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ก

ก
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ก

บริษัท กอตั้งเมื่อป 2510 ประกอบกิจการจําหนายสินคา อุปกรณ'สงกําลังตางๆ และขยายกิจการสรางโรงงานเพื่อ
ธุรกิจผลิตและจําหนายเสาสงไฟฟ2าแรงสูง เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ2ายอย เสาโทรคมนาคม และบริการชุบสังกะสี ตอมาบริษัท
ไดเพิ่มความแข็งแกรงของธุรกิจโดยเริ่มลงทุนในธุรกิจพลังงานดวยการลงทุนในโรงไฟฟ2าพลังงานทดแทนในป 2558
การดําเนินงานของบริษัท ไดผานการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001 : 2015 จากบริษัท เอสจีเอส
(ประเทศไทย) จํากัด และการผลิตเสาสงไฟฟ2าแรงสูง เสาโทรคมนาคม และเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ2ายอย ไดรับการขึ้นบัญชี
ผลิตภัณฑ'ที่ไดรับการจดทะเบียนจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ'อุตสาหกรรม ทําใหลูกคามีความมั่นใจในดานคุณภาพเปFน
อยางดี
- การลงทุนในบริษัทอื่นที่บริษัทถือหุ-นตั้งแต$ร-อยละ 10 ขึ้นไป

นโยบายการลงทุนในบริษัทย$อยหรือบริษัทร$วม
บริษัทมีนโยบายลงทุนในกิจการอื่น ที่สามารถบริหารความเสี่ยงได และมีอัตราผลตอบแทนลงทุนที่ไมนอยกวา
ตนทุนทางการเงินของเงินทุน โดยการเขาไปรวมทุนหรือถือหุน
การลงทุนในโครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก ไปจนถึงการเขาลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ และจะเลือกผูรวมทุนที่มีสวน
รวมในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ สําหรับการลงทุนในโครงการขนาดใหญ บริษัทจะเขารวมกับพันธมิตร เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพการทั้งในดานการจัดการและการลงทุนทั้งนี้บริษัทจะทําการศึกษาความเปFนไปไดของโครงการและพัฒนาโครงการ
ใหมรวมกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะติดตาม กํากับ และดูแลบริษัทยอยที่เขาไปลงทุนโดยมีการแตงตั้งกรรมการของ
บริษัทฯ เขาไปเปFนกรรมการในแตละบริษัทยอยที่เขาไปลงทุน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา บริษัทยอยจะดําเนินธุรกิจใหเปFนไป
ตามแนวนโยบายที่กําหนดไว
ปIจจุบันบริษัทมีบริษัทยอยและบริษัทรวม จํานวน 10 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บริ ษั ท ยู ดั บ บลิ ว ซี โกเมน ไบโอแมส จํ า กั ด บริ ษั ท ถื อ หุ นในสั ด สวนรอยละ 99.99 มี ทุ น จดทะเบี ย น
240,000,000 บาท และทุนชําระแลว 240,000,000 บาท แบงเปFนหุนสามัญ 24,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ2าชีวมวล
2. บริ ษั ท ยู ดั บ บลิ ว ซี อํ า พั น ไบโอแมส จํ า กั ด บริ ษั ท ถื อ หุ นในสั ด สวนรอยละ 99.99 มี ทุ น จดทะเบี ย น
9,375,000 บาท และทุนชํา ระแลว 9,375,000 บาท แบงเปFนหุนสามัญ 93,750 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ2าชีวมวล
3. บริษัท สตึก ไบโอแมส จํากัด บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียน 16,250,000 บาท
และทุนชําระแลว 16,250,000 บาท แบงเปFนหุนสามัญ 162,500 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ2า
ชีวมวล
4. บริ ษั ท พาราไดซ' ก รี น เอนเนอยี่ จํ า กั ด บริ ษั ท ถื อ หุ นในสั ด สวนรอยละ 65.00 มี ทุ น จดทะเบี ย น
250,000,000 บาท และทุนชําระแลว 250,000,000 บาท แบงเปFนหุนสามัญ 2,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ100 บาท
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ประกอบธุรกิจแปรรูปพืชพลังงานและจําหนายผลิตภัณฑ'จากพืชพลังงาน เชน แกQสชีวภาพ ปุRย อาหารสัตว'สําเร็จรูปบรรจุ
ภัณฑ'ที่ยอยสลายไดตามธรรมชาติ
5. บริษัท ยูดับบลิวซี โซลาร' จํากัด บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียน 70,000,000 บาท
และทุ น ชํา ระแลว 18,250,000 บาท แบงเปF น หุนสามั ญ 100,000 หุ น มู ลคาที่ ต ราไวหุ นละ 10 บาท และ หุ นสามั ญ
6,900,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 2.50 บาท ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ2าจากพลังงานทดแทน
6. บริษัท ยูดับบลิวซีซี(กัมพูชา) จํากัด บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 70.00 มีทุนจดทะเบียน 25,000 USD
และทุนชําระแลว 25,000 USD แบงเปFนหุนสามัญ 1,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 25 USD ประกอบธุรกิจโรงไมสับ โดย
จัดหาวัตถุดิบเชื้อเพลิงป2อนใหกับโรงไฟฟ2าของบริษัทยอย
7. บริษัท อินเตอร'โกลบ จํากัด บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 48.00 มีทุนจดทะเบียน 25,000 USD และทุน
ชําระแลว 25,000 USD แบงเปFนหุนสามัญ 1,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 25USD ประกอบธุรกิจจัดหาที่ดิน
8. บริ ษั ท สระบุ รี เอ็ น เนอร' จี ซิ ส เท็ ม ส' 2 จํ า กั ด บริ ษั ท ถื อ หุ นในสั ด สวนรอยละ 30.00 มี ทุ น จดทะเบี ย น
87,000,000 บาท และทุนที่ออกและชําระแลว 21,750,000 บาท แบงเปFนหุนสามัญ 870,000 หุน มูลคาหุนละ 25 บาท
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ2าพลังงานขยะ
9. บริษัท พาโนวา จํากัด บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ30 มีทุนจดทะเบียน 92,714,300 บาท ทุนที่ออกและ
ชําระแลว 22,216,075 บาท แบงเปFนหุนสามัญ 888,643 หุน มูลคาหุนละ 25 บาท ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ2าพลังงานขยะ
10. บริ ษั ท ไดเมท (สยาม) จํ า กั ด (มหาชน) บริ ษั ท ถื อ หุ นในสั ด สวนรอยละ 24.98 มี ทุ น จดทะเบี ย น
403,430,170.50 บาท และทุนชําระแลว 268,953,447 บาท แบงเปFนหุนสามัญ 537,906,894 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
0.50 บาท ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายสีป2องกันสนิมจากตางประเทศ และสีอุตสาหกรรม
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วิสัยทัศน5 วัตถุประสงค5 และเป7าหมายในการดําเนินงานของบริษัท
วิสัยทัศน5 : เป9นผู-นําในธุรกิจผลิตเสาส$งไฟฟ7าแรงสูงในภูมิภาคอาเซียนควบคู$ไปกับการดําเนินธุรกิจ
ด-านพลังงาน

พันธกิจ :
1. เข-าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ7าที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟ7าและรายได-รวมของบริษัท
2. วางแผนด-านการเงินและแหล$งเงินทุนให-มีประสิทธิภาพเพื่อการขยายธุรกิจได-อย$างมั่นคง
3. สร-างผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีและมากกว$าต-นทุนทางการเงินขององค5กร เพื่อประโยชน5สูงสุดของผู-ถือ
หุ-น
4. พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรในองค5การทั้งด-านบุคลากรและเทคโนโลยี
5. เปCดกว-างสําหรับโอกาสในการลงทุนโครงการที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและต$างประเทศ

