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กว่ำ 53 ปี ที่บริษัท เอือ้วิทยำ จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูผ้ลิตเสำสง่ไฟฟ้ำแรงสงูรำยแรกของประเทศ ด ำเนินธุรกิจผลิตและ
จ ำหนำ่ยเสำสง่ไฟฟำ้แรงสงู โดยบรษัิทไดร้บักำรรบัรองจำกกำรไฟฟำ้ฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 

นอกจำกนี ้บริษัทยงัเป็นผูผ้ลิตเสำโทรคมนำคมใหก้บัผูใ้หบ้ริกำรเครือข่ำยโทรศพัทม์ือถือในประเทศทกุรำยรวมถึงลกูคำ้
ในต่ำงประเทศ และบริษัทไดข้ยำยธุรกิจไปในต่ำงประเทศ เพื่อสรำ้งแหล่งที่มำของรำยไดใ้หม้ำกขึน้ โดยเป็นธุรกิจใหเ้ช่ำเสำ
โทรคมนำคม ซึง่จะมีสญัญำเช่ำระยะยำวกบับรษัิทผูใ้หบ้รกิำรเครอืขำ่ยโทรศพัทม์ือถือชัน้น ำในตำ่งประเทศ 

 
1.1 วิสัยทัศน ์ และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 
 

วิสัยทัศน ์
เป็นบรษัิทชัน้น ำที่ด  ำเนินธุรกิจโครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นไฟฟำ้และโทรคมนำคม ทัง้ในประเทศและภมูภิำคอำเซียน  
 
พันธกิจ 
1. น ำประสบกำรณท์ี่มกีวำ่ 53 ปี มำใชพ้ฒันำศกัยภำพภำยในองคก์ร ทัง้ในดำ้นวิศวกรรม ผลติภณัฑ ์               

เทคโนโลยีกำรผลติ รวมถึงบคุลำกร  
2. ขยำยธุรกิจจำกพืน้ฐำนและประสบกำรณท์ี่มี เพื่อสรำ้งรำยไดแ้ละก ำไรท่ีมีสม ่ำเสมอ 
3. น ำนวตักรรมดำ้นไฟฟำ้และโทรคมนำคมมำประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจ  เพื่อสรำ้งคณุคำ่ใหก้บัองคก์ร 
4. ขยำยเครอืขำ่ยและสนบัสนนุพนัธมิตรทำงธุรกิจ  เพื่อกำรเติบโตของธุรกิจรว่มกนัอยำ่งยั่งยืนในระยะยำว  

 
เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 
1. ในฐำนะที่บริษัทเป็นผูผ้ลิตเสำส่งไฟฟ้ำแรงสงูรำยแรกของประเทศไทยและเป็นผูน้  ำของธุรกิจเสำส่งไฟฟ้ำแรงสงู 

และเสำโทรคมนำคมในประเทศ  บริษัทมุ่งมั่นที่จะพฒันำองคก์รใหม้ีประสิทธิภำพเพื่อสรำ้งควำมแข็งแกรง่ ควำม
มั่นคง และกำรเจรญิเติบโตในระยะยำว 

2. พฒันำและปรบัปรุงประสิทธิภำพในกำรผลิต เพื่อสรำ้งควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรไดอ้ยำ่งยั่งยืน และรองรบักำร
เติบโตของธุรกิจ ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ 

3. แสวงหำโอกำสกำรลงทนุทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ที่สำมำรถสรำ้งควำมมั่นคงทำงดำ้นรำยไดใ้นระยะยำว 
บรหิำรควำมเสีย่งได ้ 

 
 
 
 
 
 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 

ปี 2555 -    บริษัทไดน้ ำหุน้สำมญัเขำ้จดทะเบียนกับตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอไอ (mai) เมื่อวนัที่ 12 กรกฎำคม 
2555 ดว้ยทนุจดทะเบียนเบือ้งตน้ 350,000,000 ลำ้นบำท  

ปี 2558 -     เขำ้ลงทนุ ในบรษัิท พำรำไดซ ์กรนีเอนเนอยี่ จ ำกดั (PGE)  ประกอบธุรกิจพืชพลงังำนและแก๊สชีวภำพ 
- เขำ้ลงทุน ในบริษัท ไดเมท (สยำม) จ ำกัด (มหำชน)(DIMET) ในสดัส่วนรอ้ยละ 24.50 ของทุนจด

ทะเบียนและเรียกช ำระแลว้ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและเป็นผูแ้ทนจ ำหน่ำยสีป้องกนัสนิม สีกนัควำม
รอ้น และสกีนัสนิม ที่ใชใ้นอตุสำหกรรม  

- เขำ้ลงทนุ ในบรษัิท ยดูบับลวิซี โกเมน  ไบโอแมส จ ำกดั (UKB) ประกอบธุรกิจโรงไฟฟำ้ชีวมวล ตัง้อยู่
ที่ อ  ำเภอเมืองนครรำชสมีำ จงัหวดันครรำชสมีำ มีก ำลงักำรผลติติดตัง้ 9.9 เมกะวตัต ์ 

ปี 2559 - เขำ้ลงทนุ ในโรงไฟฟำ้ชีวมวล 2 แหง่ คือ 
1. บริษัท ยดูบับลิวซี  อ ำพนั ไบโอแมส จ ำกดั)(UAB) ตัง้อยู่ที่อ  ำเภอสตกึ จงัหวดับรุีรมัย ์  ก ำลังกำร

ผลติติดตัง้ 9.5 เมกะวตัต ์  
2. บริษัท สตึกไบโอแมส จ ำกดั (SBM) ตัง้อยู่ที่ อ  ำเภอสตึก จงัหวดับรุีรมัย ์ก ำลังกำรผลิตติดตัง้ 7.5 

เมกะวตัต ์
ปี 2560 - เขำ้ลงทนุ ในบริษัท สระบรุี เอ็นเนอรจี์ ซิสเท็มส ์2 จ ำกดั (SES 2) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำน

ขยะ ในสดัสว่นรอ้ยละ 30.00 
- เขำ้ลงทนุ ในบริษัท พำโนว่ำ จ ำกดั (PCL) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนขยะ ในสดัสว่นรอ้ยละ 

30.00 
- เขำ้ลงทุน ในบริษัท ยูดับบลิวซี (กัมพูชำ) จ ำกัด (UWCC) ประกอบธุรกิจโรงงำนไมส้บัเพื่อจัดหำ

วตัถดุิบเชือ้เพลงิปอ้นใหก้บัโรงไฟฟำ้ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยในสดัสว่นรอ้ยละ 70.00 
- เขำ้ลงทนุ ในบรษัิท อินเตอรโ์กลบ อินเวสเมนท ์จ ำกดั (IIC) ประกอบธุรกิจที่ดินในประเทศกมัพชูำ ใน

สดัสว่นรอ้ยละ 48.00 
ปี 2562 -     จัดตัง้บริษัทย่อยทำงออ้ม คือ Ultra Asia Singapore Pte. Ltd. (UAS) ในประเทศสิงคโปร ์โดย  มี

บรษัิท อลัตรำ้ เอเชีย จ ำกดั (ULA) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ย ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 100 
- หยุดด ำเนินธุรกิจบริษัท พำรำไดซ ์กรีน เอ็นเนอยี จ ำกัด (PGE)  และ บริษัท ยูดบับลิวซี  (กัมพูชำ) 

จ ำกดั (UWCC)   เพื่อหยดุภำระกำรขำดทนุตอ่เนื่อง 
ปี 2563 -    จัดตั้งบริษัทย่อยทำงอ้อม คือ SkyTowers Infra Inc.ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมี  Ultra Asia   

Singapore Pte. Ltd. ในประเทศสงิคโปรซ์ึง่เป็นบรษัิทยอ่ยทำงออ้ม ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 99.98% 
- จ ำหน่ำยสินทรพัยท์ี่เป็นเงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำชีวมวล ซึ่ งเป็นบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ บริษัท        

ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ำกดั บริษัท ยดูบับลิวซี อ ำพนั ไบโอแมส จ ำกดั และ บริษัท สตึก ไบโอ
แมส จ ำกดั  ก ำลงักำรผลติติดตัง้รวม 29.6 เมกะวตัต ์ในเดือนสงิหำคม 2563 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุน้ของกลุ่มบริษัท 
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รายละเอียดเงนิลงทุนและสัดส่วนเงนิทุนของบริษัท ในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม 
      ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2563 

 
ล ำดบั 

 
ช่ือบรษัิท 

 

ประเภทกิจกำรและลกัษณะ
ธุรกิจ 

 

ทนุที่ออกและเรยีกช ำระแลว้ 
% ถือหุน้ทัง้
ทำงตรงและ
ทำงออ้ม สกลุเงิน จ ำนวนเงิน 

บรษัิทยอ่ย (ถือหุน้ทำงตรง)     

1. บรษัิท อลัตรำ้ เอเชีย จ ำกดั ธุรกิจโทรคมนำคม บำท 35,500,000 99.99 

2. บรษัิท ยดูบับลวิซี (กมัพชูำ) จ ำกดั * ธุรกิจโรงงำนไมส้บั USD  25,000 70.00 

3. บรษัิท พำรำไดซ ์กรนี เอนเนอยี่ จ ำกดั * พืชพลงังำน บำท 250,000,000 65.00 

บรษัิทยอ่ย (ถือหุน้ทำงออ้ม)     
4. SkyTowers Infra Inc. ใหเ้ชำ่เสำสง่สญัญำณ

โทรคมนำคม 
PHP 11,000,000  99.98 

5. Ultra Asia Singapore Pte. Ltd. ธุรกิจบรหิำรจดักำร กำร
ด ำเนินธุรกิจในตำ่งประเทศ 

USD  1,000  100.00 

6. Ultra Network Pte. Ltd. ลงทนุในบรษัิทอื่น USD  1,000  100.00 

7. Ultra Asia Investment Pte. Ltd. ลงทนุในบรษัิทอื่น USD  1,000  100.00 

บรษัิทยอ่ย (ถือหุน้ทำงตรง) จ ำหนำ่ยระหวำ่งปี     
8. บรษัิท ยดูบับลวิซี โกเมน ไบโอแมส จ ำกดั  ** โรงไฟฟำ้ชีวมวล บำท 240,000,000 99.99 
9. บรษัิท  ยดูบับลวิซี อ ำพนั ไบโอแมส จ ำกดั ** โรงไฟฟำ้ชีวมวล บำท 159,375,000 99.99 

10. บรษัิท สตกึไบโอแมส จ ำกดั  ** โรงไฟฟำ้ชีวมวล บำท 166,250,000 99.99 

บรษัิทรว่ม     
1. บรษัิท อินเตอรโ์กลบ อินเวสเมนท ์จ ำกดั ธุรกิจขำยและใหเ้ชำ่

อสงัหำรมิทรพัย ์
USD 25,000 48.00 

2. บรษัิท สระบรุ ีเอ็นเนอรจี์ ซิสเท็มส ์2 จ ำกดั ธุรกิจโรงไฟฟำ้พลงังำนขยะ บำท 21,750,000 30.00 

3. บรษัิท พำโนวำ่ จ ำกดั ธุรกิจโรงไฟฟำ้พลงังำนขยะ บำท 22,216,075 30.00 

4. บรษัิท ไดเมท (สยำม) จ ำกดั (มหำชน) ผลติและจ ำหนำ่ยสปีอ้งกนั
สนิมและสอีตุสำหกรรม 

บำท 807,561,783 24.99 

 
หมายเหตุ:  * รำยกำรท่ี  2,3 หยดุกำรด ำเนินธุรกิจแลว้ 
    ** รำยกำรท่ี 8,9 และ 10 ขำยเงินลงทนุไปแลว้ โดยด ำเนินกำรเสรจ็สิน้ เมื่อ 21 สงิหำคม 2563 
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โครงสร้างรายได ้
 โครงสรำ้งรำยไดข้องบรษัิทและบรษัิทยอ่ย  ตำมงบกำรเงินรวมส ำหรบัปี 2563 ปี 2562 และ ปี 2561 สรุปดงันี ้

โครงสร้างรายได ้
ปี 2563 
(ลำ้นบำท) 

% 
ปี 2562 
(ลำ้นบำท) 

% 
ปี 2561 
(ลำ้นบำท) 

% 

เสำสง่ไฟฟำ้แรงสงู 344.27 72.67 530.96 80.10 878.54 80.83 

เสำโทรคมนำคม 7.63 1.61 16.43 2.48 41.84 3.85 

โครงสรำ้งสถำนีไฟฟำ้ยอ่ย 53.94 11.39 53.02 8.00 74.37 6.84 

โครงสรำ้งโลหะทั่วไป 10.11 2.13 38.73 5.84 31.57 2.90 

บรกิำรงำนชบุโลหะดว้ยควำมรอ้น               
(ชบุกลัวำไนซ)์  

3.64 0.77 5.48 0.83 0.27 0.02 

จ ำหนำ่ยสนิคำ้อตุสำหกรรม 5.23 1.10 8.30 1.25 10.42 0.96 

จ ำหนำ่ยสนิคำ้อื่น  - - - - 7.96 0.73 

รำยไดอ้ื่น  * 48.95 10.33 9.92 1.50 41.87 3.85 
รวม 473.77 100.00 662.84 100.00 1,086.84 100.00 

รายได้จากโรงไฟฟ้า **       

จ ำหนำ่ยกระแสไฟฟำ้ 257.58 96.65 459.62 99.82 422.87 99.40 

รำยไดอ้ื่น ๆ  *** 8.94 3.35 0.85 0.18 2.56 0.60 
รวม 266.52 100.00 460.47 100.00 425.43 100.00 

รวมทั้งหมด 740.29  1,123.31  1,512.27  

 
หมำยเหต:ุ  รำยไดอ้ื่น ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรขำยเศษวตัถดุบิ ดอกเบีย้รบั และก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยทรพัยส์นิเป็นตน้ 
 
2.1 ลักษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

กำรประกอบธุรกิจของบรษัิท สำมำรถแบง่ออกไดเ้ป็น 4 กลุม่ ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ธุรกิจการผลิต 
บรษัิทท ำธุรกิจออกแบบและผลติเสำสง่ไฟฟำ้แรงสงูและเสำโทรคมนำคม  ประกอบดว้ย 
1.1 เสำสง่ไฟฟำ้แรงสงูและเสำโทรคมนำคม 

1.1.1 เสำส่งไฟฟ้ำแรงสูง  (High-Voltage Transmission Tower) ขนำดแรงดัน 115 kV / 230 kV / 500 kV 
ดว้ยควำมเช่ียวชำญของบคุคลำกรทำงดำ้นวิศวกรรมกำรออกแบบและกำรผลิต มีกำรควบคมุคณุภำพ
ตำมมำตรฐำนขัน้สงู บรษัิทไดร้บักำรรบัรองจำกกำรไฟฟำ้ฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 

1.1.2 โครงสรำ้งสถำนีไฟฟ้ำย่อย (Substation Steel Structure) เป็นเสำโลหะชุบโลหะดว้ยควำมรอ้น (ชุบกลั
วำไนซ)์ ที่รองรบัอปุกรณไ์ฟฟำ้ในสถำนีไฟฟำ้ยอ่ย  

2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
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1.1.3 เสำโทรคมนำคม (Telecommunication Tower) ที่มีควำมสงูตัง้แต ่20 เมตร ถึง 100 เมตร เพื่อติดตัง้
ในโครงขำ่ยโทรคมนำคมของบรษัิทชัน้น ำในประเทศไทย อำทิ AIS, DTAC, TrueMoveH, CAT และ 
TOT 

1.2 โครงสรำ้งโลหะ (Building and Frame, General Fabrication) 
เป็นชิน้งำนโลหะท่ีใชใ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำนขนำดใหญ่, โครงสรำ้งอำคำร, โครงหลงัคำลำนจอดเครือ่งบิน และ เสำ
ติดตัง้อปุกรณส์ง่สญัญำณรถไฟควำมเรว็สงู และรถไฟฟำ้ ที่ชบุโลหะดว้ยควำมรอ้น (ชบุกลัวำไนซ)์  

 
2. ธุรกิจการบริการ 

บริษัทใหบ้ริกำรชุบโลหะดว้ยควำมรอ้น (ชุบกัลวำไนซ)์  กับลกูคำ้ทั่วไปที่ตอ้งกำรน ำผลิตภณัฑชิ์น้งำนโลหะ 
เช่นเสำสง่ไฟฟำ้แรงสงูและเสำโทรคมนำคม มำชบุกลัวำไนซเ์พื่อใหผ้ลติภณัฑเ์หลก็คงทนตอ่กำรเกิดสนิมในระยะยำว 
ทัง้นีบ้ริษัทด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนที่ส  ำคญั ไดแ้ก่ มำตรฐำน ISO 1461 มำตรฐำนอเมริกนั ASTM A123, ASTM 
A153 มำตรฐำนองักฤษ BS 729 มำตรฐำนญ่ีปุ่ น JIS H 8641 และ JIS H 9124 มำตรฐำนออสเตรเลีย AS 1214 : 
AS/NZS 4680 และมำตรฐำนเยอรมนั DIN 50976 เป็นตน้ 
 

3. ธุรกิจการขาย 
บริษัทด ำเนินธุรกิจจัดจ ำหน่ำยสินคำ้อุตสำหกรรมจำกผูผ้ลิตชัน้น ำของโลกภำยใตแ้บรนด ์RENOLD จำก

ประเทศองักฤษและแบรนด์ ARNOLD จำกประเทศเยอรมนันี โดยมีสินคำ้หลกัไดแ้ก่อุปกรณส์่งก ำลงัประเภท โซ่ 
เฟือง มอเตอรแ์ละเกียรต์ำ่งๆ เป็นตน้ 
 

4. ธุรกิจพลังงาน 
ปี 2563 เป็นปีที่บริษัทมีกำรปรบัโครงสรำ้งกำรด ำเนินธุรกิจ โดยหยุดกำรด ำเนินธุรกิจและขำยเงินลงทนุใน

กิจกำรท่ีไมก่่อใหเ้กิดผลก ำไร ซึง่ธุรกิจพลงังำนเป็นหนึง่ในกำรปรบัโครงสรำ้งดงักลำ่ว  
บรษัิทไดจ้ ำหนำ่ยเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยซึง่ด  ำเนินธุรกิจพลงังำนไฟฟำ้ชีวมวล 3 แหง่ ก ำลงักำรผลติติดตัง้รวม 

29.6 เมกะวตัตใ์หแ้ก่ บรษัิท แอ๊บโซลทู คลนี เอ็นเนอรจี์ ้จ ำกดั (มหำชน) (ACE) ไดแ้ก่  
1. บรษัิท ยดูบับลวิซี โกเมน ไบโอแมส จ ำกดั (UKB)   
2. บรษัิท ยดูบับลวิซี อ ำพนั ไบโอแมส จ ำกดั (UAB) 
3. บรษัิท สตกึไบโอแมส จ ำกดั  (SBM) 
บรษัิทท่ีหยดุด ำเนินกิจกำร ไดแ้ก ่
1. บรษัิท พำรำไดซ ์กรนี เอนเนอยี่ จ ำกดั (PGE)  ธุรกิจผลติไฟฟำ้จำกมลูไก่ 
2. บรษัิท ยดูบับลวิซี (กมัพชูำ) จ ำกดั (UWCC)  ธุรกิจผลติไมส่บัในประเทศกมัพชูำ 

 
5. ธุรกิจให้เช่าเสาโทรคมนาคม 

   บรษัิทไดจ้ดัตัง้ SkyTowers Infra Inc. ในประเทศฟิลปิปินส ์ โดยกำรถือหุน้ผำ่นบรษัิทยอ่ยทำงออ้ม บรษัิท  
Ultra Asia Singapore Pte. Ltd. ในประเทศสงิคโ์ปร ์ เมื่อเดือนมิถนุำยน 2563 เพื่อด ำเนินธุรกิจสรำ้งและใหเ้ชำ่เสำ
โทรคมนำคมแก่ผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทม์ือถือในประเทศฟิลปิปินส ์ซึง่เป็นธุรกิจที่มีโอกำสในกำรเติบโตสงู 
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2.2 การตลาดและการแข่งขนั 
กลยุทธก์ารตลาด 

บรษัิทตระหนกัในเรือ่งควำมเหมำะสมในคณุภำพและรำคำของผลติภณัฑแ์ละบรกิำร รวมถงึกำรสง่มอบ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิำรท่ีตรงตอ่เวลำและกำรรกัษำควำมสมัพนัธก์บัคูค่ำ้ โดยมีกลยทุธท์ำงกำรตลำดที่ส  ำคญั ดงันี  ้
 

1. ด้านผลติภณัฑแ์ละบริการ 
ผลติและจ ำหนำ่ยสนิคำ้และบรกิำรท่ีมีคณุภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำน 

ธุรกิจกำรผลติ 
บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผูน้  ำในดำ้นคณุภำพผลติภณัฑ ์และกำรใหบ้ริกำรก่อนและหลงักำรขำย มุ่งเนน้กำรผลติ

สินคำ้ที่มีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำน โดยกำรออกแบบผลิตภณัฑด์ว้ยระบบคอมพิวเตอรท์ี่ทนัสมยั มีกำร
ตรวจสอบควบคมุคณุภำพทกุขัน้ตอนตำมมำตรฐำนอตุสำหกรรม และมำตรฐำน ISO9001 : 2015  

 

2. การส่งมอบสนิค้าทีต่รงต่อเวลา 
ธุรกิจกำรผลติ 

ธุรกิจกำรผลิตของบริษัทมีลกัษณะเป็นงำนโครงกำรที่มีกำรก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินงำนของแต่ละ
โครงกำรที่ตอ้งสง่มอบงำนอยำ่งชดัเจน ดงันัน้ กำรสง่มอบผลิตภณัฑ์ตำมแผนงำนลกูคำ้ใหต้รงตำมก ำหนดเวลำ จึง
เป็นสิง่ที่บรษัิทใหค้วำมส ำคญัเป็นอยำ่งมำก 

 

3. ประเภทลูกค้าและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
ธุรกิจกำรผลติ 
1. เสำสง่ไฟฟำ้แรงสงูและเสำโทรคมนำคม กลุม่ลกูคำ้เปำ้หมำยจะเป็นกลุม่ผูร้บัเหมำก่อสรำ้งจำกในและ

ตำ่งประเทศซึง่รบังำนจำกหนว่ยงำนภำครฐั เช่น กำรไฟฟำ้ฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) และกำรไฟฟำ้สว่น
ภมูิภำค (กฟภ.) 

2. โครงสรำ้งโลหะ  กลุม่ลกูคำ้เปำ้หมำยจะเป็นกลุม่ผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง และลกูคำ้รำยที่ตอ้งกำรรบับรกิำรประกอบ
และติดตัง้ชิน้งำนโลหะทั่วไป 

ธุรกิจกำรบรกิำร 
กำรใหบ้รกิำรรบัชบุโลหะดว้ยควำมรอ้น (ชบุกลัวำไนซ)์ เป็นกำรบรกิำรใหแ้ก่ลกูคำ้ทั่วไปท่ีตอ้งกำรน ำผลติภณัฑ์

มำชบุโลหะดว้ยควำมรอ้น (ชุบกลัวำไนซ)์ เพื่อใหผ้ลติภณัฑค์งทนตอ่กำรเกิดสนิม 
ธุรกิจกำรขำย 
กำรขำยสนิคำ้อตุสำหกรรมจะเนน้ไปท่ีกลุม่ลกูคำ้โรงงำนอตุสำหกรรม 

 

4. นโยบายราคา 
ธุรกิจกำรผลติ  ธุรกิจกำรบรกิำร และธุรกิจกำรขำย 

บรษัิทมีนโยบำยก ำหนดรำคำที่สำมำรถแขง่ขนัไดใ้นธุรกิจ โดยมุง่เนน้กำรบรหิำรตน้ทนุท่ีมีประสทิธิภำพ เพื่อ
ลดอตัรำกำรสญูเสยีจำกกำรผลติใหน้อ้ยที่สดุ ท ำใหบ้รษัิทสำมำรถก ำหนดรำคำขำยที่สำมำรถแขง่ขนัไดใ้นธุรกิจ 
ปัจจบุนับรษัิท มีนโยบำยกำรก ำหนดรำคำผลติภณัฑโ์ดยบวกเพิม่ก ำไรสว่นตำ่งจำกตน้ทนุ ซึง่ปัจจยัที่น  ำมำพิจำรณำ
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ในกำรก ำหนดรำคำประกอบดว้ย รำคำวตัถดุิบ คำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ท่ีใชใ้นกำรผลติ ควำมยำกง่ำยในกำรผลติ ช่วงเวลำที่
เสนอรำคำ จ ำนวนและปรมิำณงำน พรอ้มทัง้พิจำรณำประวตัิลกูคำ้แตล่ะรำยที่เคยมธีุรกรรมรว่มกนั  

 
5. การจัดจ าหน่ายและชอ่งทางการจัดจ าหน่าย  

ธุรกิจกำรผลติ 
บริษัทรบังำนจำกผูร้บัเหมำหลกัที่ชนะกำรประมลูงำน โดยเป็นงำนเสำสง่ไฟฟ้ำแรงสงู เสำโทรคมนำคมและ

โครงสรำ้งโลหะทั่วไปภำยในประเทศ นอกจำกนีย้งัผลติเสำโทรคมนำคมสง่ออกไปยงัตลำดตำ่งประเทศ  
ธุรกิจกำรบรกิำร 

บรษัิทใหบ้รกิำรชบุโลหะดว้ยควำมรอ้น (ชบุกลัวำไนซ)์ กบัลกูคำ้ทั่วไป  โดยมีลกูคำ้ใชบ้รกิำรสม ่ำเสมอ ลกูคำ้
ส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในอุตสำหกรรมประเภทรบัเหมำก่อสรำ้งทั่วไปและผูร้บัเหมำงำนโยธำ  อุตสำหกรรมผลิต
เครือ่งจกัรกล  อตุสำหกรรมเครือ่งท ำควำมเย็น และวิศวกรรมสรำ้งเครือ่งจกัร เป็นตน้ 
ธุรกิจกำรขำย 

บริษัท น ำเขำ้สินคำ้อตุสำหกรรม ประเภทอปุกรณส์ง่ก ำลงั โซ่ เฟือง เกียร ์คปัป้ิง และอื่นๆ จำกต่ำงประเทศ 
ภำยใตแ้บรนด ์RENOLD และ ARNOLD เพื่อจ ำหนำ่ยใหก้บัลกูคำ้กลุม่โรงงำนอตุสำหกรรมตำ่งๆ ไดแ้ก่ อตุสำหกรรม
ปนูซีเมนต ์ ปิโตรเคมี  วสัดกุ่อสรำ้ง  และผลติภณัฑอ์ำหำรแปรรูป เป็นตน้ 
ธุรกิจเสำโทรคมนำคมใหเ้ช่ำ 

บริษัทไดร้ิเริ่มโครงกำรลงทนุในบริษัทย่อยทำงออ้มในต่ำงประเทศ ตัง้แต่ปี 2563 เพื่อด ำเนินธุรกิจใหเ้ช่ำเสำ
โทรคมนำคม โดยบริษัทไดม้ีกำรขึน้ทะเบียนกบัหน่วยงำนภำครฐัในต่ำงประเทศ ซึ่งจะสำมำรถด ำเนินธุรกิจก่อสรำ้ง
สถำนีฐำน (Cell Site) และใหเ้ช่ำเสำโทรคมนำคมกบัผูใ้หบ้ริกำรมือถือชัน้น ำในต่ำงประเทศ เพื่อติดตัง้อุปกรณส์ง่
สญัญำณมือถือ โดยเป็นสญัญำเช่ำระยะยำวที่จะท ำใหบ้รษัิทสำมำรถสรำ้งรำยไดอ้ยำ่งตอ่เนื่อง 

 
2.3 ภาวะอุตสาหกรรม 
 
 อุตสาหกรรมเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้ายอ่ย 

อตุสำหกรรมเสำสง่ไฟฟำ้แรงสงูและสถำนีไฟฟ้ำยอ่ยยงัคงมีอตัรำกำรขยำยตวัอย่ำงตอ่เนื่องตำมแผนงำนพฒันำ
ระบบส่งไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ซึ่งมีแผนที่อยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรและแผนที่จะด ำเนินกำรในช่วงเวลำตำมแผนพฒันำก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 
(PDP 2018) ซึง่ประกอบดว้ยโครงกำรตำ่งๆ ดงันี ้(ขอ้มลูจำกส ำนกันโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน) 

- โครงกำรพฒันำระบบสง่ไฟฟำ้เพือ่สนองควำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟำ้ที่เพิ่มขึน้ 
- โครงกำรพฒันำระบบสง่ไฟฟำ้เพือ่เสรมิควำมมั่นคงระบบไฟฟำ้ 
- โครงกำรปรบัปรุงและขยำยระบบสง่ไฟฟำ้ที่เสือ่มสภำพตำมอำยกุำรใชง้ำน 
- โครงกำรระบบสง่ไฟฟำ้เพื่อรองรบักำรเช่ือมตอ่โรงไฟฟำ้ 
- โครงกำรเช่ือมโยงระบบสง่ไฟฟำ้ระหวำ่งประเทศแบบระบบตอ่ระบบ (Grid to Grid) 
- โครงกำรพฒันำระบบไฟฟำ้ตำมแผนแมบ่ทกำรพฒันำระบบโครงขำ่ยไฟฟำ้สมำรท์กรดิ ของประเทศไทย  
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อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคม 
อุตสำหกรรมเสำโทรคมนำคมภำยในประเทศ ยงัคงมีกำรขยำยโครงข่ำยเพื่อใหบ้ริกำรกับลกูคำ้ไดค้รอบคลมุ

ยิ่งขึน้ และเพื่อรองรบัเทคโนโลยี 5G ที่ก ำลงัจะเกิดขึน้ในอนำคต  
นอกจำกนี ้ภำพรวมอตุสำหกรรมดำ้นเทเลคอมในประเทศฟิลิปินสท์ี่บริษัทได้เขำ้ไปลงทนุท ำธุรกิจใหเ้ช่ำเสำเทเล

คอมนัน้  มีกำรขยำยตัวเนื่อง และประเทศฟิลิปปินสต์ิด 1 ใน 10 ของโลก ที่มีงบลงทุนสูงสุดดำ้นโทรคมนำคมเพื่อ
ปรบัปรุงกำรสื่อสำร จำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ท ำใหโ้ครงกำรเกิดกำรชะลอตวัในปี 2563 แต่มีกำร
ขยำยระยะเวลำโครงกำรจำกภำครฐับำลและลกูคำ้ซึง่จะมีกำรเดินหนำ้โครงกำร ในปี 2564 

 

อุตสาหกรรมโครงสร้างโลหะทั่วไป 
บรษัิทสำมำรถใหบ้รกิำรดำ้นกำรออกแบบงำนโครงสรำ้งโลหะทั่วไปใหเ้หมำะสมกบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ เพื่อ

รองรบังำนโครงสรำ้งพืน้ฐำนขนำดใหญ่ในประเทศที่มีควำมตอ้งกำรและขยำยตวัอย่ำงต่อเนื่อง  เช่น กำรก่อสรำ้งตำม
แผนพฒันำเศรษฐกิจภำคตะวนัออกในพืน้ท่ี EEC รวมถึงกำรลงทนุภำคเอกชน 
  

การบริการชุบโลหะดว้ยความร้อน (ชุบกัลวาไนซ)์ 
แนวโนม้ของผลิตภณัฑเ์หล็กที่มีควำมตอ้งกำรชบุโลหะดว้ยควำมรอ้น (ชุบกลัวำไนซ)์ เพื่อป้องกนัสนิมและกำรผุ

กรอ่นในระยะยำวกวำ่ 40-50 ปี มีเพิ่มขึน้ตลอดเวลำ ในอตุสำหกรรมก่อสรำ้งและโครงสรำ้งพืน้ฐำนขนำดใหญ่ เนื่องจำก
สภำวะแวดลอ้มปัจจบุนัมีสภำพอำกำศเป็นมลพิษและฝนกรดท่ีมีฤทธ์ิกดักรอ่นสงู ดงันัน้ โครงสรำ้งโลหะท่ีเป็นเหล็ก จึง
จ ำเป็นอยำ่งยิ่งที่จะตอ้งปอ้งกนัสนิมเพื่อควำมแข็งแรง 

 

การจ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม 
สินคำ้อุตสำหกรรม  ประเภทอุปกรณ์ส่งก ำลงั เช่น  โซ่ เฟือง เกียร ์และมอเตอร ์ เป็นอุปกรณ์ที่ใชใ้นโรงงำน

อตุสำหกรรมทั่วไป ควำมตอ้งกำรใชส้ินคำ้เพื่อกำรซอ่มแซมหรือปรบัเปลี่ยนอปุกรณเ์ครื่องจกัรมีเป็นประจ ำและต่อเนื่อง 
นอกจำกนัน้ควำมไวว้ำงใจในคณุภำพของสินคำ้ภำยใตแ้บรนด ์RENOLD ตลอดระยะเวลำกว่ำเกือบ 100ปี  รวมถึงกำร
ใหบ้ริกำรก่อนและหลงักำรขำยที่มีประสิทธิภำพ จึงเป็นสิ่งส  ำคญัที่ท  ำใหส้ินคำ้ของบริษัทยงัคงไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำก
ลกูคำ้เสมอมำ  

 
2.4    วัตถุดบิและชนิดของวตัถุดิบ 

ธุรกิจกำรผลติ 
กำรผลิตเสำส่งไฟฟ้ำแรงสงู  สถำนีไฟฟ้ำย่อย และเสำโทรคมนำคม มีวตัถุดิบที่ส  ำคญัคือ เหล็ก และสงักะสี มี

รำยละเอียดดงันี ้
(1)  เหลก็ฉำกขำเทำ่กนั ชัน้คณุภำพ SS400 ขนำดตัง้แต ่  L40x40x3 ถึง L200x200x20 
(2)  เหลก็ฉำกขำเทำ่กนั ชัน้คณุภำพ SS540 ขนำดตัง้แต ่  L75x75x6 ถึง L250x250x35 
(3)  สงักะส ีควำมบรสิทุธ์ิ 99.99% 
ดว้ยขอ้ก ำหนดของสินคำ้และมำตรฐำนสินคำ้ บริษัทจึงใชว้ตัถดุิบที่ผลิตในประเทศทัง้หมดโดยมีนโยบำยกำร

สั่งซือ้วตัถดุิบลว่งหนำ้บำงสว่นเพื่อบริหำรจดักำรตน้ทนุเพื่อใหไ้ดใ้กลเ้คียงกบัรำคำที่เสนอแก่ลกูคำ้ในช่วงที่รำคำวตัถดุิบ
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มีกำรผนัผวน นอกจำกนัน้บริษัทมีระบบกำรบริหำรและกำรจดักำรสินคำ้คงคลงัอยำ่งมีประสิทธิภำพ และกำรพิจำรณำ
คดัเลอืกผูจ้ดัจ ำหนำ่ยวตัถดุิบที่มีควำมนำ่เช่ือถือทัง้ในดำ้นคณุภำพของวตัถดุิบ และกำรสง่มอบงำนท่ีตรงตอ่เวลำ  

ปัจจุบนับริษัท มีกำรสั่งซือ้วตัถดุิบประเภทเหล็กจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 4 รำย และสำมำรถจดัหำ
ปริมำณเหล็ก และประเภทของเหล็กไดต้ำมควำมตอ้งกำรและรำคำซือ้ที่เหมำะสมโดยใชก้ำรเปรียบเทียบรำคำและกำร
สง่มอบ ส ำหรบัวตัถดุิบประเภทสงักะสกีอ้น (Zinc Ingot) ในปีที่ผำ่นมำ บรษัิทสั่งซือ้จำกผูค้ำ้หลกั 2 รำย  
 
ธุรกิจกำรขำย 

บริษัทมีกำรบริหำรสินคำ้คงคลงัใหเ้หมำะสมในแต่ละช่วงเวลำ โดยติดตำมควำมเคลื่อนไหวของขอ้มลูสถิติกำร
สั่งซือ้ยอ้นหลงั ทัง้นีบ้รษัิทไดแ้บง่ประเภทกำรบรหิำรสนิคำ้คงคลงัไดอ้อกเป็น 2 กลุม่หลกัดงันี ้

(1) สินคำ้หมนุเวียนเร็ว หรือกลุม่ที่ถกูสั่งซือ้เป็นประจ ำ เป็นกลุม่ที่ตลำดมีควำมตอ้งกำรสงู และผูซ้ือ้ตอ้งกำรใช้
สินคำ้ทันทีหลงัจำกสั่งซือ้สินคำ้ กำรส ำรองสินคำ้คงคลงัส ำรองตอ้งมีปริมำณมำกเพียงพอและพรอ้มส่ง
ตลอดเวลำ ประกอบดว้ย ผลติภณัฑโ์ซ ่และขอ้ตอ่โซ ่เป็นตน้ 

(2) สินค้ำปกติ หรือกลุ่มที่ถูกสั่งซือ้ไม่บ่อยครัง้ เป็นสินค้ำที่มีมูลค่ำสูง และผู้ซือ้สำมำรถรอสินคำ้ได ้สินคำ้
ประเภทนีไ้มจ่ ำเป็นตอ้งส ำรองสนิคำ้คงคลงัเป็นจ ำนวนมำก ประกอบดว้ย เฟือง และ COUPLING เป็นตน้ 

 
2.5 ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 

บริษัทจดัใหม้ีกำรตรวจวดัคณุภำพสิ่งแวดลอ้มเป็นประจ ำทกุปี โดยในปี 2563 ไดว้่ำจำ้งบริษัทภำยนอกที่มีควำม
ช ำนำญเฉพำะ เขำ้ท ำกำรตรวจวดัคณุภำพสิง่แวดลอ้ม โดยตรวจวดัคณุภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป และปรมิำณ
ฝุ่ นละอองในบรรยำกำศของกำรท ำงำน  ตรวจวดัและวิเครำะหค์ุณภำพน ำ้ทิ ้ง และระดบัเสียงที่เกิดจำกกำรประกอบ
กิจกำร ซึ่งมีผลกำรตรวจวิเครำะหเ์ป็นไปตำมมำตรฐำนตำมที่รำชกำรก ำหนดและมำตรฐำนตำมหลกัวิชำกำรอื่นๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  
 
ในสว่นของขยะและของเสยีอตุสำหกรรมตำ่งๆทีเ่กิดขึน้ในโรงงำนมีวิธีกำรก ำจดั ดงันี ้

 
กากของเสีย วิธีการก าจัด 

1.  ขยะมลูฝอย น ำไปคดัแยกฝังกลบ 
2.  เศษลวดและโลหะ น ำกลบัไปหลอมใหม ่

3.  ตะกอนจำกกำรบ ำบดัน ำ้เสยี ปรบัเสถียรและฝังกลบ 
4. เถำ้สงักะส ี(Zinc Dross) Reuse 
5.  น ำ้มนัไฮโดรลคิเกำ่ Reuse 
6.  กรดเกลอืเสือ่มสภำพ แปรสภำพน ำไปใชใ้หม ่
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ปัจจยัควำมเสีย่งที่ส  ำคญัที่อำจมผีลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยบรษัิทมีแนวทำงในกำรปอ้งกนั
ควำมเสีย่งดำ้นตำ่งๆ  สรุปไดด้งันี ้
 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risks) 
 

1.  ความเสี่ยงจากการพึง่พิงลกูคา้ที่เป็นโครงการเสาส่งของรัฐในประเทศ 
ปัจจบุนัธุรกิจเสำสง่ของบรษัิท มลีกูคำ้รำยใหญ่ คือ กำรไฟฟำ้ฝ่ำยผลติแหง่ประเทศไทย และ กำรไฟฟำ้สว่น

ภมูิภำค จงึอำจมีควำมเสีย่งในกำรพึง่พิงลกูคำ้หลกันอ้ยรำย อยำ่งไรก็ดี ธุรกิจเสำสง่ไฟฟำ้แรงสงู เป็นโครงกำรท่ีทำง
ภำครฐัมีแผนกำรด ำเนินงำนท่ีชดัเจนและมีแผนระยะยำว (10-20 ปี) จึงท ำใหบ้รษัิทไมม่ีควำมเสีย่งหรอืมีควำมเสีย่ง
นอ้ยมำกที่จะไดร้บัผลกระทบจำกโครงกำรเสำสง่ของภำครฐั โดยทำงบรษัิทยงัสำมำรถสำมำรถขยำยฐำนลกูคำ้ไปยงั
ตลำดอื่นท่ีเก่ียวขอ้งทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศได ้ เช่น ธุรกิจรบัเหมำก่อสรำ้ง, ธุรกิจเสำสง่ เสำโทรคมนำคมใน
ตำ่งประเทศ เป็นตน้ 

2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทอืน่ 
บรษัิทมีกำรลงทนุในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มซึง่อำจจะสง่ผลใหบ้รษัิทไดร้บัผลกระทบจำกกำรลงทนุดงักลำ่ว 

อยำ่งไรก็ดี ทำงบรษัิทไดม้ีกำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน ผลประกอบกำร และกำรแกไ้ขปัญหำอยำ่งใกลชิ้ด เพื่อลด
ควำมเสยีหำยที่จะเกิดขึน้ และหำกบรษัิทจะมีกำรลงทนุในบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่มในอนำคต บรษัิทมีนโยบำยใน
กำรศกึษำขอ้มลูโครงกำร ผลตอบแทนกำรลงทนุ กำรด ำเนินงำน กฎระเบียบ กฎหมำยทีเ่ก่ียวขอ้ง รวมถงึศกึษำตลำด
โอกำสและควำมเสีย่งไว ้ นอกจำกนัน้แลว้ บรษัิทยงัมีกำรวำงแผนส ำรองส ำหรบัเหตกุำรณไ์มค่ำดคิด (Contingency 
Plan) แผนรองรบัสถำนกำรณฉ์กุเฉิน (Business Continuity Plan) เช่น กำรจดัหำประกนัวินำศภยั คุม้ครองควำม
เสยีหำยตอ่ทรพัยส์นิ และประกนัควำมเสีย่งกรณีธุรกิจหยดุชะงกั รวมถึงกำรใหบ้รษัิทหรอืบคุคลภำยนอกที่มคีวำมรู ้
ควำมช ำนำญมำช่วยก ำกบัดแูลโครงกำรใหส้ำมำรถด ำเนินงำนไดต้ำมเปำ้หมำยและลดควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุ
ดงักลำ่ว  

