช:องทางในการลงทุน 
19. พิจารณาเพ่ิมหรือลดสัดส:วนการลงทุนในบริษัทร:วมและบริษัทย:อยเพ่ือนําเสนอให�คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
20. ดําเนินการอ่ืนใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป;นคราวๆ ไป 
 

ท้ังน้ี อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไม:รวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีอาจมีความขัดแย�ง หรือรายการใดท่ีคณะ
กรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�งกับคณะกรรมการบริหารมีส:วนได�ส:วนเสีย หรือผลประโยชน9ในลักษณะอ่ืนใด
ขัดแย�งกับบริษัทแม:และ/หรือบริษัทและ/หรือบริษัทย:อยและ/หรือบริษัทร:วม ตามกฎเกณฑ9ของตลาดหลักทรัพย9แห:งประเทศ
ไทย และ/หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย9 และตลาดหลักทรัพย9 พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย9และตลาด
หลักทรัพย9 ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล:าวจะต�องเสนอต:อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู�ถือหุ�น 
เพ่ือพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล:าวตามท่ีข�อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายเก่ียวข�องกําหนด ยกเว�นเป;นการอนุมัติรายการ
ท่ีมีเง่ือนไขธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขท่ัวไป 
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9.3 การสรรหาและแต#งตั้งกรรมการและผู+บริหารระดับสูงสุด 
 วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต#งตัง้เปIนกรรมการ 
 บริษัทได�จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน เพ่ือทําหน�าท่ีในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะได�รับการ
แต:งตั้งเป;นกรรมการและผู�บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทนจะพิจารณาจากความรู� ความสามารถ 
ประสบการณ9ท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจ และต�องมีคุณสมบัติตามเกณฑ9ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และ
ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 เพ่ือเสนอรายช่ือผู� ท่ีจะแต:งตั้งต:อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณานําเสนอให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามข�อบังคับของบริษัท  สําหรับกรณีท่ี
มิใช:เป;นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน อาจพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเข�าเป;น
กรรมการในตําแหน:งท่ีว:างลงได�ตามข�อบังคับของบริษัท 
 การแต#งต้ังและถอดถอนกรรมการบริษัท 

����  วิธีการแต#งต้ัง 
  -    ผ#านท่ีประชุมผู+ถือหุ+น 
  ตามข�อบังคับบริษัท หมวดท่ี 4  คณะกรรมการ  ข�อ 23   กําหนดให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�น   เลือกตั้งกรรมการตาม
หลักเกณฑ9 และวิธีการ ดังน้ี 

1. ผู�ถือหุ�นคนหน่ึงมีเสียงเท:ากับหน่ึงหุ�นต:อเสียงหน่ึง 
2. ผู�ถือหุ�นแต:ละคนจะต�องใช�คะแนนเสียงท่ีมีอยู:ท้ังหมดตาม ข�อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป;น

กรรมการก็ได� แต:จะแบ:งคะแนนเสียงให�แก:ผู�ใดมากน�อยเพียงใดไม:ได� 
3. บุคคลซ่ึงได�รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป;นผู�ได�รับการเลือกตั้งเป;นกรรมการเท:าจํานวนกรรมการท่ีจะ

พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได�รับการเลือกตั้งในลําดับถัด  ลงมา มีคะแนนเท:ากันเกิน
จํานวนกรรมการท่ีจะพึงหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ให�ผู�เป;นประธานเป;นผู�ออกเสียงช้ีขาด 

 -    ผ#านท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
      ตามข�อบังคับบริษัท หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ข�อ 27  กําหนดว:า ในกรณีท่ีตําแหน:งกรรมการว:างลงเพราะเหตุ

อ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให�คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึง  ซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดเข�าเป;น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป  เว�นแต:วาระของกรรมการจะเหลือน�อยกว:าสองเดือน  บุคคลซ่ึงเป;น
เข�าเป;นกรรมการแทนดังกล:าวจะอยู:ในตําแหน:งกรรมการได�เพียงเท:าวาระท่ียังเหลืออยู:ของกรรมการท่ีตนแทน โดยมติของ
คณะกรรมการต�องประกอบด�วยคะแนนเสียงไม:น�อยกว:า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู: 
 

 ����  วิธีการถอดถอน 
 -    การออกตามวาระ 

    ตามข�อบังคับบริษัท หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ข�อ 24 กําหนดให�ในการประชุมสามัญประจําป?ทุกครั้งให�
กรรมการออกจากตําแหน:ง 1 ใน 3 ถ�าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ:งออกให�ตรงเป;นสามส:วนไม:ได� ก็ให�ออกโดยจํานวนใกล�ท่ีสุดกับ
ส:วน 1 ใน 3  
        กรรมการท่ีจะต�องออกจากตําแหน:งในป?แรก และป?ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน หากกรรมการมิได�ตกลง
กันเองเป;นวิธีอ่ืน ให�ใช�วิธีจับฉลากกันว:าผู�ใดจะออก ส:วนป?หลังๆ ต:อไปให�กรรมการคนท่ีอยู:ในตําแหน:งนานท่ีสุดน้ันเป;นผู�ออก
จากตําแหน:ง กรรมการท่ีจะออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข�ามาดํารงตําแหน:งใหม:ก็ได�        



                                           

                                      บริษัท  เอ้ือวิทยา  จํากัด  (มหาชน)      แบบ 56-1  ประจําป    2561  

 

 -76-                      รับรองความถูกต�อง...................................... 
 

 -    การออกนอกวาระ 
                 ตามข�อบังคับบริษัท หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ข�อ 25  นอกจากกําหนดให�กรรมการพ�นจากตําแหน:งตามวาระ 
ในข�อ 24  แล�ว กรรมการจะพ�นจากตําแหน:งเมื่อ 

1. ตาย 
2. ลาออก โดยทําเป;นหนังสือยื่นต:อบริษัทหรือคณะกรรมการ 
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต�องห�ามตามกฎหมาย 
4. ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นลงมติให�ออก  ด�วยคะแนนเสียงไม:น�อยกว:า 3 ใน 4 ของจํานวนผู�ถือหุ�น ซ่ึงมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงและมีหุ�นนับรวมกันได� ไม:น�อยกว:าก่ึงหน่ึงของจํานวนหุ�นท่ีถือโดยผู�ถือหุ�นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงในการประชุมน้ัน       

5. ศาลมีคําสั่งให�ออก 
                  

           

9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย#อยและบริษัทร#วม 
บทบาท หน+าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัทเป;นผู�กํากับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย:อย  ให�เป;นไปตามวัตถุประสงค9และเปRาหมายท่ีได�
กําหนดไว�ให�เกิดประโยชน9สูงสุดต:อบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาล  มีหน�าท่ีในการทบทวนและให�ความเห็นชอบกับนโยบาย  กล
ยุทธ9ท่ีสําคัญ แผนงาน และอนุมัติงบประมาณประจําป? ตลอดจนควบคุมการดําเนินงานของบริษัทให�เป;นไปตามแผนธุรกิจ  
และงบประมาณท่ีวางไว�อย:างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
 �  การส#งบุคคลเข+าไปเปIนกรรมการ  ผู+บริหารในบริษัทย#อย   
 คณะกรรมการบริหารของบริษัท เป;นผู�พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ9 การดําเนินธุรกิจของบริษัท
ย:อยและบริษัทร:วม  กําหนดแผนการเงิน  งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ขยายงาน และควบคุมกํากับดูแลให�การดําเนินงานชองคณะท่ีแต:งตั้งบรรลุตามเปRาหมาย  โดยในบริษัทย:อยจะมีบุคลากร ท่ี
บริษัทมอบหมายให�ทําหน�าท่ี มีท้ังกรรมการบริษัท และผู�บริหาร เพ่ือให�การปฏิบัติงานในบริษัทย:อยเป;นไปในทิศทางเดียวกับ
บริษัทแม: และรายงานผลการดําเนินงานต:อกรรมการบริหาร 
 

9.5 การดูแลเรื่องการใช+ข+อมูลภายใน 
บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผู�บริหารในการนําข�อมูลภายในของบริษัท ไปใช�เพ่ือประโยชน9ส:วนตนหรือ

ผู�อ่ืน ดังน้ี 

• บริษัทมีนโยบายให�กรรมการเข�าอบรมหลักสูตรสําหรับกรรมการ เพ่ือให�ทราบภาระ บทบาท หน�าท่ีของ
การเป;นกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซ่ึงจัดโดยสมาคมส:งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมท้ังให�ความรู�
แก:ผู�บริหารในฝZายต:างๆ เก่ียวกับหน�าท่ีผู�บริหารท่ีต�องรายงานการถือหลักทรัพย9ของบริษัท และบท
กําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑ9ข�อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย9 เอ็ม เอ ไอ (mai)  

• บริษัทดําเนินการแจ�งให�กรรมการ ผู�บริหาร และผู�สอบบัญชีของบริษัท ทราบและเข�าใจถึงภาระหน�าท่ีใน
การรายงานการถือครองหลักทรัพย9 และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย9ในบริษัทของตนเอง คู:
สมรส และบุตรท่ียังไม:บรรลุนิติภาวะต:อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 
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ตามมาตรา 59 แห:งพระราชบัญญัติหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 พ.ศ. 2535 และบทกําหนดโทษตาม
มาตรา 275 แห:งพระราชบัญญัติหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 พ.ศ. 2535 

• บริษัทมีนโยบายห�ามกรรมการและผู�บริหารใช�ข�อมูลภายในท่ีมีสาระสําคัญของบริษัท และบริษัทย:อย ซ่ึง
ยังไม:ได�เปBดเผยต:อสาธารณชนเพ่ือประโยชน9ของตนเองหรือผู�อ่ืน ซ่ึงรวมถึงการซ้ือขายหลักทรัพย9ของ
บริษัท โดยกรรมการ   ผู�บริหาร   และพนักงานท่ีอยู:ในหน:วยงานท่ีทราบข�อมูลภายใน จะต�องระงับการซ้ือ
ขายหลักทรัพย9ของบริษัทในช:วง 1 เดือนก:อนการเปBดเผยงบการเงินต:อสาธารณชน 

 

9.6        ค#าตอบแทนของผู+สอบบัญชี 
    9.6.1 ค#าตอบแทนจากการสอบบัญชี  (Audit fee) 

บริษัท และบริษัทย:อย ได�จ:ายค:าตอบแทนการสอบบัญชี  ให�แก:สํานักงานสอบบัญชีท่ีผู�สอบบัญชีสังกัด ในรอบป?
บัญชีท่ีผ:านมามีจํานวนเงินดังน้ี     

รายการ ช่ือบริษัทผู�จ:ายค:าสอบบัญชี ช่ือผู�สอบบัญชี ค:าสอบบัญชี 

บริษัทใหญ: บริษัท  เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน) บริษัท ดีลอยท9 ทู�ช โธมัทสุ ไชยยศ 
สอบบัญชี จํากัด 

1,706,918 

 
 
บริษัทย:อย  
   

บริษัท พาราไดซ9 กรีน เอนเนอยี่ จํากัด บริษัท ดีลอยท9 ทู�ช โธมัทสุ ไชยยศ 
สอบบัญชี จํากัด 

580,000 

บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด   75,000 

บริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส จํากัด 580,000 

บริษัท  สตึก ไบโอแมส จํากัด 580,000 

บริษัท  ยูดับบลิวซี โซลาร9 จํากัด 110,000 

รวมบริษัทย:อย  1,925,000 

 
   9.6.2 ค#าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 

บริษัท และบริษัทย:อย  ไม:มีการรับบริการอ่ืนจากสํานักงานสอบบัญชีท่ีผู�สอบบัญชีสังกัด    บุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวข�องกับผู�สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีสังกัด ในรอบป?ท่ีผ:านมา และในอนาคตไม:มีการจ:ายค:าตอบแทนของงาน
บริการอ่ืน  อันเกิดจากการตกลงท่ียังให�บริการไม:แล�วเสร็จ  
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10.1  นโยบายภาพรวม  

 บริษัทและบริษัทย:อย ตระหนักและให�ความสําคัญของการมีส:วนร:วมในความรับผิดชอบต:อสังคม ในทุกๆด�าน  
เพราะการดําเนินธุรกิจของกลุ:มบริษัท ย:อมมีผลกระทบต:อสังคมไม:ว:าด�านใดด�านหน่ึง  บริษัทจึงได�กําหนดระเบียบการ
ปฏิบัติงานในทุกกระบวนการผลิตและการบริการ  โดยให�มีผลกระทบต:อสังคม  สภาพแวดล�อม  ผู�มีส:วนได�เสียทุกฝZาย  น�อย
ท่ีสุดหรือไม:มีผลกระทบเลย  และไม:ได�จํากัดเฉพาะส:วนท่ีเป;นผลกระทบโดยตรงจากการดําเนินธุรกิจของกลุ:มบริษัทเท:าน้ัน แต:
ยังคํานึงถึงการสร�างความมั่นคงให�กับสังคมและสิ่งแวดล�อมอย:างยั่งยืนด�วย โดยมีหลักการดังน้ี 

• มุ:งมั่นท่ีจะปRองกันความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุ การเจ็บปZวย การบาดเจ็บเน่ืองจากการทํางาน       ให�
ความสําคัญในการปกปRองชีวิต ทรัพย9สินของพนักงานและองค9กร  ตลอดจนส:งเสริมสุขภาพและชีวอนามัย ของ
พนักงาน  และผู�มีส:วนได�เสียอ่ืน ๆ 

• มุ:งมั่นท่ีจะปกปRองระบบนิเวศน9 โดยการควบคุม ปRองกัน และลดความเสี่ยงตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพในทุก 
ๆ กิจกรรมหรือกระบวนการหรือข้ันตอนการผลิตสินค�าหรือบริการของบริษัท  เพ่ือให�ความเสี่ยงด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย กระทบต:อชุมชนหรือสิ่งแวดล�อมให�น�อยท่ีสุดหรือไม:มีผลกระทบเลย 

• มุ:งมั่นท่ีจะปฏิบัติงานภายใต�กฎหมายหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข�อง   เพ่ือให�เกิดความปลอดภัย    อาชี
วอนามัย และสิ่งแวดล�อมท่ีเก่ียวข�อง 

• มุ:งเน�นการบริหารคุณภาพ ด�วยเครื่องมือบริหารคุณภาพ ตลอดจนมีกระบวนการผลิตสินค�าหรือบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือส:งมอบสินค�าหรือบริการทันตามกําหนดเพ่ือให�ลูกค�าพึงพอใจสูงสุด 

• มุ:งมั่นท่ีจะดําเนินกิจการด�วยความซ่ือสัตย9 และปลูกจิตสํานึกให�กับพนักงานทุกท:าน เพ่ือต:อต�านการทุจริต
คอร9รัปช่ัน ตลอดจนมุ:งมั่นในการให�ความร:วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคสังคม เพ่ือสร�าง
แนวร:วมในการแสดงความรับผิดชอบต:อสังคมส:วนรวม 
 

  เพ่ือให�บรรลุตามหลักการดังกล:าว บริษัทจึงได�กําหนดแนวความรับผิดชอบต:อสังคมตามแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพย9
แห:งประเทศไทย จัดทําไว� 8 หลักการดังน้ี  

1. การประกอบกิจการด�วยความเป;นธรรม 
2. การต:อต�านการทุจรติคอร9รปัช่ัน 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
4. การปฏิบัตติ:อแรงงานอย:างเป;นธรรม 
5. ความรับผิดชอบต:อผู�บริโภค 
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล�อม 
7. การร:วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร: นวัตกรรมซ่ึงได�จากการดําเนินงานท่ีมคีวามรับผิดชอบต:อสังคม สิ่งแวดล�อม และผู�

มีส:วนได�เสีย 
 

10. ����	
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     1. การประกอบกิจการด+วยความเปIนธรรม 
 บริษัท ให�ความสําคัญต:อการปฏิบัติท่ีเป;นธรรมโดยนําหลักจริยธรรมไปใช�กับองค9กรอ่ืนท่ีเก่ียวข�องในเรื่องท่ีเก่ียวกับ
การต:อต�านการทุจริตคอร9รัปช่ัน การแข:งขันอย:างยุติธรรม   การปฏิบัติอย:างมีความรับผิดชอบต:อสังคม การเคารพต:อสิทธิ
ในทรัพย9สินและสร�างสัมพันธภาพท่ีดีระหว:างกิจการ  หน:วยงานของรัฐ และกิจการท่ีเก่ียวข�องอ่ืนๆ  
 

     2. การต#อต+านการทุจริตคอร7รัปช่ัน 
 บริษัทได�เข�าร:วมโครงการแนวร:วมการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต:อต�านการทุจริต โดยได�ประกาศเจตนารมณ9
แนวร:วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต:อต�านการทุจริต ครั้งแรกเมื่อต�นป? 2557  พร�อม
ดําเนินการต:างๆ เพ่ือเข�ากระบวนการขอรับการรับรอง แต:เน่ืองจากการยื่นเอกสารเกินกําหนดเวลา  บริษัทจึงได�ประกาศ
เจตนารมณ9ใหม:อีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 และ บริษัทได�ปรับปรุงนโยบายต:อต�านการทุจริตและคอร9รัปช่ันใหม: เพ่ือให�
ครอบคลุมการทุจริตและคอร9รัปช่ันทุกรูปแบบ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานและการติดต:อกับผู�มีส:วนได�เสีย โดยนโยบาย
ฉบับน้ีบังคับใช�กับกรรมการ  ผู�บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท บริษัทได�ยื่นแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการ
ต:อต�านการคอร9รัปช่ันเพ่ือขอรับรองจาก CAC เมื่อไตรมาสท่ี 4/2561 ซ่ึงคณะอนุกรรมการพิจารณาให�การรับรองบริษัทตาม
แนวปฏิบัติเพ่ือปRองกันการทุจริต ได�แจ�งมายังบริษัทว:าบริษัทควรปรับปรุงสาระสําคัญของเอกสารประกอบเพ่ิมเติม  และให�ส:ง
เอกสารท่ีแก�ไขแล�วกลับไปยังคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาในรอบ ไตรมาส 2/2562  
 คณะกรรมการบริษัท มีหน�าท่ีและรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลให�มีระบบท่ีสนับสนุนการต:อต�าน
การทุจริตและคอร9รัปช่ันท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให�มั่นใจว:าฝZายบริหารได�ตระหนักและให�ความสําคัญกับการต:อต�านการทุจริต
คอร9รัปช่ัน และปลูกฝOงจนเป;นวัฒนธรรมองค9กร  สาระสําคัญของนโยบายต:อต�านการทุจริตและคอร9รัปช่ันมีดังน้ี  
หน+าท่ีและความรับผิดชอบ 
1.  ผู�บริหารทุกคนมีหน�าท่ีรับผิดชอบทําให�มั่นใจว:าผู�ใต�บังคับบัญชาของตนได�ตระหนักถึงและมีความเข�าใจ  
   นโยบายต:อต�านการทุจริตและคอร9รัปช่ันฉบับน้ี  โดยได�รับการอบรมอย:างพอเพียงและสม่ําเสมอ 
2.   พนักงานจะต�องปฏิบัติหน�าท่ีให�สอดคล�องกับนโยบายต:อต�านการทุจริตและคอร9รัปช่ัน กรณีมีข�อสงสัยหรือพบเห็นการฝZา

ฝ�นนโยบายต:อต�านการทุจริตและคอร9รัปช่ันฉบับน้ีจะต�องรายงานต:อผู�บังคับบัญชา หรือผ:านช:องทางการรายงานท่ี
กําหนดไว�ตามนโยบายให�ข�อมูลการกระทําผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ�มครองผู�ให�ข�อมูลของบริษัท 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติ 
1.   บริษัทมีนโยบายต:อต�านการให�สินบนและการคอร9รัปช่ันอย:างสิ้นเชิง(Zero-Tolerance Policy) และถือ 
     ปฏิบัติตามกฎหมายท้ังหมดท่ีเก่ียวข�องกับการต:อต�านการให�สินบนและการคอร9รัปช่ันในประเทศไทย 
2.   บริษัทจะไม:เข�าไปมีส:วนร:วมในการให�สินบนและการคอร9รัปช่ันท้ังทางตรงและทางอ�อมและมุ:งมั่นท่ีจะนํา 
      ระบบท่ีมีประสิทธิผลมาใช�ในการต:อต�านการให�สินบนและการคอร9รัปช่ัน 
3.    พนักงานของบริษัทต�องไม:เข�าไปมีส:วนร:วมในการคอร9รัปช่ันการให�/รับสินบนแก:/จากเจ�าหน�าท่ีของ 
      รัฐและเอกชน เช:น บุคลากรของบริษัทต:างๆท่ีมีธุรกรรมร:วมกับบริษัท ท้ังทางตรงและทางอ�อมเพ่ือให�  
      ได�มาหรือคงไว�ซึ่งธุรกิจหรือข�อได�เปรียบทางการแข:งขัน 
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 การช#วยเหลือทางการเมือง 
 บริษัทไม:ให�การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/หรือการเข�าร:วมกิจกรรม ตลอดจนการส:งเสริมให�พนักงานเข�าร:วม
กิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทเพ่ือให�ได�มาซ่ึงความได�เปรียบทางธุรกิจการค�า  ท้ังน้ีไม:รวมถึงการท่ีพนักงานเข�าร:วม
กิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส:วนบุคคล บริษัทมีนโยบายดําเนินธุรกิจอย:างเป;นกลางไม:ฝOกใฝZทางการเมืองหรือนักการเมืองมือ
อาชีพท่ีสังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหน่ึง และจะไม:นําเงินทุนหรือความช:วยเหลือในรูปแบบอ่ืนใดไปเพ่ือเป;นการ
ช:วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในข�างต�น โดยมีวัตถุประสงค9เพ่ือเอ้ือประโยชน9ทางธุรกิจ 

 

การบริจาคเพ่ือการกุศล 
อาจทําให�เกิดความเสี่ยงต:อบริษัทเน่ืองจากกิจกรรมดังกล:าวเก่ียวข�องกับการใช�จ:ายเงินโดยไม:มีผลตอบแทนท่ีมีตัวตน

และอาจจะใช�เป;นข�ออ�างหรือเส�นทางสําหรับการคอร9รัปช่ัน และเพ่ือไม:ให�การบริจาคเพ่ือการกุศลมีวัตถุประสงค9แอบแฝง
บริษัท จึงกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ9เก่ียวกับการบริจาคเพ่ือการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม
ไว�ดังต:อไปน้ี 