วัตถุประสงค5 :
-

การพัฒนากระบวนการผลิตอยางตอเนื่องและการประกันคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ'และบริการของเรา
จัดเตรียมและเพิ่มทุนใหเพียงพอสําหรับการขยายธุรกิจและเติบโตอยางตอเนื่อง
คนหา เขาใจ และตอบสนองความตองการของลูกคา
สรางกําไรและผลตอบแทนที่สูงกวาคาเฉลี่ยของธุรกิจประเภทนี้
ใหสภาพแวดลอมการทํางานที่ดีและปฏิบัติตอพนักงานของเราอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
มีแผนการพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถของทรัพยากรบุคคล
สํารวจโอกาสทางธุรกิจในตลาดตางประเทศ
ใหการสนับสนุนทางดานสิ่งแวดลอมและสังคมของเรา
ลงทุนพัฒนาและดําเนินงานดานธุรกิจพลังงานทดแทนเพื่อประโยชน'สูงสุดของผูมีสวนไดเสียในสังคมและ
สิ่งแวดลอม

เป7าหมายบริษัท : บริษัทมีนโยบายและแผนงานที่จะปรับปรุงกิจการใหมีประสิทธิภาพเพื่อสรางความแข็งแกรงใน
ฐานะผูนําของธุรกิจเสาสงไฟฟ2าแรงสูงรายแรกของประเทศ และจะขยายกําลังการผลิตรวมทั้งประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อ
รองรับการเติบโตของธุรกิจเสาสงไฟฟ2าแรงสูง ทั้งในประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียนในขณะเดียวกัน บริษัทจะพิจารณา
การลงทุนดานพลังงานที่มีศักยภาพ และสามารถสรางความมั่นคงดานรายไดในระยะยาว โดยจะเปFนโครงการที่ สามารถ
บริหารความเสี่ยงได และมีอัตราผลตอบแทนลงทุนที่ไมนอยกวาตนทุนทางการเงินของเงินทุน
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
ป 2555

บริษัท ไดนําหุนสามัญเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย'เอ็ม เอ ไอ (mai)
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ดวยจํานวนหุนสามัญจดทะเบียนจํานวน 350,000,000 หุน
มูลคาหุนละ 1.00 บาทตอมาบริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 หรือ UWC-W1)
จํานวน 175,000,000.- หนวย เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือ
หุนโดยไมคิดมูลคา

ป 2556

บริษัทไดเขาลงทุนจํานวนรอยละ 99.99 ในบริษัท อิมพีเรียลแลนด' จํากัด
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย'

ป 2557

บริษัทไดเขาลงทุน ในบริษัท ออสการ' เซฟ เดอะ เวิลด' จํากัด (OSCAR) โรงไฟฟ2าชีวมวลขนาด
เล็ ก ที่ ไ ดรั บ อนุ มั ติ ใ หขายไฟฟ2 า ใหแกการไฟฟ2 า สวนภู มิ ภ าคภายใตสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ2 า เปF น
ระยะเวลา 5 ปนับจากวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2556 โดยมีระยะเวลาตอสัญญาตอเนื่องครั้งละ 5
ปโดยอัตโนมัติจนกวาฝbายใดฝbายหนึ่งจะยุติ

ป 2558

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ' 2558
ไดมีมติใหดําเนินการ ดังนี้
• เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากมูลคาหุนละ 1.00 บาท เปFนมูลคาหุนละ 0.10 บาท
•

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

•

เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 525,000,000 บาท เปFน1,907,119,713บาทโดยการออกหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 13,821,197,130 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.10บาท เพื่อ
1. เสนอขายใหแก ผูถือหุนเดิม จํานวนไมเกิน 5,121,197,130 หุน
2. เสนอขายใหแก บุคคลในวงจํากัด จํานวนไมเกิน 2,500,000,000 หุน
3. รองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (หรือ UWC-W2) จํานวนไมเกิน
5,700,000,000 หนวย ที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวน
การถือหุนโดยไมคิดมูลคา
4. รองรั บ การปรั บ สิ ท ธิ ข องใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ นสามั ญ ของบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1
(ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 หรือUWC-W1) จํานวนไมเกิน 500,000,000 หุน

มิถุนายน ลงทุนในบริษัท พาราไดซ' กรีนเอนเนอยี่ จํากัด (PGE) ประกอบธุรกิจแปรรูปพืช
พลังงานและจําหนายผลิตภัณฑ'จากพืชพลังงาน เชน แกQสชีวภาพ ปุRย อาหารสัตว'สําเร็จรูป
บรรจุภัณฑ'ที่ยอยสลายไดตามธรรมชาติมีสัดสวนการถือครองรอยละ 60.00 ของทุนชําระแลว
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กรกฎาคม ลงทุน ในบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)(Dimet) ประกอบธุรกิจผลิตและ
เปFนผูแทนจําหนายสีป2องกันสนิมจากตางประเทศสีกันความรอน สีกันสนิมที่ใชในอุตสาหกรรม
รวมกับนายนิธิศ ศิลมัฐ (Voluntary Partial Tender Offer) จํานวน 125,635.166 หุน คิด
เปFนรอยละ 49.0 ของทุนชําระแลวของ Dimet โดยแบงคนละครึ่ง (คิดเปFนสวนของบริษัท รอย
ละ 24.50)
สิงหาคม ลงทุนในบริษัท ทีอาร'ซี คลีนเอ็นเนอร'ยี่ จํากัด (TRCCE) (ปIจจุบันเปลี่ยนชื่อเปFน
บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด) (UKB) ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ2าชีวมวล ใชวัตถุดิบ
ทั้งแกลบและไมสับ มีกําลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต'มีสัญญาปตอปกับการไฟฟ2าสวนภูมิภาค
โดยเริ่มตนซื้อขายไฟฟ2า เชิงพาณิชย' (COD) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554มีสัดสวนการถือครอง
รอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว
จัดตั้งบริษัทยอย คือ บริษัท ยูดับบลิวซี โซลาร' จํากัด ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ2าจากพลังงาน
ทดแทน มีสัดสวนการถือครองรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว

ป 2559

มกราคม ลงทุนในโรงไฟฟ2าชีวมวล 2 แหง คือ
1. บริษัทแอIดวานซ5 ไบโอพาวเวอร5 จํากัด (ปIจจุบันเปลี่ยนชื่อเปFน บริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน
ไบโอแมส จํากัด) ตั้งอยู อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย' ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ2าจากเชื้อเพลิงชีว
มวล โดยใชวัตถุดิบไมสับ และแกลบ มีกําลังการผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต'

เริ่มตนซื้อขาย

ไฟฟ2า (COD) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ' 2551 สัดสวนการถือครองรอยละ 99.99ของทุนชําระ
แลว
2. บริษัท สตึก ไบโอแมส จํากัด ตั้งอยู อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย' ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ2า
จากเชื้อเพลิงชีวมวล โดยใชวัตถุดิบไมสับ และแกลบ มีกําลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต'
เริ่มตนซื้อขายไฟฟ2า (COD) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2547 สัดสวนการถือครองรอยละ 99.99
ของทุนชําระแลว
สิงหาคม ขายเงินลงทุนของบริษัท ออสการ' เซฟเดอะเวิลด' จํากัด เนื่องจากการดําเนินการ
กอสรางโรงไฟฟ2าและการขอใบอนุญาตลาชาไมเปFนไปตามเงื่อนไข
พฤศจิ ก ายน ขายเงิ น ลงทุน บริ ษัท อิ ม พี เรี ย ลแลนด' จํ า กัด ใหกั บ บริ ษัท อี เ อ็ มซี จํ า กั ด
(มหาชน) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่1/2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ'
2558

ป 2560

กุมภาพันธ5 เขารวมทุน ในบริษัท สระบุรี เอ็นเนอร'จี ซิสเท็มส' 2 จํากัด
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ2าพลังงานขยะ จํานวน 261,000 หุน คิดเปFนรอยละ 30.00
กุมภาพันธ5 เขารวมทุน ในบริษัท อยุธยา พาวเวอร' ซิสเท็มส' จํากัด
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ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ2าพลังงานขยะ จํานวน 165,000 หุน คิดเปFนรอยละ 30.00
เมษายน ลงทุนใน บริษัท กรีน เอ็นเนอร'ยี แพลนเทชั่นส' จํากัด (GEP)
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายพืชพลังงาน จํานวน 11,000 หุน คิดเปFนรอยละ 55.00
เมษายน ลงทุนใน บริษัท ยูดับบลิวซีซี(กัมพูชา) จํากัด ประกอบธุรกิจโรงงานไมสับโดยจัดหา
วัตถุดิบเชื้อเพลิงป2อนใหกับโรงไฟฟ2าของบริษัทยอยจํานวน 700 หุน คิดเปFนรอยละ 70.00
เมษายน รวมทุนในบริษัท อินเตอร'โกลบ อินเวสเมนท' จํากัด ประกอบธุรกิจจัดหาที่ดิน ใน
ประเทศกัมพูชา จํานวน 480 หุน คิดเปFนรอยละ 48.00