 3.  ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ 
 บรษัิทมีกำรลงทนุในบรษัิทยอ่ยในตำ่งประเทศ ซึง่อำจจะสง่ผลใหบ้รษัิทไดร้บัผลกระทบจำกกำรลงทนุดงั 

กลำ่ว อยำ่งไรก็ดี ทำงบรษัิทไดม้กีำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ผลประกอบกำร และกำรแกไ้ขปัญหำอยำ่งใกลชิ้ด เพื่อ
ลดควำมเสยีหำยทีจ่ะเกิดขึน้ และหำกบรษัิทจะมกีำรลงทนุในบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่มในอนำคต บรษัิทมีนโยบำยใน
กำรศกึษำขอ้มลูโครงกำร กฎระเบียบ กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ประสำนงำนกบัหนว่ยงำนรฐัทีเ่ก่ียวขอ้ง (เช่น กระทรวง
พำณิชย,์ สถำนทตู, ส  ำนกังำนสง่เสรมิกำรคำ้ตำ่งประเทศ สถำบนักำรเงินทอ้งถ่ิน) ศกึษำตลำดโอกำสและควำมเสีย่ง
ที่จะไมไ่ดผ้ลก ำไรตำมที่คำดไวน้อกจำกนัน้แลว้ บรษัิทยงัมีกำรวำงแผนส ำรอง ส ำหรบัเหตกุำรณไ์มค่ำดคดิ 
(Contingency Plan) แผนรองรบัสถำนกำรณฉ์กุเฉิน (Business Continuity Plan) เช่น กำรจดัหำประกนัวินำศภยั 
คุม้ครองควำมเสยีหำยตอ่ทรพัยส์นิ และประกนัควำมเสีย่งกรณีธุรกิจหยดุชะงกั รวมถึงกำรใหบ้รษัิทหรอืบคุคล 
ภำยนอกที่มคีวำมรูค้วำมช ำนำญมำชว่ยก ำกบัดแูลโครงกำรใหส้ำมำรถด ำเนินงำนไดต้ำมเปำ้หมำยและลดควำม
เสีย่งจำกกำรลงทนุดงักลำ่ว 

3. ปัจจัยความเสี่ยง 
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4.  ความเสี่ยงด้านเทคโนโลย ีที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ (Disruptive Technology) 
เนื่องจำกธุรกิจเสำส่งไฟฟ้ำแรงสงู เป็นธุรกิจที่มีกำรปรบัเปลี่ยนเทคโนโลยีในกำรผลิตนอ้ยมำก จึงคำดว่ำ

บริษัทไม่น่ำจะไดร้บัผลกระทบดำ้นเทคโนโลยี อย่ำงไรก็ดี ทำงบริษัทไดม้ีกำรติดตำมข่ำวสำร รวมถึงเทคโนโลยีตำ่งๆ  
ที่จะมีผลกระทบตอ่ธุรกิจของบรษัิท  และพรอ้มน ำเทคโนโลยีใหม่ๆ  มำปรบัใชก้บับรษัิทเพื่อใหส้ำมำรถแขง่ขนัได ้

 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน (Operational Risks) 
 

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวตัถุดิบ 
 รำคำวตัถดุิบในกำรผลติ (เช่น เหลก็ และ สงักะส)ี อำจมีกำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมอปุสงคแ์ละอปุทำน ซึง่

อำจจะสง่ผลกระทบตอ่ตน้ทนุกำรผลติของบรษัิทได ้ แตอ่ยำ่งไรก็ตำม บรษัิทมีนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งในเรือ่ง
ดงักลำ่ว ดงันี ้

(1) กำรก ำหนดรำคำขำยและรำคำประมลูงำนในโครงกำรตำ่งๆ ตำมแนวโนม้ตน้ทนุวตัถดุิบ เพื่อใหบ้รษัิท
ยงัคงมีก ำไรและสำมำรถจะแขง่ขนักบัผูป้ระกอบกำรรำยอื่นๆ ได ้  

(2) มีนโยบำยตดิตำมกำรเปลีย่นแปลงรำคำวตัถดุิบอยำ่งใกลชิ้ดเพื่อประเมินสถำนกำรณแ์ละแนวโนม้
รำคำ วตัถดุิบ เพื่อท่ีจะไดว้ำงแผนกำรสั่งซือ้และบรหิำรจดักำรวตัถดุิบคงคลงัใหม้ีควำมเหมำะสม  

(3) พฒันำปรบัปรุงกำรบรหิำรกำรผลติอยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อควบคมุและลดตน้ทนุกำรผลติ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี
สำมำรถแขง่ขนัได ้

2. ความเสี่ยงจากการจัดหาวตัถุดิบและพึ่งพิงผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบที่ส าคัญ 
บริษัทไดม้ีกำรจดัซือ้วตัถดุิบหลกัจำกผูจ้  ำหน่ำยชัน้น ำในประเทศ ซึ่งอำจมีควำมเสี่ยงเรื่องกำรจดัหำวตัถดุิบ

ในระยะเวลำที่ตอ้งกำร อย่ำงไรก็ดี บริษัทไดม้ีกำรวำงแผนลว่งหนำ้ และติดตำมสถำนกำรณอ์ยำ่งใกลชิ้ด และมีกำร
วำงแผนกำรสั่งซือ้วตัถุดิบล่วงหนำ้ รวมถึงกำรจัดหำผูจ้ัดจ ำหน่ำยจำกต่ำงประเทศไวเ้ผ่ือกรณีที่อตัรำภำษีน ำเขำ้
เอือ้อ ำนวย 

3. ความเสี่ยงด้านบุคลากร 
กำรด ำเนินธุรกิจปัจจบุนั จะตอ้งอำศยัควำมรู ้ควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้น จำกวิศวกรที่มีประสบกำรณใ์นกำร

ออกแบบและกำรผลติ บรษัิทจึงไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรรกัษำบคุลำกร หรอืสรรหำบคุลำกรท่ีมีควำมรูค้วำมสำมำรถ 
โดยมีปรบัปรุงสภำพแวดลอ้มใหเ้อือ้อ ำนวยตอ่กำรท ำงำน รวมถึงกำรพฒันำควำมสำมำรถของบคุลำกร 

4. ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอรรั์ปชั่น 
บรษัิทมีนโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น  ใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนทกุฝ่ำยถือปฎิบตัิตำมที่ประกำศไว้

อย่ำงเคร่งครดั และมีแผนที่จะน ำระบบที่มีมำตรฐำนมำใช้ในทุกกระบวนกำรท ำงำน เพื่อลดช่องทำงกำรทุจริต  
ควบคุมกำรใช้งบประมำณ ติดตำมค่ำใช้จ่ำยใหอ้ยู่ในงบประมำณ   วำงระบบอ ำนำจอนุมัติใหร้ดักุม สำมำรถ
ตรวจสอบได ้ใหค้วำมรูก้บัพนกังำนและก ำหนดบทลงโทษที่ชดัเจนเหมำะสม  รวมทัง้เปิดช่องทำงกำรรอ้งเรียนทัง้
ภำยในและภำยนอก เพื่อบรษัิทจะไดร้บัรูข้อ้มลูเก่ียวกบักำรทจุรติ คอรร์ปัชั่น และหำทำงแกไ้ขปัญหำไดท้นัทว่งที 

 
5.  ความเสี่ยงด้านความปลอดภยัด้านไซเบอร ์(Cyber security risk) 

เพื่อเพิ่มควำมปลอดภยัของขอ้มลูที่บรษัิทตอ้งเก็บรกัษำ หรอื ปอ้งกนักำรรั่วไหล หรอื ควำมเสยีหำยที่อำจเกิด
ขึน้กบัขอ้มลูของบรษัิทได ้ บรษัิทไดม้ีกำรติดตัง้ระบบ Firewall เพื่อปอ้งกนั  Hacker, ระบบ Anti virus ที่ Update อยู่
เสมอ   และ จดัใหม้ีกำร Backup Data ทกุสปัดำห ์เพื่อลดควำมเสีย่งดำ้นไซเบอร ์
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ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial Risks) 
 

1. ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อลูกค้า 
เนื่องจำกลกูคำ้สว่นใหญ่ของบริษัทเป็นลกูคำ้รำยใหญ่ ที่ตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำและขึน้ทะเบียนกบัภำครฐั 

และจะตอ้งมีกำรวำงเงินประกนัผลงำนกบัภำครฐั จึงท ำใหบ้รษัิทไมม่ีควำมเสีย่งหรอืมีควำมเสีย่งนอ้ยมำกจำกกำรให้
สินเช่ือกับลกูคำ้ดงักล่ำว อย่ำงไรก็ดี บริษัทไดม้ีนโยบำยในกำรประเมินควำมน่ำเช่ือถือรวมถึงกำรทบทวนกำรให้
สนิเช่ือกบัลกูคำ้ทกุครัง้ 

2. ความเสี่ยงด้านเงนิทุนหมุนเวียน 
ในกำรประกอบธุรกิจ บริษัทจะตอ้งมีกำรส ำรองเงินทุน เพื่อใชใ้นกำรซือ้วตัถุดิบและกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ 

บริษัทจึงจ ำเป็นจะตอ้งจดัหำเงินทุนหมนุเวียนใหไ้ด้ในระดบัที่เหมำะสม เพื่อป้องกันกำรเกิดกำรขำดแคลนเงินทนุ
หมนุเวียนของบรษัิท 

 3.  ความเสี่ยงด้านแหล่งเงนิทุนและอัตราดอกเบีย้ 
ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทจ ำเป็นตอ้งมีแหลง่เงินทนุ เพื่อรองรบักำรขยำยธุรกิจที่จะสรำ้งรำยไดแ้ละผล

ก ำไร เพื่อใหบ้รรลเุป้ำหมำยตำมแผนที่วำงไว ้โดยปัจจุบนับริษัทไม่มีเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน ทัง้นี ้บริษัทยงัตอ้ง
พิจำรณำกำรจดัหำแหลง่เงินทนุจำกสถำบนักำรเงิน เพื่อสรำ้งควำมเติบโต โดยจะพิจำรณำน ำไปใชก้บัโครงกำรที่มี
โอกำสในกำรสรำ้งรำยไดแ้ละผลก ำไรใหไ้ดใ้นระยะยำว 

4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
 บริษัทมีกำรลงทนุในธุรกิจหรือบริษัทในต่ำงประเทศ ท ำใหบ้ริษัทมีควำมเสี่ยงในเรื่องของอตัรำแลกเปลี่ยน

สกุลเงินต่ำงประเทศได ้เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ บริษัทไดม้ีกำรท ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ลว่งหนำ้ (Forward Contract) กบัสถำบนักำรเงินไว ้เพื่อลดควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นลงได ้

 
ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ / ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risks) 
 

  1.  ความเสี่ยงด้านความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม 
 ในกระบวนกำรผลติของบรษัิท อำจท ำใหเ้กิดปัญหำภำวะมลพิษทำงอำกำศ   มลพิษทำงเสยีง   ซึง่อำจท ำให้

เกิดกำรรอ้งเรียนของประชำชนใกลเ้คียงได้ แต่อย่ำงไรก็ดี บริษัทไดจ้ดัใหม้ีกำรป้องกนัผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มใน
ดำ้นต่ำงๆ  รวมทัง้จดัใหม้ีกำรตรวจวดัคณุภำพของสิ่งแวดลอ้ม  ทัง้มลภำวะทำงเสียง   ทำงอำกำศ  น ำ้เสียและของ
เสียจำกกระบวนกำรผลิต  โดยจัดใหม้ีกำรตรวจวดัเป็นประจ ำทุกปี  เพื่อน ำผลกำรวิเครำะหม์ำปรบัปรุงใหไ้ดต้ำม
มำตรฐำนท่ีกฎหมำยก ำหนดไว ้

 
 2.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 บริษัทได้มีนโยบำยในกำรบริหำรและด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม พระรำชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์ พระรำชบญัญตัิบรษัิทมหำชน  และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้งอยำ่งเครง่ครดั  
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 ทรัพยส์ินและกรรมสิทธ์ิ 
 
รำยกำรสนิทรพัยถ์ำวรหลกัของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย  ณ  31 ธนัวำคม 2563 มีดงัตอ่ไปนี ้

 

ลักษณะทรัพยส์ิน 
 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าสุทธิ 
(ลำ้นบำท) 

 

ภาระผูกพัน 

1.  ท่ีดิน 3 แปลง รวมเนือ้ที่ 29-0-36 ไร ่พรอ้ม
อำคำรโรงงำน ตัง้อยูท่ี่ เลขที่ 247  ถนนรม่เกลำ้ 
แขวงแสนแสบ  เขตมีนบรุ ี กรุงเทพมหำนคร 

เจำ้ของ 269.31 ไมม่ีภำระผกูพนั 

2.  เครือ่งจกัร และอปุกรณ ์ เจำ้ของ 19.63 ไมม่ีภำระผกูพนั 
3. สนิทรพัยร์ะหวำ่งติดตัง้ เจำ้ของ 24.08 ไมม่ีภำระผกูพนั 

รวม  313.02  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
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5.1 คดทีี่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสนิทรัพยข์องบริษัทมากกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ถอืหุน้ 

-  ไมม่ี  - 
 
5.2 คดทีี่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทอยา่งมีนัยส าคัญ แต่ไม่สามารถประเมินเป็นตวัเลขได ้

-  ไมม่ี  - 
 
5.3 คดทีี่มิได้เกดิจากการประกอบธุรกิจโดยปกตขิองบริษัท 

-  ไมม่ี  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
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6.1    ข้อมูลทั่วไป 
 
ข้อมูลบริษัท 

ชื่อบริษัท : บรษัิท เอือ้วิทยำ จ ำกดั  (มหำชน)     

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : 1.  ผลติเสำสง่ไฟฟำ้แรงสงู  
2.  ผลติเสำโลหะในสถำนีไฟฟำ้ยอ่ย 
3.  ผลติเสำโทรคมนำคม 
4.  ใหเ้ชำ่เสำโทรคมนำคมกบัผูใ้หบ้รกิำรมือถือในตำ่งประเทศ 
5.  ผลติโครงสรำ้งและชิน้งำนโลหะทั่วไป 
6.  กำรบรกิำรชบุโลหะดว้ยควำมรอ้น (ชบุกลัวำไนซ)์  
8.  กำรจดัจ ำหนำ่ยสนิคำ้อตุสำหกรรม 
9.  ผลติและจ ำหนำ่ยไฟฟำ้จำกพลงังำนทดแทน ( ขำยเงินลงทนุไปในช่วง    
     ไตรมำสที่ 3 ปี 2563) 
 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : เลขที่ 247 ถนนรม่เกลำ้ แขวงแสนแสบ เขตมีนบรุ ีกรุงเทพมหำนคร 10510 
ทุนจดทะเบียน : 1,711,128,364.40 บำท 
ทุนเรียกช าระแล้ว : 1,316,252,588.00 บำท 
มูลค่าทีต่ราไว ้ : 0.10 บำท ตอ่หุน้ 
เลขทะเบียนบริษัทมหาชน : 0107548000129 
โทรศัพท ์ : 0-2543-9020 
โทรสาร : 0-2543-9029 , 0-2915-2114 
website : www.uwc.co.th 

 
 
  

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
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ข้อมูลการถอืหุน้ของบริษัทในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
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บุคคลที่อ้างอิงอืน่ ๆ  : 
 
นายทะเบียนหลักทรัพย ์ : บริษัท ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย)  จ ากัด 

93ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพ  10400 
โทรศพัท ์0-2009-9000 โทรสำร 0-2009-9991 
 
 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : นำงสำววนัดี   เอี่ยมวณิชชำ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขทะเบียน 8210 
บรษัิท เอส พี ออดิท  จ ำกดั 
อำคำร เค. เอส. แอล. ทำวเวอร ์ชัน้ 12503/21ถนนศรอียธุยำ 
ถนนพญำไท เขตรำชเทวี จงัหวดักรุงเทพฯ  10400 
โทรศพัท ์02-642-6174 โทรสำร 02-642-6253 

 
สถาบันการเงนิที่ตดิตอ่เป็นประจ า :       ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
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ส่วนที ่2   การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 
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7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563บรษัิทมีทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแลว้ ดงันี ้
ทนุจดทะเบียน 1,711,128,364.40 บำท 

ทนุเรยีกช ำระแลว้ 1,316,252,588 บำท 

จ ำนวนหุน้สำมญั 13,162,525,880 หุน้ 
มลูคำ่ที่ตรำไว ้ 0.10 บำทตอ่หุน้ 

 
7.2 ผู้ถอืหุ้น 

รำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สงูสดุ 10 รำยแรก ณ วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2563 
 

 
 

7.3 การออกหลกัทรัพยอ์ื่น 
 
7.3.1  ตราสารหนี ้

ตำมมติที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 2/2559 และมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2560 และครัง้ที่ 
6/2562 ตำมล ำดบั ไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้รษัิทออกและเสนอขำยหุน้กู ้ดงันี ้

 
 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุน้ 
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บรษัิทไดช้ ำระคืนหุน้กูท้ัง้ 2 รำยกำรแลว้ โดยหุน้กูท้ีจ่ะครบก ำหนดไถ่ถอนวนัท่ี 20 มีนำคม 2564 นัน้ บรษัิทไดช้ ำระคืนก่อนครบ
ก ำหนดไถ่ถอน โดยช ำระเสรจ็สิน้ในเดือน กนัยำยน 2563 

 
7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บรษัิท มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หลงั
หกัภำษีเงินไดน้ิติบคุคล หำกกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนตำมปกติของบรษัิทอยำ่งมีนยัส ำคญั  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจก ำหนดใหม้ีกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำนอ้ยกว่ำอตัรำที่ก ำหนดขำ้งตน้ได ้หำกบริษัทมี
ควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งน ำเงินก ำไรสทุธิจ ำนวนดงักลำ่วไปใชเ้พื่อขยำยกำรด ำเนินงำนของบรษัิท  

ในปี 2563 ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 29 เมษำยน 2563 มีมติอนมุตัิใหง้ดจ่ำยเงิน
ปันผล ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2562 ถึงวนัท่ี 31ธนัวำคม 2562 เนื่องจำกบรษัิทมี
ผลขำดทนุสทุธิจ ำนวน 1,208.89 ลำ้นบำท 

 
ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลในปีที่ผ่านมา 

 2558 2559 2560 2561 2562 

ก ำไร(ขำดทนุ) สทุธิตอ่หุน้ 0.0046 0.0012 (0.0126) (0.0175) (0.0918) 

เงินปันผลตอ่หุน้ 0.002 0.00 0.00 0.00 0.00 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลตอ่ก ำไรสทุธิ (%) 50.40 0.00 0.00 0.00 0.00 
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โครงสรำ้งกำรจัดกำรของบริษัทประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 4 คณะ ไดแ้ก่ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ คณะกรรมกำร
บริหำรส ำหรบัปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 ประชุมเมื่อวนัที่ 14 พฤษภำคม 2563 มีมติอนมุตัิโครงสรำ้ง
กรรมกำรและจดัสรรต ำแหนง่หนำ้ที่กรรมกำร ดงันี ้

 
8.1 คณะกรรมการ 

 
8.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

หมำยถึง บคุคลที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท มีหนำ้ที่จดักำรกิจกำรใหเ้ป็นไปตำม
วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษัิท มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้  และรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้ 

ตำมข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมกำร  ข้อ 21 ก ำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมกำรของบริษัท
ประกอบดว้ยกรรมกำรอย่ำงนอ้ย 5 คน และกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดตอ้งมีถ่ินท่ี
อยูใ่นรำชอำณำจกัร และกรรมกำรของบรษัิทจะตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรบรษัิท ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 8 ทำ่น ดงันี ้

รายชื่อกรรมการบริษัท ต าแหน่ง ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง 
จ านวนปีที่

ด ารงต าแหน่ง 

1 นำยวฒุิชยั  ลนีะบรรจง ประธำนกรรมกำร 10 กนัยำยน 2551 12 ปี 

2 นำยธีรชยัล ี นะบรรจง 
รองประธำนกรรมกำร/ 
กรรมกำร 

27 มีนำคม 2556  7 ปี 

3 นำงสำวอรชลุ ี หลอ่สมิทธิกลุ กรรมกำร 14 สงิหำคม 2562  1 ปี 

4 นำยมณฑล  เชตวุลัลภกลุ กรรมกำร 16 กมุภำพนัธ ์2553 10 ปี 

5 นำยสรุพงศ ์ แซย่อ่ง กรรมกำร 14 สงิหำคม 2562  1 ปี 

6 รอ้ยต ำรวจโทศิวะรกัษ์  พินิจำรมณ ์ กรรมกำรอิสระ 5 ตลุำคม 2552 11 ปี 

7 นำยเพยีรชยั  ถำวรรตัน ์ กรรมกำรอิสระ 17 ธนัวำคม 2558  5 ปี 

8 ดร.นท ี นำคธนสกุำญจน ์ กรรมกำรอิสระ 25 ตลุำคม 2559  4 ปี 

 
 
 
 
 

8. โครงสร้างการจัดการ 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2563 
กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท ไดแ้ก่ นำยวฒุิชยั ลีนะบรรจง หรือ นำยธีรชยั ลีนะบรรจงลงลำยมือช่ือ

รว่มกบั นำงสำวอรชลุี หลอ่สมิทธิกุล  หรือ  นำยมณฑล เชตวุลัลภกุล  หรือ  นำยสรุพงศ ์แช่ย่อง และประทบัตรำส ำคญั
ของบรษัิท 

 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมกำรบรษัิทไดร้บักำรแตง่ตัง้จำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ โดยมวีำระกำรด ำรงต ำแหนง่ตำมขอ้บงัคบัของบรษัิท  
(ครำวละ 3 ปี ตำม พ.ร.บ. บรษัิทมหำชนจ ำกดั) และเมื่อครบวำระแลว้อำจไดร้บักำรเลอืกตัง้กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหนง่ตอ่ไป
ไดอ้ีก  

 
อ านาจ-หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบตัิหนำ้ที่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษัิท ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ย

ควำมซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษำผลประโยชนข์องบรษัิท 

2. ก ำกับดูแลกิจกำร ทบทวนและใหค้วำมเห็นชอบกับนโยบำย กลยุทธ์ที่ส  ำคญั แผนงำนและอนุมตัิงบประมำณ
ประจ ำปี 

3. พิจำรณำ  ก ำหนด  แกไ้ข  เปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัคณะกรรมกำรบรษัิท 

4. พิจำรณำแตง่ตัง้  ถอดถอน  และมอบอ ำนำจหนำ้ที่ใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร คณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรชดุยอ่ยไปปฏิบตัิ 

5. พิจำรณำแต่งตัง้ และเปลี่ยนแปลง ประธำนกรรมกำรบริษัท รองประธำนกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร  
ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูจ้ัดกำร  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ และ คณะกรรมกำรชดุยอ่ย 

6. ก ำกับดูแล  และจัดกำรแกไ้ขปัญหำควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนข์องกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำรรวมทัง้กำรใช้
ทรพัยส์นิของบรษัิทไปในทำงที่มิชอบ 

7.   ในกำรเรียกประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ใหป้ระธำนกรรมกำรบริษัทจดัท ำหนงัสือนดัประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท 
ในกรณีที่จ ำเป็นหรอืเรง่ดว่นท่ีประธำนกรรมกำรบรษัิทไมส่ำมำรถออกหนงัสอืนัดประชมุ ใหร้องประธำนกรรมกำร
บรษัิทออกหนงัสอืนดัประชมุแทนได ้

8. รบัทรำบรำยงำนกำรบรหิำรกิจกำรจำกคณะกรรมกำรบรหิำร   
9. สอบทำนกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูตอ่สำธำรณะอยำ่งเพียงพอ 

10. ด ำเนินกำรใหบ้รษัิทมีระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีประสทิธิภำพ 

11. สอบทำนและใหค้วำมเห็นชอบในงบกำรเงิน  รำยงำนทำงกำรเงินที่ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ และ /หรือสอบทำน 
และไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ 

12. จดัท ำรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร และรบัผิดชอบต่อกำรจดัท ำและเปิดเผยงบกำรเงินเพื่อแสดงถึงฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผำ่นมำเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

13. จดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปีภำยใน 4เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท 

14. ก ำหนดกรอบอ ำนำจในกำรอนมุตัิกำรสั่งจ่ำย กำรสั่งซือ้ กำรเช่ำ และกำรเช่ำซือ้ทรพัยส์นิใหค้ณะกรรมกำรบริหำร
และกรรมกำรผูจ้ดักำร  
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15. พิจำรณำและจดัสรรคำ่ตอบแทนกรรมกำรตำมที่ไดร้บักำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

16. พิจำรณำและอนมุตัิธุรกรรมในกิจกรรมกำรจดัหำเงิน บริหำรเงิน และกำรบริหำรงำน อำทิ กำรจดัหำแหลง่เงินกู ้
ระยะยำว และ/หรอื เงินทนุระยะสัน้  ในสว่นท่ีเกินอ ำนำจของคณะกรรมกำรบรหิำร 

17. พิจำรณำและอนมุตัิกำรจดัซือ้ทรพัยส์นิ ในสว่นท่ีเกินอ ำนำจของคณะกรรมกำรบรหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 
18. พิจำรณำและอนุมตัิกำรจดัซือ้วตัถดุิบในกำรผลิต ในส่วนที่เกินอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริหำรและกรรมกำร

ผูจ้ดักำร 
19. พิจำรณำและอนมุตัิกำรจดัจำ้งในลกัษณะของกำรจำ้งท ำของ ในสว่นท่ีเกินอ ำนำจของคณะกรรมกำรบรหิำร และ

กรรมกำรผูจ้ดักำร 
20. พิจำรณำและอนุมตัิกำรปรบัสภำพ ขำย ท ำลำย ตดับญัชี ซึ่งทรพัยส์ินถำวรเสื่อมสภำพ ไม่สำมำรถใชง้ำนได ้                  

ในสว่นท่ีเกินอ ำนำจของคณะกรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร 
21. พิจำรณำและอนมุตัิกำรปรบัสภำพรำคำ และ/หรอื จ ำนวน และ/หรอื กำรท ำลำยซึง่สนิคำ้คงเหลอื วตัถดุิบคงเหลอื 

ที่เสือ่มสภำพ และ/หรอื ลำ้สมยั ในสว่นท่ีเกินอ ำนำจของคณะกรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร 
22. พิจำรณำและอนมุตัิกำรจดัตัง้บรษัิทยอ่ย และ/หรอื เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย  
23. พิจำรณำและอนมุตัิกำรจดัตัง้บรษัิทรว่ม และ/หรอื เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 

24. ก ำหนดวัน เวลำและสถำนที่จัดประชุมผูถื้อหุน้ รวมทัง้ก ำหนดระเบียบวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้ วันปิดสมุด
ทะเบียนพกักำรโอนหุน้ และเสนออตัรำกำรจดัสรรก ำไร เงินส ำรองตำมกฎหมำย  เงินส ำรองทั่วไป และ /หรือ เงิน
ปันผล  ตลอดจนท ำควำมเห็นเก่ียวกบัเรือ่งที่เสนอตอ่ผูถื้อหุน้ 

25. พิจำรณำแตง่ตัง้ที่ปรกึษำคณะกรรมกำร และ/หรอื คณะอนกุรรมกำรเพื่อพิจำรณำใหค้วำมเห็นเฉพำะเรือ่ง 
26. พิจำรณำเรื่องอื่นๆ ที่เกินอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริหำร  กรรมกำรผูจ้ดักำร หรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท

เห็นสมควร 
 

ทัง้นี ้เรือ่งใดที่กรรมกำร และ/หรอื บคุคลที่เก่ียวขอ้งกบักรรมกำรมีสว่นไดเ้สยีหรอืมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
กบับรษัิทแม ่และ/หรอื บรษัิท และ/หรอื บรษัิทยอ่ย และ/หรอื บรษัิทรว่ม โดยกรรมกำรซึง่มีสว่นไดเ้สยีหรอืมีควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชนด์งักลำ่วไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรยงัมีขอบเขตหนำ้ที่ในกำรก ำกบัดแูลใหบ้รษัิทปฏิบตัิตำมกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย หรือตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
ทนุ หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท อำทิ กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิ 
เป็นตน้ 

 
8.1.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 

หมำยถึง กรรมกำรบริษัทที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้  ใหท้ ำหนำ้ที่ในกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบัตำ่งๆ ตำมหลกักำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance)  

โครงสรำ้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระทัง้หมด ที่มีคณุสมบตัิเป็นอิสระตำมประกำศของ
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและนิยำมของบรษัิท จ ำนวน 3 ทำ่น และมีกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งนอ้ย 1 ทำ่น เป็นผู้
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มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจ หรือมีประสบกำรณ์ทำงด้ำนบัญชี หรือกำรเงินเพียงพอที่จะท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำม
นำ่เช่ือถือของงบกำรเงิน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีอ ำนำจหนำ้ที่บทบำทและกำรปฏิบตัิงำนตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  เป็น
องคก์รอิสระที่ใหก้ำรสนบัสนนุ และปฏิบตัิกำรในนำมของคณะกรรมกำรบริษัทตำมแนวทำงปฏิบตัิที่ชดัเจน ในกำรดแูล
ขจดัปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปอยำ่งสมัฤทธ์ิผล สอบทำนขอ้มลูทำงกำรเงินท่ีเสนอแก่ผูถื้อหุน้และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งอื่น  สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในที่ฝ่ำยจัดกำรและคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดใหม้ีขึน้ กระบวนกำร
ตรวจสอบภำยในและกำรสือ่สำรกบัผูส้อบบญัชีของบรษัิท 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษัิท ประกอบดว้ย 
 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 รอ้ยต ำรวจโทศิวะรกัษ์    พินิจำรมณ ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2 นำยเพยีรชยั      ถำวรรตัน ์ กรรมกำรตรวจสอบ 

3 ดร.นที               นำคธนสกุำญจน ์ กรรมกำรตรวจสอบ 

 
โดยมี นำยคมวฒุิ  พรนรำดล   เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรอ้ยต ำรวจโทศิวะรกัษ์   พินิจำรมณ ์

เป็นผูม้ีควำมรูค้วำมเขำ้ใจและมีประสบกำรณท์ำงดำ้นบญัชีหรือกำรเงินเพียงพอที่จะท ำหนำ้ที่ในกำรสอบทำนควำม
นำ่เช่ือถือของงบกำรเงิน 
 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  มีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ครำวละ 3 ปี และเมื่อครบวำระแลว้อำจไดร้บักำรเลอืกตัง้กลบั

เขำ้ด ำรงต ำแหนง่ตอ่ไปไดอ้ีก 
 

อ านาจ-หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทำนใหบ้รษัิทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทำนใหบ้ริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control)  และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal  Audit)  ที่

เหมำะสมและมีประสิทธิผล รวมทัง้พิจำรณำควำมเพียงพอของงบประมำณบุคลำกร และควำมเป็นอิสระของ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  ตลอดจนใหค้วำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแตง่ตัง้ โยกยำ้ย ควำมดี ควำมชอบ และ
กำรเลกิจำ้งหวัหนำ้หนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน  หรอืหนว่ยงำนอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัย ์และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

4. สอบทำนหลกันโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ด ำเนินกำรใหฝ่้ำยบรหิำร
จดัท ำกระบวนกำรในกำรรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและควบคมุดแูลกระบวนกำรในกำรรบัเรือ่งรอ้งเรยีนซึง่ครอบคลมุ
กระบวนกำรในกำรรบัแจง้เบำะแสจำกพนกังำนเก่ียวกบัรำยกำรในงบกำรเงินท่ีไมเ่หมำะสมหรอืในประเด็นอื่นๆ 
ดว้ย 
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5. สอบทำนโอกำสที่จะเกิดกำรทจุรติในธุรกิจ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่นของ
บรษัิท และจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบรษัิท 

6. พิจำรณำ คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท  และเสนอ
คำ่ตอบแทนของบคุคลดงักลำ่ว รวมทัง้เขำ้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชี  โดยไมม่ีฝ่ำยจดักำรเขำ้รว่มประชมุดว้ย
อยำ่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ 

7. พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรอืรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์และรำยกำรไดม้ำและจ ำหนำ่ย
ไปซึง่ทรพัยส์นิกรณีที่มีนยัส  ำคญั ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัยฯ์  ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจวำ่รำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

8. พิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิท ในกรณีที่เกิดรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรอืรำยกำรท่ีอำจมคีวำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน ์และรำยกำรไดม้ำและจ ำหนำ่ยไปซึง่ทรพัยส์นิ กรณีที่มีนยัส  ำคญั ใหม้ีควำมถกูตอ้งครบถว้น 

9. สอบทำนใหบ้รษัิทมีระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Risk Management) ที่เหมำะสมและมีประสทิธิผล 
10. สอบทำนควำมถกูตอ้งและประสทิธิผลของเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เก่ียวขอ้งกบัรำยงำนทำงกำรเงินและกำร

ควบคมุภำยใน 
11. สง่เสรมิใหม้ีกำรพฒันำระบบรำยงำนทำงกำรเงินใหท้ดัเทียมกบัมำตรฐำนบญัชีสำกล 
12. สอบทำนและใหค้วำมเห็นตอ่แผนกำรตรวจสอบภำยใน กำรปฏิบตัิงำนของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยในหรอื

หนว่ยงำนอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 
13. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษัิท  ซึง่รำยงำนดงักลำ่วตอ้ง

ลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยำ่งนอ้ย ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูตอ้ง ครบถว้น  เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบรษัิท 
(ข) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษัิท และระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

รวมถงึกำรปอ้งกนัโอกำสในกำรเกิดทจุรติ 
(ค) ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์ หรอืกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
(ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
(ฉ) จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้รว่มประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะทำ่น 
(ช) ควำมเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ทีต่ำมกฎบตัร  

(Charter) 
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นวำ่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ไดร้บั

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 
14. ใหม้ีอ  ำนำจวำ่จำ้งที่ปรกึษำ หรอืบคุคลภำยนอกตำมระเบียบของบรษัิทมำใหค้วำมเห็น หรอืค ำปรกึษำในกรณี

จ ำเป็น 
15. ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ 
16. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบรษัิทไดม้อบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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17. คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนโดยกำรประเมินตนเองและรำยงำนผลกำรประเมินพรอ้ม
ทัง้ปัญหำและอปุสรรคที่เป็นเหตใุหก้ำรปฏิบตัิงำนไม่บรรลวุตัถปุระสงคใ์นกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบให้
คณะกรรมกำรบรษัิททรำบทกุปี 

18. คณะกรรมกำรตรวจสอบควรไดร้บักำรอบรมและเสรมิสรำ้งควำมรูอ้ยำ่งตอ่เนื่อง และสม ่ำเสมอในเรือ่งที่เก่ียวขอ้ง
กบักำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 
ในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยดงักลำ่ว คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรบัผิดชอบต่อคณะกรรมกำร

บรษัิทโดยตรง และคณะกรรมกำรของบรษัิทยงัคงมีควำมรบัผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบรษัิทตอ่บคุคลภำยนอก 
 

8.1.3  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
หมำยถึง  กรรมกำรบรษัิท และ/หรอืผูบ้รหิำร ที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษัิท โดยท ำหนำ้ที่รบัผิดชอบ

ในกำรพิจำรณำสรรหำและเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบรษัิทและพิจำรณำรูปแบบ
และหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยคำ่ตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู    

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน  มีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรพิจำรณำสรรหำและเสนอช่ือบคุคลที่มี
คุณสมบตัิเหมำะสม เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทและพิจำรณำรูปแบบและหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสงู จัดตัง้ในรูปแบบคณะกรรมกำร โดยมีกรรมกำรบริษัทและ/หรือผูบ้ริหำรซึ่งไดร้บักำร
แตง่ตัง้โดยคณะกรรมกำรบรษัิท ใหด้  ำรงต ำแหนง่กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน ภำยใตร้ะเบียบอ ำนำจหนำ้ที่
ที่คณะกรรมกำรบรษัิทไดก้ ำหนดไว ้

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนของบรษัิท ประกอบดว้ย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นำยเพียรชยั  ถำวรรตัน ์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

2 ดร.นที          นำคธนสกุำญจน ์ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

3 นำยมณฑล  เชตวุลัลภกลุ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

 
อ านาจ-หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1. พิจำรณำสรรหำและเสนอช่ือบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสม เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรใน

คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ที่ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อทดแทนในกรณีที่ครบวำระ ลำออก 
หรือกรณีอื่นๆและน ำเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิแต่งตัง้  แลว้แต่กรณีตำม
ขอ้บงัคบับรษัิท 

2. ทบทวนควำมเหมำะสมของหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยคำ่ตอบแทนที่มีใชอ้ยูใ่นปัจจบุนั 
3. ทบทวนรูปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรทุกประเภท  โดยพิจำรณำจ ำนวนเงินและสัดส่วนกำรจ่ำย

คำ่ตอบแทนของแตล่ะรูปแบบใหม้ีควำมเหมำะสม 
4. พิจำรณำขอ้มลูกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนของบรษัิทอื่นที่อยูใ่นอตุสำหกรรมเดียวกบับรษัิท 
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5. ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยคำ่ตอบแทนใหม้ีควำมเหมำะสมเพื่อใหเ้กิดผลงำนตำมที่คำดหวงั  ใหม้ีควำมเป็นธรรม
และเป็นกำรตอบแทนบคุคลที่ช่วยใหง้ำนของบรษัิทประสบผลส ำเรจ็ 

6. พิจำรณำใหก้ำรจ่ำยคำ่ตอบแทนเป็นไปตำมเกณฑท์ี่หนว่ยงำนทำงกำรก ำหนดหรอืขอ้แนะน ำที่เก่ียวขอ้ง 
7. พิจำรณำก ำหนดเกณฑใ์นกำรประเมินผลกรรมกำรผูจ้ดักำรและค่ำตอบแทน และใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำคำ่ตอบแทนพิจำรณำอนมุตัิกำรประเมินผลและคำ่ตอบแทนแก่กรรมกำรผูจ้ดักำร  
8. ก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปีของกรรมกำร และน ำเสนอค่ำตอบแทนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้

คณะกรรมกำรบรษัิทน ำเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ 
9. พิจำรณำกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนใดๆ  ตำมที่คณะกรรมกำรของบรษัิทมอบหมำย 
10. ปฏิบตัิงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำยอนัเก่ียวเนื่องกบักำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนของ

กรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู 
 

8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 

ณ วนัท่ี31ธนัวำคม2563คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ประกอบไปดว้ย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 ดร.นที             นำคธนสกุำญจน ์ ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

2 นำงสำวอรชลุ ี  หลอ่สมิทธิกลุ กรรมกำร 

3 นำยสรุพงศ ์     แซย่อ่ง กรรมกำร 

4 นำยรณกฤต    ภิรมยภ์กัดี กรรมกำร 

 
โดยมี รอ้ยต ำรวจโทศิวะรกัษ์   พินิจำรมณ ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  เป็นท่ีปรกึษำคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

หมำยเหต ุ:นำยรณกฤต  ภิรมยภ์กัดี  ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2564 
 
อ านาจ-หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. จัดท ำ ปรบัปรุง แนะน ำ และอนุมตัิ กรอบนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทซึ่งประกอบไป

ดว้ยนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง  โครงกำรบริหำรควำมเสี่ยง ควำมเสี่ยงที่ยอมรบัไดแ้ละกระบวนกำรบริหำร
ควำมเสีย่ง 

2. สนบัสนนุ  สง่เสรมิ  พฒันำและสือ่สำรกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุภำยในใหเ้ป็นกระบวนกำรท่ีตอ่เนือ่ง 
เป็นไปตำมวตัถปุระสงคแ์ละเปำ้หมำยของบรษัิท และเป็นวฒันธรรมในองคก์ร 

3. ติดตำม ใหข้อ้สงัเกตก ำกบัดแูลกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยหรอืคูม่ือกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
4. น ำเสนอควำมคืบหนำ้และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบไตรมำสละ 1 ครัง้ 
5. ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งสำมำรถเปลีย่นแปลงเพิ่มเติมรำยช่ือคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งได ้               
8.1.5 คณะกรรมการบริหาร 

หมำยถึง กรรมกำรบรษัิทหรอืผูบ้รหิำรหรอืบคุคลที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษัิท หรอื กรรมกำรบรษัิท 
หรอืผูบ้รหิำรของบรษัิทในกลุม่บรษัิท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค์ จ ำกดั (มหำชน) โดยท ำหนำ้ที่ในกำรด ำเนินกิจกำร 
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และบรหิำรกิจกำรของบรษัิทตำมอ ำนำจหนำ้ที่ท่ีมีและไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท ใหเ้ป็นไปตำมเปำ้หมำย 
วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษัิท 
 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรบรหิำรของบรษัิทประกอบดว้ย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นำยธีรชยั            ลนีะบรรจง ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

2 นำงสำวอรชลุ ี     หลอ่สมิทธิกลุ กรรมกำรบรหิำร 

3 นำยสรุพงศ ์        แซย่อ่ง กรรมกำรบรหิำร 

4 นำยก่อพงศ ์        เดชทวีประเสรฐิ กรรมกำรบรหิำร 

5 นำยรณกฤต         ภิรมยภ์กัดี กรรมกำรบรหิำร 
 

หมำยเหต ุ:นำยรณกฤต  ภิรมยภ์กัดี  ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบรหิำร ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2564 
 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมกำรบรหิำร  มีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิทในรูปแบบคณะกรรมกำร โดยมีกรรมกำร

