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บริษัท ก่อตัง้เมื่อปี 2510 ประกอบกิจการจ าหน่ายสินคา้ อปุกรณส์ง่ก าลงัตา่งๆ และขยายกิจการสรา้งโรงงานเพื่อ

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าและโทรคมนาคมบริการชุบสงักะสี และไดเ้พิ่มความแข็งแกรง่ของ
ธุรกิจโดยเริม่ลงทนุในธุรกิจพลงังาน ดว้ยการลงทนุในโรงไฟฟา้พลงังานทดแทนในปี 2558  

การด าเนินงานของบริษัท ได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2015 จากบริษัท เอสจีเอส  
(ประเทศไทย) จ ากดั  และการผลิตเสาสง่ไฟฟ้าแรงสงู เสาโทรคมนาคม  และโครงสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อย ไดร้บัการขึน้บญัชี
ผลติภณัฑท์ี่ไดร้บัการจดทะเบียนจากส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม   ท าใหล้กูคา้มีความมั่นใจในดา้นคณุภาพ
เป็นอยา่งดี 

 

1.1 วิสัยทัศน ์ และเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ 
 

 วิสัยทศัน ์
 เป็นผูน้  าในธุรกิจผลติเสาสง่ไฟฟา้แรงสงูในภมูิภาคอาเซียนควบคูไ่ปกบัการด าเนินธุรกิจดา้นพลงังาน 
 

 พันธกจิ 
1. วางแผนดา้นการเงินและแหลง่เงินทนุใหม้ีประสทิธิภาพเพื่อการขยายธุรกิจไดอ้ยา่งมั่นคง 
2. สรา้งผลตอบแทนจากการลงทนุที่ดีและมากกวา่ตน้ทนุทางการเงินขององคก์ร เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ 
3. พฒันาขีดความสามารถของทรพัยากรในองคก์รทัง้ดา้นบคุลากรและเทคโนโลยี 
4. เปิดกวา้งส าหรบัโอกาสในการลงทนุโครงการท่ีมีศกัยภาพทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

  
 เป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกจิ 
 1.  ในฐานะท่ีบรษัิทเป็นผูผ้ลติเสาสง่ไฟฟา้แรงสงูรายแรกของประเทศไทยและเป็นผูน้  าของธุรกิจเสาสง่ไฟฟา้แรงสงู 
 และเสาโครงเหล็กในประเทศ  บริษัทมุ่งมั่นที่จะพฒันาองคก์รใหม้ีประสิทธิภาพเพื่อสรา้งความแข็งแกร่ง ความ
 มั่นคง และการเจรญิเติบโตที่ยั่งยืน 
 2.  พฒันาและปรบัปรุงประสิทธิภาพในการผลิต รวมทัง้ขยายก าลงัการผลิต เพื่อรองรบัการเติบโตของธุรกิจ ทัง้ใน
 ประเทศและตา่งประเทศ 
 3. เสาะหาโอกาสการลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ที่สามารถสรา้งความมั่นคงทางดา้นรายไดใ้นระยะยาว 
 บรหิารความเสีย่งได ้มีอตัราผลตอบแทนที่ไมน่อ้ยกวา่ตน้ทนุทางการเงินของเงินลงทนุ 

 
 
 
 

1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ 
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1.2 กำรเปล่ียนแปลงและพัฒนำกำรทีส่ ำคัญ 
 

 ปี 2555  บริษัทได้น าหุ้นสามัญเขา้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอไอ (MAI) เมื่อวันที่ 12 
   กรกฎาคม 2555 ดว้ยจ านวนหุน้สามญัจดทะเบียนจ านวน 350,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 
   1.00 บาท ต่อมาบริษัทออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท
   (ใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 หรือ UWC-W1) จ านวน 175,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขาย
   ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้โดยไมค่ิดมลูคา่ 
 

  ปี 2556  บริษัทไดเ้ขา้ลงทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ในบริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จ ากัดเพื่อประกอบ
  ธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

 

ปี 2557  บริษัทไดเ้ขา้ลงทุน ในบริษัท ออสการ ์เซฟ เดอะ เวิลด ์จ ากัด (OSCAR) ซึ่งประกอบกิจการ
โรงไฟฟา้ชีวมวลขนาดเลก็ที่ไดร้บัอนมุตัิใหข้ายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟา้สว่นภมูิภาคภายใตส้ญัญา
ซือ้ขายไฟฟา้เป็นระยะเวลา 5 ปีนบัจากวนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ.2556 โดยมีระยะเวลาตอ่สญัญา
ตอ่เนื่องครัง้ละ 5 ปีโดยอตัโนมตัิจนกวา่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่จะยตุิ 

 

ปี 2558- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้
 ด าเนินการ ดงันี ้

 เปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไวจ้ากมลูคา่หุน้ละ 1.00 บาท เป็นมลูคา่หุน้ละ 0.10 บาท 

 ลดทนุจดทะเบยีนจากจ านวน 560,015,418 บาท เป็น 525,000,000 บาท 

 เพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 525,000,000 บาท เป็น1,907,119,713บาทโดยการออกหุน้

สามญัเพิ่มทนุจ านวน 13,821,197,130 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10บาท เพื่อ 

1. เสนอขายใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้เดิม จ านวนไมเ่กิน  5,121,197,130 หุน้ 

2. เสนอขายใหแ้ก่ บคุคลในวงจ ากดั จ านวนไมเ่กิน 2,500,000,000 หุน้ 

3. รองรบัการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 2 (หรือ UWC-W2) จ านวนไม่เกิน 

5,700,000,000 หน่วย ที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่น

การถือหุน้โดยไมค่ิดมลูคา่ 

4. รองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทครัง้ที่ 1 

(ใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้ที่ 1 หรอืUWC-W1) จ านวนไมเ่กิน 500,000,000 หุน้ 

- บรษัิทเขา้ลงทนุในบรษัิท พาราไดซ ์กรนีเอนเนอยี่ จ ากดั (PGE) โดยมีสดัสว่นการถือครองรอ้ย

ละ 60.00 (เดิม) ปัจจุบนัเพิ่มเป็นรอ้ยละ 65.00 ของทนุช าระแลว้PGE ประกอบธุรกิจแปรรูป

พืชพลงังานและจ าหนา่ยผลติภณัฑจ์ากพืชพลงังาน เช่น แก๊สชีวภาพ ปุ๋ ย อาหารสตัวส์  าเรจ็รูป

บรรจภุณัฑท์ี่ยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติ 
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 - บริษัทร่วมกับนายนิธิศ  ศิลมฐั เขา้ลงทุน ในบริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน)(Dimet)
 โดยการเขา้ท า Tender offer ในสัดส่วนรอ้ยละ 49 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 
 จ านวน 125,635.166 หุน้คิดเป็นสว่นของบรษัิท รอ้ยละ 24.50 ไดเมทประกอบธุรกิจผลติและ 

 เป็นผูแ้ทนจ าหนา่ยสปีอ้งกนัสนิมจากตา่งประเทศสกีนัความรอ้น สกีนัสนิมที่ใชใ้นอตุสาหกรรม  

         - บริษัทเขา้ลงทุนในบริษัท ทีอารซ์ี คลีนเอ็นเนอรย์ี่ จ ากัด (TRCCE) (ปัจจุบันเปลี่ยนช่ือเป็น 
บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน  ไบโอแมส จ ากัด) (UKB) ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยใช้
เชือ้เพลิงในรูปของแกลบและไมส้บั  ตัง้อยู่ที่ อ  าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา มี
ก าลงัการผลติ 9.9 เมกะวตัตม์ีสญัญาขายไฟแบบ FiT กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาค  โดยเริม่ตน้ซือ้
ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(COD) เมื่อวนัที่ 11 ตลุาคม 2554 มีสดัสว่นการถือครองรอ้ยละ 99.99 
ของทนุช าระแลว้  

   -   จดัตัง้บริษัทย่อย คือ  บริษัท ยดูบับลิวซี โซลา่ร ์จ ากดั (ปัจจุบนัเปลี่ยนช่ือ เป็น บริษัท อลัตรา้ 
เอเชีย จ ากัด) เพื่อประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน มีสดัส่วนการถือครองรอ้ยละ 
99.99 ของทนุช าระแลว้ 

 

ปี 2559  -  บรษัิทเขา้ลงทนุในโรงไฟฟา้ชีวมวล 2 แหง่ คือ 

 1. บริษัทแอ๊ดวำนซ ์ไบโอพำวเวอร ์จ ำกัด (ปัจจุบนัเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ยดูบับลิวซี  อ าพนั 

  ไบโอแมส จ ากัด) ตัง้อยู่ที่อ  าเภอสตึก จังหวดับรุีรมัย์ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิง

  ชีวมวล โดยใชเ้ชือ้เพลิงในรูปไมส้บัและแกลบมีก าลงัการผลิตติดตัง้ 9.5 เมกะวตัต ์ เริ่มตน้

  ซือ้ขายไฟฟ้า (COD) เมื่อวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ ์2551 สดัสว่นการถือครองรอ้ยละ 99.99ของทนุ

  ช าระแลว้ 

 2. บริษัท สตึกไบโอแมส  จ ำกัดตั้งอยู่ที่ อ  าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย ์ประกอบธุรกิจผลิต

      ไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงชีวมวล โดยใช้เชือ้เพลิงในรูปไมส้บัและแกลบ  มีก าลงัการผลิตติดตัง้ 7.5

  เมกะวตัต ์  เริ่มตน้ซือ้ขายไฟฟ้า (COD) เมื่อวนัที่  20 กันยายน 2547 สดัส่วนการถือครอง

  รอ้ยละ  99.99 ของทนุช าระแลว้ 

   -   บรษัิทขายเงินลงทนุในบรษัิทออสการเ์ซฟเดอะเวิลดจ์ ากดัเนื่องจากการด าเนินการก่อสรา้ง              
       โรงไฟฟา้และการขอใบอนญุาตประกอบกิจการลา่ชา้ไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไข 
  -    บรษัิทขายเงินลงทนุ ในบรษัิท อิมพีเรยีลแลนด ์จ ากดั ใหก้บั บรษัิท อีเอ็มซี จ ากดั(มหาชน)    
       ตามมติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทครัง้ที่1/2558 เมื่อวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ ์2558 

ปี 2560  -   บรษัิทเขา้ลงทนุในบรษัิท สระบรุ ีเอ็นเนอรจี์ ซิสเท็มส ์2 จ ากดั ซึง่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟา้ 
   พลงังานขยะ ในสดัสว่นรอ้ยละ 30.00 

- บรษัิทเขา้ลงทนุ ในบรษัิท อยธุยา พาวเวอร ์ซิสเท็มส ์จ ากดั ซึง่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังาน
ขยะ ในสดัสว่นรอ้ยละ 30.00 
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- บริษัทเขา้ลงทนุใน บริษัท กรีน เอ็นเนอรย์ี แพลนเทชั่นส ์จ ากดั (GEP) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิต
และจ าหนา่ยพืชพลงังานในสดัสว่นรอ้ยละ 55.00 

- บริษัทเขา้ลงทนุในบริษัท ยดูบับลิวซีซี(กมัพชูา) จ ากดั ประกอบธุรกิจโรงงานไมส้บัเพื่อจดัหา
วตัถดุิบเชือ้เพลงิปอ้นใหก้บัโรงไฟฟา้ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยในสดัสว่นรอ้ยละ 70.00 

- บริษัทเขา้ลงทนุในบริษัทอินเตอรโ์กลบอินเวสเมนท ์จ ากดั ประกอบธุรกิจจดัหาที่ดินในประเทศ
กมัพชูาในสดัสว่นรอ้ยละ 48.00 

ปี 2561 บริษัทขายเงินลงทนุในบริษัท กรีน เอ็นเนอรย์ี แพลนเทชั่น จ ากดั ที่ถือครองในสดัสว่นรอ้ยละ 
55  ทัง้หมด คืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

   

ปี 2562  -   บรษัิทลงทนุในหุน้เพิ่มทนุของบรษัิท ยดูบับลวิซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ย เพื่อ
สนบัสนนุการประกอบธุรกิจของบรษัิท โดยยงัคงสดัสว่นการถือหุน้ท่ีรอ้ยละ 99.99 หลงัการเพิม่
ทนุ 

 

- บริษัทลงทนุในหุน้เพิ่มทนุของบริษัท สตึก ไบโอแมส จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยเพื่อสนบัสนนุการ
ประกอบธุรกิจของบรษัิท โดยยงัคงสดัสว่นการถือหุน้ท่ีรอ้ยละ 99.99 หลงัการเพิ่มทนุ  

- บริษัทในฐานะผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท พาราไดซ ์กรีน เอ็นเนอยี จ ากัด (PGE) เสนอให ้PGE
หยดุการด าเนินกิจการเนื่องจาก ผลการด าเนินงานขาดทนุต่อเนื่อง และที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติ
ใหข้ายทรพัยส์นิบางสว่นเพื่อช าระหนี ้

- บริษัทในฐานะผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท ยดูบับลิวซีซี (กมัพชูา) จ ากดั (UWCC) เสนอให ้UWCC 
หยุดการด าเนินการเนื่องจากประเทศกัมพูชาไดท้ าการทบทวนนโยบายทางดา้นป่าไม ้และ
อุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องกบัไมใ้หม่ทัง้หมด โดยไดส้ั่งระงบัการด าเนินกิจการที่เก่ียวเนื่องกบัไม้
ทัง้หมดในประเทศเป็นการชั่วคราว ท าให ้UWCC ตอ้งแบกรบัภาระคา่ใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

- เปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทย่อย จาก บริษัท ยูดับบลิวซี โซล่าร ์จ ากัด เป็น บริษัท อัลตรา้ เอเชีย 
จ ากดั 

- บริษัท ไดจ้ัดตัง้บริษัทย่อยทางออ้ม คือ Ultra Asia Singapore PTE LTD. ในประเทศสิงคโปร ์
โดยมีบรษัิท อลัตรา้ เอเขีย จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ย ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ.99.99 

 
 
 
 
 
 
 



 
        

 

6 |   แบบ 56-1  ประจ ำปี   2562                      รบัรองความถกูตอ้ง.................................................... 
 

1.3 โครงสร้ำงกำรถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 

 
 
 

     
 
 
 
 

UWC = บมจ . เอือ้วิทยา 

UKB = บจก . ยดูบับลวิซี โกเมน ไบโอแมส 

UAB = บจก . ยดูบับลวิซี อ าพนั ไบโอแมส 

SBM = บจก . สตกึไบโอแมส 

ULA = บจก . อลัตรา้ เอเชีย          
UTAS = Ultra Asia Singapore Pte. Ltd. 
UWCC = บจก . ยดูบับลวิซซีี  ( กมัพชูา ) 
PGE = บจก . พาราไดซก์รนี เอนเนอยี ่
IIC = บจก . อินเตอรโ์กลบ อินเวสเมนท ์

SES2 = บจก . สระบรุ ีเอ็นเนอรจี์ ซิสเท็มส ์2 

PCL = บรษัิท พาโนวา่ จ ากดั 

DIMET = บมจ . ไดเมท  ( สยาม ) 
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รำยละเอียดเงนิลงทุนและสัดส่วนเงนิทุนของบริษัท ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
ณวันที ่ 31 ธันวำคม 2562 
 

ล ำดับ ชื่อบริษัท 
ประเภทกิจกำรและลักษณะ

ธุรกิจ 

ทุนที่ออกและ
เรียกช ำระแล้ว 

(บำท) 

% ถอืหุ้นทั้ง
ทำงตรง
และ

ทำงออ้ม 

บริษัทยอ่ย    

1. บรษัิท ยดูบับลวิซีโกเมน จ ากดั           โรงไฟฟา้ชีวมวล 240,000,000.- 99.99 

2. บรษัิท  ยดูบับลวิซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั โรงไฟฟา้ชีวมวล 159,375,000.- 99.99 

3. บรษัิท สตกึ ไบโอแมส จ ากดั โรงไฟฟา้ชีวมวล 166,250,000.- 99.99 

4. บรษัิท อลัตรา้ เอเซีย จ ากดั ธุรกิจโทรคมนาคม 18,250,000.- 99.99 

5. Ultra Asia Singapore PTE.LTD. 
ธุรกิจบรหิารจดัการ การด าเนิน
ธุรกิจในตา่งประเทศ 

1,000 USD 99.99 

6. บรษัิท ยดูบับลวิซซีี (กมัพชูา) จ ากดั ธุรกิจโรงงานไมส้บั 25,000 USD 70.00 

7. บรษัิท พาราไดซ ์กรนี เอนเนอยี่ จ ากดั พืชพลงังาน 250,000,000.- 65.00 

 บริษัทร่วม    

1. บรษัิท อินเตอรโ์กลบ อินเวสเมนท ์จ ากดั 
ธุรกิจขายและใหเ้ชา่
อสงัหารมิทรพัย ์

25,000 USD 48.00 

2. บรษัิท สระบรุ ีเอ็นเนอรจี์ ซิสเท็มส ์2 จ ากดั ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานขยะ 21,750,000.- 30.00 

3. บรษัิท พาโนวา่ จ ากดั ผลติและจ าหนา่ยเชือ้เพลงิจากขยะ 22,216,075 30.00 

4. บรษัิท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
ผลติและจ าหนา่ยสปีอ้งกนัสนิมและ 
สอีตุสาหกรรม 

268,953,447.- 24.98 
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  โครงสร้ำงรำยได้ 
 โครงสรา้งรายไดข้องบรษัิทและบรษัิทยอ่ย  ตามงบการเงินรวมส าหรบัปี 2562ปี2561 และ ปี 2560 สรุปดงันี ้

โครงสร้ำงรำยได ้

ปี 2562 
(ลา้น
บาท) 

% ปี 2561 
(ลา้น
บาท) 

% ปี2560 
(ลา้น
บาท) 

% 

เสาสง่ไฟฟา้แรงสงู 530.96 47.27 878.54 58.09 716.44 52.25 

เสาโทรคมนาคม 16.43 1.46 41.84 2.77 134.07 9.78 

โครงสรา้งสถานีไฟฟา้ยอ่ย 53.02 4.72 74.37 4.92 70.04 5.11 

โครงเหลก็ทั่วไป 38.73 3.45 31.57 2.09 2.62 0.19 

บรกิารงานชบุสงักะส ี 5.48 0.49 0.27 0.02 0.71 0.05 

จ าหนา่ยสนิคา้อตุสาหกรรม 8.30 0.74 10.42 0.69 11.31 0.82 

จ าหนา่ยสนิคา้อื่น(ผลติภณัฑท์างการเกษตร) -  7.96 0.53 30.72 2.24 

จ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ 459.62 40.92 422.87 27.96 355.39 25.92 

รายไดอ้ื่น  10.77 0.95 44.43 2.94 49.92 3.64 
รวม 1,123.31 100.00 1,512.27 100.00 1,371.22 100.00 

 

หมายเหต ุ:  รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายเศษวตัถดุิบ ดอกเบีย้รบั และก าไรจากการจ าหน่ายทรพัยส์ินเป็นตน้ 
 

2.1       ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริกำร 
 การประกอบธุรกิจของบรษัิท สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 4 กลุม่ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ธุรกิจกำรผลิต 

บรษัิทท าธุรกิจออกแบบและผลติเสาโครงเสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟา้และโทรคมนาคม ประกอบดว้ย 
1.1 เสาโครงเหลก็ 

1.1.1 เสาสง่ไฟฟา้แรงสงู(High Voltage Transmission Tower – TL) ขนาด 115 kV / 230 kV / 500 kV 
ดว้ยความเช่ียวชาญของบุคคลากรดา้นวิศวกรรมการออกแบบและผลิต มีการควบคมุคณุภาพ
ตามมาตรฐานขัน้สงู บรษัิทจึงไดร้บัการรบัรองจากการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 

1.1.2 โครงสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation Steel Structure - ST) เป็นเสาโครงเหล็กชุบสงักะสีที่
รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าย่อย เช่น Disconnecting Switches, Lighting Arrestors, 
Capacitors และอื่นๆ โดยสถานีไฟฟ้าย่อยจะท าหนา้ที่รบักระแสไฟฟ้าและแปลงแรงดันไฟฟ้า

2. ลักษณะกำรประกอบธุรกจิ 
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ตัง้แต ่69 กิโลโวลต ์115 กิโลโวลต ์230 กิโลโวลตแ์ละ 500 กิโลโวลตเ์พื่อสง่ตอ่เป็นทอดๆ ผา่นสาย
สง่ไฟฟา้แรงสงูและระบบจ าหนา่ยไฟฟา้ก่อนที่จะจ าหนา่ยไฟฟา้ไปยงัผูบ้รโิภค 

1.1.3 เสาโทรคมนาคม (Telecommunication Tower - TC) ท่ีมีความสงูตัง้แต ่20 เมตร ถึง 100 เมตร 
เพื่อติดตัง้ในโครงขา่ยโทรคมนาคมของบรษัิทชัน้น าในประเทศไทย อาทิ AIS,DTAC,TruemoveH, 
CAT, TOT 

1.2 โครงสรา้งเหลก็ทั่วไป (Building and Frame – BF, General Fabrication - GF) 
เป็นโครงเหลก็ทีใ่ชใ้นกิจการตา่งๆ และโครงเหลก็ที่ใชใ้นกิจการกอ่สรา้งทั่วไปทัง้ที่มกีารชบุสงักะสแีละ
 ไมช่บุสงักะส ีเช่น โครงหลงัคา ทางเดิน รัว้ โครงสรา้งอาคารและโรงงาน รวมทัง้โครงเหลก็ปา้ยโฆษณา 
 เป็นตน้   

บรษัิทมีโรงงานตัง้อยูเ่ลขที่ 247 ถนนรม่เกลา้ แขวงแสนแสบ เขตมีนบรุ ีกรุงเทพมหานคร มีก าลงัการผลติ
รวมประมาณ 24,000 ตนัตอ่ปี 

2. ธุรกิจกำรบริกำร 

บริษัทใหบ้ริการชุบสงักะสีกบัลกูคา้ทั่วไปที่ตอ้งการน าผลิตภณัฑโ์ครงเหล็กเช่นตะแกรงท่อเหล็กรางรบัสายไฟ
เป็นตน้มาชุบสงักะสีเพื่อใหผ้ลิตภณัฑเ์หล็กคงทนต่อการเกิดสนิมทัง้นี ้บริษัทสามารถชุบเคลือบสงักะสีแบบจุ่มรอ้นตาม
มาตรฐานที่ส  าคัญได้แก่มาตรฐานISO 1461 มาตรฐานอเมริกันASTM A123, ASTM A153 มาตรฐานอังกฤษBS 729 
มาตรฐานญ่ีปุ่ นJIS H 8641 และJIS H 9124 มาตรฐานออสเตรเลียAS 1214: AS/NZS 4680 และมาตรฐานเยอรมนัDIN 
50976 เป็นตน้ 

3. ธุรกิจกำรขำย 

บริษัทด าเนินธุรกิจจัดจ าหน่ายสินคา้อุตสาหกรรมจากผูผ้ลิตชัน้น าของโลกอนัไดแ้ก่ RENOLD จากประเทศ
องักฤษและ ARNOLD จากประเทศเยอรมนันีโดยมีสินคา้หลกัไดแ้ก่อปุกรณส์ง่ก าลงัประเภทโซเ่ฟืองมอเตอรแ์ละเกียรต์า่งๆ
เป็นตน้ 

4. ธุรกิจพลังงำน 

บริษัทไดข้ยายธุรกิจไปยงัธุรกิจพลงังานทดแทน โดยการลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวล จ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการ
ไฟฟา้สว่นภมูิภาค ปัจจบุนัโรงไฟฟา้ของบรษัิทยอ่ยมีก าลงัการผลติติดตัง้รวม 26.9 เมกะวตัต  ์

บรษัิทมีบรษัิทยอ่ยที่ท าดา้นพลงังานทดแทนไดแ้ก่ 
 

1. บรษัิท ยดูบับลวิซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั 
ตัง้อยู่จงัหวดันครราชสีมา  เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล มีก าลงัการผลิตติดตัง้ 9.9 เมกะวตัต ์และมีสญัญาขาย
ไฟกบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาค 8 เมกะวตัต ์ 

2. บรษัิท ยดูบับลวิซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั 
ตัง้อยู่อ  าเภอสตึก  จังหวัดบุรีรมัย ์เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล  มีก าลงัการผลิตติดตัง้ 9.5 เมกะวัตต ์และมี
สญัญาขายไฟกบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาค 8 เมกะวตัต ์
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3. บรษัิท สตกึไบโอแมส จ ากดั   
ตัง้อยู่อ  าเภอสตึก  จังหวัดบุรีรมัย ์ เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล  มีก าลงัการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวัตต ์และมี
สญัญาขายไฟกบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาค 6.5เมกะวตัต ์

4. บรษัิท พาราไดซ ์กรนี เอนเนอยี่ จ ากดั (PGE)  
ตัง้อยู่อ  าเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น เป็นธุรกิจแปรรูปพืชพลงังานผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากพืช
พลงังาน เช่น แก๊สชีวภาพ  ปุ๋ ย อาหารสตัวส์  าเรจ็รูปบรรจภุณัฑท์ี่ยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติปัจจบุนัหยดุ
ด าเนินกิจการแลว้ 

5.  บรษัิท อลัตรา้ เอเชีย จ ากดั  (ช่ือเดิม บรษัิท ยดูบับลวิซี โซลา่ร ์จ ากดั) 
   ประกอบธุรกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทนุในธุรกิจพลงังาน และโทรคมนาคม 

 

2.2   กำรตลำดและกำรแข่งขนั 

 กลยุทธก์ำรตลำด 
บรษัิทตระหนกัในเรือ่งความเหมาะสมในคณุภาพและราคาของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร รวมถึงการสง่มอบผลติภณัฑ์

และบรกิารท่ีตรงตอ่เวลาและการรกัษาความสมัพนัธท์ี่ยอดเยี่ยมกบัคูค่า้ โดยมีกลยทุธท์างการตลาดที่ส  าคญัดงันี ้
1. ด้ำนผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 

ผลติและจ าหนา่ยสนิคา้และบรกิารท่ีมีคณุภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 
ธุรกิจการผลติและธุรกิจการขาย 
บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น  าในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการให้บริการก่อนและหลังการขาย โดยให้

ความส าคญักบัการอบรมและพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เนื่อง มีทีมงานที่มีความเช่ียวชาญ และมีประสิทธิภาพในการด าเนิน
ธุรกิจมาโดยตลอด บรษัิทมุง่เนน้การผลติสนิคา้ที่มีคณุภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน โดยการออกแบบผลติภณัฑด์ว้ยระบบ
คอมพิวเตอรท์ี่ทันสมยั การคัดเลือกวตัถุดิบที่มีคุณภาพจากผูผ้ลิตที่น่าเช่ือถือ ผ่านกระบวนการผลิตดว้ยเครื่องจักรที่มี
เทคโนโลยีทันสมัย และมีการตรวจสอบรวมทัง้ควบคุมคุณภาพทุกขัน้ตอนตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐาน 
ISO9001:2015 ซึง่เป็นการสรา้งความเช่ือมั่นใหก้บัลกูคา้ 

ธุรกิจพลงังาน 
บริษัทย่อยของ UWC ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยบุคลากรที่มีความ

เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในดา้นวิศวกรรมพลงังาน เพื่อควบคุมและจัดการใหโ้รงไฟฟ้าด าเนินการผลิตไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพสงูสดุ 
 

2. กำรส่งมอบสินค้ำที่ตรงต่อเวลำและเชื่อถอืได้ 

ธุรกิจการผลติและธุรกิจการขาย 
ธุรกิจการผลิตของบริษัทมีลกัษณะเป็นงานโครงการและมีการท าสญัญาซือ้ขายก่อนเริ่มด าเนินงาน ระยะเวลา

การด าเนินงานของแต่ละโครงการเริ่มตัง้แต่ 6 เดือน จนถึง2 ปี และจะมีก าหนดระยะเวลาที่ตอ้งส่งมอบงานอย่างชดัเจน 
ดงันัน้ การสง่มอบผลติภณัฑใ์หต้รงตามก าหนดเวลาจึงเป็นสิง่ที่ส  าคญัในการประกอบธุรกิจของบรษัิทและบรษัิทสามารถสง่
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มอบผลิตภณัฑท์ี่มีคณุภาพไดต้รงก าหนดตามแผนงานลกูคา้เสมอมาอนัเป็นผลมาจากการวางแผนการท างานและการผลติ
ที่มีระบบ รวมถึงการวางแผนส ารองวตัถดุิบที่มีประสทิธิภาพ  
 

3. ประเภทลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 

ธุรกิจการผลติ 

 เสาโครงเหลก็ กลุม่ลกูคา้เปา้หมายจะเป็นกลุม่ผูร้บัเหมาก่อสรา้งจากตา่งประเทศและในประเทศซึง่รบังาน
จากหนว่ยงานภาครฐัและรฐัวิสาหกิจเช่นการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟา้สว่นภมูิภาค (กฟภ.) 

 โครงสรา้งเหลก็ทั่วไป กลุม่ลกูคา้เปา้หมายจะเป็นกลุม่ผูร้บัเหมากอ่สรา้งทั่วไปและลกูคา้รายทีต่อ้งการรบั
บรกิารประกอบและตดิตัง้โครงเหลก็ทั่วไป 

ธุรกิจการบรกิาร 

การใหบ้รกิารรบัชบุสงักะสเีป็นการบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ทั่วไปท่ีตอ้งการน าผลติภณัฑม์าชบุสงักะสเีพือ่ให้
ผลติภณัฑค์งทนตอ่การเกิดสนิม 

ธุรกิจการขาย 
การขายสนิคา้อตุสาหกรรมจะเนน้ไปท่ีกลุม่ลกูคา้โรงงานอตุสาหกรรม 
ธุรกิจพลงังานไฟฟา้ 
บรษัิทยอ่ยของUWC จ าหนา่ยไฟฟา้ใหก้บัการไฟฟา้สว่นภมูิภาค 

 

4. นโยบำยรำคำ 

ธุรกิจการผลติ  ธุรกิจการบรกิาร และธุรกิจการขาย 
บรษัิทมีนโยบายก าหนดราคาที่สามารถแขง่ขนัไดใ้นธุรกิจ โดยมุง่เนน้การบรหิารตน้ทนุท่ีมีประสทิธิภาพ เพื่อลด

อตัราการสญูเสยีจากการผลติใหน้อ้ยที่สดุ ท าใหบ้รษัิทสามารถก าหนดราคาขายที่สามารถแขง่ขนัไดใ้นธุรกิจ ปัจจบุนับริษัท 
มีนโยบายการก าหนดราคาผลิตภณัฑโ์ดยบวกเพิ่มก าไรสว่นต่างจากตน้ทุน ซึ่งปัจจยัที่น  ามาพิจารณาในการก าหนดราคา
ประกอบดว้ย ราคาวตัถดุิบ อุปกรณ ์ส่วนประกอบต่างๆ ที่ใชใ้นการผลิต ความยากง่ายในการผลิต ช่วงเวลาที่เสนอราคา 
จ านวนและปรมิาณงาน  ก าลงัการผลติ พรอ้มทัง้พิจารณาประวตัิลกูคา้แตล่ะรายที่เคยมีธุรกรรมรว่มกนั  

ธุรกิจพลงังาน 
ราคาขายไฟฟา้เป็นไปตามขอ้ก าหนดที่มีการลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัหนว่ยงานรฐั 

 

5. กำรจัดจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย  

ธุรกิจการผลติ 
บรษัิทสามารถแบง่ช่องทางการจดัจ าหนา่ยได ้2 ช่องทาง เพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่ง

มีประสทิธิภาพ ไดแ้ก่  
1. การรบังานโดยการเป็นผูร้บัเหมายอ่ย จากผูร้บัเหมาหลกัที่ชนะการประมลูงาน โดยสว่นใหญ่เป็นงานเสา

สง่ไฟฟา้แรงสงู, เสาโทรคมนาคมและงานโครงสรา้งเหลก็ทั่วไปในปีที่ผา่นมา บรษัิทไดร้บังานโดยการเป็นผูร้บัเหมายอ่ยดงันี ้
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a. เสาสง่ไฟฟ้าแรงสงูจากกิจการรว่มคา้ เอ็กซด์ี-ฮายเพค-เอสซีแอล-ทีเอ็นพี, TATA Projects Limited, 

บรษัิท เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) และKEC International Ltd. 

b. งานเสาโทรคมนาคมจาก บรษัิท บีบี เทคโนโลยี จ ากดั  

2. การเขา้ร่วมประมลูโครงการโดยตรงเพื่อเป็นผูร้บัจา้งเหมาหลกัของโครงการโดยส่วนใหญ่เป็นงานเสา

โครงเหลก็สถานีไฟฟา้ยอ่ย 

ธุรกิจการบรกิาร 
บริษัทใหบ้ริการชุบสงักะสีกบัลกูคา้ทั่วไป  โดยมีลกูคา้ใชบ้ริการสม ่าเสมอ ลกูคา้สว่นใหญ่ของบริษัท อยู่ใน

อตุสาหกรรม ประเภทรบัเหมาก่อสรา้งทั่วไปและโยธา  อตุสาหกรรมผลติเครือ่งจกัรกล  อตุสาหกรรมเครือ่งท าความเย็น และ
วิศวกรรมสรา้งเครือ่งจกัร เป็นตน้ 

ธุรกิจการขาย 
        บริษัท น าเขา้สินคา้อตุสาหกรรม ประเภทอุปกรณส์ง่ก าลงั โซ่ เฟือง เกียร ์คปัป้ิง และอื่นๆ จากต่างประเทศ 
ภายใตแ้บรนด ์Renold เพื่อจ าหน่ายใหก้บัลกูคา้กลุม่โรงงานอตุสาหกรรมตา่งๆ ไดแ้ก่  อตุสาหกรรมปนูซีเมนต ์  ปิโตรเคมี  
วสัดกุ่อสรา้ง  และผลติภณัฑอ์าหารแปรรูป เป็นตน้ 

ธุรกิจพลงังาน 
บรษัิทยอ่ยของ UWC ที่ด  าเนินธุรกิจผลติไฟฟา้จ าหนา่ยไฟฟา้ใหก้บัการไฟฟา้สว่นภมูิภาค (กฟภ.) 

 

2.3      ภำวะอุตสำหกรรม 
อุตสำหกรรมเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูงและสถำนีไฟฟ้ำยอ่ย 
อตุสาหกรรมเสาสง่ไฟฟ้าแรงสงูและสถานีไฟฟ้าย่อยเป็นไปตามโครงการและแผนงานพฒันาระบบสง่ไฟฟา้

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ซึ่งมีแผนที่อยู่ระหว่างการด าเนินการและแผนท่ี
จะด าเนินการในช่วงเวลาตามแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 -2580 (PDP 2018) ซึ่ง
ประกอบดว้ยโครงการตา่งๆ ดงันี ้(ขอ้มลูจากส านกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน) 

- โครงการพฒันาระบบสง่ไฟฟา้เพื่อสนองความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ที่เพิ่มขึน้ 
- โครงการพฒันาระบบสง่ไฟฟา้เพื่อเสรมิความมั่นคงระบบไฟฟา้ 
- โครงการปรบัปรุงและขยายระบบสง่ไฟฟา้ที่เสือ่มสภาพตามอายกุารใชง้าน 
- โครงการระบบสง่ไฟฟา้เพื่อรองรบัการเช่ือมตอ่โรงไฟฟา้ 
- โครงการเช่ือมโยงระบบสง่ไฟฟา้ระหวา่งประเทศแบบระบบตอ่ระบบ (Grid to Grid) 
- โครงการพฒันาระบบไฟฟา้ตามแผนแมบ่ทการพฒันาระบบโครงขา่ยไฟฟา้สมารท์กรดิ ของประเทศไทย  
 

ความตอ้งการเสาสง่ไฟฟา้แรงสงูในประเทศยงัคงมีอตัราการขยายตวัอยา่งตอ่เนื่องตามแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟา้
ของประเทศไทย พ.ศ. 2558- 2579 (PDP 2015) พ.ศ. 2561- 2580 (PDP 2018) 

ปัจจุบนัในประเทศไทยมีผูผ้ลิตเสาส่งไฟฟ้าขนาดใหญ่ (ขนาด 500 กิโลโวลต)์ อยู่เพียง 5 ราย การรบังานเสาสง่
ไฟฟา้แรงสงูจะมีสว่นแบง่การตลาดมากนอ้ยสลบักนัในจ านวนผูผ้ลติทัง้ 5 รายนี ้  โดยบรษัิทมีสว่นแบง่การตลาดใน ปี 2562 
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อยู่ที่ประมาณ 35 เปอรเ์ซ็นต ์ส าหรบัการเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่ในธุรกิจนีน้ัน้ มีขอ้จ ากัดในเรื่องประสบการณแ์ละการ
รบัรองจากหนว่ยงานรฐัดงันัน้ผลกระทบจากการเขา้มาของคูแ่ขง่รายใหมใ่นธุรกิจนีจ้ะไมรุ่นแรง 

 

อุตสำหกรรมเสำโทรคมนำคม 
 อตุสาหกรรมเสาโทรคมนาคมขึน้อยู่กบัแผนการพฒันาเทคโนโลยีและการใหบ้ริการการสื่อสารโทรคมนาคมของ
ประเทศ ในปี 2562 อตุสาหกรรมเสาโทรคมนาคมในประเทศมีการชะลอตวัลง แต่ยงัคงมีการขยายโครงข่ายอยา่งสม ่าเสมอ
เพื่อใหบ้ริการกบัลกูคา้ไดค้รอบคลมุยิ่งขึน้ และเพื่อรองรบัเทคโนโลยี 5G ที่ก าลงัจะเกิดขึน้ในอนาคตอยา่งไรก็ตาม แผนการ
ลงทนุเพื่อขยายโครงข่ายโทรคมนาคมในระดบัภมูิภาคอาเซียนมีการขยายตวัอย่างต่อเนื่อง จึงไม่เป็นอปุสรรคในการขยาย
ตลาดส าหรบัอตุสาหกรรมนีข้องบรษัิทถึงแมว้า่ความตอ้งการภายในประเทศจะชะลอตวัลงก็ตาม 

อุตสำหกรรมโครงสร้ำงเหลก็ทั่วไป 
ความตอ้งการโครงสรา้งเหล็กทั่วไปขึน้อยู่กับอตุสาหกรรมการก่อสรา้ง ซึ่งในปี 2562 อตุสาหกรรมการก่อสรา้งมี

การเติบโตอยา่งคอ่ยเป็นค่อยไป ทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชนโดยกิจกรรมการก่อสรา้งที่เกิดขึน้สว่นใหญ่จะเป็นโครงการตอ่
เนื่องมาจากปีก่อนถึงแมว้่าการก่อสรา้งโดยทั่ วไปจะเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ตลาดซ่อมแซมที่อยู่อาศยัเป็นตลาด
ขนาดใหญ่และมีศกัยภาพดว้ยจ านวนที่อยู่อาศยัทั่วประเทศมีจ านวนกว่า 26.7 ลา้นหลงัและจากขอ้มลูของส านกังานสภา
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมพบวา่ในแตล่ะปีผูบ้รโิภคจะมีการใชจ้่ายในตลาดซอ่มแซมและปรบัปรุงที่อยูอ่าศยัประมาณ 3
แสนลา้นบาท 

ในการด าเนินงานโครงเหล็กทั่วไป  บริษัทสามารถใหบ้ริการดา้นการออกแบบ ปรบัเปลี่ยนสดัสว่น รูปแบบ ขนาด
ความสงู คณุสมบตัิ ขนาด และรูปแบบที่เหมาะสมกบัโครงการก่อสรา้งแต่ละแห่ง เพื่อใหส้อดคลอ้งตามความตอ้งการของ
ลกูคา้ 

กำรบริกำรชุบสังกะสี 
 แนวโนม้ของผลิตภัณฑเ์หล็กที่มีขอ้ก าหนดใหต้อ้งมีการชุบสงักะสีเพื่อป้องกันการผุกร่อนมีเพิ่มขึน้ตลอดเวลา
เน่ืองจากสภาวะแวดลอ้มปัจจบุนัมีสภาพอากาศเป็นมลพิษและฝนกรดท่ีมีฤทธ์ิกดักรอ่นสงูดงันัน้เหลก็โครงสรา้งท่ีตอ้งใชใ้น
งานภายนอกอาคารจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งมีวิธีการในการป้องกันสนิมเพื่อความแข็งแรงของโครงสรา้งเหล็กดงักลา่วซึ่ง
วิธีการที่ประหยัดและไดผ้ลคุม้ค่าในการป้องกันสนิมคือการชุบHot-Dip Galvanized จึงส่งผลใหม้ีผูน้ิยมใช้สูงขึน้อย่าง
ตอ่เนื่อง และคาดวา่ยงัคงเพิ่มขึน้ตอ่ไปอีกนานในอนาคต 

กำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุตสำหกรรม 
 สินคา้อตุสาหกรรม  ประเภทอปุกรณส์ง่ก าลงั เช่น  โซ่ เฟือง เกียร ์คปัป้ิง และมอเตอร ์ เป็นอปุกรณท์ี่ใชใ้นโรงงาน
อตุสาหกรรมทั่วไป ทกุกลุม่อตุสาหกรรม ความตอ้งการใชส้ินคา้เพื่อการซ่อมแซมหรือปรบัเปลี่ยนอปุกรณเ์ครื่องจกัรมีเป็น
ประจ าและต่อเนื่อง นอกจากนัน้ความไวว้างใจในคณุภาพของสินคา้ภายใตแ้บรนดR์enoldตลอดระยะเวลากวา่ เกือบ 100 
ปี  รวมถึงการใหบ้ริการก่อนและหลงัการขายที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งส  าคญัที่ท  าใหส้ินคา้ของบริษัทยงัคงไดร้บัความ
ไวว้างใจจากลกูคา้เสมอมา ถึงแมจ้ะมีคูแ่ขง่หลากหลาย แตส่นิคา้ของบรษัิทภายใตแ้บรนด์RENOLD  และ ARNOLD ยงัอยู่
ในความตอ้งการของลกูคา้เสมอมา  
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ธุรกิจพลังงำน 
 ภาวะและแนวโนม้ของธุรกิจพลงังาน จะเป็นไปตามแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561 -2580 
(PDP2018)  และแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก (AEDP) ซึง่สรุปไดด้งันี ้
 