ป 2561

มิถุนายน ขายเงินลงทุน บริษัท กรีน เอ็นเนอร'ยี แพลนเทชั่น จํากัด จํานวน 11,000 หุน
เปFนจํานวนเงิน 55,000 บาท
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1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท

UWC
99.99%
99.99%
99.99%
65.00%

99.99 %
70.00%

UWC
UKB
UAB
SBM
PGE
UWC SOLAR
UWCC
IIC
SES2
PCL
DIMET

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

UKB

IIC

UAB

SES 2

SBM

PCL

PGE

DIMET

48.00 %
30.00%
30.00 %
24.98 %

UWC
SOLAR
UWCC

บริษัทเอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด
บริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส จํากัด
บริษัท สตึก ไบโอแมส จํากัด
บริษัท พาราไดซ' กรีน เอนเนอยี จํากัด
บริษัท ยูดับบลิว โซลาร' จํากัด
บริษัท ยูดับบลิวซีซี (กัมพูชา) จํากัด
บริษัท อินเตอร'โกลบ อินเวสเมนท' จํากัด
บริษัท สระบุรี เอ็นเนอร'จี ซิสเท็มส' 2 จํากัด
บริษัท พาโนวา จํากัด
บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)
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รายละเอียดเงินลงทุนและสัดส$วนเงินทุนของบริษัท ในบริษัทย$อยหรือบริษัทร$วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลําดับ

ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการและลักษณะธุรกิจ

ร-อยละของ
ทุนที่ออกและเรียก
จํานวนหุ-นที่
ชําระแล-ว
มีสิทธิออก
(บาท)
เสียง

1.

บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน จํากัด

โรงไฟฟ2าชีวมวล

240,000,000.-

99.99

2.

บริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส จํากัด

โรงไฟฟ2าชีวมวล

9,375,000.-

99.99

3.

บริษัท สตึก ไบโอแมส จํากัด

โรงไฟฟ2าชีวมวล

16,250,000.-

99.99

4.

บริษัท ยูดับบลิวซี โซลาร' จํากัด

โรงไฟฟ2าพลังงานแสงอาทิตย'

18,250,000.-

99.99

5.

บริษัท ยูดับบลิวซีซี (กัมพูชา) จํากัด

ธุรกิจโรงงานไมสับ

25,000 USD

70.00

6.

บริษัท พาราไดซ' กรีน เอนเนอยี่ จํากัด

พืชพลังงาน

250,000,000.-

60.00

7.

บริษัท อินเตอร'โกลบ อินเวสเมนท' จํากัด

ธุรกิจขายและใหเชาอสังหาริมทรัพย'

25,000 USD

48.00

8.

บริษัท สระบุรี เอ็นเนอร'จี ซิสเท็มส' 2 จํากัด ธุรกิจโรงไฟฟ2าพลังงานขยะ

21,750,000.-

30.00

9.

บริษัท พาโนวา จํากัด

ผลิตและจําหนายเชื้อเพลิงจากขยะ

22,216,075

30.00

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

ผลิตและจําหนายสีป2องกันสนิมและ
สีอุตสาหกรรม

268,953,447.-

24.98

10.
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

2.

ก

ก

ก

แบบ 56-1 ประจําป 2561

ก

โครงสร-างรายไดโครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย ตามงบการเงินรวมสําหรับป 2561 ป 2560 และ ป 2559 สรุปดังนี้
%
ป 2561
%
ป 2560
%
ป2559
โครงสร-างรายได(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
เสาสงไฟฟ2าแรงสูง
878.54 58.09
716.44 52.25
596.41 52.25
เสาโทรคมนาคม
41.84
2.77
134.07
9.78
56.68
4.97
เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ2ายอย
74.37
4.92
70.04
5.11
98.68
8.65
โครงเหล็กทั่วไป
31.57
2.09
2.62
0.19
6.57
0.58
บริการงานชุบสังกะสี
0.27
0.02
0.71
0.05
7.56
0.66
จําหนายสินคาอุตสาหกรรม
10.42
0.69
11.31
0.82
18.94
1.66
จําหนายสินคาอื่น(ผลิตภัณฑ'ทางการเกษตร)
7.96
0.53
30.72
2.24
44.54
3.90
จําหนายกระแสไฟฟ2า
422.87 27.96
355.39 25.92
271.01 23.74
รายไดอื่น
44.43
2.94
49.92
3.64
40.99
3.59
รวม
1,512.27 100.00 1,371.22 100.00 1,141.39 100.00
หมายเหตุ : รายไดอื่น ประกอบดวย รายไดจากการขายเศษวัตถุดิบ ดอกเบี้ยรับ และกําไรจากการจําหนายทรัพย'สิน เปFนตน