บรษัิท  และ/หรอืผูบ้รหิำรซึง่ไดร้บักำรแตง่ตัง้และอนมุตัิโดยคณะกรรมกำรบรษัิทใหด้  ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบรหิำร ภำยใต้
ระเบียบที่คณะกรรมกำรบรษัิทไดก้ ำหนดไวม้วีำระกำรด ำรงต ำแหนง่ครำวละ 1 ปี ซึง่ไดร้บักำรแตง่ตัง้จำกที่ประชมุ
คณะกรรมกำรบรษัิททกุปี ภำยหลงักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

 
อ านาจ-หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. ด ำเนินกิจกำรและบรหิำรกิจกำรของบรษัิท ตำมวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบำย ระเบยีบ ขอ้ก ำหนด ค ำสั่ง และ

มติของที่ประชมุคณะกรรมกำร และ/หรอืมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิททกุประกำร 
2. พิจำรณำก ำหนดนโยบำย ทิศทำง และกลยทุธ ์ กำรด ำเนินธรุกิจของบรษัิทบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มก ำหนด

แผนกำรเงิน งบประมำณ  กำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคล  กำรลงทนุดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรขยำยงำน  กำร
ประชำสมัพนัธ ์ และควบคมุก ำกบัดแูลใหก้ำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนท่ีแตง่ตัง้บรรลตุำมเปำ้หมำย 

3. ก ำหนดโครงสรำ้งองคก์ร อ ำนำจกำรบรหิำรองคก์ร รวมถึงกำรแตง่ตัง้ กำรวำ่จำ้ง กำรโยกยำ้ย กำรถอดถอน กำร
ก ำหนดเงินคำ่จำ้ง คำ่ตอบแทน  พิจำรณำควำมดคีวำมชอบ โบนสัพนกังำน สวสัดิกำร และกำรเลกิจำ้ง พนกังำน
ในต ำแหนง่ผูบ้รหิำรในระดบัตำ่งๆ ของบรษัิท 

4. พิจำรณำเรือ่งกำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปีตำมที่ฝ่ำยจดักำรเสนอก่อนที่จะน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษัิท
พิจำรณำและอนมุตัิ ทัง้นี ้ ใหร้วมถงึกำรพิจำรณำและอนมุตักิำรเปลีย่นแปลงและเพิ่มเติมงบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปี ในระหวำ่งที่ไมม่ีกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท และใหน้ ำเสนอคณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อทรำบในที่
ประชมุครำวตอ่ไป 

5. อนมุตัิกำรใชจ้่ำยเงินลงทนุท่ีส  ำคญัๆ ที่ไดก้ ำหนดไวใ้นงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบรษัิท  หรอืตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษัิทไดเ้คยมีมตอินมุตัิในหลกักำรไวแ้ลว้ 
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6. มีอ ำนำจพิจำรณำอนมุตัิกำรใชจ้ำ่ยทำงกำรเงินดำ้นสนิทรพัยฝ่์ำยทนุ ไมว่ำ่จะเป็นกำรซือ้ทรพัยส์นิถำวร เครือ่งใช้
ส  ำนกังำน  กำรซอ่มแซมและบ ำรุงรกัษำ กำรตดัจ ำหนำ่ย/ขำยทรพัยส์นิถำวร กำรเช่ำ/เชำ่ซือ้ทรพัยส์นิเกินกวำ่
งบประมำณในวงเงินแตล่ะรำยกำรไมเ่กินตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษัิทใหอ้ ำนำจไว ้

7. น ำเสนอแผนขยำยธุรกิจ และกำรรว่มทนุกบับคุคลอื่น ใหก้บัคณะกรรมกำรบรษัิท 
8. มีอ ำนำจพิจำรณำอนมุตัิกำรกูย้มืเงิน  กำรจดัหำวงเงินสนิเช่ือใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรท ำธุรกิจปกตขิองบรษัิท ใน

วงเงินส ำหรบัแตล่ะรำยกำรไมเ่กินตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทใหอ้ ำนำจไว ้
9. พิจำรณำและอนมุตัิกำรจดัจำ้ง ในลกัษณะของกำรจำ้งท ำของที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจกำรคำ้ปกติ ในวงเงินไมเ่กิน

ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษัิทใหอ้ ำนำจไว ้
10. พิจำรณำและอนมุตัิกำรจดัซือ้วตัถดุิบในกำรผลติ ในวงเงินไมเ่กินตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษัิทใหอ้ ำนำจไว ้
11. พิจำรณำและอนมุตัิกำรปรบัสภำพ ขำย ท ำลำย ตดับญัชี ซึง่ทรพัยส์นิถำวรเสือ่มสภำพไมส่ำมำรถใชง้ำนไดใ้น

วงเงินไมเ่กินตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทใหอ้ ำนำจไว ้
12. พิจำรณำและอนมุตัิกำรปรบัสภำพรำคำ และ/หรอื จ ำนวน และ/หรอื กำรท ำลำยซึง่สนิคำ้คงเหลอืวตัถดุิบคงเหลอื

ที่เสือ่มสภำพ และ/หรอื ลำ้สมยั ในวงเงินไมเ่กินตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษัิทใหอ้ ำนำจไว ้
13. เป็นคณะที่ปรกึษำฝ่ำยจดักำรในเรือ่งเก่ียวกบันโยบำยดำ้นกำรเงินกำรตลำดกำรบรหิำรงำนบคุคลและดำ้นกำร

ปฏิบตัิกำรอื่นๆ 
14. พิจำรณำผลก ำไรและขำดทนุของบรษัิท กำรเสนอจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล หรอื เงินปันผลประจ ำปี เพื่อเสนอ

คณะกรรมกำรบรษัิทอนมุตั ิ
15. ใหม้ีอ  ำนำจในกำรมอบอ ำนำจใหก้รรมกำรบรหิำรคนหนึง่หรอืหลำยคนหรอืบคุคลอื่นใดปฏิบตัิกำรอยำ่งหนึง่อยำ่ง

ใดโดยอยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุของคณะกรรมกำรบรหิำร หรอือำจมอบอ ำนำจเพื่อใหบ้คุคลดงักลำ่วมีอ ำนำจตำมที่
คณะกรรมกำรบรหิำรเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมกำร
บรหิำรอำจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขบคุคลท่ีไดร้บัมอบอ ำนำจ หรอืกำรมอบอ ำนำจนัน้ๆ ไดต้ำมที่
เห็นสมควร 

16. ใหม้ีอ  ำนำจด ำเนินธุรกรรมทำงกำรเงินของบรษัิท เช่น กำรเปิดและปิดบญัชีธนำคำร/สถำบนักำรเงิน โดยใหม้ี
อ  ำนำจก ำหนดช่ือผูม้ีอ  ำนำจลงนำมในกำรลงนำมสั่งจ่ำยบญัชีธนำคำร รวมไปถึงก ำหนดเง่ือนไขในกำรสั่งจำ่ย
บญัชีของธนำคำรตำ่งๆ ท่ีบรษัิทไดม้ีบญัชีอยู่ 

17. พิจำรณำหำช่องทำงทำงธุรกิจ หรอืบรษัิทใหม ่เพื่อเพิ่มช่องทำงในกำรลงทนุ 
18. พิจำรณำเพิ่มหรอืลดสดัสว่นกำรลงทนุในบรษัิทรว่มและบรษัิทยอ่ย เพื่อน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำ

อนมุตั ิ
19. ด ำเนินกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำยเป็นครำวๆ ไป 

 
ทัง้นี ้อ  ำนำจของคณะกรรมกำรบริหำรจะไม่รวมถึงกำรอนมุตัิรำยกำรใดที่อำจมีควำมขดัแยง้ หรือรำยกำรใดที่

คณะกรรมกำรบริหำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้กับคณะกรรมกำรบริหำรมีส่วนไดส้่วนเสีย หรือผลประโยชนใ์น
ลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบับริษัทแม่ และ/หรือบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ตำมกฎเกณฑข์องตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์  และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ซึ่งกำรอนมุตัิรำยกำรในลกัษณะดงักลำ่วจะตอ้งเสนอต่อที่ประชมุ
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คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจำรณำและอนมุตัิรำยกำรดงักลำ่วตำมที่ขอ้บงัคบัของบริษัทหรอื
กฎหมำยเก่ียวที่ขอ้งก ำหนด ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่มีเง่ือนไขธุรกิจปกติ  หรือรำยกำรสนบัสนุนธุรกิจปกติที่มี
เง่ือนไขทั่วไป 

 

วิธีการสรรหาคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะพิจำรณำสรรหำ และเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสม

เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ที่ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อทดแทนในกรณีที่ครบวำระ  ลำออก หรือกรณีอื่นๆ และน ำเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้ แลว้แตก่รณีตำมขอ้บงัคบับรษัิท 

  

จ านวนกรรมการของบริษัททีม่าจากผู้ถอืหุน้รายใหญ่แต่ละกลุ่ม 
-ไมม่ี- 
 

 

สรุปการด ารงต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ณ 31 ธันวาคม 2563 
  

 

รำยช่ือ 

 
 

คณะกรรมกำรบรษัิท 

 
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
สรรหำและ
พิจำรณำ
คำ่ตอบแทน 

 
คณะกรรมกำร
บรหิำรควำม

เสีย่ง 

 
คณะกรรมกำร

บรหิำร 
 

1 นำยวฒุิชยั        ลนีะบรรจง ประธำน/ กรรมกำร - - - - 

2 นำยธีรชยั          ลนีะบรรจง รองประธำน/ กรรมกำร - - - ประธำน 

3 ร.ต.ท.ศิวะรกัษ์  พินิจำรมณ ์ กรรมกำรอิสระ ประธำน - - - 

4 นำยเพยีรชยั      ถำวรรตัน ์ กรรมกำรอิสระ กรรมกำร ประธำน - - 

5 ดร.นที              นำคธนสกุำญจน ์ กรรมกำรอิสระ กรรมกำร กรรมกำร ประธำน - 

6 นำงสำวอรชลุ ี   หลอ่สมิทธิกลุ กรรมกำร - - กรรมกำร กรรมกำร 

7 นำยมณฑล       เชตวุลัลภกลุ กรรมกำร - กรรมกำร - - 

8 นำยสรุพงศ ์      แซย่อ่ง กรรมกำร - - กรรมกำร กรรมกำร 

9 นำยรณกฤต      ภิรมยภ์กัดี - - - กรรมกำร กรรมกำร 

10 นำยก่อพงศ ์     เดชทวีประเสรฐิ - - - - กรรมกำร 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรัพยข์องกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563 
                        หนว่ย : หุน้ 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 
ปี 2562 ปี 2563 

เพิ่ม/ลด 
กรรมการ คู่สมรส กรรมการ คู่สมรส 

1 นำยวฒุิชยั  ลนีะบรรจง ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

2 นำยธีรชยั  ลนีะบรรจง ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

3 นำงสำวอรชลุ ี หลอ่สมิทธิกลุ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

4 นำยมณฑล  เชตวุลัลภกลุ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

5 นำยสรุพงศ ์ แซย่อ่ง ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

6 รอ้ยต ำรวจโทศิวะรกัษ์  พินิจำรมณ ์ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

7 นำยเพยีรชยั  ถำวรรตัน ์ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

8 ดร.นที  นำคธนสกุำญจน ์
14,000,000 

ไมม่ี 
14,000,00

0 
ไมม่ี ไมม่ี 

 
สรุปจ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563 

คณะกรรมกำรบรษัิทไดก้ ำหนดใหม้ีกำรประชมุตำมปกติไตรมำสละ 1ครัง้ โดยคณะกรรมกำรแตล่ะชดุไดก้ ำหนดตำรำง
กำรประชมุตำมปกติไวล้ว่งหนำ้ 1 ปี  และอำจนดัหมำยเพิม่เตมิเป็นกำรประชมุพเิศษตำมควำมจ ำเป็น ในปี 2563 มีกำรประชมุ
คณะกรรมกำรแตล่ะชดุ ดงันี ้
 

การประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด 
ปี 2563 

รวมจ านวนคร้ังทั้งสิน้ 

ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี  1 

ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ 1 

คณะกรรมกำรบรษัิท 8 

คณะกรรมกำรบรหิำร 9 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 12 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 1 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 5 
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รายชื่อ 

การเข้าประชุม / การประชุมทัง้หมด (คร้ัง) 
ประชมุ
สำมญัผู้
ถือหุน้ 

ประชมุ
วิสำมญั
ผูถื้อหุน้ 

กรรมกำ
รบรษัิท 

กรรมกำร
ตรวจสอบ 

กรรมกำร 
บรหิำร 

กรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน 

กรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง 

1 นำยวฒุิชยั  ลนีะบรรจง 1/1 1/1 8/8 - - - - 

2 นำยธีรชยั  ลนีะบรรจง 1/1 1/1 8/8 - 9/9 - - 

3 
รอ้ยต ำรวจโทศิวะรกัษ์   
พินิจำรมณ ์

1/1 1/1 8/8 12/12 - - - 

4 นำยเพยีรชยั  ถำวรรตัน ์ 1/1 1/1 8/8 11/12 - 1/1 - 

5 ดร.นที  นำคธนสกุำญจน ์ 1/1 1/1 8/8 12/12 - 1/1 5/5 

6 นำงสำวอรชลุ ี หลอ่สมิทธิกลุ 1/1 1/1 8/8 - 9/9 - 0/1 

7 นำยมณฑล  เชตวุลัลภกลุ  1/ 1/1 1/1 8/8 - 6/6 1/1 2/4 

8 นำยสรุพงศ ์ แซย่อ่ง 1/1 1/1 7/8 - 8/9 - 1/1 

9 นำยศรำวฒุิ  ทรพัยม์ำกมี  2/ 1/1 - 3/4 - 4/5 - 1/3 

10 นำยก่อพงศ ์ เดชทวีประเสรฐิ  3/ - - - - 5/5 - - 

11 
นำงสำวลภสัรนิทร ์  
ไกรวงษว์ณิชรุง่ 4/ 

 - - - 5/5 - - 

12 นำยโชคชยั  เนียมรตัน ์ 5/ - - - - 6/6 - 2/3 

13 นำยรณกฤต  ภิรมยภ์กัด ี - - - - 8/9 - 4/5 

 
หมำยเหต ุ 1/   ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยำยน 2563 

2/   ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบรษัิทและกรรมกำรบรหิำร ตัง้แตว่นัท่ี  11 กรกฎำคม 2563  
     3/  ไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบรหิำร ตัง้แตว่นัท่ี 14 พฤษภำคม 2563 

4/  ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบรหิำร ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎำคม 2563 
5/  ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบรหิำร ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยำยน 2563 

 
การพัฒนากรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรได้ตระหนักถึงบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบต่อบริษัท  ซึ่งบริษัทได้ให้
ควำมส ำคญักบักำรพฒันำบคุลำกรทั่วทัง้องคก์ร  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภำวะผูน้  ำและวิสยัทศันข์องกรรมกำรและผูบ้ริหำรใหม้ี
ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ  และมีศกัยภำพ  โดยสนบัสนุนใหค้ณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรเขำ้สมัมนำและอบรมในหลกัสตูรที่เป็น
ประโยชนต์อ่กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ทัง้ภำยในและภำยนอกสถำนที่  รวมถึงกำรเดินทำงไปดงูำนต่ำงประเทศ  เพื่อเสริมสรำ้งศกัยภำพ
ควำมเป็นผูน้  ำที่เป็นมืออำชีพ  มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในบทบำทหนำ้ที่อยำ่งแทจ้รงิ  และเป็นตน้แบบในกำรขบัเคลื่อนองคก์รสู่กำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
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บรษัิทใหก้ำรสนบัสนนุและสง่เสริมใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษัิททกุทำ่น เขำ้รบักำรอบรมหลกัสตูรประกำศนยีบตัร
สถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) ของ IOD รวมถงึหลกัสตูรอื่นๆ ดว้ย ซึง่ลว้นเป็น
ประโยชนต์อ่องคก์รและผูเ้ขำ้รบักำรอบรมเป็นอยำ่งยิ่ง ซึง่กรรมกำรบรษัิททัง้ 8 คน ไดผ้ำ่นกำรอบรม DAP จำกสถำบนั IOD แลว้
ทกุคน  

รวมถงึผูเ้ก่ียวขอ้งในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรใหเ้ขำ้รบักำรอบรมหลกัสตูรต่ำงๆ ท่ีจดัโดย ส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย  สมำคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย  และสถำบนัตำ่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งตอ่เนื่อง 
 
กำรอบรมของกรรมกำรบรษัิท ในปี 2563 มีดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง หลักสูตรอบรม สัมมนา /สถาบันทีจั่ดอบรม 

นำยธีรชยั        ลนีะบรรจง ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร  เสวนำ หวัขอ้ แนวโนม้และทิศทำงเศรษฐกิจไทย 

นำงสำวอรชลุ ี หลอ่สมิทธิกลุ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรอำวโุส ปี 2564: ผูป้ระกอบกำรไทยควรเตรยีมพรอ้มอยำ่งไร 

 สำยกำรเงินและบญัชี จดัโดยสมำคมบรษัิทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์

    เอ็ม เอ ไอ 

  The New CFO (Crisis Financial Officer) 

  
จดัโดยสมำคมบรษัิทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์  
เอ็ม เอ ไอ 

 
การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่

บริษัทจดัใหม้ีกำรปฐมนิเทศส ำหรบักรรมกำรใหม ่ เพื่อรบัทรำบนโยบำยธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง เช่น 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ กฎเกณฑต์ำ่ง ๆ  ผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิท  นอกจำกนีไ้ดจ้ดัใหก้รรมกำรใหมเ่ขำ้เยี่ยมชมโรงงำน  พรอ้มทัง้
แจก “คู่มือกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน” ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ใหแ้ก่
กรรมกำร เพื่อเป็นคูม่ือใหแ้ก่กรรมกำรใหม ่รวมทัง้แจกรำยงำนประจ ำปี พรอ้มกบัจดัท ำ Presentation เพื่อแนะน ำลกัษณะธุรกิจ
ของบรษัิทใหแ้ก่กรรมกำรใหมด่ว้ย 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัตกิรรมการ 

โปรดพิจำรณำตำมเอกสำรแนบ 1 
 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 
คณะกรรมกำรและเจำ้หนำ้ที่บริหำรของบริษัทไม่มีผูใ้ดมีประวตัิเคยถกูไลอ่อก ปลดออก ใหอ้อก หรือตอ้งคดี  เนื่องจำก

กระท ำกำรทุจริต หรือเคยถูกฟ้องลม้ละลำย หรือกระท ำผิดเก่ียวกับทรัพยโ์ดยทุจริต หรือกระท ำผิดตำมกฎหมำยว่ ำดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรอืตอ้งโทษอำญำ  หรอืมีขอ้พิพำท หรอืกำรถกูฟอ้งรอ้งและอยูใ่นระหวำ่งกำรตดัสนิในช่วง 10 
ปี ท่ีผำ่นมำ 
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8.2    ผู้บริหาร 
 

ผู้บริหาร  หมำยถึง พนกังำนของบริษัท ผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงบริหำร และ/หรือ ท่ีมีอ ำนำจหนำ้ที่ในทำงกำรบริหำรของ
บรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บรษัิทมีผูบ้รหิำร จ ำนวน 9 คน ดงันี ้

 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นำยธีรชยั           ลนีะบรรจง ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

2 นำงสำวอรชลุ ี    หลอ่สมิทธิกลุ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรอำวโุส สำยกำรเงินและบญัชี 

3 นำยสรุพงศ ์       แซย่อ่ง รองกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยพฒันำธุรกิจและปฏิบตักิำร 

4 นำยครองพล      ตนัติพงศ ์ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยผลติอำวโุส 

5 นำยชยพงศ ์       ชนูำค ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขำย 

6 นำยอรรถพร       ปัณยวณิช ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยคลงัสนิคำ้และสิง่แวดลอ้ม 

7 นำงสำวอรอินทุ ์  แสงทอง ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยสือ่สำรองคก์ร 

8 นำงสำวปนดัดำ  บญุประกอบ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 

9 นำยรณกฤต       ภิรมยภ์กัดี ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยผลติ 

 
หมำยเหต:ุ นำยรณกฤต ภิรมยภ์กัดี   พน้จำกต ำแหนง่ ผอู  ำนวยกำรฝ่ำยผลติ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2564 
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         โครงสร้างผังองคก์รบริษัท 
 

 
  
 
8.3    เลขานุการบริษัท 

ตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัท่ี 11สงิหำคม 2563มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ นำงสำวอรชลุ ี 
หลอ่สมิทธิกลุ ใหด้  ำรงต ำแหนง่เลขำนกุำรบรษัิท แทน นำยมณฑล   เชตวุลัลภกลุ ที่ลำออกจำกต ำแหนง่  โดยมีผลตัง้แต่
วนัท่ี 1 กนัยำยน 2563 เป็นตน้ไป 
 
ประวัติเลขานุการบริษัท 

ช่ือ  :   นำงสำวอรชลุ ี  หลอ่สมิทธิกลุ 

 อำย ุ  :   52 ปี    
                      จ ำนวนหุน้ :   -  หุ้น 

                      สดัสว่นกำรถือหุน้  :   -  %  
                      ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหวำ่งผูบ้รหิำร    :   ไมม่ี  
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คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุด      
 ปรญิญำโท  สำขำกำรเงิน มหำวทิยำลยัเซนตห์ลยุส ์สหรฐัอเมริกำ 

 ปรญิญำตร ี คณะพำณิชยศ์ำสตรแ์ละกำรบญัชี จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
 

ต าแหน่งทีส่ าคัญในปัจจุบนั 

 กรรมกำรบรษัิท  บรษัิท พำรำไดซ ์กรนี เอนเนอยี่ จ ำกดั 

 กรรมกำรบรษัิท  บรษัิท อลัตรำ้ เอเชีย จ ำกดั 
ประสบการณ ์   

 ประธำนเจำ้หนำ้ทีก่ำรเงิน บรษัิท ไฮแอท คอนสตรคัชั่น จ ำกดั 

 ประธำนเจำ้หนำ้ทีก่ำรเงิน บรษัิท สจัจะประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

 ผูช้่วยประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร บรษัิท นอรชิ แบงคค์อก จ ำกดั 
 

 เลขำนกุำรบริษัท ท ำหนำ้ที่ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจดักำรท ำหนำ้ที่ดแูล และประสำนงำนดำ้น
กฎหมำย  กฎเกณฑต์ำ่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง สนบัสนนุใหด้  ำเนินกำรตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี พรอ้มปฏิบตัิตำมขอ้บงัคบัและ
ประกำศของตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai)  และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ โดย
เลขำนกุำรบรษัิทมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมที่กฎหมำยและบรษัิทก ำหนด ดงันี ้

1. ใหค้  ำแนะน ำเบือ้งตน้แก่กรรมกำรเก่ียวกบัขอ้กฎหมำย ระเบียบและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ของบริษัท และติดตำมใหม้ี
กำรปฏิบตัิตำมอยำ่งถกูตอ้งและสม ่ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงที่มีนยัส  ำคญัแก่กรรมกำร  

2. ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำร ดูแล และประสำนงำนดำ้นกฎหมำยกฎเกณฑต์่ำงๆที่
เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด ำเนินกำรใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมมติคณะกรรมกำรบรษัิท 

3. จดักำรประชุมผูถื้อหุน้และประชุมคณะกรรมกำรบริษัทใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของบริษัท  และขอ้พึง
ปฏิบตัิตำ่งๆ 

4. บนัทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุน้ และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้ติดตำมใหม้ีกำรปฏิบตัิ
ตำมมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท 

5. ดแูลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูและรำยงำนสำรสนเทศในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งตำมระเบียบและขอ้ก ำหนดของ ก.ล.ต. และ
ตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) 

6. จดัท ำและเก็บรกัษำเอกสำรดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  ทะเบียนกรรมกำร 
(ข)  หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมกำร  รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรและ รำยงำนประจ ำปีของบรษัิท 
(ค)  หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้  และรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ 

7. เก็บรกัษำรำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สยีที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร 
8. ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศและก ำหนด 

 
ทัง้นี ้ยงัรวมถงึกำรจดัปฐมนิเทศกรรมกำรใหม ่และกำรสง่เสรมิควำมรูค้วำมเขำ้ใจในเรือ่งกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ี

ดีใหก้บักรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน 
 



    แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

 

หนำ้ 39 | แบบ 56-1  ประจ ำปี 2563                                                      รบัรองควำมถกูตอ้ง.................................................. 

8.4  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1 ค่าตอบแทนของบริษัท 

 8.4.1.1  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิในปี2563 

ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 

บรษัิทจ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำร โดยผำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน
ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 18 มีนำคม 2563 และคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 18 มีนำคม 2563 และอนมุตัิโดยที่
ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 เมื่อวนัท่ี 29 เมษำยน 2563 โดยไดก้ ำหนดวงเงินจ ำนวน 1,900,000.- บำท ซึง่ลดลงจำกปี 
2562 ตำมสดัสว่นกรรมกำรท่ีลดลงและก ำหนดกำรจ่ำยคำ่ตอบแทน ดงันี ้

 

ต าแหน่ง 

เบีย้ประชุม (บาท) 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

 

  ประธาน      

       มิใช่ผูบ้รหิำรของบรษัิทหรอืบรษัิทในเครอื 25,000 25,000 25,000 15,000 

       ผูบ้รหิำรของบรษัิทหรอืบรษัิทในเครอื 20,000  20,000 ไมไ่ดร้บัคำ่ตอบแทน 

  กรรมการ      

       มิใช่ผูบ้รหิำรของบรษัิทหรอืบรษัิทในเครอื 15,000 15,000 15,000 10,000 

       ผูบ้รหิำรของบรษัิทหรอืบรษัิทในเครอื 5,000  5,000 ไมไ่ดร้บัคำ่ตอบแทน 
 
 ทัง้นี ้ในปี 2563 บรษัิท เอือ้วิทยำ จ ำกดั (มหำชน) ไดจ้่ำยคำ่ตอบแทนแก่กรรมกำรตำมควำมเป็นจรงิ  เป็นจ ำนวนเงิน
ทัง้สิน้ 1,410,000.- บำท โดยมีรำยละเอยีด ดงันี ้
 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน (บาท) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

รวม 

1.  นำยวฒุิชยั  ลีนะบรรจง - ประธำนกรรมกำรบรษิัท 160,000 - - 160,000 

2.  นำยธีรชยั  ลีนะบรรจง - รองประธำนกรรมกำรบรษิัท 
- ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
- ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบรหิำร 

40,000 - - 40,000 

3. ร.ต.ท.ศวิะรกัษ ์ พินิจำรมณ ์   - กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรบรษิัท 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

120,000 300,000 - 420,000 

4.  นำยเพียรชยั  ถำวรรตัน ์ - กรรมกำรอิสระ 120,000 165,000 25,000 310,000 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน (บาท) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

รวม 

- กรรมกำรบรษิัท 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- ประธำนกรรมกำรสรรรหำ  
  และพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

5. ดร.นที  นำคธนสุกำญจน ์ - กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรบรษิัท 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรสรรหำและ  
  พิจำรณำคำ่ตอบแทน 
- ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

120,000 180,000 15,000 315,000 

6. นำงสำวอรชลีุ  หล่อสมิทธิกลุ - กรรมกำรบรษิัท 
- กรรมกำรบรหิำร 
- รองกรรมกำรผูจ้ดักำรอำวโุส                 
  สำยกำรเงินและบญัชี 
- กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
- เลขำนกุำรบรษิัท 
- ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสำย 
  งำนบญัชีและกำรเงิน (CFO) 

40,000 - - 40,000 

7.  นำยมณฑล  เชตวุลัลภกลุ - กรรมกำรบรษิัท 
- กรรมกำรสรรหำและ 
  พิจำรณำคำ่ตอบแทน 

70,000 - 5,000 75,000 

8.  นำยสรุพงศ ์ แซย่่อง - กรรมกำรบรษิัท 
- กรรมกำรบรหิำร 
- กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
- รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยพฒันำ
ธุรกิจและปฏิบตักิำร 

35,000 - - 35,000 

9.  นำยศรำวฒุ ิ  ทรพัยม์ำกมี 
(ไดร้บักำรแตง่ตัง้ 14 ส.ค. 2562 
ลำออกเม่ือ 11 ก.ค.2563) 

- กรรมกำรบรษิัท 
- กรรมกำรบรหิำร 
- ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร                    
  สำยธุรกิจเสำส่ง 

15,000 - - 15,000 

รวมท้ังสิน้ 720,000 645,000 45,000 1,410,000 
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ข)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำร และผูบ้รหิำรในระดบัเทียบเทำ่รำยที่สีท่กุรำย จ ำนวน 9 คน รวม 21.49 ลำ้นบำท 

 

8.4.1.2   ค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชนอ์ืน่ 
บรษัิทไมม่ีนโยบำยใหค้ำ่ตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจำกคำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำรหรอืพนกังำนซึง่ไดร้บั

จำกบรษัิทปกติ ไมม่กีำรใหหุ้น้ หุน้กู ้หรอืหลกัทรพัยอ์ื่นใดแกก่รรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษัิท 
 

8.4.2  ค่าตอบแทนของบริษัทยอ่ย 
ส ำหรบัคำ่ตอบแทนกรรมกำรของบรษัิทยอ่ย คือ บรษัิท ยดูบับลวิซี โกเมน ไบโอแมส จ ำกดั, บรษัิท ยดูบับลวิซี อ ำพนั ไบ

โอแมส จ ำกดั, บรษัิท สตกึ ไบโอแมส จ ำกดั, บรษัิท พำรำไดซ ์กรนี เอ็นเนอรย์ี จ ำกดัและ บรษัิท อลัตรำ้ เอเชีย จ ำกดั จะใชอ้ตัรำ
คำ่ตอบแทนอตัรำเดียวกนัทกุบรษัิท  โดยก ำหนดไว ้ดงันี ้

 

ต าแหน่ง เบีย้ประชุม (บาท) 

 ประธานกรรมการบริษัท   

   มิใช่ผูบ้รหิำรของบรษัิทหรอืบรษัิทในเครอื 10,000 
   ผูบ้รหิำรของบรษัิทหรอืบรษัิทในเครอื 5,000 
 กรรมการบริษัท   

  มิใช่ผูบ้รหิำรของบรษัิทหรอืบรษัิทในเครอื 5,000 

  ผูบ้รหิำรของบรษัิทหรอืบรษัิทในเครอื 3,000 
 

8.5 บุคลากร 
8.5.1  จ านวนพนักงานทั้งหมด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บรษัิทและบรษัิทยอ่ย มีพนกังำนทัง้สิน้ 251 คน แยกเป็นดงันี ้
 

สังกัด 
จ านวนพนักงาน (คน) 

UWC PGE UTA รวม 

ฝ่ำยผลติ 185 - - 185 

ส ำนกังำน 62 - 4 66 

รวม 247 - 4 251 

 
8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอยา่งมีนัยส าคัญในระยะ 3ปีที่ผ่านมา 

ณ สิน้ปี 2563 มจี ำนวนพนกังำนคงเหลอื 251 คนจำก 427 คนในปี 2562  เนื่องมำจำกแผนกำรปรบัเปลีย่น
โครงสรำ้งกำรด ำเนินธุรกิจและกลยทุธใ์นกำรบรหิำรจดักำรเพื่อเพิม่ประสทิธิภำพในกำรประกอบธุรกิจและสรำ้งควำม
เติบโตใหก้บับรษัิท โดยกำรขำยเงินลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟำ้ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ย จ ำนวน 3 บรษัิท ประกอบกบัแผนในกำร
บรหิำรจดักำรตน้ทนุกำรผลิตใหม้ีประสทิธิภำพมำกยิ่งขึน้ โดยกำรปรบัจ ำนวนพนกังำนใหส้อดคลอ้งกบัปรมิำณกำรผลติ 
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 8.5.3 ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3ปีที่ผ่านมา 
บริษัทมีคดีควำมเป็นจ ำเลยในศำลแรงงำนกลำง จ ำนวน 40 คดี ซึ่งเป็นคดีที่พนกังำนที่ถกูเลิกจำ้งฟ้องรอ้งเรยีก

ค่ำเสียหำยที่ไม่เขำ้ระเบียบและหลกัเกณฑใ์นกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและชดเชยของบริษัท ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำของศำล 

 
8.5.4   ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน 

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไดจ้่ำยคำ่ตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบีย้ขยนัและเงินพิเศษ และค่ำตอบแทน
อื่นๆ เป็นจ ำนวนเงินรวม 88,246,018.50 บำท  

 
8.5.5 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทและบริษัทย่อย ใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำศกัยภำพของพนกังำนมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรเพิ่มทกัษะ
และควำมรูใ้นกำรปฏิบตัิงำนใหก้บัพนกังำนในฝ่ำยงำนตำ่งๆ โดยบริษัทไดก้ ำหนดแผนงำนในกำรจดัสง่พนกังำนเพื่อเขำ้
อบรมในหลกัสตูรตำ่งๆ  

บริษัทและบริษัทย่อย มีแผนกำรอบรมประจ ำปีส ำหรบัพนกังำน โดยฝ่ำยบริหำรทรพัยำกรบคุคล จะจดัหลกัสตูร
กำรอบรมใหก้บัพนกังำนตำมควำมเหมำะสมกบัต ำแหนง่หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ  รวมทัง้มีแบบส ำรวจใหพ้นกังำนระบถุึง
ควำมตอ้งกำรหรอืควำมสนใจที่จะอบรมเรือ่งใดในแผนท่ีจดัให ้กำรฝึกอบรมนัน้มีกำรจดัฝึกอบรมทัง้ภำยในและภำยนอก
บริษัท รวมทัง้มีกำรฝึกอบรมเพิ่มควำมรูแ้ละทกัษะกำรท ำงำนในกำรปฏิบตัิงำนจริงโดยมีหวัหนำ้งำนคอยใหค้ ำแนะน ำ
ถ่ำยทอดควำมรูแ้ละประสบกำรณใ์หก้บัทีมงำนในแตล่ะปีบริษัทจะตัง้งบประมำณส ำหรบัด ำเนินกำรในดำ้นนีไ้ว ้โดยจดั
ฝึกอบรมใหก้ับพนกังำนอย่ำงนอ้ย 6 ชั่วโมง/คน/ปี และจ ำนวนคนที่ไดร้บักำรอบรมต้องไม่นอ้ยกว่ำ 50% ของจ ำนวน
พนกังำน ณ วนัสิน้ปี 
 
ในปี 2563 มกีำรอบรมใหก้บัพนกังำน ในหวัขอ้ตำ่ง ๆ สรุปท่ีส ำคญัดงันี ้

หัวข้อ/หลักสตูร 
จ านวนผู้รับการอบรม 

(คน) 
จ านวนชั่วโมง 

1. กำรอนรุกัษ์พลงังำน 153 6 
2. เทคนิคกำรผลติเพื่อของเสยีเป็นศนูย ์ 40 6 
3. กำรเขยีนสไตลพ์ีอำรแ์ละสือ่สำรองคก์ร 2 6 
4. เทคนิคกำรบนัทกึและกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชมุ 1 6 
5. พระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 1 6 
6. ฝึกซอ้มดบัเพลงิ  120 6 

 

การฝึกอบรม จ านวนพนักงาน (คน) อัตราการฝึกอบรม 

อบรมครบ 6 ชั่วโมง 197 80% 
อบรมไมค่รบ 6 ชั่วโมง 50 20% 
จ ำนวนพนกังำน ณ สิน้ปี 2563 247 100% 
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9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมกำรบริษัทไดใ้หค้วำมส ำคัญต่อกำรสรำ้งระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ด  ำเนินธุรกิจดว้ยควำมโปร่งใส  
ซื่อสตัย ์รบัผิดชอบตอ่ผลกำรปฏิบตัิงำนตำมหนำ้ที่  มีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัและเป็นธรรมตอ่ผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่ำย  เพื่อ
สรำ้งควำมเจรญิ เพิ่มมลูคำ่ทำงเศรษฐกิจและควำมมั่งคั่งแก่ผูถื้อหุน้ โดยยดึหลกักำรบรหิำรงำนตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ี
ดีส  ำหรบับริษัทจดทะเบียน ตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ไดอ้อก  “หลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส  ำหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560” หรือ “Corporate 
Governance Code for Listed Companies 2017” (CG Code) เพื่อเป็นหลกัปฏิบตัิที่จะสนบัสนนุใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทน ำไป
ปรบัใช ้  

 
การปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการในปี 2563 มีดังนี้ 
 
1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมกำรบรษัิทตระหนกัและใหค้วำมส ำคญัถึงสทิธิของผูถื้อหุน้ทกุรำย สง่เสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกใหผู้้
ถือหุน้ใชส้ิทธิในเรื่องต่ำงๆ ทัง้สิทธิขัน้พืน้ฐำน และสิทธิที่สมควรไดร้บั  และไม่กระท ำกำรใดๆ ที่จะเป็นกำรละเมิดหรือ
ลดิรอนสทิธิของผูถื้อหุน้  โดยแตล่ะหุน้จะมีสทิธิออกเสยีงหนึง่เสยีง ไมม่ีหุน้ใดมีสทิธิพิเศษ ในกำรปฏิบตัิเก่ียวกบัสทิธิของ
ผูถื้อหุน้ท่ีส  ำคญัมีดงันี ้

1.1.   สิทธิขั้นพื้นฐาน  เป็นสิทธิที่ผู้ถือหุน้ไดร้ับโดยเท่ำเทียมตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้บังคับของบริษัทและ
กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สิทธิในกำรซือ้ขำยหรือโอนหุน้  สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียง
ลงคะแนนเพื่ออนมุตัิเรือ่งที่ส  ำคญั   สทิธิในกำรมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระหรอืบคุคลอื่นเขำ้รว่มประชมุและออก
เสียงลงคะแนนแทน สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำรและก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร  สทิธิในกำรออกเสยีงลงคะแนนแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินคำ่สอบบญัชี  สทิธิในกำรรบั
เงินปันผล สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นและซกัถำมในกำรประชุมผูถื้อหุน้  สิทธิในกำรรบัขอ้มูลข่ำวสำ รของ
บรษัิทอยำ่งเพียงพอ และทนัตอ่เหตกุำรณ ์
1.2.   สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ   นอกจำกสิทธิขัน้พืน้ฐำน บริษัทยงัใหค้วำมส ำคญัในกำร
เปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรที่ถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันเวลำ และโปร่งใสแก่ผูถื้อหุน้ โดยกำรเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรทัง้
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ บนเว็บไซตข์องบริษัท www.uwc.co.th และผ่ำนทำงเว็บไซดข์องตลำดหลกัทรพัย ์
www.set.or.th  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้เขำ้ถึงขอ้มลูขำ่วสำรไดห้ลำยช่องทำงและทนัตอ่เหตกุำรณ์ 
1.3.   สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น   คณะกรรมกำรบรษัิทจดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้ โดยค ำนงึถึงสทิธิ
และควำมเทำ่เทียมกนัในกำรเขำ้รว่มประชมุของผูถื้อหุน้ทกุรำย บรษัิทจดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้เป็นประจ ำทกุปี 
ภำยใน 4 เดือน นบัจำกวนัที่สิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท ในปี 2563 เนื่องจำกเกิดกำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสั 
COVID-19  ในกำรนีบ้ริษัทจึงไดข้อควำมรว่มมือจำกผูถื้อหุน้พิจำรณำมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระเป็นผูร้บัมอบ
ฉนัทะเขำ้รว่มประชมุแทนกำรมำประชมุดว้ยตนเองเพื่อเป็นกำรรกัษำสิทธิ และเพื่อเป็นกำรป้องกนัและลดควำม

9. การก ากับดูแลกจิการ 

http://www.uwc.co.th/
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เสีย่งจำกกำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสั COVID-19 โดยบรษัิทจดัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 เมื่อวนัพธุที่ 
29 เมษำยน 2563 เวลำ14.00 น. ณ บริษัท เอือ้วิทยำ จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 247 ถนนร่มเกลำ้ แขวงแสนแสบ 
เขตมีนบรุ ีกรุงเทพมหำนคร  ซึง่เป็นส ำนกังำนใหญ่ของบรษัิท กำรเดินทำงสะดวก มีรถประจ ำทำง รถสองแถว รถ
ตูผ้่ำนหนำ้บริษัท สถำนที่จัดประชุมเปิดโล่ง อำกำศถ่ำยเท และบริษัทไดด้  ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและ
ควบคมุโรค COVID-19 ตำมที่ภำครฐัก ำหนดเพื่อควำมปลอดภยัของผูเ้ขำ้รว่มประชมุทกุคน 

 
ก่อนวันประชุมผู้ถอืหุ้น 
 บรษัิทมีกำรแจง้มติก ำหนดวำระกำรประชมุผูถื้อหุน้ใหท้รำบลว่งหนำ้มำกกวำ่ 14 วนัโดยในปี 2563 บรษัิทไดแ้จง้

มติคณะกรรมกำรบริษัทที่ก ำหนดกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี  2563 ลว่งหนำ้ 42 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อ
หุน้โดยแจง้ในวนัที่ 18 มีนำคม 2563 บนเว็บไซตข์องบริษัทและผ่ำนระบบของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รบัทรำบและสำมำรถจดัเวลำในกำรเขำ้ร่วมประชุมและไดเ้ผยแพร่หนงัสือบอกกล่ำวนดัประชุม
พรอ้มเอกสำรประกอบกำรประชมุทัง้หมดที่มีขอ้มลูเหมือนกบัขอ้มลูที่บรษัิทจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้บนเวบ็ไซดข์องบรษัิท 
www.uwc.co.th หวัขอ้แผนกนกัลงทนุสมัพนัธข์อ้มูลน ำเสนอต่อนกัลงทนุตัง้แต่วนัที่  31 มีนำคม 2563 เพื่อใหผู้้
ถือหุน้มีเวลำเพียงพอที่จะศึกษำและท ำควำมเขำ้ใจขอ้มูลก่อนเขำ้ประชุมอีกทัง้บริษัทมีกำรจัดส่งหนงัสือเชิญ
ประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ลว่งหนำ้เป็นเวลำ 14วนัก่อนวนัประชมุรวมถึงไดท้ ำกำรประกำศค ำบอกกลำ่วนดัประชมุผูถื้อ
หุน้ลงในหนงัสอืพิมพข์ำ่วหุน้ติดตอ่กนั 3 วนั 