(1) ต�องพิสูจน9ได�ว:า มีกิจกรรมตามโครงการเพ่ือการกุศลดังกล:าวจริง และมีการดําเนินการเพ่ือสนับสนุนให�
วัตถุประสงค9ของโครงการประสบผลสําเร็จ และก:อให�เกิดประโยชน9ต:อสังคมอย:างแท�จริง 

(2) ต�องพิสูจน9ได�ว:า การบริจาคเพ่ือการกุศลดังกล:าวไม:มีส:วนเก่ียวข�องกับผลประโยชน9ต:างตอบแทนให�กับบุคคลใด
หรือหน:วยงานใด ยกเว�นการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติท่ัวไป เช:น การติดตราสัญลักษณ9 (Logo) 
การประกาศรายช่ือ ณ สถานท่ีจัดงานหรือในสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ9อ่ืน เป;นต�น 

(3) ในการบริจาคเพ่ือการกุศล จะต�องจัดทําแบบคําขอการบริจาคเพ่ือการกุศลการให�เงินสนับสนุน และการให�อ่ืนๆ 
(เอกสารแนบ 1) โดยระบุช่ือผู�รับบริจาคและวัตถุประสงค9ของการบริจาคพร�อมแนบเอกสารประกอบท้ังหมด
เสนอให�ผู�มีอํานาจอนุมัติของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระดับอํานาจอนุมัติของบริษัท 

(4) ต�องติดตามขอหนังสือขอบคุณ หรือ ใบอนุโมทนาบัตร หรือ ใบเสร็จรับเงิน เพ่ือส:งมอบให�ฝZายบัญชีและการเงิน 
 

การให+เงินสนับสนุน  
มีวัตถุประสงค9เพ่ือธุรกิจในการส:งเสริมตราสินค�า หรือช่ือเสียงของบริษัทซ่ึงมีความเสี่ยง เน่ืองจากเป;นการจ:ายเงิน

สําหรับการบริการหรือผลประโยชน9ท่ียากต:อการวัดผลและติดตามเงินสนับสนุนอาจถูกเช่ือมโยงไปเก่ียวข�องกับการให�สินบน 
บริษัทจึงกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ9เก่ียวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทานและรายละเอียดการควบคุมรวมท้ังการ
ประเมินผลท่ีได�รับไว� ดังต:อไปน้ี 

(1) ต�องพิสูจน9ได�ว:า ผู�ขอเงินสนับสนุนได�ทํากิจกรรมตามโครงการดังกล:าวจริง และเป;นการดําเนินการเพ่ือสนับสนุน
ให�วัตถุประสงค9ของโครงการประสบผลสําเร็จ และก:อให�เกิดประโยชน9ต:อสังคมอย:างแท�จริง 

(2) ต�องพิสูจน9ได�ว:า การให�เงินสนับสนุนหรือประโยชน9อ่ืนใดท่ีสามารถคํานวณเป;นตัวเงินได�เช:น การให�ท่ีพักและ
อาหาร เป;นต�น ไม:มีส:วนเก่ียวข�องกับผลประโยชน9ต:างตอบแทนให�กับบุคคลใด หรือหน:วยงานใด ยกเว�นการ
ประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจท่ัวไป 

(3) ในการให�เงินสนับสนุน จะต�องจัดทําแบบคําขอการบริจาคเพ่ือการกุศลการให�เงินสนับสนุน และการให�อ่ืนๆ 
(เอกสารแนบ 1) โดยระบุช่ือผู�รับการสนับสนุนและวัตถุประสงค9ของการสนับสนุนพร�อมแนบเอกสารประกอบ
ท้ังหมดเสนอให�ผู�มีอํานาจอนุมัติของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระดับอํานาจอนุมัติของบริษัท 
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(4) ต�องติดตามขอหนังสือขอบคุณ หรือ ใบเสร็จรับเงิน หรือ ภาพถ:ายกิจกรรม เพ่ือส:งมอบให�ฝZายบัญชีและการเงิน 
 

การรับและให+ของขวัญ ค#ารับรอง ค#าบริการต#างๆ หรือประโยชน7อ่ืนใด 
(1) บริษัทตระหนักดีว:าการสร�างความสัมพันธ9ท่ีดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป;นสิ่งสําคัญท่ีจะนํามาซ่ึงความสําเร็จอย:าง

ต:อเน่ืองของบริษัท 
(2) พนักงานสามารถให�/รับของขวัญแก:/จากบุคคลใดๆได� หากเข�าเง่ือนไขทุกข�อดังต:อไปน้ี 

(2.1) ไม:เป;นการกระทําโดยตั้งใจเพ่ือครอบงํา ชักนํา หรือ ตอบแทนบุคคลใดๆเพ่ือให�ได�มาซ่ึงความ
ได�เปรียบใดๆผ:านการกระทําท่ีไม:เหมาะสม หรือเป;นการแลกเปลี่ยนอย:างชัดเจนหรือแอบแฝง
เพ่ือให�ได�มาซ่ึงการช:วยเหลือหรือผลประโยชน9 

(2.2) เป;นการให�ในนามบริษัท ไม:ใช:ในนามของพนักงาน 
(2.3) ไม:เป;นของขวัญท่ีอยู:ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท:าเงินสด (เช:น บัตรของขวัญหรือบัตรกํานัล) 
(2.4) เหมาะสมกับสถานการณ9 เช:น การให�ของขวัญเล็กๆ น�อยๆ ในช:วงเทศกาลสงกรานต9 ตรุษจีน หรือ

ป?ใหม: ซ่ึงถือเป;นธรรมเนียมปกติ 
(2.5) เป;นการให�เปBดเผย ไม:ปกปBด 

(3) การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และค:าใช�จ:ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระทําได� 
แต:ต�องใช�จ:ายอย:างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได�และปฏิบัติตามข้ันตอนตามข�อกําหนดค:าใช�จ:ายในการ
ทํางาน 

(4) พนักงานสามารถรับของขวัญซ่ึงมีมูลค:าได�ไม:เกิน 5,000 บาท ในกรณีท่ีไม:สามารถปฏิเสธและจะต�องรับของขวัญ
ซ่ึงมีมูลค:าเกินกว:า 5,000 บาท ต�องแจ�งให�ผู�บังคับบัญชาทราบ โดยใช�แบบรายงานการรับของขวัญ (เอกสาร
แนบ 2) และนําส:งของขวัญดังกล:าวแก:ฝZายทรัพยากรบุคคล เพ่ือนําไปเป;นของรางวัลให�แก:พนักงานหรือบริจาค
เพ่ือการกุศลตามความเหมาะสม 

 

บริษัทและบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข+องทางธุรกิจ 
(1) บริษัทย:อยและบริษัทในเครือท่ีบริษัทมีอํานาจในการควบคุม 

บริษัทจะแจ�งและให�การสนับสนุนให�บริษัทย:อยและบริษัทในเครือท่ีบริษัทมีอํานาจในการควบคุมปฏิบัติตาม
นโยบายการต:อต�านการให�สินบนและการคอร9รัปช่ัน 

(2) ตัวแทนและตัวกลางทางธุรกิจ 
ห�ามพนักงานว:าจ�างตัวแทนหรือตัวกลางทางธุรกิจใดๆโดยมีวัตถุประสงค9เพ่ือกระทําการให�สินบนหรือการ
คอร9รัปช่ัน 

(3) ผู�จัดจําหน:ายสินค�า/ให�บริการและผู�รับเหมา 
บริษัทจะจัดให�มีการจัดซ้ือจัดหาสินค�า/บริการด�วยความเป;นธรรมและโปร:งใส รวมท้ังจะดําเนินการประเมินเพ่ือ
คัดเลือกผู�จัดจําหน:ายสินค�า/ให�บริการและผู�รับเหมาด�วยความรอบคอบ ท้ังน้ี บริษัทจะแจ�งให�ผู�จัดจําหน:าย
สินค�า/ให�บริการและผู�รับเหมารับทราบนโยบายฉบับน้ี และบริษัทสงวนสิทธ์ิท่ีจะบอกยกเลิกการจัดซ้ือและ
ว:าจ�างหากพบว:าผู�จัดจําหน:ายสินค�า/ให�บริการและผู�รับเหมากระทําการคอร9รัปช่ันหรือให�สินบน 
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 การอบรมและการสื่อสาร 
 พนักงานทุกคนจะได�รับการอบรมเก่ียวกับการต:อต�านการทุจริตให�สินบนและการคอร9รัปช่ันอย:างสม่ําเสมอ เพ่ือให�
ตระหนักถึงนโยบายต:อต�านการทุจริตและคอร9รัปช่ัน โดยเฉพาะรูปแบบต:างๆของการทุจริตให�สินบน ความเสี่ยงจากการเข�าไป
มีส:วนร:วมในการให�สินบน ตลอดจนวิธีการรายงานกรณีพบเห็นหรือสงสัยว:ามีการให�สินบนหรือคอร9รัปช่ัน 
 พนักงานทุกคนจะได�รับสําเนานโยบายต:อต�านการทุจริตและคอร9รัปช่ันเพ่ือช:วยให�มั่นใจว:าได�รับทราบและเข�าใจถึง
นโยบายของบริษัทในการต:อต�านการทุจริตให�สินบนและการคอร9รัปช่ัน นอกจากน้ี ยังสามารถหาอ:านนโยบายรวมท้ังข�อมูล
ล:าสุดท่ีปรับปรุงแก�ไขได�จากเว็บไซต9ของบริษัท www.uwcplc.com บริษัทจะแจ�งให�พนักงานทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง
ข�อมูลท่ีสําคัญ 
 การอบรมให�ความรู�เก่ียวกับนโยบายต:อต�านการทุจริตและคอร9รัปช่ัน จะเป;นส:วนหน่ึงของการปฐมนิเทศหรือก:อน
การเข�ารับตําแหน:งของพนักงานใหม:ทุกคนของบริษัท 
 

 การรายงานการพบเห็นการทุจริตให+สินบนและการคอร7รัปชั่น 
 หากพนักงานมีข�อสงสัยหรือมีหลักฐานว:ามีพนักงานหรือบุคคลซ่ึงกระทําการในนามบริษัท ได�เข�าไปมีส:วนร:วมในการ
ทุจริตให�สินบนหรือการคอร9รัปช่ัน จะต�องรายงานให�ผู�บังคับบัญชาทราบโดยทันทีหรือรายงานผ:านช:องทางการแจ�งเบาะแส
ของบริษัท เมื่อบริษัทได�รับการรายงานแล�ว จะดําเนินการอย:างจริงจัง และจะไม:ดําเนินการลงโทษใดๆกับพนักงานท่ีให�ข�อมูล
ด�วยเจตนาสุจริต 
 

 การปกปiองดูแลพนักงาน 
1.   บริษัทให�ความมั่นใจกับพนักงานว:าจะไม:มีพนักงานคนใดต�องถูกลดตําแหน:ง ลงโทษหรือได�รับผลกระทบใดๆ

จากการปฏิเสธการให�สินบนถึงแม�ว:าการปฏิเสธดังกล:าวจะทําให�บริษัทสูญเสียธุรกิจ หรือพลาดโอกาสในการได�
ธุรกิจใหม: บริษัทเช่ือว:านโยบายไม:ยอมรับการให�สินบนและการคอร9รัปช่ันอย:างสิ้นเชิงจะช:วยสร�างคุณค:าให�แก:
บริษัท นอกจากน้ี บริษัทไม:ยินยอมให�ผู�ใดมากระทําการข:มขู: คุกคาม หรือหน:วงเหน่ียวพนักงานท่ีตั้งใจปฏิบัติ
ตามนโยบายฉบับน้ี 

2.   หากพนักงานเช่ือว:าตนเองถูกข:มขู: คุกคาม หรือหน:วงเหน่ียว ให�รายงานต:อผู�บังคับบัญชาโดยตรง หรือ 
 หัวหน�าฝZายทรัพยากรบุคคลโดยทันที และหากว:ายังไม:ได�รับการแก�ไข  ให�รายงานผ:านช:องทางการแจ�ง
 เบาะแสของบริษัท 

 

 การฝ|าฝ}นนโยบาย 
 บริษัทจะดําเนินการลงโทษทางวินัยแก:พนักงานผู�ฝZาฝ�นการปฏิบัติตามนโยบายน้ี รวมถึงผู�บังคับบัญชาโดยตรงท่ี
เพิกเฉยต:อการกระทําผิดหรือรับทราบว:ามีการกระทําผิดแต:ไม:ดําเนินการจัดการให�ถูกต�อง ซ่ึงมีบทลงโทษทางวินัยจนถึงข้ันให�
ออกจากงาน การไม:ได�รับรู�ถึงนโยบายฉบับน้ีและ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ไม:สามารถใช�เป;นข�ออ�างในการไม:ปฏิบัติตามได� 
 

 การกํากับติดตามและสอบทาน 
 สํานักตรวจสอบภายใน จะตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต:างๆอย:างสม่ําเสมอ เพ่ือให�มั่นใจว:า
ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลในการต:อต�านการให�สินบนและการคอร9รัปช่ัน ท้ังน้ีจะหารือผลการตรวจสอบร:วมกับ
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บุคคลท่ีเก่ียวข�องเพ่ือหาแนวทางการแก�ไขท่ีเหมาะสม และจะรายงานให�ฝZายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบได�รับทราบ
ต:อไป 
 

 ช#องทางการรับแจ+งเบาะแส หรือร+องเรียนการทุจริตคอร7รัปชั่น 
 คณะกรรมการบริษัทได�มอบหมายให�ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร และ/หรือ กรรมการผู�จัดการ และ/หรือ เลขานุการ
บริษัท เป;นผู�พิจารณารับเรื่องแจ�งเบาะแส ข�อร�องเรียนการกระทําท่ีอาจทําให�เกิดความสงสัยได�ว:าเป;นการทุจริตคอรัปช่ันท่ีเกิด
ข้ึนกับบริษัทโดยทางตรง หรือทางอ�อม โดยผ:านช:องทางการรับเรื่องท่ีกําหนดไว�ในนโยบายฉบับน้ี 
 โดยผู�ร�องเรียนจะต�องระบุรายละเอียดของเรื่องท่ีจะแจ�งเบาะแส หรือข�อร�องเรียน พร�อมช่ือ ท่ีอยู: และหมายเลข
โทรศัพท9ท่ีสามารถติดต:อได� ส:งมายังช:องทางรับเรื่อง ดังน้ี 

1. แจ�งผ:านช:องทาง อีเมล9ของ   เลขานุการบริษัท  ท่ี monthon@uwc.co.th 
2. ส:งไปรษณีย9 ปBดผนึก มายัง  

2.1. คุณธีรชัย   ลีนะบรรจง                                                                                                                       
“กรรมการบริษัทและกรรมการผู�จดัการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค9กร”   หรือ 

2.2. คุณมณฑล    เชตุวัลลภกุล  “เลขานุการบริษัท” 
บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน)  
247 ถนนร:มเกล�า แขวงแสนแสบ  
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 

 

บุคคลท่ีสามารถแจ�งเบาะแส หรือผู�ร�องเรียนเก่ียวกับการทุจริต คือผู�มีส:วนได�เสียทุกกลุ:มของบริษัท ได�แก: ผู�ถือหุ�น ลูกค�า 
คู:แข:งทางการค�า เจ�าหน้ี ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู�บริหารและพนักงานของบริษัท ท้ังน้ีไม:ว:าท:านจะแจ�งด�วยวิธีใดดังกล:าว
ข�างต�น จะได�รับการปกปRองและคุ�มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือแนวทางท่ีบริษัทกําหนดไว�  

มาตรการคุ+มครองผู+ร+องเรียน หรือผู+แจ+งเบาะแสการทุจริตคอร7รัปชั่นและการรักษาความลับ 
(1) บริษัทจะเก็บข�อมูลและปกปBดช่ือ ท่ีอยู:หรือข�อมูลใดๆ ท่ีสามารถระบุตัวผู�ร�องเรียนหรือผู�ให�ข�อมูลได� และเก็บรักษา

ข�อมูลของผู�ร�องเรียนและผู�ให�ข�อมูลไว�เป;นความลับ โดยจํากัดเฉพาะผู�มีหน�าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการ
ตรวจสอบเรื่องร�องเรียนเท:าน้ันท่ีสามารถเข�าถึงข�อมูลดังกล:าวได� 

(2) ผู�ได�รับข�อมูลจากการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องร�องเรียน มีหน�าท่ีเก็บรักษาข�อมูล ข�อร�องเรียนและเอกสาร
หลักฐานของผู�ร�องเรียนและผู�ให�ข�อมูลไว�เป;นความลับ ห�ามเปBดเผยข�อมูลแก:บุคคลอ่ืนท่ีไม:มีหน�าท่ีเก่ียวข�อง เว�นแต:
เป;นการเปBดเผยตามหน�าท่ีท่ีกฎหมายกําหนด 

(3) บริษัทจะเปBดเผยข�อมูลเท:าท่ีจําเป;น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู�รายงานแหล:งท่ีมาของ
ข�อมูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวข�อง 

(4) ผู�ท่ีได�รับความเสียหายจะได�รับการบรรเทาความเสียหายด�วยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสมและเป;นธรรม 
 

การเผยแพร#นโยบายการต#อต+านการทุจริตและคอร7รัปชั่น 
เพ่ือให�ทุกคนในองค9กรได�รับทราบนโยบายการต:อต�านการทุจริตและคอร9รัปช่ัน บริษัทจะดําเนินการดังต:อไปน้ี  
(1) บริษัทจะติดประกาศนโยบายการต:อต�านการทุจริตและคอร9รัปช่ัน ณ กระดานประชาสัมพันธ9ของบริษัททุกแห:ง 
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(2) บริษัทจะเผยแพร:นโยบายการต:อต�านการทุจริตและคอร9รัปช่ัน ผ:านช:องทางการสื่อสารของบริษัท เช:น จดหมาย-
อิเล็กทรอนิกส9 (e-mail) เว็บไซต9บริษัท รายงานการเปBดเผยข�อมูลประจําป? (56-1) รายงานประจําป?  (56-2) และ
แผ:นพับ เป;นต�น 

(3) บริษัทจะจัดให�มีการอบรมนโยบายการต:อต�านการทุจริตและคอร9รัปช่ัน ให�แก:พนักงานใหม: และบรรจุลงในคู:มือ
พนักงาน 

(4) บริษัทจะทบทวนนโยบายการต:อต�านทุจริตและคอร9รัปช่ันทุกป? 
 

       3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน  
 บริษัทได�ดําเนินการและบริหารงานอย:างรอบคอบ เคารพต:อกฎหมาย ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน และตระหนัก
ว:าจะส:งผลกระทบต:อการละเมิดสทิธิของพนักงาน ชุมชน  และสังคมอย:างไรบ�าง  พร�อมท้ังหามาตรการปRองกันกํากับดูแล
กิจการ เพ่ือไม:ให�สร�างปOญหาท่ีอาจส:งผลทําให�เกิดการละเมดิสิทธิของผู�ท่ีเก่ียวข�อง 
 

   4. การปฏิบัติต#อแรงงานอย#างเปIนธรรม 
 บริษัท คํานึงถึงพนักงานว:าเป;นทรัพยากรท่ีมีความสําคัญในการท่ีจะนําพาองค9กรให� เติบโต แข็งแกร:ง และสามารถ
ดําเนินธุรกิจไปสู:ความสําเร็จได� บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีเป;นไปตามข�อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวกับด�าน
แรงงานในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให�มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี ทําประโยชน9เพ่ือสังคมส:วนรวม โดยการจัด
อบรมให�ความรู�  เพ่ิมพูนทักษะ แก:พนักงานในทุกระดับตามความเหมาะสมกับตําแหน:งหน�าท่ี   
 

5. ความรับผิดชอบต#อผู+บริโภค  
 บริษัท มุ:งมั่นในการปฏิบัติทางด�านการตลาดท่ีเป;นธรรม  โดยนําเสนอผลิตภัณฑ9ท่ีมีคุณภาพ พร�อมท้ังการบริการ
ก:อนและหลังการขาย  เปBดรับข�อเสนอแนะ และข�อร�องเรียนของลูกค�า  เพ่ือให�ลูกค�าได�รับความพึงพอใจสูงสุด 
 

      6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล+อม 
 บริษัท ให�ความสําคัญและคํานึงถึงผลกระทบต:อสิ่งแวดล�อม  ดังน้ันในกระบวนการผลิตต:างๆ บริษัทจึงกําหนด
แนวทางและการปฏิบัติไว�ชัดเจนเพ่ือให�ทุกกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพใช�ทรัพยากรอย:างคุ�มค:าไม:ก:อให�เกิดมลพิษสู:
สิ่งแวดล�อม  
 

7. การร#วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
 บริษัท ตระหนักถึงความเป;นส:วนหน่ึงของชุมชนหรือสังคม  ซ่ึงมีหน�าท่ีรับผิดชอบ ช:วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรม

สาธารณประโยชน9แก:ชุมชน  รวมถึงการพัฒนาสภาพแวดล�อมของชุมชนและสังคมเพ่ือความเป;นอยู:ท่ีดีข้ึน ด�วยการจ�างงาน
และการมีกิจกรรมร:วมกับชุมชนเพ่ือก:อให�เกิดความมั่นคงและเข�มแข็งของชุมชน 

 

กิจกรรมส#งเสริมสังคม และสาธารณประโยชน7  
 บริษัทมีนโยบายท่ีให�ความสาํคัญในเรื่องของชุมชนเป;นอย:างมาก ท้ังการร:วมสนับสนุนกิจกรรมต:างๆของชุมชน 

หน:วยงานราชการ วัด เป;นต�น    
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มกราคม 2561 บริษัทย:อย ร:วมสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห:งชาติ 
โรงไฟฟRา ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส  ได�ร:วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กกับเทศบาลตําบลบ�านโพธ์ิ
อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
โรงไฟฟRา ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส และโรงไฟฟRา สตึก ไบโอแมสได�ร:วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กกับ
เทศบาลตําบลดอนมนต9 อ.สตึก จ.บุรีรัมย9 
 

 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กุมภาพันธ7 2561 บริษัทได�ร:วมสบทบทุนเพ่ือการก:อสร�างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล�าเพ่ือเป;นศูนย9การรักษาพยาบาลด�านเวชศาสตร9ฉุกเฉิน และอุบัติเหตุท่ีทันสมัย
นอกจากน้ี ยังเป;นศูนย9กลางการรับ - ส:งต:อ การรักษาพยาบาลให�กับประชาชนท่ัวไป รวมถึงเจ�าหน�าท่ี
ทหารท่ีได�รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน�าท่ีสนาม  

 

กันยายน 2561 บริษัทได�ร:วมสบทบทุนโครงการสร�างศูนย9แพทย9ศาสตร9และการเรียนรู�เพ่ือผู�สูงอายุ ถนนเลียบคลองปทุม 
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีพัฒนา กรุงเทพมหานคร ซ่ึงศูนย9แพทย9น้ี ยังเป;นศูนย9เรียนรู�ให�กับเยาวชนได�ศึกษา
เรียนรู�ในการดูแลผู�สูงอายุอย:างถูกวิธีด�วย 
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ตุลาคม 2561 บริษัทย:อย โรงไฟฟRา ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส และสตึก ไบโอแมส ให�การสนับสนุนการจัดกิจกรรมใน
ชุมชน โดยบริจาคนํ้าดื่มให�กับวัดนาลาวราษฎร9อํานวย ในงานพิธีผูกพัทธสีมา และมอบนํ้าดื่มให�กับ
เทศบาลดอนมนต9 จ.บุรีรัมย9 ในการจัดกิจกรรมต:างๆ ของเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมสนับสนุนการศึกษา 
บริษัทตระหนักและให�ความสําคัญของการศึกษา ซ่ึงเป;นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาความรู� ความคิด คุณธรรมของ

เยาวชน ให�เป;นพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพ บริษัทจึงให�ความสําคัญในการสนับสนุนการศึกษา เพ่ือให�เยาวชนมีความพร�อมในการ
เรียนรู�และสามารถพัฒนาตนเองได� 
พฤศจิกายน 2561 โรงไฟฟRา ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส ได�ร:วมบริจาคเงินให�กับโรงเรียนบ�านหญ�าคาเหนือ อ.โนนสูง 

จ.นครราชสีมา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เพ่ือปรับปรุงซ:อมแซม
อาคารเรียนให�กับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ให�มีอาคารเรียนท่ีพร�อมใช�งานได�อย:างสมบูรณ9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการฝ�กอบรมอ่ืนๆ 
23 สิงหาคม 2561  โรงงานร:มเกล�าได�จดัการอบรมข้ันตอนการปฏิบัติงานส:วนชุบสังกะสเีพ่ือเพ่ิมทักษะความชํานาญใน

การทํางานแก:พนักงาน ณ โรงงานร:มเกล�า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุร ีกรุงเทพ  
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3 กันยายน 2561 โรงไฟฟRา ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส ได�ส:งพนักงานเข�าฝ^กอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะความชํานาญงาน ผู�ควบคุม

ประจําหม�อ (Boiler Operator) ณ ศูนย9ฝ^กอบรมหม�อน้ํา สมาคมเพ่ือการพัฒนาบุคลากร โรงแรมบุษราคัม จ.