2.1
ลักษณะผลิตภัณฑ5หรือบริการ
ผลิตภัณฑ5ของบริษัทมีดงั นี้
1. เสาส$งไฟฟ7าแรงสูง (High Voltage Transmission Tower – TL) UWC ออกแบบและผลิตเสาสงไฟฟ2าแรงสูง
ขนาด115 kV / 230 kV / 500 kV ดวยความเชี่ยวชาญของบุคคลากรดานวิศวกรรมการออกแบบและผลิต มีการควบคุม
คุณภาพตามมาตรฐานขั้นสูง UWC จึงไดรับการรับรองจากการไฟฟ2าฝbายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
2. เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ7าย$อย (Substation Steel Structure - ST) เปFนเสาโครงเหล็กชุบสังกะสีที่รองรับ
อุปกรณ'ไฟฟ2าในสถานีไฟฟ2ายอย เชน DisconnectingSwitches, LightingArrestors, Capacitors และอื่นๆ โดยสถานีไฟฟ2า
ยอยจะทําหนาที่รับกระแสไฟฟ2าและแปลงแรงดันไฟฟ2าตั้งแต 69 กิโลโวลต' 115 กิโลโวลต' 230 กิโลโวลต'และ 500 กิโลโวลต'
เพื่อสงตอเปFนทอดๆ ผานสายสงไฟฟ2าแรงสูงและระบบจําหนายไฟฟ2ากอนที่จะจําหนายไฟฟ2าไปยังผูบริโภค
3. เสาโทรคมนาคม (Telecommunication Tower - TC) UWC ออกแบบและผลิตเสาโทรคมนาคม ความสูง
ตั้ ง แต 20 เมตร ถึ ง 100 เมตร เพื่ อ ติ ด ตั้ ง ในโครงขายโทรคมนาคมของบริ ษั ท ชั้ น นํ า ในประเทศไทย อาทิ AIS, Dtac,
TruemoveH, CAT, TOT
4. โครงสร-างเหล็กทั่วไป (Building and Frame – BF, General Fabrication - GF) เปFนโครงเหล็กที่ใชในกิจการ
ตางๆ และโครงเหล็กที่ใชกิจการกอสรางทั่วไปทั้งที่มีการชุบสังกะสีและไมชุบสังกะสี เชน โครงหลังคา ทางเดิน รั้ว โครงสราง
อาคารและโรงงานโครงเหล็กป2ายโฆษณา เปFนตน
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5. การบริการชุบสังกะสี เปFนบริการใหกับลูกคาทั่วไปที่ตองการนําผลิตภัณฑ'โครงเหล็ก เชน ตะแกรง ทอเหล็ก
รางรับสายไฟ เปFนตน มาชุบสังกะสีกับบริษัทยอยเพื่อใหผลิตภัณฑ'เหล็กคงทนตอการเกิดสนิม ทั้งนี้บริษัทยอยสามารถชุบ
เคลือบสังกะสีแบบจุมรอนตามมาตรฐานที่สําคัญ ไดแก มาตรฐานISO 1461 มาตรฐานอเมริกัน ASTM A123, ASTM A153
มาตรฐานอังกฤษ BS 729 มาตรฐานญี่ปุbน JIS H 8641 และ JIS H 9124 มาตรฐานออสเตรเลีย AS 1214: AS/NZS 4680
และมาตรฐานเยอรมัน DIN 50976 เปFนตน
6. การจัดจําหน$ายสินค-าอุตสาหกรรม มีสินคาหลักที่จําหนายไดแก อุปกรณ'สงกําลังประเภทโซ เฟŠอง มอเตอร'
และเกียร'ตางๆ เปFนตน ทั้งนี้ UWC ไดนําเขาสินคาอุตสาหกรรมจากผูผลิต ยี่หอ RENOLD จากประเทศอังกฤษ และยี่หอ
ARNOLD จากประเทศเยอรมันนี ซึ่งเปFนสินคาที่ผลิตโดยผูผลิตชั้นนําของโลก
7. ผลิตและจําหน$ายไฟฟ7าจากพลังงานทดแทน UWC ไดขยายธุรกิจไปยังการเปFนผูผลิตไฟฟ2าจากพลังงาน
ทดแทน โดยเริ่มตนจากการลงทุนในโรงไฟฟ2าชีวมวล ที่มีการศึกษาขอมูลอยางรอบดาน ทั้งดานเทคนิค การเงิน และการ
จัดการดานเชื้อเพลิงในพื้นที่ เพื่อสรางคุณคาและรายไดอยางยั่งยืน ใหกับองค'กร ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย
2.2 การตลาดและการแข$งขัน
2.2.1 กลยุทธ5การตลาด
บริษัทตระหนักในเรื่องความเหมาะสมในคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ'และบริการ รวมถึงการสงมอบโครงการที่
ตรงตอเวลาและการรักษาความสัมพันธ'ที่ยอดเยี่ยมกับคูคา
ในธุรกิจพลังงาน บริษัทยอยไดดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟ2าจากพลังงานทดแทน โดยจําหนายไฟฟ2าใหกับ
การไฟฟ2าสวนภูมิภาค ปIจจุบันโรงไฟฟ2าของบริษัทยอย มีกําลังการผลิตติดตั้งรวม 26.9 เมกะวัตต'
2.2.2 ด-านผลิตภัณฑ5และบริการ
1. ผลิตสินค-าที่มีคุณภาพและเป9นไปตามมาตรฐาน
ธุรกิจผลิตเสาสงไฟฟ2าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
บริษัทมุงมั่นที่จะเปFนผูนําในคุณภาพผลิตภัณฑ'การใหบริการกอนและหลังการขาย โดยใหความสําคัญกับการอบรม
และพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจมาโดยตลอด UWC
มุงเนนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพและเปFนไปตามมาตรฐาน โดยการออกแบบผลิตภัณฑ'ดวยระบบคอมพิวเตอร'ที่ทันสมัย การ
คัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากผูผลิตที่นาเชื่อถือ ผานกระบวนการผลิตดวยเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัย และมีการ
ตรวจสอบรวมทั้งควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐาน ISO9001:2015 ซึ่งเปFนการสรางความ
เชื่อมั่นใหกับลูกคา
ธุรกิจพลังงาน
บริษัทยอยของ UWC ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟ2าจากพลังงานทดแทน โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและ
มีประสบการณ'ในดานวิศวกรรมพลังงาน เพื่อควบคุมและจัดการใหโรงไฟฟ2าดําเนินการผลิตไฟฟ2าอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. การส$งมอบสินค-าที่ตรงต$อเวลาและเชื่อถือไดธุรกิจผลิตเสาสงไฟฟ2าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
ในดานงานเสาสงไฟฟ2าและเสาโทรคมนาคมนั้น มีลักษณะเปFนงานโครงการและมีการทําสัญญาซื้อขายกอนเริ่ม
ดําเนินงาน ระยะเวลาการดําเนินงานของแตละโครงการเริ่มตั้งแต 6 เดือน จนถึง2 ป ทั้งนี้ การสงมอบผลิตภัณฑ'ใหตรงตาม
กําหนดเวลาเปFนสิ่งที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของ UWC เนื่องจากลูกคาของบริษัทจะมีกําหนดระยะเวลาที่ตองสงมอบงาน
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อยางชัดเจน ตลอดระยะเวลาที่ผานมา UWC สามารถสงมอบผลิตภัณฑ'ที่มีคุณภาพตรงตามแผนงานลูกคาไดตามกําหนดเวลา
โดยเปFนผลมาจากการวางแผนการทํางานและการผลิตที่มีระบบ รวมถึงการวางแผนสํารองวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ
2.2.3 ประเภทลูกค-าและกลุม$ ลูกค-าเป7าหมาย
บริษัทจําหนายผลิตภัณฑ'ใหแกลูกคาภายในประเทศตามกลุมลูกคา ดังนี้
1. กลุมผูรับเหมากอสรางจากตางประเทศและในประเทศ ซึ่งรับงานจากหนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เชน
การไฟฟ2าฝbายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ2าสวนภูมิภาค (กฟภ.)
2. ลูกคารายยอย ในสวนของการขายสินคาอุตสาหกรรมและการรับประกอบและติดตั้งโครงเหล็กทั่วไป
3. การใหบริการรับชุบสังกะสี บริการรับชุบสังกะสีใหกับลูกคาซึ่งเปFนเอกชนทั่วไป ซึ่งผลิตภัณฑ'ของลูกคามี
ขอกําหนดที่จะตองชุบสังกะสี
4. จําหนายผลิตภัณฑ'สินคาอุตสาหกรรม เชน โซ เฟŠอง มอเตอร'และเกียร' สําหรับใชในโรงงานอุตสาหกรรม
ทั่วไป ยี่หอ RENOLD และ ARNOLD มีคุณภาพสูงเปFนที่ยอมรับกันทั่วไปในตางประเทศ
5. ธุรกิจพลังงาน บริษัทยอยจําหนายไฟฟ2าใหกับการไฟฟ2าสวนภูมิภาค
2.2.4 นโยบายราคา
ธุรกิจผลิตเสาสงไฟฟ2าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
บริษัทมีนโยบายกําหนดราคาที่สามารถแขงขันไดในธุรกิจ โดยมุงเนนการบริหารตนทุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลด
อัตราการสูญเสียจากการผลิตใหนอยที่สุด ทําใหบริษัทสามารถกําหนดราคาขายที่สามารถแขงขันไดในธุรกิจ ปIจจุบัน บริษัทมี
นโยบายการกําหนดราคาผลิตภัณฑ'โดยบวกเพิ่มกําไรสวนตางจากตนทุน ซึ่งมีปIจจัยที่นํามาพิจารณากําหนดราคาประกอบดวย
ราคาวัตถุดิบ อุปกรณ' สวนประกอบตางๆ ที่ใชในการผลิต ความยากงายของผลิตภัณฑ' ชวงเวลาที่เสนอราคา จํานวนและ
ปริมาณงาน กําลังการผลิต พรอมทั้งพิจารณาประวัติลูกคาแตละรายที่เคยมีธุรกรรมรวมกัน
ธุรกิจพลังงาน
ราคาขายไฟฟ2าเปFนไปตามขอกําหนดที่มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ2ากับหนวยงานรัฐ
2.2.5 การจัดจําหน$ายและช$องทางการจัดจําหน$าย
ธุรกิจผลิตเสาสงไฟฟ2าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
บริษัทสามารถแบงชองทางการจัดจําหนายได 2 ชองทาง เพื่อใหสามารถเขาถึงความตองการของลูกคาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งไดแก
1. การรับงานโดยการเปFนผูรับเหมายอย จากผูรับเหมาหลักที่ชนะการประมูลงาน โดยสวนใหญเปFนงานเสาสง
ไฟฟ2าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม ปที่ผานมาบริษัทไดรับงานเสาสงไฟฟ2าแรงสูงที่มีมูลคาโครงการสูงจากTATA Projects
Limited บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) และ กิจการรวมคา ไฮโดรไชนา-เบญญาภา-เซปโก1 และรับงานเสาโทรคมนาคม
จาก บริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด' ซิสเต็มส' โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) (รับทํางานใหกับ บมจ.โท
เทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น
2. การเขารวมประมูลโครงการโดยตรงเพื่อเปFนผูรับจางเหมาหลักของโครงการโดยสวนใหญเปFนงานเสาโครงเหล็ก
สถานีไฟฟ2ายอย
ธุรกิจพลังงาน
บริษัทยอยของ UWC ที่ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ2าจําหนายไฟฟ2าใหกับการไฟฟ2าสวนภูมิภาค(กฟภ.)
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2.2.6 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข$งขัน
อุตสาหกรรมเสาส$งไฟฟ7าแรงสูง
อุตสาหกรรมเสาสงไฟฟ2าแรงสูงเปFนไปตามโครงการขยายระบบสายสงไฟฟ2าของการไฟฟ2าฝbายผลิตและการไฟฟ2า
สวนภูมิภาค ซึ่งยังคงมีโครงการที่จะตองดําเนินการตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ2าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579
(PDP 2015) จากขอมูลของการไฟฟ2าฝbายผลิตแหงประเทศไทย มีโครงการเกี่ยวกับระบบสงไฟฟ2า ที่ไดรับอนุมัติแลว 20
โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 16 โครงการ ยังไมเริ่มดําเนินการ 4 โครงการ และมีโครงการที่อยูระหวางขออนุมัติดําเนินการ
อีก 3 โครงการ คือ
1. โครงการระบบสงไฟฟ2าสําหรับโครงการโรงไฟฟ2าถานหินเทพา (TPPP) ซึ่งประกอบดวยงานกอสรางสายสงความ
ยาว 150 วงจร-กิโลเมตร งานกอสรางสถานีไฟฟ2าแรงสูง 1 แหง และงานขยายสถานีไฟฟ2าแรงสูง 5 แหง วงเงินลงทุน
7,480 ลานบาท คาดวาจะแลวเสร็จในป 2567
2. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ2าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 (SEZ1) เพื่อรองรับความ
ตองการใชไฟฟ2าที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการกอสราง/ปรับปรุงสายสงและสถานีไฟฟ2าแรงสูง
230 kV. และ 115 kV. บริเวณจังหวัดตากและมุกดาหาร วงเงินลงทุน 2,150 ลานบาท คาดวาจะแลวเสร็จในป 2567
3. โครงการระบบสงเพื่อรับซื้อไฟฟ2าจากโรงไฟฟ2าผูผลิตไฟฟ2าเอกชนรายใหญ ระยะที่ 3 (IPP3) เพื่อเชื่อมโครงการ
โรงไฟฟ2า IPP เขากับระบบไฟฟ2าของ กฟผ. สนองความตองการไฟฟ2าที่เพิ่มขึ้นในภาคตะวันออกและภาคกลาง คาดวาจะแลว
เสร็จในป 2565
ปIจจุบันมีผูผลิตเสาสงไฟฟ2าขนาดใหญ (ขนาด 500 กิโลโวลต') ในประเทศอยูเพียง 5 ราย โดยบริษัทมีสวนแบง
การตลาดในป 2561 อยูที่ประมาณ 30 เปอร'เซ็นต'
ปIจจัยที่จะสงผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ
- ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ผานมาราคามีการเปลี่ยนแปลงขึ้น/ลงบางโดยวัตถุดิบที่สําคัญคือเหล็ก และสังกะสี
ซึ่งราคาจะผันผวนตามภาวะตลาดโลก โดยในป 2561ราคาเหล็กและราคาสังกะสีมีการปรับตัวสูงขึ้นชวงตนปและลดลงชวง
ปลายป สงผลกระทบตอตนทุนการผลิตทําใหตนทุนการผลิตผันผวนตามราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลง
- คูแขงรายใหม เนื่องจากอุตสาหกรรมเสาสงไฟฟ2าแรงสูงยังมีความตองการอยูมาก จึงคาดวาอาจจะมีคูแขงรายใหม
อาจทําใหเกิดการแขงขัน อยางไรก็ตาม การเขาสูธุรกิจดังกลาวอาจมีขอจํากัดในเรื่องประสบการณ'และการรับรองจาก
หนวยงานรัฐ แตในขณะเดียวกัน ผูผลิตเดิมก็ไดใหความสําคัญในการขยายตลาดตางประเทศดังนั้นจึงคาดวาผลกระทบของ
ผูผลิตรายใหมยังไมรุนแรงในชวงเวลาอันใกล
ความตองการเสาสงไฟฟ2าแรงสูง
ความตองการเสาสงไฟฟ2าแรงสูงในประเทศยังคงมีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่องตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ2า
ของประเทศไทย พ.ศ. 2558- 2579 (PDF 2015)
อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคม
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ยังตองมีการขยายโครงขายเพื่อใหบริการกับลูกคาไดครอบคลุมยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับ
เทคโนโลยี 5G ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
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ปIจจัยที่จะสงผลกระทบถึงการดําเนินการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคม ซึ่งใชวัตถุดิบเหมือนกันกับอุตสาหกรรมเสาสงไฟฟ2าแรงสูง ดังนั้น ความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบก็สงผลกระทบตอตนทุนการผลิตเชนเดียวกัน
ความตองการเสาโทรคมนาคม
ความตองการเสาโทรคมนาคมในประเทศยังมีความตองการตอเนื่องจากในป 2560 อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโต
อาจแตกตางจากเมื่อ 1-2 ปกอน
อุตสาหกรรมเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ7าย$อย
ในการกอสรางสถานีไฟฟ2ายอยจําเปFนจะตองออกแบบโครงเหล็กสําหรับรองรับอุปกรณ'ไฟฟ2าตางๆเชน Circuit,
Breakers, Disconnecting Switches, Lighting Arresters ที่จําเปFนตองใชในสถานีไฟฟ2ายอย
ความตองการเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ2ายอย
ความตองการเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ2ายอยจะขึ้นอยูกับการขยายระบบสงของการไฟฟ2าฝbายผลิต และการไฟฟ2าสวน
ภูมิภาค และหากมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญเกิดขึ้นและมีความตองการไฟฟ2าสูง ก็มีความจําเปFนที่จะตองมีสถานีไฟฟ2า
ยอยควบคูกันไปดวย
อุตสาหกรรมเสาโครงเหล็กทั่วไป
ในการดําเนินงานโครงเหล็กทั่วไป บริษัทสามารถใหบริการดานการออกแบบ ปรับเปลี่ยนสัดสวน รูปแบบ ขนาด
ความสูง คุณสมบัติ ขนาด และรูปแบบที่เหมาะสมกับโครงการกอสรางแตละแหง เพื่อใหสอดคลองตามความตองการของ
ลูกคา
ความตองการโครงเหล็กทั่วไป
โดยความตองการโครงเหล็ก ทั่ว ไปจะมีเพิ่ มขึ้ นในระยะตอไปอยางตอเนื่อ งตามทิศทางของอุ ตสาหกรรมเหล็ ก
โดยเฉพาะในสวนของการกอสราง ซึ่งใชแทนผลิตภัณฑ'คอนกรีตหรืออื่นๆ
การบริการชุบสังกะสี
แนวโนมของผลิตภัณฑ'เหล็กที่มีขอกําหนดใหมีการชุบสังกะสีเพื่อป2องกันการผุกรอนที่มีเพิ่มขึ้นตลอดเวลา และคาด
วายังคงเพิ่มขึ้นตอไปอีกนานในอนาคต จากแนวโนมที่เห็นไดจากประเทศที่พัฒนาแลว เนื่องจาก UWC ใหบริการชุบสังกะสี
แกลูกคารายยอยทั่วไปเปFนการเสริมเทานั้น
อุปกรณ5สินค-าอุตสาหกรรม
UWC จัดจําหนายสินคาอุตสาหกรรมในกลุมประเภทอุปกรณ'สงกําลัง เชน โซเฟŠองเกียร'และมอเตอร' โดยเนนสินคา
ยี่หอ ARNOLD และ RENOLD ซึ่งเปFนสินคาที่มีคุณภาพสูง
ธุรกิจพลังงาน
ในธุรกิจพลังงาน ตนทุนของเชื้อเพลิงเปFนสิ่งที่สําคัญ บริษัทยอยของ UWC มีการวางแผนเพื่อรองรับความเสี่ยง
ดังกลาวดวยการปรับสูตรการใชเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ2าดวยการใชไมสับแทนการใชแกลบ และเตรียมการดานการจัดหาวัตถุดิบ
ในแหลงตางๆ เพื่อบริหารตนทุนใหต่ําที่สุด
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2.3
2.3.1