 ส ำหรบัเอกสำรที่จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ประกอบดว้ยหนงัสือบอกกลำ่วนดัประชุมพรอ้มมำตรกำรจดักำรประชมุภำยใต้
สถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสั COVID-19 และเอกสำรประกอบกำรประชุมผูถื้อหุน้ที่มีรำยละเอียด
เพียงพอโดยในแตล่ะวำระมีควำมเป็นมำวตัถปุระสงคแ์ละเหตผุลรวมทัง้ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบรษัิทพรอ้ม
รำยละเอียดประกอบวำระกำรประชมุไดแ้ก่รำยงำนประจ ำปีในรูปแบบรหสัคิวอำร ์(QR Code) ประวตัิของบคุคล
ที่ถกูเสนอช่ือใหเ้ลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษัิทนิยำมกรรมกำรอิสระขอ้มลูเก่ียวกบักรรมกำรอิสระท่ีบรษัิทเสนอช่ือให้
เป็นผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ขอ้บงัคบับรษัิทในสว่นที่เก่ียวขอ้งกบักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้เอกสำรหลกัฐำนที่
ผูถื้อหุน้ตอ้งน ำมำแสดงในกำรเขำ้รว่มประชมุแผนที่สถำนท่ีกำรจดัประชมุแบบฟอรม์ขอรบัรำยงำนประจ ำปีแบบ
รูปเล่มหนงัสือมอบฉันทะแบบก. ซึ่งเป็นแบบที่ง่ำยและไม่ซบัซอ้นและแบบข. ซึ่งเป็นแบบที่ผูถื้อหุน้ก ำหนดทิศ
ทำงกำรลงคะแนนไดห้รือสำมำรถดำวนโ์หลดแบบฟอรม์หนงัสือมอบฉนัทะแบบค. หรอืแบบใดแบบหนึง่ผำ่นทำง
เว็บไซตข์องบรษัิท www.uwc.co.th 

 เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค ำถำมที่เก่ียวขอ้งกับวำระกำรประชุมโดยส่งเป็นลำยลกัษณ์อักษรมำยังอีเมลข์อง
เลขำนกุำรบรษัิทและเจำ้หนำ้ที่สว่นก ำกบัดแูลกิจกำรเป็นกำรลว่งหนำ้ 

 
วันประชุมผู้ถอืหุ้น 
 เนื่องจำกภำวะกำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสั COVID-19 บรษัิทจึงมีมำตรกำรเพิ่มขึน้จำกปีก่อนๆดงันี ้

- มีขัน้ตอนกำรคดักรองผูเ้ขำ้รว่มประชุม โดยทกุท่ำนตอ้งกรอกแบบสอบถำมเพื่อคดักรองโรคโวรสัCOVID-19 
และตรวจวดัอณุหภมูิรำ่งกำย หำกอณุหภมูิสงูกว่ำ 37.5 องศำเซลเซียส  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่อนญุำต
ใหเ้ขำ้อำคำรสถำนท่ีจดัประชมุ 

- งดกำรจดับรกิำรอำหำรวำ่ง จะมีเฉพำะน ำ้ดื่มบรรจขุวดจดัใหใ้นหอ้งประชมุเทำ่นัน้   

http://www.uwc.co.th/
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- ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมตอ้งติดสติกเกอรเ์พื่อแสดงว่ำไดผ้่ำนกระบวนกำรคดักรองแลว้ และสวมหนำ้กำกอนำมยั
ตลอดเวลำที่เขำ้ประชมุ 

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะ ส่งค ำถำมโดยเขียนบนกระดำษที่บริษัทเตรียมไว้ให้ แทนกำรถำมโดยใช้
ไมโครโฟน  

- กำรจดัหอ้งประชมุ จะเวน้ระยะหำ่ง 1 เมตร ซึง่มำตรกำรและขอ้ปฏิบตัิที่บรษัิทก ำหนดนี ้สอดคลอ้งและเป็นไป
ตำมมำตรกำรและขอ้ปฏิบตัิเก่ียวกบักำรปอ้งกนัโรค ท่ีรฐับำลก ำหนด 

 บรษัิทไดจ้ดัเตรยีมเจำ้หนำ้ที่ตอ้นรบัและรบัลงทะเบียนในจ ำนวนที่เหมำะสม ส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่สำมำรถเขำ้รว่ม
ประชุมดว้ยตนเองสำมำรถมอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึ่งหรือกรรมกำรตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระของ
บรษัิทคนใดคนหนึง่เขำ้ประชมุแทน เพื่อเป็นตวัแทนรกัษำสทิธิของตนได  ้

 บริษัทเปิดใหผู้ถื้อหุน้ที่เขำ้รว่มประชุมลงทะเบียนลว่งหนำ้ 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มประชุม และต่อเนื่องจนถึงวำระกำร
ประชุมสดุทำ้ย  เพื่อใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้ที่มำเขำ้ร่วมประชุมภำยหลงัจำกที่ไดเ้ริ่มประชุมแลว้มีสิทธิออกเสียงใน
วำระที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำและที่ยงัไม่ไดล้งมติ โดยบริษัทจะแจกบตัรลงคะแนนเสียงส ำหรบัผูถื้อหุน้ทกุรำย
เพื่อใชใ้นกำรลงคะแนนเสียง นอกจำกนีย้งัอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยจดัใหม้ีอำกรแสตมป์เพื่อติดใน
หนงัสอืมอบฉนัทะโดยไมค่ิดคำ่ใชจ้่ำย  รวมทัง้จดัอำหำรวำ่งไวบ้รกิำรแก่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ 

 กำรเขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทคณะกรรมกำรใหค้วำมส ำคญัต่อกำรประชุมผูถื้อหุน้โดยถือเป็น
หนำ้ที่ที่จะตอ้งเขำ้รว่มประชุมทกุครัง้ยกเวน้เจ็บป่วยหรือติดภำรกิจส ำคญัในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี  
2563 เมื่อวนัพธุที่ 29 เมษำยน 2563 กรรมกำรบรษัิท มีทัง้หมด 9 คน เขำ้รว่มประชมุครบทัง้ 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
100 โดยมีประธำนกรรมกำรบริษัทประธำนกรรมกำรตรวจสอบและประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนเข้ำร่วมประชุมเพื่อชีแ้จงและตอบข้อซักถำมในเรื่องที่เก่ียวข้องกับวำระกำรประชุมและกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท นอกจำกนี ้ยงัมีผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตของบริษัท จ ำนวน 3 คน คือ ดร. เกียรตินิยม คณุติ
สขุ นำงสำวกมลทิพย ์รตันนนัทวำที และนำงสำวเจนจิรำ ตัง้พทุธรกัษ์ แห่งส ำนกังำน บริษัท ดีลอยท ์ทชู โธมทัส ุ
ไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั เขำ้รว่มประชมุดว้ย 

 ก่อนเริ่มกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ผูด้  ำเนินกำรประชุมท ำหนำ้ที่แจง้จ ำนวนและสดัสว่นผูถื้อหุน้ที่เขำ้รว่มประชมุ
ดว้ยตนเองและที่มอบฉันทะ พรอ้มชีแ้จงวิธีกำรลงคะแนนและวิธีกำรนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติซึ่งกำร
ลงคะแนนและนบัคะแนนเป็นไปอย่ำงเปิดเผย โดยกำรออกเสียงลงคะแนนบริษัทจะนบั 1 หุน้เป็น 1เสียงและถือ
เสียงขำ้งมำกเป็นมติ ยกเวน้กรณีกำรลงมติที่ก ำหนดใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน หรอืกำรลงมติที่ก ำหนดใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ย
กวำ่สำมในสีข่องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนซึง่เป็นไปตำมที่ระบุ
ไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิทและตำมกฎหมำย 

 กำรด ำเนินกำรประชุมด ำเนินตำมล ำดบัวำระที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชมุ
หรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูส ำคญัโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบลว่งหนำ้ อีกทัง้เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ทกุรำยมีสทิธิอย่ำง
เท่ำเทียมกนัในกำรแสดงควำมคิดเห็นและซกัถำมไดท้กุวำระ โดยไดจ้ดัสรรเวลำใหอ้ยำ่งเพียงพอก่อนลงคะแนน
เสยีงในกำรสรุปผลกำรลงมติแตล่ะวำระ ทัง้เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง นอกจำกนีบ้รษัิทไดเ้ปิดโอกำส
ใหผู้ถื้อหุน้ที่มำร่วมประชุมภำยหลงัจำกกำรเริ่มประชุมแลว้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวำระที่เหลืออยู่และ
นบัเป็นองคป์ระชมุตัง้แตว่ำระท่ีใชส้ทิธิในกำรออกเสยีงเป็นตน้ไป 
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 กำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระจะกระท ำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกวำระแจกใหผู้ถื้อหุน้เมื่อมำ
ลงทะเบียนเขำ้รว่มประชุมและเพื่อใหก้ระบวนกำรนบัคะแนนด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเร็ว บริษัท
จะนบัคะแนนเฉพำะผูท้ี่ไมเ่ห็นดว้ย และ/หรืองดออกเสียงเท่ำนัน้ แลว้จะน ำมำหกัออกจำกจ ำนวนเสียงทัง้หมดที่
เขำ้รว่มประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวำ่เป็นคะแนนที่เห็นดว้ย ดงันัน้หำกวำระใดวำระหนึง่มีผูถื้อหุน้ท่ีไมเ่ห็นดว้ย หรอื
งดออกเสยีง ผูถื้อหุน้ดงักลำ่วจะลงนำมในบตัรลงคะแนน แลว้ชบูตัรลงคะแนนขึน้เพื่อเจำ้หนำ้ที่จะเก็บบตัรน ำมำ
บนัทกึคะแนน พรอ้มทัง้เก็บบตัรลงคะแนนเสยีงไวเ้ป็นหลกัฐำน เพื่อควำมโปรง่ใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 

 
วาระการประชุมผู้ถอืหุ้นที่ส าคัญ 
ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูประกอบไวใ้น “หนงัสอืนดัประชมุ”  ไดแ้ก่ 
- การแต่งตั้งกรรมการบริษัท บคุคลที่จะถกูเสนอใหเ้ลือกเป็นกรรมกำรนัน้ จะผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองจำก

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนโดยบริษัทเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิเลือกตัง้กรรมกำรเป็น
รำยบุคคล โดยมีขอ้มูลเบือ้งตน้ของบุคคลนัน้ พรอ้มทัง้ระบุกำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอื่น หำกเป็นบริษั ทที่
ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท จะถูกระบุไวอ้ย่ำงชัดเจน 
รวมทัง้จ ำนวนครัง้ในกำรเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท  

- ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทไดใ้หร้ำยละเอียดเก่ียวกบัจ ำนวนเงินคำ่ตอบแทนที่เสนอ ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำย
และเง่ือนไขของค่ำตอบแทนกรรมกำร ที่ไดผ้่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองโดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน และถกูน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท เพื่อน ำเสนอวงเงินคำ่ตอบแทนใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำ
อนมุตัิเป็นประจ ำทกุปี และเปิดเผยคำ่ตอบแทนกรรมกำรเป็นรำยบคุคลในรำยงำนประจ ำปี ซึ่งแสดงอยู่ในหวัขอ้
โครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร ขอ้ 2 กำรจดักำร หวัขอ้ย่อยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้ริหำร  และใน 
แบบ 56-1 หวัขอ้โครงสรำ้งกำรจดักำร ขอ้ 8.4 คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร 

- การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชี บรษัิทไดใ้หร้ำยละเอียดเก่ียวกบั ช่ือผูส้อบบญัชี 
ส ำนกังำนสอบบญัชี ควำมเป็นอิสระ ค่ำตอบแทน ควำมสมัพนัธ์กับบริษัท จ ำนวนปีที่ท  ำหนำ้ที่ เหตุผลในกำร
เปลี่ยนผูส้อบบญัชี (ถำ้มี) และขอ้มลูเปรียบเทียบค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีระหว่ำงปีปัจจุบนั กบัปีที่ผ่ำนมำ 
โดยไดผ้่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมทัง้เปิดเผยค่ำบริกำรอื่นที่มีกำรรบับริกำรจำกส ำนกั
งำนสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสงักดั ทัง้ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย (ถำ้มี) 

- การจ่ายเงินปันผล บริษัทไดใ้หร้ำยละเอียดเก่ียวกบักำรจดัสรรก ำไร กำรจ่ำยเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำย
กำรจ่ำยเงินปันผลของบรษัิทและเหตผุลในกำรเสนองดจ่ำยเงินปันผล 

 
หลังวันประชุมผู้ถอืหุ้น  
 บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระของกำรประชุม ทัง้ภำษำไทยและ

ภำษำองักฤษ ผ่ำนระบบของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ภำยในวนัที่ประชุมเสร็จหรือวนัถดัไป โดยในกำร
ประชุมสำมญัประจ ำปี 2563 บริษัทแจง้มติที่ประชุมภำยหลงักำรประชุมเสร็จสิน้ คือภำยในวนัที่ 29 เมษำยน 
2563 

 เลขำนุกำรบริษัท บันทึกขอ้มูลและจัดท ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้อย่ำงถูกตอ้ง ครบถ้วน มีรำยช่ือ
กรรมกำรบรษัิทท่ีเขำ้รว่มประชมุ / ไมเ่ขำ้รว่มประชมุ  รวมทัง้สำเหตกุำรลำ ค ำถำมหรอืค ำตอบหรอืขอ้คิดเห็นโดย
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สรุป รำยละเอียดในแตล่ะวำระไปตำมขอ้เท็จจรงิในท่ีประชมุ  มีกำรสรุปผลกำรลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวำระ โดย
แยกเป็นเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  และบตัรเสีย  รำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวลงนำมโดยประธำนที่
ประชมุ และจดัสง่รำยงำนตอ่ตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai)  และหนว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้งภำยใน 14 วนั นบัจำก
วนัประชมุผูถื้อหุน้และไดเ้ผยแพรผ่ำ่นเว็บไซตข์องบรษัิท 

 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอยา่งเท่าเทียมกัน 

บริษัทใหค้วำมส ำคัญและดูแลใหม้ีกำรปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่เอือ้
ประโยชนต์่อผูม้ีสว่นไดเ้สียกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง ผูถื้อหุน้มั่นใจไดว้่ำสิทธิของตนจะไดร้บักำรคุม้ครองและปฏิบตัิดว้ยดีเสมอ 
และสำมำรถใชส้ทิธิออกเสยีงในฐำนะท่ีมีสว่นรว่มในกำรเป็นเจำ้ของกิจกำรไดอ้ยำ่งเต็มที่ ดงันี  ้
 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทกุคนมีสว่นรว่มในกำรพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรต่ำงๆ ของบริษัทตำมระเบียบ

วำระกำรประชุม หำกผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษัทเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถมอบ

ฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่ หรอืมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมกำรอิสระหรอืกรรมกำรตรวจสอบของบรษัิทคนใดคนหนึง่

เขำ้รว่มประชมุแทน  เพื่อเป็นตวัแทนรกัษำสทิธิแทนตนเองได ้  ซึง่บรษัิทไดใ้หข้อ้มลูเก่ียวกบักรรมกำรอิสระ ทัง้ 3 

ท่ำน โดยแจง้ช่ือ  ที่อยู่ อำย ุ และกำรมีสว่นไดเ้สียในวำระกำรประชุมของกรรมกำรอิสระ ไวใ้นหนงัสือบอกกลำ่ว

นดัประชุม  รวมทัง้ไดร้ะบเุอกสำรหลกัฐำน และค ำแนะน ำขัน้ตอนในกำรมอบฉนัทะใหผู้ถื้อหุน้ทรำบ เพื่อใหผู้ถื้อ

หุน้สำมำรถจดัเตรียมไดอ้ย่ำงถกูตอ้งและไมเ่กิดปัญหำในกำรเขำ้รว่มประชมุของผูร้บัมอบฉนัทะ   ทัง้นี ้เพื่อใหผู้้

ถือหุน้ไดใ้ชข้อ้มลูดงักลำ่ว บรษัิทไดเ้ลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. ซึง่เป็นแบบท่ีง่ำยและไมซ่บัซอ้น  และแบบ 

ข. ซึง่เป็นแบบก ำหนดรำยกำรตำ่งๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั  โดยสำมำรถเลอืกหนงัสอืมอบฉนัทะ

แบบใดแบบหนึ่ง  ทัง้นีไ้ดแ้นบไปพรอ้มกบัหนงัสือบอกกลำ่วนดัประชุม เพื่อสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบ

ฉันทะที่สำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได ้นอกจำกนีผู้ถื้อหุน้ยงัสำมำรถ Download หนงัสือมอบ

ฉนัทะที่ไดจ้ดัท ำ และปฏิบตัิตำมประกำศของกระทรวงพำณิชยจ์ำกเว็บไซตข์องบริษัท ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. 

แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค.ใชเ้ฉพำะกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนจำกต่ำงประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำก และดูแลหุน้)  ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 ในวนัพุธที่ 29 เมษำยน 

2563 มีผูม้อบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ และมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่น เป็นผูอ้อกเสียงแทน 

โดยมีผูม้อบฉันทะทัง้หมด 20 รำย (มีจ ำนวนหุน้ที่เขำ้ร่วมประชุมทัง้หมด 5,022,884,246 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

38.16 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดจ ำนวน 13,162,525,588 หุน้) ดงันี ้ 

ผู้รับมอบฉันทะ จ านวน (ราย) จ านวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 19 57,521,596 1.15 

บคุคลอื่น 1 4,950,839,150 98.57 
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 กำรก ำหนดสทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุเป็นไปตำมจ ำนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถืออยูโ่ดยหนึง่หุน้มีสทิธิเทำ่กบั หนึง่เสยีง 

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน    

 บรษัิทมีมำตรกำรดแูลกำรใชข้อ้มลูภำยในของบรษัิท เพื่อเป็นกำรปอ้งกนัไมใ่หน้ ำขอ้มลูภำยในไปใชใ้นทำงมิชอบ 
โดยมีขอ้พงึปฏิบตัิเก่ียวกบักำรใชข้อ้มลูภำยในของบรษัิท ก ำหนดเป็นลำยลกัษณอ์กัษร ในจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
ของบรษัิทเพื่อใหก้รรมกำรบรษัิท ผูบ้รหิำร และพนกังำนปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสตัย ์มีควำมรบัผิดชอบ มีวินยั 
และมีจิตส ำนกึที่ดีตอ่สว่นรวมและตอ่ตนเอง ไมใ่ชต้  ำแหนง่หนำ้ที่แสวงหำประโยชนเ์พื่อตนเองและ/หรอืผูอ้ื่นโดยมิ
ชอบ รกัษำผลประโยชนแ์ละทรพัยส์ินของบริษัท โดยไม่น ำขอ้มลูและทรพัยส์ินของบริษัทไปใชเ้พื่อประโยชนข์อง
ตนเอง และ/หรอืผูอ้ื่น และหำ้มกระท ำกำรอนัเป็นกำรสนบัสนนุบคุคลอื่นใดใหท้ ำธุรกิจแขง่ขนักบับรษัิทและบรษัิท
ยอ่ย  ทัง้นี ้บรษัิทยงัไดก้ ำหนดโทษ ส ำหรบักรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนในกำรน ำขอ้มลูภำยในของบรษัิทไปใชเ้พื่อประโยชน์
สว่นตวัไวใ้นระเบียบของบรษัิท โดยมีโทษตัง้แตก่ำรตกัเตือนดว้ยวำจำถึงขัน้เลกิจำ้ง 

 ในปีที่ผ่ำนมำกรรมกำรผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษัทไดป้ฏิบตัิตำมกฎระเบียบอย่ำงเครง่ครดั ไม่ปรำกฏว่ำมี
กำรใชข้อ้มลูภำยในของบรษัิทไปในทำงมิชอบ 
 

การก าหนดเร่ืองการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบริษัท  
 ในจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัท ก ำหนดวำ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบรษัิท พึงหลีกเลีย่งกำร

ใชข้อ้มลูภำยในเพื่อประโยชนข์องตนเองในกำรซือ้หรือขำยหุน้ของบริษัท หรือกำรใหข้อ้มลูตอ่บคุคลอื่นเพื่อประโยชนใ์น
กำรซือ้หรือขำยหุน้ของบริษัท และควรละเวน้กำรซือ้หรือขำยหุน้บริษัทในช่วงเวลำก่อนที่จะเผยแพร่งบกำรเงิน หรื อ
เผยแพรส่ถำนะของบรษัิท รวมถึงขอ้มลูส ำคญั 

 
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทมีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซื่อสตัย ์มีเหตมุีผลและเป็นอิสระ และทกุคนในองคก์รพึงตดัสนิใจ
ในกำรกระท ำกำรใดๆเพื่อประโยชนส์ว่นรวมของบริษัทเป็นส ำคญั ไม่ใชโ้อกำสจำกกำรเป็น กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนกังำน
ของบรษัิทฯ และ/หรอืกำรใชข้อ้มลูและทรพัยส์ิน เพื่อแสวงหำประโยชนส์ว่นตน หรอืเอือ้ประโยชนต์อ่ครอบครวั พวกพอ้ง
หรือบคุคลใกลชิ้ดแนวทำงปฏิบตัิส  ำหรบักรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน เพื่อขจดัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่อำจ
เกิดขึน้ ดงันี ้
(1) หลกีเลีย่งกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
(2) ในกรณีที่มีรำยกำรเช่นนั้นจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้กระท ำรำยกำรนั้นเสมือนกำรท ำรำยกำรกับ

บุคคลภำยนอก ทัง้นี ้กรรมกำรหรือพนกังำนที่มีส่วนไดส้่วนเสียในรำยกำรนัน้ จะตอ้งไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำ
อนมุตัิ 

(3) ในกรณีที่รำยกำรท่ีเก่ียวโยงเกิดขึน้จะตอ้งด ำเนินกำรตำมระเบียบของบรษัิท และหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย และเปิดเผยขอ้มลูในเรือ่งดงักลำ่วอยำ่งครบถว้นเพียงพอ 

(4) ไมม่ีกำรใชโ้อกำสหรอืขอ้มลูที่ไดจ้ำกกำรเป็นกรรมกำรหรอืพนกังำนในกำรหำประโยชนส์ว่นตนและในเรือ่งกำรท ำ
ธุรกิจที่แขง่ขนักบับรษัิท หรอืท ำธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 

(5) ไม่ใช้ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชนข์องตนในกำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภำยในแก่บุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชนใ์นกำรซือ้ขำยหุน้ของบรษัิท 



    แบบ 56-1 ประจ ำปี 2563 

 

 

หนำ้ 49 | แบบ 56-1  ประจ ำปี 2563                                                      รบัรองควำมถกูตอ้ง.................................................. 

3.   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บรษัิทใหค้วำมส ำคญัในกำรดแูลและปฏิบตัิอยำ่งเทำ่เทียมกนัตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีกลุม่ตำ่งๆ ทัง้ภำยในและภำยนอก

บริษัท โดยด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรบัผิดชอบและเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย  มุ่งมั่นใหก้ำรพฒันำกิจกำรของ
บรษัิทมีควำมเจรญิกำ้วหนำ้ มั่นคงยั่งยืน   ปกปอ้งผลประโยชนแ์ละดแูลทรพัยส์นิของบรษัิท  และจะไมด่  ำเนินกำรใดๆ ที่
จะเป็นกำรลิดรอนสิทธิหรือส่งผลกระทบในดำ้นลบกบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย  จึงมั่นใจว่ำผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุม่ต่ำงๆจะไดร้บักำร
ดแูลอย่ำงเป็นธรรมทกุฝ่ำย โดยบริษัทมีจรรยำบรรณทำงธุรกิจซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัถึ งควำมส ำคญัของกำร
เสรมิสรำ้งคำ่นิยมเก่ียวกบัจรยิธรรมเพื่อใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร จึงไดจ้ดัท ำจรรยำบรรณทำงธุรกิจเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 
เพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ไดเ้ขำ้ใจและตระหนกัถึงมำตรฐำนดำ้นจรยิธรรมที่บรษัิท ใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจ 
และตอ้งกำรใหท้กุคนในองคก์รใชเ้ป็นกรอบในกำรปฏิบตัิตนอย่ำงเครง่ครดั เพื่อสง่เสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำม
รบัผิดชอบต่อหนำ้ที่กำรงำน ผูถื้อหุน้ เพื่อนรว่มงำน ผูม้ีสว่นไดเ้สีย และสงัคม รวมถึงกำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ที่อำจ
เสีย่งตอ่กำรขดัจรยิธรรม และอำจเป็นเหตใุหเ้ป็นกำรขดัตอ่กฎหมำย โดยก ำหนดไว ้ดงันี ้
 
ผู้ถอืหุ้น  

บริษัทตระหนกัดีว่ำ ผูถื้อหุน้คือเจำ้ของกิจกำร และบริษัทมีหนำ้ที่สรำ้งมลูค่ำเพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยำว จึง
ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน ตอ้งปฏิบตัิตำมแนวทำงตอ่ไปนี ้

(1) ปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุริต ตลอดจนตดัสินใจด ำเนินกำรใดๆ ดว้ยควำมระมดัระวงั รอบคอบ 
และเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้รำยใหญ่และรำยยอ่ยเพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้โดยรวม 

(2) น ำเสนอรำยงำนสถำนภำพของบรษัิทผลประกอบกำร ฐำนะทำงกำรเงิน กำรบญัชี และรำยงำนอื่นๆ โดย
สม ่ำเสมอ และครบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ 

(3) แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทกุรำยทรำบอยำ่งเทำ่เทียมกนัถึงแนวโนม้ในอนำคตขององคก์รทัง้ในดำ้นบวกและดำ้นลบ 
ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของควำมเป็นไปได ้มีขอ้มลูสนบัสนนุและมีเหตมุีผลอยำ่งเพียงพอ 

(4) หำ้มไม่ใหแ้สวงหำผลประโยชนใ์หต้นเองและผูอ้ื่นโดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ
สำธำรณะ หรอืด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บัองคก์ร 

ทัง้นี ้ ผูถื้อหุน้ทุกรำยของบริษัทไดร้บัเชิญเขำ้ร่วมประชุมสำมัญูผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวำระส ำคัญต่ำงๆ โดยไดร้บัขอ้มูลข่ำวสำรที่ส  ำคัญหลำกหลำยรูปแบบ อำทิ หนังสือเอกสำรและขอ้มูล
อิเลคทรอนิคส ์
 
พนักงาน 

บรษัิทมีนโยบำยที่จะปฏิบตัิตอ่พนกังำนของบรษัิทดว้ยควำมเป็นธรรม เนื่องจำกบรษัิทตระหนกัดีวำ่พนกังำนเป็น
ทรพัยำกรที่ส  ำคญัและมีคณุคำ่ยิ่งส  ำหรบับรษัิทและเป็นปัจจยัที่ส  ำคญัในกำรสง่เสรมิภำพลกัษณท์ี่ดีของบรษัิท ตอ่ลกูคำ้ 
คู่คำ้ ผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งอื่น  บริษัทมีนโยบำยในกำรสง่เสรมิใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รที่แข็งแกรง่ โดยกำรสรำ้ง
คณุค่ำเพิ่มของงำนที่ปฏิบตัิรวมถึงเพิ่มพนูควำมรู ้ควำมสำมำรถ สง่เสริมใหม้ีกำรพฒันำในศกัยภำพของพนกังำนอยำ่ง
ตอ่เนื่องเพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยดงักลำ่ว บรษัิทฯ จึงยดึถือหลกักำรปฏิบตัิตอ่พนกังำน ดงันี ้ 

(1) ปฏิบตัิตอ่พนกังำนดว้ยควำมสภุำพ และใหค้วำมเคำรพตอ่ควำมเป็นปัจเจกชนและศกัดิศ์รขีองควำมเป็น
มนษุย ์

(2) ใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรมตอ่พนกังำน 
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(3) ดแูลรกัษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหม้คีวำมปลอดภยัต่อชีวติและทรพัยส์นิของพนกังำนอยูเ่สมอ 
(4) กำรแตง่ตัง้และโยกยำ้ย รวมถึงกำรใหร้ำงวลัและกำรลงโทษพนกังำน กระท ำดว้ยควำมสจุรติใจ และ

ตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของควำมรู ้ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของพนกังำนนัน้ 
(5) ใหค้วำมส ำคญัตอ่กำรพฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถของพนกังำน โดยใหโ้อกำสอยำ่งทั่วถงึและสม ่ำเสมอ 
(6) รบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนควำมรูท้ำงวชิำชีพของพนกังำน 
(7) ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัตำ่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังำนอยำ่งเครง่ครดั 
(8) หลกีเลีย่งกำรกระท ำใดๆ ที่ไมเ่ป็นธรรมซึง่อำจมีผลกระทบตอ่ควำมมั่นคงในหนำ้ทีก่ำรงำนของพนกังำน 

หรอืคกุคำมและสรำ้งควำมกดดนัตอ่สภำพจิตใจของพนกังำน 
(9) ใหพ้นกังำนรอ้งเรยีนในกรณีที่ไมไ่ดร้บัควำมเป็นธรรมตำมระบบและกระบวนกำรท่ีก ำหนด 

 
พรอ้มกนันีบ้รษัิทจดัใหม้ีสวสัดิกำรตำ่งๆ แก่พนกังำน เพื่อท่ีจะสง่เสรมิใหพ้นกังำนมีคณุภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่

ที่ดีขึน้ดงันี ้
- จัดใหม้ีกองทุนส ำรองเลีย้งชีพเพื่อกำรออมเงินในอนำคต ซึ่งทำงสมำชิกจะส่งเงินเขำ้กองทุน  ในอตัรำที่

เลือก โดยมีตัง้แต่ รอ้ยละ 3-15 ของค่ำจำ้ง  และจะไดร้บัเงินสมทบกองทนุจำกบริษัททกุเดือน ในอตัรำ 
รอ้ยละ 3 

- จดัใหม้ีกำรตรวจสขุภำพประจ ำปี 
- จดัใหม้ีชดุฟอรม์พนกังำน    
- จดัใหม้ีรถรบั-สง่พนกังำน    
- จดัใหม้ีโรงอำหำรท่ีถกูสขุอนำมยั และรำ้นอำหำรสวสัดกิำรรำคำประหยดั 
- เงินชว่ยเหลอืกรณีบิดำ มำรดำ พนกังำน เสยีชีวติ 
- จดัสง่พนกังำนไปรว่มอบรมสมัมนำภำยนอกซึง่จดัโดยหนว่ยงำนตำ่งๆ เพื่อเป็นกำรพฒันำและเพิม่ควำมรู ้

ควำมสำมำรถและทกัษะในกำรท ำงำนใหแ้ก่พนกังำนอยำ่งตอ่เนื่อง 
- จดัใหม้ีหอ้งพยำบำลของบรษัิท โดยมีพยำบำลวิชำชีพ  เวชภณัฑแ์ละยำ 
ควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในกำรท ำงำนและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนบริษัทและบริษัทย่อยให้

ควำมส ำคญักบักำรดแูลเรื่องควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัในกำรท ำงำนดว้ยกำรก ำหนดนโยบำยควำมปลอดภยัอยำ่ง
ชดัเจน มีกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน (คปอ.)  เพื่อด ำเนินงำน
เก่ียวกบัควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัที่ดีแก่พนกังำน  โดยจดัใหม้ีกำรตรวจสอบควำมปลอดภยัของสถำนท่ีท ำงำนอยำ่ง
สม ่ำเสมอ  มีเจำ้หนำ้ที่รกัษำควำมปลอดภยัตลอด 24 ชั่วโมง  ติดตัง้ระบบสญัญำณเตือนภยัภำยในอำคำร ถงัดบัเพลงิ  
กลอ้งวงจรปิด (CCTV) จัดใหม้ีอุปกรณป์้องกนัภยัส่วนบุคคล ส ำหรบักำรท ำงำน เช่น รองเทำ้ safety หนำ้กำกป้องกนั
ควำมรอ้นและสำรเคมี เป็นตน้ นอกจำกนีบ้ริษัทยงัจดัใหม้ีกำรฝึกซอ้มดบัเพลิง กำรอพยพหนีไฟ และกำรปฐมพยำบำล
เบือ้งตน้ใหแ้ก่พนกังำนเป็นประจ ำทกุปี 
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คณะท างานเกี่ยวกบัความปลอดภยัตามทีก่ฎหมายก าหนด ของบริษัทและบริษัทยอ่ย มีดงันี ้
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 
บริษัท 

กฎหมายก าหนด จ านวน
พนักงาน 
(คน) 

จ านวนกรรมการ (คน) 
จ านวนลกูจ้าง             

(คน) 
จ านวนกรรมการ 

(คน) 
ชาย หญิง รวม 

UWC 100 - 499 คน 7 247 15 2 17 

 
เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานของบริษัท มีดงันี ้

เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยั 
UWC 

ชาย หญิง รวม 
1. จป. ระดบับรหิำร 19 11 30 
2. จป. ระดบัหวัหนำ้งำน 19 4 23 
3. จป. ระดบัวิชำชีพ - 1 1 
รวม 38 16 54 

 
สถติิการเกดิอุบัติเหตุ 

สถิติกำรเกิดอบุตัิเหต ุ 10  คน 
สถิติกำรหยดุงำนเนื่องจำกกำรเจ็บป่วยในกำรท ำงำน  
    นอ้ยกวำ่  3 วนั   4  คน 
    มำกกวำ่ 3 วนั   6  คน 

 

ช่องทางการสื่อสารส าหรับพนักงาน  : ในขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบริษัทมีหมวดเรื่องกำรรอ้งทกุขโ์ดยเปิดโอกำส
ใหพ้นกังำนที่ไดร้บัควำมเดือดรอ้น  ควำมเสียหำย กำรปฏิบตัิที่ไม่เป็นธรรม หรือไดร้บัผลกระทบในเรื่องใดก็ตำมที่เก่ียวขอ้งกบั
กำรท ำงำน ใหม้ีสิทธิท ำค ำรอ้งทกุขเ์ป็นหนังสือยื่นตอ่ผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัขัน้ หรือ ยื่นต่อฝ่ำยทรพัยำกรบคุคลเพื่อสอบสวน
และพิจำรณำขอ้รอ้งทกุข ์ตำมกระบวนกำรตอ่ไป 

 

สิทธิมนุษยชน  :  บริษัทสนบัสนนุและเคำรพในสิทธิมนษุยชน  และจะด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรและเจตนำรมณท์ี่
ประกำศในปฏิญญำสำกลวำ่ดว้ยสิทธิมนษุยชนของสหประชำชำติ(Universal Declaration of Human Rights) ภำยใตข้อบเขต
อ ำนำจของบรษัิท และจะไมม่ีสว่นรว่มกบักำรกระท ำใดๆที่ขดัตอ่หลกัสทิธิมนุษยชน  

 

ลูกค้า   
บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของควำมพึงพอใจที่มีต่อควำมส ำเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีเจตจ ำนงที่จะแสวงหำ

วิธีกำรท่ีจะสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ใหม้ปีระสทิธิภำพและประสทิธิผลยิ่งขึน้ตลอดเวลำและไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยและขอ้
ปฏิบตัิไวด้งันี ้ 

(1) สง่มอบสนิคำ้และใหบ้รกิำรท่ีมีคณุภำพ ตรงตำมหรอืสงูกวำ่ควำมคำดหมำยของลกูคำ้ในรำคำที่เป็นธรรม 
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(2) ใหข้อ้มลูขำ่วสำรท่ีถกูตอ้งและเพียงพอและทนัตอ่เหตกุำรณแ์ก่ลกูคำ้ เพื่อใหท้รำบเก่ียวกบัสนิคำ้และบรกิำรโดย
ไม่มีกำรกล่ำวเกินควำมเป็นจริงที่เป็นเหตุใหล้กูคำ้เขำ้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภำพ ปริมำณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของ
สนิคำ้หรอืบรกิำรนัน้ๆ 

(3) ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขตำ่งๆ ที่มีต่อลกูคำ้อยำ่งเครง่ครดั กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขขอ้ใดได ้จะรีบแจง้ให้
ลกูคำ้ทรำบเพื่อรว่มกนัพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ 

(4) ติดตอ่กบัลกูคำ้ดว้ยควำมสภุำพ มีประสทิธิภำพ และเป็นท่ีวำงใจไดข้องลกูคำ้ 
(5) จดัใหม้ีระบบและกระบวนกำรที่ลกูคำ้รอ้งเรียนเก่ียวกบัคณุภำพ ปริมำณ ควำมปลอดภยัของสินคำ้และบรกิำร

รวมทัง้ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองหรือส่งมอบ และกำรด ำเนินกำรอย่ำงถึงที่สุดเพื่อใหลู้กคำ้ไดร้บักำร
ตอบสนองอยำ่งรวดเรว็ 

(6) รกัษำควำมลบัของลกูคำ้และไมน่ ำไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเองหรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
(7) ใหค้  ำแนะน ำเก่ียวกบัวิธีกำรใชส้นิคำ้และบรกิำรของบรษัิทใหม้ีประสทิธิภำพ เป็นประโยชนก์บัลกูคำ้สงูสดุ  

 
คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ 
บรษัิทมีนโยบำยที่จะใหก้ำรปฏิบตัิตอ่คูค่ำ้ และ/หรอืเจำ้หนีอ้ยำ่งเสมอภำคและเป็นธรรม โดยค ำนงึถึงประโยชนส์งูสดุ

ของบริษัท และตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของกำรไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่ำย หลีกเลี่ยงสถำนกำรณท์ี่ท  ำใหเ้กิดควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์รวมทัง้ปฏิบตัิตำมพนัธสญัญำ ใหข้อ้มลูที่เป็นจริง รำยงำนที่ถูกตอ้ง กำรเจรจำแกปั้ญหำและหำทำง
ออกตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ไม่ใชโ้อกำสในกำรเป็นผูบ้รหิำรหรือพนกังำนท่ีรบัผิดชอบในกำรจดัซือ้ จดัหำบรกิำรตำ่งๆ หรือเพื่อหำประโยชน์
สว่นตน 

(2) ไมเ่รยีก หรอืไมร่บั หรอืจ่ำยผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไมส่จุรติในกำรคำ้กบัคูค่ำ้อยำ่งเด็ดขำด 
(3) ปฏิบตัิตำมเง่ือนไข และพนัธะสญัญำที่มีระหว่ำงกันกบัคู่คำ้อย่ำงเคร่งครดั ไม่บงัคบัซือ้ -ขำย สินคำ้หรือจ่ำย

คำ่บรกิำรตอ่คูค่ำ้แบบไมเ่ป็นธรรม 
 
คู่แข่งทางการค้า 
บริษัทมีนโยบำยสนบัสนนุและสง่เสรมิกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำอยำ่งเสรีและเป็นธรรม  และไม่มีนโยบำยในกำรแขง่ขนั

ทำงกำรคำ้โดยใชว้ิธีกำรใดๆ ใหไ้ดม้ำซึง่ขอ้มลูของคูแ่ขง่ขนัอยำ่งผิดกฎหมำย และขดัตอ่จรยิธรรม โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้ 
(1) ประพฤติปฏิบตัิภำยใตก้รอบกติกำของกำรแขง่ขนัท่ีดี 
(2) ไมแ่สวงหำขอ้มลูที่เป็นควำมลบัของคูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ดว้ยวิธีกำรท่ีไมส่จุรติหรอืไมเ่หมำะสม 
(3) ไมท่ ำลำยช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกลำ่วหำในทำงรำ้ย 

 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทมุ่งมั่นที่จะพฒันำปรบัปรุงและผลิตสินคำ้ที่มีคณุภำพตำมมำตรฐำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้กำร

คดัสรรวตัถุดิบที่มีคุณภำพและเหมำะสมกับมำตรฐำนของสินคำ้ และตระหนกัถึงควำมปลอดภยัของพนกังำน ลกูคำ้คู่คำ้ 
สิ่งแวดลอ้ม และชุมชนที่ไดร้บัผลกระทบจำกบริษัท โดยปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดกฎหมำย และขอ้ก ำหนดอื่นๆตำมแนวปฏิบตัิ
สำกล ทัง้นี ้บรษัิทยงัมุง่เนน้ในกำรสรำ้งทศันคติและวฒันธรรมองคก์ร เพื่อใหพ้นกังำนมีควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมที่อยูร่ว่มกนั 
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ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
ผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่เก่ียวขอ้งกบักิจกำร ทัง้ภำยในและภำยนอก ทัง้ที่เป็นตวับคุคล กลุม่บคุคล หนว่ยงำนองคก์ร  กรณีที่

ผูม้ีสว่นไดเ้สียมีขอ้รอ้งเรียน ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้สงสยัใด ๆ  ในระบบกำรควบคมุภำยในที่บกพรอ่งหรือกำรกระท ำผิดกฎหมำย 
และผิดจรรยำบรรณ   สำมำรถติดตอ่สือ่สำรแจง้กบับรษัิท โดยผำ่นทำง  

 
คณุอรชุลี  หล่อสมทิธิกุล  เลขานุการบริษัท 
โทรศพัท ์ (02) 0491041  
โทรสำร (02) 543-9029 
E-mail : onchulee@uwc.co.th     