 

 

โรงไฟฟ้ำตำมแผน AEDP     ก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำ 
 PDP 2015 PDP 2018 

พลงังานแสงอาทิตย ์(On-grid) 6,000 10,000 
ชีวมวล 5,570 3,376 
ก๊าซชีวภาพ (น า้เสยี/ของเสยี) 600 546 
แสงอาทิตยแ์บบทุน่ลอย - 2,725 
พลงังานลม 3,002 1,485 
ขยะอตุสาหกรรม 50 44 
อื่น ๆ (ขยะชมุชน, พลงัน า้ขนาดเลก็/ขนาดใหญ่) 4,462 - 

รวม 19,684 18,176 
 
 

ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำใหม่ ช่วงปี 2561- 2580 หน่วย เมกะวตัต ์
โรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวียน 20,766 
โรงไฟฟา้พลงัน า้แบบสบูกลบัของ กฟผ. 500 
โรงไฟฟ้ำโคเจนเนอเรชั่น 2,112 
โรงไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่ม (กฟผ./IPP) 13,156 
โรงไฟฟา้ถ่านหิน/ลกิไนต ์(กฟผ./IPP) 1,740 
ซือ้ไฟตา่งประเทศ 5,857 
โรงไฟฟา้ใหม/่ทดแทน 8,300 
แผนอนรุกัษ์พลงังาน 4,000 
รวม 56,431 
โรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน  
ตามแผน AEDP 18,176 
ตามนโยบายการสง่เสรมิของภาครฐั 520 
VSPP ที่มีภาระผกูพนั 528 
SPP ที่มีภาระผกูพนั 1,150 
SPP Hybrid Firm 300 
โครงการ กฟผ. ที่ ครม. อนมุตัิ 92 
รวม 20,766 
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โรงไฟฟ้ำตำมนโยบำย                                                          ก ำลังผลิตตำมสัญญำ 
ขยะชมุชน 400 
ชีวมวลประชารฐั 3 จงัหวดัชายแดนใต ้ 120 
รวม 520 

 

 ธุรกิจพลงังานของบรษัิทคือ โรงไฟฟา้ชีวมวล  ซึง่ตามแผน PDP 2018  โรงไฟฟา้ชีวมวลตามแผน AEDP นัน้ ก าลงั
การผลิตตามสญัญา ลดลงจาก 5,570 เมกะวตัต ์ในแผน PDP 2015 เหลือ 3,376 เมกะวตัต ์ในแผน PDP 2018บริษัทใน
ฐานะผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กมาก จึงตอ้งศกึษาและหาแนวทางเพื่อปรบัปรุงและพฒันาธุรกิจใหส้อดคลอ้ง
กบัแผนพฒันาพลงังานท่ีเปลีย่นไป 

2.4   วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ 
ธุรกิจการผลติ 
การผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง  สถานีไฟฟ้าย่อย และเสาโทรคมนาคม มีวัตถุดิบที่ส  าคัญคือเหล็ก และสังกะสี มี

รายละเอียดดงันี ้
(1)  เหลก็ฉากขาเทา่กนั ชัน้คณุภาพ SS400 ขนาดตัง้แต ่  L40x40x3 ถึงL200x200x20 
(2)  เหลก็ฉากขาเทา่กนั ชัน้คณุภาพ SS540 ขนาดตัง้แต ่  L75x75x6ถึงL250x250x35 
(3)  สงักะส ีความบรสิทุธ์ิ 99.99% 

ดว้ยขอ้ก าหนดของสินคา้และมาตรฐานสินคา้ บริษัทจึงใชว้ตัถุดิบที่ผลิตในประเทศทัง้หมดโดยมีนโยบายการสั่งซือ้
วตัถดุิบลว่งหนา้บางสว่นเพื่อใหไ้ดว้ตัถดุิบในปรมิาณที่เพียงพอ และบรหิารจดัการตน้ทนุเพื่อใหไ้ดใ้กลเ้คียงกบัการประมาณ
การเพื่อเสนอราคาแก่ลกูคา้ในช่วงที่ราคาวตัถดุิบมีการผนัผวน นอกจากนัน้บรษัิทมีระบบการบรหิารและการจดัการสนิคา้คง
คลงัอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลมุถึงการพิจารณาคดัเลือกผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถดุิบที่มีความน่าเช่ือถือทัง้ในดา้นคณุภาพ
ของวตัถดุิบ และการสง่มอบงานท่ีตรงตอ่เวลา เป็นผลให ้บรษัิทไมม่ีอปุสรรคปัญหาในการสง่มอบสนิคา้ลา่ชา้  

ส าหรบัราคาวตัถดุิบนัน้จะผนัผวนไปตามภาวะตลาดโลก โดยในปี 2562 ราคาเหล็กและสงักะสี มีความผนัผวนโดยมี
การปรบัตวัขึน้และลงตลอดทัง้ปี  

อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้า่ราคาวตัถดุิบในปี 2562 จะมีความผนัผวน หากจากการวางแผนการซือ้วตัถดุิบที่มีประสทิธิภาพ 
ท าให ้บรษัิทสามารถคงตน้ทนุการซือ้วตัถดุิบใหใ้กลเ้คียงกบัการประมาณราคาวตัถดุิบในการเสนอราคาแก่ลกูคา้  

ปัจจบุนับรษัิท มีการสั่งซือ้วตัถดุิบประเภทเหล็กจากผูจ้ดัจ าหนา่ยจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 4ราย และสามารถจดัหาปรมิาณ
เหลก็ และประเภทของเหลก็ไดต้ามความตอ้งการและราคาซือ้ที่เหมาะสมโดยใชก้ารเปรยีบเทียบราคามาโดยตลอดมา 

ส าหรบัวตัถดุิบประเภทสงักะสกีอ้น (Zinc Ingot) ในปีที่ผา่นมา บรษัิทสั่งซือ้จาก กลุม่บรษัิทแสงเจรญิและบรษัิท โรงชบุ
สงักะส ีน าเจรญิ จ ากดั 

การบริหารสินคา้คงคลงัอย่างมีประสิทธิภาพถือว่าเป็นปัจจยัส าคญัในการประกอบธุรกิจผลิตเสาสง่ไฟฟ้าแรงสงู และ
ถือเป็นปัจจยัส าคญัในการแขง่ขนั ซึง่การท่ี บรษัิทสามารถรกัษาความสามารถในการแขง่ขนัไวไ้ด ้ เนื่องจากบรษัิทมีสนิคา้คง
คลงัมากเพียงพอ ซึง่สง่ผลใหส้ามารถจดัสง่สนิคา้ใหก้บัลกูคา้ไดต้รงตามเวลาที่ตอ้งการ บรษัิทมีนโยบายควบคมุระดบัสนิคา้
คงคลงัใหเ้หมาะสมและเพียงพอสามารถรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งทนัทว่งที  
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 ธุรกิจการขาย 
เนื่องจากสินคา้อตุสาหกรรมเกือบทัง้หมดที่จ าหน่ายเป็นสินคา้น าเขา้จากประเทศองักฤษ และประเทศเยอรมนั การ

บริหารสินคา้คงคลงัจึงมีความส าคญั เพื่อที่จะสามารถประมาณความตอ้งการของตลาดไดแ้ละจดัหาระดบัสินคา้คงคลงัที่
เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา โดยติดตามความเคลื่อนไหวของขอ้มลูสถิติการสั่งซือ้ยอ้นหลงั ทัง้นี ้บริษัทไดแ้บ่งประเภทการ
บรหิารสนิคา้คงคลงัไดอ้อกเป็น 2 กลุม่หลกัดงันี ้

(1) สนิคา้หมนุเวียนเรว็ หรอืกลุม่ที่ถกูสั่งซือ้เป็นประจ า เป็นกลุม่ที่ตลาดมีความตอ้งการสงู และผูซ้ือ้ตอ้งการใชส้นิคา้
ทนัทีหลงัจากสั่งซือ้สินคา้ การส ารองสินคา้คงคลงัส ารองตอ้งมีปริมาณมากเพียงพอและพรอ้มสง่ตลอดเวลา ประกอบดว้ย 
ผลติภณัฑโ์ซ ่และขอ้ตอ่โซ ่เป็นตน้ 

(2) สินคา้ปกติ หรือกลุม่ที่ถกูสั่งซือ้ไม่บอ่ยครัง้ เป็นสินคา้ที่มีมลูคา่สงู และผูซ้ือ้สามารถรอสินคา้ได ้สินคา้ประเภทนี ้
ไมจ่ าเป็นตอ้งส ารองสนิคา้คงคลงัเป็นจ านวนมาก ประกอบดว้ย เฟือง และ COUPLING เป็นตน้ 

 

ธุรกิจพลงังาน 
วตัถดุิบที่ส  าคญัของธุรกิจโรงไฟฟา้ คือ เชือ้เพลงิ ซึง่บรษัิทยอ่ยทัง้ 3 บรษัิท มีการใชเ้ชือ้เพลงิแบบผสมผสาน ทัง้ไม้

สบัแกลบ และเปลอืกไม ้โดยมีไมส้บัเป็นเชือ้เพลงิหลกั 
ไมส้บั หมายถึง การน าไมเ้บญจพรรณ ที่เหลือจากการตดัแต่งตน้ไมใ้หญ่จากสวนไร่นา หรือสวนผลไม้  มาผ่าน

กระบวนการสบัยอ่ยใหก้ลายเป็นชิน้เลก็น ามาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิพลงังานทดแทน 
ปัจจบุนับรษัิทยอ่ยซือ้ไมส้บัจากผูข้ายในพืน้ท่ี โดยมีการคดัเลอืกผูข้ายจากคณุภาพของเชือ้เพลงิในรูปของความชืน้

ของเชือ้เพลงิ ซึง่มีอยูม่ากกวา่ 20 ราย 
 

ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มจากกระบวนการผลิตของโรงงาน เป็นเช่นเดียวกันกับโรงงานอื่นๆ ที่มีลกัษณะการ

ด าเนินการผลิตเช่นเดียวกับบริษัทซึ่งบริษัทไดจ้ดัใหม้ีการป้องกันผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มในดา้นต่างๆ โดยจัดใหม้ีการ
ตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้มเป็นประจ าทุกปีในปี 2562 ไดต้รวจวดัระหว่างวนัที่ 28-29 ตุลาคม 2562 ตรวจวิเคราะหโ์ดย 
บรษัิท เอ็นไวรอนเมนท ์รเีสรชิแอนด ์เทคโนโลยี จ ากดั โดยมีผลการตรวจวดัดงันี ้

มลภาวะทางเสยีง 
ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

ต ำแหน่งทีต่รวจวัด 
ผลกำรตรวจวดั 2/(dB(A)) 

Leq 24 hr Lmax 
บริเวณริมร้ัวโรงงำน 67.6 98.3 

มำตรฐำน1/ 70 115 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรือ่งก าหนดคา่ระดบัเสยีงการรบกวนและ    
                      ระดบัเสยีงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

   2/  ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรายชั่วโมง 
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มลภาวะทางอากาศ 
ผลการตรวจวิเคราะหป์รมิาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกมาจากปลอ่งควนั 

ดัชนีทีต่รวจวดั หน่วย ผลกำรตรวจวดั มำตรฐำน 
ฝุ่ นละออง (TSP) มิลลกิรมั/ลบ.เมตร 22 400 

 

สารเคมีในบรรยากาศ 
ปรมิาณความเขม้ขน้ของสารเคมีในบรรยากาศของการท างาน 

ดัชนีทีต่รวจวดั หน่วย ผลกำรวิเครำะห ์ มำตรฐำน 

Sodium Hydroxide mg/m3 <0.61 2 
Hydrogen Chloride ppm 0.02 C 5  

Inhalable Dust mg/m3 <0.10 15 
Zinc Oxide : Inhalable Dust mg/m3 019 15 

หมายเหต ุ: C = ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมอีนัตรายสงูสดุไมว่า่เวลาใดๆ ในระหวา่งท างาน 
 

ระบบน า้เสยีจากการผลติ 
ผลการวิเคราะหค์ณุภาพน า้ทิง้  

ดัชนีทีว่ิเครำะห ์ ค่ำทีว่ัดได ้ ค่ำมำตรฐำน 

1.  PH 8.3 5.5 – 9.0 

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

3.  Total Dissolved Solid  (TDS) 1,110  3,000 mg / l 

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

5.  Zinc  0.2  5 mg / l 
 

ผลการวิเคราะห ์คุณภาพน า้ทิง้ที่ระบายออกจากโรงงานเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อตุสาหกรรม ปี พ.ศ. 2560  พบวา่ดชันีคณุภาพน า้ทิง้ที่ท  าการตรวจวิเคราะหม์ีคา่อยูใ่นเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด 

 

ในสว่นของขยะและของเสยีอตุสาหกรรมตา่งๆทีเ่กิดขึน้ในโรงงานมีวิธีการก าจดัดงันี ้
กำกของเสีย วิธีกำรก ำจัด บริษัทที่ก ำจัด 

1.  ขยะมลูฝอย น าไปคดัแยกฝังกลบ ส านกังานเขตมีนบรุ ี
2.  เศษลวดและโลหะ น ากลบัไปหลอมใหม ่ บรษัิท ยทุธพงษ์ เพลเลท็มิลล ์จ ากดั 

บรษัิท 4 น. โชคพฒันา จ ากดั 
บรษัิท เหลก็สยามยามาโตะ จ ากดั 

3.  ตะกอนจากการบ าบดัน า้เสยี ปรบัเสถียรและฝังกลบ บรษัิท โปรเฟสชั่นแนลเวสตฯ์ จ ากดั(มหาชน) 
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กำกของเสีย วิธีกำรก ำจัด บริษัทที่ก ำจัด 

4.  สงักะสฝีุ่ นและเม็ด Reuse หา้งหุน้สว่นจ ากดัสามพรานฟาวนด์ีร ์
บรษัิท นวภทัรกิจ จ ากดั 
หา้งหุน้สว่นจ ากดั นฐัวฒุิ พาณิชย ์

5.  น า้มนัไฮโดรลคิเกา่ Reuse บรษัิท แซนดซ์อร ์จ ากดั 
6.  กรดเกลอืเสือ่มสภาพ แปรสภาพน าไปใชใ้หม ่ บรษัิท อนัช่ิง อินดสัทร ีจ ากดั 

 
งำนที่ยงัไม่ส่งมอบ 

ธุรกิจผลติเสาโครงเหลก็ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิท มีงานโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการและคาดวา่จะสง่มอบงานทัง้หมด 
ในปี 2563 มีดงันี ้
 

ช่ือโครงการ ปรมิาณงาน(ตนั) มลูคา่งานท่ียงัไมส่ง่มอบ(ลา้นบาท) 
เสาสง่ไฟฟา้แรงสงู(TL) 1,355 58.549 
เสาโทรคมนาคม (TC)      4  0.116 
โครงเหลก็สถานีไฟฟา้ยอ่ย(ST) 245 11.375 
โครงเหลก็ทั่วไป(GF,BF)   22  0.249 

รวม 1,626 70.289 
 

ธุรกิจพลงังาน 
ไมม่ีงานรอสง่มอบ 
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 ปัจจยัความเสีย่งที่ส  าคญัที่อาจมผีลกระทบตอ่การด าเนินงานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย และแนวทางในการปอ้งกนั
ความเสีย่งดงักลา่ว  สรุปไดด้งันี ้  
 

1.  ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดบิ 
 ธุรกิจการผลติ 
เหลก็และสงักะสซีึง่เป็นวตัถดุิบส าคญัในการผลติเสาสง่ไฟฟา้แรงสงู เสาโครงเหลก็สถานีไฟฟา้ยอ่ย เสาโทรคมนาคม 

และโครงสรา้งเหลก็ทั่วไปจะมีการเปลีย่นแปลงตามอปุสงคแ์ละอปุทานของผูผ้ลติและผูใ้ชท้ั่วโลก ดงันัน้การเปลีย่นแปลงของ
ราคาเหล็กและสงักะสีจะสง่ผลกระทบต่อตน้ทนุการผลิตโดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงใน
เรือ่งดงักลา่วดงันี ้

(1)  การก าหนดราคาขายและราคาประมลูงานในโครงการตา่งๆ ในลกัษณะตน้ทนุบวกก าไร โดยรกัษาสว่นตา่งก าไร
ในระดบัท่ีสามารถจะแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายอื่นๆ ได ้  

(2)  มีนโยบายติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาวตัถดุิบอย่างใกลชิ้ดเพื่อประเมินสถานการณแ์ละแนวโนม้ราคาวตัถดุิบ
เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสนิใจก าหนดราคาขาย และวางแผนการสั่งซือ้และบรหิารจดัการวตัถดุิบคงคลงัใหม้คีวาม
เหมาะสม  

(3)  พฒันาปรบัปรุงการบรหิารการผลติอยา่งตอ่เนื่องเพื่อควบคมุตน้ทนุการผลติใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  
(4)  มีนโยบายรกัษาความสมัพันธ์อันดีกับลูกคา้ท าใหส้ามารถเจรจาต่อรองกับลูกคา้บางรายเพื่อขอปรบัราคา

จ าหนา่ยใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของราคาวตัถดุิบ ในกรณีที่เกิดการเปลีย่นแปลงราคาวตัถดุิบอยา่งมีนยัส าคญั 
(5)  มีการติดตามดแูลผลติภณัฑท์ี่ไดจ้ าหนา่ยไปแลว้รวมทัง้การติดตามปัญหาที่เกิดขึน้เพื่อน ามาปรบัปรุงการท างาน

ใหด้ีขึน้อยู่ตลอดเวลาสง่ผลใหล้กูคา้มีความพึงพอใจในดา้นคณุภาพและการบริการหลงัการขายเพิ่มมากขึน้ท าใหส้ามารถ
ก าหนดราคาขายในระดบัท่ีเหมาะสมได ้

ธุรกิจพลงังาน 
เชื ้อเพลิงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส  าคัญที่สุดส าหรับการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า บริษัทย่อยของ UWC จึงเล็งเห็น

ความส าคญัในการบริหารจัดการเชือ้เพลิงของโรงไฟฟ้า โดยมุ่งเนน้การจัดหาและใชเ้ชือ้เพลิงชีวมวลประเภทไมส้บั เพื่อ
ทดแทนการใชเ้ชือ้เพลงิแกลบที่มีราคาสงู  
 

2.   ควำมเส่ียงจำกกำรจัดหำวัตถุดบิและพึ่งพงิผู้จัดจ ำหน่ำยวัตถุดบิที่ส ำคัญ 
ธุรกิจการผลติ 
บรษัิทซือ้วตัถดุิบหลกัทัง้หมดจากผูจ้  าหนา่ยภายในประเทศ จึงอาจมีความเสีย่งจากการขาดแคลนวตัถดุิบในกรณีทีผู่

จดัจ าหนา่ยไมส่ามารถจดัสง่วตัถดุิบใหไ้ดต้ามก าหนด  

3. ปัจจัยควำมเสี่ยง 
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  อย่างไรก็ตามบริษัทไดม้ีการติดตามประเมินสถานการณโ์ดยใกลชิ้ด และมีการวางแผนการสั่งซือ้วตัถดุิบลว่งหนา้ 
และจากการด าเนินงานในอดีตที่ผา่นมา บรษัิทไมเ่คยประสบปัญหาขาดแคลนวตัถดุิบ ท าใหเ้ช่ือมั่นวา่จะไมไ่ดร้บัผลกระทบ
หรอืความเสยีหายใดๆ ในการสั่งซือ้วตัถดุิบจากผูจ้ดัจ าหนา่ยวตัถดุิบดังกลา่ว  

ธุรกิจพลงังาน 
บริษัทย่อยของ UWC ไดม้ีการวางแผนการจดัหาเชือ้เพลิงในรศัมีที่สามารถขนสง่ได้โดยรอบโรงไฟฟ้า และโรงไฟฟ้า

แตล่ะโครงการมีโกดงัเก็บเชือ้เพลงิ เพื่อใหโ้รงไฟฟา้สามารถส ารองเชือ้เพลงิในช่วงที่อาจมีอปุสรรคในการเก็บเก่ียวและขนสง่ 
เช่นฤดฝูน ใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 20 - 30 วนั  

 

3.   ควำมเส่ียงจำกกำรพึง่พงิลูกค้ำ 
 ธุรกิจการผลิตนัน้ ลกูคา้รายใหญ่คือผูร้บัเหมาหลกัหรือผูร้บัเหมาช่วงจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การ
ไฟฟ้าสว่นภมูิภาค และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) จึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายไดห้ลกัจากลกูคา้ราย
ดงักลา่ว 
 อย่างไรก็ตามบริษัทไดร้บัค าสั่งซือ้จากลกูคา้อย่างต่อเนื่อง  สืบเนื่องจากการที่บริษัทสามารถผลิตสินคา้ไดต้รงกบั
ความตอ้งการของลกูคา้ทัง้ในดา้นคุณภาพ  การส่งมอบที่ตรงเวลา ราคาขายที่สามารถแข่งขนัได ้และมีการติดตามดแูล
ผลิตภณัฑท์ี่ไดจ้ าหน่ายไปแลว้รวมทัง้การติดตามปัญหาที่เกิดขึน้เพื่อน ามาปรบัปรุงการท างานใหด้ีขึน้อยูต่ลอดเวลา สง่ผล
ใหล้กูคา้มีความพงึพอใจในดา้นคณุภาพและการบรกิารหลงัการขาย  

 

 4.   ควำมเส่ียงด้ำนบุคลำกร 
ธุรกิจการผลติ 
การผลิตเสาโครงสรา้งเหล็กนัน้ตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นจากวิศวกรที่มีประสบการณใ์นการออกแบบ

และการผลติโดยณวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีพนกังานในฝ่ายวิศวกรรมจ านวน  13 คนจึงมีความเสีย่งจากการพึง่พิงวิศวกร
และผูช้  านาญการหากบคุลากรดงักลา่วลาออกอาจเกิดการขาดแคลนบคุลากรที่ส  าคญัและอาจสง่ผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจได ้

อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายใหค้วามส าคัญกับการรกัษาบุคลากรใหป้ฏิบัติงานต่อเนื่องในระยะยาว โดยมี
นโยบายจ่ายค่าตอบแทนใหอ้ยูใ่นระดบัที่สามารถแขง่ขนัไดก้บับริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกนั ซึ่งที่ผ่านมาไมเ่คย
ประสบปัญหาการขาดแคลนวิศวกรและผูช้  านาญการ 

ธุรกิจพลงังาน 
 บริษัทย่อยของ UWC ได้มีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ และคัดสรรบุคลากรที่มีความรูแ้ละ
ประสบการณม์าเสริมศกัยภาพ  พรอ้มทัง้มีการส่งเสริมและพฒันาบุคลากรโดยจัดใหม้ีการอบรมทัง้ภายในและภายนอก
อยา่งสม ่าเสมอ 
 

 5.   ควำมเส่ียงจำกกำรให้สินเชื่อลูกค้ำ 
ธุรกิจการผลติ 
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 บริษัทมีระยะเวลาการใหเ้ครดิตแก่ลกูคา้อยูท่ี่  30-120 วนั ดงันัน้จึงมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนี ้ซึ่งหากเรียกเก็บ
หนีด้งักลา่วไมไ่ดห้รอืไมค่รบตามจ านวนทัง้หมดอาจจะสง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งและฐานะทางการเงิน 
 บรษัิทมีการจดัท าระเบียบปฏิบตัิการก าหนดวงเงินสินเช่ือส าหรบัลกูคา้ที่ท าธุรกิจกนัมานาน  ส าหรบัลกูคา้รายใหม่ที่
ท  าการซือ้ขายจะมีการประเมินความเสี่ยงโดยอาจตอ้งซือ้ขายเป็นเงินสดก่อนในเบือ้งตน้   นอกจากนีย้ังมีการก าหนด
นโยบายการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยประมาณจากผลขาดทนุที่อาจเกิดขึน้จากการเก็บเงินจากลกูหนีไ้ม่ได ้การประเมิน
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูกระท าโดยการวิเคราะหป์ระวตักิารช าระหนี ้สถานะปัจจบุนัของลกูหนีค้งคา้ง และคาดการณศ์กัยภาพ
และความเสีย่งในการช าระหนีใ้นอนาคตส าหรบัลกูหนีท้ี่คา้งช าระเกิน 1 ปี ใหต้ัง้ส  ารองไวร้อ้ยละ 100 และด าเนินการติดตาม
คณุภาพลกูหนีอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

ธุรกิจพลงังาน 
ในการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคและลกูคา้ภายนอก จะมีเครดิตใหก้บัผูซ้ือ้ไฟฟ้าประมาณ30 

วนั โดยไมม่ีความเสีย่งในการเรยีกเก็บหนีจ้ากผูซ้ือ้ที่เป็นหนว่ยงานรฐั    
 

 6.  ควำมเส่ียงด้ำนเงินทุนหมุนเวียน 
ธุรกิจการผลติ 

 ในการประกอบธุรกิจของบริษัทตอ้งมีการส ารองวตัถดุิบลว่งหนา้เพื่อใชใ้นการผลิตเสาโครงเหล็กและสง่มอบใหแ้ก่
ลกูคา้ตามสญัญา ดงันัน้ หากไมส่ามารถบรหิารจดัการสนิคา้คงเหลอืใหห้มนุเวียนในระดบัท่ีเหมาะสม อาจสง่ผลตอ่การขาด
แคลนเงินทนุหมนุเวียน และสง่ผลใหส้ภาพคลอ่งลดลง   
 อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายวางแผนส ารองวตัถุดิบและส ารองสินคา้คงเหลือโดยพิจารณาใหเ้หมาะสมกับการ
เปลีย่นแปลงของราคาวตัถดุิบ และปรมิาณงานท่ีจะตอ้งสง่มอบใหแ้ก่ลกูคา้  

ธุรกิจพลงังาน 
ธุรกิจพลงังานไฟฟ้าจ าเป็นจะตอ้งมีการส ารองวตัถดุิบลว่งหนา้เพื่อใชเ้ป็นเชือ้เพลิงในการขายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟา้

ส่วนภูมิภาค โดยจะมีระยะเวลาเรียกรบัช าระหนีป้ระมาณ 30 วนัซึ่งมีผลต่อเงินทุนหมนุเวียน และส่งผลกระทบต่อสภาพ
คล่องและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยของ UWC ดังนัน้จ าเป็นจะตอ้งมีนโยบายการส ารองวตัถุดิบและส ารองเงิน
หมนุเวียนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัรายรบัรายจ่ายเพื่อปอ้งกนัปัญหาเก่ียวกบัสภาพคลอ่ง 

 

 7.   ควำมเส่ียงด้ำนแหล่งเงนิทุนและอัตรำดอกเบีย้ 
  ธุรกิจการผลติ 
  ในการประกอบธุรกิจของบรษัิทจ าเป็นตอ้งมีแหลง่เงินทนุเพื่อรองรบัการขยายธุรกิจเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายส าคญัตาม

แผนที่ไดว้างไว ้บริษัทจึงมีวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งที่ใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินในอตัราดอกเบีย้ที่
เหมาะสม 

ธุรกิจพลงังาน 
 ธุรกิจพลงังาน  เป็นธุรกิจที่ตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนสงู แต่มีความมั่นคงในการรบัรูร้ายไดใ้นระยะยาว ดงันัน้เพื่อ
ป้องกนัปัญหาสภาพคลอ่ง จึงไดเ้ตรียมแผนการขออนมุตัิวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยต์่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการ
ด าเนินงานของบรษัิทยอ่ยของ UWC 



 
        

 

22 |   แบบ 56-1  ประจ ำปี   2562                      รบัรองความถกูตอ้ง.................................................... 
 

  8.  ควำมเส่ียงจำกนโยบำยและกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ 
ธุรกิจพลงังาน 
ในแผนพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580(แผน PDP 2018)  มีแนวทางการจดัท าแผน

ประกอบดว้ย 4 สว่นหลกั ไดแ้ก่ 
1. โรงไฟฟา้ตามนโยบายการสง่เสรมิของภาครฐั  เป็นการสง่เสรมิการผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวียน ไดแ้ก่ ขยะ

ชมุชนและโรงไฟฟา้ชีวมวลประชารฐัในพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
2. โรงไฟฟ้าหลกัประเภทเชือ้เพลิงฟอสซิล  ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้า กฟผ.  ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ( IPP) และ

รบัซือ้ไฟฟา้จากตา่งประเทศ  
3. โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน ประกอบดว้ย ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ  พลงังานแสงอาทิตย ์ พลงังานแสงอาทิตยท์ุ่น

ลอยน า้รว่มกบัโรงไฟฟา้พลงัน า้  และพลงังานหมนุเวียนอื่น ๆ  
4. นโยบายอนุรกัษ์พลงังานที่สามารถพิสจูนค์วามเช่ือมั่นดว้ยคุณภาพและสามารถแข่งขนัดว้ยราคาไม่เกินกว่า 

Grid Parity 
โดยมีโรงไฟฟา้ตามแผน AEDP (Alternative Energy Development Plan) เป็นดงันี ้

โรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนตำมแผน AEDP                        หน่วย:เมกะวัตต ์
 PDP 2015 PDP 2018 

ชีวมวล 5,570  3,376 
ก๊าซชีวภาพ   600    546 
พลงังานแสงอาทิตย ์ 6,000 10,000 
ลม 3,002  1,485 
ขยะอตุสาหกรรม     50     44 
แสงอาทิตยแ์บบทุน่ลอยน า้ - 2,725 

 

จะเห็นไดว้า่ภาครฐัมีการเปลีย่นแปลงแผนการผลติไฟฟา้ จาก PDP 2015 เป็น PDP 2018 มีการเปลีย่นแปลงก าลงั
การผลิตตามสญัญาของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท ดงันัน้บริษัทย่อยของ UWC จึงตอ้งศึกษาและติดตามสถานการณอ์ย่าง
ใกลชิ้ด เพื่อเตรยีมแผนธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจบุนั 
 

 9.  ควำมเส่ียงทีเ่กิดจำกปัจจัยส่ิงแวดล้อม 
ธุรกิจการผลติ 

 ในกระบวนการผลิตเสาโครงเหล็ก  ที่อาจท าใหเ้กิดปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศ   มลพิษทางเสียง   ซึ่งอาจท าให้
เกิดการรอ้งเรยีนของประชาชนในละแวกใกลเ้คียงได ้
  ในกรณีนีบ้รษัิทไดจ้ดัใหม้ีการปอ้งกนัผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มในดา้นตา่งๆ  รวมทัง้จดัใหม้ีการตรวจวดัคณุภาพของ
สิ่งแวดลอ้ม  ทัง้มลภาวะทางเสียง   ทางอากาศ  น า้เสียและของเสียจากกระบวนการผลิต  โดยจัดใหม้ีการตรวจวดัเป็น
ประจ าทุกปี  เพื่อน าผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายก าหนดไว ้ ซึ่งที่ผ่านมาผลการตรวจวดัคณุภาพ
สิง่แวดลอ้มยงัอยูใ่นเกณฑท์ี่ไมเ่กินเกณฑม์าตรฐาน 
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 ทรัพยสิ์นและกรรมสิทธิ์ 
รายการสนิทรพัยถ์าวรของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย  ณ  31 ธนัวาคม 2562มดีงัตอ่ไปนี ้
 

ลักษณะทรัพยส์ิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่ำสุทธิ 
(ล้ำนบำท) 

ภำระผูกพัน 

1.  ที่ดิน  3 แปลง   
     จ านวน 29-0-36 ไร ่
     ที่ตัง้ เลขท่ี 247  ถนนรม่เกลา้ 
     แขวงแสนแสบ  เขตมีนบรุ ีกรุงเทพมหานคร 

บรษัิท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) 253.53 

ติดภาระจ านองเพื่อเป็น
หลกัประกนัส าหรบัหุน้กู้
มีประกนัในวงเงิน 227 

ลา้นบาท 

2.  อาคาร  11  หลงั 
     ที่ตัง้ เลขท่ี 247  ถนนรม่เกลา้    
     แขวงแสนแสบ  เขตมีนบรุ ี กรุงเทพมหานคร 

บรษัิท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) 17.64 

ติดภาระจ านองเพื่อเป็น
หลกัประกนัส าหรบัหุน้กู้
มีประกนัในวงเงิน 227 

ลา้นบาท 

3.  เครือ่งจกัร และอปุกรณ ์ บรษัิท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) 27.41 
ไมม่ีภาระผกูพนั 

 

4.  เครือ่งใชส้  านกังาน บรษัิทเอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) 2.27 
ไมม่ีภาระผกูพนั 

 

5.  ยานพาหนะ บรษัิทเอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) 4.10 
ไมม่ีภาระผกูพนั 

 
6.  ที่ดิน 3 แปลง จ านวน 49-0-04 ไร ่
ท่ีตัง้ เลขท่ี 386  หมูท่ี่ 8 ต าบลบา้นโพธ์ิ   
อ าเภอเมอืงนครราชสมีา   
     จงัหวดันครราชสมีา 

บรษัิท ยดูบับลวิซี โกเมน 
ไบโอแมส จ ากดั 

- 

ติดภาระจ านองเพื่อเป็น
หลกัประกนัส าหรบั
วงเงินสนิเช่ือ ในวงเงิน
จ านอง 370 ลา้นบาท 

7. อาคารจ านวน 6 หลงั และเครือ่งจกัร  
ที่ตัง้  เลขที่ 386 หมูท่ี่ 8  ต าบลบา้นโพธ์ิ  
อ าเภอเมอืงนครราชสมีาจงัหวดันครราชสมีา 

บรษัิท ยดูบับลวิซี โกเมน 
ไบโอแมส จ ากดั 

- 

ติดภาระจ านองเพื่อเป็น
หลกัประกนัส าหรบั
วงเงินสนิเช่ือ ในวงเงิน
จ านอง 238.86 ลา้น

บาท 
 
 

4. ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในกำรประกอบธุรกจิ 
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ลักษณะทรัพยส์ิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่ำสุทธิ 
 (ล้ำนบำท) 

ภำระผูกพัน 

8. เครือ่งจกัรกลการเกษตร 
เครือ่งจกัร และอปุกรณ ์

บรษัิท พาราไดซ ์กรนี 
เอนเนอยี่ จ ากดั 

15.73 
ไมม่ีภาระผกูพนั 

 
9. ที่ดิน3 แปลง  ที่ตัง้เลขที่ 100  
หมูท่ี่6   ต าบลดอนมนต ์อ าเภอสตกึ 
 จงัหวดับรุรีมัย ์

บรษัิท ยดูบับลวิซี อ าพนั 
ไบโอแมส จ ากดั 

- 
ไมม่ีภาระผกูพนั 

 

10. อาคารจ านวน  2 หลงั และเครือ่งจกัร 
ที่ตัง้เลขที่ 100   หมูท่ี่6   ต าบลดอนมนต ์ 
      อ าเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์

บรษัิท ยดูบับลวิซี อ าพนั 
ไบโอแมส จ ากดั 

- 
ไมม่ีภาระผกูพนั 

 

11. ที่ดนิ 6 แปลง ท่ีตัง้เลขที่ 111 หมู่ 6 
      ต าบลดอนมนต ์ อ าเภอสตกึ  
จงัหวดับรุรีมัย ์

บรษัิท สตกึ ไบโอแมส จ ากดั - 
ไมม่ีภาระผกูพนั 

 

12. อาคารจ านวน 4 หลงั และเครือ่งจกัร 
     อปุกรณท์ี่ตัง้เลขที่ 111 หมู่ 6  
ต าบลดอนมนต ์ อ าเภอสตกึ   
จงัหวดับรุรีมัย ์

บรษัิท สตกึ ไบโอแมส จ ากดั - 
ไมม่ีภาระผกูพนั 

 

     อื่นๆ 
บรษัิท ยดูบับลวิซซีี (กมัพชูา) 

จ ากดั 
11.17 

ไมม่ีภาระผกูพนั 
 

รวม  331.85  

หมายเหต ุ: ทรพัยส์นิถาวรของบรษัิทยอ่ยกลุม่โรงไฟฟา้ 3 โรง มลูคา่สทุธิ 808.12 ลา้นบาท โอนไปกลุม่สนิทรพัยท์ี่จะ
จ าหนา่ย จดัประเภทเป็นสนิทรพัท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย 
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5.1 คดทีี่อำจมีผลกระทบด้ำนลบต่อสนิทรัพยข์องบริษัทมำกกวำ่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ถอืหุน้ 

-  ไมม่ี  - 
 
5.2 คดทีี่กระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทอยำ่งมีนัยส ำคัญ แต่ไม่สำมำรถประเมินเป็นตวัเลขได ้

-  ไมม่ี  - 
 
5.3 คดทีี่มิได้เกดิจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกตขิองบริษัท 

-  ไมม่ี  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ข้อพพิำททำงกฎหมำย 
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6.1    ข้อมูลท่ัวไป 
 

ข้อมูลบริษัท 
ชื่อบริษัท : บริษัท เอือ้วทิยำ จ ำกดั  (มหำชน)     

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : 1.  ผลติเสาสง่ไฟฟา้แรงสงู  
2.  ผลติเสาโทรคมนาคม  
3.  ผลติโครงเสรา้งสถานีไฟฟา้ยอ่ย 
4.  ผลติโครงสรา้งเหลก็ทั่วไป 
5.  การบรกิารชบุสงักะสี 
6.  การจดัจ าหนา่ยสนิคา้อตุสาหกรรม 
7.  ผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้จากพลงังานทดแทน 
 

ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 247 ถนนรม่เกลา้ แขวงแสนแสบ เขตมีนบรุ ีกรุงเทพมหานคร 
10510 

ทุนจดทะเบียน : 1,907,119,713.00 บาท 
ทุนเรียกช ำระแล้ว : 1,316,252,588.00 บาท 
มูลค่ำทีต่รำไว ้ : 0.10บาท ตอ่หุน้ 
เลขทะเบียนบริษัทมหำชน : 0107548000129 
โทรศัพท ์ : 0-2543-9020 
โทรสำร : 0-2543-9029 , 0-2915-2114 
website : www.uwcplc.com 

 

 
 
 
 
 
 

   
   
   
   
   

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 
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ข้อมูลกำรถอืหุ้นของบริษัทในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวนหุน้ รำคำตอ่หุน้ จ ำนวนเงนิ จ ำนวนหุน้ % กำรถอืครอง จ ำนวนเงนิ

1 บรษัิท ยดูับบลวิซ ีโกเมน จ ำกดั 0105550041633 โรงไฟฟ้ำชวีมวล บำท 24,000,000      10.00            240,000,000    23,999,998       99.99% 239,999,980.00     

386 หมูท่ี ่8 ถ.มติรภำพ ต.บำ้นโพธิ ์อ.เมอืงนครรำชสมีำ

จังหวัดนครรำชสมีำ

2 บรษัิท ยดูับบลวิซ ีอ ำพัน ไบโอแมส จ ำกดั 0315546000209 โรงไฟฟ้ำชวีมวล บำท 1,593,750        100.00          159,375,000    1,593,748          99.99% 159,374,800.00     

100 หมูท่ี ่6 ต.ดอนมนต ์อ.สตกึ จังหวัดบรุรัีมย์

3 บรษัิท สตกึ ไบโอแมส จ ำกดั 0315545000205 โรงไฟฟ้ำชวีมวล บำท 1,662,500        100.00          166,250,000    1,662,498          99.99% 166,249,800.00     

111 หมูท่ี ่6 ต.ดอนมนต ์อ.สตกึ จังหวัดบรุรัีมย์

4 บรษัิท อลัตรำ้ เอเชยี จ ำกดั 0105558084463 ด ำเนนิกจิกำรเกีย่วกบั บำท 100,000           10.00            1,000,000        99,996               99.99% 999,960.00            

247 ถ.รม่เกลำ้ แขวงแสนแสบ เขตมนีบรุี ธรุกจิโทรคมนำคม 6,900,000        2.50               17,250,000      6,899,724.00    17,249,310.00       

กรงุเทพมหำนคร 0

5 บรษัิท ยดูับบลวิซซี ี(กมัพชูำ) จ ำกดั 00023288 โรงไมส้บั USD 1,000                25.00            25,000              700                     70.00% 17,500.00               

82E1 Phum TuolKouk, Tuolsangkae, RuesseiKaev,

Phnom Penh, Cambodia

6 บรษัิท พำรำไดซ ์กรนี เอนเนอยี ่จ ำกดั 0405557002801 โรงไฟฟ้ำกำ๊ซชวีภำพ บำท 2,500,000        100.00          250,000,000    1,625,000          65.00% 162,500,000.00     

302/9 หมูท่ี ่5 ถ.มะลวิัลย ์ต.บำ้นเป็ด อ.เมอืงขอนแกน่ และจ ำหน่ำยผลติภัณฑ์

จังหวัดขอนแกน่ แปรรปูจำกพชืพลังงำน

7 บรษัิท อนิเตอรโ์กลบ อนิเวสเมนท ์จ ำกดั 00023525 จัดหำทีด่นิ USD 1,000                25.00            25,000              480                     48.00% 12,000.00               

82E2 Phum TuolKouk, Tuolsangkae, RuesseiKaev,

Phnom Penh, Cambodia

8 บรษัิท สระบรุ ีเอ็นเนอจ ีซสิเท็มส ์2 จ ำกดั 0105558112556 โรงไฟฟ้ำขยะ บำท 870,000           25.00            21,750,000      261,000             30.00% 6,525,000.00         

62 อำคำรเดอะมลิเลนเนยี ทำวเวอร ์ชัน้ 20 หอ้งเลขที ่2002-3

ถ.หลังสวน แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวัน กรงุเทพฯ

9 บรษัิท พำโนวำ่ จ ำกดั 0125558003498 โรงไฟฟ้ำพลังงำน บำท 888,643           25.00            22,216,075      278,144             30.00% 6,953,600.00         