ขอนแก:น 
 

 
 
27 ตุลาคม 2561 โรงไฟฟRา ยูดับบลิวซี  อําพัน ไบโอแมส และโรงไฟฟRาสตึก ไบโอแมส จัดอบรมโครงการ "ฝ^กซ�อมดับเพลิงและหนี

ไฟ" ประจําป? 2561 โดยมีวิทยากรจากเทศบาลโชคชัย จ.นครราชสีมา มาให�ความรู�  
 

 
 
 
23 พฤศจิกายน 2561 พนักงาน บมจ. เอ้ือวิทยา สํานักงานพระราม3 ได�เข�าร:วมอบรมฝ^กซ�อมดับเพลิงและฝ^กซ�อมอพยพหนี

ไฟประจําป? 2561 ณ อาคาร ศุภาลัย แกรนด9 ทาวเวอร9 ถนนพระราม3  
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 8.  การมีนวัตกรรมและเผยแพร#นวัตกรรมซ่ึงได+จากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต#อสังคม
ส่ิงแวดล+อมและผู+มีส#วนได+เสีย 
 บริษัทมีความเข�าใจถึงประโยชน9และคุณค:าของการดําเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต:อสังคมบริษัทจึงคิดค�นหา
ความรู�ใหม:ๆ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท่ีต:างไปจากเดิมท่ีเคยปฏิบัติมา การพัฒนาความคิดหรือพัฒนาความรู�ใหม:ๆ โดยให�ผู�ท่ีมีส:วน
เก่ียวข�องร:วมกันพัฒนา 
 

10.2   การดําเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต#อความรับผิดชอบต#อสังคม : 

         บริษัทไม:มีข�อพิพาทใด  ๆ เก่ียวกับสิ่งแวดล�อมและไม:มีประวัติการกระทําความผิดตามกฎระเบียบเรื่องสิ่งแวดล�อม
กับหน:วยงานภาครัฐ  นอกจากน้ีบริษัทได�ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมจังหวัด  และ
ข�อกําหนดของหน:วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข�องอ่ืน ๆ ซ่ึงบริษัทได�ผ:านการตรวจสอบและได�รับการต:อใบอนุญาตต:าง ๆ  ท่ีเก่ียวข�อง
ของหน:วยงานภาครัฐเป;นประจําทุก ๆ ป? อย:างสม่ําเสมอ 
 

10.3   การอนุรักษ7พลังงาน 
          บริษัท ให�ความสําคัญกับการใช�พลังงานของประเทศ  และมีความมุ:งมั่นในการอนุรักษ9พลังงานอย:างมีประสิทธิภาพ  
บริษัทจึงมีการนําระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต9ใช�ภายในบริษัท  เพ่ือลดการใช�พลังงานในบริษัท และเป;นหน�าท่ีของ
พนักงานทุกคนท่ีต�องร:วมมือกันดําเนินการจัดการพลังงานอย:างต:อเน่ืองและยั่งยืน ดังน้ันเพ่ือให�การดําเนินการและพัฒนา
ระบบการจัดการพลังงาน เป;นไปอย:างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน9สูงสุด บริษัทจึง 
กําหนดนโยบายอนุรักษ9พลังงาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. บริษัทจะดําเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย:างเหมาะสม โดยกําหนดให�การอนุรักษ9พลังงานเป;น
ส:วนหน่ึงของการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือสอดคล�องกับกฎหมายและข�อกําหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

2. บริษัทจะดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช�ทรัพยากรพลังงานขององค9กรอย:างต:อเน่ืองและเหมาะสมกับ
ธุรกิจ เทคโนโลยีท่ีใช�และแนวทางการปฏิบัติงานท่ีดี 

3. บริษัทจะกําหนดแผนและเปRาหมายการอนุรักษ9พลังงานในแต:ละป? และสื่อสารให�พนักงานทุกคนเข�าใจและปฏิบัติ
ได�อย:างถูกต�อง 

4. บริษัทถือว:าการอนุรักษ9พลังงานเป;นหน�าท่ีความรับผิดชอบของเจ�าของ ผู�บริหารและพนักงานของบริษัททุกระดับ 
ท่ีจะให�ความร:วมมือในการปฏิบัติตามมาตราท่ีกําหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต:อคณะทํางานด�านการจัด
การพลังงาน 

5. บริษัทจะให�การสนับสนุนท่ีจําเป;น รวมถึงทรัพยากรด�านบุคคล ด�านงบประมาณ เวลาในการทํางาน  การฝ^กอบรม
และการมีส:วนร:วมในการนําเสนอข�อคิดเห็นเพ่ือพัฒนาด�านพลังงาน 

6. ผู�บริหารและคณะทํางานด�านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เปRาหมาย และแผนการ
ดําเนินงานด�านพลังงานทุกป? 

 
  เพ่ือให�การดําเนินการอนุรักษ9พลังงานเป;นไปตามนโยบายท่ีกําหนด บริษัทจึงได�มีการแต:งตั้งคณะกรรมการข้ึนมา 2 
คณะ เพ่ือรับผิดชอบดูแลการจัดการพลังงานในบริษัท ให�เป;นไปอย:างมีประสิทธิภาพ โดยมี 
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  1.   คณะทํางานการจัดการพลังงาน   มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
  (1)   จัดหาแนวทางการจัดการพลังงานเพ่ือให�เกิดผลประโยชน9ด�านการอนุรักษ9พลังงานและลดค:าใช�จ:าย  
                       ของการดําเนินงานตามนโยบายของบริษัท 
  (2) อบรมสร�างจิตสํานึกด�านการอนุรักษ9พลังงาน และแนวทางการปฏิบัติอย:างมีส:วนร:วมของพนักงาน 
                       ภายในองค9กร 
  (3) ตรวจติดตามการปฏิบัติการจัดการพลังงานขององค9กรอย:างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให�เป;นไปตาม 
   เปRาหมายการพัฒนาขององค9กร 
  (4) สรุปผลการดําเนินการจัดการพลังงานภายในองค9กร พร�อมท้ังประชาสัมพันธ9ให�แก:พนักงานได�รับ 
   ทราบอย:างสม่ําเสมอ 
  (5) นําเสนอผลงานท่ีได�รับจากการจัดการพลังงาน และแนวทางการดําเนินงานให�แก:เจ�าของโรงงาน  
   หรือผู�บริหารได�รับทราบ พร�อมท้ังผู�บริหารต�องมีส:วนร:วมในการกําหนดเปRาหมาย และปรับปรุง 
   แผนการทํางานท่ีเหมาะสมด�วย 
  (6) สนับสนุนให�เจ�าของโรงงานหรือผู�บริหารมีส:วนร:วมและส:งเสริมการดําเนินการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.  
   การส:งเสริมการอนุรักษ9พลังงาน เพ่ือเป;นไปตามข�อกําหนดกฎหมาย   
 
  2.   คณะผู+ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค7กร  ทําหน�าท่ี เป;นผู�ตรวจสอบการดําเนินการจัด
การพลังงาน เพ่ือให�เป;นไปตามนโยบายการจัดการพลังงานของบริษัท  รวมถึงการประเมินความรับผิดชอบด�านอนุรักษ9
พลังงานของส:วนพ้ืนท่ีต:างๆ ในการดําเนินการจัดการพลังงาน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           

                                      บริษัท  เอ้ือวิทยา  จํากัด  (มหาชน)      แบบ 56-1  ประจําป    2561  

 

 -90-                      รับรองความถูกต�อง...................................... 
 

 
 
  

บริษัทได�ให�ความสําคัญต:อระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงพนักงานทุกคนของบริษัทมีบทบาทและความรับผิดชอบ
ร:วมกัน  โดยมีการกําหนดภาระหน�าท่ีความรับผิดชอบ อํานาจการดําเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไว�เป;นลาย
ลักษณ9อักษรอย:างชัดเจน ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน  การดําเนินงาน การบริหาร  การกํากับดูแลการปฏิบัติงานให�
เป;นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือก:อให�เกิดความมั่นใจอย:างสมเหตุสมผลว:า ผลสําเร็จของงานจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค9ของบริษัท ดังน้ี 

1. กลยุทธ9และเปRาหมาย ได�กําหนดไว�อย:างชัดเจน สอดคล�องและสนับสนุนพันธกิจ (Mission) ของบริษัท 
2. ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค9ท่ีกําหนดไว� โดยมีการบริหารทรัพยากรอย:างมีประสิทธิภาพและคุ�มค:า  
3. รายงานข�อมูลท่ีมีสาระสําคัญ ท้ังด�านการเงิน การบริหาร และการดําเนินงาน มีความถูกต�องเช่ือถือได�  
4. การดําเนินงานและการปฏิบัติงาน เป;นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและข�อกําหนดท่ีสอดคล�องกับกฎหมายและ

ข�อบังคับอ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินธุรกิจ 
5. มีความปลอดภัยของทรัพย9สิน บุคลากร รวมท้ังข�อมูลในระบบสารสนเทศ  
6. มีการกํากับดูแลและการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมมีประสิทธิผล 
7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอย:างต:อเน่ือง  

 

11.1   ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท   
  ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2562  เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ9 2562  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบท้ัง
คณะเข�าร:วมประชุมด�วย คณะกรรมการได�ร:วมกันพิจารณาและประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซ่ึง
คณะกรรมการตรวจสอบได�สอบทานความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในท่ีสอดคล�องและเป;นไปตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) 
  คณะกรรมการบริษัทได�สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทแล�วสรุปได�ว:าบริษัทมีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท่ีเพียงพอและเหมาะสมตามแบบประเมินความเพียงพอ ครอบคลุม 5 หัวข�อหลัก ตามหลักการของ COSO โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

1. การควบคุมภายในองค7กร  (Control  Environment) 
 บริษัทมีโครงสร�างองค9กร และสภาพแวดล�อมท่ีส:งเสริมให�การปฏิบัติงานเป;นไปอย:างมีประสิทธิภาพ และมีการ

ควบคุมภายในท่ีเพียงพอ มีการแบ:งแยกหน�าท่ีความรับผิดชอบของแต:ละฝZายอย:างแน:ชัด เพ่ือประโยชน9ในการติดตาม
ตรวจสอบ  ในการดําเนินงาน และมีการปรับปรุงระบบงานย:อยเพ่ือให�มีประสิทธิภาพท่ีรัดกุม และลดการทํางานท่ีซํ้าซ�อน 
เพ่ือให�ทุกฝZายปฏิบัติงานภายใต�มาตรฐานเดียวกัน  นอกจากน้ียังได�กําหนดเปRาหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจนในแต:ละป?โดย
คํานึงถึงปOจจัยต:างๆ เช:น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแข:งขัน  

 
 
 

11. ก�	��������������ก�	�	��	�
�ก�	���� �!"�� 
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2. การประเมินความเสี่ยง   (Risk Assessment) 
 บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามลักษณะของกิจการความเหมาะสมและประเภทของความเสี่ยงโดย

ประเมินจากปOจจัยภายใน  ภายนอก   เพ่ือหามาตรการปRองกัน  และบริหารความเสี่ยงให�อยู:ในระดับท่ีปลอดภัยต:อกิจการและ
พนักงานท่ีองค9กรยอมรับได�  และไม:ส:งผลกระทบต:อการดําเนินงานของบริษัทเป;นสําคัญ 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control  Activities) 
บริษัทกําหนดขอบเขตหน�าท่ีของคณะกรรมการและฝZายบริหารตามลําดับข้ันอย:างชัดเจน  รวมถึงกําหนด

อํานาจในการบริหารงานและอนุมัติรายการของแต:ละระดับตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
บริษัท  เพ่ือให�มีความโปร:งใส  ดูแลผลประโยชน9ให�แก:ผู�ถือหุ�นและผู�มีส:วนได�เสีย  และไม:ก:อให�เกิดความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน9และผลประโยชน9ทับซ�อน 

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข+อมูล (Information & Communication) 
 บริษัทมีการบริหารงานโดยนําสารสนเทศท่ีทันสมัยและมีระบบการสื่อสารภายใน  ภายนอกองค9กร  ท่ีรวดเร็ว  
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารได�อย:างรวดเร็ว และได�มีการพัฒนาสารสนเทศอย:างต:อเน่ือง  เพ่ือสนับสนุน
องค9กรให�มีความคล:องตัวและเพ่ิมศักยภาพในระบบงานและตอบสนองต:อการเติบโตของบริษัทท่ีเห็นได�อย:างชัดเจน 

5. ระบบการติดตามการปฏิบัติงาน (Monitoring Activities) 
บริษัทมีระบบการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานท่ีดี เพ่ือให�มั่นใจได�ว:า มาตรการและระบบการควบคุม

ภายในน้ันมีประสิทธิผลอยู:เสมอสามารถตอบสนองต:อการเปลี่ยนแปลงได�อย:างเหมาะสม ทันเวลา และบริษัทได�จัดให�พนักงาน
ระดับหัวหน�างานมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู�ใต�บังคับบัญชา และยังจัดให�มีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี 
ฝZายบริหารใส:ใจต:อการบริหารจัดการท่ีรวดเร็วและสัมฤทธ์ิผลตรงตามเปRาหมาย  สามารถรายงานผลต:อคณะกรรมการบริษัท
อย:างชัดเจนและสม่ําเสมอ 

 

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได�ให�ความสําคัญในการจัดให�มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดย

มอบหมายให�คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด�วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท:าน  ให�ดูแลและสอบทานระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทอย:างต:อเน่ือง ให�มีประสิทธิภาพเพียงพอและถูกต�องตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีความโปร:งใส และ
ถูกต�องเช่ือถือได�   โดยมีฝZายตรวจสอบภายในทําหน�าท่ีตรวจสอบและสอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝZายต:าง ๆ  รายงาน
ตรงต:อคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือให�เกิดความมั่นใจว:า การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช�ทรัพยากร
ต:าง ๆ ของบริษัทอย:างคุ�มค:าสมประโยชน9 รวมถึงมีการควบคุมด�านการดําเนินงาน ด�านรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกต�อง 
เช่ือถือได�และทันเวลา  รวมท้ังการปฏิบัติตามนโยบาย  และให�เป;นไปตามข�อกําหนดกฎหมายและข�อบังคับของทางราชการ  มี
การทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมอย:างสม่ําเสมอ  เพ่ือให�สามารถดําเนินธุรกิจให�เกิดประโยชน9สูงสุดต:อผู�ถือ
หุ�น  บนพ้ืนฐานความเป;นธรรมของผลประโยชน9ของผู�มีส:วนได�เสียทุกฝZาย  นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน�าท่ีใน
การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต:งตั้งผู�สอบบัญชี รวมท้ังค:าตอบแทนของผู�สอบบัญชี  พิจารณาการเปBดเผยข�อมูลของบริษัท
ในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน9ให�มีความถูกต�องครบถ�วน 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว:าระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเป;นไปอย:างมีอิสระ เพียงพอ 
เหมาะสม และมีประสิทธิผล การปฏิบัติงานของหน:วยงานตรวจสอบภายในเป;นไปตามเปRาหมายท่ีวางไว� มีการประสานงานท่ีดี
กับฝZายจัดการและผู�สอบบัญชี  ท้ังน้ีไม:พบประเด็นหรือข�อบกพร:องท่ีอาจส:งผลกระทบต:อบริษัทฯ อย:างมีนัยสําคัญ  แสดงให�
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เห็นว:าบริษัท ให�ความสําคัญต:อการควบคุมภายใน สามารถสร�างความมั่นใจอย:างสมเหตุสมผล จึงสรุปได�ว:าบริษัทฯ มีระบบ
ควบคุมภายในท่ีเพียงพอ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ผลการประเมินการควบคุมภายในสําหรับป? 2561  ของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน ฝZายจัดการและหัวหน�าฝZายตรวจสอบภายในมีความเห็นว:า บริษัทมีมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยส:วนใหญ:สอดคล�อง
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน อย:างไรก็ดี คณะกรรมการตรวจสอบมีข�อเสนอแนะว:าควร
เพ่ิมเติมในเรื่องการรายงานการบริหารความเสี่ยงเป;นระยะ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  แสดงความเห็นอย:างเป;นอิสระ พิจารณาเห็นชอบต:อระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
โดยทําหน�าท่ีพิจารณาการบริหารงาน    การดําเนินงานองค9กร    ความเห็นชอบต:อรายงานทางการเงิน   ให�คําปรึกษาต:างๆ  
และประเมินงานตรวจสอบภายในของบริษัท   คณะกรรมการบริษัทบริหารจัดการองค9กรให�มีการปฏิบัติตามหลักการท่ี
เหมาะสม เพ่ือให�มีการปฏิบัติงานสอดคล�องกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย9แห:งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายธุรกิจท่ีเก่ียวข�อง    

ผู+ตรวจสอบภายใน  มีหน�าท่ีในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให�บรรลุตามวัตถุประสงค9การควบคุมภายใน 
โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ร:วมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ในสาระสําคัญอย:าง
เพียงพอ  เพ่ือให�มีระบบงานหรือกระบวนการทํางาน มีการจัดการอย:างเป;นระบบ และมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีผู�บริหารทุกส:วน
งานมีส:วนร:วมในการพิจารณาวิธีการปรับปรุง/แก�ไขให�มีวิธีการปฏิบัติงานท่ีสอดคล�องนโยบายบริษัท และมีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอ    

 11.3  การบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทและบริษัทย:อยได�ให�ความสําคัญเป;นอย:างยิ่ง สําหรับการบริหารความเสี่ยง  โดยตระหนักถึงความสําคัญของ
การบริหารจัดการองค9กรท่ีดีเพ่ือขับเคลื่อนองค9กรให�มีการเติบโตและขยายธุรกิจอย:างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินท่ีมั่นคงและ
สามารถสร�างผลตอบแทนให�แก:ผู�ถือหุ�นในระดับท่ีเหมาะสม  ดังน้ัน บริษัทและบริษัทย:อยจึงให�มีการนําระบบการบริหารความ
เสี่ยงมาปฏิบัติโดยมีกรอบการดําเนินงานและข้ันตอนการบริหารความเสี่ยงสอดคล�องกับหลักเกณฑ9ของ  The  Committee  
of  Sponsoring  Organizations  of  the  Tread  way  Commission (COSO) ซ่ึงเป;นมาตรฐานสากล  เพ่ือให�ผู�เก่ียวข�อง
มีความเข�าใจหลักการบริหารความเสี่ยงและนําไปประยุกต9 ใช�ได�อย:างเหมาะสมโดยมีกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและ
แผนดําเนินการท่ีได�รับอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ9 2559   ดังน้ี 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค7กร    

1. กําหนดให�การบริหารความเสี่ยงเป;นความรับผิดของพนักงานในทุกระดับช้ันท่ีต�องตระหนักถึงความเสี่ยง ท่ีมีในการ
ปฏิบัติงานในหน:วยงานของตนและองค9กร และต�องให�ความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงด�านต:าง ๆ ให�อยู:ในระดับ
ท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

2. กําหนดให�ทุกหน:วยงานมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง กําหนดตัวช้ีวัดความเสี่ยง  แนวทางการปRองกัน
และบรรเทาความเสี่ยงหรือความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมถึงติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย:าง
สม่ําเสมอ  พร�อมท้ังจัดทํารายงานท่ีเก่ียวกับความเสี่ยงตามกรอบการดําเนินงานและข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง 

3. กําหนดให�กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป;นส:วนหน่ึงในการตัดสินใจ  การวางแผนกลยุทธ9  แผนงาน  และการ
ดําเนินงานของบริษัท 
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4. เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงท่ีอาจจะมีผลกระทบต:อบริษัทและบริษัทย:อย   จะต�องรายงานความ
เสี่ยงน้ันให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องรับทราบโดยทันทีเพ่ือดําเนินการจัดการกับความเสี่ยงน้ันต:อไป 