 
ผลกำรสอบสวนจะรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท   ทัง้นี ้ขอ้มลูของผูแ้จง้เบำะแส และขอ้รอ้งเรียนดงักลำ่วจะถกูเก็บ

รกัษำไวเ้ป็นควำมลบัของบรษัิท   
 

4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรเปิดเผยขอ้มูลที่มีควำมถูกตอ้ง ครบถ้วน  มีคุณภำพน่ำเช่ือถือ  

เปิดเผยขอ้มลูอยำ่งเทำ่เทียมกนั โปรง่ใสและเป็นธรรม ทัง้ขอ้มลูทำงกำรเงินและขอ้มลูที่มิใช่ขอ้มลูทำงกำรเงิน ตลอดจนขอ้มลูอื่น
ที่ส  ำคญัและมีผลกระทบตอ่รำคำหลกัทรพัยข์องบรษัิท  อนัจะมีผลตอ่กำรตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูม้ีสว่นไดเ้สยีของบรษัิท  โดย
บริษัทไดเ้ผยแพรข่อ้มลูทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ ผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและผ่ำนเว็บไซตข์อง
บริษัท www.uwc.co.th แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ56-1) และรำยงำนประจ ำปีโดยเปิดเผยขอ้มลูเพื่อใหผู้ม้ีสว่นได้
เสยีทกุฝ่ำยเกิดควำมมั่นใจ ดงันี ้

 
ข้อมูลส าคัญทั้งข้อมูลทางการเงนิและไม่ใช่ข้อมูลทางเงนิ 
บริษัทไดด้  ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัของบริษัท  รวมถึงขอ้มูลทำงกำรเงินและขอ้มูลที่มิใช่ขอ้มูลทำงกำรเงินตำม

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนกังำน ก.ล.ต. อย่ำงถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ โปรง่ใส โดยเผยแพรท่ัง้
ภำษำไทยและภำษำองักฤษ  ผ่ำนช่องทำงตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัท www.uwc.co.th ส ำหรบังบ
กำรเงินประจ ำปีและงบกำรเงินประจ ำไตรมำส ไดจ้ัดท ำและผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชี ผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและไดร้บักำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท  ก่อนจะเผยแพรแ่ละน ำสง่ตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และส ำนกังำน ก.ล.ต. อีกทัง้ไดเ้ปิดเผยตอ่ผูถื้อหุน้หรือนกัลงทนุก่อนครบระยะเวลำที่ก ำหนด  สว่นกำรเปิดเผย
ขอ้มลูที่ส  ำคญัเพิ่มเติมตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีก ำหนดไวท้กุหมวดในรำยงำนประจ ำปี และ แบบ 56-1 และเผยแพรไ่ว้
ใน Website ของบรษัิท โดยไดม้ีกำรดแูลปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ ทัง้ยงัสำมำรถดำวนโ์หลดขอ้มลูตำ่งๆ ของบรษัิท
ได ้

 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกตอ้ง ครบถ้วน และเป็นไปตำม

มำตรฐำนกำรบญัชี ซึ่งกำรเปิดเผยขอ้มลูดงักลำ่วไดผ้ำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีที่เป็นอิสระ  และผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทก่อนเผยแพรต่่อผูถื้อหุน้  และเพื่อใหเ้กิดควำมมั่นใจคณะกรรมกำรบริษัทได้
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จดัท ำรำยงำนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษัิทตอ่รำยงำนทำงกำรเงินท่ีลงนำมโดยประธำนกรรมกำรบรษัิทและประธำน
กรรมกำรบรหิำรเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี  และแบบ 56-1 ควบคูก่บัรำยงำนของผูส้อบบญัชี โดยรำยงำนดงักลำ่วไดแ้สดงถงึ
กำรปฏิบตัิตำมหลกักำรบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป และใชน้โยบำยบญัชีที่เหมำะสม ถือปฏิบตัิสม ่ำเสมอ ซึง่นกัลงทนุสำมำรถใชเ้ป็น
ขอ้มลูประกอบกำรพิจำรณำตดัสนิใจ 
 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
บรษัิทเปิดเผยนโยบำยกำรจำ่ยคำ่ตอบแทนแก่กรรมกำรบรษัิท และผูบ้รหิำรของบรษัิทรวมทัง้รูปแบบ ลกัษณะและจ ำนวน

ค่ำตอบแทนจำกกำรท ำหนำ้ที่เป็นรำยบุคคลในรำยงำนประจ ำปี และในแบบ 56-1 หัวขอ้โครงสรำ้งกำรจัดกำร  หัวขอ้ย่อย 
คำ่ตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้รหิำร 

 
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ / หรือ การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
คณะกรรมกำรบริษัทมีแนวทำงปฏิบตัิที่ชดัเจนในกำรดแูล เพื่อขจดัปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ย่ำงรอบคอบ

ดว้ยควำมมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชนส์ูงสดุของบริษัทและผูถื้อหุน้  กำรท ำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์ 
บริษัทไดแ้จง้และเปิดเผยมติที่ประชุมเก่ียวกบัรำยกำรดงักล่ำวซึ่งมีรำยละเอียดครบถว้นเพียงพอทนัทีเพื่อควำมโปร่งใส ตำม
หลกัเกณฑข์องคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน  โดยกรรมกำรผูม้ีสว่นไดเ้สียออกจำกหอ้งประชุมและงดออกเสียงในวำระนัน้ ๆ 
เพื่อควำมเป็นอิสระในกำรตดัสนิใจ  

 
งานด้านนักลงทุนสัมพันธ ์
บริษัทไดก้ ำหนดบุคคลที่ท  ำหนำ้ที่เป็นศนูยก์ลำงในกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัและข่ำวสำรต่อนกัลงทนุและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

โดยสำมำรถติดตอ่ไดท้ี่ 
 
คุณอรชุลี  หล่อสมิทธิกุล เลขานุการบริษัท 
โทรศพัท ์(02) 049-1041   
โทรสำร   (02) 543-9029 
E-mail: onchulee@uwc.co.th     
หรอื ติดตอ่สอบถำมไดท้ี่ ฝ่ำยสือ่สำรองคก์รของบรษัิท  

 
5.ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยบุคคลที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถ มีทกัษะและควำมเช่ียวชำญที่หลำกหลำย เป็นผูม้ี

บทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำย ดแูลกำรท ำงำนของฝ่ำยจดักำร ก ำกบัดแูล ตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนและเป้ำหมำยที่วำงไว ้บริษัทไดแ้บ่งแยกหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพื่อ
ติดตำมและดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษัิท   

 
การถว่งดุลของกรรมการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรบรษัิทมีจ ำนวน 8 คน ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

37.50 ของกรรมกำรทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนตำมมำตรฐำน  1 ใน 3 ของคณะกรรมกำร ตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำน
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คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมีกำรถ่วงดลุของกรรมกำรที่ไม่
เป็นผูบ้รหิำร ดงันี ้

 
 ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำร 2 1 3 37.50 
กรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิำร 2 - 2 25.00 
กรรมกำรอิสระ 3 - 3 37.50 

รวม 7 1 8 100.00 
 

ประธำนกรรมกำรบรษัิท คือ นำยวฒุิชยั ลนีะบรรจง  เป็นบคุคลซึง่ไมใ่ช่บคุคลเดยีวกนักบัประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร ซึง่
เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีต่ลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก ำหนด 

 
อ านาจอนุมตัิของกรรมการบริษัท 
ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวนัท่ี 9 กรกฎำคม 2562 ไดม้ีมติอนมุตัิระเบียบอ ำนำจอนมุตัิและ

ด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบรษัิท  คณะกรรมกำรบรหิำร และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร โดยก ำหนดอ ำนำจในกำรอนมุตัิเรือ่ง
ตำ่งๆ  ทัง้กำรบรหิำรกิจกำร  กำรบรหิำรบคุลำกร  กำรลงทนุ  กำรเงิน และเรือ่งทรพัยส์นิ โดยก ำหนดกรอบควำมรบัผิดชอบของ
คณะกรรมกำรแตล่ะชดุไวเ้พื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิ 

 
จ านวนบริษัททีก่รรมการไปด ารงต าแหน่ง 
บรษัิทไม่ไดจ้ ำกดัจ ำนวนบริษัทที่กรรมกำรแต่ละคนด ำรงต ำแหน่งไว ้เนื่องจำกคณะกรรมกำรบริษัทจะรว่มกนัพิจำรณำ

แตง่ตัง้บคุคลเขำ้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบรษัิท โดยพิจำรณำถึงควำมรู ้ควำมสำมำรถ และมีเวลำอยำ่งเพียงพอท่ีจะปฏิบตัิหนำ้ที่
ใหแ้ก่บรษัิท และบรษัิทไดเ้ปิดเผยรำยละเอียดขอ้มลูกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรแต่ละทำ่นในบรษัิทอื่นไวใ้นรำยงำนประจ ำปี
และแบบ 56-1 ในขอ้มลูสว่นบคุคลของคณะกรรมกำร   ปัจจบุนักรรมกำรบรษัิทมีจ ำนวน 8 คน และกรรมกำรบรษัิททกุทำ่นเป็นผู้
มีควำมสำมำรถ และควำมเช่ียวชำญทำงธุรกิจ อีกทัง้ไดอุ้ทิศเวลำในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ให้กบับริษัทอย่ำงเต็มที่ โดยไดเ้ขำ้ร่วม
ประชมุอยำ่งสม ่ำเสมอทกุครัง้ และท ำคณุประโยชนแ์ก่บรษัิทมำโดยตลอด 

 
อ านาจ-หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ไดเ้ปิดเผยขอ้มลู อ ำนำจ-หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ไวใ้นหวัขอ้ 8 โครงสรำ้งกำรจดักำร  ขอ้ 

8.1.1 

 
การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ

ทุกหน่วยงาน 
บริษัทจัดใหม้ีกำรประชุมร่วมกัน ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริหำรกับผูบ้ริหำรระดับสงู  และผูบ้งัคบับญัชำสงูสดุของทุก

หนว่ย เป็นประจ ำทกุเดือน เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจในแตล่ะเดือน  และเพื่อรบัทรำบถึงเปำ้หมำยธุรกิจขององคก์ร  
กลยทุธก์ำรด ำเนินธุรกิจ  โดยมีกำรสื่อสำรใหพ้นกังำนทั่วทัง้องคก์รเขำ้ใจและปฏิบตัิไปในทิศทำงเดียวกนั พรอ้มทัง้เป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมควำมรบัผิดชอบของตนที่ไดร้บัมอบหมำยเพื่อใหบ้รรลเุปำ้หมำย 
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 แผนการสืบทอดงาน 
บริษัทไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรเตรียมควำมพรอ้มส ำหรบับุคลำกร ที่จะเป็นผูร้บัมอบหมำยงำน เพื่อทดแทน

ต ำแหนง่ผูบ้รหิำรระดบัสงูและผูบ้งัคบับญัชำสงูสดุของทกุหนว่ยงำนท่ีจะเกษียณอำย ุ จึงจดัใหม้ีกำรพฒันำผูบ้รหิำรระดบัรองที่มี
ศกัยภำพทำงดำ้นวิสยัทศัน ์ ควำมรูแ้ละควำมสำมำรถ  เพื่อส่งเสริมใหเ้ป็นผูบ้ริหำรระดบัสงูตำมล ำดบัขัน้อย่ำงต่อเนื่อง  กำร
พฒันำจะท ำทัง้ดำ้นเพิ่มพนูควำมรูท้ำงดำ้นวิชำกำร  และเรยีนรูใ้นกำรปฏิบตัิจรงิในสถำนกำรณต์ำ่งๆทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรหิำร 
ไดม้ีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของบคุคลที่จะถกูสง่เสรมิใหเ้ป็นผูบ้รหิำรในล ำดบัตอ่ไปอยำ่งตอ่เนื่อง 

 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบแบบรายคณะ 
เพื่อเป็นกำรพฒันำประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำน คณะกรรมกำรตรวจสอบไดท้ ำกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนโดยกำร

ประเมินตนเองแบบรำยคณะ  เพื่อใชเ้ป็นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำได้
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ไดอ้นุมัติไว ้และ/หรือตำมแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อปรบัปรุงกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกับแนวนโยบำยที่ก ำหนดไว ้และเพื่อทบทวนปัญหำอปุสรรคที่เกิดขึน้ในรอบปีที่ผ่ำนมำ  
โดยท ำกำรประเมินเปรยีบเทียบจำกกำรปฏิบตัิงำนกบัแนวปฏิบตัิที่ดี ใน 3 ดำ้น ไดแ้ก่ 

1. โครงสรำ้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2. กำรประชมุของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
3. บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 
ส ำหรบัผลกำรประเมินทัง้ในสว่นของคะแนนเฉลี่ยรวมทกุหวัขอ้และคะแนนเฉลีย่ตำมหวัขอ้ประเมินอยูใ่นระดบั  “ดีมำก”  

( คะแนนเกิน 80%) คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำไดป้ฏิบตัิหนำ้ที่ครบถว้นตำมที่ก ำหนดไว้ ในกฎบตัรของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบดว้ยควำมเป็นอิสระ    

 
9.2   คณะกรรมการชุดยอ่ย 
 โครงสรำ้งกรรมกำรของบรษัิทประกอบดว้ยคณะกรรมกำรชดุยอ่ย ดงันี ้ 
  (1)    คณะกรรมกำรบรษัิท 

(2)    คณะกรรมกำรตรวจสอบ   
(3)  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
(4)  คณะกรรมกำรบรหิำร 
(5)  คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 
คณะกรรมกำรบริษัท ไดก้ ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรแต่ละชุดไวอ้ย่ำงชดัเจน 

เพื่อด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยและวตัถุประสงคข์องบริษัท  คณะกรรมกำรแต่ละชุดจะมีประธำน 1 คน คอยดูแลกำร
ปฏิบตัิงำนใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของคณะกรรมกำรบรษัิท  

ส ำหรบัขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ของกรรมกำรแตล่ะชดุ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูไวใ้นหวัขอ้ 8 โครงสรำ้งกำรจดักำร 
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9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
วิธีการสรรหาคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
บริษัทไดจ้ดัตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อท ำหนำ้ที่ในกำรคดัเลือกบคุคลที่จะไดร้บักำรแตง่ตัง้

เป็นกรรมกำรและผูบ้ริหำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนจะพิจำรณำจำกควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ และตอ้งมีคณุสมบตัิตำมเกณฑข์องพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชน จ ำกดั พ.ศ. 2535 และตำมประกำศของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์เพื่อเสนอรำยช่ือผูท้ี่จะแต่งตัง้ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
พิจำรณำน ำเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทพิจำรณำอนมุตัิตำมขอ้บงัคบัของบรษัิท ส ำหรบักรณีที่มิใช่เป็นกำรออกตำมวำระ 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน อำจพิจำรณำสรรหำบคุคลที่เหมำะสมเขำ้เป็นกรรมกำรในต ำแหน่งที่วำ่งลงได้
ตำมขอ้บงัคบัของบรษัิท 

 
การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท 
  วธีิการแต่งตั้ง 

-   ผ่านที่ประชุมผู้ถอืหุน้ 
ตำมขอ้บังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมกำร ขอ้ 23  ก ำหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ เลือกตัง้กรรมกำรตำม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำร ดงันี ้
1. ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีเสยีงเทำ่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
2. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำม ขอ้ 1 เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น

กรรมกำรก็ได ้แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไมไ่ด  ้
3. บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเทำ่จ ำนวนกรรมกำร

ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบักำรเลือกตัง้ในล ำดบัถัดลงมำ มีคะแนน
เทำ่กนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 
 

-    ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ตำมขอ้บงัคบับริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมกำร ขอ้ 27 ก ำหนดว่ำ ในกรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุ

อื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ซึ่งมีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำยก ำหนดเขำ้เป็น
กรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป  เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลือนอ้ยกว่ำสองเดือน บคุคลซึ่งเป็นเขำ้
เป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน โดยมติของ
คณะกรรมกำรตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลอือยู่ 
 
   วธีิการถอดถอน 

-   การออกตามวาระ 
ตำมขอ้บังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมกำร ขอ้ 24 ก ำหนดใหใ้นกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครัง้  ให้

กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ถำ้จ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สดุกบั
สว่น 1 ใน 3 
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กรรมกำรที่จะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ หำกกรรมกำรมิไดต้ก
ลงกนัเองเป็นวิธีอื่น ใหใ้ชว้ิธีจบัฉลำกกนัวำ่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหนง่นำนที่สดุ นัน้เป็นผูอ้อก
จำกต ำแหนง่ กรรมกำรท่ีจะออกตำมวำระนัน้อำจถกูเลอืกเขำ้มำด ำรงต ำแหนง่ใหมก็่ได้ 

-   การออกนอกวาระ 
ตำมขอ้บงัคบับริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมกำร ขอ้ 25 นอกจำกก ำหนดใหก้รรมกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ 

ในขอ้ 24 แลว้ กรรมกำรจะพน้จำกต ำแหนง่เมื่อ 
1. ตำย 
2. ลำออกโดยท ำเป็นหนงัสอืยื่นตอ่บรษัิทหรอืคณะกรรมกำร 
3. ขำดคณุสมบตัิ หรอืมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย 
4. ที่ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3ใน 4ของจ ำนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุมและมี

สิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหุน้ที่ถือโดยผูถื้อหุน้ที่มำประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงในกำรประชมุนัน้       

5. ศำลมีค ำสั่งใหอ้อก 
 
9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูก้  ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทและบริษัทย่อย  ใหเ้ป็นไปตำมวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยที่ได้

ก ำหนดไวใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่บริษัทตำมหลกับรรษัทภิบำล  มีหนำ้ที่ในกำรทบทวนและใหค้วำมเห็นชอบกบันโยบำย  กล
ยทุธท์ี่ส  ำคญั แผนงำน และอนมุตัิงบประมำณประจ ำปี ตลอดจนควบคมุกำรด ำเนินงำนของบริษัทใหเ้ป็นไปตำมแผนธุรกิจและ
งบประมำณที่วำงไวอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล   

 การส่งบุคคลเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทยอ่ย 
คณะกรรมกำรบรหิำรของบรษัิท เป็นผูพ้ิจำรณำก ำหนดนโยบำย ทิศทำง และกลยทุธก์ำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิทยอ่ยและ

บริษัทรว่ม  ก ำหนดแผนกำรเงิน  งบประมำณ กำรบริหำรทรพัยำกรบคุคล กำรลงทนุดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรขยำยงำน 
และควบคมุก ำกบัดแูลใหก้ำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่แตง่ตัง้บรรลตุำมเป้ำหมำยโดยในบริ ษัทยอ่ยจะมีบคุลำกรที่บรษัิท
มอบหมำยใหท้ ำหนำ้ที่ มีทัง้กรรมกำรบรษัิท และผูบ้รหิำร เพื่อใหก้ำรปฏิบตัิงำนในบรษัิทยอ่ยเป็นไปในทิศทำงเดียวกบับริษัทแม่
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตอ่กรรมกำรบรหิำร 

 ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์
บริษัทมีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซื่อสตัย ์มีเหตมุีผลและเป็นอิสระ และทกุคนในองคก์รพึงตดัสินใจในกำร

กระท ำกำรใดๆเพื่อประโยชนส์่วนรวมของบริษัทเป็นส ำคญั ไม่ใชโ้อกำสจำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนของบริษัทฯ 
และ/หรอืกำรใชข้อ้มลูและทรพัยส์นิ เพื่อแสวงหำประโยชนส์ว่นตน หรอืเอือ้ประโยชนต์อ่ครอบครวั พวกพอ้งหรอืบคุคลใกลชิ้ด 

แนวทำงปฏิบตัิส  ำหรบักรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน เพื่อขจดัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่อำจเกิดขึน้ มีดงันี  ้
1. หลกีเลีย่งกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
2. ในกรณีที่มีรำยกำรเช่นนัน้ที่จ  ำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ใหก้ระท ำรำยกำรนัน้เสมือนกำรท ำรำยกำรกับ

บคุคลภำยนอก ทัง้นี ้กรรมกำรหรือพนกังำนที่มีสว่นไดส้ว่นเสียในรำยกำรนัน้ จะตอ้งไม่มีสว่นในกำรพิจำรณำ
อนมุตัิ 
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3. ในกรณีที่รำยกำรที่เก่ียวโยงเกิดขึน้จะต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบของบริษัท และหลักเกณฑ์ของตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเปิดเผยขอ้มลูในเรือ่งดงักลำ่วอยำ่งครบถว้นเพียงพอ 

4. ไม่มีกำรใชโ้อกำสหรือขอ้มลูที่ไดจ้ำกกำรเป็นกรรมกำรหรือพนกังำนในกำรหำประโยชนส์ว่นตนและในเรือ่งกำร
ท ำธุรกิจที่แขง่ขนักบับรษัิท หรอืท ำธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 

5. ไม่ใช้ขอ้มูลภำยในเพื่อประโยชนข์องตนในกำรซื ้อขำยหุน้ของบริษัท หรือใหข้อ้มูลภำยในแก่บุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชนใ์นกำรซือ้ขำยหุน้ของบรษัิท 

 ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมกำรบรษัิทใหค้วำมส ำคญัและจดัใหม้ีระบบกำรควบคมุดำ้นกำรด ำเนินงำน ดำ้นรำยงำนทำงกำรเงิน  และดำ้น

กำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบและนโยบำย โดยก ำหนดใหห้นว่ยงำนตรวจสอบภำยในมีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิ
ตำมระบบควบคมุภำยในที่วำงไว ้เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท โดยหน่วยงำนตรวจสอบ
ดงักล่ำวมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่  คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมและควำมเพียงพอของ
ระบบควบคุมภำยในทั้ง 5 ด้ำน คือ กำรควบคุมภำยในองคก์ร กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน ระบบ
สำรสนเทศและกำรสือ่สำรขอ้มลู  และระบบกำรติดตำม เป็นประจ ำทกุปีอยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

คณะกรรมกำรบรษัิทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นพอ้งตอ้งกนัวำ่บรษัิทมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสม
และเพียงพอ ตำมรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบในรำยงำนประจ ำปี  และแบบ 56-1 

 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรในกำรดแูลกรรมกำรและผูบ้ริหำรในเรื่องกำรน ำขอ้มลูภำยในของบริษัทไปใชเ้พื่อประโยชน์
สว่นตนหรอืผูอ้ื่น ดงันี ้

 บริษัทมีนโยบำยใหก้รรมกำรเขำ้อบรมหลกัสตูรส ำหรบักรรมกำร เพื่อใหท้รำบภำระ บทบำทและหนำ้ที่ของกำรเป็น
กรรมกำรบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดโดยสมำคมสง่เสริมกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รวมทัง้ใหค้วำมรูแ้ก่ผูบ้ริหำรใน
ฝ่ำยต่ำงๆ เก่ียวกับหน้ำที่ที่ผู้บริหำรต้องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของบริษัท และบทก ำหนดโทษตำม
พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และตำมกฎเกณฑข์อ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม 
เอ ไอ (mai)  

 บริษัทด ำเนินกำรแจ้งใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และผูส้อบบัญชีของบริษัท ทรำบและเขำ้ใจถึงภำระหนำ้ที่ในกำร
รำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัย ์และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัยใ์นบรษัิทของตนเอง คู่สมรส และบตุร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตำมมำตรำ 59 แห่ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่ง
พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

 หลีกเลี่ยงกำรกำรใชข้อ้มลูภำยในเพื่อประโยชนข์องตนในกำรซือ้หรือขำยหุน้ของบรษัิท หรือกำรใหข้อ้มลูต่อบคุคล
อื่นเพื่อประโยชนใ์นกำรซือ้หรือขำยหุน้ของบริษัท และควรละเวน้กำรซือ้หรือขำยหุน้บริษัทในช่วงเวลำก่อนที่จะ
เผยแพรง่บกำรเงิน หรอืเผยแพรส่ถำนะของบรษัิท รวมถึงขอ้มลูส ำคญั 

 ไมใ่ชโ้อกำสหรอืขอ้มลูที่ไดจ้ำกกำรเป็นกรรมกำรหรอืพนกังำนในกำรหำประโยชนส์ว่นตนและในเรื่องกำรท ำธุรกิจที่
แขง่ขนักบับรษัิท หรอืท ำธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  (Audit fee) 

บริษัท และบริษัทย่อย ไดจ้่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีใหแ้ก่ส  ำนกังำนสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสงักดั  ในรอบปี
บญัชีที่ผำ่นมำมีจ ำนวนเงิน ดงันี ้

รำยกำร ช่ือบรษัิทผูจ้่ำยคำ่สอบบญัชี ช่ือผูส้อบบญัชี คำ่สอบบญัชี 

บริษัทใหญ่ บรษัิท  เอือ้วิทยำ จ ำกดั (มหำชน) บรษัิท เอสพี ออดิท จ ำกดั 1,500,000 
บริษัทยอ่ย  
 
 
 

บรษัิท พำรำไดซก์รนี เอนเนอยี่ จ ำกดั 
บรษัิท  อลัตรำ้ เอเชีย จ ำกดั 
บรษัิท ยดูบับลวิซี โกเมน ไบโอแมส จ ำกดั 
บรษัิท ยดูบับลวิซี อ ำพนั ไบโอแมส จ ำกดั 
บรษัิท สตกึ ไบโอแมส จ ำกดั 

บรษัิท เอส พี ออดิท จ ำกดั 

 120,000 
 250,000 
 339,000 
 288,000 
180,000 

รวม   1,177,000 

  รวมทั้งหมด   2,677,000 

 
9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) 
ในรอบปีที่ผ่ำนมำ บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกำรรบับริกำรอื่นจำกส ำนกังำนสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสงักดั บคุคลหรือ

กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส ำนกังำนสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสงักดั และในอนำคตไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของงำน
บรกิำรอื่น  อนัเกิดจำกกำรตกลงที่ยงัใหบ้ริกำรไมแ่ลว้เสรจ็  

 
9.7   การน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ 

   
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 25 กุมภำพนัธ์ 2564 ไดม้ีวำระพิจำรณำทบทวนกำรปฏิบตัิ 

ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีซึง่คณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำและทบทวนกำรน ำหลกัปฏิบตัิตำม CG Code ในขอ้ที่ปฏิบตัิได ้ไป
ปรบัใชใ้หเ้หมำะสม โดยในปี 2564 บรษัิทจะด ำเนินกำรใน 2 ขอ้ ควรปฏิบตัิคือ 

1.  หมวดควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร  :  บรษัิทจะจดัใหม้ีกำรประเมินผลงำนคณะกรรมกำรแบบทัง้คณะ 
และรำยบคุคล 

2. หมวดกำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปรง่ใส  :  บรษัิทจะเปิดเผยงบกำรเงินของบรษัิทฉบบัลำ่สดุและยอ้นหลงั 
อยำ่งนอ้ย 1 ปี ไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท 
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10.1 นโยบายภาพรวม 
บริษัทและบริษัทย่อย ตระหนกัและใหค้วำมส ำคญัของกำรมีสว่นรว่มในควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมในทกุๆ ดำ้น  เพรำะ

กำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่บรษัิทยอ่มมีผลกระทบต่อสงัคมไมว่ำ่ดำ้นใดดำ้นหนึง่ บรษัิทจึงไดก้ ำหนดระเบียบกำรปฏิบตัิงำนในทกุ
กระบวนกำรผลติและกำรบรกิำร โดยใหม้ีผลกระทบตอ่สงัคม สภำพแวดลอ้ม ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำยนอ้ยที่สดุหรอืไมม่ีผลกระทบ
เลย และไมไ่ดจ้ ำกดัเฉพำะสว่นท่ีเป็นผลกระทบโดยตรงจำกกำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่บรษัิทเทำ่นัน้ แตย่งัค ำนงึถึงกำรสรำ้งควำม
มั่นคงใหก้บัสงัคมและสิง่แวดลอ้มอยำ่งยั่งยืนดว้ย โดยมีหลกักำรดงันี  ้

 มุ่งมั่นที่จะป้องกันควำมสูญเสียที่อำจเกิดขึน้จำกอุบัติเหตุกำรเจ็บป่วย กำรบำดเจ็บเนื่องจำกกำรท ำงำนให้
ควำมส ำคญัในกำรปกปอ้งชีวิตและทรพัยส์นิของพนกังำนและองคก์ร  ตลอดจนสง่เสรมิสขุภำพและชีวอนำมยัของ
พนกังำนและผูม้ีสว่นไดเ้สยีอื่น ๆ 

 มุ่งมั่นที่จะปกป้องระบบนิเวศน ์โดยกำรควบคมุ ป้องกนั และลดควำมเสี่ยงตลอดจนปรบัปรุงประสิทธิภำพในทกุๆ 
กิจกรรมหรอืกระบวนกำรหรอืขัน้ตอนกำรผลติสนิคำ้หรอืบรกิำรของบรษัิท เพื่อใหค้วำมเสีย่งดำ้นควำมปลอดภยั อำ
ชีวอนำมยั กระทบตอ่ชมุชนหรอืสิง่แวดลอ้มใหน้อ้ยที่สดุหรอืไมม่ีผลกระทบเลย 

 มุ่งมั่นที่จะปฏิบตัิงำนภำยใตก้ฎหมำย หรือมำตรฐำนอตุสำหกรรมที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดควำมปลอดภยัอำชีวอนำ
มยั และสิง่แวดลอ้มที่เก่ียวขอ้ง 

 มุ่งเน้นกำรบริหำรคุณภำพ ด้วยเครื่องมือบริหำรคุณภำพ ตลอดจนมีกระบวนกำรผลิตสินค้ำหรือบริกำรที่มี
ประสทิธิภำพ เพื่อสง่มอบสนิคำ้หรอืบรกิำรทนัตำมก ำหนดเพื่อใหล้กูคำ้พงึพอใจสงูสดุ 

 มุง่มั่นท่ีจะด ำเนินกิจกำรดว้ยควำมซื่อสตัย ์และปลกูจิตส ำนกึใหก้บัพนกังำนทกุคน เพื่อตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น 
ตลอดจนมุ่งมั่นในกำรใหค้วำมรว่มมือกบัภำครฐั ภำคเอกชน ภำคประชำชน และภำคสงัคม เพื่อสรำ้งแนวรว่มใน
กำรแสดงควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมสว่นรวม 
 

 เพื่อใหบ้รรลตุำมหลกักำรดงักล่ำว บริษัทจึงไดก้ ำหนดแนวควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมตำมแนวทำงที่ตลำดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย จดัท ำไว ้8 หลกักำร ดงันี ้

1. กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 

2. กำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น 

3. กำรเคำรพสทิธิมนษุยชน 

4. กำรปฏิบตัิตอ่แรงงำนอยำ่งเป็นธรรม 

5. ควำมรบัผิดชอบตอ่ผูบ้รโิภค 

6. กำรดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้ม 

7. กำรรว่มพฒันำชมุชนหรอืสงัคม 

8. กำรมีนวตักรรมและเผยแพรน่วตักรรมซึ่งไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนที่มีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และผูม้ี
สว่นไดเ้สยี 
 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทใหค้วำมส ำคญัต่อกำรปฏิบตัิที่เป็นธรรมโดยน ำหลกัจริยธรรมไปใชก้บัองคก์รอื่นที่เก่ียวขอ้งในเรื่องที่เก่ียวกับ

กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น กำรแข่งขนัอย่ำงยุติธรรม กำรปฏิบตัิอย่ำงมีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม กำรเคำรพต่อสิทธิใน
ทรพัยส์นิและสรำ้งสมัพนัธภำพท่ีดีระหวำ่งกิจกำร หนว่ยงำนของรฐั และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งอื่นๆ  

 
2. การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

บรษัิทไดเ้ขำ้รว่มโครงกำรแนวรว่มกำรปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ โดยไดป้ระกำศเจตนำรมณ์
แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตครัง้แรกเมื่อตน้ปี 2557 พรอ้ม
ด ำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อเข้ำกระบวนกำรขอรับกำรรับรอง แต่เนื่องจำกกำรยื่นเอกสำรเกินก ำหนดเวลำบริษัทจึงไดป้ระกำศ
เจตนำรมณใ์หม่อีกครัง้เมื่อเดือนกรกฎำคม 2560 และบริษัทไดป้รบัปรุงนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชั่นใหม่ เพื่อให้
ครอบคลมุกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ ที่อำจเกิดขึน้จำกกำรปฏิบตัิงำนและกำรติดตอ่กบัผูม้ีสว่นไดเ้สยี โดยนโยบำยฉบบั
นีบ้งัคบัใชก้บักรรมกำร  ผูบ้ริหำร และพนกังำนทกุคนของบริษัท บริษัทไดย้ื่นแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำร
คอรร์ปัชั่นเพื่อขอกำรรบัรองจำก CAC อีกครัง้เมื่อไตรมำสที่ 2/2562  และที่ประชมุคณะกรรมกำรแนวรว่มปฏิบตัิของภำคเอกชน
ไทยในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ (CAC) มีมติใหก้ำรรบัรองบรษัิทใหเ้ป็นสมำชิกของแนวรว่มปฏิบตัิฯ เมื่อวนัท่ี 5 สงิหำคม 2562 โดย
กำรรบัรองจะมีอำย ุ3 ปี นบัจำกวนัท่ีมีมติใหก้ำรรบัรอง   

ส ำหรบัสำระส ำคญัของนโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น มีดงันี ้
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ผูบ้ริหำรทุกคนมีหนำ้ที่รบัผิดชอบท ำใหม้ั่นใจว่ำผูใ้ตบ้ังคับบัญชำของตนไดต้ระหนักถึงและมีควำมเข้ำใจ

นโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่นฉบบันี ้ โดยไดร้บักำรอบรมอยำ่งพอเพียงและสม ่ำเสมอ 
2.   พนกังำนจะตอ้งปฏิบตัิหนำ้ที่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุริตและคอร์รปัชั่น กรณีมีขอ้สงสยัหรือพบ

เห็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชั่นฉบบันีจ้ะตอ้งรำยงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำ หรือผ่ำนช่อง
ทำงกำรรำยงำนท่ีก ำหนดไวต้ำมนโยบำยใหข้อ้มลูกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต กำรสอบสวน และกำรคุม้ครอง
ผูใ้หข้อ้มลูของบรษัิท 

 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติ 
1.  บริษัทมีนโยบำยต่อตำ้นกำรใหส้ินบนและกำรคอรร์ปัชั่นอย่ำงสิน้เชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบตัิ

ตำมกฎหมำยทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบักำรตอ่ตำ้นกำรใหส้นิบนและกำรคอรร์ปัชั่นในประเทศไทย 
2.  บรษัิทจะไมเ่ขำ้ไปมีสว่นรว่มในกำรใหส้ินบนและกำรคอรร์ปัชั่นทัง้ทำงตรงและทำงออ้มและมุง่มั่นท่ีจะน ำระบบ

ที่มีประสทิธิผลมำใชใ้นกำรตอ่ตำ้นกำรใหส้นิบนและกำรคอรร์ปัชั่น 
3.   พนักงำนของบริษัทตอ้งไม่เขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรคอรร์ปัชั่นกำรให/้รบัสินบนแก่/จำกเจำ้หนำ้ที่ของรฐัและ

เอกชน เช่น บคุลำกรของบรษัิทตำ่งๆที่มีธุรกรรมรว่มกบับรษัิท ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มเพื่อใหไ้ดม้ำหรอืคงไวซ้ึ่ง
ธุรกิจหรอืขอ้ไดเ้ปรยีบทำงกำรแขง่ขนั 
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การช่วยเหลือทางการเมือง 
บริษัทไม่ใหก้ำรสนบัสนนุทำงกำรเงิน สิ่งของ และ/หรือกำรเขำ้รว่มกิจกรรม ตลอดจนกำรสง่เสริมใหพ้นกังำนเขำ้

รว่มกิจกรรมทำงกำรเมืองในนำมของบรษัิทเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่ควำมไดเ้ปรยีบทำงธุรกิจกำรคำ้  ทัง้นีไ้มร่วมถึงกำรท่ีพนกังำนเขำ้รว่ม
กิจกรรมตำมสทิธิเสรภีำพสว่นบคุคล บรษัิทมีนโยบำยด ำเนินธุรกิจอยำ่งเป็นกลำงไมฝั่กใฝ่ทำงกำรเมืองหรอืนกักำรเมืองมอือำชีพ
ที่สงักัดพรรคกำรเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง และจะไม่น ำเงินทุนหรือควำมช่วยเหลือในรูปแบบอื่นใด  เพื่อเป็นกำรช่วยเหลือทำง
กำรเมืองตำมควำมหมำยในขำ้งตน้ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเอือ้ประโยชนท์ำงธุรกิจ 
 

การบริจาคเพื่อการกุศล 
กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลอำจท ำใหเ้กิดควำมเสี่ยงตอ่บริษัท เนื่องจำกกิจกรรมดงักลำ่ว เก่ียวขอ้งกบักำรใชจ้่ำยเงิน

โดยไมม่ีผลตอบแทนที่มีตวัตน และอำจจะใชเ้ป็นขอ้อำ้งหรอืเสน้ทำงส ำหรบักำรคอรร์ปัชั่น และเพื่อไมใ่หก้ำรบรจิำคเพื่อกำรกุศล
มีวตัถุประสงคแ์อบแฝงบริษัทจึงก ำหนดนโยบำยและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กระบวนกำรสอบทำน และ
รำยละเอียดกำรควบคมุไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ต้องพิสูจนไ์ดว้่ำ มีกิจกรรมตำมโครงกำรเพื่อกำรกุศลดังกล่ำวจริง และมีกำรด ำเนินกำรเพื่อสนับสนุนให้
วตัถปุระสงคข์องโครงกำรประสบผลส ำเรจ็ และก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคมอยำ่งแทจ้รงิ 

(2) ตอ้งพิสจูนไ์ดว้ำ่ กำรบรจิำคเพื่อกำรกศุลดงักลำ่วไมม่ีสว่นเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนต์ำ่งตอบแทนใหก้บับคุคลใด
หรอืหนว่ยงำนใด ยกเวน้กำรประกำศเกียรติคณุตำมธรรมเนียมปฏิบตัิทั่วไป เช่น กำรติดตรำสญัลกัษณ ์(Logo) 
กำรประกำศรำยช่ือ ณ สถำนท่ีจดังำนหรอืในสือ่เพื่อกำรประชำสมัพนัธอ์ื่น เป็นตน้ 

(3) ในกำรบรจิำคเพื่อกำรกศุล จะตอ้งจดัท ำแบบค ำขอกำรบรจิำคเพื่อกำรกศุลกำรใหเ้งินสนบัสนนุ และกำรใหอ้ื่นๆ 
โดยระบช่ืุอผูร้บับริจำคและวตัถปุระสงคข์องกำรบริจำคพรอ้มแนบเอกสำรประกอบทัง้หมดเสนอใหผู้ม้ีอ  ำนำจ
อนมุตัิของบรษัิทพิจำรณำอนมุตัิตำมระดบัอ ำนำจอนมุตัิของบรษัิท 

(4) ตอ้งติดตำมขอหนงัสอืขอบคณุ หรอื ใบอนโุมทนำบตัร หรอื ใบเสรจ็รบัเงิน เพื่อสง่มอบใหฝ่้ำยบญัชีและกำรเงิน 
 

การให้เงนิสนับสนุน  
มีวตัถปุระสงคท์ำงธุรกิจในกำรสง่เสริมตรำสินคำ้ หรือช่ือเสียงของบรษัิทซึ่งมีควำมเสี่ยง เนื่องจำกเป็นกำรจ่ำยเงิน

ส ำหรบักำรบริกำรหรือผลประโยชนท์ี่ยำกต่อกำรวดัผลและติดตำมเงินสนบัสนุนอำจถกูเช่ือมโยงไปเก่ียวขอ้งกับกำรใหส้ินบน 
บริษัทจึงก ำหนดนโยบำยและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัเงินสนบัสนนุ กระบวนกำรสอบทำนและรำยละเอียดกำรควบคมุรวมทัง้กำร
ประเมินผลที่ไดร้บั ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ตอ้งพิสจูนไ์ดว้ำ่ ผูข้อเงินสนบัสนนุไดท้ ำกิจกรรมตำมโครงกำรดงักลำ่วจรงิ และเป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อสนบัสนนุ
ใหว้ตัถปุระสงคข์องโครงกำรประสบผลส ำเรจ็ และก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่สงัคมอยำ่งแทจ้รงิ 

(2) ตอ้งพิสจูนไ์ดว้่ำ กำรใหเ้งินสนบัสนุนหรือประโยชนอ์ื่นใดสำมำรถค ำนวณเป็นตวัเงินไดเ้ช่น กำรใหท้ี่พกัและ
อำหำร เป็นตน้ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนต์่ำงตอบแทนใหก้บับคุคลใด หรือหน่วยงำนใด ยกเวน้กำร
ประกำศเกียรติคณุตำมธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป 

(3) ในกำรใหเ้งินสนบัสนุน จะตอ้งจัดท ำแบบค ำขอกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลกำรใหเ้งินสนบัสนุน และกำรใหอ้ื่นๆ  
โดยระบช่ืุอผูร้บักำรสนบัสนนุและวตัถปุระสงคข์องกำรสนบัสนนุพรอ้มแนบเอกสำรประกอบทัง้หมดเสนอใหผู้ม้ี
อ  ำนำจอนมุตัิของบรษัิทพิจำรณำอนมุตัิตำมระดบัอ ำนำจอนมุตัิของบรษัิท 