การจัดหาผลิตภัณฑ5
กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต
ธุรกิจผลิตเสาสงไฟฟ2าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
บริษัทยอยมีโรงงานตั้งอยูเลขที่ 247 ถนนรมเกลา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร มีกําลังการผลิตรวม
ประมาณ 24,000 ตันตอป
ธุรกิจพลังงาน
UWC มีบริษัทยอยที่ทําดานพลังงานทดแทนไดแก
1. บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด ตั้งอยูจังหวัดนครราชสีมา เปFนโรงไฟฟ2าชีวมวล
มีกําลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต' และมีสัญญาขายไฟกับการไฟฟ2าสวนภูมิภาค 8 เมกะวัตต'
2. บริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส จํากัด ตั้งอยูอําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย' เปFนโรงไฟฟ2าชีวมวล
มีกําลังการผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต' และมีสัญญาขายไฟกับการไฟฟ2าสวนภูมิภาค 8 เมกะวัตต'
3. บริษัท สตึกไบโอแมส จํากัด ตั้งอยูอําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย' เปFนโรงไฟฟ2าชีวมวล
มีกําลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต' และมีสัญญาขายไฟกับการไฟฟ2าสวนภูมิภาค 6.5 เมกะวัตต'
4. บริษัท พาราไดซ5กรีน เอนเนอยี่ จํากัด (PGE) ตั้งอยูอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน เปFนธุรกิจแปรรูปพืชพลังงาน
ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ'จากพืชพลังงาน เชน แกQสชีวภาพ ปุRย อาหารสัตว'สําเร็จรูปบรรจุภัณฑ'ที่ยอยสลายได
ตามธรรมชาติ
5. บริษัท ยูดับบลิวซี โซล$าร5 จํากัด
ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ2าจากพลังงานหมุนเวียน เชน แสงแดด ปIจจุบันยังมิไดดําเนินกิจการ