89/97 หมูบ่ำ้นเศรษฐสริ ิชัยพฤกษ์-แจง้วัฒนะ หมูท่ี ่5 ทดแทนและหมนุเวยีน

ต.บำงพลับ อ.ปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุี

10 บรษัิท ไดเมท (สยำม) จ ำกดั (มหำชน) 0107550000165 ผลติและจ ำหน่ำย บำท 537,906,894    0.50               268,953,447    134,357,683     24.98% 67,178,841.50       

602 หมูท่ี ่2 นคิมอตุสำหกรรมบำงป ูซอย 1 ถ.สขุมุวทิ สป้ีองกนัสนมิและ

ต.บำงปใูหม ่อ.เมอืงสมทุรปรำกำร จังหวัดสมทุรปรำกำร สอีตุสำหกรรม

11 Ultra Asia Singapore 201934186W ใหบ้รกิำรบรหิำรจัดกำร USD 100                   10.00            1,000                100                     100.00% 1,000.00                 

50 Raffles Place #15-05/06 Singapore Land Tower ธรุกจิ

Singapore ถอืหุน้ผำ่น

บจก.อลัตรำ้ เอเชยี

สดัสว่นทีถ่อืครอง
บรษัิท เลขทะเบยีนบรษัิท ประเภทธรุกจิ สกลุเงนิ

ทนุจดทะเบยีนและทนุเรยีกช ำระ
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บุคคลทีอ้่ำงอิงอื่น ๆ  : 
 

นำยทะเบียนหลักทรัพย ์ : บริษัท ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย)  จ ำกัด 
93 ถนนรชัดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดงกรุงเทพ  10400 
โทรศพัท ์0-2009-9000โทรสาร 0-2009-9991 
 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต : ดร.เกียรตินยิม    คณุติสขุ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4800 
บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
เอไอเอ สาทร ทาวเวอร ์ชัน้ 23-27 
11/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา  เขตสาทร  จงัหวดักรุงเทพฯ  10120 
โทรศพัท ์02-034-0000     โทรสาร 02-034-0100 

 

สถำบันกำรเงนิที่ตดิตอ่เป็นประจ ำ :       ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
  ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
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ส่วนที ่2   กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
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7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น 
7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิทัมีทนุจดทะเบยีนและทนุช าระแลว้ ดงันี ้
ทนุจดทะเบียน 1,907,119,713.00 บาท 
ทนุเรียกช าระแลว้ 1,316,252,588.40 บาท 
จ านวนหุน้สามญั 13,162,525,884 หุน้ 
มลูค่าที่ตราไว ้ 0.10 บาทต่อหุน้ 

 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
รายชื่อผูถื้อหุน้ที่ถือหุน้สงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2562 

 

 
 
 
7.3 กำรออกหลักทรัพยอ์ื่น 

7.3.1 หลักทรัพยแ์ปลงสภำพ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั (Warrant) 
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2558 เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท  (UWC-W2) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
 

จ ำนวนหุน้ %

1 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค์ จ  ำกัด (มหำชน) 4,950,839,150                  37.61%

2 นำยน ำ้   ชลสำยพนัธ์ 239,585,791                     1.82%

3 นำยจิรวุฒิ   ควุำนนัท์ 203,068,000                     1.54%

4 LGT BANK (SINGAPORE) LTD 187,526,700                     1.42%

5 นำยชยัวัฒน ์  วิชชำวุธ 144,350,000                     1.10%

6 นำยประกิจ   เลำหวิศิษฏ์ 130,000,000                     0.99%

7 นำยประพนธ ์  ลิม้ธรรมมหศิร 130,000,000                     0.99%

8 นำยวรำวุธ   ยันตเ์จริญ 122,379,743                     0.93%

9 นำงสำวอำรีรตัน ์ โชคล ำ้บญุ 108,520,000                     0.82%

10 นำงกนกวัลย ์   ยอดวำนิช 100,000,000                     0.76%

6,316,269,384             47.99%

รำยช่ือผูถ้อืหุน้

รวมผูถ้อืหุน้ 10 รำยแรก
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7.3.2     ตรำสำรหนี ้
 ตามมติที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 2/2558  และมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2560 และ
ครัง้ที่ 6/2562  ตามล าดบั ไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้รษิัทออกและเสนอขายหุน้กูด้งันี ้

 
 
 
 

 
 
 

7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 
บรษิัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัหกั

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล หากการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกติของบรษิัทอย่างมีนยัส าคญั  
อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจก าหนดใหม้ีการจ่ายเงินปันผลในอตัรานอ้ยกว่าอตัราที่ก าหนดขา้งตน้ได ้หากบรษิัทมีความ

จ าเป็นท่ีจะตอ้งน าเงินก าไรสทุธิจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อขยายการด าเนินงานของบรษิัท  
ในปี 2562 ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2562 มีมติอนมุตัิใหง้ดจ่ายเงินปัน

ผล ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ตัง้แต่ 1 มกราคม 2561-31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ
จ านวน 55.57 ลา้นบาท  และในปี 2562 ผูส้อบบัญชี ไดป้รบัปรุงงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2561 ซึ่งมีผลกระทบต่อผล
ขาดทนุสทุธิ ท าใหใ้นปีดงักล่าวบรษิัทมีผลขาดทนุสทุธิจ านวน 230.36 ลา้นบาท 

 

ข้อมูลกำรจ่ำยเงนิปันผลในปีทีผ่่ำนมำ 

 2557 2558 2559 2560 2561 

ก าไร(ขาดทนุ) สทุธิต่อหุน้ 0.0124 0.0046 0.0012 (0.0126) (0.0175) 

เงินปันผลต่อหุน้ 0.00 0.002 0.00 0.00 0.00 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ (%) 0.00 50.40 0.00 0.00 0.00 

 
 
  

มูลค่ำ ณ วันที่

ออกหุน้กู้

มูลค่ำ ณ วันที ่31 

ธันวำคม 2562
วันครบก ำหนด ประเภทของกำร

(ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) ไถถ่อน เสนอขำย

หุน้กูช้นิดระบช่ืุอผูถื้อ ไมด่อ้ย

สิทธิ มีประกัน มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
19 มกรำคม 2561 600 300 2 ปี 19 มกรำคม 2563 6.25% PP (II & HNW)

หุน้กูช้นิดระบช่ืุอผูถื้อ ไมด่อ้ย

สิทธิ มีประกัน มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้
19 ธันวำคม 2562 300 300 1 ปี 3 เดือน 20 มีนำคม 2564 6.50% PP (II & HNW)

อำยุหุน้กู้ประเภทตรำสำร วันทีอ่อกเสนอขำย

อัตรำ

ดอกเบีย้

 (ต่อปี)

จ ำนวนทีอ่อก อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ

(หน่วย) (หน่วย:หุน้) (บำทต่อหุน้) เร่ิมต้น สิน้สุด

UWC-W2 1 เมษำยน 2558 5,540,154,997 1 : 2.3 0.10 30 มีนำคม 2559 29 มีนำคม 2562

ก ำหนดเวลำกำรใช้สิทธิ
สัญญลักษณ์ วันทีอ่อก
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โครงสรา้งการจัดการของบริษัทประกอบด้วย  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 4 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ 
คณะกรรมการบริหารส าหรบัปี 2562 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 3/2562 ประชมุเมื่อวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 มีมติ
อนมุตัิโครงสรา้งกรรมการและจดัสรรต าแหน่งหนา้ที่กรรมการดงันี ้

8.1 คณะกรรมกำร 
8.1.1 คณะกรรมกำรบริษัท 
หมายถึง บุคคลที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท มีหนา้ที่จดัการกิจการใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์

ขอ้บงัคบัของบรษิัท มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้  และรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ 
ตามขอ้บังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ  ขอ้ 21  ก าหนดใหบ้ริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ย

กรรมการอย่างนอ้ย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร และ
กรรมการของบรษิัทจะตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 9 ท่าน ดงันี ้

รำยชื่อกรรมกำรบริษัท ต ำแหน่ง ปีทีไ่ด้รับกำรแต่งตั้ง 
จ ำนวนปีทีด่ ำรง

ต ำแหน่ง 

1 นายวฒุิชยั  ลีนะบรรจง ประธานกรรมการ 10 กนัยายน 2551 11 ปี 

2 นายธีรชยั   ลีนะบรรจง กรรมการ 27 มีนาคม 2556 6 ปี 

3 นางสาวอรชลีุ  หล่อสมิทธิกลุ กรรมการ 14 สิงหาคม 2562 4 เดือน 

4 นายมณฑล   เชตวุลัลภกลุ กรรมการ 16 กมุภาพนัธ ์2553 9 ปี 

5 นายสรุพงศ ์  แซ่ย่อง กรรมการ 14 สิงหาคม 2562 4 เดือน 

6 นายศราวฒุิ   ทรพัยม์ากม ี กรรมการ 14 สิงหาคม 2562 4 เดือน 

7 รอ้ยต ารวจโทศิวะรกัษ์  พินิจารมณ ์ กรรมการอิสระ 5 ตลุาคม 2552 10 ปี 

8 นายเพยีรชยั  ถาวรรตัน ์ กรรมการอิสระ 17 ธันวาคม 2558 4 ปี 

9 ดร.นท ี  นาคธนสกุาญจน ์ กรรมการอิสระ 25 ตลุาคม 2559 3 ปี 
 
 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท  ณ 31 ธันวำคม 2562 
 กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัท ไดแ้ก่ นายวฒุิชยั   ลีนะบรรจง  หรือ นายธีรชยั   ลีนะบรรจง  ลงลายมือชื่อ
ร่วมกับ นางสาวอรชุลี   หล่อสมิทธิกุล  หรือ  นายมณฑล   เชตุวัลลภกุล  หรือ  นายสุรพงศ์  แช่ย่อง  หรือ นายศราวุฒิ     
ทรพัยม์ากมีและประทบัตราส าคญัของบรษิัท 

8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
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 วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
คณะกรรมการบริษัทไดร้บัการแต่งตัง้จากที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตามขอ้บังคับของบริษัท  

(คราวละ 3 ปี ตาม พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจ ากดั) และเมื่อครบวาระแลว้อาจไดร้บัการเลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปไดอ้ีก  
 

อ ำนำจ-หน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
1. ปฏิบัติหนา้ที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคแ์ละขอ้บังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น   

ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท 

2. ก ากับดูแลกิจการ ทบทวนและใหค้วามเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ที่ส  าคญั แผนงานและอนุมัติงบประมาณ
ประจ าปี 

3. พิจารณา  ก าหนด  แกไ้ข  เปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัคณะกรรมการบรษิัท 

4. พิจารณาแต่งตัง้  ถอดถอน  และมอบอ านาจหนา้ที่ใหแ้ก่คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชดุย่อยไปปฏิบตัิ 

5. พิจารณาแต่งตัง้ และเปล่ียนแปลง ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบรหิาร  
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ัดการ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ คณะกรรมการชดุย่อย 

6. ก ากับดูแล  และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชนข์องกรรมการบริษัท ผู้บริหารรวมทั้งการใช้
ทรพัยสิ์นของบรษิัทไปในทางที่มิชอบ 

7. รบัทราบรายงานการบรหิารกิจการจากคณะกรรมการบรหิาร   
8. สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายและการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณะใหม้ีอย่างเพียงพอ 

9. ด าเนินการใหบ้รษิัทมีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

10. สอบทานและใหค้วามเห็นชอบในงบการเงิน  รายงานทางการเงินที่ผูส้อบบัญชีไดต้รวจสอบ และ/หรือสอบทาน 
และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

11. จดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และรบัผิดชอบต่อการจดัท าและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

12. จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

13. ก าหนดกรอบอ านาจในการอนมุตัิการสั่งจ่าย การสั่งซือ้ การเช่า และการเช่าซือ้ทรพัยสิ์นใหค้ณะกรรมการบรหิาร
และ  กรรมการผูจ้ดัการ  

14. พิจารณาและจดัสรรค่าตอบแทนกรรมการตามที่ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

15. พิจารณาและอนมุตัิธุรกรรมในกิจกรรมจดัหาเงิน บรหิารเงิน และการบรหิารงาน อาทิ การจดัหาแหล่งเงินกู ้ระยะ
ยาว และ/หรือ เงินทนุระยะสัน้  ในส่วนท่ีเกินอ านาจของคณะกรรมการบรหิาร 

16. พิจารณาและอนมุตัิการจดัซือ้ทรพัยสิ์นในส่วนที่เกินอ านาจคณะกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
17. พิจารณาและอนมุตัิการจดัซือ้วตัถดุบิในการผลิตในส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
18. พิจารณาและอนุมัติการจดัจา้งในลกัษณะของการจา้งท าของ ในส่วนที่เกินอ านาจ  คณะกรรมการบริหาร และ

กรรมการผูจ้ดัการ 
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19. พิจารณาและอนุมัติการปรบัสภาพ ขาย ท าลาย ตัดบัญชีซึ่งทรพัยสิ์นถาวรเส่ือมสภาพไม่สามารถใช้งานได ้                  
ในส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

20. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพราคา และ/หรือ จ านวน และ/หรือ การท า ลายซึ่งสินค้าคงเหลือ 
วัตถุดิบคงเหลือ ที่เส่ือมสภาพ และ/หรือ ลา้สมัย ในส่วนที่เกินอ านาจ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

21. พิจารณาและอนมุตัิก่อตัง้บรษิัทย่อย และ/หรือ ลงทนุในบรษิัทย่อย 

22. พิจารณาและอนมุตัิก่อตัง้บรษิัทรว่ม และ/หรือ ลงทนุในบรษิัทรว่ม 

23. ก าหนดวนั เวลา  สถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้ก าหนดระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ วนัปิดสมดุทะเบียน
พกัการโอนหุน้ และเสนออัตราการจดัสรรก าไร เงินส ารองตามกฎหมาย  เงินส ารองทั่วไป และ/หรือ เงินปันผล  
ตลอดจนท าความเห็นเก่ียวกบัเรื่องที่เสนอต่อผูถื้อหุน้ 

24. พิจารณาแต่งตัง้ที่ปรกึษาคณะกรรมการ และ/หรือ คณะอนกุรรมการเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นเฉพาะเรื่อง 
25. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ท่ีเกินอ านาจของคณะกรรมการบริหาร  กรรมการผูจ้ัดการ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควร 
 

ทัง้นี ้เรื่องใดที่กรรมการ และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวขอ้งกบักรรมการมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับ
บริษัทแม่ และ/หรือ บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยกรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชนด์งักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหนา้ที่ในการก ากับดูแลใหบ้ริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท อาทิ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น เป็นตน้ 
 

8.1.2  คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
หมายถึง กรรมการบริษัทที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ให้ท าหน้าที่ในการ

ตรวจสอบการปฏิบตัิงานตามที่ไดร้บัมอบหมาย เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี (Good Corporate Governance)  

โครงสรา้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้งหมดที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามประกาศของ
ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและนิยามของบริษัท จ านวน 3 ท่าน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย1 ท่านเป็นผู้มี
ความรูค้วามเขา้ใจหรือมีประสบการณท์างดา้นบญัชีหรือการเงินเพียงพอที่จะท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหนา้ที่บทบาทและการปฏิบตัิงานตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นองคก์ร
อิสระที่ใหก้ารสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทางปฏิบัติที่ชดัเจนในการดูแลขจัดปัญหา
ความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปอย่างสัมฤทธ์ิผล สอบทานขอ้มูลทางการเงินที่เสนอแก่ผูถื้อหุน้และผูท้ี่เก่ียวขอ้งอื่น  
สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทก าหนดใหม้ีขึน้ กระบวนการตรวจสอบภายในและ
การส่ือสารกบัผูส้อบบญัชีของบรษิัท 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัท ประกอบดว้ย 

ล ำดับ รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1 รอ้ยต ารวจโทศิวะรกัษ์   พินิจารมณ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2 นายเพยีรชยั   ถาวรรตัน ์ กรรมการตรวจสอบ 

3 ดร.นท ี  นาคธนสกุาญจน ์ กรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นายคมวุฒิ  พรนราดล   เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและรอ้ยต ารวจโทศิวะรกัษ์   พินิจารมณ ์เป็น

ผูม้ีความรูค้วามเขา้ใจและมีประสบการณท์างดา้นบญัชีหรือการเงินเพียงพอที่จะท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ

งบการเงิน 
 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ3 ปี และเมื่อครบวาระแลว้อาจไดร้บัการเลือกตัง้กลบัเขา้

ด ารงต าแหน่งต่อไปไดอ้ีก 
 

อ ำนำจ-หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control)  และการตรวจสอบภายใน (Internal  Audit)  ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณบุคลากร และความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย ความดี ความชอบ และ
การเลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

4. สอบทานหลักนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่น และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ด าเนินการใหฝ่้ายบริหาร
จัดท ากระบวนการในการรบัเรื่องรอ้งเรียนและควบคุมดูแลกระบวนการในการรบัเรื่องรอ้งเรียนซึ่งครอบคลุม
กระบวนการในการรบัแจง้เบาะแสจากพนกังานเก่ียวกับรายการในงบการเงินท่ีไม่เหมาะสมหรือในประเด็นอื่นๆ 
ดว้ย 

5. สอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่นของ
บรษิัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษิัท 

6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท  และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบบัญชี  โดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
อย่างนอ้ยปีละหน่ึงครัง้ 
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7. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และรายการไดม้าและจ าหน่าย
ไปซึ่งทรพัยสิ์นกรณีที่มีนยัส าคญั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยฯ์  ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

8. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์และรายการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น กรณีที่มีนยัส าคญั ใหม้ีความถกูตอ้งครบถว้น 

9. สอบทานใหบ้รษิัทมีระบบการบรหิารความเส่ียง (Risk Management) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
10. สอบทานความถูกตอ้งและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งกับรายงานทางการเงินและการ

ควบคมุภายใน 
11. ส่งเสรมิใหม้ีการพฒันาระบบรายงานทางการเงินใหท้ดัเทียมกบัมาตรฐานบญัชีสากล 
12. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ

หน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
13. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท  ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้ง

ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ย ดงัต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น  เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และระบบการบริหารความเส่ียง

รวมถึงการป้องกนัการเกิดโอกาสทจุรติ 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร  

(Charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
14. ใหม้ีอ  านาจว่าจา้งที่ปรกึษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาใหค้วามเห็นหรือค าปรกึษาในกรณี

จ าเป็น 
15. ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละหน่ึงครัง้ 
16. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษิัทไดม้อบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
17. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพรอ้ม

ทัง้ปัญหาและอุปสรรคที่เป็นเหตใุหก้ารปฏิบตัิงานไม่บรรลวุตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบให้
คณะกรรมการบรษิัททราบทกุปี 
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18. คณะกรรมการตรวจสอบควรไดร้บัการอบรมและเสรมิสรา้งความรูอ้ย่างต่อเนื่อง และสม ่าเสมอในเรื่องที่เก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ในการปฏิบัติหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บรษิัทโดยตรง และคณะกรรมการของบรษิัทยงัคงมีความรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบรษิัทต่อบคุคลภายนอก 

 

8.1.3  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 หมายถึง  กรรมการบรษิัท และ/หรือผูบ้รหิาร ที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท โดยท าหนา้ที่รบัผิดชอบใน
การพิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและพิจารณารูปแบบและ
หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู    

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการพิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและพิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ
และผูบ้รหิารระดบัสงู  ในรูปแบบคณะกรรมการโดยมีกรรมการบริษัทและ/หรือผูบ้รหิารซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการ
บริษัทใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ภายใตร้ะเบียบอ านาจหนา้ที่ที่คณะกรรมการบริษัทได้
ก าหนดไว ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิัท ประกอบดว้ย 

ล ำดับ รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1 นายวฒุิชยั   ลีนะบรรจง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2 นายเพยีรชยั  ถาวรรตัน ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

3 นายมณฑล   เชตวุลัลภกลุ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

อ ำนำจ-หน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

1. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทเพื่อทดแทนในกรณีที่ครบวาระ ลาออก 
หรือกรณีอื่นๆและน าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้แลว้แต่กรณีตาม
ขอ้บงัคบับรษิัท 

2. ทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนที่มีใชอ้ยู่ในปัจจบุนั 
3. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทุกประเภท  โดยพิจารณาจ านวนเงินและสัดส่วนการจ่าย

ค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบใหม้ีความเหมาะสม 
4. พิจารณาขอ้มลูการจ่ายค่าตอบแทนของบรษิัทอื่นที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกบับรษิัท 
5. ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนใหม้ีความเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดผลงานตามที่คาดหวัง  ใหม้ีความเป็น

ธรรมและเป็นการตอบแทนบคุคลที่ช่วยใหง้านของบรษิัทประสบผลส าเรจ็ 
6. พิจารณาใหก้ารจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเกณฑท์ี่หน่วยงานทางการก าหนดหรือขอ้แนะน าที่เก่ียวขอ้ง 
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7. พิจารณาก าหนดเกณฑใ์นการประเมินผลกรรมการผูจ้ดัการและค่าตอบแทน และใหค้ณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนมุตัิการประเมินผลและค่าตอบแทนแก่กรรมการผูจ้ดัการ  

8. ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ และน าเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ อให้
คณะกรรมการบรษิัทน าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ 

9. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ  ตามที่คณะกรรมการของบรษิัทมอบหมาย 
10. ปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายอนัเก่ียวเนื่องกบัการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ

กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 
 

8.1.4  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ประกอบไปดว้ย ** 

ล ำดับ รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1 ดร.นท ี  นาคธนสกุาญจน ์ ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

2 นายมณฑล  เชตวุลัลภกลุ รองประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

3 นายศราวฒุิ   ทรพัยม์ากม ี รองประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

4 นายโชคชยั  เนียมรตัน ์ กรรมการ 

5 นายรณกฤต   ภิรมยภ์กัด ี กรรมการ 

** โดยมี รอ้ยต ารวจโทศิวะรกัษ์   พินิจารมณ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  เป็นท่ีปรกึษา คณะกรรมการ 

บรหิารความเส่ียง 

อ ำนำจ-หน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

1. จัดท า ปรบัปรุง แนะน า และอนุมัติ กรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษัทซึ่งประกอบ
 ไปดว้ยนโยบายการบริหารความเส่ียง  โครงการบริหารความเส่ียง ความเส่ียงที่ยอมรบัไดแ้ละกระบวนการ
 บรหิารความเส่ียง 

2. สนับสนุน  ส่งเสริม  พัฒนาและส่ือสารการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในให้เป็นกระบวนการที่
 ต่อเนื่อง เป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของบรษิัท และเป็นวฒันธรรมในองคก์ร 

3. ติดตาม ใหข้อ้สงัเกตก ากบัดแูล  การบรหิารความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามนโยบายหรือคู่มือการบรหิารความเส่ียง 
4. น าเสนอความคืบหนา้และรายงานผลการด าเนินงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครัง้ 
5. ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงได ้                                                 

 

8.1.5 คณะกรรมกำรบริหำร 
หมายถึง กรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารหรือบุคคลที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการบริษัท 

หรือผูบ้ริหารของบริษัทในกลุ่ม บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค์ จ ากัด (มหาชน) โดยท าหนา้ที่ในการด าเนินกิจการ 
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และบริหารกิจการของบริษัทตามอ านาจหนา้ที่  ที่มีและไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 แคณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร จ านวน 7 ท่าน 

และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร จ านวน 1 ท่าน ดงันี ้

ล ำดับ รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1 นายธีรชยั   ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบรหิาร 

2 นางสาวอรชลีุ   หล่อสมิทธิกลุ กรรมการบรหิาร 

3 นายมณฑล  เชตวุลัลภกลุ กรรมการบรหิาร 

4 นายสรุพงศ ์  แซ่ย่อง กรรมการบรหิาร 

5 นายศราวฒุิ   ทรพัยม์ากม ี กรรมการบรหิาร 

6 นายโชคชยั  เนียมรตัน ์ กรรมการบรหิาร 

7 นายรณกฤต   ภิรมยภ์กัด ี กรรมการบรหิาร 

8 นางสาวลภสัรนิทร ์ ไกรวงษ์วณิชรุง่ กรรมการบรหิาร 
 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
คณะกรรมการบริหาร  มีหน้าที่รบัผิดชอบในการด าเนินธุรกิจของบริษัทในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีกรรมการ

บริษัท  และ/หรือผูบ้ริหารซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร ภายใต้

ระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม

คณะกรรมการทกุปี ภายหลงัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

อ ำนำจ-หน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 

1. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ใหป้ระธานกรรมการบริหาร จัดท าหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารในกรณีที่จ  าเป็นเร่งด่วนประธานกรรมการบริหารไม่สามารถออกหนังสือนัดประชุมได ้ใหร้องประธาน
กรรมการบรษิัท ออกหนงัสือนดัประชมุคณะกรมการบรหิารแทนได ้

2. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบรษิัท ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง และ
มติของที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัททกุประการ 

3. พิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การด าเนินธุรกิจของบริษัทบริษัทย่อยและบริษัทร่วมก าหนด
แผนการเงิน  งบประมาณ  การบรหิารทรพัยากรบคุคล  การลงทนุดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน  การ
ประชาสมัพนัธ ์ และควบคมุก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินงานของคณะท างานท่ีแต่งตัง้บรรลตุามเป้าหมาย 

4. ก าหนดโครงสรา้งองคก์ร อ านาจการบรหิารองคก์ร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจา้ง การโยกยา้ย การถอดถอน การ
ก าหนดเงินค่าจา้ง ค่าตอบแทน  พิจารณาความดีความชอบ โบนสัพนักงาน สวสัดิการ และการเลิกจา้ง พนกังาน
ในต าแหน่งผูบ้รหิารในระดบัต่างๆ ของบรษิัท 
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5. พิจารณาเรื่องการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจดัการเสนอก่อนที่จะน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติ ทัง้นี ้ใหร้วมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปล่ียนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่
ประชมุคราวต่อไป 

6. อนุมตัิการใชจ้่ายเงินลงทุนที่ส  าคญัๆ ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามที่ไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิัท  หรือตามที่คณะกรรมการบรษิัทไดเ้คยมีมติอนมุตัิในหลกัการไวแ้ลว้ 

7. มีอ านาจพิจารณาอนุมตัิการใชจ้่ายทางการเงินดา้นสินทรพัยฝ่์ายทนุ ไม่ว่าจะเป็นการซือ้ทรพัยสิ์นถาวร เครื่องใช้
ส านักงาน  การซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา การตัดจ าหน่าย/ขายทรพัยสิ์นถาวร การเช่า/เช่าซือ้ทรพัยสิ์นเกินกว่า
งบประมาณในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบรษิัทใหอ้ านาจไว ้

8. น าเสนอแผนขยายธุรกิจ และการรว่มทนุกบับคุคลอื่น ใหก้บัคณะกรรมการบรษิัท 
9. มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิการกูย้ืมเงิน  การจดัหาวงเงินสินเชื่อใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการท าธุรกิจปกติของบรษิัท ใน

วงเงินส าหรบัแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบรษิัทใหอ้ านาจไว ้
10. พิจารณาและอนุมตัิการจดัจา้งในลักษณะของการจา้งท าของที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจการคา้ปกติ ในวงเงินไม่เกิน

ตามที่คณะกรรมการบรษิัทใหอ้ านาจไว ้
11. พิจารณาและอนมุตัิการจดัซือ้วตัถดุิบในการผลิต ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบรษิัทใหอ้ านาจไว ้
12. พิจารณาและอนุมัติการปรบัสภาพ ขาย ท าลาย ตดับญัชี ซึ่งทรพัยสิ์นถาวรเส่ือมสภาพไม่สามารถใชง้านไดใ้น

วงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบรษิัทใหอ้ านาจไว ้
13. พิจารณาและอนมุตัิการปรบัสภาพราคา และ/หรือ จ านวน และ/หรือ การท าลายซึ่งสินคา้คงเหลือวตัถดุิบคงเหลือ

ที่เส่ือมสภาพ และ/หรือ ลา้สมยั ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบรษิัทใหอ้ านาจไว ้
14. เป็นคณะที่ปรกึษาฝ่ายจดัการในเรื่องเก่ียวกบันโยบายดา้นการเงินการตลาดการบรหิารงานบคุคลและดา้นการ

ปฏิบตัิการอื่นๆ 
15. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบรษิัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือ เงินปันผลประจ าปี เพื่อเสนอ

คณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิ 
16. ใหม้ีอ  านาจในการมอบอ านาจใหก้รรมการบรหิารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหน่ึงอยา่ง

ใด  โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดังกล่าวมีอ านาจ
ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่ ง
คณะกรรมการบรหิารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขบคุคลที่ไดร้บัมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจ
นัน้ๆ ไดต้ามที่เห็นสมควร 

17. ใหม้ีอ  านาจด าเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัท เช่น การเปิดและปิดบัญชีธนาคาร/สถาบันการเงิน โดยให้มี
อ านาจก าหนดชื่อผูม้ีอ  านาจลงนามในการลงนามสั่งจ่ายบัญชีธนาคาร รวมไปถึงก าหนดเงื่อนไขในการสั่งจ่าย
บญัชีของธนาคารต่างๆ ท่ีบรษิัทไดม้ีบญัชีอยู่ 

18. พิจารณาหาช่องทางทางธุรกิจ หรือบรษิัทใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการลงทนุ 
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19. พิจารณาเพิ่มหรือลดสดัส่วนการลงทนุในบรษิัทรว่มและบรษิัทย่อยเพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณา
อนมุตัิ 

20. ด าเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทัง้นี ้อ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมตัิรายการใดที่อาจมีความขดัแยง้ หรือรายการใดที่คณะ
กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้กับคณะกรรมการบริหารมีส่วนไดส่้วนเสีย หรือผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใด
ขดัแยง้กับบริษัทแม่และ/หรือบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และ/หรือพระราชบญัญัติหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ซึ่งการอนุมตัิรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอ้บังคับของบริษัทหรือกฎหมายเก่ียวที่ขอ้งก าหนด ยกเวน้เป็นการอนุมัติ
รายการท่ีมีเงื่อนไขธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป 
 

วิธีกำรสรรหำคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารง

ต าแหน่งกรรมการบริษัทกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทเพื่อทดแทนใน
กรณีที่ครบวาระ  ลาออก หรือกรณีอื่นๆและน าเสนอให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
แลว้แต่กรณีตามขอ้บงัคบับรษิัท 
  

จ ำนวนกรรมกำรของบริษทัทีม่ำจำกผู้ถือหุน้รำยใหญ่แต่ละกลุ่ม 
-ไม่มี- 
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สรุปกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ 
 

รำยชื่อ 
คณะกรรมกำร

บริษัท 
  

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

  

คณะกรรมกำร 
สรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 

  

คณะกรรมกำร
บริหำร 

  
1 นายวฒุิชยั   ลีนะบรรจง ประธาน - ประธาน  - - 

2 นายธีรชยั   ลีนะบรรจง รองประธาน - - -  ประธาน 

3 นางสาวอรชลีุ   หล่อสมิทธิกลุ กรรมการ - - -  กรรมการ 

4 นายมณฑล   เชตวุลัลภกลุ กรรมการ - กรรมการ รองประธาน  กรรมการ 

5 นายสรุพงศ ์  แซ่ย่อง กรรมการ - -  - กรรมการ 

6 นายศราวฒุิ   ทรพัยม์ากม ี กรรมการ - -  รองประธาน กรรมการ 

7 รอ้ยต ารวจโทศิวะรกัษ์   พินิจารมณ ์ กรรมการอิสระ ประธาน -  - 

8 นายเพยีรชยั   ถาวรรตัน ์ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ - - 

9 ดร.นท ี  นาคธนสกุาญจน ์ กรรมการอิสระ กรรมการ - ประธาน - 

10 นายโชคชยั  เนียมรตัน ์ - - - กรรมการ กรรมการ 

11 นายรณกฤต   ภิรมยภ์กัด ี - - - กรรมการ กรรมการ 

12 นางสาวลภสัรนิทร ์ ไกรวงษ์วณิชรุง่ - - - - กรรมการ 
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รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลกัทรัพยข์องกรรมกำรบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2562 

          หน่วย : หุน้ 

รำยชื่อกรรมกำรและผู้บริหำร 
ปี 2561 ปี 2562 

เพิ่ม/ลด 
กรรมกำร คู่สมรส กรรมกำร คู่สมรส 

1 นายวฒุิชยั  ลีนะบรรจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

2 นายธีรชยั  ลีนะบรรจง ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

3 นางสาวอรชลีุ  หล่อสมิทธิกลุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

4 นายมณฑล  เชตวุลัลภกลุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5 นายสรุพงศ ์ แซย่่อง ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

6 นายศราวฒุิ  ทรพัยม์ากมี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

7 รอ้ยต ารวจโทศิวะรกัษ์  พินิจารมณ ์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

8 นายเพยีรชยั   ถาวรรตัน ์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

9 ดร.นท ี  นาคธนสกุาญจน ์       14,000,000  ไม่มี 14,000,000 ไม่มี ไม่มี 
 

สรุปจ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำร่วมประชุมในปี 2562 
 คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดใหม้ีการประชุมตามปกติไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการแต่ละชุดไดก้ าหนด
ตารางการประชุมตามปกติไวล่้วงหนา้ 1 ปี  และอาจนดัหมายเพิ่มเติมเป็นการประชุมพิเศษตามความจ าเป็น ในปี 2562  มี
การประชมุคณะกรรมการแต่ละชดุ ดงันี ้
 

กำรประชุมของคณะกรรมกำรแต่ละชุด 
ปี 2562 

รวมจ ำนวนคร้ังทัง้สิน้ 

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  1 

คณะกรรมการบรษิัท 7 

คณะกรรมการบรหิาร 11 

คณะกรรมการตรวจสอบ 12 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 9  
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รำยช่ือ 

กำรเข้ำประชุม /กำรประชุมทัง้หมด (คร้ัง) 

สำมัญผู้
ถือหุ้น 

กรรมกำร
บริษัท 

กรรมกำร
ตรวจสอบ 

กรรมกำร
บริหำร 

กรรมกำร
สรรหำและ
พิจำรณำ

ค่ำตอบแทน 

กรรมกำร 
บริหำร 

ควำมเส่ียง 

1 นายวฒิุชยั  ลีนะบรรจง 1/1 7/7 - 6/6 3/3 - 

2 นายธีรชยั   ลีนะบรรจง 1/1 7/7 - 10/11 - - 

3 นางสาวอรชลุี   หล่อสมิทธิกลุ1/ - 2/2 - 7/7 - - 

4 นายมณฑล   เชตวุลัลภกลุ 1/1 7/7 - 10/11 3/3 6/9 

5 นายสรุพงศ ์  แซ่ย่อง 1/ - 2/2 - 6/7 - - 

6 นายศราวฒิุ   ทรพัยม์ากมี 1/ - 2/2 - 6/7 - 4/4 

7 รอ้ยต ารวจโทศิวะรกัษ์   พินิจารมณ ์ 1/1 7/7 12/12 - -   

8 นายเพียรชยั  ถาวรรตัน ์ 1/1 7/7 8/12 - 3/3   

9 ดร.นที   นาคธนสกุาญจน ์ 1/1 7/7 12/12 - - 8/9  

10 นายสรุพฒัน ์ ชมรตัน ์ 2/ 1/1 4/5 - 5/6 - - 

11 นายสธิุตศกัดิ์   ธนโชติปรมตัิ 3/ 1/1 5/5 - 5/5 - - 

12 นายโชคชยั   เนียมรตัน ์ - - - 10/11 - 3/9 

13 นางสาวลภสัรินทร ์  ไกรวงษ์วณิชรุง่ 4/ 1/1 3/4 - 7/10 - - 

14 นายรณกฤต   ภิรมยภ์กัดี 5 - - - 5/6 - 8/9 

15 นางสาวธีรดา   โลสิงห ์ 6/ - - - 3/4 - - 

 
หมายเหต ุ  1/   ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562  

2/   ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ตัง้แต่วนัท่ี  13 สิงหาคม 2562   
3/   ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 และลาออกจากการเป็นกรรมการ

          บริษัทตัง้แต่วนัท่ี  13 สิงหาคม 2562 
4/  ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ตัง้แต่วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2562 และลาออกจาก

          การเป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 
5/  ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริหาร ตัง้แต่วนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 
6/  ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริหาร ตัง้แต่วนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 และลาออกตัง้แต่วนัท่ี 31 ตลุาคม

          2562 
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กำรพัฒนำกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารไดต้ระหนักถึงบทบาท หน้าที่  และความรบัผิดชอบต่อบริษัท  ซึ่งบริษัทไดใ้ห้

ความส าคญักับการพฒันาบุคลากรทั่วทัง้องคก์ร  เพื่อใหส้อดคลอ้งกับภาวะผูน้  าและวิสยัทศันข์องกรรมการและผูบ้ริหารใหม้ี
ความรู ้ ความสามารถ  และมีศกัยภาพ  โดยสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารเขา้สมัมนาและอบรมในหลกัสตูรที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกสถานที่  รวมถึงการเดินทางไปดูงานต่างประเทศ  เพื่อเสริมสรา้ง
ศกัยภาพความเป็นผูน้  าที่เป็นมืออาชีพ  มีความรูค้วามเขา้ใจในบทบาทหนา้ที่อย่างแท้จริง  และเป็นตน้แบบในการขบัเคลื่อน
องคก์รสู่การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

บริษัทให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านเข้ารับการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบตัรสถาบันกรรมการบริษัทไทย DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) ของ IOD รวมถึงหลกัสตูร
อื่นๆ ดว้ย ซึ่งลว้นเป็นประโยชนต์่อองคก์รและผูเ้ขา้รบัการอบรมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกรรมการบริษัททั้ง 9 คน ไดผ่้านการอบรม 
DAP จากสถาบนั IOD แลว้ทกุคน  

รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งในการก ากับดูแลกิจการ  ใหเ้ขา้รบัการอบรมหลักสูตรต่างๆ ท่ีจัดโดย ส านักงาน ก.ล.ต.  ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย  และสถาบนัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างต่อเนื่อง 

การอบรมของกรรมการบรษิัท ในปี 2562 มีดงันี ้

รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง หลักสูตรอบรม สัมมนำ /สถำบันทีจั่ดอบรม 

นายธีรชยั   ลีนะบรรจง ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร - Chief Transformation officer (CTO Course) 

  
   รุน่ท่ี 1/2019  ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

  
- Role of the Chairman Program (RCP) 

  
รุน่ท่ี 45/2019 ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ 

       บรษิัทไทย (IOD) 

นายสรุพงศ ์ แซย่่อง รองกรรมการผูจ้ดัการ  - Directors Accreditation  Program (DAP)  

 สายพฒันาธุรกิจและปฏิบตัิการ   รุน่ 165/2019  ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ 

      บรษิัทไทย (IOD) 

นายศราวฒุิ  ทรพัยม์ากมี ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ - Financial Statements For Directors (FSD ) 

 สายธุรกิจเสาส่ง   รุน่ 40/2019    

  
- Directors Accreditation  Program  (DAP) 

      รุน่ 165/2019  ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ 

      บรษิัทไทย (IOD) 
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กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม ่
บริษัทจัดใหม้ีการปฐมนิเทศส าหรบักรรมการใหม่  เพื่อรบัทราบนโยบายธุรกิจของบรษิัทฯ รวมทัง้ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง 

เช่น ขอ้บังคับ ระเบียบ กฎเกณฑต์่าง ๆ  ผลการด าเนินงานของบริษัท  นอกจากนีไ้ดจ้ดัใหก้รรมการใหม่เขา้เยี่ยมชมโรงงาน  
พรอ้มทัง้แจก “คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
ให้แก่กรรมการ เพื่อเป็นคู่มือให้แก่กรรมการใหม่ รวมทั้งแจกรายงานประจ าปี พรอ้มกับจัดท า Presentation เพื่อแนะน า
ลกัษณะธุรกิจของบรษิัทใหแ้ก่กรรมการใหม่ดว้ย 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัตกิรรมกำร 
 โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1 
 

ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไม่มีผู้ใดมีประวัติเคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือต้องคดี  

เนื่องจากกระท าทจุริต หรือเคยถกูฟ้องลม้ละลาย หรือกระท าผิดเก่ียวกับทรพัยโ์ดยทุจริต หรือกระท าผิดตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือตอ้งโทษอาญา  หรือมีขอ้พิพาท หรือการถกูฟ้องรอ้งและอยู่ในระหว่างการตดัสินในช่วง 
10 ปี ท่ีผ่านมา 
 

8.2    ผู้บริหำร 
 ผู้บริหำร  หมายถึงพนกังานของบรษิัทผูด้  ารงต าแหน่งทางบรหิาร และ/หรือ ที่มีอ  านาจหนา้ที่ในทางการบรหิารของ
บรษิัทณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทมีผูบ้รหิาร จ านวน 6 คน ดงันี ้

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1 นายธีรชยั   ลีนะบรรจง ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

2 นางสาวอรชลีุ   หล่อสมิทธิกลุ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส สายการเงินและบญัชี 

3 นายมณฑล  เชตวุลัลภกลุ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายบญัชี 

4 นายสรุพงศ ์  แซ่ย่อง รองกรรมการผูจ้ดัการ สายพฒันาธุรกิจและปฏิบตักิาร 

5 นายโชคชยั  เนียมรตัน ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายบรกิารองคก์ร 

6 นายศราวฒุิ  ทรพัยม์ากม ี ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายธุรกจิเสาส่ง 

หมายเหต ุ ผูบ้ริหาร ล าดบัท่ี 2-5 เป็นผูบ้ริหารสี่รายแรก 
 

ผู้มีอ ำนำจควบคุม 
- ไม่มี – 
กำรประเมินผลงำนกรรมกำรผู้จัดกำร  
คณะกรรมการ ก าหนดอ านาจหนา้ที่ใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดเกณฑ์