(4) ตอ้งติดตำมขอหนงัสอืขอบคณุ หรอื ใบเสรจ็รบัเงิน หรอื ภำพถ่ำยกิจกรรม เพื่อสง่มอบใหฝ่้ำยบญัชีและกำรเงิน 
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การรับและให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชนอ์ื่นใด 
(1) บริษัทตระหนกัดีว่ำกำรสรำ้งควำมสมัพนัธ์ที่ดีกับพนัธมิตรทำงธุรกิจเป็นสิ่งส  ำคญัที่จะน ำมำซึ่งควำมส ำเร็จ

อยำ่งตอ่เนื่องของบรษัิท 
(2) พนกังำนสำมำรถให/้รบัของขวญัแก่/จำกบคุคลใดๆได ้หำกเขำ้เง่ือนไขทกุขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

 ไม่เป็นกำรกระท ำโดยตัง้ใจเพื่อครอบง ำ ชกัน ำ หรือ ตอบแทนบคุคลใดๆเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่ควำมไดเ้ปรียบใดๆ
ผ่ำนกำรกระท ำที่ไม่เหมำะสม หรือเป็นกำรแลกเปลี่ยนอย่ำงชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มำซึ่งกำร
ช่วยเหลอืหรอืผลประโยชน ์

 เป็นกำรใหใ้นนำมบริษัท ไมใ่ช่ในนำมของพนกังำน 
 ไมเ่ป็นของขวญัที่อยูใ่นรูปของเงินสดหรอืสิง่เทียบเทำ่เงินสด (เช่น บตัรของขวญัหรอืบตัรก ำนลั) 
 เหมำะสมกบัสถำนกำรณ ์เช่น กำรใหข้องขวญัเลก็ๆ นอ้ยๆ ในช่วงเทศกำลสงกรำนต ์ตรุษจีน หรอืปีใหม ่ซึง่

ถือเป็นธรรมเนียมปกติ 
 เป็นกำรใหเ้ปิดเผย ไมป่กปิด 

(3) กำรเลีย้งรบัรองทำงธุรกิจ และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบตัิตำมสญัญำทำงธุรกิจสำมำรถกระท ำได ้
แต่ตอ้งใชจ้่ำยอย่ำงสมเหตสุมผล สำมำรถตรวจสอบไดแ้ละปฏิบตัิตำมขัน้ตอนตำมขอ้ก ำหนดค่ำใชจ้่ำยในกำร
ท ำงำน 

(4) พนักงำนสำมำรถรบัของขวัญซึ่งมีมูลค่ำได้ไม่เกิน 5,000 บำท ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิเสธและจะต้องรับ
ของขวญัซึ่งมีมลูค่ำเกินกว่ำ 5,000 บำท ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำทรำบ โดยใชแ้บบรำยงำนกำรรบัของขวญั  
และน ำสง่ของขวญัดงักลำ่วแก่ฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล เพื่อน ำไปเป็นของรำงวลัใหแ้ก่พนกังำนหรอืบรจิำคเพื่อกำร
กศุลตำมควำมเหมำะสม 

 
บริษัทและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ 
(1) บรษัิทยอ่ยและบรษัิทในเครอืที่บรษัิทมีอ ำนำจในกำรควบคมุ 

บริษัทจะแจง้และใหก้ำรสนบัสนนุใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทในเครือที่บริษัทมีอ ำนำจในกำรควบคมุปฏิบตัิตำม
นโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรใหส้นิบนและกำรคอรร์ปัชั่น 

(2) ตวัแทนและตวักลำงทำงธุรกิจ 
หำ้มพนักงำนว่ำจำ้งตวัแทนหรือตัวกลำงทำงธุรกิจใดๆโดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อกระท ำกำรใหส้ินบนหรือกำร
คอรร์ปัชั่น 

(3) ผูจ้ดัจ ำหนำ่ยสนิคำ้/ใหบ้รกิำรและผูร้บัเหมำ 
บรษัิทจะจดัใหม้ีกำรจดัซือ้จดัหำสนิคำ้/บรกิำรดว้ยควำมเป็นธรรมและโปรง่ใส รวมทัง้จะด ำเนินกำรประเมินเพือ่
คดัเลือกผูจ้ัดจ ำหน่ำยสินคำ้/ใหบ้ริกำรและผูร้บัเหมำดว้ยควำมรอบคอบ ทัง้นี ้บริษัทจะแจง้ใหผู้จ้ดัจ ำหน่ำย
สินคำ้/ใหบ้ริกำรและผูร้บัเหมำรบัทรำบนโยบำยฉบบันี ้และบริษัทสงวนสิทธ์ิท่ีจะบอกยกเลิกกำรจัดซือ้และ
วำ่จำ้งหำกพบวำ่ผูจ้ดัจ ำหนำ่ยสินคำ้/ใหบ้รกิำรและผูร้บัเหมำกระท ำกำรคอรร์ปัชั่นหรอืใหส้นิบน 
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การอบรมและการสื่อสาร 
พนกังำนทกุคนจะไดร้บักำรอบรมเก่ียวกบักำรต่อตำ้นกำรทจุรติใหส้ินบนและกำรคอรร์ปัชั่นอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อให้

ตระหนกัถึงนโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น โดยเฉพำะรูปแบบตำ่งๆของกำรทจุรติใหส้ินบน ควำมเสีย่งจำกกำรเขำ้ไปมี
สว่นรว่มในกำรใหส้นิบน ตลอดจนวิธีกำรรำยงำนกรณีพบเห็นหรอืสงสยัวำ่มีกำรใหส้นิบนหรอืคอรร์ปัชั่น 

พนกังำนทกุคนจะไดร้บัส ำเนำนโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่นเพื่อช่วยใหม้ั่นใจวำ่ไดร้บัทรำบและเขำ้ใจถึง
นโยบำยของบริษัทในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตใหส้ินบนและกำรคอรร์ปัชั่น นอกจำกนี ้ยงัสำมำรถหำอ่ำนนโยบำยรวมทัง้ขอ้มลู
ลำ่สดุที่ปรบัปรุงแกไ้ขไดจ้ำกเว็บไซตข์องบริษัท www.uwc.co.th บริษัทจะแจง้ใหพ้นกังำนทรำบหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงขอ้มลูที่
ส  ำคญั 

กำรอบรมใหค้วำมรูเ้ก่ียวกบันโยบำยต่อตำ้นกำรทจุริตและคอรร์ปัชั่น จะเป็นสว่นหนึ่งของกำรปฐมนิเทศหรือก่อน
กำรเขำ้รบัต ำแหนง่ของพนกังำนใหมท่กุคนของบรษัิท 

การรายงานการพบเห็นการทุจริตให้สินบนและการคอรรั์ปชั่น 
หำกพนกังำนมีขอ้สงสยัหรือมีหลกัฐำนว่ำมีพนกังำนหรือบคุคลซึ่งกระท ำกำรในนำมบริษัท ไดเ้ขำ้ไปมีสว่นรว่มใน

กำรทจุริตใหส้ินบนหรือกำรคอรร์ปัชั่น จะตอ้งรำยงำนใหผู้บ้งัคบับญัชำทรำบโดยทนัทีหรือรำยงำนผ่ำนช่องทำงกำรแจง้เบำะแส
ของบริษัท เมื่อบริษัทไดร้บักำรรำยงำนแลว้ จะด ำเนินกำรอย่ำงจริงจงั และจะไม่ด ำเนินกำรลงโทษใดๆ กบัพนกังำนที่ใหข้อ้มลู
ดว้ยเจตนำสจุรติ 

 
การปกป้องดูแลพนักงาน 
1.   บรษัิทใหค้วำมมั่นใจกบัพนกังำนวำ่จะไมม่ีพนกังำนคนใดตอ้งถกูลดต ำแหนง่ ลงโทษหรอืไดร้บัผลกระทบใดๆ

จำกกำรปฏิเสธกำรใหส้นิบนถงึแมว้ำ่กำรปฏิเสธดงักลำ่วจะท ำใหบ้รษัิทสญูเสยีธุรกิจ หรอืพลำดโอกำสในกำร
ไดธุ้รกิจใหม ่บรษัิทเช่ือวำ่นโยบำยไมย่อมรบักำรใหส้นิบนและกำรคอรร์ปัชั่นอยำ่งสิน้เชิงจะช่วยสรำ้งคณุคำ่
ใหแ้ก่บรษัิท นอกจำกนี ้บรษัิทไมย่ินยอมใหผู้ใ้ดมำกระท ำกำรขม่ขู ่คกุคำม หรอืหนว่งเหน่ียวพนกังำนท่ีตัง้ใจ
ปฏิบตัิตำมนโยบำยฉบบันี ้

2.  หำกพนกังำนเช่ือวำ่ตนเองถกูขม่ขู ่คกุคำม หรอืหนว่งเหน่ียว ใหร้ำยงำนตอ่ผูบ้งัคบับญัชำโดยตรง หรอืหวัหนำ้
ฝ่ำยทรพัยำกรบคุคลโดยทนัที และหำกวำ่ยงัไมไ่ดร้บักำรแกไ้ข  ใหร้ำยงำนผำ่นช่องทำงกำรแจง้เบำะแสของ
บรษัิท 

การฝ่าฝืนนโยบาย 
บริษัทจะด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยัแก่พนกังำนผูฝ่้ำฝืนกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยนี ้รวมถึงผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงที่

เพิกเฉยต่อกำรกระท ำผิดหรือรบัทรำบว่ำมีกำรกระท ำผิดแต่ไม่ด  ำเนินกำรจดักำรใหถ้กูตอ้ง ซึ่งมีบทลงโทษทำงวินยัจนถึงขัน้ให้
ออกจำกงำน กำรไมไ่ดร้บัรูถ้ึงนโยบำยฉบบันี ้และ/หรอืกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ไมส่ำมำรถใชเ้ป็นขอ้อำ้งในกำรไมป่ฏิบตัิตำมได  ้
 

การก ากับติดตามและสอบทาน 
ส ำนกัตรวจสอบภำยใน จะตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยในและกระบวนกำรตำ่งๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจ

ว่ำระบบกำรควบคมุภำยในมีประสิทธิผลในกำรต่อตำ้นกำรใหส้ินบนและกำรคอรร์ปัชั่น ทัง้นีจ้ะหำรือผลกำรตรวจสอบร่วมกับ
บุคคลที่เก่ียวขอ้งเพื่อหำแนวทำงกำรแกไ้ขที่เหมำะสม และจะรำยงำนใหฝ่้ำยบริหำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัทรำบ
ตอ่ไป 
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ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอรรั์ปชั่น 
คณะกรรมกำรบริษัทไดม้อบหมำยให ้ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร และ/หรือ กรรมกำรผูจ้ดักำร และ/หรือ เลขำนกุำร

บริษัท เป็นผูพ้ิจำรณำรบัเรื่องแจง้เบำะแส ขอ้รอ้งเรียนกำรกระท ำที่อำจท ำใหเ้กิดควำมสงสยัไดว้ำ่เป็นกำรทจุริตคอรปัชั่นที่เกิด
ขึน้กบับริษัทโดยทำงตรง หรือทำงออ้มและในปี 2562คณะกรรมกำรเห็นชอบใหเ้พิ่มช่องทำงรบัเรื่องแจง้เบำะแส โดยแจง้ผ่ำน
ทำงอีเมลข์องคณะกรรมกำรตรวจสอบ และเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบไดด้ว้ย 

โดยผูร้อ้งเรียนจะตอ้งระบุรำยละเอียดของเรื่องที่จะแจง้เบำะแส หรือขอ้รอ้งเรียน พรอ้มช่ือ ที่อยู่ และหมำยเลข
โทรศพัทท์ี่สำมำรถติดตอ่ได ้สง่มำยงัช่องทำงรบัเรือ่ง ดงันี ้

 
ผ่านทางอีเมล ์หรือ สง่ไปรษณียปิ์ดผนึก มายงั 
1. ร.ต.ท. ศิวะรกัษ์  พินิจำรมณ ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  อีเมล ์ sphinicharomna@gmail.com 
2. ดร.นท ี นำคธนสกุำญจน ์ กรรมกำรตรวจสอบ  อีเมล ์ nathee@cmuic.net 
3. คณุเพียรชยั  ถำวรรตัน ์ กรรมกำรตรวจสอบ  อีเมล ์ pianchai@pctb.co.th 
4. คณุธีรชยั  ลนีะบรรจง   ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร  อีเมล ์ theerachai@uwc.co.th 
5. คณุอรชลุ ี หลอ่สมิทธิกลุ เลขำนกุำรบรษัิท   อีเมล ์ onchulee@uwc.co.th 
6. คณุคมวฒุิ พรนรำดล  ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  อีเมล ์ audit_ewc@hotmail.com    
 
ที่อยูส่ าหรับส่งจดหมายแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอรรั์ปชั่น 
บรษัิท เอือ้วิทยำ จ ำกดั (มหำชน)  
247 ถนนรม่เกลำ้ แขวงแสนแสบ เขตมีนบรุ ีกรุงเทพมหำนคร 10510 

 
บคุคลที่สำมำรถแจง้เบำะแส หรอืผูร้อ้งเรยีนเก่ียวกบักำรทจุรติ คอืผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ของบรษัิท ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ 

ลกูคำ้ คูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ เจำ้หนี ้ภำครฐับำล ชมุชน สงัคม ผูบ้รหิำรและพนกังำนของบรษัิท ทัง้นีไ้มว่ำ่ทำ่นจะแจง้ดว้ยวิธีใด
ดงักลำ่วขำ้งตน้ จะไดร้บักำรปกปอ้งและคุม้ครองสทิธิตำมกฎหมำย หรอืแนวทำงที่บรษัิทก ำหนดไว ้ 

ขอ้รอ้งเรยีนจะไดร้บักำรตรวจสอบจำกผูม้ีหนำ้ที่รบัผิดชอบ และน ำขอ้รอ้งเรยีนหำรอืรว่มกนัเพื่อด ำเนินกำรแจง้
คณะกรรมกำรบรหิำรรบัทรำบในกำรประชมุ และรำยงำนคณะกรรมกำรบรษัิท เพื่อรบัทรำบตอ่ไป 

 
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอรรั์ปชั่นและการรักษาความลบั 
(1) บรษัิทจะเก็บขอ้มลูและปกปิดช่ือ ท่ีอยูห่รอืขอ้มลูใดๆ ที่สำมำรถระบตุวัผูร้อ้งเรยีนหรอืผูใ้หข้อ้มลูได ้และเก็บ

รกัษำขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นควำมลบั โดยจ ำกดัเฉพำะผูม้ีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำร
ด ำเนินกำรตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีนเทำ่นัน้ท่ีสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูดงักลำ่วได  ้

(2) ผูไ้ดร้บัขอ้มลูจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือ่งรอ้งเรยีน มีหนำ้ที่เก็บรกัษำขอ้มลู ขอ้รอ้งเรยีนและเอกสำร
หลกัฐำนของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นควำมลบั หำ้มเปิดเผยขอ้มลูแก่บคุคลอื่นที่ไมม่ีหนำ้ทีเ่ก่ียวขอ้ง เวน้
แตเ่ป็นกำรเปิดเผยตำมหนำ้ที่ท่ีกฎหมำยก ำหนด 

(3) บรษัิทจะเปิดเผยขอ้มลูเทำ่ทีจ่  ำเป็น โดยค ำนงึถึงควำมปลอดภยัและควำมเสยีหำยของผูร้ำยงำนแหลง่ที่มำของ
ขอ้มลู หรอืบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 

(4) ผูท้ี่ไดร้บัควำมเสยีหำยจะไดร้บักำรบรรเทำควำมเสยีหำยดว้ยกระบวนกำรท่ีมคีวำมเหมำะสมและเป็นธรรม 
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การแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน การด าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ในกรณีที่มีประเด็นเรือ่งกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่นท่ีตอ้งรำยงำนประเด็นที่พบอยำ่งเรง่ดว่น ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
และ/หรอื กรรมกำรผูจ้ดักำร จะด ำเนินกำรแจง้ขอ้รอ้งเรยีนทำงอีเมลต์อ่คณะกรรมกำรบรษัิททกุทำ่น เพื่อปรกึษำหำรอืในเบือ้งตน้
อยำ่งเรง่ดว่น ในกำรด ำเนินกำรจดักำรหำขอ้มลูกบัประเด็นที่พบ หำกสบืสวนขอ้เทจ็จรงิแลว้พบวำ่ ขอ้มลูหรอืหลกัฐำนท่ีมี มเีหตุ
อนัควรเช่ือไดว้ำ่ผูท้ี่ถกูกลำ่วหำไดก้ระท ำกำรคอรร์ปัชั่น หรอืทจุรติจรงิ บรษัิทจะใหส้ทิธิผูถ้กูกลำ่วหำไดร้บัทรำบขอ้กลำ่วหำ และ
ใหส้ทิธิผูถ้กูกลำ่วหำพิสจูนต์นเอง โดยกำรหำขอ้มลูหรอืหลกัฐำนเพิ่มเติมทีแ่สดงใหเ้ห็นวำ่ตนเองไมม่ีสว่นเก่ียวขอ้งกบักำรกระท ำ
อนัทจุรติ ตำมที่ไดถ้กูกลำ่วหำ 

หำกผูถ้กูรอ้งเรยีน ไดก้ระท ำกำรทจุรติจรงิ กำรทจุรตินัน้ถือวำ่เป็นกำรกระท ำผิดนโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติและ
คอรร์ปัชั่น จะตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำโทษทำงวินยั ตำมระเบียบท่ีบรษัิทก ำหนดไว ้และหำกกำรกระท ำทจุรตินัน้ผิดกฎหมำย 

กระบวนการแจ้งเบาะแสข้อรอ้งเรียน 
1.  Website ของบรษัิท 
2.  จรรยำบรรณทำงธุรกิจ 

แหล่งที่มาของเบาะแส หรือ ขอ้ร้องเรียน 

รอ้งเรยีนผำ่นประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร และ/หรอื คณะกรรมกำร
ตรวจสอบและ/หรอื เลขำนกุำรบรษัิท และ/หรอื เลขำนกุำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผำ่นทำงอีเมล ์หรอื จดหมำย 

ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และ/หรอื คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และ/หรอื เลขำนกุำรบรษัิท   ตรวจสอบและน ำขอ้รอ้งเรยีนหำรอื

รว่มกนั เพื่อด ำเนินกำรตอ่ไป ภำยใน 5 วนัท ำกำร 

แจง้คณะกรรมกำรบรหิำรรบัทรำบในกำรประชมุ 
คณะกรรมกำรบรหิำรครัง้ถดัไป 

รำยงำนคณะกรรมกำรบรษัิท เพือ่รบัทรำบผลกำรด ำเนินกำรใน
กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ถดัไป 
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ผูก้ระท ำควำมผิดอำจจะตอ้งไดร้บัโทษทำงกฎหมำย ทัง้นีโ้ทษทำงวินยัตำมระเบยีบของบรษัิท ค ำตดัสนิของประธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำร และ/หรอื กรรมกำรผูจ้ดักำร ถือวำ่เป็นท่ีสิน้สดุ 

 
การเผยแพร่นโยบายการตอ่ตา้นการทุจริตและคอรรั์ปชั่น 
เพื่อใหท้กุคนในองคก์รไดร้บัทรำบนโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น บรษัิทจะด ำเนินกำร ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) บรษัิทจะตดิประกำศนโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น ณ กระดำนประชำสมัพนัธข์องบรษัิททกุแหง่ 
(2) บรษัิทจะเผยแพรน่โยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น ผำ่นช่องทำงกำรสือ่สำรของบรษัิท เช่น จดหมำย

อิเลก็ทรอนิกส ์(e-mail) เว็บไซตบ์รษัิท รำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มลูประจ ำปี (56-1) รำยงำนประจ ำปี (56-2) และ
แผน่พบั เป็นตน้ 

(3) บรษัิทจะจดัใหม้ีกำรอบรมนโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น ใหแ้ก่พนกังำนใหม ่และบรรจลุงในคูม่ือ
พนกังำน 

(4) บรษัิทจะทบทวนนโยบำยกำรตอ่ตำ้นทจุรติและคอรร์ปัชั่นทกุปี 
 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  
บรษัิทไดด้  ำเนินกำรและบริหำรงำนอยำ่งรอบคอบ เคำรพตอ่กฎหมำย ปฏิบตัิตำมหลกัสทิธิมนษุยชน และตระหนกั

ว่ำจะสง่ผลกระทบต่อกำรละเมิดสิทธิของพนกังำน ชุมชน  และสงัคมอย่ำงไรบำ้ง  พรอ้มทัง้หำมำตรกำรป้องกนัก ำกบัดแูลเพื่อ
ไมใ่หส้รำ้งปัญหำที่อำจสง่ผลท ำใหเ้กิดกำรละเมิดสทิธิของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
บริษัทค ำนึงถึงพนกังำนวำ่เป็นทรพัยำกรที่มีควำมส ำคญัในกำรที่จะน ำพำองคก์รใหเ้ติบโต แข็งแกรง่ และสำมำรถ

ด ำเนินธุรกิจไปสูค่วำมส ำเรจ็ได ้บรษัิทมีนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิที่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยที่เก่ียวกบัดำ้นแรงงำน
ในกำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคล ใหม้ีคณุภำพมีคณุธรรม มีจิตส ำนกึที่ดี ท ำประโยชนเ์พื่อสงัคมสว่นรวม โดยกำรจดัอบรมใหค้วำมรู ้ 
เพิ่มพนูทกัษะ แก่พนกังำนในทกุระดบัตำมควำมเหมำะสมกบัต ำแหนง่หนำ้ที่  

 
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

บริษัทมุ่งมั่นในกำรปฏิบตัิทำงดำ้นกำรตลำดที่เป็นธรรม  โดยน ำเสนอผลิตภณัฑท์ี่มีคณุภำพ พรอ้มทัง้กำรบริกำร
ก่อนและหลงักำรขำย  เปิดรบัขอ้เสนอแนะ และขอ้รอ้งเรยีนของลกูคำ้  เพื่อใหล้กูคำ้ไดร้บัควำมพงึพอใจสงูสดุ 

 
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทใหค้วำมส ำคญัและค ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ดังนัน้ในกระบวนกำรผลิตต่ำงๆ บริษัทจึงก ำหนด
แนวทำงและกำรปฏิบัติไวช้ัดเจนเพื่อใหทุ้กกระบวนกำรผลิตมีประสิทธิภำพใช้ทรพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษสู่
สิง่แวดลอ้มโดยบรษัิทไดม้ีประกำศนโยบำยสิง่แวดลอ้ม ใหเ้ป็นแนวทำงส ำหรบัผูบ้รหิำรและพนกังำนปฏิบตัิตำมประกำศดงักลำ่ว 
เพื่อกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนตอ่ไป 
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7.การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
บริษัทตระหนกัถึงควำมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสงัคม  ซึ่งมีหนำ้ที่รบัผิดชอบ ช่วยเหลือและสนบัสนนุกิจกรรม

สำธำรณประโยชนแ์ก่ชมุชน  รวมถึงกำรพฒันำสภำพแวดลอ้มของชมุชนและสงัคมเพื่อควำมเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ ดว้ยกำรจำ้งงำนและ
กำรมีกิจกรรมรว่มกบัชมุชนเพื่อก่อใหเ้กิดควำมมั่นคงและเขม้แข็งของชมุชน 

 
กิจกรรม CSR มอบรอยยิม้ แบ่งปันน ้าใจจากพี่สู่น้อง 
บริษัท เอือ้วิทยำ จ ำกดั (มหำชน) รว่มกบับริษัทในกลุม่ บมจ.แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค์ และบมจ. ระยองไวร ์

อินดสัตรีส ์ไดจ้ดักิจกรรมเพื่อสงัคม (CSR) รว่มแบ่งปันน ำ้ใจจำกพี่สูน่อ้ง ดว้ยกำรมอบเจลแอลกอฮอสล ์เพื่อรว่มยบัยัง้กำรแพร่
ระบำดของโรค COVID-19 รวมถึงขำ้วสำร และนมกลอ่งจ ำนวน 14 ลงั เพื่อใหน้อ้งไดอ้ิ่มทอ้งใหก้บัมลูนิธิบำ้นเด็กออ่นในสลมั ใน
พระอปุถมัภฯ์ และสถำนสงเครำะหเ์ด็กชำยบำ้นมหำเมฆ เมื่อวนัท่ี 11 มิถนุำยน 2563  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดลอ้ม
และผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทมีควำมเขำ้ใจถึงประโยชนแ์ละคุณค่ำของกำรด ำเนินธุรกิจที่มีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมบริษัทจึงคิดคน้หำ

ควำมรูใ้หม่ๆ เทคโนโลยีที่ทนัสมยั ที่ต่ำงไปจำกเดิมที่เคยปฏิบตัิมำ กำรพฒันำควำมคิดหรือพฒันำควำมรูใ้หม่ๆ โดยใหผู้ท้ี่มีสว่น
เก่ียวขอ้งรว่มกนัพฒันำ 
 
10.2  การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
 บริษัทไม่มีขอ้พิพำทใด  ๆ เก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้มและไม่มีประวตัิกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎระเบียบเรื่องสิ่งแวดล้อมกบั
หนว่ยงำนภำครฐั  นอกจำกนีบ้รษัิทไดป้ฏิบตัิตำมกฎระเบียบของกรมโรงงำนอตุสำหกรรม  อตุสำหกรรมจงัหวดั  และขอ้ก ำหนด
ของหน่วยงำนภำครฐัที่เก่ียวขอ้งอื่น ๆ ซึ่งบริษัทไดผ้่ำนกำรตรวจสอบและได้รบักำรต่อใบอนุญำตต่ำง ๆ  ที่เก่ียวขอ้งของ
หนว่ยงำนภำครฐัเป็นประจ ำทกุ ๆ ปี อยำ่งสม ่ำเสมอ 
 
10.3  การอนุรักษพ์ลังงาน 

บรษัิท ใหค้วำมส ำคญักบักำรใชพ้ลงังำนของประเทศและมีควำมมุง่มั่นในกำรอนรุกัษพ์ลงังำนอยำ่งมีประสทิธิภำพ บรษัิท
จึงมีกำรน ำระบบกำรจดักำรพลงังำนมำประยกุตใ์ชภ้ำยในบรษัิทเพื่อลดกำรใชพ้ลงังำนในบรษัิท และเป็นหนำ้ที่ของพนกังำนทกุ
คนที่ตอ้งร่วมมือกันด ำเนินกำรจัดกำรพลงังำนอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน ดงันัน้เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรและพฒันำระบบกำรจัด
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กำรพลงังำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชนส์งูสดุ บริษัทจึงก ำหนดนโยบำยอนุรกัษ์พลงังำน โดยมีรำยละเอียด
ดงันี ้

1. บริษัทจะด ำเนินกำรและพฒันำระบบกำรจดักำรพลงังำนอยำ่งเหมำะสม โดยก ำหนดใหก้ำรอนรุกัษ์พลงังำนเป็น
สว่นหนึง่ของกำรด ำเนินงำนของบรษัิท เพื่อสอดคลอ้งกบักฎหมำยและขอ้ก ำหนดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

2. บริษัทจะด ำเนินกำรปรบัปรุงประสิทธิภำพกำรใชท้รพัยำกรพลงังำนขององคก์รอย่ำงต่อเนื่ องและเหมำะสมกบั
ธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใชแ้ละแนวทำงกำรปฏิบตัิงำนท่ีดี 

3. บรษัิทจะก ำหนดแผนและเปำ้หมำยกำรอนรุกัษ์พลงังำนในแตล่ะปี และสือ่สำรใหพ้นกังำนทกุคนเขำ้ใจและปฏิบตัิ
ไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง 

4. บริษัทถือว่ำกำรอนรุกัษ์พลงังำนเป็นหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษัททกุระดบั ที่จะให้
ควำมร่วมมือในกำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรที่ก ำหนด ติดตำมตรวจสอบ และรำยงำนต่อคณะท ำงำนดำ้นกำรจดั
กำรพลงังำน 

5. บริษัทจะใหก้ำรสนับสนุนที่จ  ำเป็น รวมถึงทรัพยำกรด้ำนบุคคล ด้ำนงบประมำณ เวลำในกำรท ำงำน  กำร
ฝึกอบรมและกำรมีสว่นรว่มในกำรน ำเสนอขอ้คิดเห็นเพื่อพฒันำดำ้นพลงังำน 

6. ผูบ้ริหำรและคณะท ำงำนดำ้นกำรจัดกำรพลงังำนจะทบทวนและปรบัปรุงนโยบำย เป้ำหมำย และแผนกำร
ด ำเนินงำนดำ้นพลงังำนทกุปี 

 
เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรอนรุกัษ์พลงังำนเป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนด บริษัทจึงไดม้ีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรขึน้มำ 2 

คณะ เพื่อรบัผิดชอบดแูลกำรจดักำรพลงังำนในบรษัิท ใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ โดยมี 
1. คณะท างานการจัดการพลังงาน มีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบดงันี ้

(1)  จดัหำแนวทำงกำรจดักำรพลงังำนเพื่อใหเ้กิดประโยชนด์ำ้นกำรอนุรกัษ์พลงังำนและลดค่ำใชจ้่ำย  ของกำร 
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยของบรษัิท 

(2) อบรมสรำ้งจิตส ำนกึดำ้นกำรอนรุกัษ์พลงังำน และแนวทำงกำรปฏิบตัิโดยกำรมีสว่นรว่มของพนกังำน 
 ภำยในองคก์ร 
(3) ตรวจติดตำมกำรปฏิบตัิกำรจดักำรพลงังำนขององคก์รอยำ่งมีประสทิธิภำพ เพื่อใหเ้ป็นไปตำม 

 เปำ้หมำยกำรพฒันำขององคก์ร 
(4) สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดักำรพลงังำนภำยในองคก์ร พรอ้มทัง้ประชำสมัพนัธใ์หแ้ก่พนกังำนไดร้บั 

 ทรำบอยำ่งสม ่ำเสมอ 
(5) น ำเสนอผลงำนที่ไดร้บัจำกกำรจดักำรพลงังำน และแนวทำงกำรด ำเนินงำนใหแ้ก่ผูบ้ริหำรไดร้บัทรำบ พรอ้ม

ทัง้ผูบ้รหิำรตอ้งมีสว่นรว่มในกำรก ำหนดเปำ้หมำย และปรบัปรุงแผนกำรท ำงำนท่ีเหมำะสมดว้ย 
(6) สนบัสนนุใหผู้บ้รหิำรมีสว่นรว่มและสง่เสรมิกำรด ำเนินกำรปฏิบตัิตำม พ.ร.บ.กำรสง่เสรมิกำรอนรุกัษ์พลงังำน 

เพื่อเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดกฎหมำย   
 

2.  คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร  ท ำหนำ้ที่ เป็นผูต้รวจสอบกำรด ำเนินกำรจัด
กำรพลงังำน เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรจดักำรพลงังำนของบรษัิท  รวมถึงกำรประเมินควำมรบัผิดชอบดำ้นอนรุกัษ์พลงังำน
ของสว่นพืน้ท่ีตำ่งๆ ในกำรด ำเนินกำรจดักำรพลงังำน 
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บรษัิทไดใ้หค้วำมส ำคญัตอ่ระบบกำรควบคมุภำยใน ซึง่พนกังำนทกุคนของบรษัิทมีบทบำทและควำมรบัผิดชอบรว่มกนั  

โดยมีกำรก ำหนดภำระหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ อ ำนำจกำรด ำเนินกำรในระดบับรหิำรและระดบัปฏิบตัิกำรไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษร
อย่ำงชัดเจน ครอบคลมุถึงกำรควบคุมทำงกำรเงิน  กำรด ำเนินงำน กำรบริหำร  กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิงำนใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อก่อใหเ้กิดควำมมั่นใจอยำ่งสมเหตสุมผลวำ่ ผลส ำเรจ็ของงำนจะสำมำรถบรรลวุตัถปุระสงค์
ของบรษัิท ดงันี ้

1. กลยทุธแ์ละเปำ้หมำย ไดก้ ำหนดไวอ้ยำ่งชดัเจน สอดคลอ้งและสนบัสนนุพนัธกิจ (Mission) ของบรษัิท 
2. ผลกำรปฏิบตัิงำนบรรลตุำมวตัถปุระสงคท์ี่ก ำหนดไว ้โดยมกีำรบรหิำรทรพัยำกรอยำ่งมีประสทิธิภำพและคุม้คำ่  
3. รำยงำนขอ้มลูที่มีสำระส ำคญั ทัง้ดำ้นกำรเงิน กำรบรหิำร และกำรด ำเนินงำน มคีวำมถกูตอ้งเช่ือถือได ้ 
4. กำรด ำเนินงำนและกำรปฏิบตัิงำน เป็นไปตำมนโยบำย กฎ ระเบียบและขอ้ก ำหนดที่สอดคลอ้งกบักฎหมำยและขอ้บงัคบั

อื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ 
5. มีควำมปลอดภยัของทรพัยส์นิ บคุลำกร รวมทัง้ขอ้มลูในระบบสำรสนเทศ  
6. มีกำรก ำกบัดแูลและกำรบรหิำรจดักำรท่ีเหมำะสมมีประสทิธิผล 
7. มีกำรปรบัปรุงคณุภำพกำรปฏิบตัิงำนอยำ่งตอ่เนื่อง  

 
11.1  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท  

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 25 กุมภำพนัธ ์2564 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้
คณะเขำ้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมกำรบริษัทไดร้ว่มกนัพิจำรณำแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน ที่
จัดท ำขีน้โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ซึ่งไดป้รบัปรุง Framework ใหม่ตำมแบบของ 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยแบบประเมินนี ้ได้ผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้   
   สรุปผลแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในไดว้่ำบริษัทมีมำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำนที่เพียงพอและ
เหมำะสมตำมแบบประเมินควำมเพียงพอ ครอบคลมุ 5 หวัขอ้หลกั ตำมหลกักำรของ COSO โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1. การควบคุมภายในองคก์ร  (Control  Environment) 
 บริษัทมีโครงสรำ้งองคก์ร และสภำพแวดลอ้มที่สง่เสริมใหก้ำรปฏิบตัิงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีกำร

ควบคมุภำยในท่ีเพียงพอ มีกำรแบง่แยกหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของแตล่ะฝ่ำยอยำ่งชดัเจน เพื่อประโยชนใ์นกำรติดตำมตรวจสอบ
ในกำรด ำเนินงำน และมีกำรปรบัปรุงระบบงำนย่อยเพื่อใหม้ีประสิทธิภำพที่รดักุม และลดกำรท ำงำนที่ซ  ำ้ซอ้น เพื่อใหทุ้กฝ่ำย
ปฏิบตัิงำนภำยใตม้ำตรฐำนเดียวกนั  นอกจำกนีย้งัไดก้ ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจที่ชดัเจนในแต่ละปีโดยค ำนึงถึงปัจจัย
ตำ่งๆ เช่น ภำวะเศรษฐกิจ สภำพตลำดและสภำพกำรแขง่ขนั  

2. การประเมินความเสี่ยง   (Risk Assessment) 
บริษัทมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมลกัษณะของกิจกำรควำมเหมำะสมและประเภทของควำมเสี่ยงโดย

ประเมินจำกปัจจยัภำยในและภำยนอก เพื่อหำมำตรกำรป้องกนัและบริหำรควำมเสี่ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที่ปลอดภยัตอ่กิจกำรและ
พนกังำนท่ีองคก์รยอมรบัได ้ และไมส่ง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนของบรษัิทเป็นส ำคญั 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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3. การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control  Activities) 
บรษัิทก ำหนดขอบเขตหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำรตำมล ำดบัขัน้อยำ่งชดัเจน  รวมถึงก ำหนดอ ำนำจ

ในกำรบริหำรงำนและอนุมตัิรำยกำรของแต่ละระดบัตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริษัท  
เพื่อใหม้ีควำมโปรง่ใส  ดแูลผลประโยชนใ์หแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สีย  และไม่ก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนแ์ละ
ผลประโยชนท์บัซอ้น 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 
 บรษัิทมีกำรบรหิำรงำนโดยกำรน ำระบบสำรสนเทศที่ทนัสมยัและมีระบบกำรสื่อสำรภำยในและภำยนอกองคก์รที่
รวดเร็ว ทนัสมยั และมีประสิทธิภำพ สำมำรถสื่อสำรไดอ้ย่ำงรวดเร็วและไดม้ีกำรพฒันำระบบสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อ
สนบัสนนุองคก์รใหม้ีควำมคลอ่งตวัและเพิ่มศกัยภำพในระบบงำนและตอบสนองตอ่กำรเติบโตของบรษัิทท่ีเห็นไดอ้ยำ่งชดัเจน 

5. ระบบการติดตามการปฏิบัติงาน (Monitoring Activities) 
บริษัทมีระบบกำรประเมินและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนที่ดี เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำมำตรกำรและระบบกำรควบคมุ

ภำยในนัน้มีประสิทธิผลอยูเ่สมอสำมำรถตอบสนองตอ่กำรเปลีย่นแปลงไดอ้ยำ่งเหมำะสม ทนัเวลำ และบริษัทไดจ้ดัใหพ้นกังำน
ระดบัหวัหนำ้งำนมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำนของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ และยงัจดัใหม้ีกำรตรวจประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน ทัง้นี ้
ฝ่ำยบริหำรใสใ่จต่อกำรบริหำรจดักำรท่ีรวดเร็วและสมัฤทธ์ิผลตรงตำมเป้ำหมำย  สำมำรถรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริษัท
อยำ่งชดัเจนและสม ่ำเสมอ 
 
11.2  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญในกำรจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน โดย
มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำน ใหดู้แลและสอบทำนระบบกำรควบคมุ
ภำยในของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง ใหม้ีประสิทธิภำพเพียงพอและถกูตอ้งตำมหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี มีควำมโปรง่ใส และ
ถกูตอ้งเช่ือถือได ้โดยมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำหนำ้ที่ตรวจสอบและสอบทำนระบบกำรปฏิบตัิงำนในฝ่ำยตำ่ง ๆ  รำยงำนตรงตอ่
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อใหเ้กิดควำมมั่นใจว่ำกำรปฏิบตัิงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรใชท้รพัยำกรตำ่ง ๆ ของ
บริษัทอยำ่งคุม้คำ่สมประโยชน ์รวมถึงมีกำรควบคมุดำ้นกำรด ำเนินงำน ดำ้นรำยงำนทำงกำรเงินที่มีควำมถกูตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละ
ทนัเวลำ  รวมทัง้กำรปฏิบตัิตำมนโยบำยเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดกฎหมำยและขอ้บงัคบัของทำงรำชกำร มีกำรทบทวนควำมมี
ประสิทธิภำพของระบบควบคมุอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินธุรกิจใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้ บนพืน้ฐำนควำม
เป็นธรรมของผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำย นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรตรวจสอบยงัมีหนำ้ที่ในกำรพิจำรณำคดัเลือกและ
เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี รวมทัง้ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี  พิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มลูของบริษัทในกรณีที่เกิดรำยกำรเก่ียว
โยงหรอืรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์หม้ีควำมถกูตอ้งครบถว้น 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 25 กุมภำพนัธ ์2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท เก่ียวกบัระบบควบคมุภำยในของบรษัิทส ำหรบัปี 2563 
โดยท ำกำรทบทวนในแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในส ำหรบับรษัิทจดทะเบียนที่ส  ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด  
ซึ่งจัดท ำขึน้ตำมแนวคิดของ COSO โดยมีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโดยส่วนใหญ่สอดคลอ้งตำมแบบ
ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน และไดม้ีขอ้เสนอแนะในเรื่องกำรประเมินควำมเสี่ยงดำ้นกำรทุจริตตำม
ขอ้ก ำหนดในแบบประเมิน โดยเสนอแนะใหบ้ริษัทจัดกำรอบรมและท ำแบบฟอรม์เพื่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจและท ำกำรประเมิน
ควำมเสีย่งดำ้นกำรทจุรติ เพื่อพฒันำสภำพแวดลอ้มในกำรควบคมุใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นและกำรก ำกบั
ดแูลที่ดีของบรษัิท 
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นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบภำยในและกำรติดตำมผลจำกผู้
ตรวจสอบภำยใน พบวำ่ระบบกำรควบคมุภำยในของบรษัิทอยูใ่นเกณฑท์ี่เพียงพอ และไมพ่บประเด็นที่เป็นสำระส ำคญั  

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ แสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระพิจำรณำเห็นชอบต่อระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท 
โดยท ำหนำ้ที่พิจำรณำกำรบริหำรงำน   กำรด ำเนินงำนองคก์ร ควำมเห็นชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงิน   ใหค้  ำปรกึษำตำ่งๆ  และ
ประเมินงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท  คณะกรรมกำรบริษัทบริหำรจัดกำรองคก์รใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรที่เหมำะสม 
เพื่อใหม้ีกำรปฏิบตัิงำนสอดคลอ้งกฎระเบียบตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถึงกฎหมำยธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง    
 

ผู้ตรวจสอบภายใน  มีหนำ้ที่ในกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อใหบ้รรลตุำมวตัถุประสงคก์ำรควบคุมภำยใน 
โดยคณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ร่วมพิจำรณำรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน ในสำระส ำคญัอย่ำง
เพียงพอ  เพื่อใหม้ีระบบงำนหรือกระบวนกำรท ำงำน มีกำรจดักำรอยำ่งเป็นระบบ และมีประสทิธิภำพ ทัง้นีผู้บ้รหิำรทกุสว่นงำน
มีสว่นรว่มในกำรพิจำรณำวิธีกำรปรบัปรุง/แกไ้ขใหม้ีวธีิกำรปฏิบตัิงำนท่ีสอดคลอ้งกบันโยบำยของบรษัิท และมีระบบกำรควบคมุ
ภำยในท่ีเพียงพอ    

 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
 

ชื่อหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน:  นำยคมวฒุิ   พรนรำดล 
ปัจจุบัน:  เป็นพนกังำนของ บริษัท แคปปิทอล  เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค์ จ ำกดั  (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่โดยไดร้บั