5. มุ:งส:งเสริม  สนับสนุน  และให�ความรู�ความเข�าใจในกระบวนการและแนวทางการบริหารความเสี่ยงแก:ผู�บริหารและ
พนักงานอย:างต:อเน่ือง  เพ่ือเป;นการปลูกฝOงสร�างนิสัยให�บุคลากรทุกระดับขององค9กรได�ตระหนักถึงความสําคัญและ
ความมีส:วนร:วมรับผิดชอบในการดําเนินการด�านบริหารความเสี่ยงขององค9กร ให�เป;นส:วนหน่ึงของวัฒนธรรมท่ี
นําไปสู:การสร�างมูลค:าเพ่ิม (Value Creation) 

 

 เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2559   บริษัทได�มีการแต:งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ข้ึนมา โดยกําหนดบทบาท 
อํานาจ หน�าท่ี  ไว�ดังน้ี 
 ขอบเขต อํานาจ หน+าท่ี ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 

1. จัดทํา / ปรับปรุง / แนะนํา และอนุมัติ กรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทซ่ึง
ประกอบไปด�วย นโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงท่ียอมรับได�และ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

2. สนับสนุน /ส:งเสริม / พัฒนาและสื่อสารการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให�เป;นกระบวนการท่ี
ต:อเน่ือง เป;นไปตามวัตถุประสงค9และเปRาหมายของบริษัท และเป;นวัฒนธรรมในองค9กร 

3. ติดตาม / ให�ข�อสังเกต / กํากับดูแล / การบริหารความเสี่ยงให�เป;นไปตามนโยบายหรือคู:มือการบริหารความ
เสี่ยง 

4. นําเสนอความคืบหน�าและรายงานผลการดําเนินงานกับคณะกรรมการตรวจสอบป?ละ 1 ครั้ง                                                          

 บริษัทมีการพิจารณาและประเมินปOจจัยความเสี่ยงของธุรกิจในด�านต:าง ๆ พร�อมท้ังมีมาตรการปRองกันความเสีย่งให�
อยู:ในระดับท่ีเหมาะสมและสอดคล�องในแต:ละสถานการณ9 
 

11.4    หัวหน+างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
ชื่อหัวหน+างานผู+ตรวจสอบภายใน   :    นายคมวุฒิ     พรนราดล 
ปEจจุบัน  :  เป;นพนักงานของ บริษัท แคปปBทอล  เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร9ค จํากัด  (มหาชน)  ซ่ึงเป;นบรษัิทใหญ:โดยได�รบั 
               มอบหมายให�เป;นหัวหน�างานตรวจสอบภายในของบรษัิท เอ้ือวิทยา  จํากัด (มหาชน) 
รายละเอียดข�อมูลของผู�ดํารงตําแหน:งหัวหน�างานตรวจสอบภายในของบริษัท  โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับหัวหน+างานผู+ตรวจสอบภายใน 
               คณะกรรมการตรวจสอบ  หมายถึง  กรรมการบริษัทท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท / ท่ีประชุมผู�ถือ
หุ�น  ให�ทําหน�าท่ีในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามท่ีได�รับมอบหมาย เพ่ือให�เป;นตามกฎหมาย ระเบียบ  ข�อบังคับต:างๆ ตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  (Good Corporate Governance)  

มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 8/2552  เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2552 ได�มีมติแต:งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีวาระอยู:ในตําแหน:งตามวาระการดํารงตําแหน:งกรรมการ (แต:งตั้งล:าสุด วันท่ี 26 กุมภาพันธ9 2562) 
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รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ตําแหน#ง 

1.  ร.ต.ท. ศิวะรักษ9  พินิจารมณ9 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายเพียรชัย ถาวรรัตน9      กรรมการตรวจสอบ 

3.  ดร. นที นาคธนสุกาญจน9 กรรมการตรวจสอบ 
                

  โดยมี  นายคมวุฒิ  พรนราดล  เป;นเลขาคณะกรรมการตรวจสอบ     

 กรรมการตรวจสอบ  เป;นผู�มีความรู�และประสบการณ9ในการสอบทานความน:าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัท และ 
กรรมการตรวจสอบของบริษัททุกท:าน ไม:ได�เป;นผู�ถือหุ�นของบริษัท  ไม:มีความสัมพันธ9ทางธุรกิจหรือการให�บริการทางวิชาชีพ
กับทางบริษัท  บริษัทย:อย  บริษัทร:วม  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง และไม:ได�ดํารงตําแหน:งเป;นกรรมการตรวจสอบ
บริษัทย:อยหรือบริษัทร:วม 

อํานาจ-หน�าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.  สอบทานให�บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย:างถูกต�องและเพียงพอ 
2. สอบทานให�บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(INTERNAL  AUDIT) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมท้ังพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ
บุคลากร และความเป;นอิสระของหน:วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให�ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต:งตั้ง  โยกย�าย ความดี ความชอบ  และการเลิกจ�างหัวหน�าหน:วยงานตรวจสอบภายใน  หรือหน:วยงาน
อ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

จากอํานาจ - หน�าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ข�อ 2.  จะเห็นว:า คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจใน
การแต:งตั้ง ถอดถอน และโยกย�ายผู�ดํารงตําแหน:งหัวหน�างานผู�ตรวจสอบภายในของบริษัท ซ่ึงนายคมวุฒิ    พรนราดล  เป;น
บุคคลท่ีคณะกรรมการตรวจสอบให�ความเห็นว:าเป;นผู�เหมาะสมและมีคุณสมบัติในการดํารงตําแหน:งหัวหน�างานผู�ตรวจสอบ
ภายในว:ามีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีหัวหน�างานผู�ตรวจสอบภายในของบริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด  (มหาชน)  นอกจากน้ี 
นายคมวุฒิ   พรนราดล  ยังรับหน�าท่ีเป;น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบด�วยอีกตําแหน:งหน่ึง 
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1. การเปuดเผยข+อมูลรายการระหว#างกัน มีดังน้ี       
 

บริษัทท่ีเกี่ยวข+องกัน ลักษณะความสัมพันธ7 ประเภทรายการ 

มูลค#า
รายการ 
(ล+าน
บาท) 

ความจําเปIนและความ
สมเหตุสมผล 

บริษัท แคปปBทอล เอ็นจิเนียริ่ง 
เน็ตเวิร9ค จํากัด  (มหาชน) 

เป;นบริษัทใหญ: 
ค:าบริการ 
ดอกเบ้ียจ:าย 

5.63 
4.20 

ค:าบริการตรวจสอบภายใน 
เงินกู�ยืมระยะส้ัน 

บริษัท อีเอ็มซี จํากัด (มหาชน) เป;นกิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน 
โดยมีผู�ถือหุ�นร:วมกัน 

รับจ�างทําของ 
ซ้ือสินค�า 

29.08 
     2.30 

ธุรกิจปกติ 
และซ้ือขายในราคาตลาด 

บริษัท ดับเบิลยูเจซี                       
เอ็นเตอร9ไพรซ9  จํากัด 

เป;นกิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน 
โดยมีผู�ถือหุ�นร:วมกัน 

ขายสินค�า 
ค:าเช:า 
ค:าจ�างเหมา 

1.03 
2.4 

63.91 

ธุรกิจปกติ 
และซ้ือขายในราคาตลาด 

บริษัท เอชทีพี แอนด9 เซ็น คอร9
เปอเรช่ัน จํากัด 

เป;นกิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน 
โดยมีผู�ถือหุ�นร:วมกัน 

- ไม:มีรายการ - - - 

บริษัท ระยองไวร9 อินดัสตรีส9 
จํากัด (มหาชน) 

เป;นกิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน 
โดยมีผู�ถือหุ�นร:วมกัน 

ดอกเบ้ียจ:าย 1.40 เงินกู�ยืมระยะส้ัน 

บริษัท เอ็นเนซอล  จํากัด เป;นกิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน 
โดยมีผู�ถือหุ�นร:วมกัน 

ดอกเบ้ียจ:าย 4.15 เงินกู�ยืมระยะส้ัน 

บริษัท ไปป\ ไลน9                            
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

เป;นกิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน 
โดยมีผู�ถือหุ�นร:วมกัน 

- ไม:มีรายการ - - - 

บริษัท ปBคนิค คอร9ปอเรช่ัน 
จํากัด (มหาชน) 

เป;นกิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน - ไม:มีรายการ - - - 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด 
(มหาชน) 

เป;นกิจการท่ีเกี่ยวข�องกัน ซ้ือสินค�า 0.04 ธุรกิจปกติและซ้ือขายในราคา
ตลาด 

ผู�บริหาร ผู�บริหารของบริษัท - ไม:มีรายการ - - - 

 

2.  ความจําเปIนและความสมเหตุสมผลของรายการระหว#างกัน 
  การรับจ�างทําของและขายสินค�าให�บริษัทท่ีเก่ียวข�องกันในป?ท่ีผ:านมาท้ังหมดเป;นการดําเนินธุรกิจตามปกติของ

บริษัท โดยทําการซ้ือและขายในราคาตลาด  
 

3.  นโยบายและแนวโน+มในการทํารายการระหว#างกันในอนาคต 
     ยังไม:มีนโยบาย  

12. รายการระหว#างกัน 
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ส#วนท่ี 3  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
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13.1 ข-อมูลทางการเงินโดยสรุป 

  สรุปรายงานของผู-สอบบัญชี 

  รายงานของผู�สอบบัญชีสําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ในป% 2561  ตรวจสอบโดย ดร.สุวัจชัย  
เมฆะอํานวยชัย  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638 ได�แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย4างไม4มีเง่ือนไข ว4างบ
การเงินรวมของบริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย4อย (กลุ4มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ4มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ
ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับป%สิ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกต�องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
 

  รายงานของผู�สอบบัญชีสําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ในป%  2560  ตรวจสอบโดย  นายพิสิฐ   ทาง
ธนกุล ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4095 ได�แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย4างไม4มีเง่ือนไข ว4างบการเงินรวม
ของบริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย4อย (กลุ4มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดง
ฐานะการเงินรวมของกลุ4มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการ
ดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับป%สิ้นสุดวัน
เดียวกัน โดยถูกต�องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

   รายงานของผู�สอบบัญชีสําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ในป%  2559  ตรวจสอบโดย  นายพิสิฐ   ทาง
ธนกุล ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4095 ได�แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย4างไม4มีเง่ือนไข ว4างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัทได�แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน)  
และบริษัทย4อย  และของเฉพาะบริษัท เอ้ือวิทยา  จํากัด (มหาชน)  ณ วันท่ี 31  ธันวาคม  2559  และผลการดําเนินงานรวม
และผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท  และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท  สําหรับป%สิ้นสุดวันเดียวกัน โดย
ถูกต�องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  

 

 

 

 

 

 

13. ข-อมูลทางการเงินที่สําคัญ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต#อรายงานทางการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย4อย ได�จัดทําข้ึนภายใต�
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงกําหนดให�ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และบันทึกบัญชีด�วยความ
ระมัดระวัง ประกอบกับการใช�ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท   ท่ีต�องสะท�อน
ผลการดําเนินงานท่ีเปEนจริงของบริษัทและบริษัทย4อย 

 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในด�านคุณภาพของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท   โดยให�
มีการสอบทาน ข�อมูลทางการเงิน และจัดให�มีการเปFดเผยข�อมูลท่ีสําคัญเพ่ิมเติมอย4างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
มีคําอธิบายและการวิเคราะหG เพ่ือประโยชนGของผู�ถือหุ�นและผู�ลงทุนท่ัวไปในการใช�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 

คณะกรรมการบริษัทได�แต4งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด�วยกรรมการท่ีเปEนอิสระ กํากับดูแลคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในให�มีประสิทธิผล เพ่ือให�มั่นใจได�ว4ามีการ
บันทึกข�อมูลทางบัญชีถูกต�อง ครบถ�วนอย4างเพียงพอ ท่ีรักษาไว�ซ่ึงทรัพยGสิน รวมท้ังปHองกันไม4ให�เกิดเหตุทุจริตหรือ การ
ดําเนินการท่ีผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงได�แสดงไว�
ในรายงานประจําป%น้ีแล�ว 

 

จากโครงสร�างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล4าว ตลอดจนผลการตรวจสอบของผู�สอบบัญชีรับ
อนุญาต งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ของบริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย4อย ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 ได�แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะ
บริษัท  และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท โดยถูกต�องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                
               (นายวุฒิชัย        ลีนะบรรจง) 

          ประธานกรรมการบริษัท 
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 13.1.1 งบการเงิน 
บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย#อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 

สินทรัพย7 
 

 
รายการ 

2561 (งบการเงินรวม) 2560 (งบการเงินรวม) 2559 (งบการเงินรวม) 

มูลค#า 
(ล-านบาท) 

(%)   มูลค#า 
(ล-านบาท) 

(%)   มูลค#า 
(ล-านบาท) 

(%) 

สินทรัพย7หมุนเวียน       
     เงินสดและรายการเทียบเท4าเงินสด 69.07 2.25 103.12 2.90 454.72 12.63 

     เงินลงทุนช่ัวคราว 0.88 0.03 0.87 0.02 0.86 0.02 

     ลูกหน้ีการค�าและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 578.51 18.81 648.66 18.21 477.68 13.26 

 เงินให�กู�ยืมระยะส้ันแก4บริษัทท่ีเกี่ยวข�องกัน 8.68 0.28 8.86 0.25 12.50 0.35 

     สินค�าคงเหลือ 544.14 17.69 596.32 16.74 419.39 11.64 

     สินทรัพยGหมุนเวียนอื่น 18.13 0.59 33.87 0.96 17.83 0.50 

     สินทรัพยGไม4หมุนเวียนท่ีจัดประเภทเปEนสินทรัพยG       

     ท่ีถือไว�เพ่ือขาย 152.17 4.95 - - - - 

รวมสินทรัพย7หมุนเวียน 1,371.58 44.58 1,391.70 39.08 1,382.98 38.40 

สินทรัพย7ไม#หมุนเวียน       
     เงินฝากท่ีติดภาระคํ้าประกัน 53.04 1.72 42.73 1.20 3.13 0.09 

     เงินลงทุนในบริษัทร4วม 133.19 4.33 122.08 3.43 227.21 6.31 

     ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณG 1,298.85 42.22 1,542.67 43.32 1,407.81 39.09 

     สินทรัพยGไม4มีตัวตน     172.47 5.61     375.41 10.54     424.00 11.77 

     ค4าความนิยม - - 46.29 1.30 98.60 2.74 

     สินทรัพยGภาษีเงินได�รอตัดบัญชี 14.03 0.46 10.04 0.28 13.76 0.38 

     สินทรัพยGไม4หมุนเวียนอื่น 33.19 1.08 30.30 0.85 44.07 1.22 

รวมสินทรัพย7ไม#หมุนเวียน 1,704.77 55.42 2,169.52 60.92 2,218.58 61.60 

รวมสินทรัพย7 3,076.35 100.00 3,561.22 100.00 3,601.56 100.00 
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บริษัท   เอ้ือวิทยา   จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย#อย 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

หนี้สินและส#วนของผู-ถือหุ-น 
 
รายการ 

2561 (งบการเงินรวม) 2560 (งบการเงินรวม) 2559 (งบการเงินรวม) 

มูลค#า 
(ล-านบาท) 

(%)   มูลค#า 
(ล-านบาท) 

(%)   มูลค#า 
(ล-านบาท) 

(%) 

หนี้สินหมุนเวียน       
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 62.73 2.04 63.33 1.76 243.31 6.76 

เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อ่ืน 543.46 17.67 500.78 14.06 266.09 7.39 

เงินกู�ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เก่ียวข�องกัน 238.50 7.75 168.50 4.73 - - 

เงินกู�ยืมระยะสั้นจากบริษัทอ่ืน 39.50 1.28 - - - - 

หุ�นกู�ระยะยาวที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป% - - 800.00 22.46 - - 

หนี้สินภายใต�สัญญาเช4าการเงินส4วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป% 6.83 0.22 7.99 0.22 9.37 0.26 

 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 35.45 1.15 31.15 0.87 18.60 0.52 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 926.47 30.11 1,571.75 44.12 537.37 14.92 

หนี้สินไม#หมุนเวียนอื่น       
หุ�นกู�ระยะยาว 600.00 19.50 - - 800.00 22.21 

หนี้สินภายใต�สัญญาเช4าการเงิน 2.17 0.07 9.02 0.25 13.53 0.38 

ประมาณการหนี้สินไม4หมุนเวียนสําหรับผลประโยชนGพนักงาน 37.28 1.21 38.95 1.09 34.76 0.97 

หนี้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี 34.62 1.13 42.92 1.21 68.26 1.90 

รวมหนี้สินไม#หมุนเวียน 674.07 21.91 90.89 2.55 916.55 25.45 

รวมหนี้สิน 1,600.54 52.02 1,662.64 46.67 1,453.92 40.37 

ส#วนของผู-ถือหุ-น       
ทุนเรือนหุ�น        
ทุนจดทะเบียน    
 หุ�นสามัญ 19,071,197,130 หุ�น มุลค4าหุ�นละ 1.00 บาท) 1,907.12 

 
1,907.12 

 
1,907.12 

 

ทุนที่ออกและชําระแล�ว 
 หุ�นสามัญ 13,162,517,864 หุ�น มูลค4าหุ�นละ 0.10 บาม 

      

ชําระครบแล�ว 1,316.25 42.79 1,316.25 36.96 1,316.25 36.55 

ส4วนเกินมูลค4าหุ�นสามัญ 264.33 8.59 264.33 7.42 264.33 7.34 

ส4วนเกินจัดสรร-ใบสําคัญแสดงสิทธิ 310.00 10.08 310.00 8.70 310.00 8.61 

กําไร  (ขาดทุน) สะสม       

   จัดสรรแล�ว  - ทุนสํารองตามกฎหมาย 17.90 0.58 17.86 0.50 16.17 0.45 

   ยังไม4ได�จัดสรร  (661.84) (21.51) (271.66) (7.63) (13.47) (0.37) 

องคGประกอบอ่ืนของส4วนของผู�ถือหุ�น          

    ผลกําไรที่ยังไม4เกิดข้ึนจริงจากการตีมูลค4าที่ดิน 223.92        7.27 223.92        6.31 180.62        5.02 

   ผลต4างสะสมจากการแปลงค4างบการเงิน 0.17        0.01 (0.16) - - - 

   การเปลี่ยนแปลงสัดส4วนในบริษัทย4อย (7.19)      (0.23) (7.19)      (0.20) - - 

รวมส#วนของบริษัทใหญ# 1,463.54 47.58 1,860.54 51.82 2,073.90 57.58 

ส4วนได�เสียที่ไม4มีอํานาจควบคุม 12.27 0.41 45.23 1.26 73.74 2.05 

           รวมส#วนของผู-ถือหุ-น 1,475.81 47.98 1,898.58       53.33 2,147.64       59.63 

รวมหนี้สินและส#วนของผู-ถือหุ-น 3,076.35 100.00 3,561.22 100.00 3,601.56 100.00 
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บริษัท   เอ้ือวิทยา    จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย#อย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 

รายการ 
2561 (งบการเงินรวม) 2560 (งบการเงินรวม) 2559 (งบการเงินรวม) 
  มูลค#า 

(ล-านบาท) 
(%)   มูลค#า 

(ล-านบาท) 
(%)   มูลค#า 

(ล-านบาท) 
(%) 

รายได-       
     รายได�จากงานโครงการ 1,026.59 67.88 923.88 67.38 765.90 67.10 

     รายได�จากการขายสินค�าอุตสาหกรรม 10.42 0.69 11.31 0.82 18.96 1.66 

     รายได�จากการขายสินค�าอ่ืน 7.96 0.53 30.72 2.24 44.54 3.90 

     รายได�จากการขายกระแสไฟฟHา 422.87 27.96 355.39 25.92 271.00 23.74 

     รายได�อ่ืน 44.43 2.94 49.92 3.64 40.99 3.60 

รวมรายได- 1,512.27 100.00 1,371.22 100.00 1141.39 100.00 

ค#าใช-จ#าย       
     ต�นทุนงานโครงการ 963.28 63.70 868.12 63.31 689.38 60.40 

     ต�นทุนขายสินค�าอุตสาหกรรม 9.44 0.62 7.75 0.57 13.39 1.17 

     ต�นทุนขายสินค�าอ่ืน 38.36 2.54 66.36 4.84 63.05 5.52 

     ต�นทุนขายไฟฟHา 454.20 30.03 364.14 26.56 212.85 18.65 

     ค4าใช�จ4ายในการขาย 5.44 0.36 10.21 0.74 12.35 1.08 

     ค4าใช�จ4ายในการบริหาร 155.60 10.29 129.72 9.46 164.87 14.44 

     ค4าใช�จ4ายอ่ืน 243.49 16.10 163.07 11.89 0.88 0.08 

     ต�นทุนทางการเงิน 67.70 4.48 52.64 3.84 59.52 5.21 

รวมค#าใช-จ#าย 1,937.51 128.12 1,662.01 121.21 1,216.28 106.56 

ส4วนแบ4งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส4วนได�เสีย (9.36) (0.62) (6.26) (0.46) (4.56) (0.40) 

กําไร(ขาดทุน)ก#อน(ค#าใช-จ#าย)รายได-ภาษีเงินได- (434.60) (28.74) (297.05) (21.66) (79.45) (6.96) 

(ค4าใช�จ4าย)รายได�ภาษีเงินได�  11.38 0.73 23.48 1.71 25.92 2.27 

(ขาดทุน)กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานต#อเนื่อง (423.22) (27.99) (273.57) (19.95) (53.53) (4.69) 

ขาดทุนสําหรับงวดจากการดําเนินงานท่ียกเลิก - - - - (2.51) (0.22) 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป  (423.22) (27.99) (273.57) (19.95) (56.04) (4.91) 

กําไรเ(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น       

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป%-สุทธิจากภาษี 0.46 0.03 37.63 2.74 (3.33) (0.29) 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  (422.76) (27.96) (235.94) (17.21) (59.38) (5.20) 

การแบ#งปDนกําไร (ขาดทุน) รวม       
ส4วนที่เปEนของบริษัทใหญ4 (390.12) (25.80) (250.97) (18.30) (35.41) (3.10) 
ส4วนที่เปEนของส4วนได�เสียที่ไม4มีอํานาจควบคุม (33.10) (2.19) (22.60) (1.65) (20.63) (1.81) 

 (423.22) (27.99) (273.57) (19.95) (56.04) (4.91) 

การแบ#งปDนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม       

ส4วนที่เปEนของบริษัทใหญ4 (389.80) (25.80) (213.37) (15.56) (38.74) (3.39) 

ส4วนที่เปEนของส4วนได�เสียที่ไม4มีอํานาจควบคุม (32.96) (2.18) (22.58) (1.65) (20.63) (1.81) 