2.3.2 วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ
ธุรกิจผลิตเสาสงไฟฟ2าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
การบริหารสินคาคงคลังอยางมีประสิทธิภาพถือวาเปFนปIจจัยสําคัญในการประกอบธุรกิจผลิตเสาสงไฟฟ2าแรงสูง และ
ถือเปFนปIจจัยสําคัญในการแขงขัน ซึ่งการที่ บริษัทสามารถรักษาความสามารถในการแขงขันไวได เนื่องจากบริษัท มีสินคาคง
คลังมากเพียงพอ ซึ่งสงผลใหบริษัทยอยสามารถจัดสงสินคาใหกับลูกคาไดตรงตามเวลาที่ตองการ บริษัทมีนโยบายควบคุม
ระดับสินคาคงคลังใหเหมาะสมและเพียงพอสามารถรองรับความตองการของลูกคาไดอยางทันทวงที ทั้งนี้ บริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบ
หลัก ไดแก เหล็ก สังกะสี และวัตถุดิบอื่นๆ จากผูผลิตในประเทศทั้งจํานวน
ปIจจุบันบริษัทไดมีการสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทเหล็กจากผูจัดจําหนายจํานวนไมนอยกวา 5 ราย อยางไรก็ตาม บริษัท
สามารถจัดหาปริมาณเหล็ก และประเภทของเหล็กไดตามที่ตองการและราคาซื้อที่เหมาะสมโดยใชการเปรียบเทียบราคามา
โดยตลอด ในปที่ผานมาชวงตนป บริษัทสั่งซื้อสังกะสีจาก บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และหลังจากนั้นจนถึงสิ้นป
ไดสั่งซื้อจากกลุมบริษัทแสงเจริญ
บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายภายในประเทศ โดยมีนโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบลวงหนาบางสวนเพื่อใหได
วัตถุดิบในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพตรงตามความตองการ และตรงตามประโยชน'ใชสอยของลูกคา นอกจากนั้น บริษัทมี
ระบบการบริหารและการจัดการสินคาคงคลังอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการพิจารณาคัดเลือกผูจัดจําหนายวัตถุดบิ ที่
มีความนาเชื่อถือทั้งในดานคุณภาพของวัตถุดิบ และการสงมอบงานที่ตรงตอเวลา เปFนผลใหบริษัท ไมมีอุปสรรคปIญหาในการ
สงมอบสินคาลาชา
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วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตคือ เหล็กและสังกะสี มีรายละเอียดดังนี้
(1) เหล็กฉากขาเทากัน ชั้นคุณภาพ SS400 ขนาดตั้งแต L40x40x3 ถึง L200x200x20
(2) เหล็กฉากขาเทากัน ชั้นคุณภาพ SS540 ขนาดตั้งแต L75x75x6 ถึง L250x250x35
(3) สังกะสี ความบริสุทธิ์ 99.99%
ดวยขอกําหนดของสินคาและมาตรฐานสินคาบริษัทจึงใชวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศเกือบทั้งหมด
สินคาอุตสาหกรรม
บริษัทไดนําเขาสินคาอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมดมาจากประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมัน ซึ่งบริษัทมีการบริหาร
สินคาคงคลังโดยติดตามความเคลื่อนไหวของขอมูลสถิติการสั่งซื้อยอนหลังเพื่อที่จะสามารถประมาณความตองการของตลาด
ไดและจัดหาระดับสินคาคงคลังที่เหมาะสมในแตละชวงเวลา ทั้งนี้ บริษัทไดแบงประเภทการบริหารสินคาคงคลังไดออกเปFน 2
กลุมหลักดังนี้
(1) สินคาหมุนเวียนเร็ว หรือกลุมที่ถูกสั่งซื้อเปFนประจํา เปFนกลุมที่ตลาดมีความตองการสูง และผูซื้อตองใชสินคาทันที
หลั ง จากบริ ษั ท ไดทํ า การสั่ ง ซื้ อ สิ น คา ทํ า ใหบริ ษั ท ตองมี สิ น คาคงคลั ง สํ า รองมากเพี ย งพอและพรอมสงตลอดเวลา ซึ่ ง
ประกอบดวย ผลิตภัณฑ'โซ ขอตอโซ เปFนตน
(2) สินคาปกติ หรือกลุมที่ถูกสั่งซื้อไมบอยครั้ง เปFนสินคาที่มีมูลคาสูง และผูซื้อสามารถรอสินคาได ทําใหบริษัท ไม
จําเปFนตองสํารองสินคาคงคลังเปFนจํานวนมาก ซึ่งประกอบดวย เฟŠอง และ COUPLING เปFนตน
ธุรกิจพลังงาน
บริษัทยอยของ UWC มีการใชเชื้อเพลิงแบบผสมผสาน โดยนําไมสับมาเปFนเชื้อเพลิงหลักแทนการใชแกลบ
ไมสับ หมายถึง การนําไมเบญจพรรณ ที่เหลือจากการตัดแตงตนไมใหญจากสวนไรนา หรือสวนผลไม มาผาน
กระบวนการสับยอยใหกลายเปFนชิ้นเล็กนํามาใชเปFนเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน
2.3.3 ผลกระทบต$อสิ่งแวดล-อม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากกระบวนการผลิตของโรงงาน เปFนเชนเดียวกันกับโรงงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการ
ดําเนินการผลิตเชนเดียวกับบริษัท ซึ่ง บริษัทไดจัดใหมีการป2องกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในดานตางๆ และจัดใหมีการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมดานตางๆเปFนประจําทุกปในป 2561 ไดตรวจวัดชวงวันที่1-2 พฤศจิกายน ตรวจวิเคราะห'โดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท' รีเสริช แอนด' เทคโนโลยี จํากัด โดยมีผลการตรวจวัดดังนี้
มลภาวะทางเสียง
ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
ตําแหน$งที่ตรวจวัด
บริเวณริมรั้วโรงงาน
มาตรฐาน1/