ในการประเมินผลกรรมการผู้จัดการและค่าตอบแทน  และพิจารณาอนุมัติการประเมินผลและค่าตอบแทนแก่กรรมการ
ผูจ้ดัการ 
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โครงสร้ำงผังองคก์รบริษัท 
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8.3     เลขำนุกำรบริษัท 
 เลขำนุกำรบริษทั  :   นายมณฑล  เชตวุลัลภกลุ 
 ประวัติเลขำนุกำรบริษัท 
 อาย ุ      :  51ปี    
                      จ านวนหุน้     :   -  หุน้ 
                      สดัส่วนการถือหุน้     :   -  %  
                      ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร    :  ไม่มี  

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด      

• ปรญิญาโท  สาขาบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
• ปรญิญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ต ำแหน่งทีส่ ำคัญในปัจจุบนั 

• กรรมการบรษิัท บรษิัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค์ จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการบรษิัท บรษิัท เอ็นเนซอล จ ากดั 
• กรรมการบรษิัท  บรษิัท เอเวอรก์รีนไบโอแมสจ ากดั 
• กรรมการบรษิัท  บรษิัท ดบัเบิลยเูจซี เอ็นเตอรไ์พรซ ์จ ากดั 
• กรรมการบรษิัท  บรษิัท พาราไดซก์รีนเอนเนอยี่ จ ากดั 
• กรรมการบรษิัท  บรษิัท ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั  
• กรรมการบรษิัท  บรษิัท อลัตรา้ เอเซีย จ ากดั 
• กรรมการบรษิัท  บรษิัท ยดูบับลิวซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั 
• กรรมการบรษิัท  บรษิัท สตกึไบโอแมส จ ากดั 

ประสบกำรณ ์   

• ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และบรหิารทั่วไป บรษิัท กระดาษศรีสยาม จ ากดั (มหาชน) 
• ผูจ้ดัการอาวโุสสายงานตรวจสอบ  บรษิัท จ ารสั ซีพีเอ จ ากดั 

  

 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทท าหนา้ที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการท าหน้าที่ดูแลและ
ประสานงานดา้นกฎหมาย  กฎเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง สนบัสนนุใหด้  าเนินการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี พรอ้มปฏิบตัิ
ตามขอ้บังคับและประกาศของตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai)  และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 6/2553เมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2553 มีมติแต่งตัง้ นายมณฑล   เชตุ
วลัลภกลุ  เป็นเลขานกุารบรษิัท โดยเลขานกุารบรษิัทมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่กฎหมายและบริษัทก าหนด ดงันี ้

1. ใหค้  าแนะน าเบือ้งตน้แก่กรรมการเก่ียวกับขอ้กฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษัท และติดตามใหม้ีการ
ปฏิบตัิตามอย่างถกูตอ้งและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงที่มีนยัส าคญัแก่กรรมการ  

2. ประสานงานระหว่างกรรมการบรษิัทและฝ่ายจดัการ ดูแล และประสานงานดา้นกฎหมายกฎเกณฑต์่างๆที่เก่ียวขอ้ง 
รวมทัง้ด าเนินการใหม้ีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบรษิัท 
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3. จดัการประชมุผูถื้อหุน้และประชมุคณะกรรมการบรษิัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิัท  และขอ้พึงปฏิบตัิ
ต่างๆ 

4. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตาม
มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

5. ดูแลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เก่ียวขอ้งตามระเบียบและขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) 

6. จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารดงัต่อไปนี ้
(ก)  ทะเบียนกรรมการ 
(ข)  หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ  รายงานการประชมุคณะกรรมการและ รายงาน ประจ าปีของบรษิัท 
(ค)  หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้  และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

7. เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้รหิาร 
8. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศและก าหนด 

 

 ทัง้นี ้ยงัรวมถึงการจดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรูค้วามเขา้ใจในเรื่ องการก ากับดูแลกิจการท่ีดี
ใหก้บักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

 

8.4  ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำร 
8.4.1  ค่ำตอบแทนของบริษทั 

8.4.1.1 ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิในปี2562  
ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์2562 และคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัที่ 21มีนาคม 2562
และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยไดก้ าหนดวงเงินจ านวน 2,300,000 
บาทซึ่งเท่ากบัปี 2561 และก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนดงันี ้

 

(1)  คณะกรรมการบรษิัท (ทกุคราวที่เขา้รว่มประชมุ) 

• ค่าเบีย้ประชุมประธานกรรมการบริษัท ครัง้ละ  30,000.-บาท  ทั้งนีส้  าหรบัประธานกรรมการ
บรษิัทที่ไดร้บัเงินเดือนประจ าของบรษิัท  หรือเป็นผูท้ี่ไดร้บัเงินเดือนบริษัทในเครือ  จะไดร้บัค่า
เบีย้ประชมุในการเขา้รว่มประชมุครัง้ละ 20,000.-บาทแทน 

• ค่าเบีย้ประชมุกรรมการบรษิัท ครัง้ละ 15,000.-บาท ทัง้นีส้  าหรบักรรมการบรษิัทท่านใดที่ไดร้บั
เงินเดือนประจ าของบริษัท หรือเป็นผูท้ี่ไดร้บัเงินเดือนบริษัทในเครือจะไดร้บัค่าเบีย้ประชุมใน
การเขา้รว่มประชมุครัง้ละ 5,000.-บาทแทน 

(2)  คณะกรรมการตรวจสอบ (ทกุคราวที่เขา้รว่มประชมุ) 

• ค่าเบีย้ประชมุประธานกรรมการตรวจสอบ ครัง้ละ 25,000.-บาท 
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• ค่าเบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบครัง้ละ 15,000.-บาท  
(3)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ทกุคราวที่เขา้รว่มประชมุ)  

• ค่าเบีย้ประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ละ 25,000. -บาททั้งนี ้
ส  าหรบัประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไดร้บัเงินเดือนประจ าของบริษัท 
หรือเป็นผูท้ี่ไดร้บัเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดร้บัค่าเบีย้ประชุมในการเขา้ร่วมประชุมครัง้ละ 
20,000.-บาทแทน 

• ค่าเบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ละ 15,000.-บาท ทั้งนีส้  าหรับ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดที่ไดร้บัเงินเดือนประจ าของบรษิัท หรือเป็นผูท้ี่
ไดร้บัเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดร้บัค่าเบีย้ประชุมในการเขา้ร่วมประชุมครัง้ละ 5,000. -บาท
แทน 

(4)  คณะกรรมการบรหิาร (ทกุคราวที่เขา้รว่มประชมุ) 

• ค่าเบี ้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้ งนี ้ส  าหรับประธาน
กรรมการบรหิารท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ าของบริษัท หรือเป็นผูท้ี่ไดร้บัเงินเดือนบรษิัทในเครือ จะ
ไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชมุ 

• ค่าเบีย้ประชมุกรรมการบรหิาร ครัง้ละ 10,000.-บาท ทัง้นีส้  าหรบักรรมการบรหิารท่านใดที่ไดร้บั
เงินเดือนประจ าของบรษิัท หรือเป็นผูท้ี่ไดร้บัเงินเดือนบรษิัทในเครือ  จะไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชมุ 

 

 

ทัง้นีใ้นปี 2562  บริษัท เอือ้วิทยา จ ากัด (มหาชน) ไดจ้่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริง  
เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 1,530,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ข)  ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ัดการและผูบ้ริหารส่ีรายแรก รองจากกรรมการผูจ้ัดการและผูบ้ริหารใน

ระดบัเทียบเท่ารายที่ส่ีทกุราย มีดงันี ้
 
 
 
 

คณะกรรมกำร

บริษัท

คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร

สรรหำและ

พจิำรณำ

ค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำร

บริหำรควำม

เส่ียง

คณะกรรมกำร

บริหำร
รวม

1 นำยวุฒิชยั   ลนีะบรรจง ประธำนกรรมกำรบริษัท 140,000               60,000                 200,000     

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
2 นำยธีรชยั   ลนีะบรรจง  รองประธำนกรรมกำรบริษัท 35,000                 35,000       

ประธำนกรรมกำรบริหำร

ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร
3 นำงสำวอรชลุ ี หลอ่สมิทธิกลุ กรรมกำรบริษัท 10,000                 10,000             20,000       

ไดร้บักำรแต่งตัง้เม่ือ 14 ส.ค. 2562 กรรมกำรบริหำร

รองกรรมกำรผูจ้ดักำรอำวุโส สำยบญัชีและกำรเงิน
4 นำยมณฑล   เชตุวัลลภกลุ กรรมกำรบริษัท 35,000                 15,000                 50,000       

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริหำร

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร   สำยบญัชี
5 นำยสรุพงศ ์ แซย่อ่ง กรรมกำรบริษัท 10,000                 10,000             20,000       

ไดร้บักำรแต่งตัง้เม่ือ 14 ส.ค. 2562 กรรมกำรบริหำร

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร  สำยพฒันำธุรกิจและปฏิบตัิกำร
6 นำยศรำวุฒิ  ทรพัยม์ำกมี กรรมกำรบริษัท 10,000                 10,000       

ไดร้บักำรแต่งตัง้เม่ือ 14 ส.ค. 2562 กรรมกำรบริหำร

ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำร  สำยธุรกิจเสำสง่
7 รอ้ยต ำรวจโทศิวะรกัษ์  พินิจำรมณ์ กรรมกำรอิสระ 105,000               300,000           405,000     

กรรมกำรบริษัท
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง
8 นำยเพียรชยั   ถำวรรตัน ์ กรรมกำรอิสระ 90,000                 120,000           45,000                 255,000     

กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง

9 ดร.นที    นำคธนสกุำญจน์ กรรมกำรอิสระ 105,000               180,000           285,000     
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง
10 นำยสรุพฒัน ์    ชมรตัน์ กรรมกำรบริษัท 60,000                 50,000             110,000     

ลำออกเม่ือ 13 ส.ค. 2562 กรรมกำรบริหำร
11 นำยสธิุตศักดิ์   ธนโชติปรมตัิ กรรมกำรบริษัท ลำออกเม่ือ 13 ส.ค. 2562 75,000                 50,000             125,000     

กรรมกำรบริหำร ลำออกเม่ือ 1 ก.ค. 2562
12 นำงสำวลภสัรินทร ์ ไกรวงษ์วณิชรุง่ กรรมกำรบริษัท ลำออกเม่ือ 13 ส.ค. 2562 15,000                 15,000       

กรรมกำรบริหำร

690,000           600,000         120,000           -             120,000        1,530,000   

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง

ค่ำตอบแทน (บำท)

รวมทั้งสิน้
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ค่ำตอบแทนรวม 

ปี 2562 ปี 2561 
จ านวน
คน 

จ านวนเงิน
(ลา้นบาท) 

จ านวน
คน 

จ านวนเงิน
(ลา้นบาท) 

เงินเดือน  ค่าวิชาชีพ โบนสั และ 
ค่าตอบแทนอื่น เช่น กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
ค่าใชจ้า่ยผลประโยชนพ์นกังาน 

5 11.74 10 20.08 

 

8.4.1.2   ค่ำตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชนอ์ืน่ 
บรษิัทไม่มีนโยบายใหค้่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนกังานซึ่งไดร้บั

จากบรษิัทปกติ ไม่มีการใหหุ้น้ หุน้กู ้หรือหลกัทรพัยอ์ื่นใดแก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัท 
 

8.4.2  ค่ำตอบแทนของบริษัทยอ่ย 
ส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทย่อยคือบริษัทยูดบับลิวซี โกเมน ไบโอแมสจ ากัด บริษัท ยดูบับลิวซี อ าพนั 

ไบโอแมส จ ากัด  บริษัท สตึกไบโอแมส จ ากัด บริษัท พาราไดซก์รีน เอ็นเนอรย์ี จ ากัดและ บริษัท ยูดับบลิวซี โซล่าร ์จ ากัด    
จะใชอ้ตัราค่าตอบแทนอตัราเดียวกนัทกุบรษิัท  โดยก าหนดไวด้งันี ้

(1)    ประธานกรรมการบรษิัท (ทกุคราวที่เขา้รว่มประชมุ) 

• ค่าเบีย้ประชุมครัง้ละ10,000 บาท ทั้งนีส้  าหรบัประธานกรรมการบริษัทที่ไดร้บัเงินเดือนประจ าหรือเป็น
ประธานกรรมการบรษิัทในเครือจะไดร้บัค่าเบีย้ประชมุในการเขา้รว่มประชมุครัง้ละ 5,000 บาท แทน 

(2)    กรรมการบรษิัท (ทกุคราวที่เขา้ประชมุ) 

• ค่าเบีย้ประชุมครัง้ละ 5,000 บาท ทั้งนีส้  าหรบักรรมการบริษัทท่านใดที่ไดร้บัเงินเดือนประจ าหรือเป็น
พนกังานบรษิัทในเครือ จะไดร้บัค่าเบีย้ประชมุในการเขา้รว่มประชมุครัง้ละ 3,000 บาท แทน 

 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทัย่อยปี 2562 

รำยชื่อกรรมกำร 
ค่ำตอบแทน (บำท) 

ต ำแหน่ง UKB UAB SBM PGE UTA รวม 

1 นายวฒุิชยั   ลีนะบรรจง ประธานกรรมการ   20,000    20,000    20,000  -   20,000    80,000  

2 นายธีรชยั   ลีนะบรรจง กรรมการ   12,000    12,000   12,000  -   12,000    48,000  

3 นางสาวอรชลีุ   หล่อสมิทธิกลุ กรรมการ     3,000      3,000      3,000  -     3,000    12,000  

4 นายมณฑล   เชตวุลัลภกลุ กรรมการ     6,000      9,000      9,000  -   12,000    36,000  

5 นายด าร ิ  สนัตติวงศไ์ชย กรรมการ     3,000  - - - -    3,000  

6 นายสิรชิยั   เฉิดฉนัทพ์ิพฒัน ์ กรรมการ - - -   20,000  -    20,000  

รวมค่ำตอบแทนกรรมกำร   44,000    44,000    44,000    20,000    47,000   199,000  
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8.5 บุคลำกร 
8.5.1 จ ำนวนพนักงำนทัง้หมด 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิทัและบรษิัทย่อย มีพนกังานทัง้สิน้ 427 คน แยกเป็นดงันี ้

สังกัด 
จ ำนวนพนักงำน (คน) 

UWC UKB UAB SBM PGE UTA รวม 

ฝ่ายผลิต 294 35 20 6  -  - 355 

ส านกังาน 56 10 5    - 1 72 

รวม 350 45 25 6 - 1 427 

 
8.5.2 กำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนพนักงำนอย่ำงมีนัยส ำคัญในระยะ 3 ปีทีผ่่ำนมำ 

- ไม่มี - 
 

8.5.3 ข้อพพิำทด้ำนแรงงำนทีส่ ำคัญในระยะ 3 ปีทีผ่่ำนมำ 
- ไม่มี - 

8.5.4 ผลตอบแทนรวมพนักงำนทกุคน 
 ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี ้ยขยันและเงินพิเศษ โบนัส และ
ค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจ านวนเงินรวม 128,945,209.50 บาท  
 

8.5.5 นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน 
บริษัทและบรษิัทย่อย ใหค้วามส าคญักับการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน มาอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มทกัษะและ

ความรูใ้นการปฏิบตัิงานใหก้ับพนกังานในฝ่ายงานต่างๆ โดยบริษัทไดก้ าหนดแผนงานในการจดัส่งพนกังานเพื่อเขา้อบรมใน
หลกัสตูรต่างๆ  

บริษัทและบริษัทย่อย มีแผนการอบรมประจ าปีส าหรบัพนกังาน โดยฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคล จะจดัหลกัสตูรการ
อบรมใหก้ับพนกังานตามความเหมาะสมกับต าแหน่งหนา้ที่ความรบัผิดชอบ  รวมทั้งมีแบบส ารวจใหพ้นักงานระบุถึงความ
ตอ้งการหรือความสนใจที่จะอบรมเรื่องใดในแผนที่จัดให้ การฝึกอบรมนั้นมีการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท 
รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพิ่มความรูแ้ละทักษะการท างานในการปฏิบัติงานจริงโดยมีหัวหน้างานคอยใหค้ าแนะน าถ่ายทอด
ความรูแ้ละประสบการณใ์หก้บัทีมงานในแต่ละปีบรษิัทจะตัง้งบประมาณส าหรบัด าเนินการในดา้นนีไ้ว ้โดยจดัฝึกอบรมใหก้ับ
พนกังานอย่างนอ้ย 6 ชั่วโมง/คน/ปี และจ านวนคนที่ไดร้บัการอบรมตอ้งไม่นอ้ยกว่า 50% ของจ านวนพนกังาน ณ วนัสิน้ปี 
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ในปี 2562 บรษิัทไดจ้ดัอบรมภายในบรษิัท ใหก้บัพนกังานทกุระดบั ในหวัขอ้ต่าง ๆ สรุปที่ส  าคญัดงันี ้

หัวข้อ/หลักสตูร ผู้รับกำรอบรม จ ำนวนชั่วโมง 

1. การใหค้วามรูด้า้นการผลิตเหล็ก พนกังานทกุระดบั 6 
2. การใหค้วามรูด้า้นโครงสรา้งเหล็ก พนกังานทกุระดบั 6 
3. การจดัท าใบพรรณางาน Job Description (รุน่ท่ี 1) พนกังานทกุระดบั 6 
4. การจดัท าใบพรรณางาน Job Description (รุน่ท่ี 2) พนกังานทกุระดบั 6 
5. การประเมินผลการปฏิบตัิงานดว้ยตวัชีว้ดั (KPI) พนกังานทกุระดบั 6 
6. การเพิม่ผลผลิตและลดตน้ทนุดว้ย KAIKEN (รุน่ท่ี 1) พนกังานทกุระดบั 6 
7. การเพิม่ผลผลิตและลดตน้ทนุดว้ย KAIKEN (รุน่ท่ี 2) พนกังานทกุระดบั 6 
8. การท างานเป็นทีม (Team Building) พนกังานทกุระดบั 6 
9. ขัน้ตอนการปฏิบตังิานแต่ละหน่วยงาน พนกังานทกุระดบั 6 
10. จรยิธรรมทางธุรกจิและนโยบายต่อตา้นการทจุรติ

คอรร์ปัชั่น 
กรรมการบรษิัท 
พนกังานทกุระดบั 

6 

11. การอนรุกัษ์พลงังาน พนกังานทกุระดบั 6 
12. ฝึกซอ้มดบัเพลิง -หนีไฟ พนกังานทกุระดบั 6 

 
 

 

กำรฝึกอบรม จ ำนวนพนักงำน (คน) อัตรำกำรฝึกอบรม 

อบรมครบ 6 ชั่วโมง 225 64% 
อบรมไม่ครบ 6 ชั่วโมง 125 36% 
จ านวนพนกังาน ณ สิน้ปี 2562 350 100% 
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9.1 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

คณะกรรมการบริษัท ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการสรา้งระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี ด  าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส  
ซื่อสตัย ์รบัผิดชอบต่อผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่  มีความสามารถในการแข่งขนัและเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย   
เพื่อสรา้งความเจริญ เพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแก่ผูถื้อหุน้ โดยยึดหลกัการบรหิารงานตามหลกัการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีส าหรบับรษิัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปัจจบุนัส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) ไดอ้อก “หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560” หรือ 
“Corporate Governance Code for Listed Companies 2017 ”(CG Code)เพื่ อ เป็ นหลักป ฏิบั ติ ที่ จ ะสนับ สนุ น ให้
คณะกรรมการบริษัทน าไปปรับใช้  ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 
คณะกรรมการบรษิัทไดม้ีการพิจารณาทบทวนการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี (CG Code) ของบรษิัท จ านวน 14 
ขอ้ ท่ีบริษัทเลือกใชแ้ตกต่างไปจากแนวปฏิบตัิ โดยไดอ้ธิบายเหตุผลค าชีแ้จงถึงการปฏิบตัิที่เลือกใชแ้ตกต่างไปไวใ้นรายงาน
การประชมุแลว้และแนวปฏิบตัิของบรษิัทมีดงันี ้
 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการบรษิัทตระหนกัและใหค้วามส าคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ทกุราย ส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อ
หุน้ใชสิ้ทธิในเรื่องต่างๆ ทัง้สิทธิขัน้พืน้ฐาน และสิทธิที่สมควรไดร้บั  และไม่กระท าการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผูถื้อหุน้  โดยแต่ละหุน้จะมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง ไม่มีหุน้ใดมีสิทธิพิเศษ ในการปฏิบตัิเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหุน้ท่ีส าคัญมี
ดงันี ้

1.1.   สิทธิขั้นพืน้ฐำน  เป็นสิทธิที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัโดยเท่าเทียมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคับของบรษิัทและกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหุน้  สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมตัิเรื่องที่
ส  าคัญ   สิทธิในการมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออก
เสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี  สิทธิในการรบัเงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการ
ประชมุผูถื้อหุน้  สิทธิในการรบัขอ้มลูข่าวสารของบรษิัทอย่างเพียงพอ และทนัต่อเหตกุารณ ์

1.2.   สิทธิในกำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรที่ส ำคัญ   นอกจากสิทธิขั้นพืน้ฐาน บริษัทยังใหค้วามส าคัญในการ
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารที่ถูกตอ้ง ครบถว้น ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผูถื้อหุน้ โดยการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ บนเว็บไซตข์องบริษัท www.uwc.co.th และผ่านทางเว็บไซดข์องตลาดหลกัทรพัย ์www.set.or.th  เพื่อใหผู้ถื้อ
หุน้ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารอย่างทั่วถึง 

1.3.   สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น   คณะกรรมการบรษิัทจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ โดยค านึงถึงสิทธิและ
ความเท่าเทียมกันในการเขา้รว่มประชุมของผูถื้อหุน้ทุกราย บริษัทจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นประจ าทุกปี ภายใน 4 เดือน 
นบัจากวนัท่ีสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษิัท โดยในปี 2562จดัประชมุเมื่อวนัจนัทรท์ี่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม

9. กำรก ำกับดูแลกิจกำร 
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มณเฑียรรเิวอรไ์ซด ์ถนนพระราม 3  เขตบางคอแหลม ซึ่งการเดินทางสะดวกโดยจดัใหม้ีการเลีย้งรบัรองที่เหมาะสมแก่ผูถื้อหุน้
ที่มาร่วมประชุมดว้ยในการประชุมทุกปีบริษัทจะค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ตามกฎหมายตลอดจนส่งเสริมการใชสิ้ทธิและไม่
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ ดงันี ้

 

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
บรษิัทมีการแจง้มติก าหนดวาระการประชมุผูถื้อหุน้ใหท้ราบล่วงหนา้มากกว่า 14 วนั โดยในปี 2562 บรษิัท

ไดแ้จง้มติคณะกรรมการบรษิัทที่ก าหนดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ล่วงหนา้ 39 วนัก่อนประชุมผูถื้อหุน้โดยแจง้
วนัท่ี 21 มีนาคม 2562 บนเว็บไซตข์องบริษัท และผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบและ
สามารถจดัเวลาในการเขา้รว่มประชมุ  และไดเ้ผยแพรห่นงัสือบอกกล่าวนดัประชมุพรอ้มเอกสารประกอบการประชมุทัง้หมดที่
มีขอ้มูลเหมือนกับขอ้มูลที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซดข์องบริษัท www.uwcplc.com หัวขอ้แผนกนักลงทุนสัมพันธ ์
ขอ้มูลน าเสนอต่อนกัลงทุน ตัง้แต่วนัที่ 29 มีนาคม 2562 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาและท าความเขา้ใจขอ้มูล
ก่อนเขา้ประชมุ อีกทัง้บรษิัทมีการจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้เป็นเวลา 14 วนัก่อนวนัประชมุ รวมถึงไดท้ า
การประกาศค าบอกกล่าวนดัประชมุผูถื้อหุน้ลงในหนงัสือพิมพข์่าวหุน้ติดต่อกนั 3 วนั  

ส าหรับเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ประกอบดว้ย หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดเพียงพอ โดยในแต่ละวาระมีความเป็นมา วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการบรษิัท พรอ้มรายละเอียดประกอบวาระการประชมุ ไดแ้ก่ รายงานประจ าปีในรูปแบบ รหสั คิวอาร ์(QR Code)
ประวตัิของบคุคลที่ถกูเสนอชื่อใหเ้ลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท นิยามกรรมการอิสระ ขอ้มลูเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีบรษิัทเสนอ
ชื่อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ขอ้บงัคบับริษัทในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เอกสารหลกัฐานที่ผูถื้อ
หุน้ตอ้งน ามาแสดงในการเขา้รว่มประชุม แผนที่สถานที่การจดัประชุม แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปีแบบรูปเล่ม หนงัสือ
มอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซอ้น  และแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นก าหนดทิศทางการลงคะแนนได ้หรือ
สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์หนงัสือมอบฉนัทะแบบค. หรือแบบใดแบบหน่ึงผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัท www.uwcplc.com 

บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมแทนสามารถส่งใบมอบฉนัทะเป็นการ
ล่วงหนา้ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 วนัท าการ ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการตรวจสอบหลกัฐานและการเขา้รว่ม
ประชมุเป็นการล่วงหนา้  
 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทไดจ้ดัเตรียมเจา้หนา้ที่ตอ้นรบัและรบัลงทะเบียนในจ านวนที่เหมาะสม ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถ

เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
คนใดคนหนึ่งเขา้ประชมุแทน เพื่อเป็นตวัแทนรกัษาสิทธิของตนได ้

บรษิัทเปิดใหผู้ถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชมุลงทะเบียนล่วงหนา้ 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มประชมุ และต่อเนื่องจนถึงวาระ
การประชุมสุดทา้ย  เพื่อใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ที่มาเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากที่ไดเ้ริ่มประชุมแลว้มีสิทธิออกเสียงในวาระที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาและที่ยงัไม่ไดล้งมติ โดยบรษิัทจะแจกบตัรลงคะแนนเสียงส าหรบัผูถื้อหุน้ทุกรายเพื่อใชใ้นการลงคะแนน
เสียง นอกจากนีย้งัอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยจดัใหม้ีอากรแสตมป์เพื่อติดในหนงัสือมอบฉนัทะโดยไม่คิดค่าใชจ้่าย  
รวมทัง้จดัอาหารว่างไวบ้รกิารแก่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ 
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 การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบรษิัทคณะกรรมการใหค้วามส าคญัต่อการประชุมผูถื้อหุน้ โดยถือ
เป็นหนา้ที่ที่จะตอ้งเขา้รว่มประชมุทกุครัง้ยกเวน้เจ็บป่วยหรือติดภารกิจส าคญั ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อ
วนัจนัทรท์ี่ 29 เมษายน 2562  กรรมการบรษิัทมีทัง้หมด 9 คน เขา้รว่มประชมุครบทัง้ 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 โดยมีประธาน
กรรมการบริษัท  ประธานกรรมการตรวจสอบ  และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เขา้ร่วมประชุม เพื่อ
ชีแ้จงและตอบขอ้ซกัถามในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมและการด าเนินงานของบริษัทนอกจากนีย้งัมีผูส้อบบญัชีรบั
อนุญาตของบริษัท จ านวน 1 คน คือ นางสาวกมลทิพย์  รตันนันทวาที แห่งส านักงานบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสุ ไชยยศ     
สอบบญัชี จ ากดั  และที่ปรกึษากฎหมาย นายณัฐวฒัน ์  ทุมาวงศ ์จากส านกังานกฎหมายบรรจง แอนด ์วิทยา จ ากดั เขา้รว่ม
ประชมุและเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 

ก่อนเริ่มการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ผูด้  าเนินการประชุม ท าหนา้ที่แจง้จ านวนและสดัส่วนผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเองและที่มอบฉันทะ พรอ้มชีแ้จงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนบัคะแนนของผูถื้อหุน้ที่ลงมติ ซึ่งการลงคะแนน
และนบัคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผย โดยการออกเสียงลงคะแนนบริษัทจะนบั 1 หุน้ เป็น 1 เสียงและถือเสียงขา้งมากเป็นมติ 
ยกเวน้กรณีการลงมติที่ก าหนดใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือการลงมติที่ก าหนดใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามที่ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัทและตามกฎหมาย   

การด าเนินการประชมุจะด าเนินตามล าดบัวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ โดยไม่มีการเพิ่มวาระการ
ประชมุหรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูส าคญัโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้   อีกทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิอย่างเท่า
เทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามไดทุ้กวาระ โดยไดจ้ัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอก่อนลงคะแนนเสียง ในการ
สรุปผลการลงมติแต่ละวาระ ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง นอกจากนี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาร่วม
ประชุมภายหลังจากการเริ่มประชุมแลว้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่และนับเป็นองคป์ระชุมตัง้แต่วาระที่ใช้
สิทธิในการออกเสียงเป็นตน้ไป   

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย มีบตัรลงคะแนนเสียงทุกวาระแจกใหผู้ถื้อหุน้  เมื่อ
มาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะนับ
คะแนนเฉพาะผูท้ี่ไม่เห็นดว้ย และ/หรืองดออกเสียงเท่านัน้ แลว้จะน ามาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชมุ ส่วน
ที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นดว้ย ดงันัน้หากวาระใดวาระหน่ึงมีผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะ
ลงนามในบัตรลงคะแนน แลว้ชูบัตรลงคะแนนขึน้เพื่อเจา้หนา้ที่จะเก็บบตัรน ามาบนัทึกคะแนน พรอ้มทั้งเก็บบตัรลงคะแนน
เสียงไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อความโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้

 

วำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นทีส่ ำคัญ 
ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูประกอบไวใ้น “ หนงัสือนดัประชมุ”  ไดแ้ก่ 

• กำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทบคุคลที่จะถกูเสนอใหเ้ลือกเป็นกรรมการนัน้ จะผ่านการพิจารณากลั่นกรอง
จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยบริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
โดยมีขอ้มลูเบือ้งตน้ของบุคคลนั้น พรอ้มทัง้ระบุการด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพ
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อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท จะถูกระบุไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งจ านวนครัง้ในการเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการบรษิัท  

• ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทไดใ้หร้ายละเอียดเก่ียวกับจ านวนเงินค่าตอบแทนที่เสนอ ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายและเงื่อนไขของค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และถูกน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอวงเงินค่าตอบแทนใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติเป็น
ประจ าทกุปี และเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบคุคลในรายงานประจ าปี ซึ่งแสดงอยู่ในหวัขอ้โครงสรา้งการถือหุน้และ
การจดัการ ขอ้ 2. การจดัการ หวัขอ้ย่อยค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร  และใน แบบ 56-1 หวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ 
ขอ้ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

• กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชี บริษัทไดใ้หร้ายละเอียดเก่ียวกับ ชื่อ
ผูส้อบบัญชี ส านักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์กับบริษัท จ านวนปีที่ท  าหนา้ที่ เหตุผลในการ
เปล่ียนผูส้อบบญัชี (ถา้มี) และขอ้มลูเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีระหว่างปีปัจจบุนั กบัปีที่ผ่านมา โดยไดผ่้านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยค่าบริการอื่นที่มีการรบับริการจากส านักงานสอบบัญชีที่ผูส้อบบัญชี
สงักดั ทัง้ของบรษิัทและบรษิัทย่อย (ถา้มี) 

• กำรจ่ำยเงินปันผล บริษัทไดใ้หร้ายละเอียดเก่ียวกับการจดัสรรก าไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทและเหตผุลการเสนองดจ่ายเงินปันผล 

 

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น  
 บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พรอ้มผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุม ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายในวนัที่ประชมุเสรจ็หรือวนัถัดไป โดยใน
การประชมุสามญัประจ าปี 2562 บรษิัทแจง้มติที่ประชมุภายหลงัการประชมุเสรจ็สิน้ คือภายในวนัท่ี 29 เมษายน 2562 

 เลขานุการบริษัท บันทึกข้อมูลและจัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน มี
รายชื่อกรรมการบริษัทที่เขา้ร่วมประชุม / ไม่เขา้ร่วมประชุม  รวมทัง้สาเหตุการลา ค าถามหรือค าตอบหรือขอ้คิดเห็นโดยสรุป 
รายละเอียดในแต่ละวาระไปตามขอ้เท็จจรงิในท่ีประชมุ  มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็นเห็นดว้ย  
ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  และบตัรเสีย  รายงานการประชมุดงักล่าวลงนามโดยประธานท่ีประชุม และจดัส่งรายงานต่อตลาด
หลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai)  และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งภายใน 14 วนั นับจากวันประชุมผูถื้อหุน้และไดเ้ผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของบรษิัท 

 

2. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกัน 
 

บริษัทให้ความส าคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่เอือ้
ประโยชนต์่อผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผูถื้อหุน้มั่นใจไดว้่าสิทธิของตนจะไดร้บัการคุม้ครองและปฏิบตัิดว้ยดีเสมอ และ
สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงในฐานะท่ีมีส่วนรว่มในการเป็นเจา้ของกิจการไดอ้ย่างเต็มที่ ดงันี  ้
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กำรประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทตาม

ระเบียบวาระการประชมุ หากผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะให้
บคุคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่งเขา้ร่วมประชุมแทน  
เพื่อเป็นตวัแทนรกัษาสิทธิแทนตนเองได ้  ซึ่งบรษิัทไดใ้หข้อ้มลูเก่ียวกับกรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน โดยแจง้ชื่อ  ที่อยู่ อาย ุ และ
การมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชมุของกรรมการอิสระ ไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุ  รวมทัง้ไดร้ะบเุอกสารหลกัฐาน และ
ค าแนะน าขัน้ตอนในการมอบฉันทะใหผู้ถื้อหุน้ทราบ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถจดัเตรียมไดอ้ย่างถกูตอ้งและไม่เกิดปัญหาในการ
เขา้ร่วมประชุมของผูร้บัมอบฉันทะ   ทัง้นี ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชข้อ้มูลดงักล่าว บริษัทไดเ้ลือกใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่ง
เป็นแบบที่ง่ายและไม่ซบัซอ้น  และแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตวั  โดย
สามารถเลือกหนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง  ทัง้นีไ้ดแ้นบไปพรอ้มกับหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม เพื่อสนบัสนุนใหผู้ถื้อ
หุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะที่สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้นอกจากนีผู้ถื้อหุน้ยงัสามารถ Download หนงัสือมอบ
ฉันทะที่ไดจ้ดัท า และปฏิบตัิตามประกาศของกระทรวงพาณิชยจ์ากเว็บไซตข์องบริษัท ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. (แบบ ค.ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนจากต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก 
และดแูลหุน้)  

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ในวันจันทรท์ี่ 29 เมษายน 2562 มีผูม้อบฉันทะใหก้รรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ และมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่น เป็นผู้ออกเสียงแทน โดยมีผู้มอบฉันทะทั้งหมด 37 ราย (โดยมี
จ านวนหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุทัง้หมด 5,708,727,587 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 43.37 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดจ านวน 13,162,517,864 
หุน้) ดงันี ้ 

 
ผู้รับมอบฉันทะ จ ำนวน (รำย) จ ำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 17 38,138,229 0.67 

บคุคลอื่น 20 4,987,271,078 87.36 

 
 การก าหนดสิทธิออกเสียงในท่ีประชมุ เป็นไปตามจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถืออยู่โดยหน่ึงหุน้มีสิทธิเท่ากบัหนึ่งเสียง 

 

กำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน    

• บรษิัทมีมาตรการดูแลการใชข้อ้มลูภายในของบรษิัทเพื่อเป็นการป้องกนัไม่ใหน้ าขอ้มลูภายในไปใชใ้นทาง
มิชอบ โดยมีขอ้พึงปฏิบตัิเก่ียวกับการใชข้อ้มลูภายในของบรษิัท ก าหนดเป็นลายลกัษณอ์กัษร ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
บรษิัทเพื่อใหก้รรมการบรษิัท ผูบ้ริหาร และพนกังานปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัย ์มีความรบัผิดชอบ มีวินยั และมีจิตส านึกที่
ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใชต้  าแหน่งหนา้ที่แสวงหาประโยชนเ์พื่อตนเองและ/หรือผูอ้ื่นโดยมิชอบ รกัษาผลประโยชนแ์ละ
ทรพัยสิ์นของบรษิัท โดยไม่น าขอ้มลูและทรพัยสิ์นของบรษิัทไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเองและ/หรือผูอ้ื่น และหา้มกระท าการ
อนัเป็นการสนบัสนนุบคุคลอื่นใดใหท้ าธุรกิจแข่งขนักับบริษัทและบริษัทย่อย  ทัง้นี ้บรษิัทยงัไดก้ าหนดโทษส าหรบักรณีที่มีการ
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ฝ่าฝืนในการน าขอ้มลูภายในของบริษัทไปใชเ้พื่อประโยชนส่์วนตัวไวใ้นระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตัง้แต่การตักเตือนดว้ย
วาจาถึงขัน้เลิกจา้ง         

• ในปีที่ผ่านมากรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทไดป้ฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด    ไม่
ปรากฏว่ามีการใชข้อ้มลูภายในของบรษิัทไปในทางมิชอบ 

 

กำรก ำหนดเร่ืองกำรซือ้ขำยหลักทรัพยข์องบริษัท  
ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ก าหนดว่า กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท พึงหลีกเล่ียงการ

ใชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชนข์องตนเองในการซือ้หรือขายหุน้ของบริษัท หรือการใหข้อ้มลูต่อบคุคลอื่นเพื่อประโยชนใ์นการซือ้
หรือขายหุน้ของบริษัท และควรละเวน้การซือ้หรือขายหุน้บริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะ
ของบรษิัท รวมถึงขอ้มลูส าคญั 

ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์
บริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสัตย ์มีเหตุมีผลและเป็นอิสระ และทุกคนในองคก์รพึง

ตัดสินใจในการกระท าการใดๆเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทเป็นส าคัญ ไม่ใช้โอกาสจากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร 
พนกังานของบริษัทฯ และ/หรือการใชข้อ้มลูและทรพัยสิ์น เพื่อแสวงหาประโยชนส่์วนตน หรือเอือ้ประโยชนต์่อครอบครวั พวก
พอ้งหรือบุคคลใกลช้ิดแนวทางปฏิบตัิส าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน เพื่อขจัดความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจ
เกิดขึน้ ดงันี ้

(1) หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(2) ในกรณีที่มีรายการเช่นนัน้จ าเป็นเพื่อประโยชนข์องบริษัท ใหก้ระท ารายการนัน้เสมือนการท ารายการกับ

บุคคลภายนอก ทั้งนี ้ กรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการ
 พิจารณาอนมุตัิ 

(3)  ในกรณีที่รายการที่เก่ียวโยงเกิดขึน้จะตอ้งด าเนินการตามระเบียบของบริษัท และหลักเกณฑข์องตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเปิดเผยขอ้มลูในเรื่องดงักล่าวอย่างครบถว้นเพียงพอ 

(4) ไม่มีการใชโ้อกาสหรือขอ้มลูที่ไดจ้ากการเป็นกรรมการหรือพนกังานในการหาประโยชนส่์วนตนและในเรื่อง
การท าธุรกิจที่แข่งขนักบับรษิัท หรือท าธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 

(5) ไม่ใชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชนข์องตนในการซือ้ขายหุน้ของบริษัท หรือใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชนใ์นการซือ้ขายหุน้ของบรษิัท 

 

3. บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บริษัทใหค้วามส าคญัในการดแูลและปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกันต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอก
บรษิัท โดยด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบและเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  มุ่งมั่นใหก้ารพฒันากิจการของบริษัทได้
ความเจริญกา้วหนา้ มั่นคงยั่งยืน   ปกป้องผลประโยชนแ์ละดูแลทรพัยสิ์นของบรษิัท  และจะไม่ด าเนินการใดๆ ที่จะเป็นการ
ลิดรอนสิทธิหรือส่งผลกระทบในดา้นลบกบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย  จึงมั่นใจว่าผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆจะไดร้บัการดแูลอย่างเป็นธรรม
ทกุฝ่าย โดยบรษิัทมี จรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทตระหนกัถึงความส าคญัของการเสรมิสรา้งค่านิยมเก่ียวกบั
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จรยิธรรมเพื่อใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร จึงไดจ้ดัท าจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังาน ไดเ้ขา้ใจและตระหนกัถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมที่บริษัท ใชใ้นการด าเนินธุรกิจ และตอ้งการใหทุ้กคนในองคก์รใช้
เป็นกรอบในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครดั เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ผูถื้อหุ้น 
เพื่อนรว่มงาน ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสงัคม รวมถึงการหลีกเล่ียงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเส่ียงต่อการขดัจรยิธรรม และอาจเป็นเหตใุห้
เป็นการขดัต่อกฎหมาย โดยก าหนดไวด้งันี ้

 

ผู้ถือหุ้น  
บริษัทตระหนักดีว่า ผูถื้อหุน้คือเจา้ของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สรา้งมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาว จึง

ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งปฏิบตัิตามแนวทางต่อไปนี ้
(1) ปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และ

เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้รายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้โดยรวม 
(2) น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดย

สม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ 
(3) แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายทราบอย่างเท่าเทียมกนัถึงแนวโนม้ในอนาคตขององคก์รทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ ซึ่ง

ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มลูสนบัสนนุและมีเหตมุีผลอย่างเพียงพอ 
(4) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณะ หรือด าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัองคก์ร 
ทั้งนี ้  ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญูผู้ถือหุ้นประจ าปี 256 2 และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในวาระส าคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่ส  าคัญหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือเอกสารและข้อมูล
อิเลคทรอนิคส ์

 

พนักงำน 
 บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตัิต่อพนกังานของบริษัทดว้ยความเป็นธรรม เนื่องจากบรษิัทตระหนกัดีว่าพนกังานเป็น

ทรพัยากรท่ีส าคญัและมีคุณค่ายิ่งส าหรบับริษัทและเป็นปัจจยัที่ส  าคัญในการส่งเสรมิภาพลกัษณท์ี่ดีของบริษัท ต่อลกูคา้ คู่
คา้ ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งอื่น  บรษิัทมีนโยบายในการส่งเสรมิใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รที่แข็งแกรง่ โดยการสรา้งคณุค่า
เพิ่มของงานที่ปฏิบัติรวมถึงเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ ส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาในศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าว บรษิัทฯ จึงยึดถือหลกัการปฏิบตัิต่อพนกังานดงันี ้ 

(1) ปฏิบัติต่อพนักงานดว้ยความสุภาพ และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนษุย ์

(2) ใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนกังาน 
(3) ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยสิ์นของพนกังานอยู่เสมอ 
(4) การแต่งตัง้และโยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษพนกังาน กระท าดว้ยความสจุรติใจ และตัง้อยู่บน

พืน้ฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 
(5) ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรู ้ความสามารถของพนกังาน โดยใหโ้อกาสอย่างทั่วถึงและสม ่าเสมอ 
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(6) รบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรูท้างวิชาชีพของพนกังาน 
(7) ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอย่างเครง่ครดั 
(8) หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหนา้ที่การงานของพนกังาน หรือ

คกุคามและสรา้งความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 
(9) ใหพ้นกังานรอ้งเรียนในกรณีที่ไม่ไดร้บัความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการท่ีก าหนด 
 

พรอ้มกนันีบ้รษิัทจดัใหม้ีสวสัดิการต่างๆ แก่พนกังาน เพื่อที่จะส่งเสรมิใหพ้นกังานมีคณุภาพชีวติและความเป็นอยู่ที่
ดีขึน้ดงันี ้

- จดัใหม้ีกองทนุส ารองเลีย้งชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต ซึ่งทางสมาชิกจะส่งเงินเขา้กองทนุในอตัราที่เลือก โดย
มีตัง้แต่รอ้ยละ 3-15 ของค่าจา้ง  และจะไดร้บัเงินสมทบกองทนุจากบรษิัททกุเดือนในอตัรารอ้ยละ 3 

- จดัใหม้ีการตรวจสขุภาพประจ าปี 
- จดัใหม้ีชดุฟอรม์พนกังาน    
- จดัใหม้ีรถรบั-ส่งพนกังาน    
- จดัใหม้ีโรงอาหารท่ีถกูสขุอนามยั และรา้นอาหารสวสัดิการราคาประหยดั 
- เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา  พนกังาน เสียชีวิต 
- จดัส่งพนกังานไปรว่มอบรม  สมัมนากบัภายนอกซึ่งจดัโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการพฒันาและเพิ่มความรู ้

ความสามารถและทกัษะในการท างานใหแ้ก่พนกังานอย่างต่อเนื่อง 
- จดัใหม้ีหอ้งพยาบาลของบรษิัท โดยมีพยาบาลวิชาชีพ  เวชภณัฑแ์ละยา 
ความปลอดภยัและสขุอนามยัในการท างานและสภาพแวดลอ้มในการท างานบริษัทและบรษิัทย่อยใหค้วามส าคญั

กบัการดูแลเรื่องความปลอดภยัและสขุอนามยัในการท างานดว้ยการก าหนดนโยบายความปลอดภยัอย่างชดัเจน มีการจดัตัง้
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน (คปอ.)  เพื่อด าเนินงานเก่ียวกับความปลอดภยั
และสขุอนามยัที่ดีแก่พนกังาน  โดยจดัใหม้ีการตรวจสอบความปลอดภยัของสถานท่ีท างานอย่างสม ่าเสมอ  มีเจา้หนา้ที่รกัษา
ความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง  ติดตัง้ระบบสัญญาณเตือนภยัภายในอาคาร ถังดับเพลิง  กลอ้งวงจรปิด (CCTV) จดัใหม้ี
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ส าหรับการท างาน เช่น รองเท้า safety หน้ากากป้องกันความรอ้นและสารเคมี เป็นต้น 
นอกจากนีบ้รษิัทยงัจดัใหม้ีการฝึกซอ้มดบัเพลิง การอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ใหแ้ก่พนกังานเป็นประจ าทกุปี 

 

คณะท ำงำนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด ของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี ้

คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
บริษัท/บริษัทยอ่ย กฎหมำยก ำหนด จ ำนวน

พนักงำน 
 (คน) 

จ ำนวนกรรมกำร (คน) 
จ ำนวนลกูจ้ำง             

(คน) 
จ ำนวนกรรมกำร 

(คน) 
ชำย หญิง รวม 

UWC 100 - 499 คน 7 350 15 2 17 

UKB 50 - 99  คน 5 45 4 3 7 
 

 



 
 

 

63 |   แบบ 56-1  ประจ ำปี   2562                            รบัรองความถกูตอ้ง.......................................... 
 