 (422.76) (27.96) (235.95) (17.21) (59.38) (5.20) 

กําไร(ขาดทุน)ต#อหุ-น (แสดงในรูปแบบบาทต#อหุ-น)       

(ขาดทุน)กําไรต#อหุ-นข้ันพ้ืนฐาน       

จากการดําเนินงานต#อเนื่อง (0.0296)  (0.0191)  (0.0027)  

จากการดําเนินงานยกเลิก -  -  (0.0002)  

 (ขาดทุน)กําไรต#อหุ-นปรับลดจากการดําเนินงานต#อเนื่อง (0.0296)  (0.0191)  -  
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บริษัท   เอ้ือวิทยา   จํากัด (มหาชน) และบริษัทย#อย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
 

รายการ 
2561 (งบการเงินรวม) 2560 (งบการเงินรวม) 2559 (งบการเงินรวม) 

  มูลค#า 
(ล-านบาท) 

(%)   มูลค#า 
(ล-านบาท) 

(%)   มูลค#า 
(ล-านบาท) 

(%) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน       

    กําไร(ขาดทนุ)ก4อนภาษีเงินได� (434.61) (198.77) (297.05) (332.12) (81.97) (438.34) 

รายการปรับปรุง       

    ดอกเบ้ียรับ (1.40) (0.64) (9.07) (10.14) (3.38) (18.07) 

    ดอกเบ้ียจ4าย 67.67 30.95 48.23 53.92 55.87  298.77 

    หนี้สงสัยจะสูญ 0.29 0.13 4.74 5.30 5.06 27.06 

    ค4าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ) (14.12) (6.46) - - (2.50) (13.37) 

    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค4าสินค�าคงเหลือ (กลับรายการ)  22.71 10.39 1.90 2.12 0.28 1.50 

    ค4าเส่ือมราคา 106.88 48.88 91.14 101.90 72.07 385.40 

    ค4าตัดจาํหน4าย 48.56 22.21 48.71 54.46 44.89 240.05 

    ค4าใช�จ4ายผลประโยชนGพนักงาน 3.22 1.47 3.70 4.14 4.34 23.21 

    กําไรจากการขายเงินลงทนุช่ัวคราว - - - - (13.74) (73.48) 

    ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปล่ียนยังไม4เกิดขึ้นจริง 0.64 0.29 0.49 0.55 - - 

    ขาดทุนจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย4อย - - - - 0.88 4.71 

    ขาดทุนจากการขายเงินลงทนุในบริษัทร4วมและใบสําคัญแสดงสิทธ ิ 15.56 7.12 - - - - 

    ขาดทุนจากการด�อยค4าของสินทรัพยGไม4หมุนเวียนที่จดัประเภท 
    เปEนสินทรัพยGทถีือไว�เพือขาย 

21.20 9.70 
- - - - 

    ขาดทุนจากการด�อยค4าของเงินลงทนุในบริษัทร4วม 27.86 12.74 110.75 123.83 - - 

    ขาดทุนจากการด�อยค4าของอุปกรณG 28.51 13.04 - - - - 

    ขาดทุนจากการด�อยค4าของสินทรัพยGไม4มีตัวตน 154.21 70.53 - - - - 

    ขาดทุนจากการด�อยค4าของความนิยม 46.29 21.17 52.32 58.50 - - 

    ส4วนแบ4งขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร4วม 9.36 4.28 6.26 7.00 1.15 6.15 

    ส4วนแบ4งขาดทนุในกจิการร4วมค�า - - - - 3.41 18.24 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย7และหนี้สินดําเนินงาน       

    ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 84.65 38.71 (175.14) (195.82) 5.14 27.49 

    สินค�าคงเหลือ(เพ่ิมขึ้น) ลดลง 29.47 13.48 (178.99) (200.12) 22.06 117.97 

    สินทรัพยGหมนุเวียนอืน่ (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 17.35 7.94 (17.87) (19.98) (5.47) (29.25) 

    สินทรัพยGไม4หมนุเวียนอืน่ (เพ่ิมขึน้) ลดลง 0.16 0.07 0.01 0.01 - - 

    เจ�าหนีก้ารค�าและเจ�าหนี้หมนุเวียนอื่น เพ่ิมขึ้น (7.42) (3.39) 242.85 271.52 (34.81 (186.15) 

    จ4ายผลประโยชนGพนักงาน (4.89) (2.24) (6.32) (7.07) (6.26) (33.48) 

    หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4.30 1.97 12.54 14.02 (1.71) (9.14) 

เงินสดจากการดําเนนิงาน 226.45 103.57 (60.80) (67.98) 65.32 349.30 

    รับดอกเบ้ีย 0.73 0.33 8.61 9.63 7.01 37.43 

    เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได� 21.47 9.82 21.26 23.77 23.53 125.83 

    จ4ายดอกเบ้ีย (3.96) (1.81) (45.23) (50.57) (50.37) (269.36) 

   จ4ายภาษีเงินได� (26.04)     (11.91) (13.28)     (14.85) (26.78) (143.21) 

เงินสดสุทธิได-มาจาก (ใช-ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 218.65 100.00 (89.44) (100.00) 18.70 100.00 
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บริษัท   เอ้ือวิทยา   จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย#อย 
งบกระแสเงินสด  (ต#อ) 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
 

 
รายการ 

2561 (งบการเงินรวม) 2560 (งบการเงินรวม) 2559 (งบการเงินรวม) 

  มูลค#า 
(ล-านบาท) 

(%)   มูลค#า 
(ล-านบาท) 

(%)   มูลค#า 
(ล-านบาท) 

(%) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

    เงินสดจ4ายเพ่ือเงินลงทุนช่ัวคราว-เงินฝากประจาํ (0.01) (0.01) (0.01) 0.00 (0.01) - 

    เงินฝากธนาคารที่ตดิภาระคํ้าประกันเพ่ิมขึ้น (11.31) (7.36) (39.60) (16.68) (1.60) (0.20) 

    เงินสดจ4ายเพ่ือเงินให�กู�ยืมระยะส้ันแก4บรษัิทที่เกี่ยวข�องกนั - - (9.35) (3.94) (119.78) (15.34) 

    เงินสดจ4ายเพ่ือซ้ืออุปกรณG (56.20) (36.59) (166.15) (70.00) (152.27) (19.51) 

    เงินสดจ4ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยGไม4มีตัวตน (0.08) (0.05) (0.12) (0.05) (0.17) (0.02) 

    เงินสดจ4ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร4วม (105.99) (69.01) (11.88) (5.00) (228.36) (29.26) 

    เงินสดจ4ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย4อย-สุทธิจากเงินสดที่ได�รับ (22.10) (14.39) (10.26) (4.33) (617.82) (79.15) 

    เงินสดรับคืนจากเงินให�กู�ยืมระยะส้ันแก4กิจการที่เกี่ยวข�องกนั - - - - 126.82 16.25 

    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย4อย - - - - 134.80 17.27 

    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร4วม 42.10 27.41 - - - - 

    เงินสดรับจากการขายกิจการร4วมค�า - - - - 66.00 8.46 

    เงินสดรับคืนจากเงินมัดจําเมือ่ซ้ือกิจการ - - - - 9.00 1.15 

    เงินสดรับจากการจําหน4ายอุปกรณG - - - - 2.80 0.36 

เงินสดสุทธิใช-ไปในกิจกรรมลงทุน (153.59) (100.00) (237.37) (100.00) (780.58) (100.00) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

    เงินเบิกเกินบัญชีเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (0.60) (0.61) 17.94 72.40 - - 

    เงินสดรับจากเงินกู�ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - - 80.00 322.84 - - 

    เงินสดรับจากเงินกู�ยืมระยะส้ันจากบริษัทใหญ4 40.00 40.36 80.00 322.84 - - 

    เงินสดรับจากเงินกู�ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข�องกัน 40.00 40.36 88.50 357.14 - - 

    เงินสดรับจากเงินกู�ยืมระยะส้ันจากบริษัทอืน่ 70.00 70.63 - - - - 

    เงินสดรับจากการออกหุ�นกู� 600.00 605.39 - - 800.00 119.55 

    เงินสดรับจากใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซ้ือหุ�น - - - - 0.03 0.00 

    เงินสดจ4ายชําระคืนเงินกู�ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  (800.00) (807.18) (280.00) (1,129.94) (104.55) (15.62) 

    เงินสดจ4ายชําระคืนเงินกู�ยืมระยะส้ันจากบริษัททีเ่กี่ยวข�องกัน (10.00) (10.09) - - - - 

    เงินสดจ4ายชําระคืนเงินกู�ยืมระยะส้ันจากบริษัทอืน่ (30.50) (30.77) - - - - 

    เงินสดจ4ายคืนหนี้สินภายใต�สัญญาเช4าการเงิน (8.01) (8.09) (11.22) (45.28) - - 

    เงินปPนผลจ4าย - - - - (26.32) (3.93) 

เงินสดสุทธิ(ใช-ไปใน)ได-มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (99.11) (100.00) (24.78) (100.00) 669.16 100.00 

 

เงินสดและรายการเทียบเท#าเงินสด(ลดลง)เพ่ิมข้ึนสุทธิ (34.05)  (351.60)  (92.72)  

เงินสดและรายการเทียบเท4าเงินสด ณ วันต�นป% 103.12  454.72  547.44  

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 0.01  -  -  

เงินสดและรายการเทียบเท#าเงินสด ณ วนัสิ้นป  69.08  103.12  454.72  
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13.1.2 อัตราส#วนทางการเงิน 
บริษัท   เอ้ือวิทยา  จํากัด (มหาชน)  

อัตราส#วนทางการเงินท่ีสําคัญ ตามงบการเงินรวม ณ  31 ธันวาคม 

 
 
 
 

อัตราส#วนทางการเงิน 
 

 สําหรับป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 

2561 2560 2559 

อัตราส#วนสภาพคล#อง (Liquidity Ratio)     

  
  

อัตราส4วนสภาพคล4อง  (Current Ratio) (เท4า) 1.48 0.89 2.57 

อัตราส4วนสภาพคล4องหมุนเร็ว (Quick Ratio) (เท4า) 0.70 0.48 1.74 

อัตราส#วนวิเคราะห7นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio)    

  
  

อัตราส4วนหน้ีสินต4อส4วนของผู�ถือหุ�น (D/E Ratio) (เท4า) 1.08 0.88 0.68 

อัตราส4วนหน้ีสินต4อส4วนของผู�ถือหุ�นของบริษัทใหญ4 (D/E Ratio) (เท4า) 1.09 0.90 0.70 

อัตราส4วนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (Interest Coverage) (เท4า) (5.28) (4.52) (0.26) 

อัตราส#วนแสดงประสิทธิภาพในการทํากําไร (Profitability Ratio)    

  
  
  
  

อัตรากําไรขั้นต�นต4อรายได� (Gross Profit Margin) (%) 3.11 4.73 14.26 

อัตรากําไรสุทธิต4อรายได� (Net Profit Margin) (%) (27.99) (19.95) (4.91) 

อัตราผลตอบแทนต4อสินทรัพยGรวม ( Return on Assets) (%) (0.12) (0.07) (0.01) 

อัตราผลตอบแทนต4อส4วนของผู�ถือหุ�น  (Return to Equity) (%) (29.45) (15.65) (3.70) 

อัตราส#วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Activity Ratio)    

  
  
  
  
  
  

อัตราส4วนหมุนเวียนของลูกหน้ีการค�า (Accounts Receivable Turnover) (เท4า) 3.10      3.72 3.90 

ระยะเวลาในการเก็บหน้ี (Average Collection Period) (วัน)        117        98 93 

อัตราส4วนหมุนเวียนสินค�าคงเหลือ (Inventory Turnover ) (เท4า) 2.44     2.50      2.19 

ระยะเวลาในการขายสินค�าเฉล่ีย (Average Sales Period) (วัน) 149 146 166 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยGถาวร (Fixed Asset Turnover) (เท4า) (33.46) (19.26) (5.64) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยGรวม (Total Asset Turnover) (เท4า) (14.13) (8.34) (2.21) 

ข-อมูลต#อหุ-น     

  กําไร(ขาดทุน) สุทธิต4อหุ�น (Earnings(Loss) per Share) บาท (0.0296)   (0.0191)  (0.0027) 



                             บริษัท  เอ้ือวิทยา  จํากัด  (มหาชน)            แบบ 56-1  ประจําป   2561  

   

- 105 - 

                                                                                             รับรองความถูกต�อง.......................................  

 
 

โครงสร-างอุตสาหกรรมของบริษัท เอ้ือวิทยา  จํากัด  (มหาชน) 
 อุตสาหกรรมเสาส#งไฟฟ[าแรงสูง 

อุตสาหกรรมเสาส4งไฟฟHาแรงสูงเปEนไปตามโครงการขยายระบบสายส4งไฟฟHาของการไฟฟHาฝxายผลิตและการไฟฟHา
ส4วนภูมิภาค ซ่ึงยังคงมีโครงการท่ีจะต�องดําเนินการตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟHาของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 
(PDP 2015) จากข�อมูลของการไฟฟHาฝxายผลิตแห4งประเทศไทย มีโครงการเก่ียวกับระบบส4งไฟฟHา ท่ีได�รับอนุมัติแล�ว 20
โครงการ อยู4ระหว4างดําเนินการ 16 โครงการ ยังไม4เริ่มดําเนินการ 4 โครงการ และมีโครงการท่ีอยู4ระหว4างขออนุมัติดําเนินการ
อีก 3 โครงการ  

ปPจจุบันมีผู�ผลิตเสาส4งไฟฟHาขนาดใหญ4 (ขนาด 500 กิโลโวลตG) ในประเทศอยู4เพียง 5 ราย โดยบริษัทมีส4วนแบ4ง
การตลาดในป% 2561 อยู4ท่ีประมาณ 30 เปอรGเซ็นตG  

 ปPจจัยท่ีจะส4งผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ  

- ความผันผวนของราคาวัตถุดิบท่ีผ4านมาราคามีการเปลี่ยนแปลงข้ึน/ลงบ�างโดยวัตถุดิบท่ีสําคัญคือเหล็ก และสังกะสี 
ซ่ึงราคาจะผันผวนตามภาวะตลาดโลก โดยในป% 2561ราคาเหล็กและราคาสังกะสีมีการปรับตัวสูงข้ึนช4วงต�นป%และลดลงช4วง
ปลายป%  ส4งผลกระทบต4อต�นทุนการผลิตทําให�ต�นทุนการผลิตผันผวนตามราคาวัตถุดิบท่ีเปลี่ยนแปลง 

- คู4แข4งรายใหม4  เน่ืองจากอุตสาหกรรมเสาส4งไฟฟHาแรงสูงยังมีความต�องการอยู4มาก  จึงคาดว4าอาจจะมีคู4แข4งรายใหม4 
อาจทําให�เกิดการแข4งขัน อย4างไรก็ตาม การเข�าสู4ธุรกิจดังกล4าวอาจมีข�อจํากัดในเรื่องประสบการณGและการรับรองจาก
หน4วยงานรัฐ แต4ในขณะเดียวกัน ผู�ผลิตเดิมก็ได�ให�ความสําคัญในการขยายตลาดต4างประเทศดังน้ันจึงคาดว4าผลกระทบของ
ผู�ผลิตรายใหม4ยังไม4รุนแรงในช4วงเวลาอันใกล� 

ความต�องการเสาส4งไฟฟHาแรงสูง 
 ความต�องการเสาส4งไฟฟHาแรงสูงในประเทศยังคงมีอัตราการขยายตัวอย4างต4อเน่ืองตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟHา
ของประเทศไทย พ.ศ. 2558- 2579 (PDF 2015) 
 อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคม 
 อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ยังต�องมีการขยายโครงข4ายเพ่ือให�บริการกับลูกค�าได�ครอบคลุมยิ่งข้ึน และเพ่ือรองรับ
เทคโนโลยี 5G ท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในอนาคต 

ปPจจัยท่ีจะส4งผลกระทบถึงการดําเนินการธุรกิจ 

- อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคม ซ่ึงใช�วัตถุดิบเหมือนกันกับอุตสาหกรรมเสาส4งไฟฟHาแรงสูง ดังน้ัน ความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบก็ส4งผลกระทบต4อต�นทุนการผลิตเช4นเดียวกัน  

ความต�องการเสาโทรคมนาคม 
ความต�องการเสาโทรคมนาคมในประเทศยังมีความต�องการต4อเน่ืองจากในป% 2560 อย4างไรก็ตาม อัตราการเติบโต

อาจแตกต4างจากเมื่อ 1-2 ป%ก4อน 
อุตสาหกรรมเสาโครงเหล็กสถานไีฟฟ[าย#อย 
ในการก4อสร�างสถานีไฟฟHาย4อยจําเปEนจะต�องออกแบบโครงเหล็กสําหรับรองรับอุปกรณGไฟฟHาต4างๆเช4นCircuit, 

Breakers, Disconnecting Switches, Lighting Arresters ท่ีจําเปEนต�องใช�ในสถานีไฟฟHาย4อย 
 

14. ก���	
�������������	�������������ก�� 
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 ความต�องการเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟHาย4อย  
ความต�องการเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟHาย4อยจะข้ึนอยู4กับการขยายระบบส4งของการไฟฟHาฝxายผลิต และการไฟฟHาส4วน

ภูมิภาค  และหากมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ4เกิดข้ึนและมีความต�องการไฟฟHาสูง ก็มีความจําเปEนท่ีจะต�องมีสถานีไฟฟHา
ย4อยควบคู4กันไปด�วย  

อุตสาหกรรมเสาโครงเหล็กท่ัวไป 
ในการดําเนินงานโครงเหล็กท่ัวไป  บริษัทสามารถให�บริการด�านการออกแบบ ปรับเปลี่ยนสัดส4วน รูปแบบ ขนาด

ความสูง คุณสมบัติ ขนาด และรูปแบบท่ีเหมาะสมกับโครงการก4อสร�างแต4ละแห4ง เพ่ือให�สอดคล�องตามความต�องการของ
ลูกค�า 
 ความต�องการโครงเหล็กท่ัวไป   
 โดยความต�องการโครงเหล็กท่ัวไปจะมีเพ่ิมข้ึนในระยะต4อไปอย4างต4อเน่ืองตามทิศทางของอุตสาหกรรมเหล็ก  
โดยเฉพาะในส4วนของการก4อสร�าง ซ่ึงใช�แทนผลิตภัณฑGคอนกรีตหรืออ่ืนๆ 

การบริการชุบสังกะส ี
 แนวโน�มของผลิตภัณฑGเหล็กท่ีมีข�อกําหนดให�มีการชุบสังกะสีเพ่ือปHองกันการผุกร4อนท่ีมีเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา และคาด
ว4ายังคงเพ่ิมข้ึนต4อไปอีกนานในอนาคต   จากแนวโน�มท่ีเห็นได�จากประเทศท่ีพัฒนาแล�ว  เน่ืองจาก UWC ให�บริการชุบสังกะสี
แก4ลูกค�ารายย4อยท่ัวไปเปEนการเสริมเท4าน้ัน 
 

อุปกรณ7สินค-าอุตสาหกรรม 
 UWC จัดจําหน4ายสินค�าอุตสาหกรรมในกลุ4มประเภทอุปกรณGส4งกําลัง เช4น โซ4เฟ�องเกียรGและมอเตอรG  โดยเน�นสินค�า
ยี่ห�อARNOLD และ RENOLD ซ่ึงเปEนสินค�าท่ีมีคุณภาพสูง 

ธุรกิจพลังงาน 
ในธุรกิจพลังงาน ต�นทุนของเช้ือเพลิงเปEนสิ่งท่ีสําคัญ บริษัทย4อยของ UWC มีการวางแผนเพ่ือรองรับความเสี่ยง

ดังกล4าวด�วยการปรับสูตรการใช�เช้ือเพลิงของโรงไฟฟHาด�วยการใช�ไม�สับแทนการใช�แกลบ และเตรียมการด�านการจัดหาวัตถุดิบ
ในแหล4งต4างๆ เพ่ือบริหารต�นทุนให�ต่ําท่ีสุด 

 

กลยุทธ7การตลาด 
1. การดําเนินงานของบริษัทผ4านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากบริษัท เอสจีเอส  (ประเทศ

ไทย) จํากัด  ผลิตภัณฑGท่ีผลิตได�แก4 เสาส4งไฟฟHาแรงสูง  เสาโทรคมนาคม  และเสาโครงสร�างเหล็กสถานีไฟฟHาย4อย   
เปEนผลิตภัณฑGท่ีได�รับการข้ึนบัญชีผลิตภัณฑGท่ีได�รับการจดทะเบียนจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑGอุตสาหกรรม  
ซ่ึงเปEนผลให�ลูกค�ามีความมั่นใจในด�านคุณภาพเปEนอย4างดี  บริษัทมีการพัฒนาปรับปรุงการบริหารการผลิต และ
ติดตามดูแลผลิตภัณฑGท่ีได�จําหน4ายไปแล�ว และติดตามปPญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือนํามาปรับปรุงตลอดเวลาเปEนผลให�ลกูค�ามี
ความพึงพอใจ สําหรับ คุณภาพและการบริการหลังการซ้ือขาย  รวมถึงการส4งมอบโครงการท่ีตรงต4อเวลาด�วย 

2. ในธุรกิจพลังงาน บริษัทย4อย ได�ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน4ายไฟฟHาจากพลังงานทดแทน  โดยจะจําหน4ายไฟฟHา
ให�กับการไฟฟHาส4วนภูมิภาค  ปPจจุบันโรงไฟฟHาของบริษัทมีกําลังการผลิตติดตั้งรวม 26.9 เมกะวัตตG  

ประเภทลูกค-าและกลุ#มลูกค-าเป[าหมาย 
บริษัทจําหน4ายผลติภณัฑGเกือบท้ังหมดให�แก4ลูกค�าภายในประเทศ ตามกลุ4มลูกค�า  ดังน้ี 
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1. กลุ4มผู�รับเหมาก4อสร�างจากต4างประเทศและในประเทศ ซ่ึงรับงานจากหน4วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ   เช4น 
การไฟฟHาฝxายผลิตแห4งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟHาส4วนภูมิภาค (กฟภ.) 