ผลการตรวจวัด 2/(dB(A))
Leq 24 hr
Lmax
64.9
93.2
70
115

หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่องกําหนดคาระดับเสียงการ
รบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ
2/ ผลการตรวจวัดระดับเสียงรายชั่วโมง
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มลภาวะทางอากาศ
ผลการตรวจวิเคราะห'ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกมาจากปลอง
ดัชนีที่ตรวจวัด
หน$วย
ผลการตรวจวัด
มาตรฐาน
ฝุbนละออง (TSP)
มิลลิกรัม/ลบ.เมตร
177
240
สารเคมีในบรรยากาศ
ปริมาณความเขมขนของสารเคมีในบรรยากาศของการทํางาน
ดัชนีที่ตรวจวัด

หน$วย
3

ผลการวิเคราะห5

มาตรฐาน

Sodium Hydroxide

mg/m

<0.40

2

Hydrogen Chloride

ppm

0.016

C5

Inhalable Dust

3

mg/m

0.683

15

Zinc Oxide : Inhalable Dust

mg/m3

0.303

15

หมายเหตุ : C = ขีดจํากัดความเขมขนของสารเคมีอันตรายสูงสุดไมวาเวลาใดๆ ในระหวางทํางาน
ระบบน้ําเสียจากการผลิต
ดัชนีที่วิเคราะห5

ค$ามาตรฐาน

ค$าที่วัดได-

1. PH

5.5 – 9.0

8.9

2. Total Suspended Solids (TSS)

50 mg / l

<5.0

3. Total Dissolved Solid (TDS)

3,000 mg / l

1,117

4. Chemical Oxygen Demand (COD)

120 mg / l

<40

5 mg / l

0.2

5. Zinc

ผลการวิเคราะห' คุณภาพน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ป
พ.ศ. 2560 พบวาดัชนีคุณภาพน้าํ ทิ้งที่ทําการตรวจวิเคราะห'มีคาอยูในเกณฑ'ที่มาตรฐานกําหนด
ในส$วนของขยะและของเสียอุตสาหกรรมต$างๆที่เกิดขึ้นในโรงงานมีวิธีการกําจัดดังนี้
กากของเสีย

วิธีการกําจัด

บริษัทที่กําจัด

1. ขยะมูลฝอย

นําไปคัดแยกฝIงกลบ

สํานักงานเขตมีนบุรี

2. เศษลวดและโลหะ

นํากลับไปหลอมใหม

บริษัท ยุทธพงษ' เพลเล็ทมิลล' จํากัด
บริษัท 4 น. โชคพัฒนา จํากัด
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเวสต'ฯ จํากัด(มหาชน)

3. ตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย

ปรับเสถียรและฝIงกลบ

4. สังกะสีฝุbนและเม็ด

Reuse

บริษัท ยูมิคอร'มาร'เก็ตติ้ง เซอร'วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
หางหุนสวนจํากัดสามพรานฟาวน'ดีร'
บริษัท นวภัทรกิจ จํากัด
หางหุนสวนจํากัด นัฐวุฒิ พาณิชย'

5. น้ํามันไฮโดรลิคเกา

Reuse

บริษัท แซนด'ซอร' จํากัด

6. กรดเกลือเสื่อมสภาพ

แปรสภาพนําไปใชใหม

บริษัท อันชิ่ง อินดัสทรี จํากัด
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บริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและไมมีประวัติการกระทําความผิดตามกฎระเบียบเรื่องสิ่งแวดลอมกับ
หนวยงานภาครัฐ นอกจากนี้บริษัทไดปฏิบัติตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด และขอกําหนด
ขององค'การบริหารสวนตําบล ซึ่งบริษัทไดผานการตรวจสอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปFนประจําทุกป
ธุรกิจพลังงาน
สําหรั บโรงไฟฟ2าชีว มวลและโรงไฟฟ2า กQาซชีวภาพ บริษัท ยอย มีการจัด ทํารายงานการวิเ คราะห'ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมเบื้องตน(IEE) และรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป2องกันและแกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัย โดยศูนย'การจัดการสิ่งแวดลอมมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการทํา
รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป2องกันและแกไข ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย พ.ศ. 2552
ประเภทผลิต สง หรือจําหนายไฟฟ2าและมีมาตรการในการควบคุมเรื่องผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหเปFนไปตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ด-านมลพิษทางน้ํา น้ําเสียของโรงไฟฟ2าที่เกิดจากการอุปโภค บริโภคของพนักงาน น้ําทิ้งจากการ Blow down
ของหอหลอเย็น และหมอไอน้ํา น้ําทิ้งจากระบบระบายน้ําฝน น้ําลางพื้นตามอาคารตางๆ และน้ําทิ้งจากระบบผลิตน้ําประปา
จะถูกรวบรวมดวยทอระบายน้ําขนาด 40-80 เซนติเมตรและไหลลงสูระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงาน ขนาด 50 ลูกบาศก'เมตร
จํานวน 2 บอ ซึ่งทําหนาที่ปรับ pH และพักน้ํา กอนไหลไปยังบอระเหย ซึ่งเปFนระบบบอผึ่ง ซึ่งมีความจุ 900 ลูกบาศก'เมตร
และไมมีการปลอยออกสูภายนอกพื้นที่โรงงานแตอยางใด
ด-านมลพิษทางอากาศ กQาซที่ออกจากปลองควันซึ่งเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงของหมอไอน้ําเปFนอุปสรรคสําคัญ
ทางสิ่งแวดลอม โครงการใชการบําบัดมลพิษอากาศระบบดักฝุbนแบบ Filter Bag รวมกับ Cyclone เพื่อดักจับฝุbนละอองและ
อนุภาคที่เกิดจากการเผาไหม เครื่องเก็บฝุbน Filter Bag จะทําหนาที่กรองอากาศเสียกอนจะปลอยออกสูภายนอกโดยวิธีแยก
อนุภาคออกจากกระแสแกQส สวนไซโคลนจะทําหนาที่แยกฝุbนละอองขนาดใหญออกกอนสงไปยัง Filler Bag เพื่อดักฝุbนซึ่งมี
ประสิ ทธิภาพในการดั กฝุbนโดยรวมไมต่ํากวารอยละ 99 โดยใหมลสารตางๆ ที่เกิด ขึ้นเปF นไปตามมาตรฐานกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และคาอัตราการระบายฝุbนซึ่งเปFนสารมลพิษหลักออกจากปลองไมเกิน120 มิลลิกรัมตอลูกบาศก'เมตร
ด-านมลพิษที่เกิดจากการของเสียอุตสาหกรรม เถาจากการผลิตไฟฟ2า ที่เกิดจากการใชเชื้อเพลิงชีวมวลเมื่อออก
จากกระบวนการผลิต จะถูกนําไปเก็บไวในไซโลทั้งเถาเบา และเถาหนักโดยเก็บอยูในระบบป•ด เพื่อสงใหหนวยงานกําจัดกาก
ของเสียอุตสาหกรรม (Genco) ที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัดหรือนําไปใชประโยชน'ในการปรับปรุง
ดินตอไป
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งานที่ยังไม$ส$งมอบ
ธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็ก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีงานโครงการที่อยูระหวางดําเนินการและคาดวาจะสงมอบงานทั้งหมดในป
2562 มีดังนี้
ปริมาณงาน
(ตัน)

โครงการ
เสาสงไฟฟ2าแรงสูง
เสาโทรคมนาคม
เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ2ายอย
โครงเหล็กทั่วไป
รวม

2,137
86
2,639
4
4,866

มูลคางานที่ยัง
ไมสงมอบ
(ลานบาท)
79.850
17.415
178.652
0.059
275.976

ธุรกิจพลังงาน
- ไมมีงานที่ยังไมสงมอบ-
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3.