มอบหมำยใหเ้ป็นหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในของบริษัท เอือ้วิทยำ จ ำกัด (มหำชน)  รำยละเอียดขอ้มูลของผูด้  ำรงต ำแหน่ง
หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในของบรษัิท   (โปรดดรูำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 3) 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจในกำรแตง่ตัง้ ถอดถอน และโยกยำ้ยผูด้  ำรงต ำแหนง่หวัหนำ้งำนผูต้รวจสอบภำยใน

ของบริษัท ซึ่งนำยคมวุฒิ พรนรำดล  เป็นบุคคลที่คณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้วำมเห็นว่ำเป็นผูท้ี่มีควำมเหมำะสมและมี
คณุสมบตัิในกำรด ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้งำนผูต้รวจสอบภำยในของบริษัทเอือ้วิทยำจ ำกดั (มหำชน) นอกจำกนี ้นำยคมวฒุิ   พร
นรำดล  ยงัรบัหนำ้ที่เป็น เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบดว้ยอีกต ำแหนง่หนึง่ 

 
11.4 การบริหารความเสี่ยง 
 

บริษัทและบริษัทยอ่ยไดใ้หค้วำมส ำคญัเป็นอย่ำงยิ่ง ส  ำหรบักำรบริหำรควำมเสี่ยง  โดยตระหนกัถึงควำมส ำคญัของ
กำรบริหำรจดักำรองคก์รที่ดีเพื่อขบัเคลื่อนองคก์รใหม้ีกำรเติบโตและขยำยธุรกิจอยำ่งมีเสถียรภำพ  มีฐำนะทำงกำรเงินที่มั่นคง
และสำมำรถสรำ้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระดบัท่ีเหมำะสม  ดงันัน้ บรษัิทและบรษัิทยอ่ยจึงมีกำรน ำระบบกำรบรหิำรควำม
เสี่ยงมำปฏิบตัิโดยมีกรอบกำรด ำเนินงำนและขัน้ตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยงสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง   The  Committee  of  
Sponsoring  Organizations  of  the  Tread  way  Commission (COSO) ซึ่งเป็นมำตรฐำนสำกล  เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีควำม
เขำ้ใจหลกักำรบริหำรควำมเสี่ยงและน ำไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่ำงเหมำะสมโดยมีกรอบนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและแผน
ด ำเนินกำรท่ีไดร้บัอนมุตัิจำกกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ ์2559 ดงันี ้
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 นโยบายการบริหารความเสี่ยงองคก์ร    
1. ก ำหนดใหก้ำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นควำมรบัผิดของพนกังำนในทกุระดบัชัน้ที่ตอ้งตระหนกัถึงควำมเสีย่งที่มีในกำร

ปฏิบตัิงำนในหน่วยงำนของตนและองคก์ร และตอ้งใหค้วำมส ำคญัในกำรบริหำรควำมเสี่ยงดำ้นต่ำง ๆ ใหอ้ยู่ใน
ระดบัท่ีเพียงพอและเหมำะสม 

2. ก ำหนดใหทุ้กหน่วยงำนมีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรประเมินควำมเสี่ยง ก ำหนดตัวชีว้ดัควำมเสี่ยง  แนวทำงกำร
ป้องกนัและบรรเทำควำมเสี่ยงหรือควำมสญูเสียที่อำจจะเกิดขึน้ รวมถึงติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรควำม
เสีย่งอยำ่งสม ่ำเสมอ  พรอ้มทัง้จดัท ำรำยงำนท่ีเก่ียวกบัควำมเสีย่งตำมกรอบกำรด ำเนินงำนและขัน้ตอนกำรบริหำร
ควำมเสีย่ง 

3. ก ำหนดใหก้ระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในกำรตดัสินใจ  กำรวำงแผนกลยุทธ ์ แผนงำน  และกำร
ด ำเนินงำนของบรษัิท 

4. เมื่อพนกังำนพบเห็นหรือรบัทรำบควำมเสี่ยงที่อำจจะมีผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อย จะตอ้งรำยงำนควำม
เสีย่งนัน้ใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งรบัทรำบโดยทนัทีเพื่อด ำเนินกำรจดักำรกบัควำมเสีย่งนัน้ตอ่ไป 

5. มุง่สง่เสรมิ  สนบัสนนุ  และใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจในกระบวนกำรและแนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งแก่ผูบ้รหิำรและ
พนกังำนอย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อเป็นกำรปลกูฝังสรำ้งนิสยัใหบ้คุลำกรทกุระดบัขององคก์รไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญั
และควำมมีสว่นรว่มรบัผิดชอบในกำรด ำเนินกำรดำ้นบรหิำรควำมเสีย่งขององคก์ร ใหเ้ป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรมที่
น  ำไปสูก่ำรสรำ้งมลูคำ่เพิ่ม (Value Creation) 
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1.การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน มีดังนี้     
 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั ลักษณะความสัมพนัธ ์ ประเภทรายการ 
มูลค่า
รายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

บรษัิท แคปปิทอล เอ็นจิ
เนียริง่ เนต็เวิรค์ จ ำกดั  
(มหำชน) 

เป็นบรษัิทใหญ่ 
คำ่บรกิำร 
ดอกเบีย้จ่ำย 

5.17 
6.20 

คำ่บรกิำรตรวจสอบภำยใน-อืน่ๆ 
เงินกูย้ืมระยะสัน้ 

บรษัิท อีเอ็มซี จ ำกดั 
(มหำชน) 

เป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
โดยมีผูถื้อหุน้รว่มกนั 

รบัจำ้งผลติ 
 

4.99 
 

ธุรกิจปกต ิ
และซือ้ขำยในรำคำตลำด 

บรษัิท ดบัเบิลยเูจซี                       
เอ็นเตอรไ์พรซ ์ จ ำกดั 

เป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
โดยมีผูถื้อหุน้รว่มกนั 

คำ่จำ้งเหมำ 
1.74 ธุรกิจปกต ิ

และซือ้ขำยในรำคำตลำด 

บรษัิท ระยองไวรอ์ินดสัตรสี ์
จ ำกดั (มหำชน) 

เป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
โดยมีผูถื้อหุน้รว่มกนั 

ดอกเบีย้จ่ำย 2.77 เงินกูย้ืมระยะสัน้ 

บรษัิท เอ็นเนซอล  จ ำกดั เป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
โดยมีผูถื้อหุน้รว่มกนั 

ดอกเบีย้จ่ำย 4.79 เงินกูย้ืมระยะสัน้ 

 
หมำยเหต ุ รำยละเอยีดของรำยกำรระหวำ่งกนัเปิดเผยอยูใ่นหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน ขอ้ที่ 7 
 
2.  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

  กำรรบัจำ้งท ำของและขำยสนิคำ้ใหบ้รษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนัในปีที่ผำ่นมำทัง้หมดเป็นกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบรษัิท 
โดยท ำกำรซือ้และขำยในรำคำตลำด  

 
3.  นโยบายและแนวโน้มในการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 ยงัไมม่ีนโยบำย  
 
 
 
 
 
 
 

12. รายการระหว่างกัน 
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ส่วนที ่3   ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13.1 ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

รำยงำนของผูส้อบบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบรษัิท ในปี 2563  ตรวจสอบโดย นำงสำววนัดี  เอี่ยม
วณิชชำ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขทะเบียน 8210 ไดแ้สดงควำมเห็นในรำยงำนสอบบญัชีอย่ำงมีเง่ือนไขว่ำงบกำรเงินรวมของ
บริษัท เอือ้วิทยำ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท เอือ้วิทยำ จ ำกัด 
(มหำชน) (“บรษัิท”) ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และงบก ำไรขำดทนุ
และก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและเฉพำะกิจกำร และงบ
กระแสเงินสดรวมและเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร รวมถึง
สรุปนโยบำยกำรบญัชีที่ส  ำคญั  เห็นว่ำ ยกเวน้ผลกระทบซึ่งอำจจะเกิดขึน้ต่องบกำรเงินรวมส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2563
จ ำ ก เ รื่ อ ง ที่ ก ล่ ำ ว ไ ว้ ใ น  ว ร ร ค เ ก ณ ฑ์ ใ น ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม เ ห็ น อ ย่ า ง มี เ งื่ อ น ไ ข 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้นี ้แสดงฐำนะกำรเงินของ บริษัท เอือ้วิทยำ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 2563 และผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดส ำหรบัปีสิน้สดุวันเดียวกัน โดยถูกตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 
  รำยงำนของผูส้อบบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบรษัิทในปี 2562ตรวจสอบโดยดร. เกียรตินิยมคณุติสขุ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขทะเบียน 4800 ไดแ้สดงควำมเห็นในรำยงำนสอบบญัชีอยำ่งมีเง่ือนไขวำ่งบกำรเงินรวมของบรษัิท เอือ้
วิทยำ จ ำกดั (มหำชน) (บรษัิท) และบรษัิทยอ่ย (กลุม่กิจกำร) และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบรษัิทแสดงฐำนะกำรเงินรวมของ
กลุม่กิจกำรและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำร
ด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั เห็นว่ำยกเวน้ผลกระทบ
ซึ่งอำจจะเกิดขึน้ต่องบกำรเงินรวมส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 จำกเรื่องที่กล่ำวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข(1) และยกเวน้ผลกระทบซึ่งอำจจะเกิดขึน้ต่อตวัเลขเปรียบเทียบในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร ส ำหรบัปีสิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2562 จำกเรือ่งที่กลำ่วไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเหน็อยา่งมีเงือ่นไข (2) 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้นีแ้สดงฐำนะกำรเงินของ บรษัิท เอือ้วิทยำ จ ำกดั (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย ณ 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดส ำหรับปีสิน้สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   
 
  รำยงำนของผูส้อบบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบรษัิท ในปี  2561  ตรวจสอบโดย  ดร.สวุจัชยั  เมฆะ
อ ำนวยชยั ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขทะเบียน 6638 ไดแ้สดงควำมเห็นในรำยงำนสอบบญัชีอย่ำงไม่มีเง่ือนไขว่ำ    งบกำรเงิน
รวมของบริษัท เอือ้วิทยำ จ ำกดั (มหำชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุม่กิจกำร) และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทแสดง
ฐำนะกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำรและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และผลกำร
ด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั 
โดยถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทของบริษัท เอือ้วิทยำ จ ำกดั (มหำชน)  และบริษัทย่อย ไดจ้ดัท ำขึน้ภำยใต้
นโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งก ำหนดใหป้ฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และบันทึกบัญชีดว้ยควำม
ระมดัระวงั ประกอบกบักำรใชด้ลุยพินิจในกำรประมำณกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบรษัิทท่ีตอ้งสะทอ้นผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีเป็นจรงิของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย 

 
คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัในดำ้นคณุภำพของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท โดยใหม้ี

กำรสอบทำนขอ้มลูทำงกำรเงิน  และจดัใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูที่ส  ำคญัเพิ่มเติมอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน  มี
ค  ำอธิบำยและกำรวิเครำะห ์ เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปในกำรใชง้บกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบรษัิท 

 
คณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมกำรที่เป็นอิสระ ก ำกบัดแูลคณุภำพของ

รำยงำนทำงกำรเงิน ประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน และตรวจสอบภำยในใหม้ีประสิทธิผล เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำมีกำรบนัทึก
ขอ้มูลทำงบญัชีถกูตอ้ง ครบถว้นอย่ำงเพียงพอ ที่รกัษำไวซ้ึ่งทรพัยส์ิน รวมทัง้ป้องกันไม่ใหเ้กิดเหตุทจุริตหรือกำรด ำเนินกำรที่
ผิดปกติ  โดยควำมเห็นของคณะกรรรมกำรตรวจสอบปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งไดแ้สดงไวใ้นรำยงำน
ประจ ำปีนีแ้ลว้ 

 
จำกโครงสรำ้งกำรบริหำรและระบบกำรควบคมุภำยในดงักลำ่ว ตลอดจนผลกำรตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท ของบริษัท เอือ้วิทยำ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ได้
แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะบรษัิท ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะบรษัิท  และกระแสเงิน
สดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะบรษัิท โดยถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 
 
 
 
 
 
 -วฒุิชยั   ลนีะบรรจง- 
(นำยวฒุิชยั   ลนีะบรรจง) 
ประธำนกรรมกำรบรษัิท 
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13.1.1 งบการเงนิ 
บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 

สินทรัพย ์

 
รายการ 

2563 
(งบการเงนิรวม) 

2562 
(งบการเงนิรวม) 

2561 
(งบการเงนิรวม) 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

(%) มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

(%) มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

(%) 

สินทรัพยห์มุนเวียน       
     เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 83.90 12.36 312.51 13.59 69.07 2.35 
     เงินลงทนุชั่วครำว - - - - 0.88 0.03 
     ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น – กิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 19.86 0.86 18.93 0.64 

สนิทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ–กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3.42 0.15 3.71 0.13 
     ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 50.62 7.46 159.65 6.94 574.01 19.51 
     สนิทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ - กิจกำรอื่น 3.69 0.54 0.54 0.02 - - 
สนิคำ้คงเหลอื 96.56 14.22 238.24 10.36 369.34 12.55 
 เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 8.06 0.35 8.68 0.30 

     สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น - - - - - - 
     สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนทีจ่ดัประเภทเป็น       
     สนิทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขำย 4.10 0.60 1,136.81 49.42 152.17 5.17 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 238.87 35.18 1,879.09 81.69 1,196.79 40.68 
สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน       
     เงินฝำกที่ติดภำระค ำ้ประกนั 12.62 1.86 22.75 0.99 53.04 1.80 
     เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 59.08 8.70 32.69 1.42 133.19 4.53 
     ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์ 324.28 47.76 331.84 14.43 1,298.85 44.15 
     สนิทรพัยส์ทิธิกำรใช ้ 4.08 0.60 - - - - 
     สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน 6.24 0.92 1.79 0.08 172.47 5.86 
     สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอตดับัญชี - - - - 54.36 1.85 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน่ 33.79 4.98 32.19 1.40 33.19 1.13 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 440.08 64.82 421.26 18.31 1,745.10 59.32 
รวมสินทรัพย ์ 678.95 100.00 2,300.35 100.00 2,941.88 100.00 
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บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน)  และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

หนี้สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 
รายการ 

2563 
(งบการเงนิรวม) 

2562 
(งบการเงนิรวม) 

2561 
(งบการเงนิรวม) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) 

หนี้สนิหมุนเวียน       
เงินเบกิเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำก
สถำบนักำรเงิน 

- - - - 62.74 2.13 

เจำ้หนีห้มนุเวียนอื่น - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24.19 3.56 21.10 0.92 12.32 0.42 
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวยีนอื่น-กิจกำรอื่น 124.15 18.28 255.40 11.10 506.80 17.23 
หนีส้นิท่ีเกิดจำกสญัญำ - กิจกำรอื่น 1.20 0.18 52.43 2.28 22.19 0.75 
เจำ้หนีค้ำ่หุน้ 10.00 1.47 21.10 0.92 37.60 1.28 
ประมำณกำรหนีส้นิหมนุเวยีนอื่น - - 64.69 2.81 - - 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 233.50 34.39 254.50      11.06 238.50 8.11 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกบรษัิทอื่น 57.00 8.40 49.00 2.13 39.50 1.34 
หุน้กูร้ะยะยำวที่ครบก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี - - 300.00 13.04 - - 
หนีส้นิตำมสญัญำเชำ่ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 2.76 0.41 1.38 0.06 6.83 0.23 
หนีส้นิท่ีรวมในกลุม่สนิทรพัยท์ี่จะจ ำหนำ่ยที่จดัประเภท
เป็นสนิทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขำย 

- - 429.36 18.67 - - 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 452.80 66.69 1,448.95 62.99 926.47 31.49 
หนี้สนิไม่หมุนเวียนอืน่       
หุน้กูร้ะยะยำว - - 300.00 13.04 600.00 20.40 
หนีส้นิตำมสญัญำเชำ่ 0.68 0.10 1.22 0.05 2.17 0.07 
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 35.56 5.24 40.49 1.76 37.28 1.27 
หนีส้นิภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 39.50 5.82 35.01 1.52 74.95 2.55 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 0.27 0.04 - - - - 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 76.02 11.20 376.71 16.38 714.40 24.29 
รวมหนีส้ิน 528.82 77.89 1,825.66 79.36 1,640.87 55.78 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น       
ทนุเรอืนหุน้        
ทนุจดทะเบียน     
หุน้สำมญั (19,071,197,130 หุน้ มลุคำ่หุน้ละ 1.00 บำท) 1,711.13 

 
 1,907.12 

 
1,907.12 
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รายการ 

2563 
(งบการเงนิรวม) 

2562 
(งบการเงนิรวม) 

2561 
(งบการเงนิรวม) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) 

ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 
 หุน้สำมญั 13,162,525,880 หุน้ มลูคำ่หุน้ละ 0.10 บำม 
ช ำระครบแลว้ 

1,316.25 193.87 1,316.25 57.22   

ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 
 หุน้สำมญั 13,162,517,864 หุน้ มลูคำ่หุน้ละ 0.10 บำม 
ช ำระครบแลว้ 

    1,316.25 44.74 

สว่นเกินมลูคำ่หุน้สำมญั 264.33 38.93 264.33 11.49 264.33 8.99 
สว่นเกินจดัสรร-ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 310.00 45.66 310.00 13.48 310.00 10.54 
ก ำไร  (ขำดทนุ) สะสม       
   จดัสรรแลว้  - ทนุส ำรองตำมกฎหมำย 17.91 2.64 17.91 0.78 17.91 0.61 
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  (1,944.99) (286.47) (1,642.42) (71.40) (836.64) (28.44) 
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถื้อหุน้    202.52 29.83 217.27 9.45 216.89 7.37 
รวมส่วนของบริษัทใหญ ่ 166.02 24.45 483.34 21.02 1,288.74 43.81 

สว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  ำนำจควบคมุ (15.90) (2.34) (8.65) (0.38) 12.27 0.41 

           รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ 150.13 22.11 474.69 20.64 1,301.01 44.22 
รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถอืหุน้ 678.95 100.00 2,300.35 100.00 2,941.88 100.00 
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บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน)  และบริษัทยอ่ย 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

 
รายการ 

2563 
(งบการเงนิรวม) 

2562 
(งบการเงนิรวม) 

2561 
(งบการเงนิรวม) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) 

รายได้       
     รำยไดจ้ำกงำนโครงกำร 419.58 88.56 644.63 97.25 1,026.59 67.88 
     รายได้จากการขายสนิค้าอุตสาหกรรม 5.23 1.10 8.30 1.25 10.42 0.69 
     รายได้จากการขายสนิค้าอื่น - - - - 7.96 0.53 
     รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า - - - - 422.87 27.96 
     ดอกเบีย้รับ 2.79 0.59 1.54 0.23 1.40 0.09 
     รำยไดอ้ื่น 46.16 9.74 8.38 1.26 44.43 2.85 
รวมรำยได ้ 473.77 100.00 662.84 100.00 1,512.27 100.00 

คำ่ใชจ้ำ่ย       
     ตน้ทนุงำนโครงกำร 357.76 75.51 886.83 133.79 1,138.08 75.26 
     ตน้ทนุขำยสนิคำ้อตุสำหกรรม 3.55 0.75 8.60 1.30 9.44 0.62 
     ตน้ทนุขำยสนิคำ้อื่น - - - - 38.36 2.54 
     ตน้ทนุขำยไฟฟำ้ - - - - 454.20 30.03 
     ตน้ทนุในกำรจดัจ ำหนำ่ย 4.13 0.87 4.50 0.68 5.44 0.36 
     คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 95.87 20.24 66.89 10.09 97.01 6.41 
ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์ 45.43 9.59 124.62 18.80 249.85 16.52 
     ผลขำดทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุ 2.36 0.50 0.76 0.11 15.65 1.03 
     ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่เงินลงทนุ - - 69.87 10.54 36.58 2.42 
     ตน้ทนุทำงกำรเงิน 42.35 8.94 53.53 8.08 67.70 4.48 
รวมคำ่ใชจ้ำ่ย 551.47 116.40 1215.60 183.39 2,112.32 139.68 

สว่นแบง่ขำดทนุจำกเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม (2.66) (0.56) (28.93) (4.36) (9.36) (0.62) 
ขาดทุนก่อน(ค่าใช้จ่าย)รายไดภ้าษีเงนิได้ (80.36) (16.96) (581.69) (87.76) (609.41) (40.30) 
(คำ่ใชจ้่ำย)รำยไดภ้ำษีเงินได ้ (4.34) (0.92) 0.87 (0.13) 11.38 0.75 
ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 

(84.70) (17.88) (580.82) (87.63) (598.03) (39.55) 

ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานที่
ยกเลิก 

(233.38) (31.53) (241.56) (21.50) - - 

ก าไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน่ (318.08) (42.97) (822.38) (73.21) (598.03) (39.55) 
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รายการ 

2563 
(งบการเงนิรวม) 

2562 
(งบการเงนิรวม) 

2561 
(งบการเงนิรวม) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) 

ก ำไร(ขำดทนุ)เบ็ดเสรจ็อื่นส ำหรบัปี-สทุธิจำก
ภำษี 

0.15 0.03 (3.94) (0.59) 0.46 0.03 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี (317.93) (42.95) (826.32) (73.56) (597.57) (39.51) 
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) รวม       
สว่นท่ีเป็นของบรษัิทใหญ่ (310.61) (41.96) (801.30) (71.33) (564.93) (37.36) 
สว่นท่ีเป็นของสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  ำนำจควบคมุ (7.46) (1.01) (21.08) (1.88) (33.10) (2.19) 
 (318.08) (42.97) (822.38) (73.21) (598.03) (39.55) 
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม       
สว่นท่ีเป็นของบรษัิทใหญ่ (310.68) (41.97) (805.41) (71.70) (564.60) (37.33) 
สว่นท่ีเป็นของสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  ำนำจควบคมุ (7.25) (0.98) (20.91) (1.86) (32.96) (2.18) 
 (317.93) (42.95) (826.32) (73.56) (597.57) (39.51) 
ขาดทุนต่อหุน้        
ขาดทุนส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ตอ่หุน้ขัน้
พืน้ฐาน 

(0.0236)  (0.0609)  (0.0429)  

ขาดทุนส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ตอ่หุน้
ปรับลด 

(0.0236)  (0.0609)  (0.0429)  
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บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 
รายการ 

2563 
(งบการเงนิรวม) 

2562 
(งบการเงนิรวม) 

2561 
(งบการเงนิรวม) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       
ขำดทนุก่อนรำยได(้คำ่ใชจ้่ำย)ภำษีเงินได ้ (302.12) (1,165.59) (752.49) 375.48 (609.41) 278.73 
รำยกำรปรบัปรุง       
คำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดติ(โอนกลบั) 1.30 5.02 - - (13.83) 6.33 
(ก ำไร)ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่นยงัไมเ่กิดขึน้ 0.01 0.04 1.10 (0.55) 0.54 (0.25) 
 ขำดทนุจำกกำรลดมลูคำ่สนิคำ้(โอนกลบั) (30.27) (116.78) 38.65 (19.29) 22.71 (10.39) 
ตดัจำ่ยภำษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จ่ำย 0.05 0.19 - - - - 
 คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ย 17.77 68.56 68.93 (34.39) 155.44 (71.09) 
ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์ 163.82 632.02 215.89 (107.72) 221.70 (101.40) 
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทนุในบรษัิท
รว่มและบรษัิทยอ่ย 

- - 69.87 (34.86) 27.86 (12.74) 

ขำดทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยและตดัจ่ำยสนิทรพัย ์ 9.80 37.81 - - 28.51 (13.04) 
ก ำไรจำกกำรไถ่ถอนหุน้กู ้ (1.36) (5.25) - - - - 
ประมำณกำรหนีส้นิหมนุเวยีนอื่น(โอนกลบั) (64.69) (249.58) 64.69 (32.28) - - 
ประมำณกำรหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังำน 3.86 14.89 8.42 (4.20) 3.22 (1.47) 
สว่นแบง่ผลขำดทนุจำกเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 2.66 10.26 28.93 (14.44) 9.36 (4.28) 
สว่นแบง่ผลก ำไรของสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  ำนำจ
ควบคมุ 

(7.46) (28.78) (21.08) 10.52 - - 

ขำดทนุจำกกำรขำยเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 2.36 9.10 0.76 (0.38) 15.56 (7.16) 
ดอกเบีย้รบั (2.79) (10.76) (1.54) 0.77 (1.40) 0.64 
ดอกเบีย้จ่ำย 42.35 163.39 53.63 (26.71) 67.67 (30.95) 
ขำดทนุจำกกิจกรรมด ำเนินงำนกอ่นกำร
เปลีย่นแปลง 

      

     ในสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิด ำเนินงำน (164.71) (635.46) (243.58) 111.95 (71.98) 32.93 

การเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิ
ด าเนินงาน 

      

ลดลงในลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวยีนอื่น-
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

18.54 71.53 0.39 (0.19) - - 
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รายการ 

2563 
(งบการเงนิรวม) 

2562 
(งบการเงนิรวม) 

2561 
(งบการเงนิรวม) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) 

เพิ่มขึน้ในสนิทรพัยท์ีเ่กิดจำกสญัญำ-กิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

- - (1.04) 0.52 - - 

ลดลงในลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวยีนอื่น-
กิจกำรอื่น 

82.34 317.67 314.05 (156.70) 84.65 (38.72) 

ลดลงในสนิทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ-กิจกำรอื่น 4.66 17.98 24.13 (12.04) - - 
ลดลงในสนิคำ้คงเหลอื 171.95 663.39 47.03 (23.47) 204.27 (93.43) 
(เพิ่มขึน้)ลดลงในกลุม่สนิทรพัยท์ีจ่ะจ ำหนำ่ยที่
จดัประเภท 

      

เป็นสนิทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขำย 129.30 498.84 (102.06) 50.93 - - 
สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น (เพิ่มขึน้)ลดลง - - - - 17.35 (7.94) 
ลดลงในสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอืน่ 0.79 3.05 0.40 (0.20) 0.16 (0.07) 
เพิ่มขึน้(ลดลง)ในเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนี ้
หมนุเวยีนอื่น-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

(4.68) (18.06) 12.79 (6.38) - - 

ลดลงในเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวยีนอื่น-
กิจกำรอื่น 

(131.63) (507.83) (224.00) 111.76 (7.42) 3.39 

เพิ่มขึน้(ลดลง)ในหนีส้นิตำมสญัญำ-กิจกำรอื่น (51.23) (197.65) 30.23 (15.09) - - 
เพิ่มขึน้ในหนีส้นิไมห่มนุเวยีนอื่น 0.27 1.04 - - - - 
เงินสดจำ่ยภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน (18.96) (73.15) (6.60) 3.29 (4.89) 2.24 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น - - - - 4.30 (1.97) 

เงินสดรบั(จ่ำย)จำกกำรด ำเนินงำน 36.64 141.35 (129.02) 64.38 226.44 (103.57) 

เงินสดรบัดอกเบีย้ 2.82 10.88 1.17 (0.58) 0.73 (0.33) 
เงินสดจำ่ยดอกเบีย้ (35.40) (136.57) (45.63) 22.76 (3.96) 1.81 
เงินสดรบัคืนภำษีเงินได ้ 30.86 119.06 - - 21.47 (9.82) 
เงินสดจำ่ยภำษีเงินได ้ (9.00) (34.72) (26.93) 13.44 (26.04) 11.91 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรม
ด าเนินงาน 

25.92 100.00 (200.41) 100.00 218.64 (100.00) 
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บริษัท   เอือ้วิทยา   จ ากัด (มหาชน)  และบริษัทยอ่ย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 
รายการ 

2563 
(งบการเงนิรวม) 

2562 
(งบการเงนิรวม) 

2561 
(งบการเงนิรวม) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน       
เงินสดจำ่ยเพื่อเงินลงทนุชั่วครำว - - 0.88 0.62 (0.01) (0.01) 
เงินสดจำ่ยเจำ้หนีค้ำ่หุน้ (11.10) (3.11) - - - - 
เงินสดรบัจำกกำรขำยเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 5.09 1.43 0.95 0.66 42.10 27.41 
เงินสดจำ่ยจำกกำรซือ้เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม (31.05) (8.69) - - (105.99) (69.01) 
เงินสดจำ่ยจำกกำรซือ้เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย-สทุธิจำก
เงินสดที่ไดร้บั 

- - - - (22.10) (14.39) 

เงินสดจำ่ยเพื่อซือ้อำคำรและอปุกรณแ์ละจ่ำยช ำระหนีค้ำ่
สนิทรพัย ์

(28.25) (7.91) (15.63) (10.94) (56.20) (36.59) 

เงินสดรบัจำกกำรจ ำหนำ่ยอปุกรณ ์ - - 0.19 0.13 - - 
เงินสดรบัจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขำย 417.44 116.82 152.17 106.50 - - 
เงินสดจำ่ยเพื่อซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (4.92) (1.38) (0.73) (0.50) (0.08) (0.05) 
ลดลงในเงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ำ้ประกนั 10.13 2.84 5.05 3.53 (11.31) (7.36) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน 357.34 100.00 142.88 (100.00) (153.59) (100.00) 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน       
เพิ่มขึน้(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้
จำกสถำบนักำรเงิน 

- - (28.51) (9.47) (0.60) (0.61) 

เพิ่มขึน้(ลดลง)ในเงินกูย้มืระยะสัน้จำกกิจกำรอื่น 8.00 (1.31) 9.50 3.16 39.50 39.86 
เพิ่มขึน้(ลดลง)ในเงินกูย้มืระยะสัน้จำกบคุคลและกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

(17.75) 2.90 16.00 5.32 70.00 70.63 

เงินสดรบัจำกเงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร - - 330.00 109.64 - - 
เงินสดจำ่ยเงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร - - (23.68) (7.87) - - 
เงินสดรบัจำกกำรออกหุน้กู ้ - - 300.00 99.68 600.00 605.39 
เงินสดจำ่ยหุน้กู ้ (600.00) 98.06 (300.00) (99.68) (800.00) (807.18) 
เงินสดจำ่ยหนีส้นิภำยตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน (1.98) 0.32 (2.07) (0.69) (8.01) (8.09) 
เงินสดจำ่ยดอกเบีย้-หนีส้นิภำยตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน (0.21) 0.03 (0.28) (0.09) - - 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ (611.94) 100.00 300.96 100.00 (99.11) (100.00) 
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เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด(ลดลง)เพิ่มขึน้
สุทธิ 

(228.68)  345.49  (34.06)  

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัตน้ปี 312.51  69.07  103.12  
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลีย่นที่มี
ตอ่เงินสด 

      

       และรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 0.06  -  0.01  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้ปี 83.89  312.51  69.07  
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13.1.2 อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

บริษัท   เอือ้วิทยา  จ ากัด (มหาชน) 
อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ ตามงบการเงนิรวม 

ณ  31 ธันวาคม 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

 
ส าหรับปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 

2563 2562 2561 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง )Liquidity Ratio)     

  
  

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง  (Current Ratio) (เทำ่) 0.53 1.30 1.29 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเรว็ (Quick Ratio) (เทำ่) 0.28 0.30 0.58 

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ )Leverage Ratio)    

  
  

อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ )D/E Ratio) (เทำ่) 3.52 3.85 1.26 

อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทใหญ่ )D/E Ratio) (เทำ่) 3.19 3.78 1.27 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ )Interest Coverage) (เทำ่) (4.61) (10.15) (8.00) 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท าก าไร )Profitability Ratio)    

  
  
  
  

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ตอ่รำยได ้)Gross Profit Margin) (%) 12.06 (24.07) (8.71) 

อตัรำก ำไรสทุธิตอ่รำยได ้)Net Profit Margin) (%) (46.61) (73.92) )40.74( 

อตัรำผลตอบแทนตอ่สนิทรพัยร์วม  )Return on Assets) (%) (46.85) (35.75) )20.33(  

อตัรำผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถื้อหุน้  (Return to Equity) (%) (211.87) (173.25) )45.97( 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน )Activity Ratio)    

  
  
  
  
  
  

อตัรำสว่นหมนุเวยีนของลกูหนีก้ำรคำ้ )Accounts Receivable 
Turnover) 

(เทำ่) 6.88 3.38 3.00 

ระยะเวลำในกำรเก็บหนี ้)Average Collection Period) (วนั) 53 108 122 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื )Inventory Turnover ) (เทำ่) 5.96 7.82 6.32 

ระยะเวลำในกำรขำยสนิคำ้เฉลีย่ )Average Sales Period) (วนั) 61 47 58 

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร )Fixed Asset Turnover) (เทำ่) (0.91) (0.95) (0.35) 

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยร์วม )Total Asset Turnover) (เทำ่) (0.21) (0.31) (0.18) 
ข้อมูลต่อหุ้น     

  ก ำไร )ขำดทนุ (สทุธิตอ่หุน้ ) Earnings(Loss) per Share) บำท (0.0236) (0.0609) (0.0429) 
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โครงสร้างรายได ้
โครงสรำ้งรำยไดข้องบรษัิทและบรษัิทยอ่ย  ตำมงบกำรเงินรวมส ำหรบัปี  2563 ปี 2562 และ ปี 2561 สรุปดงันี ้
 

โครงสรำ้งรำยได ้
ปี 2563 
(ลำ้นบำท) 

% ปี 2562 
(ลำ้นบำท) 

% ปี 2561 
(ลำ้นบำท) 

% 

เสำสง่ไฟฟำ้แรงสงู 344.27 72.67 530.96 80.10 878.54 80.83 

เสำโทรคมนำคม 7.63 1.61 16.43 2.48 41.84 3.85 

โครงสรำ้งสถำนีไฟฟำ้ยอ่ย 53.94 11.39 53.02 8.00 74.37 6.84 

โครงสรำ้งโลหะทั่วไป 10.11 2.13 38.73 5.84 31.57 2.90 

บรกิำรชบุโลหะดว้ยควำมรอ้น (ชบุกลัวำไนซ)์ 3.64 0.77 5.48 0.83 0.27 0.02 

จดัจ ำหนำ่ยสนิคำ้อตุสำหกรรม 5.23 1.10 8.30 1.25 10.42 0.69 

จดัจ ำหนำ่ยสนิคำ้อื่น - - - - 7.96 0.73 

รำยไดอ้ื่น * 48.95 10.33 9.90 1.50 41.87 3.85 
รวม 473.77 100.00 662.84 100.00 1,086.84 100.00 
รายได้จากโรงไฟฟ้า **       

จ ำหนำ่ยกระแสไฟฟำ้ 257.58 96.65 459.62 99.82 422.87 99.40 

รำยไดอ้ื่นๆ *** 8.94 3.35 0.85 0.18 2.56 0.60 
รวม 266.52 100.00 460.47 100.00 425.43 100.00 
รวมทั้งหมด 740.29  1,123.31  1,512.27  

 
หมายเหตุ:  
* รำยไดอ้ื่นประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยเศษวตัถดุิบ,ดอกเบีย้รบัและก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยทรพัยส์นิเป็นตน้ 
** รำยไดจ้ำกโรงไฟฟำ้ใน ปี 2563 ค ำนวณ ตัง้แต ่1 มกรำคม –20 สงิหำคม 2563 
*** รำยไดอ้ื่นของโรงไฟฟำ้ เป็นรำยไดจ้ำกกำรเคลมประกนัภยั และก ำไรจำกกำรประนอมหนีก้บัเจำ้หนีก้ำรคำ้ 
 
สรุปภาพรวมธุรกิจที่ส าคัญ 

ปี 2563 เป็นปีที่บริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงส ำคญัต่ำงๆ มำกมำย ทัง้กำรปรบัเปลี่ยนโครงสรำ้งกำรบริหำร, โครงสรำ้งกำร
ด ำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรประกอบธุรกิจและสรำ้งควำมเติบโตใหก้ับบริษัท 
สง่ผลใหผ้ลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบรษัิทดีขึน้อยำ่งเห็นไดช้ดั โดยบรษัิทเริม่มีผลก ำไรขัน้ตน้และก ำไรก่อนภำษี, 
ดอกเบีย้จ่ำย และคำ่เสือ่มรำคำ (EBITDA) ติดตอ่กนัตัง้แตไ่ตรมำสที่ 1  

 
 

14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวด 12 เดือนของปี 2563 ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษัิทเป็น ดงัตอ่ไปนี ้
ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตน้ทนุกำรผลติเสำสง่ไฟฟำ้และเสำโทรคมนำคมตอ่ยอดขำยในปี 2563 ลดลงเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 52.31 เมื่อเปรยีบเทียบ
กบังวดเดียวกนัในปีก่อนอนัเป็นผลมำจำก บรษัิทมีกำรบรหิำรจดักำรตน้ทนุใหม้ีประสทิธิภำพมำกขึน้  
 

 
 

 ก าไรขั้นตน้ บรษัิทเริม่มีผลก ำไรขัน้ตน้ตัง้แตไ่ตรมำสที่ 1 เป็นตน้มำ อนัเป็นผลจำกกำรบรหิำรตน้ทนุไดอ้ยำ่งมี
ประสทิธิภำพมำกขึน้ 

 ก าไรจากการด าเนินงาน บรษัิทมีผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน เพิ่มขึน้จำกปีก่อน คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 104.10 
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 ก าไรก่อนภาษี, ดอกเบีย้จ่าย และค่าเสื่อมราคา(EBITDA) บรษัิทเริม่มีผลก ำไรตัง้แตไ่ตรมำสที่ 1 เป็นตน้มำ เป็น
ผลจำกกำรปรบักลยทุธใ์นกำรบรหิำรจดักำร และบรหิำรคำ่ใชจ้่ำยไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพ และกำรปรบัโครงสรำ้งกำร
ด ำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเนน้ธุรกิจหลกั และจ ำหน่ำยเงินลงทนุในหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้ำ ซึ่งเป็นธุรกิจไม่ก่อใหเ้กิดผลก ำไร
ใหก้บับรษัิท ท ำใหบ้รษัิทลดกำรรบัรูค้ำ่เสือ่มรำคำและผลขำดทนุของหนว่ยธุรกิจโรงไฟฟำ้ 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ในปี 2563 บริษัทมีผลขำดทนุสทุธิลดลงจำกงวดเดียวกนัในปีก่อน คิดเป็นอตัรำลดลงรอ้ยละ 
61.52 ส่วนผลขำดทุนสทุธิส่วนที่เป็นของบริษัทเท่ำกบั 310.61 ลำ้นบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันในปีก่อน ในอตัรำ
รอ้ยละ 61.24 

 กำรปรบัเปลี่ยนครัง้ส  ำคญัใน ปี 2563 คือ บริษัทท ำกำรปรบัโครงสรำ้งในกำรด ำเนินธุรกิจโดยกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุ
ในธุรกิจที่ไม่ก่อใหเ้กิดก ำไร อนัไดแ้ก่ หน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้ำทัง้หมด และมุ่งเนน้กำรด ำเนินธุรกิจหลกั อนัไดแ้ก่ ธุรกิจโครงกำรเสำ
สง่ไฟฟำ้แรงสงู และเสำโทรคมนำคม รวมทัง้แสวงหำโอกำสในกำรสรำ้งรำยไดใ้นธุรกิจอื่นๆ ทัง้ในและตำ่งประเทศ 
 กำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุในหนว่ยธุรกิจโรงไฟฟำ้ สง่ผลใหบ้รษัิทมีสภำพคลอ่งที่เพียงพอในกำรด ำเนินธุรกิจหลกั และลด
ภำระหนีท้ี่มีอยูก่บัสถำบนักำรเงินและหุน้กูก้วำ่ 620 ลำ้นบำท อีกทัง้ยงัสำมำรถลดภำระกำรค ำ้ประกนัเงินกูข้องโรงไฟฟ้ำที่มีกบั
สถำบนักำรเงิน สง่ผลใหบ้รษัิทมีภำระหนีส้นิและตน้ทนุทำงกำรเงินท่ีลดลง และอตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ดีขึน้อีกทัง้ยงั
มีกระแสเงินสดเพื่อมำช ำระหุน้กูจ้  ำนวน 300 ลำ้นบำท ไดก้่อนก ำหนดในไตรมำสที่ 3 ท ำใหบ้รษัิทสำมำรถประหยดัดอกเบีย้จ่ำย
ไปได้ประมำณ 10 ลำ้นบำท และที่ส  ำคัญที่สุด คือ บริษัทหยุดกำรรับรูผ้ลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำ ท่ี
เครือ่งจกัรยงัไมส่ำมำรถเดินเครือ่งไดอ้ยำ่งเต็มประสทิธิภำพ 
 ผลจำกกำรขำยหนว่ยธุรกิจโรงไฟฟำ้ดงักลำ่วขำ้งตน้ ทำงผูส้อบบญัชีไดท้ ำกำรโอนยำ้ยรำยกำรรำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำยที่
เกิดขึน้จำกหนว่ยธุรกิจโรงไฟฟำ้ทัง้หมด ไปแสดงในรำยกำร “ขำดทนุส ำหรบังวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลกิ” แทน ดงันัน้ในครัง้
นีจ้ึงไมม่ีกำรแสดงรำยกำรเปรยีบเทียบรำยไดแ้ละตน้ทนุจำกกำรขำยไฟฟำ้ 
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รายได้ 
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รำยไดห้ลกัของกลุม่บริษัทมำจำกรำยไดจ้ำกงำนโครงกำรเสำสง่ไฟฟ้ำแรงสงูและเสำโทรคมนำคม คิดเป็นสดัสว่นรอ้ย
ละ 88.56 ของรำยไดร้วมในปี 2563 
  

ส ำหรบัปี 2563 กลุม่บริษัทมีรำยไดร้วมทัง้สิน้ 473.77 ลำ้นบำท ลดลงจำก 662.84 ลำ้นบำทเมื่อเทียบกบัปี 2562 คิด
เป็นอตัรำลดลงรอ้ยละ 28.53 