2. ลูกค�ารายย4อย ในส4วนของการขายสินค�าอุตสาหกรรมและการรับประกอบและติดตั้งโครงเหล็กท่ัวไป   
3. การให�บริการรับชุบสังกะสี   บริการรับชุบสังกะสีให�กับลูกค�าซ่ึงเปEนเอกชนท่ัวไป ซ่ึงผลิตภัณฑGของลูกค�ามี

ข�อกําหนดท่ีจะต�องชุบสังกะสี 
4. จําหน4ายผลิตภัณฑGสินค�าอุตสาหกรรม  เช4น โซ4  เฟ�อง มอเตอรGและเกียรG สําหรับใช�ในโรงงานอุตสาหกรรมท่ัวไป   

ยี่ห�อ RENOLD  และ ARNOLD  ซ่ึงมีคุณภาพสูงเปEนท่ียอมรับกันท่ัวไปในต4างประเทศ 
5. ธุรกิจพลังงาน  บริษัทย4อยจําหน4ายไฟฟHาให�กับการไฟฟHาส4วนภูมิภาค    

   

นโยบายราคา 
สําหรับ ธุรกิจเสาส4งไฟฟHาแรงสูงและเสาโทรคมนาคม บริษัท มีนโยบายกําหนดราคาท่ีสามารถแข4งขันได�ในธุรกิจ 

โดยมุ4งเน�นการบริหารต�นทุนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดอัตราการสูญเสียจากการผลิตให�น�อยท่ีสุด ทําให�บริษัทสามารถกําหนด
ราคาขายท่ีสามารถแข4งขันได�ในธุรกิจ ปPจจุบัน บริษัทมีนโยบายการกําหนดราคาผลิตภัณฑGโดยบวกเพ่ิมกําไรส4วนต4างจาก
ต�นทุน ซ่ึงมีปPจจัยท่ีนํามาพิจารณากําหนดราคาประกอบด�วย ราคาวัตถุดิบ อุปกรณG ส4วนประกอบต4างๆ ท่ีใช�ในการผลิต ความ
ยากง4ายของผลิตภัณฑG ช4วงเวลาท่ีเสนอราคา จํานวนและปริมาณงาน  กําลังการผลิต พร�อมท้ังพิจารณาประวัติลูกค�าแต4ละราย
ท่ีเคยมีธุรกรรมร4วมกัน  

ธุรกิจพลังงาน ราคาขายไฟฟHา จะเปEนไปตามข�อกําหนดท่ีมีการลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟHากับหน4วยงานรัฐ 
 

ช#องทางการจัดจําหน#าย 
บริษัทมีช4องทางการจัดจําหน4าย ดงัน้ี 
(1)    เสาส#งไฟฟ[าแรงสูง  

• จําหน4ายให�กับผู�รับเหมาก4อสร�างท้ังในประเทศและต4างประเทศท่ีรับงานโครงการก4อสร�างสายส4งไฟฟHาแรงสูงให�กับกา
ไฟฟHาฝxายผลิตแห4งประเทศไทยและการไฟฟHาส4วนภูมิภาค 

• จําหน4ายโดยตรงให�กับการไฟฟHาฝxายผลิตแห4งประเทศไทยและการไฟฟHาส4วนภูมิภาค  เมื่อมีการกําหนดให�มีการประมูล
ตรงกับผู�ผลิต 

(2)    เสาโทรคมนาคม  
จําหน4ายให�กับบริษัทเอกชนซ่ึงเปEนผู�รับเหมาก4อสร�างหลักให�กับบริษัทผู�ซ้ือท่ีได�รับสัมปทานให�ดําเนินการเครือข4าย
ระบบโทรคมนาคมจากการสื่อสารแห4งประเทศไทยและองคGการโทรศัพทGแห4งประเทศไทยเช4น AIS, DTAC, 
TRUEMOVE 

(3)    เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ[าย#อย  
จําหน4ายให�กับผู�รับเหมาก4อสร�างสถานีไฟฟHาย4อย ท่ีรับงานจากหน4วยงานรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 

(4) โครงเหล็กท่ัวไป 
จําหน4ายให�กับบริษัทเอกชนท่ัวไป ซ่ึงเปEนผู�รับเหมาติดตั้งงานโครงเหล็กหลังคา โครงเหล็กอาคารหรือโรงงาน  โครง
เหล็กปHายโฆษณา  หรือโครงเหล็กรั้วและทางเดิน ฯลฯ 
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โครงสร-างรายได- 
โครงสร�างรายได�ของบริษัทและบรษัิทย4อย  ตามงบการเงินรวมสําหรบัป%  2561  ป% 2560 และ ป% 2559 สรุปดังน้ี 
 

โครงสร-างรายได- 
ป  2561 

(ล�านบาท) 
% ป  2560 

(ล�านบาท) 
% ป 2559 

(ล�านบาท) 
% 

เสาส4งไฟฟHาแรงสูง 878.54 58.09 716.44 52.25 596.41 52.25 

เสาโทรคมนาคม 41.84 2.77 134.07 9.78 56.68 4.97 

โครงเหล็กสถานีไฟฟHาย4อย 74.37 4.92 70.04 5.11 98.68 8.65 

โครงเหล็กท่ัวไป 31.57 2.09 2.62 0.19 6.57 0.58 

บริการงานชุบสังกะส ี 0.27 0.02 0.71 0.05 7.56 0.66 

จัดจําหน4ายสินค�าอุตสาหกรรม 10.42 0.69 11.31 0.82 18.95 1.66 

จัดจําหน4ายสินค�าอ่ืน 7.96 0.53 30.72 2.24 44.53 3.90 

จัดจําหน4ายไฟฟHา 422.87 27.96 355.39 25.92 271.00 23.75 

รายได�อ่ืน  44.43     2.94 49.92     3.64 40.99     3.58 

รวม 1,512.27 100.00 1,371.22 100.00 1,141.39 100.00 
 

หมายเหต ุ :  รายได�อื่นประกอบด�วยรายได�จากการขายเศษวัตถุดิบ ,ดอกเบีย้รับและกาํไรจากการจําหน4ายทรัพยGสินเปEนต�น 
 

งานท่ียังไม#ส#งมอบ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2561 บริษัท มีงานโครงการท่ีอยู4ระหว4างดําเนินการและคาดว4าจะส4งมอบงาน 

ท้ังหมดในป% 2562 มีดังน้ี 
 

 
ชื่อโครงการ 

ปริมาณงาน 
(ตัน) 

มูลค#างานท่ียัง 
ไม#ส#งมอบ 
(ล-านบาท) 

เสาส4งไฟฟHาแรงสูง 2,137  78.850 

เสาโทรคมนาคม    86  17.415 

งาน สถานีไฟฟHาย4อย 2,639 178.652 

งานโครงเหล็กท่ัวไป     4    0.059 

      รวม 4,886 275.976 
 

การวิเคราะห7ผลการดําเนินงานในภาพรวม 
จากผลการดําเนินงานในป% 2561 บริษัทมีรายได�ซึ่งเปEนธุรกิจเสาส4งไฟฟHาแรงสูงและเสาโทรคมนาคม จํานวน 1,040 

ล�านบาท เพ่ิมข้ึนจากป% 2560 ท่ีมีรายได� 934 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนเปEนเงิน 106 ล�านบาท คิดเปEนร�อยละ 11.35  และมีกําไร
ข้ันต�น จํานวน 91 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนจากป% 2560 ท่ีกําไรข้ันต�น จํานวน 59 ล�านบาท เพ่ิมข้ึน 32 ล�านบาท คิดเปEนร�อยละ 
54.24 (รายละเอียดตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ท่ีแสดงในรายงานประจําป% 2561) 



                             บริษัท  เอ้ือวิทยา  จํากัด  (มหาชน)            แบบ 56-1  ประจําป   2561  

   

- 109 - 

                                                                                             รับรองความถูกต�อง.......................................  

 สําหรับป% 2561  บริษัทและบริษัทย4อยมีรายได�รวมท้ังสิ้น 1,512.27 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 141.05 ล�านบาท 
หรือร�อยละ 10.29  มีขาดทุนสุทธิรวมท้ังสิ้น 423.23 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนร�อยละ 54.71 เฉพาะขาดทุนสุทธิส4วนท่ีเปEนของบริษัท 
390.12 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนร�อยละ 55.44 เมื่อเปรียบเทียบกับช4วงเดียวกันของป% 2560 ซ่ึงมีรายได�รวมท้ังสิ้น 1,371.22 ล�าน
บาท และขาดทุนสุทธิรวมท้ังสิ้น 273.57 ล�านบาท เฉพาะขาดทุนสุทธิส4วนท่ีเปEนของบริษัท 250.97 ล�านบาท ท้ังน้ีภาพรวม
ของผลการดําเนินงานสําหรับป% 2561 เทียบกับช4วงเวลาเดียวกันของป% 2560 แสดงในตารางข�อมูลท่ี 1 ดังน้ี 
 

      ตาราง 1: แสดงภาพรวมผลการดําเนินงาน                                                          หน4วย : ล�านบาท 

    สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
  รายการ     เพ่ิม(ลด) 

    2561 2560 จํานวน  ร-อยละ 
1 รายได�จากการผลิตเสาโครงเหล็ก 1,026.59 923.88 102.71 11.12 

2 รายได�จากการขายสินค�าอุตสาหกรรม 10.42 11.31 (0.89) (7.87) 

3 รายได�จากการขายสินค�าอ่ืน 7.96 30.72 (22.76) (74.09 

4 รายได�จากการขายไฟฟHา 422.87 355.39 67.48 18.99 

5 รายได�อ่ืน 44.43 49.92 (5.49) (11.00) 

6 รวมรายได� 1,512.27 1,371.22 141.05 10.29 

7 รวมต�นทุนขายและค4าใช�จ4าย 1,946.87 1,668.27 278.60 16.70 

8 กําไร(ขาดทุน)ก4อนภาษีเงินได� (434.60) (297.05) (137.55) 46.31 

9 กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (423.23) (273.57) (149.66) 54.71 

10 กําไร(ขาดทุน)สุทธิส4วนท่ีเปEนของบริษัท (390.12) (250.97) (139.15) 55.44 

 

1.  การวิเคราะห7ผลการดําเนินงาน 
1.1 รายได- 

บริษัทและบริษัทย4อยมีรายได�รวมในป% 2561 จํานวน 1,512.27 ล�านบาท  เพ่ิมข้ึนจํานวน 141.05 ล�านบาท  เมื่อ
เปรียบเทียบกับช4วงเดียวกันของป% 2560 ซ่ึงมีจํานวน 1,371.22 ล�านบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร�อยละ 10.29  ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

- บริษัทมีรายได�จากการรับจ�างและงานโครงการ จํานวน 1,026.59 ล�านบาท  เพ่ิมข้ึนจํานวน 102.71 ล�านบาท  
หรือเพ่ิมข้ึนประมาณร�อยละ 11.12  เมื่อเปรียบเทียบกับช4วงเดียวกันของป% 2560  ซ่ึงมีจํานวน 923.88 ล�าน
บาท  เน่ืองจากได�ส4งมอบงานเพ่ิมข้ึน   

- บริษัทมีรายได�จากการขายสินค�าอุตสาหกรรม จํานวน 10.42 ล�านบาท  ลดลงจํานวน 0.89 ล�านบาท หรือ
ลดลงประมาณร�อยละ 7.87  เมื่อเปรียบเทียบกับช4วงเดียวกันของป% 2560 ซ่ึงมีจํานวน 11.31 ล�านบาท 

- บริษัทและบริษัทย4อยมีรายได�จากการขายสินค�าอ่ืน จํานวน 7.96 ล�านบาท ลดลงจํานวน 22.76 ล�านบาท หรือ
ลดลงประมาณร�อยละ 74.09 เมื่อเปรียบเทียบกับช4วงเดียวกันของป% 2560 ซ่ึงมีจํานวน 30.72 ล�านบาท  

- บริษัทและบริษัทย4อยมีรายได�จากการขายกระแสไฟฟHา จํานวน 422.87 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 67.48 ล�าน
บาท หรือเพ่ิมข้ึนประมาณร�อยละ 18.99 เมื่อเปรียบเทียบกับช4วงเดียวกันของป% 2560 ซ่ึงมีจํานวน 355.39 
ล�านบาท  เน่ืองจากมีปริมาณกระแสไฟฟHาขายเพ่ิมมากข้ึน 
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- สําหรับรายได�อ่ืนๆ ในป% 2561 จํานวน 44.43 ล�านบาท คิดเปEนร�อยละ 2.94 ของรายได�รวม  โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 
�  บริษัทและบริษัทย4อยมีรายได�จากการขายเศษวัตถุดิบ   จํานวน  37.91    ล�านบาท 

           �  บริษัทและบริษัทย4อยมีดอกเบ้ียรับและอ่ืนๆ จํานวน 6.52 ล�านบาท  ซ่ึงเปEนดอกเบ้ียจากสถาบันการเงิน    
จํานวน 0.88 ล�านบาท  จากกิจการท่ีเก่ียวข�องกัน จํานวน 0.52 ล�านบาท รายได�ค4าเช4าจากกิจการท่ี
เก่ียวข�องกัน 2.40 ล�านบาท และอ่ืนๆ จํานวน 2.72  ล�านบาท    

 

1.2  ต-นทุนขายและค#าใช-จ#าย 
  ในป% 2561 บริษัทและบริษัทย4อย มีอัตราส4วนกําไรข้ันต�นอยู4ท่ีร�อยละ 3.11 และขาดทุนสุทธิอยู4ท่ีร�อยละ (27.99) 
ของรายได�รวมซ่ึงลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช4วงเดียวกันของป% 2560 ซ่ึงมีอัตราส4วนกําไรข้ันต�นอยู4ท่ีร�อยละ 4.73 และขาดทุน
สุทธิอยู4ท่ีร�อยละ (19.95)  ของรายได�รวม 

ตาราง 2:  แสดงภาพรวมต-นทุนและค#าใช-จ#ายและอัตราส#วนกําไรต#อรายได-รวม 

  รายการ จํานวนเงิน(ล-านบาท) , % จํานวนเงินเพ่ิม(ลด) 

    2561 ร-อยละ 2560 ร-อยละ ล-านบาท ร-อยละ 

1 รายได�รวม 1,512.27 100.00 1,371.22 100.00 141.05 10.29 

2 ต�นทุนงานโครงการและต�นทุนขาย 1,465.28 96.89 1,306.37 95.27 158.91 12.16 

3 กําไรขั้นต�น 46.99 3.11 64.85 4.73 (17.86) (27.54) 

4 ค4าใช�จ4ายขายและบริหาร 413.90 27.37 309.26 22.55 104.64 33.84 

 5 กําไร(ขาดทุน)ก4อนต�นทุนทางการเงินและภาษีเงินได� (366.91) (24.26) (244.41) (17.82) (122.50) 50.12 

6 ต�นทุนทางการเงิน 67.69 20.60 52.64 3.84 15.05 28.59 

7 กําไร(ขาดทุน)ก4อนภาษีเงินได� (434.60) (28.74) (297.05) (21.66) (137.55) 46.31 

8 (ค4าใช�จ4าย)รายได�ภาษีเงินได� 11.37 0.75 23.48 1.71 12.11 (51.58) 

9 กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (423.23) (27.99) (273.57) (19.95) (149.66) 54.71 

10 กําไร(ขาดทุน)สุทธิส4วนท่ีเปEนของบริษัทใหญ4 (390.12) (26.62) (250.97) (19.21) (139.15) 55.44 
 

1.2.1  กําไรขั้นต-น 
สําหรับในป% 2561  บริษัทและบริษัทย4อยมีอัตรากําไรข้ันต�นเปEนร�อยละ 3.11  ซ่ึงลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช4วง

เดียวกันของป% 2560 ซ่ึงมีกําไรข้ันต�นร�อยละ 4.73  
 

1.2.2   ค#าใช-จ#าย 
ในป% 2561  บริษัทและบริษัทย4อยมีค4าใช�จ4ายท้ังสิ้น จํานวน 1,946.87 ล�านบาท  เพ่ิมข้ึนจากป% 2560 ซ่ึงมีค4าใช�จ4าย

รวม จํานวน 1,668.27 ล�านบาท  โดยเพ่ิมข้ึนจํานวน 278.60 ล�านบาท  หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร�อยละ 16.70 โดยมีสาเหตุดังน้ี 
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- ต�นทุนจากงานโครงการ จํานวน 963.27  ล�านบาท  เพ่ิมข้ึนจํานวน 95.16 ล�านบาท หรือเพ่ิมข้ึนประมาณร�อย
ละ 10.96  เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป% 2560  ซ่ึงมีจํานวน 868.11 ล�านบาท  โดยผันแปรไป
ตามปริมาณงานโครงการท่ีบริษัทได�ส4งมอบให�ลูกค�า 

- ต�นทุนจากการขายสินค�าอุตสาหกรรม จํานวน 9.44 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 1.69 ล�านบาท  หรือเพ่ิมข้ึน
ประมาณร�อยละ 21.86  เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป% 2560 ซ่ึงมีจํานวน 7.74ล�านบาท  

- ต�นทุนจากการขายสินค�าอ่ืน จํานวน 38.36 ล�านบาท  ลดลงจํานวน 28.00 ล�านบาท  หรือลดลงประมาณร�อย
ละ 42.19  เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป% 2560 ซ่ึงมีจํานวน 66.36 ล�านบาท โดยผันแปรตาม
ปริมาณขาย และภาระต�นทุนคงท่ี 

- ต�นทุนจากการขายไฟฟHา จํานวน 454.19 ล�านบาท  เพ่ิมข้ึนจํานวน 90.05 ล�านบาท  หรือเพ่ิมข้ึนประมาณร�อย
ละ 24.73  เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป% 2560 ซ่ึงมีจํานวน 364.14 ล�านบาท โดยผันแปรตาม
ปริมาณขายท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

- ค4าใช�จ4ายในการขาย จํานวน 5.44 ล�านบาท  ลดลงจํานวน 4.77 ล�านบาท  หรือลดลงประมาณร�อยละ 46.72  
เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป% 2560 ซ่ึงมีจํานวน 10.21 ล�านบาท 

- ค4าใช�จ4ายในการบริหาร จํานวน  155.60 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 25.88 ล�านบาท หรือเพ่ิมข้ึนประมาณร�อย
ละ 19.95  เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป% 2560  ซ่ึงมีจํานวน  129.72 ล�านบาท 

- ค4าใช�จ4ายอ่ืน จํานวน  243.49 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 80.42 ล�านบาท หรือเพ่ิมข้ึนประมาณร�อยละ 49.32  
เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป% 2560  ซ่ึงมีจํานวน  163.07 ล�านบาท เน่ืองจากมีการตั้งด�อยค4า
ความนิยมและสินทรัพยGไม4มีตัวตนจํานวน 202.95 ล�านบาท 

- ต�นทุนทางการเงิน ประกอบด�วย ดอกเบ้ียจ4ายและค4าธรรมเนียมธนาคาร จํานวน 67.69 ล�านบาท  เพ่ิมข้ึน
จํานวน 15.05 ล�านบาท หรือเพ่ิมข้ึนประมาณร�อยละ 28.59 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป% 
2560  ซ่ึงมีจํานวน 52.64 ล�านบาท   
 

1.2.3 (ขาดทุน)กําไรสุทธ ิ
ในป% 2561 บริษัทและบริษัทย4อยมีขาดทุนสุทธิ จํานวน 423.23 ล�านบาท เปEนขาดทุนส4วนของบริษัทใหญ4 จํานวน 
390.12 ล�านบาทและขาดทุนส4วนท่ีเปEนของส4วนได�เสียท่ีไม4มีอํานาจควบคุม จํานวน 33.11 ล�านบาท ทําให�ขาดทุนสุทธิ
เพ่ิมข้ึนจํานวน 149.66 ล�านบาท หรือเพ่ิมข้ึนประมาณร�อยละ 54.71  เมื่อเทียบกับช4วงเดียวกันของป% 2560  ซ่ึงมี
ขาดทุนสุทธิ จํานวน 273.57 ล�านบาท  ท้ังน้ีส4วนใหญ4เปEนผลจากการขาดทุนจากการด�อยค4าความนิยมและสินทรัพยGไม4
มีตัวตนจํานวน 202.95 ล�านบาท 
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2. การวิเคราะห7ฐานะการเงิน 

ตาราง 3 : แสดงภาพรวมงบแสดงฐานะการเงิน    

  รายการ 
 

จํานวนเงิน (ล-านบาท) เพ่ิม(ลด) 

  ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2560 ล-านบาท ร-อยละ 

1 รวมสินทรัพยG 3,076.35 3,561.21 (484.86) (13.62) 

2 รวมหน้ีสิน 1,600.54 1,662.64 (62.10) (3.74) 

3 รวมส4วนของเจ�าของ 1,475.81 1,898.57 (422.76) (22.27) 

 2.1  สินทรัพย7 
ณ วันท่ี 31  ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย4อยมีสินทรัพยGรวม จํานวน 3,076.35 ล�านบาท  ลดลงจากป% 2560 
ซ่ึงมีสินทรัพยGรวมจํานวน 3,561.21 ล�านบาท โดยลดลงเปEนจํานวน 484.86 ล�านบาท ซ่ึงเปEนผลมาจาก 
• เงินสดและรายการเทียบเท4าเงินสด จํานวน 69.07 ล�านบาท  ลดลงสุทธิ จํานวน 34.04 ล�านบาท  เมื่อเทียบ

กับช4วงเดียวกันของป% 2560  ซ่ึงมีจํานวน 103.11 ล�านบาท   
• เงินลงทุนช่ัวคราว จํานวน 0.88 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนสุทธิ 0.01 ล�านบาท เมื่อเทียบกับช4วงเดียวกันของป% 2560 ซ่ึง

มีจํานวน 0.87 ล�านบาท   
• ลูกหน้ีการค�าและลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ จํานวน 578.50 ล�านบาท  ลดลงสุทธิ จํานวน 70.16 ล�านบาท  เมื่อเทียบกับ

ช4วงเดียวกันของป% 2560 ซ่ึงมีจํานวน 648.66 ล�านบาท ผันแปรตามปริมาณยอดรายได� 
• เงินให�กู�ยืมระยะสั้นแก4บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข�องกัน จํานวน 8.68 ล�านบาท ลดลงสุทธิ 0.18 ล�านบาท เมื่อ

เทียบกับป% 2560 ซ่ึงมีจํานวน 8.86 ล�านบาท 
• สินค�าคงเหลือสุทธิ จํานวน 544.14 ล�านบาท  ลดลงสุทธิ จํานวน 52.18 ล�านบาท  เมื่อเทียบกับช4วงเดียวกัน

ของป% 2560  ซ่ึงมีจํานวน 596.32 ล�านบาท   
• สินทรัพยGหมุนเวียนอ่ืน จํานวน 18.13 ล�านบาท  ลดลงสุทธิ จํานวน 15.74 ล�านบาท  เมื่อเทียบกับช4วง

เดียวกันของป% 2560  ซ่ึงมีจํานวน 33.87 ล�านบาท 
• มีสินทรัพยGไม4หมุนเวียนท่ีจัดเปEนสินทรัพยGถือไว�ขาย จํานวน 152.17 ล�านบาท เน่ืองจาก บริษัทย4อยดเนินการ