เจ้ำหน้ำทีค่วำมปลอดภัยในกำรท ำงำนของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี ้

เจ้ำหน้ำทีค่วำม
ปลอดภัย 

UWC UKB SBM UAB 
ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 

1. จป. ระดบับรหิาร 11 3 14 1 - 1 1 - 1 1 - 1 
2. จป. ระดบัหวัหนา้งาน 18 7 25 6 2 8 4 - 4 1 - 1 
3. จป. ระดบัวิชาชีพ  1 1 2 - 1 1 - - - 1 - 1 

รวม 30 11 41 7 3 10 5 - 5 3 - 3 
 
 

สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ 
สถิติการเกิดอบุตัิเหต ุ 20 คน 
สถิติการหยดุงานเนื่องจากการเจ็บป่วยในการท างาน  
    นอ้ยกว่า  3 วนั 11 คน 
    มากกว่า 3 วนั   9 คน 

 

ช่องทำงกำรสื่อสำรส ำหรับพนักงำน  : ในขอ้บงัคบัการท างานของบรษิัทมหีมวดเรื่องการรอ้งทกุขโ์ดยเปิดโอกาส
ใหพ้นกังานท่ีไดร้บัความเดือดรอ้น  ความเสียหาย การปฏิบตัิที่ไม่เป็นธรรม หรือไดร้บัผลกระทบในเรื่องใดก็ตามที่เก่ียวขอ้งกับ
การท างาน ให้มีสิทธิท าค ารอ้งทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น หรือ ยื่นต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อ
สอบสวนและพิจารณาขอ้รอ้งทกุข ์ตามกระบวนการต่อไป 

สิทธิมนุษยชน  :  บรษิัทสนบัสนนุและเคารพในสิทธิมนษุยชน  และจะด าเนินธุรกิจตามหลกัการและเจตนารมณท์ี่
ประกาศในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ(Universal Declaration of Human Rights) ภายใต้
ขอบเขตอ านาจของบรษิัท และจะไม่มีส่วนรว่มกบัการกระท าใดๆที่ขดัต่อหลกัสิทธิมนษุยชน  

 

ลูกค้ำ   
บรษิัทตระหนกัถึงความส าคญัของความพึงพอใจที่มีตอ่ความส าเรจ็ของธุรกจิของบรษิัท จึงมีเจตจ านงที่จะแสวงหา

วิธีการที่จะสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ตลอดเวลาและไดก้ าหนดเป็นนโยบายและ
ขอ้ปฏิบตัิไวด้งันี ้ 

(1) ส่งมอบสินคา้และใหบ้รกิารท่ีมีคณุภาพ ตรงตามหรือสงูกว่าความคาดหมายของลกูคา้ในราคาที่เป็นธรรม 
(2) ใหข้อ้มลูข่าวสารที่ถกูตอ้งและเพียงพอและทนัต่อเหตุการณแ์ก่ลกูคา้ เพื่อใหท้ราบเก่ียวกับสินคา้และบรกิาร

โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุใหลู้กคา้เขา้ใจผิดเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ 
ของสินคา้หรือบรกิารนัน้ๆ 

(3) ปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลกูคา้อย่างเครง่ครดั กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรีบแจง้
ใหล้กูคา้ทราบเพื่อรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

(4) ติดต่อกบัลกูคา้ดว้ยความสภุาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีวางใจไดข้องลกูคา้ 
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(5) จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกคา้รอ้งเรียนเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินคา้และ
บริการรวมทัง้ความรวดเรว็ในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการด าเนินการอย่างถึงที่สดุเพื่อใหล้กูคา้ไดร้บั
การตอบสนองอย่างรวดเรว็ 

(6) รกัษาความลบัของลกูคา้และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
(7) ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัวิธีการใชสิ้นคา้และบรกิารของบรษิัทใหม้ีประสิทธิภาพ เป็นประโยชนก์บัลกูคา้สงูสดุ  

 

คู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนี ้
บริษัทมีนโยบายที่จะใหก้ารปฏิบัติต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์

สงูสดุของบรษิัท และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณท์ี่ท  าใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมทัง้ปฏิบตัิตามพนัธสญัญา ใหข้อ้มลูที่เป็นจริง รายงานท่ีถูกตอ้ง การเจรจาแกปั้ญหาและ
หาทางออกตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสมัพนัธท์างธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้ 

(1) ไม่ใช้โอกาสในการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบในการจัดซือ้ จัดหาบริการต่างๆ หรือเพื่อหา
ประโยชนส่์วนตน 

(2) ไม่เรียก หรือไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไม่สจุรติในการคา้กับคู่คา้อย่างเด็ดขาด 
(3) ปฏิบตัิตามเงื่อนไข และพนัธะสญัญาที่มีระหว่างกันกับคู่คา้อย่างเคร่งครดั ไม่บงัคบัซือ้ -ขาย สินคา้หรือจ่าย

ค่าบรกิารต่อคู่คา้แบบไม่เป็นธรรม 
 

คู่แข่งทำงกำรค้ำ 
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการคา้อย่างเสรีและเป็นธรรม  และไม่มีนโยบายในการ

แข่งขนัทางการคา้โดยใชว้ิธีการใดๆ ใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มลูของคู่แข่งขนัอย่างผิดกฎหมาย และขดัต่อจรยิธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ
ดงันี ้ 

(1) ประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 
(2) ไม่แสวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไมสจุรติหรือไม่เหมาะสม 
(3) ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย 

 

สังคมและสิ่งแวดล้อม 
บรษิัทมุ่งมั่นท่ีจะพฒันาปรบัปรุงและผลิตสินคา้ที่มีคณุภาพตามมาตรฐานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้การ

คดัสรรวตัถุดิบที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับมาตรฐานของสินคา้ และตระหนักถึงความปลอดภัยของพนกังาน ลกูคา้คู่คา้ 
ส่ิงแวดลอ้ม และชุมชนที่ไดร้บัผลกระทบจากบรษิัท โดยปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดกฎหมาย และขอ้ก าหนดอื่นๆตามแนวปฏิบตัิ
สากล ทัง้นีบ้รษิัทยงัมุ่งเนน้ในการสรา้งทศันคติและวฒันธรรมองคก์รเพื่อใหพ้นกังานมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมที่อยู่รว่มกนั 

 

ช่องทำงกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งกับกิจการ ทัง้ภายในและภายนอก ทัง้ที่เป็นตวับคุคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานองคก์ร  กรณีที่

ผูม้ีส่วนไดเ้สียมีขอ้รอ้งเรียน ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้สงสยัใด ๆ  ระบบการควบคุมภายในที่บกพรอ่งหรือการกระท าผิดกฎหมาย 
และผิดจรรยาบรรณ   สามารถติดต่อสื่อสารแจง้กบับรษิัท โดยผ่านทาง  
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คณุมณฑล  เชตวุลัลภกลุ เลขานกุารบรษิัท 
 โทรศพัท ์ (02) 0491041  
โทรสาร (02) 543-9029 
 E-mail : monthon@uwc.co.th     
ผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท   ทัง้นี ้ผูแ้จง้เบาะแส และขอ้รอ้งเรียนดงักล่าวจะถกูรกัษาไวเ้ป็น

ความลบัของบรษิัท   
 

4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
 

คณะกรรมการบรษิัทตระหนกัถึงความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มลูที่มีความถกูตอ้ง ครบถว้น  มีคณุภาพน่าเชื่อถือ  
เปิดเผยขอ้มลูอย่างเท่าเทียมกัน โปรง่ใสและเป็นธรรม ทัง้ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูที่มิใช่ขอ้มลูทางการเงิน ตลอดจนขอ้มลู
อื่นท่ีส าคญัและมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัท  อนัจะมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทนุและผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัท  
โดยบรษิัทไดเ้ผยแพรข่อ้มลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท www.uwc.co.th   แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ56-1) และรายงานประจ าปีโดยเปิดเผยขอ้มลูเพื่อใหผู้ม้ี
ส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดงันี ้

 

 ข้อมูลส ำคัญทัง้ข้อมูลทำงกำรเงนิและไม่ใช่ข้อมูลทำงเงนิ 
บริษัทไดด้  าเนินการเปิดเผยข้อมูลส าคัญของบริษัท  รวมถึงขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลที่มิใช่ข้อมูลทาง

การเงินตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังาน ก.ล.ต. อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทันเวลา โปร่งใส 
โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท                    
(www.uwc.co.th)  ส าหรบังบการเงินประจ าปีและงบการเงินประจ าไตรมาสไดจ้ดัท าและผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทก่อนจะเผยแพร่
และน าส่งตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังาน ก.ล.ต. อีกทัง้ไดเ้ปิดเผยต่อผูถื้อหุน้หรือนกัลงทนุก่อนครบระยะเวลา
ที่ก าหนด  ส่วนการเปิดเผยขอ้มูลที่ส  าคญัเพิ่มเติมตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีก าหนดไวทุ้กหมวดในรายงานประจ าปี 
และ แบบ 56-1 และเผยแพรไ่วใ้น Website ของบริษัท โดยไดม้ีการดูแลปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ ทัง้ยงัสามารถ
ดาวนโ์หลดขอ้มลูต่างๆ ของบรษิัทได ้

 

รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท ารายงานทางการเงินที่ถูกตอ้ง ครบถ้วน และ

เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ซึ่งการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีที่เป็นอิสระ  และผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ ถือหุ้น  และเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัท ารายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทต่อรายงานทางการเงินที่ลงนามโดยประธาน
กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี  และแบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผูส้อบบญัชี 
โดยรายงานดังกล่าวไดแ้สดงถึงการปฏิบตัิตามหลกัการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป และใชน้โยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติ
สม ่าเสมอ ซึ่งนกัลงทนุสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณาตดัสินใจ 
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 ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร 
บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทรวมทั้งรูปแบบ 

ลกัษณะและจ านวนค่าตอบแทนจากการท าหนา้ที่ เป็นรายบุคคลในรายงานประจ าปี และในแบบ 56-1 หัวขอ้โครงสรา้งการ
จดัการ  หวัขอ้ย่อย ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร 

 รำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนั และ / หรือ กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์
คณะกรรมการบรษิัทมีแนวทางปฏิบตัิที่ชดัเจนในการดแูล เพื่อขจดัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่าง

รอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น  การท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์ บรษิัทไดแ้จง้และเปิดเผยมติที่ประชมุเก่ียวกบัรายการดงักล่าวซึ่งมีรายละเอียดครบถว้นเพียงพอทนัทีเพื่อความ
โปรง่ใส ตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  โดยกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียออกจากหอ้งประชุมและงดออกเสียง
ในวาระนัน้ ๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตดัสินใจ  

 

• งานดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ ์
บริษัทไดก้ าหนดบุคคลที่ท  าหนา้ที่เป็นศูนยก์ลางในการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัและข่าวสารต่อนกัลงทุนและผูท้ี่

เก่ียวขอ้ง โดยสามารถติดต่อไดท้ี่ 
คณุมณฑล   เชตวุลัลภกลุ     เลขานกุารบรษิัท 
โทรศพัท ์(02) 049-1041   
โทรสาร   (02) 543-9029 
E-mail    monthon@uwc.co.th 
 

หรือ ติดต่อสอบถามไดท้ี่ ฝ่ายสื่อสารองคก์ร ของบรษิัท  
 

5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
 

คณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ยบคุคลที่มีความรูค้วามสามารถ มีทกัษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย เป็นผู้
มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบาย ดูแลการท างานของฝ่ายจดัการ ก ากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน
ของบริษัทใหเ้ป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว ้บรษิัทไดแ้บ่งแยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชดุต่าง ๆ 
เพื่อติดตามและดแูลการด าเนินงานของบรษิัท   

 

กำรถ่วงดุลของกรรมกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 9 คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน คิดเป็น

รอ้ยละ33.33 ของกรรมการทัง้คณะ ซึ่งเป็นสดัส่วนตามมาตรฐาน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมีการถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่
เป็นผูบ้รหิารดงันี ้

 
 

 

mailto:monthon@uwc.co.th
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 ชำย หญิง รวม ร้อยละ 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 4 1 5 55.56 
กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 1 - 1 11.11 
กรรมการอิสระ 3 - 3 33.33 

รวม 8 1 9 100.0 
 
 

อ ำนำจอนุมัติของกรรมกำรบริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2562 ไดม้ีมติอนมุตัิระเบียบอ านาจอนมุตัิ

และด าเนินการของคณะกรรมการบรษิัท  คณะกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร โดยก าหนดอ านาจในการอนมุตัิ
เรื่องต่างๆ  ทั้งการบริหารกิจการ  การบริหารบุคลากร  การลงทุน  การเงิน และเรื่องทรัพย์สิน โดยก าหนดกรอบความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชดุไวเ้พื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ 

 

จ ำนวนบริษัททีก่รรมกำรไปด ำรงต ำแหน่ง 
บริษัทไม่ไดจ้ ากัดจ านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนด ารงต าแหน่งไว ้เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกัน

พิจารณาแต่งตัง้บุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท โดยพิจารณาถึงความรู ้ความสามารถ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะ
ปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บริษัท และบริษัทไดเ้ปิดเผยรายละเอียดขอ้มลูการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นไวใ้น
รายงานประจ าปีและแบบ 56-1 ในขอ้มลูส่วนบคุคลของคณะกรรมการ   ปัจจบุนักรรมการบรษิัทมีจ านวน 9 คน และกรรมการ
บริษัททุกท่านเป็นผูม้ีความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ อีกทัง้ไดอุ้ทิศเวลาในการปฏิบัติหนา้ที่ใหก้ับบริษัทอย่าง
เต็มที่ โดยไดเ้ขา้รว่มประชมุอย่างสม ่าเสมอทุกครัง้ และท าคณุประโยชนแ์ก่บรษิัทมาโดยตลอด 

 

อ ำนำจ-หน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอ านาจ-หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไวใ้นหัวขอ้ 8 โครงสรา้งการจดัการ  

ขอ้ 8.1.1 
 

กำรพบปะและสื่อสำรข้อมูลระหว่ำงคณะกรรมกำรบริหำรกับผู้บริหำรระดับสูง และผู้บังคับบัญชำสูงสุด
ของทุกหน่วยงำน 
บรษิัทจดัใหม้ีการประชุมรว่มกนัระหว่างคณะกรรมการบรหิารกับผูบ้รหิารระดบัสงูและผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของทุก

หน่วย เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของธุรกิจในแต่ละเดือน  และเพื่อรบัทราบถึงเป้าหมายธุรกิจของ
องคก์ร  กลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจ  โดยมีการส่ือสารใหพ้นกังานทั่วทัง้องคก์รเขา้ใจและปฏิบตัิไปในทิศทางเดยีวกนั พรอ้มทัง้เป็น
แนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามความรบัผิดชอบของตนที่ไดร้บัมอบหมายเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมาย 

 

 แผนกำรสืบทอดงำน 
 บรษิัทไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในการเตรียมความพรอ้มส าหรบับคุลากร ที่จะเป็นผูร้บัมอบหมายงาน เพื่อทดแทน
ต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูและผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของทกุหน่วยงานที่จะเกษียณอาย ุ จึงจดัใหม้ีการพฒันาผูบ้รหิารระดบัรอง
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ที่มีศกัยภาพทางดา้นวิสยัทศัน ์ ความรูแ้ละความสามารถ  เพื่อส่งเสรมิใหเ้ป็นผูบ้รหิารระดบัสงูตามล าดบัขัน้ตอนต่อเนื่อง  การ
พฒันาจะท าทัง้ดา้นเพิ่มพนูความรูว้ิชาการ  และเรียนรูใ้นการปฏิบตัิจรงิในสถานการณต์่างๆ 
 ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการบรหิาร ไดม้ีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคคลที่จะ
ถกูส่งเสรมิใหเ้ป็นผูบ้รหิารในล าดบัต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบแบบรำยคณะ 
เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้ท าการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

โดยการประเมินตนเองแบบรายคณะ  เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานในหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ว่าไดด้  าเนินการตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ไดอ้นุมตัิไว ้และ/หรือตามแนวปฏิบตัิที่ดี เพื่อปรบัปรุงการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายที่ก าหนดไว ้และเพื่อทบทวนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ในรอบปีที่ผ่านมา  
โดยท าการประเมินเปรียบเทียบจากการปฏิบตัิงานกบัแนวปฏิบตัิที่ดี ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

 

1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. การประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ส าหรบัผลการประเมินทั้งในส่วนของคะแนนเฉล่ียรวมทุกหัวขอ้และคะแนนเฉล่ียตามหัวขอ้ประเมินอยู่ในระดับ     
“ดีมาก”  ( คะแนนเกิน 80%) คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบดว้ยความเป็นอิสระ    

 

9.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย 
 โครงสรา้งกรรมการของบรษิัทประกอบดว้ยคณะกรรมการชดุย่อยดงันี ้ 

(1)  คณะกรรมการบรษิัท 
(2) คณะกรรมการบรหิาร  
(3)  คณะกรรมการตรวจสอบ   
(4)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
(5)  คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

 

คณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่าง
ชดัเจน เพื่อด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายและวตัถุประสงคข์องบริษัท  คณะกรรมการแต่ละชุดจะมีประธาน 1 คน คอย
ดแูลการปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของคณะกรรมการบรษิัท  

ส าหรบัขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของกรรมการแต่ละชดุ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูไวใ้นหวัขอ้ 8 โครงสรา้งการจดัการ 
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9.3 กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด 
 วิธีกำรสรรหำคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 
 บริษัทไดจ้ัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหนา้ที่ในการคัดเลือกบุคคลที่จะไดร้บัการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการและผูบ้ริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาจากความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณท์ี่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจ และตอ้งมีคุณสมบัติตามเกณฑข์องพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอรายชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาน าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทพิจารณาอนุมตัิตามขอ้บังคบัของบริษัท ส าหรบักรณีที่
มิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเขา้เป็น
กรรมการในต าแหน่งที่ว่างลงไดต้ามขอ้บงัคบัของบรษิัท 
 กำรแต่งตั้งและถอดถอนกรรมกำรบริษัท 

  วิธีกำรแต่งตั้ง 
-   ผ่ำนทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

ตามขอ้บังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 23 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้ เลือกตัง้กรรมการตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงันี ้

1. ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม ขอ้ 1 เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมา มี
คะแนนเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียง 
ชีข้าด 

-    ผ่ำนทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
ตามขอ้บงัคบับรษิัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ้ 27 ก าหนดว่า ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ

อื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ซึ่งมีคุณสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนดเขา้เป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป  เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน บคุคลซึ่งเป็นเขา้
เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติข อง
คณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 
 

   วิธีกำรถอดถอน 
-   กำรออกตำมวำระ 

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ้ 24 ก าหนดให้ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ให้
กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกับ
ส่วน 1 ใน 3 
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กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ หากกรรมการมิไดต้ก
ลงกันเองเป็นวิธีอื่น ใหใ้ชว้ิธีจบัฉลากกันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนั้นเป็นผู้
ออกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีจะออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้   

-   กำรออกนอกวำระ 
ตามขอ้บงัคบับรษิัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ้ 25 นอกจากก าหนดใหก้รรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

ในขอ้ 24  แลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
1. ตาย 
2. ลาออกโดยท าเป็นหนงัสือยื่นต่อบรษิัทหรือคณะกรรมการ 
3. ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
4. ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมี

สิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหุน้ที่ถือโดยผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงในการประชมุนัน้       

5. ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
 

  

9.4 กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บทบำทหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท  
คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูก้  ากบัดแูลกิจการของบรษิัทและบรษิัทย่อย  ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่ได้

ก าหนดไวใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทตามหลกับรรษัทภิบาล  มีหนา้ที่ในการทบทวนและใหค้วามเห็นชอบกับนโยบาย  กล
ยุทธท์ี่ส  าคัญ แผนงาน และอนุมัติงบประมาณประจ าปี ตลอดจนควบคุมการด าเนินงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจ  
และงบประมาณที่วางไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

 กำรส่งบุคคลเข้ำไปเป็นกรรมกำรผู้บริหำรในบริษัทย่อย 
คณะกรรมการบริหารของบรษิัท เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธก์ารด าเนินธุรกิจของบริษัท

ย่อยและบริษัทร่วม  ก าหนดแผนการเงิน  งบประมาณ การบริหารทรพัยากรบุคคล การลงทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ขยายงาน และควบคุมก ากับดูแลใหก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการที่แต่งตัง้บรรลุตามเป้าหมายโดยในบริษัทย่อยจะมี
บคุลากรที่บรษิัทมอบหมายใหท้ าหนา้ที่ มีทัง้กรรมการบรษิัท และผูบ้รหิาร เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานในบรษิัทย่อยเป็นไปในทิศทาง
เดียวกบับรษิัทแม่และรายงานผลการด าเนินงานต่อกรรมการบรหิาร  

 ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์
บริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสตัย ์มีเหตมุีผลและเป็นอิสระ และทุกคนในองคก์รพึงตดัสินใจ

ในการกระท าการใดๆเพื่อประโยชนส่์วนรวมของบริษัทเป็นส าคญั ไม่ใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของ
บรษิัทฯ และ/หรือการใชข้อ้มลูและทรพัยสิ์น เพื่อแสวงหาประโยชนส่์วนตน หรือเอือ้ประโยชนต์่อครอบครวั พวกพอ้งหรือบคุคล
ใกลช้ิด 

แนวทางปฏิบัติส าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้        
มีดงันี ้
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1. หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2. ในกรณีที่มีรายการเช่นนั้นที่จ  าเป็นเพื่อประโยชนข์องบริษัท ใหก้ระท ารายการนัน้เสมือนการท ารายการกับ

บคุคลภายนอก ทัง้นี ้กรรมการหรือพนกังานท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในรายการนัน้ จะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณา
อนมุตัิ 

3. ในกรณีที่รายการที่เก่ียวโยงเกิดขึน้จะต้องด าเนินการตามระเบียบของบริษัท และหลักเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเปิดเผยขอ้มลูในเรื่องดงักล่าวอย่างครบถว้นเพียงพอ 

4. ไม่มีการใชโ้อกาสหรือขอ้มูลที่ไดจ้ากการเป็นกรรมการหรือพนกังานในการหาประโยชนส่์วนตนและในเรื่อง
การท าธุรกิจที่แข่งขนักบับรษิัท หรือท าธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 

5. ไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชนข์องตนในการซือ้ขายหุน้ของบริษัท หรือใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชนใ์นการซือ้ขายหุน้ของบรษิัท 

 ระบบควบคุมภำยในและตรวจสอบภำยใน 
 คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัและจดัใหม้ีระบบการควบคุมดา้นการด าเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงิน  

และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย โดยก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รบัผิดชอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว ้เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดย
หน่วยงานตรวจสอบดงักล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่  คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและ
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ดา้น คือ การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการ
ปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู  และระบบการติดตาม เป็นประจ าทกุปีอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นพ้องตอ้งกันว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมและเพียงพอ ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปี  และแบบ 56-1 
 

9.5 กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลกรรมการและผู้บริหารในเรื่องการน าข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อ

ประโยชนส่์วนตนหรือผูอ้ื่น ดงันี ้

• บริษัทมีนโยบายใหก้รรมการเขา้อบรมหลักสตูรส าหรบักรรมการ เพื่อใหท้ราบภาระ บทบาท หนา้ที่ของการเป็น
กรรมการบรษิัทจดทะเบียน ซึ่งจดัโดยสมาคมส่งเสรมิกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทัง้ใหค้วามรูแ้ก่ผูบ้รหิารใน
ฝ่ายต่างๆ เก่ียวกับหน้าที่ผู้บริหารที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพ ย์ของบริษัท และบทก าหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑข์อ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
เอ็ม เอ ไอ (mai)  

• บริษัทด าเนินการแจง้ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ทราบและเขา้ใจถึงภาระหน้าที่ในการ
รายงานการถือครองหลกัทรพัย ์และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยใ์นบริษัทของตนเอง คู่สมรส และ
บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
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• หลีกเล่ียงการการใชข้้อมูลภายในเพื่อประโยชนข์องตนในการซือ้หรือขายหุ้นของบริษัท หรือการให้ขอ้มูลต่อ
บุคคลอื่นเพื่อประโยชนใ์นการซือ้หรือขายหุน้ของบริษัท และควรละเวน้การซือ้หรือขายหุ้นบริษัทในช่วงเวลา
ก่อนที่จะเผยแพรง่บการเงิน หรือเผยแพรส่ถานะของบรษิัท รวมถึงขอ้มลูส าคญั 

• ไม่ใชโ้อกาสหรือขอ้มลูที่ไดจ้ากการเป็นกรรมการหรือพนกังานในการหาประโยชนส่์วนตนและในเรื่องการท าธุรกิจ
ที่แข่งขนักบับรษิัท หรือท าธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 

 

9.6 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
9.6.1 ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี  (Audit fee) 

บรษิัท และบรษิัทย่อย ไดจ้่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ส านกังานสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสงักดัในรอบ
ปีบญัชีที่ผ่านมามีจ านวนเงินดงันี ้

 
รำยกำร ชื่อบริษทัผู้จ่ำยค่ำสอบบัญช ี ชื่อผู้สอบบัญช ี ค่ำสอบบัญช ี

บรษิัทใหญ่ บรษิัท  เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) 
บรษิัท ดีลอยทท์ูช้โธมทัส ุไชยยศ 
สอบบญัชี จ ากดั 

1,800,000 

 
 
บรษิัทย่อย  
 

บรษิัท พาราไดซก์รีน เอนเนอยี่ จ ากดั 

บรษิัท ดีลอยทท์ูช้โธมทัส ุไชยยศ 
สอบบญัชี จ ากดั 

275,000 

บรษิัท ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั 810,000 

บรษิัท ยดูบับลิวซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั 630,000 

บรษิัท  สตกึไบโอแมส จ ากดั 620,000 

บรษิัท  อลัตรา้ เอเชยี จ ากดั 115,000 

รวม  4,250,000 
 

9.6.2 ค่ำบริกำรอืน่ (Non-audit fee) 
บรษิัทและบรษิัทย่อย  ไม่มีการรบับรกิารอื่นจากส านกังานสอบบญัชทีี่ผูส้อบบญัชีสงักดั บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสงักดั ในรอบปีที่ผ่านมา และในอนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงาน
บรกิารอื่น  อนัเกิดจากการตกลงที่ยงัใหบ้รกิารไม่แลว้เสรจ็  

 

9.7 กำรน ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ 
   

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 2 มีนาคม 2563 ไดม้ีวาระพิจารณาทบทวนการ 
ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อน าไปปรับใช้ให้เหมาะสม ทั้งนี ้ ในปี 2562 บริษัทได้มีการด าเนินการตาม
ขอ้เสนอแนะ ในเรื่องหลกัปฏิบตัิของ CG Code โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของบรษิัท ยกเวน้ในหลกัการซึ่งบรษิทัไดเ้ลือกใช้
แตกต่างในเรื่องต่อไปนี ้พรอ้มค าชีแ้จง  
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ล ำดับ หัวข้อ เหตุผลค ำชีแ้จง 
1. บริษัทควรจัดท ารายงานความรับผิดชอบทาง

สงัคม โดยอาจรายงานไวเ้ป็นส่วนหนึ่งในรายงาน
ประจ าปี หรือ จัดท าเป็นรายงานการพัฒนาที่
ยั่ งยื น แยกต่ า งห ากต ามกรอบของ Global 
Reporting Initiative (GRI) ก็จะเป็นการดียิ่งขึน้ 

บริษัทไดจ้ัดท ารายงานความรบัผิดชอบทางสังคม 
โดยอยู่ในส่วนของการก ากบัดแูลกิจการ  
 

2. 
บรษิัทควรส่ือสารขอ้มลูผ่านการจดัใหม้ีการพบปะ
กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือเข้าร่วมกิจกรรม 
Opportunity Day ของตลาดหลกัทรพัย ์

บริษัทได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม  เอ  ไอ   
ออกบูธงาน  MAI Forum เพื่อ ส่ือสารข้อมูลและ
พบปะนักวิเคราะห ์นกัลงทุนเป็นประจ าทุกปีอย่าง
สม ่าเสมอแลว้ 

3. 

คณะกรรมการควรระบวุาระการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการ โดยควรก าหนดไว้ไม่เกิน 9 ปี 
โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 

กรรมการอิสระของบรษิัทมีคุณสมบตัิครบถว้นตาม
ข้อก าหนดของบริษัทและเกณฑ์ของส านักงาน 
ก.ล.ต. และมีความเห็น การแสดงออกอย่างเป็น
อิสระ มีการบริหารงานถ่วงดุล มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้ยึดมั่นในการบริหารงานภายใตก้าร
ก ากับดูแลกิจการที่ดีและที่ประขุมผู้ถือหุ้นเป็น
ผูอ้นุมตัิเลือกตัง้กรรมการบรษิัทและกรรมการอิสระ
เท่านัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

74 |   แบบ 56-1  ประจ ำปี   2562                            รบัรองความถกูตอ้ง.......................................... 
 

 
 

 

10.1  นโยบำยภำพรวม 
 บริษัทและบริษัทย่อย ตระหนักและให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในความรบัผิดชอบต่อสังคม ในทุกๆดา้น  
เพราะการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ย่อมมีผลกระทบต่อสังคมไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่ง บริษัทจึงไดก้ าหนดระเบียบการ
ปฏิบตัิงานในทุกกระบวนการผลิตและการบริการ โดยใหม้ีผลกระทบต่อสงัคม สภาพแวดลอ้ม ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายนอ้ยที่สดุ
หรือไม่มีผลกระทบเลย และไม่ไดจ้ ากัดเฉพาะส่วนที่เป็นผลกระทบโดยตรงจากการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเท่านั้น แต่ยัง
ค านึงถึงการสรา้งความมั่นคงใหก้บัสงัคมและส่ิงแวดลอ้มอย่างยั่งยืนดว้ย โดยมีหลกัการดงันี ้ 

• มุ่งมั่นที่จะป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึน้จากอุบัติเหตุการเจ็บป่วย การบาดเจ็บเนื่องจากการท างานให้
ความส าคญัในการปกป้องชีวิต ทรพัยสิ์นของพนกังานและองคก์ร  ตลอดจนส่งเสรมิสขุภาพและชีวอนามยัของ
พนกังาน  และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น ๆ 

• มุ่งมั่นท่ีจะปกป้องระบบนิเวศน ์โดยการควบคมุ ป้องกนั และลดความเส่ียงตลอดจนปรบัปรุงประสิทธิภาพใน 
ทุกๆ กิจกรรมหรือกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตสินคา้หรือบริการของบริษัท เพื่อให้ความเส่ียงดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั กระทบต่อชมุชนหรือส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยที่สดุหรือไม่มีผลกระทบเลย 

• มุ่งมั่นท่ีจะปฏิบตัิงานภายใตก้ฎหมายหรือมาตรฐานอตุสาหกรรมที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัอาชีว 
อนามยั และส่ิงแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้ง 

• มุ่งเน้นการบริหารคุณภาพ ดว้ยเครื่องมือบริหารคุณภาพ ตลอดจนมีกระบวนการผลิตสินคา้หรือบริการที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบสินคา้หรือบรกิารทนัตามก าหนดเพื่อใหล้กูคา้พึงพอใจสงูสดุ 

• มุ่งมั่นที่จะด าเนินกิจการดว้ยความซื่อสัตย ์และปลูกจิตส านึกให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อต่อตา้นการทุจริต
คอรร์ปัชั่น ตลอดจนมุ่งมั่นในการใหค้วามรว่มมือกบัภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคสงัคม เพื่อสรา้ง
แนวรว่มในการแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมส่วนรวม 
 

 เพื่อใหบ้รรลตุามหลกัการดงักล่าว บรษิัทจึงไดก้ าหนดแนวความรบัผิดชอบต่อสงัคมตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย จดัท าไว ้8 หลกัการดงันี ้

1. การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 

2. การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

3. การเคารพสิทธิมนษุยชน 

4. การปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

5. ความรบัผิดชอบต่อผูบ้รโิภค 

6. การดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม 

7. การรว่มพฒันาชมุชนหรือสงัคม 

8. การมีนวตักรรมและเผยแพรน่วตักรรมซึ่งไดจ้ากการด าเนินงานท่ีมคีวามรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม           
และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

10. ควำมรับผิดชอบตอ่สังคม 
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1.  กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 
บริษัทให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติที่เป็นธรรมโดยน าหลักจริยธรรมไปใช้กับองคก์รอื่นที่เก่ียวข้องในเรื่องที่

เก่ียวกับการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น การแข่งขนัอย่างยุติธรรม การปฏิบตัิอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม การเคารพต่อ
สิทธิในทรพัยสิ์นและสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างกิจการ หน่วยงานของรฐั และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งอื่นๆ  

 

2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรรั์ปชั่น 
บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยได้ประกาศ

เจตนารมณแ์นวรว่มปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติครัง้แรกเมื่อตน้ปี 2557  
พรอ้มด าเนินการต่างๆ เพื่อเขา้กระบวนการขอรบัการรบัรอง แต่เนื่องจากการยื่นเอกสารเกินก าหนดเวลาบรษิัทจึงไดป้ระกาศ
เจตนารมณใ์หม่อีกครัง้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 และบริษัทไดป้รบัปรุงนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่นใหม่ เพื่อให้
ครอบคลมุการทุจริตและคอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบ ที่อาจเกิดขึน้จากการปฏิบตัิงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนไดเ้สีย โดยนโยบาย
ฉบบันีบ้งัคบัใชก้บักรรมการ  ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนของบรษิัท บรษิัทไดย้ื่นแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ตา้น
การคอรร์ปัชั่นเพื่อขอการรบัรองจาก CAC อีกครัง้เมื่อไตรมาสที่ 2/2562  และที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CACมีมติใหก้ารรบัรองบรษิัท เป็นสมาชิกของแนวรว่มปฏิบตัิฯ)  เมื่อวนัท่ี 5 สิงหาคม 
2562โดยการรบัรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรบัรอง  และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายธีรชัย ลีนะบรรจง  
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  ไดเ้ขา้รบัมอบใบประกาศฯ ในงาน CAC National Conference Day 2019 ณโรงแรมไฮแอทรีเจนซี่ 
กรุงเทพฯ สขุมุวิท  

ส าหรบัสาระส าคญัของนโยบายต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่นมีดงันี ้
หน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบ 
1. ผูบ้ริหารทุกคนมีหนา้ที่รบัผิดชอบท าใหม้ั่นใจว่าผูใ้ตบ้ังคับบัญชาของตนไดต้ระหนักถึงและมีความเขา้ใจ

นโยบายต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่นฉบบันี ้ โดยไดร้บัการอบรมอย่างพอเพียงและสม ่าเสมอ 
2.   พนกังานจะตอ้งปฏิบัติหนา้ที่ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รปัชั่น กรณีมีขอ้สงสัยหรือ

พบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชั่นฉบบันีจ้ะตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือผ่าน
ช่องทางการรายงานที่ก าหนดไวต้ามนโยบายใหข้อ้มูลการกระท าผิดและการทุจริต การสอบสวน และการ
คุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูของบรษิัท 

นโยบำยและแนวทำงปฏิบัต ิ
1.  บรษิัทมีนโยบายต่อตา้นการใหสิ้นบนและการคอรร์ปัชั่นอย่างสิน้เชิง(Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบตัิ

ตามกฎหมายทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการใหสิ้นบนและการคอรร์ปัชั่นในประเทศไทย 
2.  บริษัทจะไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอรร์ปัชั่นทั้งทางตรงและทางออ้มและมุ่งมั่นที่จะน า

ระบบท่ีมีประสิทธิผลมาใชใ้นการต่อตา้นการใหสิ้นบนและการคอรร์ปัชั่น 
3.   พนกังานของบริษัทตอ้งไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการคอรร์ปัชั่นการให/้รบัสินบนแก่/จากเจา้หนา้ที่ของรฐัและ

เอกชน เช่น บคุลากรของบรษิัทต่างๆที่มีธุรกรรมรว่มกับบรษิัท ทัง้ทางตรงและทางออ้มเพื่อใหไ้ดม้าหรือคงไว้
ซึ่งธุรกิจหรือขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
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กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง 
บรษิัทไม่ใหก้ารสนบัสนุนทางการเงิน ส่ิงของ และ/หรือการเขา้รว่มกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสรมิใหพ้นกังานเขา้

รว่มกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งความไดเ้ปรียบทางธุรกิจการคา้  ทัง้นีไ้ม่รวมถึงการที่พนกังานเขา้
รว่มกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล บรษิัทมีนโยบายด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนกัการเมือง
มืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง และจะไม่น าเงินทุนหรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นใดเพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในขา้งตน้ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเอือ้ประโยชนท์างธุรกิจ 
 

กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล 
การบรจิาคเพื่อการกศุลอาจท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อบริษัทเนื่องจากกิจกรรมดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการใชจ้่ายเงิน

โดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตนและอาจจะใชเ้ป็นขอ้อา้งหรือเสน้ทางส าหรบัการคอรร์ปัชั่น และเพื่อไม่ใหก้ารบริจาคเพื่อการ
กุศลมีวตัถุประสงคแ์อบแฝงบริษัทจึงก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับการบริจาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน 
และรายละเอียดการควบคมุไวด้งัต่อไปนี ้