 รายได้จากงานโครงการเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม ลดลงในสัดส่วนร้อยละ 34.91 เมื่อ
เปรยีบเทียบกบังวดเดยีวกนัในปีกอ่นโดยมีสำเหตมุำจำกกำรระบำดของไวรสั COVID-19 และกำรไฟฟำ้ฝ่ำยผลติแหง่
ประเทศไทยมีกำรเลื่อนกำรตรวจรบัเสำสง่ไฟฟ้ำแรงสงูบำงสว่นออกไป อย่ำงไรก็ตำม บริษัทสำมำรถสง่มอบเสำสง่
ไฟฟำ้แรงสงูสว่นท่ีเหลอืครบตำมแผนในช่วงไตรมำสสดุทำ้ยของปี 

 รายได้อื่น ประกอบไปดว้ย รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้อุตสำหกรรม รำยไดจ้ำกกำรขำยเศษเหล็กและเศษสงักะสี 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำเครือ่งจกัร รำยไดจ้ำกกำรเคลมประกนัภยั และก ำไรจำกกำรประนอมหนีก้บัเจำ้หนีก้ำรคำ้  

ค่าใช้จ่าย 
 
 

 
 
 
 
 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยไดร้วมในปี 2563 เพิ่มขึน้คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 10.34 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด

เดียวกนัในปีก่อน สำเหตหุลกัมำจำกค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรที่เกิดจำกบริษัทย่อยเพื่อกำรขยำยโอกำสทำงธุรกิจทัง้ใน
และตำ่งประเทศ  

อย่ำงไรก็ตำม ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรของบริษัทใหญ่ จะพบว่ำมีจ ำนวนท่ีลดลงจำก 85.05 ลำ้นบำทในปี 2562 
คงเหลอื 78.76 ลำ้นบำทในปี 2563 อนัเป็นผลจำกกำรปรบันโยบำยกำรบรหิำรจดักำรคำ่ใชจ้่ำยใหม้ีประสทิธิภำพมำกยิ่งขึน้ 
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การวิเคราะหฐ์านะการเงนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สินทรัพย ์

ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วม ลดลงจำก 31 ธันวำคม 
2562 เป็นจ ำนวน 1,621.40 ลำ้นบำท สำเหตหุลกัมำจำก  

 
 เงินลงทนุในหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้ำลดลง จ ำนวน 1,124.13 ลำ้นบำท เนื่องจำกบริษัทไดจ้ ำหน่ำยเงินลงทนุดงักลำ่วไป

ในวนัท่ี 21 สงิหำคม 2563 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดลดลง 228.61 ลำ้นบำท อนัเนื่องมำจำกกำรช ำระคืนหุน้กูม้ีประกนัท่ี  ครบก ำหนด

ช ำระในเดือนมกรำคม 2563 
 ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นลดลงเป็นจ ำนวน 128.89 ลำ้นบำท เนื่องจำกไดร้บัช ำระเงินจำกลกูคำ้และรบัคืนเงินภำษี

ถกูหกั ณ ที่จ่ำยจำกกรรมสรรพำกร จ ำนวน 24.29 ลำ้นบำท 
 สนิคำ้คงเหลอืลดลงจ ำนวน 141.68 ลำ้นบำท สำเหตหุลกัมำจำกกำรบรหิำรวตัถดุิบคงคลงัมีประสทิธิภำพมำกขึน้เรง่

น ำวตัถดุิใน Stock เขำ้มำใชใ้นกำรกระบวนกำรผลิตไม่Stockวตัถดุิบไวส้งูเกินควำมจ ำเป็น และในระหว่ำงปีมีกำร
ทยอยสง่มอบสนิคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้ตรงตำมแผนกำรสง่มอบ 
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คุณภาพของสนิทรัพย ์
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่นสุทธิ  

บริษัทและบริษัทย่อยมีลกูหนีแ้ละลกูหนีห้มนุเวียนอื่นสทุธิในปี 2563 จ ำนวน 50.62 ลำ้นบำท ทัง้นีล้กูหนีก้ำรคำ้
และลกูหนีอ้ื่นฝ่ำยบริหำรไดพ้ิจำรณำตัง้ส  ำรองคำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิต อำ้งอิงจำกสถิติควำมสำมำรถในกำรเรียกช ำระหนี ้
ของกลุม่บรษัิทไวบ้ำงสว่นแลว้ โดยสำมำรถแบง่แยกลกูหนีไ้ดต้ำมอำยหุนีไ้ดด้งันี ้  

 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีลกูหนีก้ำรคำ้ก่อนหกัค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตจ ำนวน 50.03 

ลำ้นบำท และตัง้ส  ำรองคำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตจำกลกูหนีท้ี่ขำดสภำพคลอ่งไวเ้ป็นจ ำนวน 7.07 ลำ้นบำท แบ่งเป็นลกูหนีท้ี่
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ ลกูหนีท้ี่คำ้งช ำระไม่เกิน 12 เดือน  และลกูหนีก้ำรคำ้ที่คำ้งช ำระเกิน 12 เดือน จ ำนวน 13.92 ลำ้นบำท  
30.00 ลำ้นบำท และ 6.11 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  ซึง่คิดเป็นรอ้ยละ 27.82, รอ้ยละ 59.96 และรอ้ยละ 12.22 ตำมล ำดบั  โดยฝ่ำย
บริหำรของบริษัทก ำหนดใหต้ัง้ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตส ำหรบัลกูหนีก้ำรคำ้ที่คำ้งช ำระเกิน 12 เดือน ซึ่งฝ่ำยบริหำรของ
บริษัทพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ ลกูหนีก้ำรคำ้เหล่ำนัน้ขำดสภำพคล่อง จ ำเป็นตอ้งตัง้ส  ำรองค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตส ำหรบั
ลกูหนีก้ำรคำ้จ ำนวน 7.07 ลำ้นบำท ในปี 2563 ซึ่งฝ่ำยบริหำรไดเ้พิ่มมำตรกำรในกำรใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีเ้ขม้งวดมำกขึน้และ
เรง่รดัติดตำมทวงถำมหนีท้ี่คำ้งช ำระอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำมส ำหรบัลกูหนีท้ี่ไดต้ัง้ค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตแลว้  บริษัท
และบรษัิทยอ่ยใหด้  ำเนินกำรตำมขัน้ตอน กำรติดตำมหนีท้ำงกฎหมำยเพื่อใหม้ีโอกำสไดร้บัช ำระหนีค้ืน  เมื่อเปรยีบเทียบกบัยอด
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ ปี 2562 ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นสทุธิ ลดลงจ ำนวน 128.89 ลำ้นบำท จำกยอด 179.51 
ลำ้นบำท ในปี 2562 

ส ำหรบันโยบำยกำรใหเ้ครดิตทำงกำรคำ้นัน้โดยปกติบริษัทจะใหเ้ครดิตทำงกำรคำ้ประมำณ 30 - 90 วนั โดย
ปัจจุบนั บริษัทพยำยำมปรบัปรุงประสิทธิภำพในกำรเรยีกเก็บหนี ้โดยติดตำมทวงถำมหนีท้ี่ครบก ำหนดกบัลกูคำ้ และใหเ้ครดิต
ทำงกำรคำ้ระยะสัน้ส  ำหรบัลกูคำ้รำยใหม่ ทัง้นีใ้นปี 2563 มีระยะเวลำในเก็บหนีเ้ฉลี่ยประมำณ 53 วนั เมื่อเทียบกับปี 2562 
ลดลงเท่ำกบั 55 วนั (ปี 2562 มีระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ยประมำณ 108 วนั) แสดงใหเ้ห็นว่ำประสิทธิภำพในกำรเรียกเก็บหนีข้อง
บรษัิทดีขึน้จำกปีก่อน 
 

อายุหนี้ค้างช าระ 
2563 2562 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ลกูหนีย้งัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 13.92 27.82 85.66 59.61 229.45 46.85 
ลกูหนีเ้กินก ำหนดช ำระ 
   0 -  3 เดือน 

 
26.83 

 
53.63 8.84 6.15 187.85 38.36 

   3 -  6 เดือน 0.00 0.01 27.48 19.12 47.55 9.71 
   6 -  12 เดือน 3.16 6.32 3.03 2.11 6.31 1.29 
   มำกกวำ่ 12 เดือนขึน้ไป 6.11 12.22 18.70 13.01 18.56 3.79 
รวม 50.03 100.00 143.71 100.00 489.72 100.00 
หกั คำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดติ (7.07) (14.13) (18.49) (12.87) (18.40) (3.76) 
ลูกหนีก้ารค้า-สุทธิ 42.96 85.87 125.22 87.13 472.32 96.24 
ลูกหนี้อืน่-สุทธิ 7.65  54.28  107.18  
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 50.62  179.51  578.50  
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สินค้าคงเหลือ 
 สินคำ้คงเหลือสทุธิมีมูลค่ำ 96.56 ลำ้นบำท ในปี 2563 ลดลงจำกปี 2562 ซึ่งมีมูลค่ำ 238.24 ลำ้นบำท ลดลง
จ ำนวน 141.68 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 59.47 โดยรำยละเอียดของสนิคำ้คงเหลอื  แสดงไดด้งันี ้

 

ลักษณะของสนิค้าคงคลงั 
2563 2562 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
สนิคำ้ส ำเรจ็รูป 18.39 12.45 19.09 5.98       19.59 4.76 
งำนระหวำ่งท ำ 56.38 38.17 128.74 40.34 188.23 45.73 
วตัถดุิบ 57.71 39.07 147.01 46.07 183.93 44.69 
วสัดโุรงงำน 15.22 10.30 24.06 7.54 18.75 4.56 
สนิคำ้ระหวำ่งทำง - - 0.24 0.07 1.08 0.26 
รวม 147.69 100.00 319.13 100.00 411.58 100.00 
หกั คำ่เผ่ือมลูคำ่สนิคำ้ลดลง (51.13) (34.62) (80.89) (25.35) (42.24) (13.82) 
สินค้าคงเหลือ สุทธิ 96.56 65.38 238.24 74.65 544.14 86.18 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีสินคำ้คงเหลอืสทุธิจ ำนวน 96.56 ลำ้นบำท โดยมีสดัสว่นของสินคำ้ส ำเรจ็รูป   งำน
ระหว่ำงท ำ  วตัถดุิบ และวสัดโุรงงำน คิดเป็นจ ำนวนเงิน 18.39 ลำ้นบำท , 56.38 ลำ้นบำท , 57.71 ลำ้นบำทและ15.22 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำสว่นรอ้ยละ 12.45 , รอ้ยละ 38.17 , รอ้ยละ 39.07 และ รอ้ยละ 10.30ตำมล ำดบั 

หำกพิจำรณำอตัรำส่วนกำรหมุนเวียนของสินคำ้คงคลงัจะพบว่ำ ในปี 2563 บริษัทมีอตัรำส่วนกำรหมุนเวียนสินคำ้
คงเหลือเท่ำกับ 5.96 เท่ำ ลดลงจำกปี 2562 เท่ำกับ1.86 เท่ำ (ปี 2562 เท่ำกับ 7.82 เท่ำ) ทัง้นีเ้นื่องจำกลกูคำ้ไดม้ีกำรเลื่อน
แผนกำรสง่มอบสนิคำ้ในช่วงตน้ปี 2563 จำกสถำนะกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสั COVID - 19 

 
แหล่งที่มาของเงนิทุน 
หนี้สนิ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและกลุม่บริษัท มีหนีส้ินรวม จ ำนวน 528.82 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 1,296.84 ลำ้น
บำท จำกสิน้ปี 2562 ซึง่มีจ ำนวน 1,825.66 ลำ้นบำท มีสำเหตหุลกัมำจำก 

 กำรช ำระคืนหุน้กูม้ีประกนัท่ีครบก ำหนดช ำระจ ำนวนรวม 600 ลำ้นบำท โดยช ำระในเดือนมกรำคม จ ำนวน 300 ลำ้น
บำท และในเดือน กนัยำยน จ ำนวน 300 ลำ้นบำท 

 หนีส้นิรวมจำกหนว่ยธุรกิจโรงไฟฟำ้ลดลง 429.63 ลำ้นบำท อนัเป็นผลจำกกำรท่ีบรษัิทขำยหนว่ยธุรกิจโรงไฟฟำ้ เมื่อ
วนัท่ี 21 สงิหำคม 2563 

 ประมำณกำรหนีส้ินตำมสัญญำงำนโครงกำรลดลง 64.69 ลำ้นบำท เนื่องจำกบริษัทไดส้่งมอบงำนซึ่งมีตน้ทุน         
กำรผลติที่ต  ่ำกวำ่กำรประมำณกำรตน้ทนุตอนเริม่โครงกำร และรบัรูผ้ลก ำไรจำกงำนโครงกำรดงักลำ่ว 

 เงินมดัจ ำรบัจำกงำนโครงกำร ลดลงเป็นจ ำนวน 51.23 ลำ้นบำท เนื่องจำกบริษัททยอยรบัช ำระค่ำสินคำ้จำกลกูหนี ้
กำรคำ้ 

 กำรช ำระหนีเ้จำ้หนีก้ำรคำ้ภำยในงวดบญัชีจ ำนวน 131.25 ลำ้นบำท 
 บรษัิทไดท้ ำกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 21.00 ลำ้นบำท  
 บรษัิทไดช้ ำระหนีค้ำ่หุน้ของบรษัิทยอ่ยที่ด  ำเนินธุรกิจโรงไฟฟำ้เป็นจ ำนวน 11.10ลำ้นบำท 
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ส่วนของเจ้าของ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและกลุม่บริษัท มีสว่นของเจำ้ของคงเหลือจ ำนวน 150.13 ลำ้นบำท ลดลงเป็นจ ำนวน 
324.56 ลำ้นบำท เมื่อเปรยีบเทียบกบัปี 2562 (ณ 31 ธนัวำคม 2562 สว่นของเจำ้ของมีจ ำนวน 474.69 ลำ้นบำท ) 
สำเหตหุลกัมำจำกผลขำดทนุสทุธิ จ ำนวน 317.93 ลำ้นบำท และผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 
เรื่องเครื่องมือทำงกำรเงิน และฉบบัที่ 16 เรื่องสญัญำเช่ำ มำถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรก จ ำนวน 6.64 ลำ้นบำท โดยท ำกำรปรบัปรุงกบั
รำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)สะสมตน้งวดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ตำมล ำดบั 

 
ความเพียงพอของเงนิทุน 
 จำกกำรวิเครำะหใ์นหวัขอ้ แหล่งที่มำของเงินทุนจะเห็นไดว้่ำ  บริษัทและบริษัทย่อยมีแหล่งที่มำของเงินทุนจำกเงิน
เบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินและจำกสว่นของผูถื้อหุน้ ฝ่ำยบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อย
คำดวำ่บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีควำมเพียงพอของเงินทนุอยูพ่อสมควร  โดยถำ้บรษัิทและบรษัิทยอ่ยประสบปัญหำกำรขำดแคลน
เงินทนุ ก็อำจขอควำมช่วยเหลอืเป็นเงินสนบัสนนุหรอืเงินกูจ้ำกบรษัิทใหญ่ไดอ้ยูพ่อสมควร                  
 ปัจจบุนับรษัิทไดม้ีกำรจดัหำแหลง่เงินทนุหมนุเวียนโดยกำรเลือกใชส้นิเช่ือกบัธนำคำรหรอืสถำบันกำรเงินตำ่งๆ   ซึง่ ณ 
สิน้ปี 2563 บรษัิทมีวงเงินสนิเช่ือกบัธนำคำร โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้
 

 
รายละเอียด 

วงเงนิสินเชื่อ 
ที่ได้รับ 

(ล้านบาท) 

วงเงนิสินเชื่อ 
ที่ใช้ไป 

(ล้านบาท) 

คงเหลือวงเงนิสินเชื่อ 
ณ 31 ธ.ค. 63 
(ล้านบาท) 

ธนำคำรแหง่หนึง่ ไมม่ี   
ตั๋วแลกเงิน (สถำบนักำรเงินแหง่หนึง่) ไมม่ี -  

รวม    
 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุนหรือแหล่งเงนิทุน 
 ณ  วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย  มีอตัรำสว่นหนีส้ินรวมต่อสว่นของผูถื้อหุน้ เท่ำกบั 3.52 เท่ำลดลง
จำกปี 2562 เนื่องจำกกำรลดลงของหนีส้นิรวมในอตัรำรอ้ยละ  71.03 จำกกำรลดลงของหุน้กูม้ปีระกนัท่ีครบก ำหนดช ำระจ ำนวน 
600 ลำ้นบำท จำกกำรลดลงของหนีส้ินรวมหน่วยธุรกิจโรไฟฟ้ำจ ำนวน 429.63 ลำ้นบำท จำกกำรลดลงของเจำ้หนีก้ำรคำ้และ
เจำ้หนีอ้ื่น จ ำนวน 131.25 ลำ้นบำท จำกกำรลดลงของประมำณกำรหนีส้ินและเงินมดัจ ำรบัตำมสญัญำงำนโครงกำรจ ำนวน 
115.92 ลำ้นบำท และสว่นของผูถื้อหุน้ลดลงอตัรำรอ้ยละ 68.37 เนื่องจำกขำดทนุสทุธิประจ ำปี 2563 ในสว่นที่เป็นของบริษัท
ใหญ่ จ ำนวน 310.61 ลำ้นบำท ในขณะท่ี อตัรำสว่นหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31  ธนัวำคม  2562 บรษัิทและบรษัิท
ย่อย  มีอตัรำส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ำกับ 3.78 เท่ำ  เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของหนีส้ินรวมในอตัรำรอ้ยละ 11.26 
จำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 16.00 ลำ้นบำท จำกเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกบรษัิทอื่นจ ำนวน 
9.50 ลำ้นบำท จำกกำรลดลงของเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 62.73 ลำ้นบำท และสว่นของผูถื้อหุน้ลดลงอตัรำ
รอ้ยละ 63.51 เนื่องจำกขำดทนุสทุธิประจ ำปี 2562 ในสว่นท่ีเป็นของบรษัิทใหญ่ จ ำนวน 801.30 ลำ้นบำท 
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ความเพียงพอของสภาพคล่อง ความสามารถในการช าระหนี้ และความสามารถในการปฏิบัติตามเงือ่นไขการกู้ยมืที่
ส าคัญ 

ณ  วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทยอ่ย  มีอตัรำสว่นสภำพคลอ่ง เท่ำกบั  0.53 เท่ำ เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 
31  ธันวำคม 2562  เท่ำกบั  1.30 เท่ำ  บริษัทและบริษัทย่อยมีสภำพคลอ่งลดลงจำกปี 2562  แสดงใหเ้ห็นว่ำบริษัทและบรษัิท
ยอ่ย มีสนิทรพัยห์มนุเวียนนอ้ยกวำ่หนีส้นิหมนุเวียนและจำกอตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเรว็ เทำ่กบั  0.28 เทำ่นอ้ยกวำ่ในปี 2562 
ที่เท่ำกบั 0.30 เท่ำ  ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่ำ  บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยห์มนุเวียนที่สำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินสด นอ้ยกว่ำหนีส้ิน
หมุนเวียน  ซึ่งเป็นควำมเสี่ยงในกำรช ำระหนีข้องบริษัทและบริษัทย่อยอำจมีน้อยกว่ำที่ควรจะเป็นและจำกอัตรำส่วน
ควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้  ประจ ำปี 2563  เท่ำกบั  (4.61)  เท่ำ  เปรียบเทียบกบัปี  2562  เท่ำกบั (10.15) เท่ำ  แสดง
ใหเ้ห็นประสิทธิภำพในกำรช ำระดอกเบีย้เพิ่มขึน้จำกปีก่อนอตัรำควำมเสีย่งที่บริษัทจะไมส่ำมำรถจ่ำยช ำระดอกเบีย้ตำมเง่ือนไข
ของสญัญำเงินกูย้ืมลดลงจำกปีก่อน   
 
ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

บริษัทมีแหลง่ที่มำของรำยไดห้ลกัจำกกำรพึ่งพิงรำยไดจ้ำกงำนโครงกำรในประเทศไดแ้ก่ งำนผลิตเสำสง่ไฟฟ้ำแรงสงู
เสำโทรคมนำคมและสถำนีไฟฟ้ำย่อยแต่เพียงอย่ำงเดียวซึ่งมีควำมไม่สม ่ำเสมอของกระแสเงินสดอย่ำงไรก็ตำม บริษัทมุ่งมั่น
แสวงหำโอกำสทำงธุรกิจที่สำมำรถสรำ้งรำยไดท้ี่มั่นคงและสม ่ำเสมอ (Recurring Income) ใหแ้ก่บริษัท โดยกำรเขำ้ลงทนุใน
ธุรกิจใหเ้ช่ำเสำโทรคมนำคมในตำ่งประเทศ เพื่อสรำ้งกระแสเงินสดและก ำไรอยำ่งตอ่เนื่องในอนำคต 
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บริษัทไดส้อบทำนขอ้มลูในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปีฉบบันีแ้ลว้ และดว้ยควำมระมดัระวงั บริษัทขอรบัรองวำ่ 
ขอ้มูลดงักล่ำวถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำใหผู้อ้ื่นส ำคญัผิด หรือไม่ขำดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั นอกจำกนี ้
บรษัิทขอรบัรองวำ่ 

(1)  งบกำรเงินและขอ้มลูทำงกำรเงินท่ีสรุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี ไดแ้สดงขอ้มลูอยำ่งถกูตอ้งครบถว้น
ในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน  ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบรษัิทและ บรษัิทยอ่ยแลว้ 

(2)  บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีระบบกำรเปิดเผยขอ้มลูที่ดี เพื่อใหแ้นใ่จวำ่บรษัิทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นท่ีเป็นสำระส ำคญัทัง้ของ
บรษัิทและบรษัิทยอ่ยอยำ่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักลำ่ว 

(3)  บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดี และควบคมุดแูลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักลำ่ว และบรษัิทไดแ้จง้
ขอ้มลูกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ตอ่ผูส้อบบญัชีและกรรมกำรตรวจสอบของบรษัิทแลว้ ซึง่
ครอบคลมุถึงขอ้บกพรอ่งและกำรเปลีย่นแปลงที่ส  ำคญัของระบบกำรควบคมุภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบ
ตอ่กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย 

 
ในกำรนี ้เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกบัที่บริษัทไดร้บัรองควำมถกูตอ้งแลว้ บริษัทได้

มอบหมำยให ้นำงสำวอรชุลี   หลอ่สมิทธิกุล  เป็นผูล้งลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรนีไ้วท้กุหนำ้ดว้ย  หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือ
ของ นำงสำวอรชุลี   หลอ่สมิทธิกุล   ก ำกบัไว ้บริษัทจะถือว่ำไม่ใช่ขอ้มลูที่บริษัทไดร้บัรองควำมถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลำ่ว
ขำ้งตน้ 
 

  ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1  นำยวฒุิชยั ลนีะบรรจง ประธำนกรรมกำร -วฒุิชยั   ลนีะบรรจง- 
2  นำยธีรชยั ลนีะบรรจง ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร -ธีรชยั   ลนีะบรรจง- 
3  นำงสำวอรชลุ ี หลอ่สมิทธิกลุ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรอำวโุส -อรชลุ ี หลอ่สมิทธิกลุ- 
    

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

ผู้รับมอบอ านาจ   
นำงสำวอรชลุ ี  หลอ่สมิทธิกลุ เลขำนกุำรบรษัิท -อรชลุ ี หลอ่สมิทธิกลุ- 

        
 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ เลขานุการบริษัท และผู้ควบคุมการท าบัญชี 

 
 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

1 นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง 56 • ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ -ไม่มี-   เป็นลกูพ่ีลกูนอ้ง ด ารงต าแหน่งในบริษัทยอ่ย จ านวน 1 แห่ง

คณะนิตศิาสตร ์   กับ นายธีรชยั ปี 2560-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท   UWC (Cambodia) Co.,Ltd.

ต าแหน่ง : จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั   ลีนะบรรจง ด ารงต าแหน่งในบริษัทร่วม จ านวน 1 แห่ง

• ประธานกรรมการบริษัท • ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ ปี 2560-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท   Interglobe Investment Co., Ltd.

• กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี ด ารงต าแหน่งในบริษัทที่เก่ียวข้องกัน จ านวน 6 แห่ง

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ปี  2551- ปัจจบุนั   ประธานกรรมการบริษัท   บมจ. แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค์

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล   ประธานกรรมการบริหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์   ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปี 2561- ปัจจบุนั   กรรมการผูจ้ดัการ   บมจ. ระยองไวร ์อินดสัตรีส ์

ปี 2551- ปัจจบุนั   ประธานกรรมการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็น   ประธานกรรมการบริหาร

วนัที ่10 กันยายน 2551 กรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน ปี 2557–ก.ย.2562   กรรมการสรรหาและ

กรรมการบริษัทไทย (IOD)   พิจารณาคา่ตอบแทน

• Directors Accreditation Program ปี 2551-ปัจจบุนั   ประธานกรรมการบริษัท   บจก. เอ็นเนซอล

(DAP) รุ่น 78/2009 ปี 2560-ปัจจบุนั   กรรมการผูจ้ดัการ

• Financial Statements for Directors ปี 2553-ปัจจบุนั   ประธานกรรมการบริษัท   บจก. ไปป์ ไลน ์เอ็นจิเนียริ่ง

(FSD)  รุ่น 4/2009   กรรมการผูจ้ดัการ

ปี 2555-ปัจจบุนั   ประธานกรรมการบริษัท   บจก. เอเวอรก์รีน ไบโอแมส

ปี 2556-ปัจจบุนั   ประธานกรรมการบริษัท   บจก. ดบัเบิล้ย ูเจ ซี เอ็นเตอรไ์พรส์

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง
อายุ

(ปี)

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท

ความสัมพนัธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

ประสบการณ์
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
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เอกสำรแนบ 1 

 

 

หนำ้ 101 | แบบ 56-1  ประจ ำปี 2563                                                                                    รบัรองควำมถกูตอ้ง................................................... 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ เลขานุการบริษัท และผู้ควบคุมการท าบัญชี 

 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

2 นายธีรชัย   ลีนะบรรจง 49 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ   -ไม่มี- เป็นลกูพ่ีลกูนอ้ง ด ารงต าแหน่งในบริษัทยอ่ย จ านวน 8 แห่ง

มหาวิทยาลยัอัสสมัชญั กับ ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท   บจก.อัลตรา้ เอเซีย

ต าแหน่ง : • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ นายวฒิุชยั ปี 2563-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท   SkyTowers Infra Inc.

• รองประธานกรรมการบริษัท (เอกการตลาด) ลีนะบรรจง ปี 2562-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท   Ultra Asia Singapore Pte. Ltd.

• ประธานกรรมการบริหาร มหาวิทยาลยัอัสสมัชญั ปี 2563-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท   Ultra Asia Investment Pte.Ltd.

• ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร ปี 2563-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท   Ultra Network Pte.Ltd

• กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั ปี 2560-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท   UWC (Cambodia) Co., Ltd.

ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท   บจก. พาราไดซ ์กรีน เอนเนอยี่

ด ารงต าแหน่งในบริษัทร่วม จ านวน 2 แห่ง

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็น ปี 2559-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบริษัท   บมจ. ไดเมท (สยาม)

วนัที ่27 มีนาคม 2556 กรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน ปี 2560-ธ.ค. 2563 กรรมการบริหาร

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2560-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท   Interglobe Investment Co.,Ltd.

• Directors Accreditation Program ด ารงต าแหน่งในบริษัทที่เก่ียวข้องกัน จ านวน 3 แห่ง

(DAP) รุ่น 104/2013 ปี 2562-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบริษัท   บมจ. แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค์

• Role of the Chairman Program ปี 2556-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท

(RCP)  รุ่น 45/2019 กรรมการบริหาร

ปี 2559-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบริษัท   บมจ. ระยองไวร ์อินดสัตรีส ์

ปี 2558-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท   บจก. เอเวอรก์รีน ไบโอแมส

ปี 2559-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท   บจก. ดบัเบิล้ย ูเจซี เอ็นเตอรไ์พรส์

ประสบการณ์
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

อายุ

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท

ความสัมพนัธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ เลขานุการบริษัท และผู้ควบคุมการท าบัญชี 

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

3 ร้อยต ารวจโท ศิวะรักษ ์ พนิิจารมณ์ 70 • Master of Arts in Public Administration, -ไม่มี- -ไม่มี- ด ารงต าแหน่งในบริษัทยอ่ย - ไม่มี -

 Minnesota State University, U.S.A. ด ารงต าแหน่งในบริษัทร่วม - ไม่มี -

ต าแหน่ง : • ปริญญาตรี สงัคมศาสตร ์(รฐัศาสตร)์ ด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน จ านวน 3 แห่ง

• กรรมการบริษัท มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปี 2551- ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ   บมจ. ททีซีีแอล

• กรรมการอิสระ • ประกาศนียบตัรทางบญัชี UCLA, California, U.S.A   ตรวจสอบ

• ประธานกรรมการตรวจสอบ • ประกาศนียบตัรดา้นภาษี H&R BLOCK TAX SCHOOL ปี 2553-ปัจจบุนั   กรรมการตรวจสอบ   บมจ.  Ini3 Digital

California, U.S.A. ปี 2555-ปัจจบุนั   กรรมการบริษัท   บจก. Lee and Phinicharomna

• ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตมลรฐั California, U.S.A ปี 2562-ปัจจบุนั   กรรมการตรวจสอบ   บจก. EFINX

• ผูต้รวจสอบภายในรบัอนญุาตจากสมาคมผูต้รวจสอบภาย

ในสากล (The IIA)

• ผูต้รวจสอบดา้นการทจุริตรบัอนญุาตจากสมาคมตรวจสอบ

ดา้นการทจุริตสากล (The ACFE)

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการจากสมาคม

วนัที ่5 ตลุาคม 2552 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 14/2004

• Directors Certification Program (DCP)  รุ่น 44/2004

• Audit Committee Program (ACP)  รุ่น 16/2007

• Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 24/2009

• How to Measure the Success of Corporation Strategy 

รุ่น 4/2014 

• Successful Formulation & Execution of Strategy 

รุ่น 20/2014 

• Chartered Director Class (CDC) รุ่น 9/2015 

ประสบการณ์
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

อายุ

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท

ความสัมพนัธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ เลขานุการบริษัท และผู้ควบคุมการท าบัญชี 

 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

4 นายเพยีรชัย  ถาวรรัตน์ 62 • ปริญญาเอก รฐัประศาสนศาสตรด์ษุฎีบณัฑิต -ไม่มี- -ไม่มี- ด ารงต าแหน่งในบริษัทยอ่ย - ไม่มี -

มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี (Doctor  Candidate) ด ารงต าแหน่งในบริษัทร่วม - ไม่มี -

ต าแหน่ง : • ปริญญาโท  รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑิต ด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน จ านวน 5 แห่ง

• กรรมการบริษัท มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปี 2560-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   บจก. ไทยไพรเวทโพสต์

• กรรมการอิสระ • ปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตรบ์ณัฑิต ปี 2550-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   บจก. พีซีทเีอเชียประกันภัย  สปป.ลาว

• กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรว์ิโรฒ  ประสานมิตร ปี 2547-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   บจก. ไวนเ์ลคเจน้ท์

• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ปี 2540-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   บจก. พีซีทบีี

คา่ตอบแทน ปี 2540-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   บจก. พีซีทแีอล

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการจากสมาคม

วนัที ่17 ธันวาคม 2558 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Directors Certification Program (DCP)  รุ่น 198

• Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2015

• Ethical Leadership Program (ELP 8/2560)

ประสบการณ์
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

อายุ

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท

ความสัมพนัธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

5 ดร.นที  นาคธนสุกาญจน์ 55 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต (การเงิน) -ไม่มี- -ไม่มี- ด ารงต าแหน่งในบริษัทยอ่ย - ไม่มี -

โครงการปริญญาเอกร่วม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ ด ารงต าแหน่งในบริษัทร่วม - ไม่มี -

ต าแหน่ง : จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั และสถาบนับณัฑิตพฒัน ด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน จ านวน 1 แห่ง

• กรรมการบริษัท บริหารศาสตร์ ปัจจบุนั อาจารยว์ิทยาลยันานาชาต ิ   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

• กรรมการอิสระ • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลยัรามค าแหง   สาขานวตักรรมดจิิตลั

• กรรมการตรวจสอบ • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์(ไฟฟา้)

• กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการจากสมาคม

วนัที ่25 ตลุาคม 2559 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น รุ่น 134/2017

ประสบการณ์
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

อายุ

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท

ความสัมพนัธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

6 นางสาวอรชุลี   หล่อสมิทธิกุล 52 • ปริญญาโท การเงิน St.Louis University, USA -ไม่มี- -ไม่มี- ด ารงต าแหน่งในบริษัทยอ่ย จ านวน แห่ง

• ปริญญาตรี  คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัชี ปี 2563- ปัจจบุนั กรรมการบริษัท   บจก. อัลตรา้ เอเซีย

ต าแหน่ง : จฬุาลงกรณ ์มหาวิทยาลยั ปี 2563- ปัจจบุนั กรรมการบริษัท   Ultra Asia Singapore Pte. Ltd.

• กรรมการบริษัท ปี 2563- ปัจจบุนั กรรมการบริษัท   SkyTowers Infra Inc.

• กรรมการบริหาร ปี 2563- ปัจจบุนั กรรมการบริษัท   Ultra Asia Investment Pte. Ltd.

• กรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2563- ปัจจบุนั กรรมการบริษัท   Ultra Network Pte. Ltd.

• รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส ปี 2563- ปัจจบุนั กรรมการบริษัท   บจก. พาราไดซ ์กรีน เอนเนอยี่

สายการเงินและบญัชี ด ารงต าแหน่งในบริษัทร่วม จ านวน 1 แห่ง

• เลขานกุารบริษัท                       ปี 2563 -ปัจจบุนั กรรมการบริษัท   บมจ. ไดเมท (สยาม)

(ไดร้บัการแตง่ตัง้เม่ือ  1 กันยายน 2563)      ด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน จ านวน 2 บริษัท

• ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชี ปี. 2557-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท   บมจ. พีเออี

และการเงิน (รกัษาการ)       กรรมการตรวจสอบ

(ไดร้บัการแตง่ตัง้เม่ือ 1 กันยายน 2563) เม.ย. 2558-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท  บจก.แมสเทคลิงค์

• กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั       กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการจากสมาคม

วนัที ่5 ตลุาคม 2552 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น รุ่น 123/2016

ประสบการณ์
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

อายุ

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท

ความสัมพนัธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร
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เอกสำรแนบ 1 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ เลขานุการบริษัท และผู้ควบคุมการท าบัญชี 

 
 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

7 นายมณฑล   เชตุวัลลภกุล 52 • ปริญญาโท  สาขาบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ -ไม่มี- -ไม่มี- ด ารงต าแหน่งในบริษัทยอ่ย - ไม่มี -

• ปริญญาตรี  สาขาการบญัชี ด ารงต าแหน่งในบริษัทร่วม จ านวน 1 แห่ง

ต าแหน่ง : มหาวิทยาลยัรามค าแหง ปี 2561 –ปัจจุบัน กรรมการบริษัท   บมจ. ไดเมท (สยาม)

• กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร

• กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ปี 2563 –ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ดัการ

• กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั ด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน จ านวน 2 แห่ง

ปี2553-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท   บมจ.แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค์

กรรมการบริหาร

ปี 2555 -ปัจจบุนั กรรมการบริษัท   บจก.เอเวอรก์รีน ไบโอแมส

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการจากสมาคม

วนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2553 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 82/2010

ประสบการณ์
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

อายุ

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท

ความสัมพนัธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ เลขานุการบริษัท และผู้ควบคุมการท าบัญชี 

 
 
 
 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

8 นายสุรพงศ ์  แซ่ยอ่ง 58 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ -ไม่มี- -ไม่มี- ด ารงต าแหน่งในบริษัทยอ่ย จ านวน 3 แห่ง

Simon Fraser University, Canada ปี 2563-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท   บจก.อัลตรา้ เอเซีย

ต าแหน่ง : ปี 2563-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท   Ultra  Asia Singapore Pte. Ltd.

• กรรมการบริษัท ปี 2563- ปัจจบุนั กรรมการบริษัท   SkyTowers Infra Inc.

• กรรมการบริหาร ด ารงต าแหน่งในบริษัทร่วม - ไม่มี -

• กรรมการบริหารความเสี่ยง ด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน - ไม่มี -

• รองกรรมการผูจ้ดัการ

สายงานพฒันาธุรกิจและปฏิบตักิาร

• กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการจากสมาคม

วนัที ่14 สิงหาคม 2562 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 165/2019

ประสบการณ์
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

อายุ

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท

ความสัมพนัธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร
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เอกสำรแนบ 1 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ เลขานุการบริษัท และผู้ควบคุมการท าบัญชี 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมดูแลการท าบัญช ี

 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

1 นางสาวนิติการ  สกุลดี 56 • ปริญญาตรี บญัชี  มหาวิทยาลยัรามค าแหง -ไม่มี- -ไม่มี- ด ารงต าแหน่งในบริษัทยอ่ย - ไม่มี -

ด ารงต าแหน่งในบริษัทร่วม - ไม่มี -

ต าแหน่ง : ด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน  - ไม่มี -

• ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี

• ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นผู้ควบคุมดูแลการท า

วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2559 บัญชี

• อบรมตอ่เน่ืองดา้นบญัชี จ  านวน  12 ชั่วโมง

ประสบการณ์
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง

อายุ

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท

ความสัมพนัธท์าง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร
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                  เอกสำรแนบ 2 

 
 

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร 
ในบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม 

ณ 31 ธนัวำคม 2563 
 

รายชื่อกรรมการ 
บริษัทยอ่ยทางตรง บริษัทยอ่ยทางออ้ม 

ULA UWCC PGE UAS UN UAI SKY 

นำยวฒุิชยั  ลนีะบรรจง - D - - - - - 
นำยธีรชยั   ลนีะบรรจง C D C D D D D 
นำงสำวอรชลุ ี  หลอ่สมิทธิกลุ D - D D D D D 
นำยสรุพงศ ์  แซย่อ่ง D - - D - - D 
นำยก่อพงศ ์   เดชทวีประเสรฐิ D - - - D D D 
นำงสำวอรอินทุ ์  แสงทอง - - - - D - - 

  
C  หมำยถึง  ประธำนกรรมกำร 
D  หมำยถึง  กรรมกำร 
  

ULA = บจก. อลัตรำ้ เอเชีย 
UWCC = UWC (Cambodia) Co., Ltd. 
PGE = บจก. พำรำไดซ ์กรนี เอนเนอยี ่
UAS = Ultra Asia Singapore Pte. Ltd. 
UN = Ultra  Network Pte. Ltd. 
UAI = Ultra Asia Investment Pte. Ltd. 
SKY = Sky Towers Infra Inc.   

 
 
  
 
 
 
 



 
แบบ56-1  ประจ ำปี 2563 

 

 
หนำ้ 110 | แบบ 56-1  ประจ ำปี 2563                                                      รบัรองควำมถกูตอ้ง................................................. 

  เอกสำรแนบ 3 
 

 
 

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน   : นำยคมวฒุิ พรนรำดล 
พนกังำน บรษัิท แคปปิทอล  เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค์ จ ำกดั  (มหำชน) -  บรษัิทใหญ่ 
 
ประวัติหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
นายคมวุฒ ิ   พรนราดล 
อายุ       :  52 ปี    
จ านวนหุ้นในบริษัทยอ่ย                 :   -หุน้ 
สัดส่วนการถอืหุน้     :  -  %  
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไมม่ี  

คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุด      
 ปรญิญำตร ี คณะบรหิำรธุรกิจ (สำขำวชิำกำรบญัชี)  มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ารเป็นหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

 หลกัสตูรกำรจดัท ำกระดำษท ำกำรเพื่อมำตรกำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นในองคก์ร รุน่ท่ี 2/2561 
 กรอบของกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 สดุยอดเทคนิคที่ดีที่สดุของกำรใชร้ะบบควบคมุภำยในเพื่อประโยชนส์งูสดุของธุรกิจ 
 กำรตรวจสอบและกำรควบคมุภำยใน 
 สรุปประเด็นควำมผิดพลำดของนกับญัชี 
 หลกัสตูรควำมส ำคญัของจรยิธรรมและกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น 

ต าแหน่งทีส่ าคัญในปัจจุบนั 
 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค์ จ ำกดั (มหำชน) 
 เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ บรษัิท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค์ จ ำกดั (มหำชน)และบรษัิทในเครอื 
 

ประสบการณท์ างาน 
 ผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บรษัิท เอือ้วิทยำ จ ำกดั (มหำชน) 
 หวัหนำ้หนว่ยตรวจสอบภำยใน บรษัิท เอือ้วิทยำ จ ำกดั (มหำชน)  
 ผูต้รวจประเมินระบบคณุภำพภำยใน ( Internal Quality  Auditor ) ISO 2000:9001   
       (ไดร้บักำรอบรมจำก Moody International Certified Body)  
 เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำรระบบคณุภำพ ( Steering Committee)  บรษัิท เอือ้วิทยำ จ ำกดั (มหำชน) 
 เลขำนกุำรคณะท ำงำนระบบบรหิำรคณุภำพ ( Working Team)  บรษัิท เอือ้วิทยำ จ ำกดั (มหำชน) 

 

รายละเอียดเกีย่วกับหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
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เอกสำรแนบ 4 
 

 
 
 

-ไมมี่- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดเกีย่วกับรายการประเมินทรัพยส์ิน 
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เอกสำรแนบ 5 
 

 
 
                                                                          

-ไมม่ี- 

 
 

 
 

อื่นๆ 