ขายทรัพยGสินจากการประกอบการให�กับกิจการแห4งหน่ึง โดยมีผลขาดทุนจากการด�อยค4าของสินทรัพยGดังกล4าว 
จํานวน 21.20 ล�านบาท 

• เงินฝากท่ีติดภาระคํ้าประกัน จํานวน 53.04 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนสุทธิ 10.31 ล�านบาท เมื่อเทียบกับช4วงเดียวกัน
ของป% 2560 ซ่ึงมีจํานวน 42.73 ล�านบาท 

• เงินลงทุนในบริษัทร4วม จํานวน 133.18 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนสุทธิ จํานวน 11.11 ล�านบาท เมื่อเทียบกับช4วง
เดียวกันของป% 2560 ซ่ึงมีจํานวน 122.08 ล�านบาท  

• ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณGสุทธิ  จํานวน 1,298.84 ล�านบาท  ลดลงสุทธิ จํานวน 243.82 ล�านบาท  เมื่อเทียบ
กับช4วงเดียวกันของป% 2560  ซ่ึงมีจํานวน 1,542.66 ล�านบาท   
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• สินทรัพยGไม4มีตัวตนและค4าความนิยมสุทธิ จํานวน 172.46 ล�านบาท  ลดลงสุทธิ จํานวน 249.24 ล�านบาท  
เมื่อเทียบกับช4วงเดียวกันของป% 2560 ซ่ึงมีจํานวน 421.70 ล�านบาท เน่ืองจากตั้งค4าขาดทุนจากการด�อยค4า
ทรัพยGสิน 

• สินทรัพยGไม4หมุนเวียนอ่ืน จํานวน 33.19 ล�านบาท  เพ่ิมข้ึนสุทธิ จํานวน 2.89 ล�านบาท  เมื่อเทียบกับช4วง
เดียวกันของป% 2560 ซ่ึงมีจํานวน 30.29  ล�านบาท  เน่ืองจากมีภาษีเงินได�นิติบุคคลถูกหัก ณ ท่ีจ4ายรอขอคืน
ของป% 2561 และป% 2560  และได�รับคืนภาษีถูกหัก ณ ท่ีจ4ายท่ีขอคืนของป% 2559 

 

คุณภาพของสินทรัพย7 
ลูกหนี้การค-าและลูกหนี้อ่ืนสุทธิ  

บริษัทและบริษัทย4อยมีลูกหน้ีและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนสุทธิในป% 2561 จํานวน 578.51 ล�านบาท โดยลูกหน้ีใน
ส4วนของบริษัทได�มีการบันทึกค4าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท้ังจํานวนแล�ว โดยสามารถแบ4งแยกลูกหน้ีได�ตามอายุหน้ีได�ดังน้ี   

 

อายุหนี้ค-างชําระ 
2561 2560 2559 

ล-านบาท % ล-านบาท % ล-านบาท % 
ลูกหน้ียังไม4ถึงกําหนดชําระ 229.45 46.85 363.16 79.16 143.20 56.78 

ลูกหน้ีเกินกําหนดชําระ 
   0 -  3 เดือน 187.85 38.36 54.47 11.87 63.28 25.09 

   3 -  6 เดือน 47.55 9.71 8.94 1.95 15.02 5.95 

   6 -  12 เดือน 6.31 1.29 1.46 0.32 1.09 0.43 

   มากกว4า 12 เดือนข้ึนไป 18.56 3.79 30.71 6.70 29.62 11.75 

รวม 489.72 100.00 458.74 100.00 252.21 100.00 
หัก ค4าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู (18.40) (3.76) (32.60) (7.11) (30.96) (12.38) 

ลูกหนีก้ารค-า-สุทธ ิ 472.32 96.24 426.14 92.89 221.25 87.72 

ลูกหนี้อ่ืน 107.18  222.52  256.43  
รวมลูกหนี้การค-าและลูกหนี้อ่ืน 578.50  648.66  477.68  

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย4อยมีลูกหน้ีการค�าก4อนหักค4าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประมาณ 

489.73 ล�านบาท และตั้งสํารองหน้ีสงสัยจะสูญจากลูกหน้ีท่ีขาดสภาพคล4องไว�เปEนจํานวน 18.40 ล�านบาท  โดยเปEน
ลูกหน้ีท่ียังไม4ถึงกําหนดชําระ   ลูกหน้ีท่ีค�างชําระไม4เกิน 12  เดือน   และลูกหน้ีการค�าท่ีค�างชําระเกิน 12 เดือน จํานวน 
229.46  ล�านบาท  241.71 ล�านบาท และ 18.56 ล�านบาท ตามลําดับ  ซ่ึงคิดเปEนร�อยละ 46.85  ร�อยละ 49.36  และ
ร�อยละ 3.79  ตามลําดับ  โดยผู�บริหารของบริษัทกําหนดให�ตั้งค4าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีการค�าท่ีค�างชําระเกิน 
12 เดือน ซ่ึงผู�บริหารของบริษัทพิจารณาแล�วเห็นว4า ลูกหน้ีการค�าเหล4าน้ันขาดสภาพคล4อง จําเปEนต�องตั้งสํารองค4าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีการค�าจํานวน 18.40 ล�านบาท ในป% 2561 ซ่ึงฝxายบริหารได�เพ่ิมมาตรการในการให�สินเช่ือ
แก4ลูกหน้ีเข�มงวดมากข้ึนและเร4งรัดติดตามทวงถามหน้ีท่ีค�างชําระอย4างต4อเน่ือง อย4างไรก็ตามสําหรับลูกหน้ีท่ีได�ตั้งค4าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญแล�ว  บริษัทและบริษัทย4อยให�ดําเนินการข้ันตอนการติดตามหน้ีทางกฎหมายเพ่ือให�มีโอกาสได�รับชําระ
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หน้ีคืน  เมื่อเปรียบเทียบกับยอดลูกหน้ีการค�าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ ป% 2560 ลูกหน้ีการค�าและลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ เพ่ิมข้ึน
จํานวน 45.19 ล�านบาท จากยอด 426.14 ล�านบาทในป% 2560 

สําหรับนโยบายการให�เครดิตทางการค�าน้ันโดยปกติบริษัทจะให�เครดิตทางการค�าประมาณ 30 – 90 วัน 
โดยปPจจุบัน บริษัทพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหน้ี โดยติดตามทวงถามหน้ีท่ีครบกําหนดกับลูกค�า 
และให�เครดิตทางการค�าระยะสั้นสําหรับลูกค�ารายใหม4 โดยป% 2561 มีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยประมาณ 117 วัน เพ่ิมข้ึน
เมื่อเทียบกับป%  2560  มีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยประมาณ 98 วัน 

 

สินค-าคงเหลือ 
 สินค�าคงเหลือสุทธิมีมูลค4า 544.14 ล�านบาท ในป% 2561 ลดลงจากป% 2560 ซ่ึงมีมูลค4า 596.32  ล�านบาท โดย
ลดลงจํานวน 52.18 ล�านบาท  หรือประมาณร�อยละ 8.75  โดยมีรายละเอียดของสินค�าคงเหลือ  แสดงได�ดังน้ี 

 

ลักษณะของสนิค-าคงคลัง 
2561 2560 2559 

ล-านบาท % ล-านบาท % ล-านบาท % 

สินค�าสาํเร็จรูป       19.59 3.34        20.57 3.34 19.28 4.44 

งานระหว4างทํา 363.03 61.91 278.18 45.17 157.37 36.23 

วัตถุดิบ 183.93 31.37 264.89 43.01 218.55 50.30 

วัสดุโรงงาน 18.75 3.20 52.21 8.48 39.21 9.03 

สินค�าระหว4างทาง 1.08 0.18 - - - - 

รวม 586.38 100.00 615.85 100.00 434.41 100.00 
หัก ค4าเผื่อมลูค4าสินค�าลดลง (42.24) (7.20) (19.53) (5.78) (15.02) (3.46) 

สินค-าคงเหลือ สุทธ ิ 544.14 92.80 596.32 94.22 419.39 96.54 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินค�าคงเหลือสุทธิประมาณ 544.14 ล�านบาท โดยมี   สัดส4วนของสินค�า
สําเร็จรูป   งานระหว4างทํา  วัตถุดิบ วัสดุโรงงาน และสินค�าระหว4างทาง คิดเปEนจํานวนเงิน 19.59 ล�านบาท , 363.03 ล�าน
บาท , 183.93 ล�านบาท ,18.75 ล�านบาท และ 1.08 ล�านบาท ตามลําดับ  และคิดเปEนร�อยละ 3.34 , ร�อยละ 61.91 , ร�อย
ละ 31.37, ร�อยละ 3.20 และ ร�อยละ 0.18   ตามลําดับ  หากพิจารณาอัตราการหมุนเวียนของสินค�าคงคลังจะเห็นได�ว4า 
บริษัทมีอัตราการหมุนเวียนสินค�าคงเหลือ จาก 2.44 เท4า ในป% 2561   ลดลงจาก  2.50 เท4า ในป% 2560 ท้ังน้ี เปEนไปตาม
ปริมาณความต�องการสินค�าของลูกค�าโครงการท่ีบริษัทรับงานไว�   

 

แหล#งท่ีมาของเงินทุน 
หนี้สิน 
 ณ สิ้นป% 2561 บริษัทและบริษัทย4อยมีหน้ีสินรวม จํานวน 1,600.54 ล�านบาท  ลดลงจํานวน 62.10 ล�านบาท จาก
สิ้นป% 2560  ซ่ึงมีจํานวน 1,662.64 ล�านบาท   มีสาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนของเจ�าหน้ีการค�าและเจ�าหน้ีอ่ืน  จํานวน 42.67 
ล�านบาท เงินกู�ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข�องกัน จํานวน 70.00 ล�านบาท เงินกู�ยืมระยะสั้นจากบริษัทอ่ืน 39.50 
ล�านบาท และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน จํานวน 4.30 ล�านบาท  จากการลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู�ยืมระยะสั้น
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จากสถาบันการเงิน จํานวน 0.60 ล�านบาท  หุ�นกู� จํานวน 200.00 ล�านบาท   หน้ีสินภายใต�สัญญาเช4าการเงิน    จํานวน 8.01 
ล�านบาท ภาระผูกพันผลประโยชนGพนักงาน จํานวน 1.67 ล�านบาท  และหน้ีสินภาษีเงินได�รอตัดบัญชี จํานวน 8.29 ล�านบาท 
 

ส#วนของเจ-าของ 
 ในป% 2561  บริษัทและบริษัทย4อยมีผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงาน จํานวน 423.23 ล�านบาท  องคGประกอบอ่ืนของ
ส4วนของผู�ถือหุ�นเพ่ิมข้ึน จํานวน 0.32 ล�านบาท และส4วนได�เสียท่ีไม4มีอํานาจควบคุมลดลง จํานวน 32.96 ล�านบาท ส4งผลให�ส4วน
ของเจ�าของลดลง เปEน 1,475.81 ล�านบาท  จากป% 2560 จํานวน 1,898.57  ล�านบาท หรือลดลง 422.76 ล�านบาท 

        

 ความเพียงพอของเงินทุน 
 จากการวิเคราะหGในหัวข�อ แหล4งท่ีมาของเงินทุนจะเห็นได�ว4า  บริษัทและบริษัทย4อยมีแหล4งท่ีมาของเงินทุนจากเงิน
เบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และจากส4วนของผู�ถือหุ�น ฝxายบริหารของบริษัทและบริษัทย4อย  
คาดว4าบริษัทและบริษัทย4อยมีความเพียงพอของเงินทุนอยู4พอสมควร  โดยถ�าบริษัทและบริษัทย4อยประสบปPญหาการขาด
แคลนเงินทุน ก็อาจขอความช4วยเหลือเปEนเงินสนับสนุนหรือเงินกู�จากบริษัทใหญ4ได�อยู4พอสมควร                  
      ปPจจุบันบริษัทได�มีการจัดหาแหล4งเงินทุนหมุนเวียนโดยการเลือกใช�สินเช่ือกับธนาคารหรือสถาบันการเงินต4างๆ   ซ่ึง 
ณ สิ้นป% 2561  บริษัทมีวงเงินสินเช่ือกับธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

 
รายละเอียด 

วงเงินสินเชื่อ 
ท่ีได-รับ 

(ล-านบาท) 

วงเงินสินเชื่อ 
ท่ีใช-ไป 

(ล-านบาท) 

คงเหลือวงเงินสินเชื่อ 
ณ 31 ธ.ค. 61 

(ล-านบาท) 
ธนาคารแห4งหน่ึง 130 45 85 

ตั๋วแลกเงิน (สถาบันการเงินแห4งหน่ึง) 300 - 300 

รวม 430 45 385 
       
ความเหมาะสมของโครงสร-างเงินทุนหรือแหล#งเงินทุน 
            ณ  วันท่ี 31  ธันวาคม  2561 บริษัทและบริษัทย4อย  มีอัตราส4วนหน้ีสินรวมต4อส4วนของผู�ถือหุ�น เท4ากับ 1.08 เท4า  
เพ่ิมข้ึนจากป% 2560  เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินรวมในอัตราร�อยละ  5.35  จากการเพ่ิมข้ึนของเงินกู�ยืมระยะสั้นจาก
บริษัทท่ีเก่ียวข�องกัน 70.00 ล�านบาท  จากเงินกู�ยืมระยะสั้นจากบริษัทอ่ืน 39.50 ล�านบาท จากการลดลงของเงินกู�ยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงิน จํานวน 0.60 ล�านบาท และส4วนของผู�ถือหุ�นลดลงอัตราร�อยละ  22.27  เน่ืองจากขาดทุนสุทธิประจําป% 
2561 ในส4วนท่ีเปEนของบริษัทใหญ4  จํานวน  390.12 ล�านบาท ในขณะท่ี อัตราส4วนหน้ีสินรวมต4อส4วนของผู�ถือหุ�น ณ วันท่ี 31  
ธันวาคม  2560 บริษัทและบริษัทย4อย  มีอัตราส4วนหน้ีสินรวมต4อส4วนของผู�ถือหุ�น เท4ากับ 0.88 เท4า  เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของ
หน้ีสินรวมในอัตราร�อยละ  6.23  จากการลดลงของเงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จํานวน 179.97 ล�านบาท และส4วน
ของผู�ถือหุ�นลดลงอัตราร�อยละ  6.30  เน่ืองจากขาดทุนสุทธิประจําป% 2560 ในส4วนท่ีเปEนของบริษัทใหญ4  จํานวน  250.97 
ล�านบาท  
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ความเพียงพอของสภาพคล#อง ความสามารถในการชําระหนี้ และความสามารถในการปฏิบัติตามเง่ือนไข
การกู-ยืมท่ีสําคัญ 

ณ  วันท่ี 31  ธันวาคม  2560  บริษัทและบริษัทย4อย  มีอัตราส4วนสภาพคล4อง เท4ากับ  1.48 เท4า เปรียบเทียบกับ 
ณ วันท่ี 31  ธันวาคม 2560  เท4ากับ  0.89 เท4า  ซ่ึงแสดงให�เห็นว4า บริษัทและบริษัทย4อยมีสภาพคล4องเพ่ิมข้ึนจากป% 2560  
แสดงให�เห็นว4าบริษัทและบริษัทย4อย มีสินทรัพยGหมุนเวียนมากกว4าหน้ีสินหมุนเวียน   และจากอัตราส4วนสภาพคล4องหมุนเร็ว  
เท4ากับ  0.70 เท4ามากกว4าในป% 2560 ท่ีเท4ากับ 0.48 เท4า  ซ่ึงแสดงให�เห็นว4า  บริษัทและบริษัทย4อยมีสินทรัพยGหมุนเวียนท่ี
สามารถเปลี่ยนเปEนเงินสด มากกว4าหน้ีสินหมุนเวียน  ซ่ึงเปEนความเสี่ยงในการชําระหน้ีของบริษัทและบริษัทย4อยอาจมีน�อย
กว4าท่ีควรจะเปEน   และจากอัตราส4วนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย  ประจําป% 2561  เท4ากับ  (5.28)  เท4า  เปรียบเทียบ
กับป%  2560  เท4ากับ (4.52) เท4า  แสดงให�เห็นประสิทธิภาพในการชําระดอกเบ้ียลดลงบ�าง  แต4ก็ยังมีความสามารถในการ
ชําระดอกเบ้ียได�ตามเง่ือนไขการกู�ยืมได� 
 

ปDจจัยท่ีอาจมีผลต#อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
บริษัท มีแหล4งท่ีมาของรายได�หลัก จากการรับงานผลิตเสาส4งไฟฟHาแรงสูง เสาโทรคมนาคม สถานีไฟฟHาย4อย ซ่ึงมี

ความผันแปรตามปริมาณงานท่ีบริษัทได�รับ  ในอนาคตหากบริษัทไม4สามารถประกวดราคาประมูลงานได� หรือไม4ได�รับงานจาก
เจ�าของงานหรือผู�รับเหมาหลัก จะส4งผลให�รายได�ของบริษัทได�รับผลกระทบตามไปด�วย อย4างไรก็ตาม จากปPจจัยความเสี่ยง
ด�านความผันผวนของรายได�ท่ีอาจเกิดข้ึนดังกล4าว ทําให�บริษัทมุ4งมั่นพัฒนาบุคลากรและการใช�เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือให�การ
ผลิตงานส4งมอบให�ลูกค�าให�มีคุณภาพท่ีดีเยี่ยม ได�มาตรฐานสากล และส4งมอบงานตรงต4อเวลาในราคาท่ีเหมาะสมเปEนท่ีพึง
พอใจแก4ลูกค�า เพ่ือรักษาฐานลูกค�าให�เติบโตไปด�วยกันอย4างยั่งยืน ตามวิสัยทัศนGของบริษัท ท่ีได�รับความไว�วางใจสูงสุดจาก
ลูกค�า 
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บริษัทได
สอบทานข
อมูลในแบบแสดงรายการข
อมูลประจําป�ฉบับน้ีแล
ว และด
วยความระมัดระวัง บริษัทขอ
รับรองว"า ข
อมูลดังกล"าวถูกต
องครบถ
วน ไม"เป&นเท็จ ไม"ทําให
ผู
อ่ืนสําคัญผิด หรือไม"ขาดข
อมูลท่ีควรต
องแจ
งใน
สาระสําคัญ นอกจากน้ี บริษัทขอรับรองว"า 

(1)  งบการเงินและข
อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข
อมูลประจําป� ได
แสดงข
อมูลอย"างถูกต
อง
ครบถ
วนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและ บริษัทย"อยแล
ว 

(2)  บริษัทได
จัดให
มีระบบการเป3ดเผยข
อมูลท่ีดี เพ่ือให
แน"ใจว"าบริษัทได
เป3ดเผยข
อมูลในส"วนท่ีเป&น
สาระสําคัญท้ังของบริษัทและบริษัทย"อยอย"างถูกต
องครบถ
วนแล
ว รวมท้ังควบคุมดูแลให
มีการปฏิบัติตามระบบดังกล"าว 

(3)  บริษัทได
จัดให
มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให
มีการปฏิบัติตามระบบดังกล"าว และ
บริษัทได
แจ
งข
อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ต"อผู
สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล
ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข
อบกพร"องและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ัง
การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต"อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย"อย 

ในการน้ี เพ่ือเป&นหลักฐานว"าเอกสารท้ังหมดเป&นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได
รับรองความถูกต
องแล
ว 
บริษัทได
มอบหมายให
 นายมณฑล   เชตุวัลลภกุล  เป&นผู
ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว
ทุกหน
าด
วย  หากเอกสารใดไม"
มีลายมือช่ือของ  นายมณฑล    เชตุวัลลภกุล  กํากับไว
 บริษัทจะถือว"าไม"ใช"ข
อมูลท่ีบริษัทได
รับรองความถูกต
องของ
ข
อมูลแล
วดังกล"าวข
างต
น 
 

             ชื่อ                                  ตําแหน$ง                                         ลายมือชือ่ 
 
1.  นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง            ประธานกรรมการ                    ............................................ 
 

2.  นายธีรชัย        ลีนะบรรจง            กรรมการผู
จดัการ                  ............................................ 
 

3.  นายมณฑล    เชตุวัลลภกุล         รองกรรมการผู
จดัการ                   ............................................ 
 

            ชื่อ                                ตําแหน$ง                                          ลายมือชื่อ 
 

ผู)รับมอบอํานาจ 
 

นายมณฑล           เชตุวัลลภกุล               เลขานุการบริษัท             ............................................               

การรับรองความถูกต)องของข)อมูล 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ  ผู'บริหาร  เลขานุการบริษัท                                                                                                                                                           

 
ชื่อ-สกุล/ตาํแหน-ง 

 
อายุ 
(ป ) 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส-วนการ 
ถือหุ'นใน
บริษัท 

ความสัมพันธ8 
ทางครอบครัว 

ระหว-างผู'บริหาร 

ประสบการณ8 

ช-วงเวลา ตําแหน-ง บริษัท 

1.  นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง 
 
ตําแหน-ง : 

• ประธานกรรมการบริษัท 

• ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค�าตอบแทน  

• รักษาการประธานกรรมการบริหาร 

• กรรมการผู�มีอํานาจลงนามผูกพัน 
 
 
วันที่ได'รับการแต-งตั้ง 
วันที่ 10 กันยายน  2551 

54 � ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ 
คณะนิติศาสตร/  จุฬาลงกรณ/
มหาวิทยาลัย 

� ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  
คณะพาณิชยศาสตร/และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย 

� ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร/    
มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 

 
 
การอบรมบทบาทหน'าที่การเป<นกรรมการ   
จากสมาคมส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

• Directors Accreditation Program 
(DAP)  

     รุ�น 78/2009  

• Financial Statements for Directors 
(FSD)  รุ�น 4/2009   

 
 

-ไม�มี- เปPนลูกพี่ลูกน�อง 
กับ 

นายธีรชัย 
ลีนะบรรจง 

ดํารงตําแหน-งบริษัทจดทะเบียนในกลุ-ม จํานวน 2 แห-ง 

    ปQ 2551- ปRจจุบัน 
 

ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริหาร
รักษาการประธานเจ�าหน�าที่
บริหาร 

บมจ. แคปปTทอล    เอ็นจิเนียริ่ง 
เน็ตเวิร/ค 

ปQ 2561- ปRจจบุัน 
ปQ 2551- ปRจจบุัน 
 
ปQ 2557 -ปRจจุบัน 

รักษาการกรรมการผู�จัดการ 
ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการพิจารณาค�าตอบแทน 

บมจ. ระยองไวร/ อินดัสตรีส/ 

ดํารงตําแหน-งบริษัทที่เกี่ยวข'องกัน จํานวน  11 แห-ง 

ปQ 2551-ปRจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก.เอ็นเนซอล 

ปQ 2553-ปRจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการผู�จัดการ 

บจก. ไปปZ ไลน/  เอ็นจิเนียริ่ง 

ปQ 2555-ปRจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. เอเวอร/กรีน ไบโอแมส 

ปQ 2556-ปRจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. ดับเบิ้ลย ูเจ ซี เอ็นเตอร/ไพรส/ 

ปQ 2558-ปRจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. พาราไดซ/ กรีน   เอนเนอยี่ 

ปQ 2558-ปRจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. ยูดับบลิว ซีโกเมน ไบโอแมส 

ปQ 2558-ปRจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. ยูดับบลิวซี โซล�าร/ 

ปQ 2559-ปRจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส 

ปQ 2559-ปRจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. สตึก ไบโอแมส 

ปQ 2560-ปRจจุบัน กรรมการบริษัท UWC (Cambodia) Co.,Ltd. 