(1) ตอ้งพิสูจน์ไดว้่า มีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริง และมีการด าเนินการเพื่อสนับสนุนให้
วตัถปุระสงคข์องโครงการประสบผลส าเรจ็ และก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคมอย่างแทจ้รงิ 

(2) ตอ้งพิสจูนไ์ดว้่า การบรจิาคเพื่อการกศุลดงักล่าวไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนต์่างตอบแทนใหก้บับคุคล
ใดหรือหน่วยงานใด ยกเวน้การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบตัิทั่วไป เช่น การติดตราสญัลกัษณ ์
(Logo) การประกาศรายชื่อ ณ สถานท่ีจดังานหรือในส่ือเพื่อการประชาสมัพนัธอ์ื่น เป็นตน้ 

(3) ในการบริจาคเพื่อการกุศล จะตอ้งจดัท าแบบค าขอการบริจาคเพื่อการกุศลการใหเ้งินสนบัสนุน และการให้
อื่นๆ โดยระบุชื่อผูร้บับริจาคและวตัถุประสงคข์องการบริจาคพรอ้มแนบเอกสารประกอบทัง้หมดเสนอใหผู้ม้ี
อ  านาจอนมุตัิของบรษิัทพิจารณาอนมุตัิตามระดบัอ านาจอนมุตัิของบรษิัท 

(4) ตอ้งติดตามขอหนังสือขอบคุณ หรือ ใบอนุโมทนาบัตร หรือ ใบเสร็จรับเงิน เพื่อส่งมอบให้ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน 

 

กำรให้เงนิสนับสนุน  
มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในการส่งเสริมตราสินคา้ หรือชื่อเสียงของบริษัทซึ่งมีความเส่ียง เนื่องจากเป็นการ

จ่ายเงินส าหรบัการบรกิารหรือผลประโยชนท์ี่ยากต่อการวดัผลและติดตามเงินสนบัสนนุอาจถูกเชื่อมโยงไปเก่ียวขอ้งกบัการให้
สินบน บริษัทจึงก าหนดนโยบายและหลักเกณฑเ์ก่ียวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทานและรายละเอียดการควบคุม
รวมทัง้การประเมินผลที่ไดร้บั ดงัต่อไปนี ้

(1) ตอ้งพิสูจน์ไดว้่า ผู้ขอเงินสนับสนุนไดท้ ากิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการด าเนินการเพื่อ
สนบัสนนุใหว้ตัถปุระสงคข์องโครงการประสบผลส าเรจ็ และก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคมอย่างแทจ้รงิ 

(2) ตอ้งพิสจูนไ์ดว้่า การใหเ้งินสนบัสนนุหรือประโยชนอ์ื่นใดที่สามารถค านวณเป็นตวัเงินไดเ้ช่น การใหท้ี่พกัและ
อาหาร เป็นตน้ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับผลประโยชนต์่างตอบแทนใหก้บับุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเวน้การ
ประกาศเกียรติคณุตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป 
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(3) ในการใหเ้งินสนบัสนุน จะตอ้งจดัท าแบบค าขอการบริจาคเพื่อการกุศลการใหเ้งินสนับสนุน และการใหอ้ื่นๆ  
โดยระบชุื่อผูร้บัการสนบัสนนุและวตัถปุระสงคข์องการสนบัสนนุพรอ้มแนบเอกสารประกอบทัง้หมดเสนอใหผู้้
มีอ  านาจอนมุตัิของบรษิัทพิจารณาอนมุตัิตามระดบัอ านาจอนมุตัิของบรษิัท 

(4) ตอ้งติดตามขอหนังสือขอบคุณ หรือ ใบเสร็จรับเงิน หรือ ภาพถ่ายกิจกรรม เพื่อส่งมอบให้ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน 

 

กำรรับและให้ของขวัญ ค่ำรับรอง ค่ำบริกำรต่ำงๆ หรือประโยชนอ์ื่นใด 
(1) บริษัทตระหนกัดีว่าการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นส่ิงส าคญัที่จะน ามาซึ่งความส าเร็จ

อย่างต่อเนื่องของบรษิัท 
(2) พนกังานสามารถให/้รบัของขวญัแก่/จากบคุคลใดๆได ้หากเขา้เงื่อนไขทกุขอ้ดงัต่อไปนี ้ 
 ไม่เป็นการกระท าโดยตัง้ใจเพื่อครอบง า ชกัน า หรือ ตอบแทนบุคคลใดๆเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งความไดเ้ปรียบ

ใดๆผ่านการกระท าที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปล่ียนอย่างชดัเจนหรือแอบแฝงเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งการ
ช่วยเหลือหรือผลประโยชน ์

 เป็นการใหใ้นนามบรษิัท ไม่ใช่ในนามของพนกังาน 
 ไม่เป็นของขวญัที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือส่ิงเทียบเท่าเงินสด (เช่น บตัรของขวญัหรือบตัรก านลั) 
 เหมาะสมกับสถานการณ ์เช่น การใหข้องขวญัเล็กๆ นอ้ยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ตรุษจีน หรือปีใหม่ 

ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ 
 เป็นการใหเ้ปิดเผย ไม่ปกปิด 

(3) การเลีย้งรบัรองทางธุรกิจ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิตามสญัญาทางธุรกิจสามารถกระท า
ได ้แต่ตอ้งใชจ้่ายอยา่งสมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบไดแ้ละปฏิบตัิตามขัน้ตอนตามขอ้ก าหนดคา่ใชจ้่ายใน
การท างาน 

(4) พนักงานสามารถรบัของขวัญซึ่งมีมูลค่าไดไ้ม่เกิน 5,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะตอ้งรบั
ของขวญัซึ่งมีมลูค่าเกินกว่า 5,000 บาท ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ โดยใชแ้บบรายงานการรบัของขวญั  
และน าส่งของขวญัดงักล่าวแก่ฝ่ายทรพัยากรบุคคล เพื่อน าไปเป็นของรางวลัใหแ้ก่พนกังานหรือบริจาคเพื่อ
การกศุลตามความเหมาะสม 

 

บริษัทและบุคคลทีมี่ควำมเกี่ยวข้องทำงธุรกิจ 
(1) บรษิัทย่อยและบรษิัทในเครือที่บรษิัทมีอ านาจในการควบคมุ 

บรษิัทจะแจง้และใหก้ารสนบัสนุนใหบ้รษิัทย่อยและบรษิัทในเครือที่บรษิัทมีอ านาจในการควบคุมปฏิบตัิตาม
นโยบายการต่อตา้นการใหสิ้นบนและการคอรร์ปัชั่น 

(2) ตวัแทนและตวักลางทางธุรกิจ 
หา้มพนักงานว่าจา้งตวัแทนหรือตัวกลางทางธุรกิจใดๆโดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อกระท าการใหสิ้นบนหรือการ
คอรร์ปัชั่น 

(3) ผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้/ใหบ้รกิารและผูร้บัเหมา 
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บริษัทจะจดัใหม้ีการจดัซือ้จดัหาสินคา้/บรกิารดว้ยความเป็นธรรมและโปร่งใส รวมทัง้จะด าเนินการประเมิน
เพื่อคัดเลือกผู้จัดจ าหน่ายสินคา้/ให้บริการและผู้รบัเหมาดว้ยความรอบคอบ ทั้งนี ้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้จัด
จ าหน่ายสินคา้/ใหบ้ริการและผู้รบัเหมารบัทราบนโยบายฉบับนี ้และบริษัทสงวนสิทธ์ิท่ีจะบอกยกเลิกการ
จดัซือ้และว่าจา้งหากพบว่าผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้/ใหบ้รกิารและผูร้บัเหมากระท าการคอรร์ปัชั่นหรือใหสิ้นบน 

 

กำรอบรมและกำรสื่อสำร 
พนักงานทุกคนจะไดร้บัการอบรมเก่ียวกับการต่อตา้นการทุจริตให้สินบนและการคอรร์ปัชั่นอย่างสม ่าเสมอ 

เพื่อใหต้ระหนกัถึงนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น โดยเฉพาะรูปแบบต่างๆของการทจุรติใหสิ้นบน ความเส่ียงจากการ
เขา้ไปมีส่วนรว่มในการใหสิ้นบน ตลอดจนวิธีการรายงานกรณีพบเห็นหรือสงสยัว่ามีการใหสิ้นบนหรือคอรร์ปัชั่น 

พนกังานทุกคนจะไดร้บัส าเนานโยบายต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชั่นเพื่อช่วยใหม้ั่นใจว่าไดร้บัทราบและเขา้ใจ
ถึงนโยบายของบรษิัทในการต่อตา้นการทุจรติใหสิ้นบนและการคอรร์ปัชั่น นอกจากนี ้ยงัสามารถหาอ่านนโยบายรวมทัง้ขอ้มลู
ล่าสุดที่ปรบัปรุงแกไ้ขไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัท www.uwcplc.com บริษัทจะแจง้ให้พนักงานทราบหากมีการเปล่ียนแปลง
ขอ้มลูที่ส  าคญั 

การอบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกับนโยบายต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชั่น จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก่อน
การเขา้รบัต าแหน่งของพนกังานใหม่ทกุคนของบรษิัท 
 

กำรรำยงำนกำรพบเหน็กำรทุจริตให้สินบนและกำรคอรรั์ปชั่น 
หากพนกังานมีขอ้สงสยัหรือมีหลกัฐานว่ามีพนกังานหรือบคุคลซึ่งกระท าการในนามบริษัท ไดเ้ขา้ไปมีส่วนรว่มใน

การทจุรติใหสิ้นบนหรือการคอรร์ปัชั่น จะตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัทีหรือรายงานผ่านช่องทางการแจง้เบาะแส
ของบรษิัท เมื่อบรษิัทไดร้บัการรายงานแลว้ จะด าเนินการอย่างจรงิจงั และจะไม่ด าเนินการลงโทษใดๆกบัพนกังานท่ีใหข้อ้มลู
ดว้ยเจตนาสจุรติ 
 

กำรปกป้องดูแลพนักงำน 
1.   บรษิัทใหค้วามมั่นใจกบัพนกังานวา่จะไม่มีพนกังานคนใดตอ้งถกูลดต าแหน่ง ลงโทษหรือไดร้บัผลกระทบใดๆ

จากการปฏิเสธการใหสิ้นบนถึงแมว้่าการปฏิเสธดงักล่าวจะท าใหบ้รษิัทสญูเสียธุรกิจ หรือพลาดโอกาสในการ
ไดธุ้รกิจใหม่ บริษัทเชื่อว่านโยบายไม่ยอมรบัการใหสิ้นบนและการคอรร์ปัชั่นอย่างสิน้เชิงจะช่วยสรา้งคุณค่า
ใหแ้ก่บรษิัท นอกจากนี ้บริษัทไม่ยินยอมใหผู้ใ้ดมากระท าการข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยวพนกังานที่ตัง้ใจ
ปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี ้

2.  หากพนกังานเชื่อว่าตนเองถกูข่มขู่ คกุคาม หรือหน่วงเหน่ียว ใหร้ายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง หรือหวัหนา้
ฝ่ายทรพัยากรบุคคลโดยทนัที และหากว่ายงัไม่ไดร้บัการแกไ้ข  ใหร้ายงานผ่านช่องทางการแจง้เบาะแสของ
บรษิัท 
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กำรฝ่ำฝืนนโยบำย 
บรษิัทจะด าเนินการลงโทษทางวินยัแก่พนกังานผูฝ่้าฝืนการปฏิบตัิตามนโยบายนี ้รวมถึงผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงที่

เพิกเฉยต่อการกระท าผิดหรือรบัทราบว่ามีการกระท าผิดแต่ไม่ด  าเนินการจดัการใหถ้กูตอ้ง ซึ่งมีบทลงโทษทางวินยัจนถึงขัน้ให้
ออกจากงาน การไม่ไดร้บัรูถ้ึงนโยบายฉบบันีแ้ละ/หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ไม่สามารถใชเ้ป็นขอ้อา้งในการไม่ปฏิบตัิตามได ้
 

กำรก ำกับติดตำมและสอบทำน 
ส านักตรวจสอบภายใน จะตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้

มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลในการต่อตา้นการใหสิ้นบนและการคอรร์ปัชั่น ทัง้นีจ้ะหารือผลการตรวจสอบ
รว่มกบับคุคลที่เก่ียวขอ้งเพื่อหาแนวทางการแกไ้ขที่เหมาะสม และจะรายงานใหฝ่้ายบรหิารและคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บั
ทราบต่อไป 
 

ช่องทำงกำรรับแจ้งเบำะแส หรือร้องเรียนกำรทุจริตคอรรั์ปชั่น 
เดิมคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ 

เลขานุการบริษัท เป็นผูพ้ิจารณารบัเรื่องแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียนการกระท าที่อาจท าใหเ้กิดความสงสยัไดว้่าเป็นการทุจริต
คอรปัชั่นท่ีเกิดขึน้กบับรษิัทโดยทางตรง หรือทางออ้มและในปี 2562 คณะกรรมการเห็นชอบใหเ้พิ่มชอ่งทางรบัเรื่องแจง้เบาะแส 
โดยแจง้ผ่านทางอีเมลข์องคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบไดด้ว้ย 

โดยผูร้อ้งเรียนจะตอ้งระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน พรอ้มชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลข
โทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อได ้ส่งมายงัช่องทางรบัเรื่อง ดงันี ้

ผ่ำนทำงอีเมล ์หรือ ส่งไปรษณียปิ์ดผนึก มำยัง 
1. คณุธีรชยั   ลีนะบรรจง  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  อีเมล ์theerachai@uwc.co.th 
2. ร.ต.ท. ศิวะรกัษ์   พินิจารมณ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  อีเมล ์sphinicharomna@gmail.com 
3. ดร.นท ี  นาคธนสกุาญจน ์ กรรมการตรวจสอบ  อีเมล ์nathee@cmuic.net 
4. คณุเพียรชยั   ถาวรรตัน ์ กรรมการตรวจสอบ  อีเมล ์pianchai@pctb.co.th 

5. คณุมณฑล   เชตวุลัลภกลุ เลขานกุารบรษิัท   อีเมล ์momthon@uwc.co.th 
6. คณุคมวฒุิ   พรนราดล ฝ่ายตรวจสอบภายใน  อีเมล ์audit.ewc@hotmail.com 

  

 
ทีอ่ยู่ส ำหรับส่งจดหมำยแจ้งเบำะแส หรือร้องเรียนกำรทุจริตคอรรั์ปชั่น 
บรษิัท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน)  
247 ถนนรม่เกลา้ แขวงแสนแสบ เขตมีนบรุี กรุงเทพมหานคร 10510 

 

บคุคลที่สามารถแจง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียนเก่ียวกบัการทจุรติ คือผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มของบรษิัท ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ 
ลกูคา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หนี ้ภาครฐับาล ชุมชน สังคม ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท ทั้งนีไ้ม่ว่าท่านจะแจง้ดว้ยวิธีใด
ดงักล่าวขา้งตน้ จะไดร้บัการปกป้องและคุม้ครองสิทธิตามกฎหมาย หรือแนวทางที่บรษิัทก าหนดไว ้ 

mailto:theerachai@uwc.co.th
mailto:sphinicharomna@gmail.com
mailto:nathee@cmuic.net
mailto:pianchai@pctb.co.th
mailto:momthon@uwc.co.th
mailto:audit.ewc@hotmail.com
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ขอ้รอ้งเรียนจะไดร้บัการตรวจสอบจากผูม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบ และน าขอ้รอ้งเรียนหารือร่วมกันเพื่อด าเนินการแจง้
คณะกรรมการบรหิารรบัทราบในการประชมุ และรายงานคณะกรรมการบรษิัท เพื่อรบัทราบต่อไป 

 

มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบำะแสกำรทุจริตคอรรั์ปชั่นและกำรรักษำควำมลับ 
(1) บริษัทจะเก็บขอ้มลูและปกปิดชื่อ ท่ีอยู่หรือขอ้มลูใดๆ ท่ีสามารถระบุตวัผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้อ้มลูได ้และเก็บ

รกัษาข้อมูลของผู้รอ้งเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ด าเนินการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียนเท่านัน้ท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มลูดงักล่าวได ้

(2) ผูไ้ดร้บัข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับเรื่องรอ้งเรียน มีหน้าที่เก็บรกัษาขอ้มูล ขอ้รอ้งเรียนและ
เอกสารหลักฐานของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหนา้ที่
เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหนา้ที่ที่กฎหมายก าหนด 

(3) บรษิัทจะเปิดเผยขอ้มลูเท่าที่จ  าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูร้ายงานแหล่งที่มา
ของขอ้มลู หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 

(4) ผูท้ี่ไดร้บัความเสียหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสมและเป็นธรรม 
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กำรแจ้งเบำะแสข้อร้องเรียน กำรด ำเนินกำรสืบสวนและบทลงโทษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ในกรณีที่มีประเด็นเรื่องการทุจริตและคอรร์ปัชั่นที่ตอ้งรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ จะด าเนินการแจ้งข้อรอ้งเรียนทางอีเมล์ต่อคณะกรรมการบริษัททุกท่าน เพื่อ
ปรกึษาหารือในเบือ้งตน้อย่างเร่งด่วน ในการด าเนินการจัดการหาขอ้มูลกับประเด็นที่พบ หากสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้
พบว่า ขอ้มูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอนัควรเชื่อไดว้่าผูท้ี่ถูกกล่าวหาไดก้ระท าการคอรร์ปัชั่น หรือทุจริตจริง บริษัทจะให้
สิทธิผูถ้กูกล่าวหา ไดร้บัทราบขอ้กล่าวหา และใหสิ้ทธิผูถ้กูกล่าวหาพิสจูนต์นเอง โดยการหาข้อมลูหรือหลกัฐานเพิ่มเติมที่
แสดงใหเ้ห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอนัทจุรติ ตามที่ไดถ้กูกล่าวหา 

กระบวนการแจง้เบาะแสขอ้รอ้งเรียน 
1.  Website ของบรษิัท 
2.  จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

แหล่งที่มาของเบาะแส หรือ ขอ้รอ้งเรียน 

รอ้งเรียนผ่านประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และ/หรือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ/หรือ เลขานกุารบรษิัท และ/หรือ เลขานกุาร
คณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านทางอีเมล ์หรือ จดหมาย 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ 
และ/หรือ เลขานกุารบรษิัท   ตรวจสอบและน าขอ้รอ้งเรียนหารือ

รว่มกนั เพื่อด าเนินการต่อไป ภายใน 5 วนัท าการ 

แจง้คณะกรรมการบรหิารรบัทราบในการประชมุ 
คณะกรรมการบรหิารครัง้ถดัไป 

รายงานคณะกรรมการบรษิัท เพื่อรบัทราบผลการด าเนินการใน
การประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ถดัไป 
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 หากผูถ้กูรอ้งเรียน ไดก้ระท าการทุจรติจรงิ การทุจริตนัน้ถือว่าเป็นการกระท าผิดนโยบายต่อตา้นการทจุรติและ
คอรร์ปัชั่น จะตอ้งไดร้ับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทก าหนดไว ้และหากการกระท าทุจริตนั้นผิด
กฎหมาย ผูก้ระท าความผิดอาจจะตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมาย ทัง้นีโ้ทษทางวินยัตามระเบียบของบรษิัท ค าตดัสินของ
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ ถือว่าเป็นท่ีสิน้สดุ 
 

กำรเผยแพร่นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอรรั์ปชั่น 
เพื่อใหท้กุคนในองคก์รไดร้บัทราบนโยบายการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น บรษิัทจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
(1) บริษัทจะติดประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่น ณ กระดานประชาสัมพันธข์องบริษัททุก

แห่ง 
(2) บริษัทจะเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ัปชั่น ผ่านช่ องทางการส่ือสารของบริษัท เช่น 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) เว็บไซตบ์รษิัท รายงานการเปิดเผยขอ้มลูประจ าปี (56-1) รายงานประจ าปี
(56-2) และแผ่นพบั เป็นตน้ 

(3) บริษัทจะจดัใหม้ีการอบรมนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่น ใหแ้ก่พนกังานใหม่ และบรรจุลงใน
คู่มือพนกังาน 

(4) บรษิัทจะทบทวนนโยบายการต่อตา้นทจุรติและคอรร์ปัชั่นทกุปี 
 

3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน  
บรษิัทไดด้  าเนินการและบรหิารงานอย่างรอบคอบ เคารพต่อกฎหมาย ปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนษุยชน และ

ตระหนกัวา่จะส่งผลกระทบตอ่การละเมิดสิทธิของพนกังาน ชมุชน  และสงัคมอย่างไรบา้ง  พรอ้มทัง้หามาตรการป้องกนัก ากบั
ดแูลกิจการ เพื่อไมใ่หส้รา้งปัญหาที่อาจส่งผลท าใหเ้กิดการละเมิดสิทธิของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
 

4. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
บริษัท ค านึงถึงพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญในการที่จะน าพาองคก์รให้ เติบโต แข็งแกร่ง และ

สามารถด าเนินธุรกิจไปสู่ความส าเร็จได ้บรษิัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบตัิที่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวกับ
ดา้นแรงงานในการบริหารทรพัยากรบคุคล ใหม้ีคณุภาพมีคณุธรรม มีจิตส านึกที่ดี ท าประโยชนเ์พื่อสงัคมส่วนรวม โดยการจดั
อบรมใหค้วามรู ้ เพิ่มพนูทกัษะ แก่พนกังานในทกุระดบัตามความเหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ที่  

 

5. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
บรษิัทมุ่งมั่นในการปฏิบตัิทางดา้นการตลาดที่เป็นธรรม  โดยน าเสนอผลิตภณัฑท์ี่มีคุณภาพ พรอ้มทัง้การบรกิาร

ก่อนและหลงัการขาย  เปิดรบัขอ้เสนอแนะ และขอ้รอ้งเรียนของลกูคา้  เพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัความพึงพอใจสงูสดุ 
 

6. กำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม 
บริษัท ใหค้วามส าคญัและค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ดังนัน้ในกระบวนการผลิตต่างๆ บริษัทจึงก าหนด

แนวทางและการปฏิบัติไวช้ัดเจนเพื่อให้ทุกกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่าไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษสู่
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ส่ิงแวดลอ้มโดยบริษัทไดม้ีประกาศนโยบายส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้ป็นแนวทางส าหรบัผูบ้ริหารและพนักงานปฏิบัติตามประกาศ
ดงักล่าว เพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

7.  กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม 
บรษิัทตระหนกัถึงความเป็นส่วนหน่ึงของชมุชนหรือสงัคม  ซึ่งมีหนา้ที่รบัผิดชอบ ช่วยเหลือและสนบัสนนุกิจกรรม

สาธารณประโยชนแ์ก่ชุมชน  รวมถึงการพัฒนาสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสงัคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ ดว้ยการจา้งงาน
และการมีกิจกรรมรว่มกบัชมุชนเพื่อก่อใหเ้กิดความมั่นคงและเขม้แข็งของชมุชน 

 

กิจกรรมส่งเสริมสังคม และสำธำรณประโยชน ์
บรษิัทมีนโยบายที่ใหค้วามส าคญัในเรื่องของชมุชนเป็นอย่างมาก ทัง้การรว่มสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆของชมุชน 

หน่วยงานราชการ วดั เป็นตน้ 

โรงไฟฟ้ำ ยูดับบลิวซี อ ำพนั ไบโอแมส และ โรงไฟฟ้ำ สตึกไบโอแมส สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 
ประจ ำปี  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
โรงไฟฟ้ำ ยูดับบลิวซี โกเมน สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ประจ ำปี 2562 
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กิจกรรมสนับสนุนกำรศึกษำ 
บริษัทตระหนกัและใหค้วามส าคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคญัในการพฒันาความรู ้ความคิด คุณธรรม

ของเยาวชน ใหเ้ป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ บริษัทจึงใหค้วามส าคญัในการสนบัสนนุการศกึษา เพื่อใหเ้ยาวชนมีความพรอ้มใน
การเรียนรูแ้ละสามารถพฒันาตนเองได ้

 
 
 

 
 
 
 

โรงไฟฟ้า ยดูบับลิวซี อ าพนั ไบโอแมส และ โรงไฟฟ้า สตกึไบโอแมส เล็งเห็นความส าคญัของเดก็และเยาวชนซึ่ง 
จะเป็นก าลงัของชาติต่อไปในอนาคต  จงึมอบทนุการศกึษาใหก้บัหน่วยงานราชการต่างๆ บรเิวณพืน้ท่ีรอบโรงไฟฟ้า ไดแ้ก่ 

1. อบต.โนนขวาง อ. บา้นดา่น จ. บรุีรมัย ์
2. โรงเรียนรอ่นทองพิทยาคม ต. รอ่นทอง อ. สตกึ จ. บรุีรมัย ์
3. โรงเรียนเทศบาลดอนมนต ์ต. ดอนมนต ์อ. สตกึ จ. บรุีรมัย ์

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โรงไฟฟ้า ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส ไดร้่วมสนบัสนนุอุปกรณก์ารเรียน ของขวญั ของรางวลัในการจดักิจกรรมวนั
เด็กกับเทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิโดยมีผูป้กครองพาบุตรหลานเขา้ร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย จัดขึน้ ณ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก          
พนมวนั ต. บา้นโพธ์ิ อ. เมือง จ. นครราชสีมา 
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โรงไฟฟ้ำ สตึกไบโอแมส ร่วมสนันสนุนกำรแข่งขนักีฬำประชำชนต้ำนยำเสพติด ประจ ำปี 2562 
โรงไฟฟ้า สตกึไบโอแมสไดร้ว่มสนบัสนนุชมุชนในการจดัการแข่งขนักีฬาประชาชนตา้นยาเสพตดิประจ าปี      

ของ ต. ดอนมนต ์โดยไดม้อบเงินสนบัสนนุ และน า้ดื่มในการจดังาน ณ สนามกีฬาโรงเรยีนชมุชนบา้นดอนมนต ์จ. บรุีรมัย ์ 
 

8. กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จำกกำรด ำเนินงำนทีม่ีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมส่ิงแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทมีความเขา้ใจถึงประโยชนแ์ละคุณค่าของการด าเนินธุรกิจที่มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมบริษัทจึงคิดคน้หา

ความรูใ้หม่ๆ เทคโนโลยีที่ทันสมยั ที่ต่างไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติมา การพัฒนาความคิดหรือพฒันาความรูใ้หม่ๆโดยใหผู้ท้ี่มี
ส่วนเก่ียวขอ้งรว่มกนัพฒันา 
 

10.2  กำรด ำเนินธุรกิจทีม่ีผลกระทบต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
บรษิัทไม่มีขอ้พิพาทใด  ๆ เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและไม่มีประวตัิการกระท าความผิดตามกฎระเบียบเรื่องสิ่งแวดลอ้ม

กับหน่วยงานภาครฐั  นอกจากนีบ้ริษัทไดป้ฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมจังหวัด  และ
ขอ้ก าหนดของหน่วยงานภาครฐัที่เก่ียวขอ้งอื่น ๆ ซึ่งบรษิัทไดผ่้านการตรวจสอบและไดร้บัการต่อใบอนุญาตต่าง ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง
ของหน่วยงานภาครฐัเป็นประจ าทกุ ๆ ปี อย่างสม ่าเสมอ 
 

10.3  กำรอนุรักษพ์ลังงำน 
บรษิัท ใหค้วามส าคญักับการใชพ้ลงังานของประเทศและมีความมุ่งมั่นในการอนรุกัษ์พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทจึงมีการน าระบบการจัดการพลังงานมาประยุกตใ์ช้ภายในบริษัทเพื่อลดการใชพ้ลังงานในบริษัท และเป็นหนา้ที่ของ
พนักงานทุกคนที่ตอ้งร่วมมือกันด าเนินการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้นเพื่อใหก้ารด าเนินการและพัฒนา
ระบบการจดัการพลงังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนส์งูสดุ บรษิัทจึงก าหนดนโยบายอนุรกัษ์พลงังาน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

1. บริษัทจะด าเนินการและพัฒนาระบบการจดัการพลงังานอย่างเหมาะสม โดยก าหนดใหก้ารอนุรกัษ์พลงังาน
เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานของบรษิัท เพื่อสอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้ก าหนดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
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2. บริษัทจะด าเนินการปรบัปรุงประสิทธิภาพการใชท้รพัยากรพลงังานขององคก์รอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับ
ธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใชแ้ละแนวทางการปฏิบตัิงานท่ีดี 

3. บริษัทจะก าหนดแผนและเป้าหมายการอนุรกัษ์พลังงานในแต่ละปี และส่ือสารใหพ้นักงานทุกคนเขา้ใจและ
ปฏิบตัิไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

4. บริษัทถือว่าการอนุรกัษ์พลังงานเป็นหนา้ที่ความรบัผิดชอบของเจา้ของ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัททุก
ระดบั ที่จะใหค้วามรว่มมือในการปฏิบตัิตามมาตรการที่ก าหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะท างาน
ดา้นการจดัการพลงังาน 

5. บริษัทจะให้การสนับสนุนที่จ  าเป็น รวมถึงทรพัยากรดา้นบุคคล ดา้นงบประมาณ เวลาในการท างาน  การ
ฝึกอบรมและการมีส่วนรว่มในการน าเสนอขอ้คิดเห็นเพื่อพฒันาดา้นพลงังาน 

6. ผูบ้ริหารและคณะท างานดา้นการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรบัปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการ
ด าเนินงานดา้นพลงังานทกุปี 

 

เพื่อใหก้ารด าเนินการอนรุกัษ์พลงังานเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด บรษิัทจึงไดม้ีการแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้มา 2 
คณะ เพื่อรบัผิดชอบดแูลการจดัการพลงังานในบรษิัท ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 

1. คณะท ำงำนกำรจัดกำรพลังงำน มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบดงันี ้
(1)  จดัหาแนวทางการจดัการพลงังานเพื่อใหเ้กิดผลประโยชนด์า้นการอนรุกัษ์พลงังานและลดค่าใชจ้่าย 
  ของการด าเนินงานตามนโยบายของบรษิัท 
(2) อบรมสรา้งจิตส านึกดา้นการอนรุกัษ์พลงังาน และแนวทางการปฏิบตัิอย่างมีส่วนรว่มของพนกังาน 
 ภายในองคก์ร 
(3) ตรวจติดตามการปฏิบตัิการจดัการพลงังานขององคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม 

 เป้าหมายการพฒันาขององคก์ร 
(4) สรุปผลการด าเนินการจดัการพลงังานภายในองคก์ร พรอ้มทัง้ประชาสมัพนัธใ์หแ้ก่พนกังานไดร้บั 

 ทราบอย่างสม ่าเสมอ 
(5) น าเสนอผลงานท่ีไดร้บัจากการจดัการพลงังาน และแนวทางการด าเนินงานใหแ้ก่เจา้ของ  

 หรือผูบ้รหิารไดร้บัทราบ พรอ้มทัง้ผูบ้รหิารตอ้งมีส่วนรว่มในการก าหนดเป้าหมาย และปรบัปรุง 
 แผนการท างานท่ีเหมาะสมดว้ย 

(6) สนบัสนนุใหเ้จา้ของหรือผูบ้รหิารมีส่วนรว่มและส่งเสรมิการด าเนินการปฏิบตัิตาม พ.ร.บ.  
 การส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน เพื่อเป็นไปตามขอ้ก าหนดกฎหมาย   

 

2.  คณะผู้ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนภำยในองคก์ร  ท าหน้าที่ เป็นผู้ตรวจสอบการด าเนินการจัด
การพลังงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการพลังงานของบริษัท  รวมถึงการประเมินความรบัผิดชอบดา้นอนุรกัษ์
พลงังานของส่วนพืน้ท่ีต่างๆ ในการด าเนินการจดัการพลงังาน 
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บริษัทไดใ้หค้วามส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ซึ่งพนักงานทุกคนของบริษัทมีบทบาทและความรบัผิดชอบร่วมกัน  
โดยมีการก าหนดภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบ อ านาจการด าเนินการในระดับบริหารและระดบัปฏิบัติการไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษรอย่างชดัเจน ครอบคลมุถึงการควบคุมทางการเงิน  การด าเนินงาน การบรหิาร  การก ากับดแูลการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลส าเร็จของงานจะสามารถบรรลุ
วตัถปุระสงคข์องบรษิัท ดงันี ้

1. กลยทุธแ์ละเป้าหมาย ไดก้ าหนดไวอ้ย่างชดัเจน สอดคลอ้งและสนบัสนนุพนัธกิจ (Mission) ของบรษิัท 
2. ผลการปฏิบตัิงานบรรลตุามวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไว ้โดยมีการบรหิารทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า  
3. รายงานขอ้มลูที่มีสาระส าคญั ทัง้ดา้นการเงิน การบรหิาร และการด าเนินงาน มีความถกูตอ้งเชื่อถือได ้ 
4. การด าเนินงานและการปฏิบัติงาน เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและข้อก าหนดที่สอดคลอ้งกับกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ 
5. มีความปลอดภยัของทรพัยสิ์น บคุลากร รวมทัง้ขอ้มลูในระบบสารสนเทศ  
6. มีการก ากบัดแูลและการบรหิารจดัการท่ีเหมาะสมมีประสิทธิผล 
7. มีการปรบัปรุงคณุภาพการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง  

 

11.1ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท  
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 2 มีนาคม  2563  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง

คณะเขา้รว่มประชุมดว้ย คณะกรรมการบรษิัทไดร้่วมกันพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่
จัดท าขีน้โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยซ์ี่งไดป้รบัปรุง  Framwork ใหม่ตามแบบของ 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยแบบประเมินนีไ้ดผ่้านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้   
   สรุปผลแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  ไดว้่าบรษิัทมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานที่เพียงพอและ
เหมาะสมตามแบบประเมินความเพียงพอ ครอบคลมุ 5 หวัขอ้หลกั ตามหลกัการของ COSO โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

1. กำรควบคุมภำยในองคก์ร  (Control  Environment) 
 บรษิัทมีโครงสรา้งองคก์ร และสภาพแวดลอ้มที่ส่งเสรมิใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ

ควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรบัผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัด เจน เพื่อประโยชน์ในการติดตาม
ตรวจสอบในการด าเนินงาน และมีการปรบัปรุงระบบงานย่อยเพื่อใหม้ีประสิทธิภาพที่รดักุม และลดการท างานที่ซ  า้ซอ้น 
เพื่อใหท้กุฝ่ายปฏิบตัิงานภายใตม้าตรฐานเดียวกัน  นอกจากนีย้งัไดก้ าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนในแต่ละปีโดย
ค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแข่งขนั 

 
 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
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2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 
บรษิัทมีการบริหารจดัการความเส่ียงตามลกัษณะของกิจการความเหมาะสมและประเภทของความเส่ียงโดย

ประเมินจากปัจจยัภายใน  ภายนอก   เพื่อหามาตรการป้องกนั  และบรหิารความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ีปลอดภยัต่อกิจการและ
พนกังานท่ีองคก์รยอมรบัได ้ และไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิัทเป็นส าคัญ 

3. กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน (Control  Activities) 
บริษัทก าหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารตามล าดับขั้นอย่างชัดเจน  รวมถึงก าหนด

อ านาจในการบริหารงานและอนุมตัิรายการของแต่ละระดบัตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
บริษัท  เพื่อให้มีความโปร่งใส  ดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนแ์ละผลประโยชนท์บัซอ้น 

4. ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล (Information & Communication) 
 บรษิัทมีการบริหารงานโดยน าสารสนเทศที่ทันสมยัและมีระบบการส่ือสารภายใน  ภายนอกองค์กร  ท่ีรวดเร็ว  
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สามารถส่ือสารไดอ้ย่างรวดเร็ว และไดม้ีการพัฒนาสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสนับสนุน
องคก์รใหม้ีความคล่องตวัและเพิ่มศกัยภาพในระบบงานและตอบสนองต่อการเติบโตของบรษิัทท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัเจน 

5. ระบบกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำน (Monitoring Activities) 
บรษิัทมีระบบการประเมินและติดตามผลการด าเนินงานท่ีดี เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า มาตรการและระบบการควบคุม

ภายในนั้นมีประสิทธิผลอยู่เสมอสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา และบริษัทได้จัดให้
พนักงานระดับหัวหน้างานมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใตบ้ังคับบัญชา และยังจัดให้มีการตรวจประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี ้ฝ่ายบริหารใส่ใจต่อการบริหารจัดการท่ีรวดเร็วและสัมฤทธ์ิผลตรงตามเป้าหมาย  สามารถรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบรษิัทอย่างชดัเจนและสม ่าเสมอ 

 

11.2 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดย

มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน  ใหด้แูลและสอบทานระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ใหม้ีประสิทธิภาพเพียงพอและถูกตอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใส และ
ถกูตอ้งเชื่อถือได ้  โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ตรวจสอบและสอบทานระบบการปฏิบตัิงานในฝ่ายต่าง ๆ   รายงานตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่า การปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใชท้รพัยากรต่าง ๆ 
ของบรษิัทอย่างคุม้ค่าสมประโยชน ์รวมถึงมีการควบคุมดา้นการด าเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงินท่ีมีความถกูตอ้ง เชื่อถือ
ไดแ้ละทนัเวลา  รวมทัง้การปฏิบตัิตามนโยบาย  และใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดกฎหมายและขอ้บงัคบัของทางราชการ  มีการ
ทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมอย่างสม ่าเสมอ  เพื่อใหส้ามารถด าเนินธุรกิจใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้  
บนพืน้ฐานความเป็นธรรมของผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัมีหนา้ที่ในการ
พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี รวมทัง้ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  พิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบริษัทใน
กรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หม้ีความถกูตอ้งครบถว้น 
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 2 มีนาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผล
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของบรษิัทส าหรบัปี 2562  
โดยท าการทบทวนในแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในส าหรบับริษัทจดทะเบียนที่ส  านักงาน ก.ล.ต. 
ก าหนด  ซึ่งจดัท าขึน้ตามแนวคิดของ COSO จากผลการประเมินระบบควบคมุภายในของบรษิัทเห็นว่า บรษิัทมีมาตรฐานการ
ปฏิบตัิงานโดยส่วนใหญ่สอดคลอ้งตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผูต้รวจสอบภายใน 
รวมทั้งพิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินของ COSO ปี 2013 แลว้ ไม่พบประเด็นหรือ
ขอ้บกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ แสดงให้เห็นว่าบริษัท ให้ความส าคัญต่อการควบคุมภายใน 
สามารถสรา้งความมั่นใจอย่างสมเหตสุมผล ไดว้่าบรษิัท มีระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบภายในของบรษิัทเป็นไปอย่างมีอิสระ เพียงพอ เหมาะสม 
และมีประสิทธิผล การปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว ้มีการประสานงานที่ดีกับฝ่าย
จดัการและผูส้อบบญัชี  และใหก้ารสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี 

 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ   แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระพิจารณาเห็นชอบต่อระบบการควบคุมภายในของ
บริษัท โดยท าหนา้ที่พิจารณาการบริหารงาน   การด าเนินงานองคก์ร ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงิน   ใหค้  าปรกึษา
ต่างๆ  และประเมินงานตรวจสอบภายในของบรษิัท   คณะกรรมการบรษิัทบริหารจดัการองคก์รใหม้ีการปฏิบตัิตามหลกัการที่
เหมาะสม เพื่อใหม้ีการปฏิบตัิงานสอดคลอ้งกฎระเบียบตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง    

ผู้ตรวจสอบภำยใน  มีหนา้ที่ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน เพื่อใหบ้รรลตุามวตัถุประสงคก์ารควบคมุภายใน 
โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ในสาระส าคญัอย่าง
เพียงพอ  เพื่อใหม้ีระบบงานหรือกระบวนการท างาน มีการจดัการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ทั้งนีผู้บ้รหิารทุกส่วน
งานมีส่วนรว่มในการพิจารณาวิธีการปรบัปรุง/แกไ้ขใหม้ีวิธีการปฏิบตัิงานท่ีสอดคลอ้งนโยบายบรษิัท และมีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอ    

11.3หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท 
 

ชื่อหวัหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน :  นายคมวฒุิ   พรนราดล 
ปัจจุบัน:  เป็นพนกังานของ บรษิัท แคปปิทอล  เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค์ จ ากดั  (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิัทใหญ่โดยไดร้บั

มอบหมายใหเ้ป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบรษิัท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) รายละเอียดขอ้มลูของผูด้  ารงต าแหน่ง
หวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบรษิัท   (โปรดดรูายละเอยีดตามเอกสารแนบ 3) 

 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน 
อ านาจ-หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.  สอบทานใหบ้รษิัทมกีารรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพียงพอ 
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2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( INTERNAL CONTROL) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(INTERNAL AUDIT) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณบุคลากร 
และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย 
ความดี ความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบ
เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

จากอ านาจ - หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ้ 2.  จะเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบมี
อ านาจในการแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายในของบรษิัท ซึ่งนายคมวฒุิ พรนราดล  
เป็นบุคคลที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่าเป็นผู้เหมาะสมและมีคุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งหัวหน้างานผู้
ตรวจสอบภายในว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนา้ที่หัวหนา้งานผูต้รวจสอบภายในของบริษัทเอือ้วิทยาจ ากัด (มหาชน) 
นอกจากนี ้นายคมวฒุิ   พรนราดล  ยงัรบัหนา้ที่เป็น เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบดว้ยอีกต าแหน่งหน่ึง 
 

11.4  กำรบริหำรควำมเส่ียง 
บริษัทและบริษัทย่อยไดใ้หค้วามส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ส าหรบัการบริหารความเส่ียง  โดยตระหนักถึงความส าคัญ

ของการบรหิารจดัการองคก์รที่ดีเพื่อขบัเคล่ือนองคก์รใหม้ีการเติบโตและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคง
และสามารถสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระดบัท่ีเหมาะสม  ดงันัน้ บริษัทและบรษิัทย่อยจึงใหม้ีการน าระบบการบริหาร
ความเส่ียงมาปฏิบัติโดยมีกรอบการด าเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเส่ียงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ   The  
Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  the  Tread  way  Commission (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล  เพื่อให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจหลกัการบริหารความเส่ียงและน าไปประยุกต ์ใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสมโดยมีกรอบนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงและแผนด าเนินการท่ีไดร้บัอนมุตัิจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2559  
ดงันี ้
 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงองคก์ร    

1. ก าหนดใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นความรบัผิดของพนกังานในทุกระดบัชัน้ที่ตอ้งตระหนกัถึงความเส่ียง ท่ีมีใน
การปฏิบตัิงานในหน่วยงานของตนและองคก์ร และตอ้งใหค้วามส าคญัในการบรหิารความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ใหอ้ยู่
ในระดบัท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

2. ก าหนดใหทุ้กหน่วยงานมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการประเมินความเส่ียง ก าหนดตัวชีว้ดัความเส่ียง  แนวทางการ
ป้องกนัและบรรเทาความเส่ียงหรือความสญูเสียที่อาจจะเกิดขึน้ รวมถึงติดตามและประเมินผลการบรหิารความ
เส่ียงอย่างสม ่าเสมอ  พรอ้มทั้งจัดท ารายงานที่เก่ียวกับความเส่ียงตามกรอบการด าเนินงานและขั้นตอนการ
บรหิารความเส่ียง 

3. ก าหนดใหก้ระบวนการบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งในการตดัสินใจ  การวางแผนกลยุทธ ์ แผนงาน  และการ
ด าเนินงานของบรษิัท 

4. เมื่อพนกังานพบเห็นหรือรบัทราบความเส่ียงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบรษิัทและบรษิัทย่อย   จะตอ้งรายงานความ
เส่ียงนัน้ใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งรบัทราบโดยทนัทีเพื่อด าเนินการจดัการกบัความเส่ียงนัน้ต่อไป 
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5. มุ่งส่งเสรมิ  สนบัสนุน  และใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการและแนวทางการบริหารความเส่ียงแก่ผูบ้ริหาร
และพนักงานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นการปลูกฝังสรา้งนิสัยให้บุคลากรทุกระดับขององค์กรได้ตระหนักถึง
ความส าคญัและความมีส่วนร่วมรบัผิดชอบในการด าเนินการดา้นบรหิารความเส่ียงขององคก์ร ใหเ้ป็นส่วนหนึ่ง
ของวฒันธรรมที่น าไปสู่การสรา้งมลูค่าเพิ่ม (Value Creation) 

 

ในปี 2562  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดจ้ัดประชุมทั้งหมด 9 ครัง้ โดยมีกรรมการบริหารความเส่ียงที่เป็น
ตวัแทนของแต่ละฝ่ายงานเขา้ประชมุ และประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง ไดส้รุปผลการประชมุรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีข้อสรุปจากผลการประชุมคือมีการระบุและประเมินความเส่ียงของแต่ละฝ่ายที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ประกอบการของบรษิัท รวมทัง้ไดแ้นะน าใหห้น่วยงานต่างๆ  ก าหนดตวัวดั (KPI)  และวตัถปุระสงคท์ี่เหมาะสม  
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1.  กำรเปิดเผยข้อมลูรำยกำรระหว่ำงกัน มีดังนี ้     
 

บริษัททีเ่กี่ยวข้องกนั ลักษณะควำมสัมพนัธ ์ ประเภทรำยกำร 
มูลค่ำ
รำยกำร 
(ล้ำนบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผล 

บรษิัท แคปปิทอล            
เอ็นจิเนยีริ่ง เน็ตเวิรค์ จ ากดั  
(มหาชน) 

เป็นบรษิัทใหญ่ 
ค่าบรกิาร 
ดอกเบีย้จ่าย 

7.73 
4.73 

ค่าบรกิารตรวจสอบภายใน-
อื่นๆ 

เงินกูย้ืมระยะสัน้ 

บรษิัท อีเอ็มซี จ ากดั 
(มหาชน) 

เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
โดยมีผูถื้อหุน้รว่มกนั 

รบัจา้งท าของ 
 

35.20 
 

ธุรกิจปกต ิ
และซือ้ขายในราคาตลาด 

บรษิัท ดบัเบิลยเูจซี                       
เอ็นเตอรไ์พรซ ์ จ ากดั 

เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
โดยมีผูถื้อหุน้รว่มกนั 

ขายสินคา้ 
ค่าเช่า 
ค่าจา้งเหมา 

- 
1.4 
20.38 

ธุรกิจปกต ิ
และซือ้ขายในราคาตลาด 

บรษิัท ระยองไวร ์อินดสัตรีส ์
จ ากดั (มหาชน) 

เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
โดยมีผูถื้อหุน้รว่มกนั 

ดอกเบีย้จ่าย 1.49 เงินกูย้ืมระยะสัน้ 

บรษิัท เอ็นเนซอล  จ ากดั เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
โดยมีผูถื้อหุน้รว่มกนั 

ดอกเบีย้จ่าย 4.22 เงินกูย้ืมระยะสัน้ 

 
 

2.  ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน 
  การรบัจา้งท าของ  และขายสินคา้ใหบ้รษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัในปีที่ผ่านมาทัง้หมดเป็นการด าเนนิธุรกิจตามปกติของ

บรษิัท โดยท าการซือ้และขายในราคาตลาด  
 

3.  นโยบำยและแนวโน้มในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต 
     ยงัไม่มีนโยบาย  
 
 
 
 
 
 
 
 

12. รำยกำรระหว่ำงกัน 
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ส่วนที ่3  ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 
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13.1 ข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุป 
 

รายงานของผูส้อบบัญชีส าหรบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ในปี 2562  ตรวจสอบโดย ดร.เกียรติ
นิยม คุณติสขุ    ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4800 ไดแ้สดงความเห็นในรายงานสอบบญัชีอย่างมีเงื่อนไข ว่างบ
การเงินรวมของบริษัท เอือ้วิทยา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัท 
เอือ้วิทยา จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีที่ส  าคญั  เห็นว่า ยกเวน้ผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึน้ต่องบการเงิน
รวมส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จากเรื่องที่กล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขวรรคแรก และ
ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึน้ต่อตัวเลขเปรียบเทียบในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปี สิน้สุด  
31 ธันวาคม 2562 จากเรื่องที่กล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขวรรคที่สอง งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงินของ บรษิัท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และของบรษิัท เอือ้วิทยา 
จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรบัปีสิน้สุดวันเดียวกัน โดยถูกตอ้ง
ตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

             รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิัท ในปี 2561  ตรวจสอบโดย ดร.สวุจัชยั  
เมฆะอ านวยชยั  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 6638 ไดแ้สดงความเห็นในรายงานสอบบญัชีอย่างไม่มเีงื่อนไข ว่างบ
การเงินรวมของบริษัท เอือ้วิทยา จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรบัปี
สิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
 

  รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ในปี  2560  ตรวจสอบโดย  นายพิสิฐ   
ทางธนกุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4095 ไดแ้สดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ว่างบ
การเงินรวมของบริษัท เอือ้วิทยา จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรบัปี
สิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

    

 

  

13. ข้อมูลทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 
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รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท เอือ้วิทยา จ ากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย ไดจ้ัดท าขึน้
ภายใตน้โยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งก าหนดใหป้ฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และบนัทึกบญัชีดว้ย
ความระมดัระวงั ประกอบกับการใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทที่ตอ้ง
สะทอ้นผลการด าเนินงานท่ีเป็นจรงิของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

 

คณะกรรมการบรษิัทตระหนกัถึงความส าคญัในดา้นคณุภาพของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิัท โดย
ใหม้ีการสอบทานขอ้มลูทางการเงิน  และจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงิน  มีค  าอธิบายและการวิเคราะห ์ เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปในการใชง้บการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบรษิัท 

 

คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระ ก ากบัดแูลคณุภาพ
ของรายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคมุภายใน และตรวจสอบภายในใหม้ีประสิทธิผล เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ามีการ
บันทึกขอ้มูลทางบัญชีถูกตอ้ง ครบถว้นอย่างเพียงพอ ที่รกัษาไวซ้ึ่งทรพัยสิ์น รวมทั้งป้องกันไม่ใหเ้กิดเหตุทุจริตหรือการ
ด าเนินการที่ผิดปกติ  โดยความเห็นของคณะกรรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้
แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีนีแ้ลว้ 

 

จากโครงสรา้งการบริหารและระบบการควบคุมภายในดงักล่าว ตลอดจนผลการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรบั
อนุญาต งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ของบริษัท เอือ้วิทยา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 ไดแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงาน
เฉพาะบริษัท  และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
 
 

    -วฒุิชยั   ลีนะบรรจง- 
(นายวฒุชิยั   ลีนะบรรจง) 
   ประธานกรรมการบรษิัท 
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13.1.1 งบกำรเงนิ 
บริษัท เอือ้วทิยำ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 ณ  วันที ่31 ธนัวำคม 

สินทรัพย ์
 

 
รำยกำร 

2562 (งบกำรเงินรวม) 2561 (งบกำรเงินรวม) 2560 (งบกำรเงินรวม) 
มูลค่ำ 

(ล้ำนบำท) 
(%)   มูลค่ำ 

(ล้ำนบำท) 
(%)   มูลค่ำ 

(ล้ำนบำท) 
(%) 

สินทรัพยห์มุนเวียน       
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 312.51 13.59 69.07 2.35 103.12 2.90 
     เงินลงทนุชั่วคราว - - 0.88 0.03 0.87 0.02 

     ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 155.64 6.77 578.51 19.66 648.66 18.21 
 เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8.06 0.35 8.68 0.30 8.86 0.25 

     สินคา้คงเหลือ 238.24 10.36 369.34 12.55 596.32 16.74 

     สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 27.83 1.21 18.13 0.62 33.87 0.96 
     สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนท่ีจดัประเภทเป็น       
     สินทรพัยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 1,136.81 49.42 152.17 5.17 - - 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,879.09 81.69 1,196.78 40.68 1,391.70 39.08 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       
     เงินฝากท่ีติดภาระค า้ประกัน 22.78 0.99 53.04 1.80 42.73 1.20 
     เงินลงทนุในบริษัทรว่ม 32.69 1.42 133.19 4.53 122.08 3.43 
     ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 331.84 14.43 1,298.85 44.15 1,542.67 43.32 

     สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน        1.79 0.08     172.47 5.86     375.41 10.54 
     ค่าความนิยม - - - - 46.29 1.30 
     สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - - 54.36 1.85 10.04 0.28 

     สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 32.19 1.40 33.19 1.13 30.30 0.85 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 421.26 18.31 1,745.10 59.32 2,169.52 60.92 

รวมสินทรัพย ์ 2,300.35 100.00 2,941.88 100.00 3,561.22 100.00 
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บริษัท เอือ้วทิยำ จ ำกดั (มหำชน)  และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ  ณ วนัที ่31 ธันวำคม 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
รำยกำร 

2562 (งบกำรเงินรวม) 2561 (งบกำรเงินรวม) 2560 (งบกำรเงินรวม) 
มูลค่ำ 

(ล้ำนบำท) 
(%)   มูลค่ำ 

(ล้ำนบำท) 
(%)   มูลค่ำ 

(ล้ำนบำท) 
(%) 

หนีส้ินหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - 62.73 2.13 63.33 1.76 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 346.65 15.07 543.46 18.47 500.78 14.06 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนั 254.50 11.06 238.50 8.11 168.50 4.73 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบริษัทอื่น 49.00 2.13 39.50 1.34 - - 

หุน้กูร้ะยะยาวที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 300.00 13.04 - - 800.00 22.46 

หนีส้ินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1.38 0.06 6.83 0.23 7.99 0.22 

ประมาณการหนีส้ินหมนุเวียนอื่น 64.69 2.82 - - - - 

หนีส้ินที่รวมในกลุ่มสินทรพัยท์ี่จะจ าหน่ายที่จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย 425.31 18.49 - - - - 
 หนีส้ินหมนุเวียนอืน่ 7.42 0.32 35.45 1.21 31.15 0.87 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 1,448.95 62.99 926.47 31.49 1,571.75 44.12 

หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน       
หุน้กูร้ะยะยาว 300.00 13.04 600.00 20.40 - - 

หนีส้ินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 1.22 0.05 2.17 0.07 9.02 0.25 

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 35.01 1.52 74.95 2.55 42.92 1.21 
ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 40.48 1.76 37.28 1.27 38.95 1.09 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 376.71 16.37 714.40 24.29 90.89 2.55 
รวมหนีส้ิน 1,825.66 79.36 1,640.87 55.78 1,662.64 46.67 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุเรือนหุน้        
ทนุจดทะเบียน    
หุน้สามญั 19,071,197,130 หุน้ มลุค่าหุน้ละ 1.00 บาท) 1,907.12 

 
1,907.12 

 
1,907.12 

 

ทนุที่ออกและช าระแลว้ 
หุน้สามญั 13,162,525,880 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.10 บาท ช าระครบแลว้ 

1,316.25 57.22     

ทนุที่ออกและช าระแลว้ 
 หุน้สามญั 13,162,517,864 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.10 บาท ช าระครบแลว้ 

  1,316.25 44.74 1,316.25 36.96 

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 264.33 11.49 264.33 8.99 264.33 7.42 

ส่วนเกินจดัสรร-ใบส าคญัแสดงสิทธิ 310.00 13.48 310.00 10.54 310.00 8.70 

ก าไร  (ขาดทนุ) สะสม       

   จดัสรรแลว้  - ทนุส  ารองตามกฎหมาย 17.91 0.78 17.91 0.61 17.86 0.50 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  (1,642.42) (71.40) (836.64) (28.44) (271.66) (7.63) 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้          

    ผลก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการตีมลูค่าที่ดิน 223.92       9.74 223.92       7.61 223.92       6.31 

   ผลต่างสะสมจากการแปลงค่างบการเงิน 0.54      0.02 0.17       0.01 (0.16) - 

   การเปลี่ยนแปลงสดัส่วนในบริษัทย่อย (7.19)     (0.31) (7.19)     (0.24) (7.19)     (0.20) 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 483.34 21.02 1,288.74 43.81 1,860.54 51.82 

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ (8.65) (0.38) 12.27 0.41 45.23 1.26 

           รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 474.69 20.64 1,301.01 44.22 1,898.58        53.33 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,300.35 100.00 2,941.88 100.00 3,561.22 100.00 
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บริษัท เอือ้วทิยำ จ ำกดั (มหำชน)  และบริษัทย่อย 
งบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ 

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 

 

 
รำยกำร 

2562 (งบกำรเงินรวม) 2561 (งบกำรเงินรวม) 2559 (งบกำรเงินรวม) 
  มูลค่ำ 

(ล้ำนบำท) 
(%)   มูลค่ำ 

(ล้ำนบำท) 
(%)   มูลค่ำ 

(ล้ำนบำท) 
(%) 

รำยได ้       
     รายไดจ้ากงานโครงการ 644.63 57.39 1,026.59 67.88 923.88 67.38 
     รายไดจ้ากการขายสินคา้อตุสาหกรรม 8.30 0.74 10.42 0.69 11.31 0.82 
     รายไดจ้ากการขายสินคา้อื่น - - 7.96 0.53 30.72 2.24 

     รายไดจ้ากการขายกระแสไฟฟา้ 459.62 40.92 422.87 27.96 355.39 25.92 
     รายไดอ้ื่น 10.77 0.96 44.43 2.94 49.92 3.64 
รวมรำยได ้ 1,123.32 100.00 1,512.27 100.00 1,371.22 100.00 

ค่ำใช้จ่ำย       
     ตน้ทนุงานโครงการ 822.15 73.19 1,138.08 75.26 868.12 63.31 
     ตน้ทนุขายสินคา้อตุสาหกรรม 6.68 0.59 9.44 0.62 7.75 0.57 

     ตน้ทนุขายสินคา้อื่น 11.43 1.02 38.36 2.54 66.36 4.84 
     ตน้ทนุขายไฟฟ้า 495.64 44.12 454.20 30.03 364.14 26.56 
     ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 4.50 0.40 5.44 0.36 10.21 0.74 
     ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 83.69 7.45 97.01 6.41 129.72 9.46 

     ค่าใชจ้่ายอื่น 374.49 33.34 302.09 19.98 163.07 11.89 
     ตน้ทนุทางการเงิน 69.37 6.18 67.70 4.48 52.64 3.84 
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,867.95 166.29 2,112.32 139.68 1,662.01 121.21 

ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย (28.93) (2.58) (9.36) (0.62) (6.26) (0.46) 
ขำดทุนก่อน(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงินได ้ (773.56) (68.86) (609.41) (40.30) (297.05) (21.66) 

(ค่าใชจ้่าย)รายไดภ้าษีเงินได ้ (48.82) (4.35) 11.38 0.73 23.48 1.71 

ขำดทุนส ำหรับปี (822.38) (73.21) (598.03) (39.55) (273.57) (19.95) 

ก ำไรเ(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน       
ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็อ่ืนส าหรบัปี-สทุธิจากภาษี (3.94) (0.35) 0.46 0.03 37.63 2.74 
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (826.32) (73.56) (597.57) (39.51) (235.94) (17.21) 

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) รวม       
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (801.30) (71.33) (564.93) (37.36) (250.97) (18.30) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ (21.08) (1.88) (33.10) (2.19) (22.60) (1.65) 
 (822.38) (73.21) (598.03) (39.55) (273.57) (19.95) 

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสรจ็รวม       
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (805.41) (71.70) (564.60) (37.33) (213.37) (15.56) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ (20.91) (1.86) (32.96) (2.18) (22.58) (1.65) 
 (826.32) (73.56) (597.56) (39.51) (235.95) (17.21) 

ขำดทุนต่อหุ้น        
ขำดทุนส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นขั้น
พืน้ฐำน 

(0.0609)  (0.0429)  (0.0191)  

ขำดทุนส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นปรับลด (0.0609)  (0.0429)  (0.0191)  
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บริษัท  เอือ้วิทยำ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 

ส ำหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวำคม 

 
รำยกำร 

2562 (งบกำรเงินรวม) 2561 (งบกำรเงินรวม) 2560 (งบกำรเงินรวม) 

  มูลค่ำ 
(ล้ำนบำท) 

(%)   มูลค่ำ 
(ล้ำนบำท) 

(%)   มูลค่ำ 
(ล้ำนบำท) 

(%) 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน       
    ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได ้ (773.56) 825.04 (609.41) 278.73 (297.05) 332.12 

รายการปรบัปรุง       

    ดอกเบีย้รบั (1.54) 1.64 (1.40) 0.64 (9.07) 10.14 

    ดอกเบีย้จ่าย 60.40 (64.42) 67.67 (30.95) 48.23 (53.92) 

    ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู(กลบัรายการ) - - (13.83) 6.33 4.74 (5.30) 

    ขาดทนุจากการลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ)  12.53 (13.36) 22.71 (10.39) 1.90 (2.12) 

    ค่าเสื่อมราคา 43.92 (46.84) 106.88 (48.88) 91.14 (101.90) 

    ค่าตดัจ าหน่าย 25.01 (26.67) 48.56 (22.21) 48.71 (54.46) 

    ค่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 8.42 (8.98) 3.22 (1.47) 3.70 (4.14) 

    ขาดทนุ(ก าไร)จากอตัราแลกเปลี่ยนยงัไม่เกิดขึน้จริง 1.10 (1.17) 0.54 (0.25) 0.49 (0.55) 
    ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย   - - - - 

    ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุในบริษัทรว่มและใบส าคญัแสดงสิทธิ 0.76 (0.81) 15.56 (7.16) - - 

    ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่จดัประเภท 
    เป็นสินทรพัยท์ีถือไวเ้พือขาย 

- - 21.20 (9.70) 
- - 

    ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบริษัทรว่ม 69.87 (74.52) 27.86 (12.74) 110.75 (123.83) 

    ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายอปุกรณ์ - - 28.51 (13.04) - - 
    ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 116.20 (123.93) - - - - 

    ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 99.69 (106.32) 154.21 (70.53) - - 

    ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของความนิยม - - 46.29 (21.17) 52.32 (58.50) 
    ขาดทนุจากสญัญางานโครงการสรา้งภาระ 64.69 (69.00) - - - - 

    ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทรว่ม 28.93 (30.86) 9.36 (4.28) 6.26 (7.00) 

     (243.58) 259.80 (71.98) 32.93 62.12 (69.46) 
กำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีส้ินด ำเนินงำน       

    ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น (เพ่ิมขึน้) ลดลง 337.62 (360.09) 84.65 (38.72) (175.14) 195.82 

    สินคา้คงเหลือ(เพ่ิมขึน้) ลดลง 73.14 (78.01) 204.27 (93.43) (178.99) 200.12 

    สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น (เพ่ิมขึน้) ลดลง (0.10) 0.11 17.35 (7.94) (17.87) 19.98 

    สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น (เพ่ิมขึน้) ลดลง 0.40 (0.43) 0.16 (0.07) 0.01 (0.01) 

    เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่น เพ่ิมขึน้ (158.59) 169.14 (7.42) 3.39 242.85 (271.52) 
    จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (6.60) 7.04 (4.89) 2.24 (6.32) 7.07 

    หนีส้ินหมนุเวียนอื่น (17.80) 18.98 4.30 (1.97) 12.54 (14.02) 

เงินสดจากการด าเนินงาน (15.51) 16.54 226.45 (103.57) (60.80) 67.98 

    รบัดอกเบีย้ 1.17 (1.25) 0.73 (0.33) 8.61 9.63 
    เงินสดรบัคืนจากภาษีเงินได ้ - - 21.47 (9.82) 21.26 23.77 

    จ่ายดอกเบีย้ (52.49) 55.99 (3.96) 1.81 (45.23) (50.57) 

   จ่ายภาษีเงินได ้ (26.93)      28.72 (26.04)      11.91     (13.28) (14.85)  
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน (93.76) 100.00 218.64 (100.00) (89.44) 100.00 
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บรษิัท   เอือ้วิทยา   จ ากดั (มหาชน)  และบรษิัทย่อย 
งบกระแสเงินสด  (ต่อ) 

ส ำหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวำคม 
 

 
รำยกำร 

2562 (งบกำรเงินรวม) 2561 (งบกำรเงินรวม) 2560 (งบกำรเงินรวม) 
  มูลค่ำ 

(ล้ำนบำท) 
(%)   มูลค่ำ 

(ล้ำนบำท) 
(%)   มูลค่ำ 

(ล้ำนบำท) 
(%) 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน       
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทนุชั่วคราว-เงนิฝากประจ า 0.88 (0.62) (0.01) (0.01) (0.01) 0.00 

    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนัเพิ่มขึน้ (ลดลง) 5.05 (3.53) (11.31) (7.36) (39.60) (16.68) 

    เงินสดจ่ายเพื่อเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนั - - - - (9.35) (3.94) 

    เงินสดจ่ายเพื่อซือ้อปุกรณ ์ (15.63) 10.94 (56.20) (36.59) (166.15) (70.00) 
    เงินสดจ่ายเพื่อซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (0.73) 0.50 (0.08) (0.05) (0.12) (0.05) 

    เงินสดจ่ายเพื่อซือ้เงินลงทนุในบริษัทรว่ม - - (105.99) (69.01) (11.88) (5.00) 

    เงินสดจ่ายเพื่อซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย-สทุธิจากเงินสดทีไ่ดร้บั - - (22.10) (14.39) (10.26) (4.33) 
    เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุในบริษัทรว่ม 0.95 (0.66) 42.10 27.41 - - 

    เงินสดรบัจากการจ าหน่ายอปุกรณ ์ 0.19 (0.13) - - - - 

    เงินสดรบัจากการจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่จดัประเภทเป็น   สินทรพัยท์ี่
ถือไวเ้พื่อขาย 

152.17 (106.50) - - - - 

    เงินสดรบัจากการจ าหน่ายอปุกรณ ์ 0.19 (0.13) - - - - 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 142.88 (100.00) (153.59) (100.00) (237.37) (100.00) 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน       

    เงินเบิกเกินบญัชีเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (17.34) 5.85 (0.60) (0.61) 17.94 72.40 

    เงินสดรบัจากการออกหุน้กู ้ 300.00 (101.22) 600.00     605.39 - - 

    เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 116.00 (39.14) 80.00 80.72 168.50 (679.84) 
    เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบริษัทอื่น 30.50 (10.29) 70.00 70.63 - - 

    เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 34.23 (11.55) - - 80.00 322.84 

    เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 330.00 (111.35) - - - - 
    เงินสดรบัจากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ - - - - - - 

    เงินสดจ่ายคืนหุน้กู ้ (300.00) 101.22 (800.00) (807.18)   

    เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  (45.40) 15.32 - - (280.00) (1,129.94) 

    เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนั (100.00) 33.74 (10.00) (10.09) - - 

    เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบริษัทอื่น (21.00) 7.09 (30.50) (30.77) - - 

    เงินสดจ่ายคืนหนีส้นิภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (6.94) 2.34 (8.01) (8.09) (11.22) (45.28) 

    เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (23.68) 7.99 - - - - 
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน 296.37 (100.00) (99.11) (100.00) (24.78) (100.00) 

 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึน้สุทธิ 345.49  (34.05)  (351.60)  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 69.07  103.12  454.72  
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน -  0.01  -  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุม่สินทรพัยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดั
ประเภทเป้นสินทรพัยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 

(102.05)  -  -  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิน้ปี 312.51  69.07  103.12  
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13.1.2 อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ 

บริษัท  เอือ้วทิยำ จ ำกดั (มหำชน)  
อัตรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ ตำมงบกำรเงนิรวม ณ  31 ธนัวำคม 

 
 
 
 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ  

 ส ำหรับปีสิน้สุด 31 ธนัวำคม 

2562 2561 2560 

อัตรำส่วนสภำพคลอ่ง (Liquidity Ratio)    
 

  
  

อตัราส่วนสภาพคล่อง  (Current Ratio) (เท่า) 1.30 1.29 0.89 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (Quick Ratio) (เท่า) 0.32 0.70 0.48 
อัตรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน (Leverage Ratio)  

  

  
  

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio) (เท่า) 3.85 1.26 0.88 

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทใหญ่ (D/E Ratio) (เท่า) 3.78 1.27 0.90 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (Interest Coverage) (เท่า) (9.73) (7.86) (4.52) 

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรท ำก ำไร (Profitability Ratio)  
  

  
  
  
  

อตัราก าไรขัน้ตน้ต่อรายได ้(Gross Profit Margin) (%) (18.93) (8.45) 4.73 

อตัราก าไรสทุธิต่อรายได ้(Net Profit Margin) (%) (73.21) (39.55) (19.95) 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัยร์วม ( Return on Assets) (%) (0.29) (0.18) (0.07) 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (Return to Equity) (%) (162.96) (46.84) (15.65) 

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน (Activity Ratio)  
  

  
  
  
  
  
  

อตัราส่วนหมนุเวียนของลกูหนีก้ารคา้ (Accounts Receivable Turnover) (เท่า) 3.51 3.10      3.72 

ระยะเวลาในการเก็บหนี ้(Average Collection Period) (วนั)       104        117        98 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover ) (เท่า) 3.72 3.19     2.50 

ระยะเวลาในการขายสินคา้เฉลี่ย (Average Sales Period) (วนั) 98 114 146 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (Fixed Asset Turnover) (เท่า) (233.11) (46.92) (19.26) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยร์วม (Total Asset Turnover) (เท่า) (33.63) (20.71) (8.34) 
ข้อมูลต่อหุ้น 

 
 

  

  ก าไร(ขาดทุน) สทุธิต่อหุน้ (Earnings(Loss) per Share) บาท (0.0609) (0.0429) (0.0191)  



                            
                                                          
     

102  แบบ 56-1  ประจ ำปี   2562                          รบัรองความถกูตอ้ง....................................... 
                                                                                              

 
 
 
โครงสร้ำงรำยได้ 
โครงสรา้งรายไดข้องบรษิัทและบรษิัทย่อย  ตามงบการเงินรวมส าหรบัปี  2562 ปี 2561 และ ปี 2560 สรุปดงันี ้
 

โครงสร้ำงรำยได้ 
ปี 2562 
(ลา้นบาท) 

% ปี 2561 
(ลา้นบาท) 

% ปี2560 
(ลา้นบาท) 

% 

เสาส่งไฟฟ้าแรงสงู 530.96 47.27 878.54 58.09 716.44 52.25 

เสาโทรคมนาคม 16.44 1.46 41.84 2.77 134.07 9.78 

โครงสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อย 53.02 4.72 74.37 4.92 70.04 5.11 

โครงเหล็กทั่วไป 38.73 3.45 31.57 2.09 2.62 0.19 

บรกิารงานชบุสงักะสี 5.48 0.49 0.27 0.02 0.71 0.05 

จดัจ าหน่ายสินคา้อตุสาหกรรม 8.30 0.74 10.42 0.69 11.31 0.82 

จดัจ าหน่ายสินคา้อื่น - - 7.96 0.53 30.72 2.24 

จดัจ าหน่ายไฟฟา้ 459.62 40.92 422.87 27.96 355.39 25.92 

รายไดอ้ื่น  10.77     0.96 44.43     2.94 49.92     3.64 
รวม 1,123.32 100.00 1,512.27 100.00 1,371.22 100.00 

 

หมำยเหตุ :  รายไดอ่ื้นประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายเศษวตัถดุิบ ,ดอกเบีย้รบัและก าไรจากการจ าหน่ายทรพัยส์ินเป็นตน้ 
 

 
งำนทียั่งไม่ส่งมอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2562 บรษิทั มีงานโครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการและคาดวา่จะสง่มอบงาน 
ทัง้หมดในปี 2563  มีดงันี ้

 

 
ชื่อโครงกำร 

ปริมำณงำน 
(ตนั) 

มูลค่ำงำนทียั่ง 
ไม่ส่งมอบ 
(ล้ำนบำท) 

เสาส่งไฟฟ้าแรงสงู 1,355 58,549 
เสาโทรคมนาคม      4 0.116 
งาน สถานีไฟฟ้าย่อย   245 11.375 
งานโครงเหล็กทั่วไป    22 0.249 
      รวม 1,626 70.289 

 
 
 
 
 

14. กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธบิำยของฝ่ำยจัดกำร 
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สรุปภำพรวมธุรกิจทีส่ ำคัญ 
ปี 2562  เป็นปีที่บริษัทมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจและสรา้งความเติบโตใหก้ับบรษิัทโดยบรษิัทปรบักลยุทธท์างธุรกิจโดยมุ่งเนน้ไปท่ีธุรกิจ
หลกัที่บริษัทมีความรูค้วามช านาญมากว่า 50 ปี ซึ่งคือธุรกิจเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าและโทรคมนาคมและลดการ
ลงทนุในธุรกิจที่บรษิัทมีความช านาญนอ้ยกว่า เช่น ธุรกิจพลงังานทดแทนและหมนุเวียน เป็นตน้  

ทัง้นี ้ในปี 2562 บรษิัทตดัสินใจหยดุการด าเนินงานของบรษิัทย่อย ที่สรา้งผลขาดทนุลง 2 บรษิัท ไดแ้ก่ บรษิัท พารา
ไดซ ์กรีน เอนเนอยี่ จ ากดั (ด าเนนิธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ)และ บรษิัท ยดูบับลิวซีซี (กมัพชูา) จ ากดั และพิจารณา
จดัประเภทของสินทรพัยใ์นงบการเงินรวมใหม่อนัเป็นผลมาจากการแนวทางการขายเงินลงทนุในธรุกิจพลงังานทดแทน 
เนื่องจากบรษิัทไม่มีความรูค้วามช านาญในธุรกจิพลงังานเทา่ที่ควร ท าใหโ้รงไฟฟ้าบางโรงมีระยะเวลาในการซ่อมแซมและ
ปรบัปรุงเกินกว่าที่วางแผนไว ้ รวมทัง้ลดภาระหนีสิ้นของบรษิัท และน าเงินท่ีไดน้ัน้ไปลงทนุในธุรกิจหลกัที่มีผลตอบแทนที่
ดีกวา่ เป็นการชว่ยเพิม่ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจและสรา้งความเติบโตใหก้บับรษิัทต่อไป 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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รำยได้ 

 
 

รายไดห้ลกัของกลุ่มบรษิัทมาจากรายไดจ้ากงานโครงการเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าและโทรคมนาคมและ
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า โดยในปี  2562 มีจ านวนเท่ากบั 644.6 ลา้นบาท และ1,026.59 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็น
สดัส่วนเท่ากบัรอ้ยละ 57.39 และ 40.92 ของรายไดร้วม ตามล าดบั 
ส าหรบัปี 2562 กลุ่มบรษิัทมีรายไดร้วมทัง้สิน้ 1,123.31 ลา้นบาท ลดลงจาก 1,512.27 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปี 2561   คิด
เป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 25.72 

รายไดจ้ากงานโครงการเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าและโทรคมนาคมลดลงในสัดส่วนรอ้ยละ 37.2 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน อันเนื่องมาจากลกูคา้รายใหญ่ของบริษัทประสบปัญหาในการเวนคืนที่ดินเพื่อติดตัง้เสาส่งไฟฟ้า

2562 ใหม่ เดิม %

รายไดจ้ากการด าเนินงาน 1,112.54          1,467.84          1,467.84          -24.21%

รายไดอ่ื้น 10.77                44.43                44.43                -75.76%

รวมรายได้ 1,123.31       1,512.27       1,512.27       -25.72%

ตน้ทนุขายและตน้ทนุบริการ 1,335.90          1,640.08          1,465.28          -20.76%

(212.59)         (127.81)         46.99            -180.42%

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบริหาร 88.19                102.45             102.45             -13.92%

(300.78)         (230.26)         (55.46)           127.14%

คา่ใชจ้า่ยที่ไมเ่ก่ียวขอ้งกับการด าเนินงาน 303.87             191.36             243.49             46.21%

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุในบริษัทร่วม 70.62                52.14                9.36                  197.48%

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 28.93                9.36                  9.36                  209.11%

ตน้ทนุทางการเงิน 69.37                67.70                67.70                2.47%

(773.56)         (550.81)         (385.37)         57.80%

ภาษีเงินได ้(คา่ใชจ้า่ย) รายได้ (48.82)              11.38                11.38                -528.97%

(822.38)         (539.43)         (373.99)         75.66%

ก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภยั (4.48)                 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 0.54                  0.46                  0.46                  17.15%

(826.32)         (538.97)         (373.53)         76.93%

(801.30)         (564.93)         (389.80)         60.64%

เพิ่ม (ลด)ผลการด าเนินงาน

ส าหรับปี 2562 (ล้านบาท)

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ

ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้

2561

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัท

2562 % ใหม่ % เดิม % %

รายไดจ้ากงานโครงการ 644.63      57.39% 1,026.59   67.88% 1,026.59    67.88% -37.21%

รายไดจ้ากการขายสินคา้อตุสาหกรรม 8.30           0.74% 10.42         0.69% 10.42         0.69% -20.40%

รายไดจ้ากการขายสินคา้อ่ืน 0.00% 7.96           0.53% 7.96            0.53% -100.00%

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 459.62      40.92% 422.87      27.96% 422.87       27.96% 8.69%

รายไดอ่ื้น 10.77         0.96% 44.43         2.94% 44.43         2.94% -75.76%

รวมรายได้ 1,123.31  100.00% 1,512.27  100.00% 1,512.27  100.00% -25.72%

เพิ่ม (ลด)รายได้

ส าหรับปี 2562 (ล้านบาท)

2561
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ส่งผลใหแ้ผนการผลิตและส่งมอบถูกเล่ือนออกไปจากก าหนดการเดิมที่จะตอ้งส่งมอบใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2562 เป็นช่วง
กลางปี 2563  

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 8.69 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนอันเนื่องมาจากมีการปรบัปรุง
เครื่องจกัรเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ ท าใหส้ามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดจ้ านวนหน่วยเพื่อจ าหน่าย
มากขึน้ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้อุตสาหกรรม ลดลงในสัดส่วนรอ้ยละ 20.40 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนเนื่องจากความ
ตอ้งการสินคา้ในหมวดนีล้ดลง 

รายไดอ้ื่นประกอบไปดว้ย รายไดจ้ากการขายเศษเหล็กและเศษสงักะสีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าเครื่องจกัร และรายได้
ดอกเบีย้รบัจากเงินใหกู้ย้ืมแก่บรษิัทย่อย 
 
ต้นทุนขำย 

 
 

สัดส่วนตน้ทุนงานโครงการเสาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไฟฟ้าและโทรคมนาคมต่อยอดขายในปี 2562 สูงขึน้เป็น
สดัส่วน  รอ้ยละ 16.68 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน อนัเป็นผลมาจาก การเล่ือนแผนการผลิตและส่งมอบของลกูคา้ออกไป
จากก าหนดการเดิม ท าใหบ้รษิัทตอ้งแบกภาระตน้ทนุค่าแรงและโสหุย้การผลิตเป็นระยะเวลาหน่ึง ประกอบกบับรษิัทไดร้บั
งานโครงการที่มีข้อก าหนดให้บริษัทต้องท าการจัดกลุ่มประเภทเสาให้ก่อนส่งมอบ จึงท าให้มีต้นทุนค่าแรงและค่า
ด าเนินการเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม โครงการที่มีขอ้ก าหนดดงักล่าวจะครบก าหนดการส่งมอบทัง้หมดภายในปี 2562 และ
เพื่อเป็นการบรหิารจดัการตน้ทุนใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ บรษิัทมีนโยบายจะไม่รบังานโครงการท่ีมีขอ้ก าหนดดงักล่าว
อีก 

สดัส่วนตน้ทุนการขายสินคา้อุตสาหกรรมต่อยอดขายในปี 2562 ลดลงเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 10.09 เมื่อเปรียบเทียบ
กบัปีก่อน อนัเป็นผลมาจากสดัส่วนการจ าหน่ายสินคา้ที่มีอตัราก าไรสงูมีมากขึน้ 
ตน้ทุนการขายสินคา้อื่น เป็นตน้ทุนที่เกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจไมส้บั ในประเทศกัมพูชา ซึ่งในขณะนีร้ฐับาลกัมพูชาได้
ออกค าสั่งระงับการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับป่าไมท้ั่วทั้งประเทศเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบปราบปรามและ
ป้องกนัการคา้ไมเ้ถ่ือน 

สดัส่วนตน้ทุนการขายไฟฟ้าต่อยอดขายในปี 2562 เพิ่มขึน้เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.43 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนอนั
เนื่องมาจากมีการปรบัปรุงเครื่องจกัรเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ ที่อยู่ในภาวะใกลเ้คียงกบัปีก่อน 
 
 
 

2562 % ต่อยอดขาย ใหม่ % ต่อยอดขาย เดิม % ต่อยอดขาย %

ตน้ทนุงานโครงการ 822.15             127.54% 1,138.08         110.86% 963.28             93.83% 16.68%

ตน้ทนุการขายสินคา้อตุสาหกรรม 6.68                 80.53% 9.44                 90.62% 9.44                 90.62% -10.09%

ตน้ทนุการขายสินคา้อ่ืน 11.43               38.36               38.36               0.00%

ตน้ทนุการขายไฟฟ้า 495.64             107.84% 454.20             107.41% 454.20             107.41% 0.43%

รวมต้นทุนขายและบริการ 1,335.90       118.93% 1,640.08       108.45% 1,465.28       96.89% -20.76%

ต้นทุนขาย 

ส าหรับปี 2562 (ล้านบาท)

เพิ่ม (ลด)2561



                            
                                                          
     

106  แบบ 56-1  ประจ ำปี   2562                          รบัรองความถกูตอ้ง....................................... 
                                                                                              

ค่ำใช้จ่ำย 

 
 
สดัส่วนค่าใชจ้่ายในการขายต่อรายไดร้วมในปี 2562 เพิ่มขึน้คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.04 เมื่อเปรยีบเทียบกบัปีก่อน 

สาเหตหุลกัมาจากรายไดร้วมที่ลดลง 
สดัส่วนค่าใชจ้่ายในการบรหิารตอ่รายไดร้วมในปี 2562 ลดลงในสดัส่วนรอ้ยละ 1.04 เมื่อเปรยีบเทียบกบัปีก่อน อนั

เป็นผลมาจากการลดลงของเงินชดเชยพนกังานท่ีเกษียณอาย ุ
 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 
ผลขาดทุนสุทธิในปี 2562 เท่ากับ 822.38 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 598.02 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 คิดเป็น

อตัราเพิ่มขึน้รอ้ยละ 59.99 ส่วนผลขาดทนุสทุธิส่วนท่ีเป็นของบรษิัทเท่ากบั 801.30 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของ
ปี 2561 จ านวน 564.93 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้รอ้ยละ 60.64 

 
อย่างไรก็ตาม ผลขาดทนุดงักล่าวเป็นผลขาดทนุจากการด าเนินงานเพียงจ านวน 300.77 ลา้นบาท นอกนัน้เป็นผล

ขาดทนุท่ีเกิดจากการบนัทึกตามมาตรฐานบญัชีดงันี ้
 

• การตั้งดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ านวน 137.66 ลา้นบาท อันเนื่องมาจากบริษัทไดท้ าการจัดประเภท                 

ของเงินลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าไปเป็นสินทรพัยห์มนุเวียนที่ถือไวเ้พื่อขาย 

• การตัง้ดอ้ยค่าของเงินลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้า จ านวน 99.68 ลา้นบาท 

• การตัง้ดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม จ านวน 69.87 ลา้นบาท 

• ขาดทนุจากสญัญางานโครงการท่ีสรา้งภาระ จ านวน 64.69 ลา้นบาท 

• ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม จ านวน 0.76 ลา้นบาท 

• ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรพัย ์จ านวน 1.83 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2562
% ต่อ

รายได้รวม
ใหม่

% ต่อ

รายได้รวม
เดิม

% ต่อ

รายได้รวม
%

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 4.50              0.40% 5.44             0.36% 5.44             -1.40% 0.04%

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร 83.69           7.45% 97.01           6.41% 155.60         -40.01% 1.04%