     ปQ 2560-ปRจจุบัน กรรมการบริษัท Interglob Investment Co.,Ltd. 

เอกสารแนบ  1 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน-ง 

 

 
อายุ 
(ป ) 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส-วนการ 
ถือหุ'นในบริษัท 

ความสัมพันธ8 
ทางครอบครัว 

ระหว-างผู'บริหาร 

ประสบการณ8 

ช-วงเวลา ตําแหน-ง บริษัท 

2.  ร'อยตาํรวจโท ศิวะรักษ8   พินิจารมณ8 
 
ตําแหน-ง : 

• กรรมการบริษัท 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 
 
วันที่ได'รับการแต-งตั้ง 
วันที่ 5 ตุลาคม 2552 

68 � Master of Arts in Public Administration, Minnesota 
State University, U.S.A. 

� ปริญญาตรี สังคมศาสตร/ (รัฐศาสตร/) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 

� ประกาศนียบัตรทางบัญชี UCLA, California, U.S.A. 
� ประกาศนียบัตรด�านภาษี H&R BLOCK TAX SCHOOL, 

California, U.S.A. 
� ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตมลรัฐ California, U.S.A 
� ผู�ตรวจสอบภายในรับอนุญาตจากสมาคมผู�ตรวจสอบ

ภายในสากล (The IIA) 
� ผู�ตรวจสอบด�านการทุจริตรับอนุญาตจากสมาคมตรวจสอบ

ด�านการทุจริตสากล (The ACFE) 
การอบรมบทบาทหน'าที่การเป<นกรรมการ   จากสมาคม
ส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Directors Accreditation Program  (DAP)  รุ�น 14/2004 

• Directors Certification  Program  (DCP)  รุ�น 44/2004  

• Audit Committee  Program  (ACP)  รุ�น 16/2007  

• Role of the Chairman Program (RCP) รุ�น 24/2009  

• How to Measure the Success of Corporation 
Strategy รุ�น 4/2014  

• Successful Formulation & Execution of Strategy รุ�น 
20/2014  

• Chartered Director Class (CDC) รุ�น 9/2015  

-ไม�มี- -ไม�มี- ดํารงตําแหน-งบริษัทจดทะเบียนอื่น   จํานวน  3 แห-ง 

     ปQ 2551- ปRจจบุัน 
 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. ทีทีซีแอล  

     ปQ 2558- ปRจจบุัน 
 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.  SRK 

ปQ 2553-ปRจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.  Ini3 Digital 

ดํารงตําแหน-งบริษัทอื่นที่มิใช-บริษัทจดทะเบียนจํานวน  1 แห-ง 

ปQ 2555-ปRจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. Lee and 
Phinicharomna 

ดํารงตําแหน-งบริษัทที่เกี่ยวข'องกัน    -ไม-ม-ี 

 

 



                                           บริษัท  เอื้อวิทยา  จํากัด  (มหาชน)                                                           แบบ 56-1  ประจําป  2561                                                                                                           
   

- 120 - 

                                                                                                                   รับรองความถูกต�อง...................................... 

 

 
ชื่อ-สกุล/ตาํแหน-ง 

 
อายุ 
(ป ) 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส-วนการ 
ถือหุ'นในบริษัท 

ความสัมพันธ8 
ทางครอบครัว 

ระหว-างผู'บริหาร 

ประสบการณ8 

ช-วงเวลา ตําแหน-ง บริษัท 

 3. นายเพียรชัย    ถาวรรัตน8 
 
ตําแหน-ง : 

• กรรมการบริษัท 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค�าตอบแทน  

 
วันที่ได'รับการแต-งตั้ง 
17 ธันวาคม 2558 
 

60 � ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร/ดุษฎบีณัฑิต 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี(Doctor  Candidate) 

� ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร/มหาบณัฑิต  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

� ปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร/บัณฑิต  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร/วิโรฒ  ประสานมิตร 
 

การอบรมบทบาทหน'าที่การเป<นกรรมการ   จากสมาคม
ส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director  Certification  Program  (DCP 198)   

• Role of the Chairman Program  (RCP 36/2015) 

• Ethical Leadership Program (ELP 8/2560) 
 

-ไม�มี- -ไม�มี- ดํารงตําแหน-งบริษัทจดทะเบียนอื่น   -ไม-มี- 

ดํารงตําแหน-งบริษัทที่เกี่ยวข'องกัน   -ไม-มี- 

ดํารงตําแหน-งบริษัทอื่นที่มิใช-บริษัทจดทะเบียนจํานวน  4  แห-ง 

ปQ 2550-ปRจจุบัน ประธานกรรมการ บ.พีซีที เอเชียประกันภัย 
จํากัด สปป.ลาว 

ปQ 2540-ปRจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. พีซีทีบ ี

ปQ 2540-ปRจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. พีซีทีแอล 

ปQ 2560-ปRจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทยไพรเวทโพสต/ 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน-ง 

 
อายุ 
(ป ) 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส-วนการ 
ถือหุ'นในบริษัท 

ความสัมพันธ8 
ทางครอบครัว 

ระหว-างผู'บริหาร 

ประสบการณ8 

ช-วงเวลา ตําแหน-ง บริษัท 

4. ดร.นที    นาคธนสุกาญจน8 
 
ตําแหน-ง : 

• กรรมการบริษัท 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 
 
 
วันที่ได'รับการแต-งตั้ง 
25 ตุลาคม 2559 
 

53 � ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎบีัณฑิต (การเงิน)   
โครงการปริญญาเอกร�วม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/,
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย และสถาบันบณัฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร/ 

� ปริญญาโท บริหารธุรกจิ (การเงิน) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

� ปริญญาตรี นิติศาสตร/  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

� ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร/(ไฟฟzา) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
 

การอบรมบทบาทหน'าที่การเป<นกรรมการ   จากสมาคม
ส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Directors Accreditation Program  (DAP)  
 รุ�น 134/2017 

 
 
 
 
 

14,000,000 หุ�น 
คิดเปPน 0.11 % 

-ไม�มี- ดํารงตําแหน-งบริษัทจดทะเบียนอื่น   -ไม-มี- 

ดํารงตําแหน-งบริษัทที่เกี่ยวข'องกัน   -ไม-มี- 

ดํารงตําแหน-งบริษัทอื่นที่มิใช-บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1  แห-ง 

ปRจจุบัน อาจารย/วิทยาลัย
นานาชาติ สาขา
นวัตกรรมดิจิตัล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน-ง 

 
อายุ 
(ป ) 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส-วนการ 
ถือหุ'นในบริษัท 

ความสัมพันธ8 
ทางครอบครัว 

ระหว-างผู'บริหาร 

ประสบการณ8 

ช-วงเวลา ตําแหน-ง บริษัท 

5.  นายธีรชัย    ลีนะบรรจง 
 
ตําแหน-ง : 

• กรรมการบริษัท 

• กรรมการบริหาร 

• กรรมการผู�จัดการ  (สายพัฒนา
ธุรกิจและกิจการองค/กร) 

• กรรมการผู�มีอํานาจลงนามผูกพัน 
 
 
วันที่ได'รับการแต-งตั้ง 
วันที่ 27 มีนาคม 2556 
 
 

47 
• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ   

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (เอกการตลาด)  

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 
การอบรมบทบาทหน'าที่การเป<นกรรมการ   จาก
สมาคมส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

• Directors Accreditation Program  (DAP)  
รุ�น 104/2013  

 

-ไม�มี- ลูกพี่ลูกน�อง 
กับ 

นายวุฒิชัย 
ลีนะบรรจง 

ดํารงตําแหน-งบริษัทจดทะเบียนในกลุ-ม จํานวน 2 แห-ง 

ปQ2556-ปRจจุบัน กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 

บมจ. แคปปTทอล เอ็นจิเนียริ่ง 
เน็ตเวิร/ค 

ปQ 2559-ปRจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. ระยองไวร/ อินดัสตรีส/ 

ดํารงตําแหน-งบริษัทจดทะเบียนอื่นจํานวน  1 แห-ง 

ปQ 2559-ปRจจุบัน 
ปQ 2560-ปRจจุบัน 

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 

บมจ. ไดเมท (สยาม) 

ดํารงตําแหน-งบริษัทที่เกี่ยวข'องกัน จํานวน  10  แห-ง 

ปQ 2558-ปRจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เอเวอร/กรีน ไบโอแมส 

ปQ 2558-ปRจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. พาราไดซ/ กรีน เอนเนอยี ่

ปQ 2558-ปRจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส 

ปQ 2558-ปRจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ยูดับบลิวซี โซล�าร/ 

ปQ 2559-ปRจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เอ็นเนซอล 

ปQ 2559-ปRจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ดับเบิ้ลย ูเจซี เอ็นเตอร/ไพรส/ 

ปQ 2559-ปRจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส 

ปQ 2559-ปRจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. สตึก ไบโอแมส 

ปQ 2560-ปRจจุบัน กรรมการบริษัท UWC (Cambodia) Co.,Ltd. 

ปQ 2560-ปRจจุบัน กรรมการบริษัท Interglob Investment Co.,Ltd. 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน-ง 

 
อายุ 
(ป ) 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส-วนการ 
ถือหุ'นใน
บริษัท 

ความสัมพันธ8 
ทางครอบครัว 

ระหว-าง
ผู'บริหาร 

ประสบการณ8 

ช-วงเวลา ตําแหน-ง บริษัท 

6. นายมณฑล   เชตุวัลลภกุล 
 
ตําแหน-ง : 

• กรรมการบริษัท 

• กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค�าตอบแทน 

• กรรมการบริหาร 

• รองกรรมการผู�จัดการ (สายบัญชี
การเงินและบริหารองค/กร) 

• เลขานุการบริษัท 

• กรรมการผู�มีอํานาจลงนามผูกพัน 

• ผู�รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน 

 
 
วันที่ได'รับการแต-งตั้ง 
วันที่ 16 กุมภาพันธ/ 2553 
 

50 � ปริญญาโท  สาขาบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/ 

� ปริญญาตรี  สาขาการบัญชี   
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 
 
 
การอบรมบทบาทหน'าที่การเป<นกรรมการ   
จากสมาคมส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

• Directors Accreditation  Program  
(DAP)  รุ�น  82/2010   

-ไม�มี- -ไม�มี- ดํารงตําแหน-งบริษัทจดทะเบียนในกลุ-ม จํานวน 2 แห-ง 

ปQ 2553-ปRจจุบัน กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 

บมจ. แคปปTทอล  เอ็นจิเนียริ่ง 
เน็ตเวิร/ค 

ปQ 2553-ปRจจุบัน 
ปQ 2552- ปQ 2559 

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 

บมจ. ระยองไวร/ อินดัสตรีส/ 

ดํารงตําแหน-งบริษัทที่เกี่ยวข'องกัน จํานวน 9  แห-ง 

ปQ 2553 -ปRจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เอ็นเนซอล 

ปQ 2553 -ปRจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ไปปZ ไลน/ เอ็นจิเนียริ่ง 

ปQ 2555 -ปRจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.เอเวอร/กรีน ไบโอแมส 

ปQ 2556 -ปRจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.ดับเบิ้ลยูเจซี เอ็นเตอร/ไพรส/ 

ปQ 2558 -ปRจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. พาราไดซ/ กรีน เอนเนอยี ่

ปQ 2558 -ปRจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส 

ปQ 2558 -ปRจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ยูดับบลิวซี โซล�าร/ 

ปQ 2559 -ปRจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส 

ปQ 2559 -ปRจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. สตึก ไบโอแมส 

 
 
 



                                           บริษัท  เอื้อวิทยา  จํากัด  (มหาชน)                                                           แบบ 56-1  ประจําป  2561                                                                                                           
   

- 124 - 

                                                                                                                   รับรองความถูกต�อง...................................... 

 
ชื่อ-สกุล/ตาํแหน-ง 

 
อายุ 
(ป ) 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส-วนการ 
ถือหุ'นใน
บริษัท 

ความสัมพันธ8 
ทางครอบครัว

ระหว-างผู'บริหาร 

ประสบการณ8 

ช-วงเวลา ตําแหน-ง บริษัท 

7. นายสุรพัฒน8    ชมรัตน8 
 
ตําแหน-ง : 

• กรรมการบริษัท 

• กรรมการบริหาร 
 

 
วันที่ได'รับการแต-งตั้ง 
วันที่ 25 กุมภาพันธ/ 2559 
 

53 • ปริญญาตรี  วิศวกรรมไฟฟzา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 

 
 
การอบรมบทบาทหน'าที่การเป<นกรรมการ   จากสมาคม
ส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Directors Accreditation  Program  (DAP)               
รุ�น  132/2016   

-ไม�มี- -ไม�มี- ดํารงตําแหน-งบริษัทจดทะเบียนอื่น   -ไม-มี- 

ดํารงตําแหน-งบริษัทที่เกี่ยวข'องกัน    -ไม-ม-ี 

ดํารงตําแหน-งบริษัทอื่นที่มิใช-บริษัทจดทะเบียน จํานวน  3 แห-ง 

ปQ 2556 -ปRจจุบัน กรรมการผู�จัดการ Inventeca Co., Ltd. 
 

ปQ2554 - ปRจจบุัน Business  
Development 
Consultant 

EasternThai  
Consulting 1992 Co., 
Ltd. 

ปQ2553 -ปRจจุบัน EVP of 
Operation and 
International 
Affairs 

Log Plus Mining 
Services     Co., Ltd. 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน-ง 

 
อายุ 
(ป ) 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส-วนการ 
ถือหุ'นในบริษัท 

ความสัมพันธ8ทาง
ครอบครัว 

ระหว-างผู'บริหาร 

ประสบการณ8 

ช-วงเวลา ตําแหน-ง บริษัท 

8.  นายสุธิตศักดิ ์   ธนโชตปิรมตัถ8 
 
ตําแหน-ง : 

• กรรมการบริษัท 

• กรรมการบริหาร 
 
วันที่ได'รับการแต-งตั้ง 
วันที่ 1 กันยายน 2560 
 

 
 

59 • ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร/   
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร/       
 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล�าพระนครเหนือ 

 
 
การอบรมบทบาทหน'าที่การเป<นกรรมการ   จาก
สมาคมส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Directors Accreditation  Program  (DAP)  
 รุ�น  28/2004   

• FND  รุ�น 17/2007 
 

-ไม�มี- -ไม�มี- ดํารงตําแหน-งบริษัทจดทะเบียนอื่น   -ไม-มี- 

ดํารงตําแหน-งบริษัทที่เกี่ยวข'องกัน  -ไม-ม-ี 

ดํารงตําแหน-งบริษัทอื่นที่มิใช-บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1  แห-ง 

ปQ 2558 – ปRจจบุัน กรรมการผู�จัดการ บจก.เออเบินอินเทลลิ
เจนท/ 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน-ง 

 
อายุ 
(ป ) 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส-วนการ 
ถือหุ'นในบริษัท 

ความสัมพันธ8 
ทางครอบครัว

ระหว-างผู'บริหาร 

ประสบการณ8 

ช-วงเวลา ตําแหน-ง บริษัท 

9.  นายโชคชัย  เนียมรัตน8 
 
ตําแหน-ง : 

• กรรมการบริหาร 

• รองกรรมการผู�จัดการ     สายธุรกจิ
เสาส�ง 
 

 
วันที่ได'รับการแต-งตั้ง 
วันที่ 22 กุมภาพันธ/ 2561 
 

54 
• ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร/ สาขาอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
 
 
การอบรมบทบาทหน'าที่การเป<นกรรมการ   จากสมาคม
ส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

•  Director  Certification  Program  (DCP)  รุ�น
84/2007 

• Financial Statements for Directors            รุ�น 
9/2010 

 

  

  

-ไม�มี- -ไม�มี- ดํารงตําแหน-งบริษัทจดทะเบียนอื่น จํานวน 1 แห-ง 

ปQ 2550– ปQ 2557 
ปQ 2560 – ปRจจบุัน 

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร 

บมจ. ไดเมท (สยาม) 

ดํารงตําแหน-งบริษัทที่เกี่ยวข'องกัน  -ไม-มี - 

ดํารงตําแหน-งบริษัทอื่นที่มิใช-บริษัทจดทะเบียน  -ไม-มี - 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู'ควบคุมดูแลการทําบัญชี 
 

 
ชื่อ-สกุล/ตาํแหน-ง 

 
อายุ 
(ป ) 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส-วนการ 
ถือหุ'นในบริษัท 

ความสัมพันธ8 
ทางครอบครัว

ระหว-างผู'บริหาร 

ประสบการณ8 

ช-วงเวลา ตําแหน-ง บริษัท 

1.  นางสาวนิติการ    สกุลด ี
 
ตําแหน-ง : 

• ผู�จัดการฝ�ายบัญชีการเงิน 

• ผู�ควบคุมดูแลการทําบัญชี 
 
วันที่ได'รับการแต-งตั้ง 
วันที่ 1 กุมภาพันธ/ 2559 
 

54 
• ปริญญาตรี บัญชี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
การอบรมบทบาทหน'าที่การเป<นผู'ควบคุมดูแลการทํา
บัญช ี
����   อบรมต�อเนื่องด�านบัญชี จํานวน  12. ชั่วโมง   

 
 

  

  

-ไม�มี- -ไม�มี- ดํารงตําแหน-งบริษัทจดทะเบียนอื่น –ไม-ม-ี 

ดํารงตําแหน-งบริษัทที่เกี่ยวข'องกัน  -ไม-มี - 

ดํารงตําแหน-งบริษัทอื่นที่มิใช-บริษัทจดทะเบียน  -ไม-มี - 
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                                เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดกรรมการของบริษัทย'อย 

ณ 31 ธันวาคม 2561 

 

รายชื่อกรรมการ 

 

UKB UAB SBM 
UWC           

SOLAR 
PGE UWCC 

1. นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง x x x x x x 

2. นายธีรชัย    ลีนะบรรจง / / / / / / 

3. นายมณฑล    เชตุวัลลภกุล / / / / / - 

4. นายดําริ    สันตติวงศ-ไชย / - - - / - 

5. นายสิริชัย   เฉิดฉันท-พิพัฒน- - - - - / - 

6.  Mr. Sitat  Vila  Ung   - - - - - / 

 

หมายเหต ุ  :    / = กรรมการ x = ประธานกรรมการ     

                                

UKB         =  บริษัท ยูดับบลิวซี  โกเมน ไบโอแมส จํากัด    

UAB   =  บริษัท ยูดับบลิวซี  อําพัน ไบโอแมส จํากัด 

SBM   = บริษัท สตึก ไบโอแมส จํากัด 

 UWC SOLAR  = บริษัท ยูดับบลิวซี โซลNาร-  จํากัด 

 PGE   = บริษัท  พาราไดซ- กรีน เอนเนอยี่ จํากัด                                 

 UWCC   = บริษัท ยูดับบลิวซีซี (กัมพูชา) จํากัด 
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 เอกสารแนบ 3 

 

 

 

 

หัวหน$างานผู$ตรวจสอบภายใน   :    นายคมวุฒิ     พรนราดล 
พนักงาน  บริษัท แคปป1ทอล  เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร5ค จํากัด  (มหาชน) -  บริษัทใหญ7 
ประวัติหัวหน$างานผู$ตรวจสอบภายใน 
                          

นายคมวุฒิ     พรนราดล 
 

อายุ       :  50  ป�    
จํานวนหุ$นในบริษัทย7อย           :   -  หุ�น   
สัดส7วนการถือหุ$น     :    -  %  
ความสัมพันธ5ทางครอบครัวระหว7างผู$บริหาร      :  ไม�มี  

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด       
• ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี)  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 

การอบรมบทบาทหน$าท่ีการเป=นหัวหน$างานผู$ตรวจสอบภายใน 

• หลักสตูรการจัดทํากระดาษทําการเพ่ือมาตรการต�อต�านการคอร3รัปช่ันในองค3กร รุ�นท่ี 2/61 
• กรอบของการบริหารความเสี่ยง 
• สุดยอดเทคนิคท่ีดีท่ีสดุของการใช�ระบบควบคุมภายในเพ่ือประโยชน3สูงสุดของธุรกิจ  
• การตรวจสอบและการควบคุมภายใน  
• สรุปประเด็นความผิดพลาดของนักบัญชี  
• หลักสตูรความสําคัญของจริยธรรมและการต�อต�านการทุจรติคอร3รปัช่ัน 

ตําแหน7งท่ีสําคัญในป>จจุบัน 

• ผู�อํานวยการฝ>ายตรวจสอบภายใน บริษัท แคปป?ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร3ค จํากัด (มหาชน) 
• เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แคปป?ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร3ค จํากัด (มหาชน) และบรษัิทในเครือ  
 

ประสบการณ5ทํางาน 

• ผู�จัดการฝ>ายตรวจสอบภายใน บรษัิท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน) 

• หัวหน�าหน�วยตรวจสอบภายใน บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน)  
• ผู�ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน ( Internal Quality  Auditor ) ISO 2000:9001   
       ( ได�รับการอบรมจาก Moody International Certified Body )  
• เลขานุการคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ ( Steering Committee)  บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน) 
• เลขานุการคณะทํางานระบบบริหารคุณภาพ ( Working Team)  บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน$างานผู$ตรวจสอบภายใน 



                    บริษัท  เอ้ือวิทยา  จํากัด  (มหาชน)           แบบ 56-1  ประจําป   2561                                                                                                                   
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย'สิน 

 

 -ไม�มี-  

 

 
           

เอกสารแนบ 4 