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 88.19        7.85% 102.45      6.77% 161.04      -41.40% -13.92%

ส าหรับปี 2562 (ล้านบาท)

เพิ่ม (ลด)ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2561
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กำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงนิ 

 
 

สินทรัพย ์
ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วม จ านวน 2,300.35 ลา้นบาท  ลดลงจาก 31 ธันวาคม 
2561 เป็นจ านวน 641.53 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจาก 

 

• ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น ลดลงจาก 578.51 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือ 155.64 
ลา้นบาท คิดเป็นจ านวนทั้งสิน้ 422.87 ลา้นบาท อันเนื่องมาจากมีการไดร้บัช าระจากลูกหนีก้ารคา้ ใน
ขณะเดียวกนัลกูหนีก้ารคา้ที่เกิดขึน้ใหม่ในปีนีล้ดลงอนัเป็นผลมาจากยอดขายที่ลดลง 

• สินคา้คงเหลือที่ลดลงจาก 369.33 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือ 238.24 ลา้นบาท คิดเป็น
จ านวนทั้งสิน้ 131.09 ลา้นบาท อันเนื่องมาจากมีการพิจารณาลดมูลค่าสินคา้คงเหลือคา้งนาน และไม่
สามารถน าไปใชง้านไดแ้ลว้ 

•  สินทรพัยไ์ม่มีตัวตนลดลงจาก 172.47 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือ 1.79 ลา้นบาท คิดเป้น
จ านวนทัง้สิน้ 170.68 ลา้นบาท เนื่องจากมีการพิจารณาลดมลูค่าเงินลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้า 

2562 หลังปรับปรุง ก่อนปรับปรุง %

สินทรัพย์

สินทรพัยห์มนุเวียน 1,879.09          1,196.79          1,371.59          49.75%

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 421.26              1,745.09          1,704.76          -77.65%

2,300.35       2,941.88       3,076.35       -20.85%

หนีสิ้น

หนีส้ินหมนุเวียน 1,448.95          926.46              926.47              56.40%

หนีส้ินไมห่มนุเวียน 376.72              714.40              674.07              -50.10%

1,825.67       1,640.86       1,600.54       11.55%

ส่วนของผูถ้อืหุน้

ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ 1,316.25          1,316.25          1,316.25          0.00%

ส่วนเกินมลูคา่หุน้ 264.33              264.33              264.33              0.00%

ส่วนเกินจดัสรร - ใบส าคญัแสดงสิทธิ 310.00              310.00              310.00              0.00%

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (1,624.52)         (818.73)            (643.93)            125.14%

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 217.27              216.89              216.89              0.17%

ส่วนไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (8.65)                 12.27                12.27                -170.49%

474.69          1,301.01       1,475.81       -55.99%

หนีสิ้นรวม

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้

เพิ่ม (ลด)

สินทรัพยร์วม

ฐานะทางการเงนิ

ส าหรับปี 2562 (ล้านบาท)

2561
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•  เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนัลดลงจาก 53.04 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือ 22.75 ลา้น
บาท คิดเป็นจ านวนทัง้สิน้ 30.29 ลา้นบาท อนัเนื่องมาจากบริษัทไดร้บัคืนเงินสดที่น าไปค า้ประกนัการออก
หนงัสือค า้ประกนัโครงการ เนื่องจากบรษิัทไดน้ าส่งหนงัสือค า้ประกนัคืนใหแ้กธ้นาคารเรียบรอ้ยแลว้  

• เงินลงทนุในบรษิัทรว่มลดลงจาก 133.19 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือ 32.69 ลา้นบาท คิดเป็น
จ านวนทัง้สิน้ 100.50 ลา้นบาท อนัเนื่องมาจากการตัง้ดอ้ยค่าเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม  

• สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงทั้งจ านวนจาก 54.36 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 อัน
เนื่องมาจากการกลับรายการภาษีเงินไดร้อตัดบัญชีเป็นค่าใชจ้่ายส าหรบับริษัทผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็น
บรษิัทย่อย 2 บรษิัท เนื่องจากไม่สามารถน าผลขาดทนุสะสมยกมาใชสิ้ทธิประโยชนท์างภาษีได ้ 

 

และจากการท่ีบรษิัทไดอ้อกจ าหน่ายหุน้กูม้ีประกนัใหก้บันกัลงทนุในเดือน ธันวาคม 2562 เพื่อน าไปช าระหุน้กูท้ี่จะ
ครบก าหนดในเดือน มกราคม 2563 เป็นจ านวน 300 ลา้นบาท จึงท าใหเ้งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสูงขึน้จาก 
69.07 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็น 312.51 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  
 

คุณภำพของสินทรัพย ์
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่นสุทธิ  

บริษัทและบริษัทย่อยมีลกูหนีแ้ละลกูหนีห้มนุเวียนอื่นสทุธิในปี 2562 จ านวน 155.63 ลา้นบาท โดยลกูหนี ้
ในส่วนของบรษิัทไดม้ีการบนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทัง้จ านวนแลว้ โดยสามารถแบ่งแยกลกูหนีไ้ดต้ามอายหุนีไ้ดด้งันี ้  

 

อำยุหนีค้้ำงช ำระ 
2562 2561 2560 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 
ลกูหนีย้งัไม่ถงึก าหนดช าระ 85.66 59.61 229.45 46.85 363.16 79.16 
ลกูหนีเ้กินก าหนดช าระ 
   0 -  3 เดือน 8.84 6.15 187.85 38.36 54.47 11.87 
   3 -  6 เดือน 27.48 19.12 47.55 9.71 8.94 1.95 
   6 -  12 เดือน 3.03 2.11 6.31 1.29 1.46 0.32 
   มากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป 18.70 13.01 18.56 3.79 30.71 6.70 

รวม 143.71 100.00 489.72 100.00 458.74 100.00 
หกั ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (18.49) (12.87) (18.40) (3.76) (32.60) (7.11) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ-สุทธ ิ 125.22 87.13 472.32 96.24 426.14 92.89 
ลูกหนีอ้ืน่ 30.41  107.18  222.52  
รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 155.63  578.50  648.66  

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีลกูหนีก้ารคา้ก่อนหกัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูประมาณ 

143.71 ลา้นบาท และตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญูจากลกูหนีท้ี่ขาดสภาพคล่องไวเ้ป็นจ านวน 18.49 ลา้นบาท โดยเป็น
ลกูหนีท้ี่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  ลกูหนีท้ี่คา้งช าระไม่เกิน 12 เดือน  และลกูหนีก้ารคา้ที่คา้งช าระเกิน 12 เดือน จ านวน 
85.66 ลา้นบาท  39.35 ลา้นบาท และ 18.70 ลา้นบาท ตามล าดบั  ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 59.61  รอ้ยละ 27.38  และ
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รอ้ยละ 13.01  ตามล าดับ  โดยผูบ้ริหารของบริษัทก าหนดใหต้ัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญส าหรบัลูกหนีก้ารคา้ที่คา้ง
ช าระเกิน 12 เดือน ซึ่งผู้บริหารของบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า ลกูหนีก้ารคา้เหล่านัน้ขาดสภาพคล่อง จ าเป็นตอ้งตัง้
ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรบัลกูหนีก้ารคา้จ านวน 18.49 ลา้นบาท ในปี 2562 ซึ่งฝ่ายบรหิารไดเ้พิ่มมาตรการ
ในการให้สินเชื่อแก่ลูกหนีเ้ข้มงวดมากขึน้และเร่งรัดติดตามทวงถามหนีท้ี่คา้งช าระอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
ส าหรับลูกหนีท้ี่ไดต้ัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญแลว้  บริษัทและบริษัทย่อยให้ด าเนินการขั้นตอนการติดตามหนีท้าง
กฎหมายเพื่อใหม้ีโอกาสไดร้บัช าระหนีค้ืน  เมื่อเปรียบเทียบกบัยอดลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ ปี 2561 ลกูหนี ้
การคา้และลกูหนีอ้ื่นสทุธิ ลดลงจ านวน  347.10 ลา้นบาท จากยอด 472.32 ลา้นบาทในปี 2561 

ส าหรบันโยบายการใหเ้ครดิตทางการคา้นัน้โดยปกติบริษัทจะใหเ้ครดิตทางการคา้ประมาณ 30 – 90 วนั 
โดยปัจจบุนั บรษิัทพยายามปรบัปรุงประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี ้โดยติดตามทวงถามหนีท้ี่ครบก าหนดกบัลกูคา้ 
และใหเ้ครดิตทางการคา้ระยะสั้นส าหรบัลูกคา้รายใหม่ โดยปี 2562 มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียประมาณ 103 วัน 
ลดลงเมื่อเทียบกบัปี  2561 มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียประมาณ 117 วนั 

 

สินค้ำคงเหลือ 
 สินคา้คงเหลือสทุธิมีมลูค่า 238.24 ลา้นบาท ในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีมลูค่า 369.34 ลา้นบาท 
โดยลดลงจ านวน 131.10 ลา้นบาท  หรือประมาณรอ้ยละ 35.50  โดยมีรายละเอียดของสินคา้คงเหลือ  แสดงไดด้งันี ้

 

ลักษณะของสนิค้ำคงคลงั 
2562 2561 2560 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 
สินคา้ส าเรจ็รูป 19.09 6.24       19.59 4.76      20.57        3.34 
งานระหวา่งท า 118.64 38.81 188.23 45.73 278.18 45.17 
วตัถดุิบ 143.67 47.00 183.93 44.69 264.89 43.01 
วสัดโุรงงาน 24.06 7.87 18.75 4.56 52.21 8.48 
สินคา้ระหวา่งทาง 0.24 0.08 1.08 0.26 - - 

รวม 305.70 100.00 411.58 100.00 615.85 100.00 
หกั ค่าเผ่ือมลูค่าสินคา้ลดลง (67.46) (22.07) (42.24) (13.82) (19.53) (5.78) 
สินค้ำคงเหลือ สุทธ ิ 238.24 77.93 544.14 86.18 596.32 94.22 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินคา้คงเหลือสุทธิประมาณ 238.24 ลา้นบาท โดยมี   สัดส่วนของสินคา้
ส าเรจ็รูป   งานระหว่างท า  วตัถดุิบ วสัดโุรงงาน และสินคา้ระหว่างทาง คิดเป็นจ านวนเงิน 19.09 ลา้นบาท , 118.64ลา้น
บาท , 143.67 ลา้นบาท ,24.06 ลา้นบาท และ 0.24 ลา้นบาท ตามล าดับ  และคิดเป็นรอ้ยละ 6.24 , รอ้ยละ 38.81 , 
รอ้ยละ 47.00, รอ้ยละ 7.87 และ รอ้ยละ 0.08   ตามล าดบั  หากพิจารณาอตัราการหมนุเวียนของสินคา้คงคลงัจะเห็นได้
ว่า บรษิัทมีอตัราการหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ จาก 3.72 เท่า ในปี 2562   เพิ่มขึน้จาก  3.19 เท่า ในปี 2561 ทัง้นี ้เป็นไป
ตามปรมิาณความตอ้งการสินคา้ของลกูคา้โครงการท่ีบรษิัทรบังานไว ้  
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แหล่งทีม่ำของเงินทุน 
หนีสิ้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีหนีสิ้นรวม จ านวน 1,825.66 ลา้นบาท  เพิ่มขึน้จ านวน 184.79 
ลา้นบาท จากสิน้ปี 2561  ซึ่งมีจ านวน 1,640.87 ลา้นบาท   มีสาเหตหุลกัมาจาก 

• บริษัทไดอ้อกจ าหน่ายหุน้กูม้ีประกนัใหก้บันกัลงทนุในเดือน ธันวาคม 2562 เพื่อน าไปช าระหุน้กูท้ี่ครบก าหนดใน
เดือนมกราคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 300 ลา้นบาท 

• เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลงทัง้จ านวน คิดเป้นจ านวน 62.74 ลา้นบาท 

• เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่นลดลงจาก 543.46 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือ 346.65 ลา้น
บาท คิดเป็นจ านวนทัง้สิน้ 196.81 ลา้นบาท อนัเนื่องมาจากมีการช าระหนีใ้หแ้กเ้จา้หนีก้ารคา้บางส่วน 

 

ส่วนของเจ้ำของ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงาน จ านวน 805.40 ลา้น และ
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุลดลง จ านวน 20.92 ลา้นบาท ส่งผลใหส่้วนของเจา้ของลดลง เป็น 474.69 ลา้นบาท  จากปี 
2561 จ านวน 1,301.01  ลา้นบาท หรือลดลง 826.32 ลา้นบาท 

        
 ควำมเพียงพอของเงนิทุน 
 จากการวิเคราะหใ์นหวัขอ้ แหล่งที่มาของเงินทุนจะเห็นไดว้่า  บริษัทและบริษัทย่อยมีแหล่งที่มาของเงินทุนจาก
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน และจากส่วนของผูถื้อหุน้ ฝ่ายบริหารของบริษัทและ
บริษัทย่อย  คาดว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอของเงินทุนอยู่พอสมควร  โดยถา้บริษัทและบริษัทย่อยประสบ
ปัญหาการขาดแคลนเงินทนุ ก็อาจขอความช่วยเหลือเป็นเงินสนบัสนนุหรือเงินกูจ้ากบรษิัทใหญ่ไดอ้ยู่พอสมควร                  
      ปัจจุบนับริษัทไดม้ีการจดัหาแหล่งเงินทุนหมนุเวียนโดยการเลือกใชสิ้นเชื่อกับธนาคารหรือสถาบนัการเงินต่างๆ   
ซึ่ง ณ สิน้ปี 2562  บรษิัทมีวงเงินสินเชื่อกบัธนาคาร โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

 
รำยละเอียด 

วงเงนิสินเชื่อ 
ทีไ่ด้รับ 

(ล้ำนบำท) 

วงเงนิสินเชื่อ 
ทีใ่ช้ไป 

(ล้ำนบำท) 

คงเหลือวงเงนิสินเชื่อ 
ณ 31 ธ.ค. 62 
(ล้ำนบำท) 

ธนาคารแห่งหน่ึง 130 45 85 
ตั๋วแลกเงิน (สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง) 300 - 300 

รวม 430 45 385 
       
ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงนิทุนหรือแหล่งเงนิทุน 
            ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย  มีอตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ากับ 3.85 เท่า  
เพิ่มขึน้จากปี 2561 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นรวมในอตัรารอ้ยละ  11.26  จากการเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมระยะสัน้จาก
บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16.00 ลา้นบาท  จากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบรษิัทอื่น 9.50 ลา้นบาท จากการลดลงของเงินกูย้ืมระยะ
สัน้จากสถาบันการเงิน จ านวน 62.73 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงอัตรารอ้ยละ  63.51 เนื่องจากขาดทุนสทุธิ
ประจ าปี 2562 ในส่วนท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่  จ านวน  801.30 ลา้นบาท ในขณะท่ี อตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
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ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม  2561 บรษิัทและบรษิัทย่อย  มีอตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ากบั 1.26 เท่า  เนื่องจาก
การลดลงของหนีสิ้นรวมในอัตรารอ้ยละ  1.31  จากการลดลงของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน จ านวน 200.60 
ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงอตัรารอ้ยละ  31.47  เนื่องจากขาดทุนสทุธิประจ าปี 2561 ในส่วนที่เป็นของบริษัท
ใหญ่  จ านวน  564.93 ลา้นบาท  

 

 

ควำมเพียงพอของสภำพคล่อง ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติ
ตำมเงือ่นไขกำรกู้ยืมทีส่ ำคัญ 

ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อย  มีอตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั  1.30 เท่า เปรียบเทียบกบั ณ 
วันที่ 31  ธันวาคม 2561  เท่ากับ  1.29 เท่า  ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีสภาพคล่องเพิ่มขึน้จากปี 2561  
แสดงใหเ้ห็นว่าบรษิัทและบรษิัทย่อย มีสินทรพัยห์มนุเวียนมากกว่าหนีสิ้นหมนุเวียน   และจากอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุ
เร็ว  เท่ากับ  0.32 เท่ามากกว่าในปี 2561 ที่เท่ากับ 0.70 เท่า  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า  บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์
หมนุเวียนที่สามารถเปล่ียนเป็นเงินสด มากกว่าหนีสิ้นหมนุเวียน  ซึ่งเป็นความเส่ียงในการช าระหนีข้องบริษัทและบริษัท
ย่อยอาจมีนอ้ยกว่าที่ควรจะเป็น   และจากอตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้  ประจ าปี 2561  เท่ากับ  (9.73)  
เท่า  เปรียบเทียบกับปี  2561  เท่ากับ (7.86) เท่า  แสดงใหเ้ห็นประสิทธิภาพในการช าระดอกเบีย้ลดลงบา้ง  แต่ก็ยงัมี
ความสามารถในการช าระดอกเบีย้ไดต้ามเงื่อนไขการกูย้ืมได ้

 
 

ปัจจัยทีอ่ำจมีผลต่อกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินในอนำคต 
บรษิัท มีแหล่งที่มาของรายไดห้ลกั จากการรบังานผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสงู เสาโทรคมนาคม สถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่ง

มีความผนัแปรตามปริมาณงานที่บริษัทไดร้บั  ในอนาคตหากบริษัทไม่สามารถประกวดราคาประมลูงานได ้หรือไม่ไดร้บั
งานจากเจา้ของงานหรือผูร้บัเหมาหลกั จะส่งผลใหร้ายไดข้องบริษัทไดร้บัผลกระทบตามไปดว้ย อย่างไรก็ตาม จากปัจจยั
ความเส่ียงดา้นความผันผวนของรายไดท้ี่อาจเกิดขึน้ดงักล่าว ท าใหบ้ริษัทมุ่งมั่นพฒันาบุคลากรและการใชเ้ทคโนโลยีที่
ทนัสมยั เพื่อใหก้ารผลิตงานส่งมอบใหล้กูคา้ใหม้ีคณุภาพท่ีดีเยี่ยม ไดม้าตรฐานสากล และส่งมอบงานตรงต่อเวลาในราคา
ที่เหมาะสมเป็นที่พึงพอใจแก่ลกูคา้ เพื่อรกัษาฐานลกูคา้ใหเ้ติบโตไปดว้ยกันอย่างยั่งยืน ตามวิสยัทศันข์องบริษัท ที่ไดร้บั
ความไวว้างใจสงูสดุจากลกูคา้ 
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บรษัิทไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีฉบบันีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงั บริษัท

ขอรบัรองว่า ขอ้มูลดงักลา่วถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มลูทีควรตอ้งแจง้ใน

สาระสาํคญั นอกจากนี บรษัิทขอรบัรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินทีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มลูอย่าง

ถกูตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเกียวกบัฐานะการเงิน  ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัท

ยอ่ยแลว้ 

(2)  บริษัทไดจ้ัดใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มูลทีดี เพือใหแ้น่ใจว่าบริษัทไดเ้ปิดเผยข้อมูลในส่วนทีเป็น

สาระสาํคญัทงัของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทงัควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบ

ดงักลา่ว 

(3)  บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในทดีี และควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และ

บริษัทไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณวนัที 31 ธันวาคม 2562 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแลว้ ซึงครอบคลมุถึงขอ้บกพรอ่งและการเปลียนแปลงทีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน 

รวมทงัการกระทาํทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทาํรายงานทางการเงินของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย 

ในการนี เพอืเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทบีรษัิทไดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้ 

บรษัิทไดม้อบหมายให ้นายมณฑล  เชตวุลัลภกลุ  เป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสารนีไวท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใด

ไม่มีลายมือชือของ  นายมณฑล   เชตุวลัลภกุลกาํกบัไว ้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูทีบริษัทไดร้บัรองความถกูตอ้ง

ของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้ 
 

ชอื ตาํแหน่ง ลายมือชอื 

1  นายวฒุิชยั ลีนะบรรจง ประธานกรรมการ -วฒุิชยั  ลีนะบรรจง-. 

2  นายธีรชยั ลีนะบรรจง ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร -ธีรชยั   ลีนะบรรจง- 

3  นางสาวอรชลุ ี หลอ่สมิทธิกลุ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส -อรชลุ ี หลอ่สมิทธิกุล- 

    

ชอื ตาํแหน่ง ลายมือชอื 

ผู้รับมอบอาํนาจ 
  

นายมณฑล เชตวุลัลภกลุ เลขานกุารบรษัิท -มณฑล   เชตวุลัลภกลุ-. 

 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ  ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้ควบคุมการท าบัญชี 
 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
 
อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถอืหุ้นใน
บริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ ์

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

1. นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง 
 
ต าแหน่ง : 

 ประธานกรรมการบรษัิท 

 ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

 กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั 
 
 
 
 
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 
วนัท่ี 10 กนัยายน2551 

55  ปรญิญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ 
คณะนิตศิาสตร ์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 ปรญิญาโท  สาขาบรหิารธุรกิจ  
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปรญิญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์   
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 
 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ารเป็น
กรรมการ   จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Directors Accreditation Program 
(DAP)  

     รุน่ 78/2009 

 Financial Statements for Directors 
(FSD)  รุน่ 4/2009 

 
 

-ไม่มี- เป็นลกูพ่ีลกูนอ้ง 
กบั 

นายธีรชยั 
ลีนะบรรจง 

ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม จ านวน 2 แห่ง 

ปี 2551- ปัจจบุนั 
 

ประธานกรรมการบรษัิท 
ประธานกรรมการบรหิาร 

รกัษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

บมจ. แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค์ 

ปี 2561- ปัจจบุนั 
ปี 2551- ปัจจบุนั 
 
ปี 2557 –ก.ย.2562                   

กรรมการผูจ้ดัการ 
ประธานกรรมการบรษัิท 
ประธานกรรมการบรหิาร 

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

บมจ. ระยองไวร ์อินดสัตรีส ์

ด ารงต าแหน่งบริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน จ านวน  11 แห่ง 
ปี 2551-ปัจจบุนั 
ปี 2560-ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการบรษัิท 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บจก. เอ็นเนซอล 

ปี 2553-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บจก. ไปป์ ไลน ์เอ็นจิเนียริ่ง 

ปี 2555-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจก. เอเวอรก์รีน ไบโอแมส 

ปี 2556-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจก. ดบัเบิล้ย ูเจ ซี เอ็นเตอรไ์พรส ์
ปี 2558-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจก. พาราไดซก์รีน เอนเนอย่ี 

ปี 2558-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจก. ยดูบับลวิซี โกเมน ไบโอแมส 

ปี 2558-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจก. อลัตรา้ เอเซีย 
ปี 2559-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจก. ยดูบับลวิซี อ าพนั ไบโอแมส 
ปี 2559-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท บจก. สตกึ ไบโอแมส 

ปี 2560-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท UWC (Cambodia) Co.,Ltd. 
   ปี 2560-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท Interglob Investment Co., Ltd. 

 

เอกสารแนบ1 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถอืหุ้นใน
บริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ ์

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2.  นายธีรชัย   ลีนะบรรจง 
 
ต าแหน่ง : 

 รองประธานกรรมการบรษัิท 

 ประธานกรรมการบรหิาร 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

 กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั 
 
 
 
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 
วนัท่ี 27 มีนาคม 2556 
 
 

48 
 ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกิจ   

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ปรญิญาตรี คณะบรหิารธุรกิจ (เอกการตลาด)  

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 
 
 
 
 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ารเป็นกรรมการ   
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

 Directors Accreditation Program  (DAP)  
รุน่ 104/2013  

 Role of the Chairman Program (RCP) 
รุน่ 45/2019 

-ไม่มี- เป็นลกูพ่ีลกูนอ้ง กบั
นายวฒุชิยั 
ลีนะบรรจง 

ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม จ านวน 2 แห่ง 

2562- ปัจจบุนั 
2556-ปัจจบุนั 

รองประธานกรรมการบรษัิท 
กรรมการบรษัิท 
กรรมการบรหิาร 

บมจ. แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค์ 

ปี 2559-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บมจ. ระยองไวร ์อินดสัตรีส ์

ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบียนอืน่จ านวน  1 แห่ง 

ปี2559-ปัจจบุนั 
ปี2560-ปัจจบุนั 

กรรมการบรษัิท 
กรรมการบรหิาร 

บมจ. ไดเมท (สยาม) 

ด ารงต าแหน่งบริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน จ านวน  9  แห่ง 

ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. เอเวอรก์รีน ไบโอแมส 

ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. พาราไดซ ์กรีน เอนเนอย่ี 

ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. ยดูบับลวิซี โกเมน ไบโอแมส 

ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก.อลัตรา้ เอเซีย 

ปี 2559-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. ดบัเบิล้ย ูเจซี เอ็นเตอรไ์พรส ์

ปี 2559-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. ยดูบับลวิซี อ าพนั ไบโอแมส 

ปี 2559-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. สตกึ ไบโอแมส 

ปี 2560-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท UWC (Cambodia) Co.,Ltd. 

ปี 2560-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท Interglob Investment Co.,Ltd. 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 

 

 
อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถอืหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ ์

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

3.  ร้อยต ารวจโท ศิวะรักษ ์ พนิิจารมณ ์
 
ต าแหน่ง : 

 กรรมการบรษัิท 

 กรรมการอิสระ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 
วนัท่ี 5 ตลุาคม 2552 

69  Master of Arts in Public Administration, Minnesota State 
University, U.S.A. 

 ปรญิญาตรี สงัคมศาสตร ์(รฐัศาสตร)์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 ประกาศนียบตัรทางบญัชี UCLA, California, U.S.A. 
 ประกาศนียบตัรดา้นภาษี H&R BLOCK TAX SCHOOL, 

California, U.S.A. 
 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตมลรฐั California, U.S.A 
 ผูต้รวจสอบภายในรบัอนญุาตจากสมาคมผูต้รวจสอบภายใน

สากล (The IIA) 
 ผูต้รวจสอบดา้นการทจุรติรบัอนญุาตจากสมาคมตรวจสอบ

ดา้นการทจุรติสากล (The ACFE) 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ารเป็นกรรมการ   จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Directors Accreditation Program  (DAP)  รุน่ 14/2004 

 Directors Certification  Program  (DCP)  รุน่ 44/2004 

 Audit Committee  Program  (ACP)  รุน่ 16/2007 

 Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 24/2009 

 How to Measure the Success of Corporation Strategy รุน่ 
4/2014  

 Successful Formulation & Execution of Strategy รุน่ 
20/2014  

 Chartered Director Class (CDC) รุน่ 9/2015  

-ไม่มี- -ไม่มี- ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบียนอืน่   จ านวน  2 แห่ง 

     ปี 2551- ปัจจบุนั 
 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. ทีทีซีแอล 

ปี 2553-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บมจ.  Ini3 Digital 

ด ารงต าแหน่งบริษัทอืน่ทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียนจ านวน  2 แห่ง 

ปี 2555-ปัจจบุนั 
 
ปี 2562-ปัจจบุนั 

กรรมการบรษัิท 
 

กรรมการตรวจสอบ 

บจก. Lee and 
Phinicharomna 
บจก. EFINX 

ด ารงต าแหน่งบริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน    -ไม่ม-ี 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถอืหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ ์

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

4. นายเพยีรชัย  ถาวรรัตน ์
 
ต าแหน่ง : 

 กรรมการบรษัิท 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

 
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 
17 ธนัวาคม 2558 
 

61  ปรญิญาเอก รฐัประศาสนศาสตรด์ษุฎีบณัฑิต 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุ(ีDoctor  Candidate) 

 ปรญิญาโท  รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑิต  
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุ ี

 ปรญิญาตรี  คณะวิทยาศาสตรบ์ณัฑิต  มหาวิทยาลยัศรี
นครนิทรว์ิโรฒ  ประสานมิตร 
 

 
 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ารเป็นกรรมการ   จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director  Certification  Program  (DCP 198)   

 Role of the Chairman Program  (RCP 36/2015) 

 Ethical Leadership Program (ELP 8/2560) 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบียนอืน่   -ไม่ม-ี 

ด ารงต าแหน่งบริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน   -ไม่ม-ี 

ด ารงต าแหน่งบริษัทอืน่ทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียนจ านวน5  แห่ง 

ปี 2560-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. ไทยไพรเวทโพสต ์

ปี 2550-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก.พีซีทีเอเชียประกนัภยั  
สปป.ลาว 

ปี 2547-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. ไวนเ์ลคเจน้ท ์

ปี 2540-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. พีซีทีบี 

ปี 2540-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. พีซีทีแอล 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถอืหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ ์

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

5.ดร.นท ี นาคธนสุกาญจน ์
 
ต าแหน่ง : 

 กรรมการบรษัิท 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 
25ตลุาคม 2559 
 

54  ปรญิญาเอก บรหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต (การเงิน)   
โครงการปรญิญาเอกรว่มมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั และสถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร ์

 ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

 ปรญิญาตรี นิตศิาสตร ์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร(์ไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่ารเป็นกรรมการ   จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Directors Accreditation Program  (DAP)  
 รุน่ 134/2017 

 
 
 
 
 

14,000,000 หุน้ 
คดิเป็น 0.11 % 

-ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบียนอืน่   -ไม่ม-ี 

ด ารงต าแหน่งบริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน   -ไม่ม-ี 

ด ารงต าแหน่งบริษัทอืน่ทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียนจ านวน 1  แห่ง 

ปัจจบุนั อาจารยว์ิทยาลยั
นานาชาต ิสาขา
นวตักรรมดจิิตลั 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถอืหุ้นใน
บริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ ์

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

6.นางสาวอรชุลี   หล่อสมทิธิกุล 
 
ต าแหน่ง : 

 กรรมการบรษัิท 

 กรรมการบรหิาร 

 รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส สายการเงิน
และบญัชี 

 กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั 
 

วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 
วนัท่ี 14 สงิหาคม 2562 
 

51  ปรญิญาโท การเงิน มหาวิทยาลยั เซนตห์ลยุส ์ 
สหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาตรี  คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัชี   
จฬุาลงกรณ ์มหาวิทยาลยั 

 
 
 
 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ารเป็นกรรมการ   จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Directors Accreditation Program (DAP)   
รุน่ 123/2016 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบียนอืน่  จ านวน 1 แห่ง 

พ.ค. 2557-ปัจจบุนั 
กรรมการบรษัิท 

กรรมการตรวจสอบ 
บมจ. พีเออี 

ด ารงต าแหน่งบริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน  -ไม่ม-ี 

ด ารงต าแหน่งบริษัทอืน่ทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียนจ านวน 1 แห่ง 
เม.ย. 2558-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท 

กรรมการตรวจสอบ 
บจก.แมสเทคลงิค ์
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถอืหุ้นใน
บริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ ์

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

7.นายมณฑล   เชตุวัลลภกุล 
 
ต าแหน่ง : 

 กรรมการบรษัิท 

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 กรรมการบรหิาร 

 กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

 รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชี 

 เลขานกุารบรษัิท 

 กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั 

 ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและ
การเงิน 

 
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 
วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ ์2553 
 

51  ปรญิญาโท  สาขาบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาตรี  สาขาการบญัชี   
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 
 
 
 
 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ารเป็นกรรมการจาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

 Directors Accreditation  Program  (DAP)  รุน่  
82/2010   

-ไม่มี- -ไม่มี- ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม จ านวน 1 แห่ง 

ปี2553-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท 

กรรมการบรหิาร 
บมจ.แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค์ 

ด ารงต าแหน่งบริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน จ านวน 8  แห่ง 

ปี 2553 -ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. เอ็นเนซอล 
ปี 2555 -ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก.เอเวอรก์รีน ไบโอแมส 

ปี 2556 -ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก.ดบัเบิล้ยเูจซี เอ็นเตอรไ์พรส ์
ปี 2558 -ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. พาราไดซ ์กรีน เอนเนอย่ี 
ปี 2558 -ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. ยดูบับลวิซี โกเมน ไบโอแมส 
ปี 2558 -ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก.อลัตรา้ เอเซีย 

ปี 2559 -ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. ยดูบับลวิซี อ าพนั ไบโอแมส 

ปี 2559 -ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. สตกึ ไบโอแมส 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถอืหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ ์

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

8.  นายสุรพงศ ์  แซ่ย่อง 
 
ต าแหน่ง : 

 กรรมการบรษัิท 

 กรรมการบรหิาร 

 รองกรรมการผูจ้ดัการสายพฒันาธุรกิจและ
ปฏิบตักิาร 

 กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั 
 
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 
วนัท่ี 14สงิหาคม 2562 
 

 
 

57  ปรญิญาตรี คณะเศรษฐศาสตร ์
Simon Fraser University, Canada 

 
 
 
 
 
 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ารเป็นกรรมการจากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Directors Accreditation  Program  (DAP)  
รุน่165/2019 

 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบียนอืน่   -ไม่ม-ี 

ด ารงต าแหน่งบริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน  -ไม่ม-ี 

ด ารงต าแหน่งบริษัทอืน่ทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียนจ านวน -ไม่ม-ี 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถอืหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ ์

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

9.นายศราวุฒิ  ทรัพยม์ากม ี
 
ต าแหน่ง : 

 กรรมการบรษัิท 

 กรรมการบรหิาร 

 กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายธุรกิจเสาสง่ 

 กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั 
 
 
 

 
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 
วนัท่ี 14 สงิหาคม  2562 
 

51 
 ปรญิญาโท  วิศวกรรมก่อสรา้ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลตะวนัออกวิทยาเขตอเุทนถวาย 

 ปรญิญาตรี  วิศวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  วิทยาเขตอุ

เทนถวาย 

 
 
 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ารเป็นกรรมการ   จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Directors Accreditation  Program  (DAP)  
 รุน่165/2019 

  Financial Statements for  Directors  (FSD)  
 รุน่40/2019 
 

 

  

  

-ไม่มี- -ไม่มี- ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบียนอืน่ จ านวน  - ไม่ม-ี 

ด ารงต าแหน่งบริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน  -ไม่ม-ี 

ด ารงต าแหน่งบริษัทอืน่ทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน  -ไม่ม-ี 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถอืหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ ์

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

10.นายโชคชัย  เนียมรัตน ์
 
ต าแหน่ง : 

 กรรมการบรหิาร 

 กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

 รองกรรมการผูจ้ดัการ สายบรกิารองคก์ร 
 

 
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 
วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2561 
 

55 
 ปรญิญาตรี  วิศวกรรมศาสตร ์สาขาอตุสาหการ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
 
 
 
 
 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ารเป็นกรรมการ   จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 DirectorCertification  Program  (DCP)     รุน่84/2007 

 Financial Statements for Directors  รุน่ 9/2010 
 

  

  

-ไม่มี- -ไม่มี- ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบียนอืน่ จ านวน 1 แห่ง 

ปี2550– ปี 2557 
ปี 2560 – ปัจจบุนั 

กรรมการบรษัิท 
กรรมการบรษัิท
กรรมการบรหิาร 

บมจ. ไดเมท (สยาม) 

ด ารงต าแหน่งบริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน  -ไม่ม ี- 

ด ารงต าแหน่งบริษัทอืน่ทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน  -ไม่ม ี- 
ปี 2561-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. เอเช่ียน คอรโ์รชั่น 

คอนโทรล เทคโนโลย่ี 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถอืหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ ์

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

11.นายรณกฤต   ภริมยภ์ักด ี
 
ต าแหน่ง : 

 กรรมการบรหิาร 

 กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

 ผูอ้  านวยการฝ่ายผลติ 
 

 
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 
วนัท่ี 13 สงิหาคม 2562 
 

56 
 ปรญิญาโท คณะศกึษาศาสตร ์สาขาอตุสาหกรรมศกึษา  

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

 ปรญิญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาเทคโนโลยีการ

ผลติ  มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 

  

  

-ไม่มี- -ไม่มี- ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบียนอืน่ จ านวน –ไม่ม-ี 

ด ารงต าแหน่งบริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน  -ไม่ม ี- 

ด ารงต าแหน่งบริษัทอืน่ทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน  -ไม่ม ี- 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถอืหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ ์

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

12. นางสาวลภัสรินทร ์ ไกรวงษว์ณิชรุ่ง 
 
 
ต าแหน่ง : 

 กรรมการบรหิาร 
 

 
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 
วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2562 
 

35 
 ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รามค าแหง 

 ปรญิญาตรี  คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ารเป็นกรรมการ   จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Directors Accreditation  Program  (DAP)  
 รุน่150/2018 

  

  

-ไม่มี- -ไม่มี- ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม จ านวน 2 แห่ง 

ปี 2561- ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท        
กรรมการบรหิาร 

บมจ.แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง 
เน็ตเวิรค์ 

ปี 2562-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน 

บมจ. ระยองไวรอ์ินดสัตรีส ์

ด ารงต าแหน่งบริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน จ านวน  2 แห่ง 

ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. ไปป์ไลน ์เอ็นจิเนียริ่ง 
ปี 2561-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. เอ็นเนซอล 
ด ารงต าแหน่งบริษัทอืน่ทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 1 แห่ง 
ปี 2561-ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บจก. ลภสัรนิทรบ์ิสซเินส แอนด์

ลอว ์
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมดูแลการท าบัญช ี

 

 
ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 

 
อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส่วนการ 
ถอืหุ้นในบริษัท 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ ์

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

1.นางสาวนิตกิาร  สกุลด ี
 
ต าแหน่ง : 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

 ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี 
 
วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 
วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2559 
 

55 
 ปรญิญาตรี บญัชี  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
 
 
 
 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ารเป็นผู้ควบคุมดูแลการท า
บัญช ี
อบรมตอ่เน่ืองดา้นบญัชี จ านวน  12 ชั่วโมง 

 
 

  

  

-ไม่มี- -ไม่มี- ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบียนอืน่ –ไม่ม-ี 

ด ารงต าแหน่งบริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน  -ไม่ม ี- 

ด ารงต าแหน่งบริษัทอืน่ทีม่ใิช่บริษัทจดทะเบียน  -ไม่ม ี- 
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เอกสำรแนบ 2 
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 
 

 
  
  

UKB UAB SBM UTA UTAS PGE UWCC

1 นายวฒิุชยั    ลีนะบรรจง C C C C   - C C

2 นายธีรชยั     ลีนะบรรจง D D D D C D D

3 นางสาวอรชลุี   หลอ่สมิทธิกลุ D D D D D D   -

4 นายมณฑล   เชตวุลัลภกลุ D D D D   - D   -

5 นายสรุพงศ ์  แซย่อ่ง   -   -   -   - D   -   -

6 นายโชคชยั   เนียมรตัน์   -   -   -   - D   -   -

7 นายก่อพงศ ์  เดชทวีประเสรฐิ   -   -   -   - D   -   -

8 Mr. Rico Padilla Abarentos   -   -   -   - D   -   -

9 Mr. Tan  Aaron Hongseong   -   -   -   - D   -   -

10 Mr. Sitat  Vila Ung   -   -   -   -   -   - D

C หมายถึง ประธานกรรมการ

D หมายถึง กรรมการ

UKB      =   บรษัิท ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั

UAB      =   บรษัิท ยดูบับลิวซี อ  าพนั ไบโอแมส จ ากดั

SBM บรษัิท สตกึ ไบโอแมส จ ากดั

UTA บรษัิท อลัตรา้ เอเชีย จ  ากดั

UTAS Ultra Asia Singapore PTE. LTD.

PGE บรษัิท พาราไดซ ์กรนี เอนเนอยี่ จ  ากดั

UWCC บรษัิท ยดูบับลิวซีซี (กมัพชูา) จ ากดั

รายช่ือกรรมการ
บริษัทย่อย
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เอกสำรแนบ 3 
 
 
 

หัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน   : นายคมวฒุิ พรนราดล 
พนักงำน บริษัท แคปปิทอล  เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค์ จ ำกัด  (มหำชน) -  บริษัทใหญ่ 
 
 

ประวัตหัิวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน 
 

นำยคมวุฒ ิ   พรนรำดล 
 

อำยุ       :  51 ปี    
จ ำนวนหุ้นในบริษัทยอ่ย                 :   -หุน้ 
สัดส่วนกำรถอืหุน้     :  -  %  
ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  :  ไมม่ี  

คุณวุฒทิำงกำรศึกษำสูงสุด      
 ปรญิญาตร ี คณะบรหิารธุรกิจ (สาขาวชิาการบญัชี)  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

กำรอบรมบทบำทหน้ำทีก่ำรเป็นหวัหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน 
 หลกัสตูรการจดัท ากระดาษท าการเพื่อมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นในองคก์ร รุน่ท่ี 2/61 
 กรอบของการบรหิารความเสีย่ง 
 สดุยอดเทคนิคที่ดีที่สดุของการใชร้ะบบควบคมุภายในเพื่อประโยชนส์งูสดุของธุรกิจ 
 การตรวจสอบและการควบคมุภายใน 
 สรุปประเด็นความผิดพลาดของนกับญัชี 
 หลกัสตูรความส าคญัของจรยิธรรมและการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

ต ำแหน่งทีส่ ำคัญในปัจจุบนั 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บรษัิท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค์ จ ากดั (มหาชน) 
 เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ บรษัิท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค์ จ ากดั (มหาชน)และบรษัิทในเครอื 

 

ประสบกำรณท์ ำงำน 
 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บรษัิท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) 
 หวัหนา้หนว่ยตรวจสอบภายใน บรษัิท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน)  
 ผูต้รวจประเมินระบบคณุภาพภายใน ( Internal Quality  Auditor ) ISO 2000:9001   

      (ไดร้บัการอบรมจาก Moody International Certified Body)  
 เลขานกุารคณะกรรมการบรหิารระบบคณุภาพ ( Steering Committee)  บรษัิท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) 
 เลขานกุารคณะท างานระบบบรหิารคณุภาพ ( Working Team)  บรษัิท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) 

รำยละเอียดเกีย่วกับหวัหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน 
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รำยละเอียดเกีย่วกับรำยกำรประเมินทรัพยส์ิน 
 

 -ไมมี่-  
 

 

 

เอกสำรแนบ 4 
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เอกสารแนบ 5 

อื่น ๆ 
 
-ไมม่ี- 

 
 

 

 
 

 
 