"

#

แบบ 56-1 ประจําป 2561

$%&' (

ความเสี่ยงต$อการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย$อยและมาตรการบริหารความเสี่ยง
ปIจจัยความเสี่ยงที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย และแนวทางในการป2องกัน
ความเสี่ยงดังกลาว สามารถสรุปไดดังนี้

1)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ธุรกิจผลิตเสาสงไฟฟ2าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
UWC ประกอบธุรกิจหลัก รับผลิตเสาสงไฟฟ2าแรงสูง เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ2ายอย เสาโทรคมนาคม เสาโครงเหล็ก
ทั่วไปโดยมีวัตถุดิบหลักไดแก เหล็กและสังกะสีเปFนวัตถุดิบสําคัญ ซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาเหล็กและสังกะสีจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามอุปสงค'และอุปทานของผูผลิตและผูใชเหล็กทั่วโลก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กและสังกะสีจะสงผล
กระทบตอตนทุนของ UWC
อยางไรก็ตาม UWC มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกลาวดังนี้
(1) การกําหนดราคาขายและกําหนดราคาประมูลงานในโครงการตางๆ โดยรักษาสวนตางกําไรในระดับที่สามารถ
จะแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นๆ ได
(2) มีนโยบายติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบอยางใกลชิดเพื่อประเมินสถานการณ'และแนวโนมราคาวัตถุดิบ
เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจกําหนดราคารับจางผลิตเสาโครงเหล็ก และวางแผนสั่งซื้อและบริหารจัดการวัตถุดิบ
คงคลังใหมีความเหมาะสม
(3) พัฒนาปรับปรุงการบริหารการผลิตอยางตอเนื่องเพื่อควบคุมตนทุนการผลิตใหอยูในระดับที่เหมาะสม
(4) มีนโยบายรักษาความสัมพันธ'อันดีกับลูกคาทําใหสามารถเจรจาตอรองกับลูกคาบางรายเพื่อขอปรับราคา
จําหนายใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ
(5) มีการติดตามดูแลผลิตภัณฑ'ที่ไดจําหนายไปแลวรวมทั้งการติดตามปIญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุงการทํางาน
ใหดีขึ้นอยูตลอดเวลาสงผลใหลูกคามีความพึงพอใจในดานคุณภาพและการบริการหลังการขายเพิ่มมากขึ้นทําใหสามารถ
กําหนดราคาขายในระดับที่เหมาะสมได
ธุรกิจพลังงาน
เชื้อเพลิงเปFนหนึ่งในปIจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ2า บริษัทยอยจึงเล็งเห็นความสําคัญในการ
บริหารจัดการเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ2า โดยมุงเนนการจัดหาและใชเชื้อเพลิงชีวมวลประเภทไมสับ เพื่อทดแทนการใชเชื้อเพลิง
แกลบที่มีราคาสูง ทั้งนี้ UWC ไดจัดตั้งบริษัทยอยที่ประเทศกัมพูชา เพื่อจัดหาวัตถุดิบไมสับสงมาเปFนเชื้อเพลิงใหกับโรงไฟฟ2า
ในกลุมบริษัทไดอยางพอเพียง

2)

ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบและพึ่งพิงผู-จัดจําหน$ายวัตถุดิบที่สําคัญ

ธุรกิจผลิตเสาสงไฟฟ2าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
บริษัทซื้อวัตถุดิบหลักเกือบทั้งหมดจากผูจําหนายภายในประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบใน
กรณีที่ผูจัดจําหนายไมสามารถจัดสงวัตถุดิบใหไดตามกําหนด
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อยางไรก็ตามบริษัทไดมีการติดตามประเมินสถานการณ'โดยใกลชิด และมีการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบลวงหนา
และจากการดําเนินงานในอดีตที่ผานมา ยังไมเคยประสบปIญหาขาดแคลนวัตถุดิบ ทําใหเชื่อมั่นวาจะไมไดรับผลกระทบหรือ
ความเสียหายใดๆ ในการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายวัตถุดิบดังกลาว
ธุรกิจพลังงาน
บริษัทยอยของ UWCไดมีการวางแผนการจัดหาเชื้อเพลิงในรัศมีที่สามารถขนสงไดรอบโรงไฟฟ2า และโรงไฟฟ2าแตละ
โครงการมีโกดังเก็บเชื้อเพลิง เพื่อใหโรงไฟฟ2าสามารถสํารองเชื้อเพลิงในชวงที่อาจมีอุปสรรคในการเก็บเกี่ยวและขนสง เชนฤดู
ฝน ใหไดอยางนอย 15 - 30 วัน นอกจากนี้ ยังมีการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลดวยตัวเอง เพื่อป2อนใหกับโรงไฟฟ2าในกลุมบริษัท

3)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค-า

ธุรกิจผลิตเสาสงไฟฟ2าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
บริษัทประกอบธุรกิจรับผลิตเสาสงไฟฟ2าแรงสูง เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ2ายอย เสาโทรคมนาคม ลูกคารายใหญเปFน
ผู รั บ เหมาหลั ก หรื อ ผู รั บ เหมาชวงจากการไฟฟ2 า ฝb า ยผลิ ต แหงประเทศไทย การไฟฟ2 า สวนภู มิ ภ าค เชน บริ ษั ท กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายไดหลักจากลูกคารายดังกลาว
อยางไรก็ตามบริษัท ไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคาอยางตอเนื่อง สืบเนื่องจากการที่ผลิตสินคาไดตรงกับความตองการของ
ลูกคาทั้งในดานคุณภาพ การสงมอบที่ตรงเวลา ราคาขายที่สามารถแขงขันได และมีการติดตามดูแลผลิตภัณฑ'ที่ไดจําหนายไป
แลวรวมทั้งการติดตามปIญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นอยูตลอดเวลา สงผลใหลูกคามีความพึงพอใจในดาน
คุณภาพและการบริการหลังการขาย

4)

ความเสี่ยงด-านบุคลากร

ธุรกิจผลิตเสาสงไฟฟ2าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
การประกอบธุรกิจของบริษัทนั้นตองอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะดานจากวิศวกรที่มีประสบการณ'ในการออกแบบ
และการผลิตโดยณวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีพนักงานในฝbายวิศวกรรมจํานวน 19 คนจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงวิศวกร
และผูชํานาญการหากบุคลากรดังกลาวลาออกอาจเกิดการขาดแคลนบุคลากรที่สําคัญและอาจสงผลกระทบตอการดําเนิน
ธุรกิจได
อยางไรก็ตามบริษัท มีนโยบายใหความสําคัญกับการรักษาบุคลากรใหปฏิบัติงานตอเนื่องในระยะยาว โดยมีนโยบาย
จายคาตอบแทนใหอยูในระดับที่สามารถแขงขันไดกับบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจใกลเคียงกัน ซึ่งที่ผานมาไมเคยประสบ
ปIญหาการขาดแคลนวิศวกรและผูชํานาญการ
ธุรกิจพลังงาน
บริษัทยอยของ UWC ไดมีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยู และคัดสรรบุคลากรที่มีความรูและประสบการณ'มา
เสริมศักยภาพ พรอมทั้งมีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรโดยจัดใหมีการอบรมทั้งภายในและภายนอกอยางสม่ําเสมอ

5)

ความเสี่ยงจากการให-สินเชื่อลูกค-า

ธุรกิจผลิตเสาสงไฟฟ2าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
บริษัทมีการใหเครดิตแกลูกคา 30-120 วัน ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนี้ ซึ่งหากเรียกเก็บหนี้ดังกลาว
ไมไดหรือไมครบตามจํานวนทั้งหมดอาจจะสงผลกระทบตอสภาพคลองและฐานะทางการเงิน
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บริษัทมีการจัดทําระเบียบปฏิบัติการกําหนดวงเงินสินเชื่อสําหรับลูกคา ที่ทําธุรกิจกันมานาน สําหรับลูกคารายใหม
ที่เขามาทําการคากับบริษัทครั้งแรก จะมีการประเมินความเสี่ยงโดยอาจตองซื้อขายเปFนเงินสดกอนในเบื้องตน นอกจากนี้ก็มี
การกําหนดนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยประมาณจากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได โดย
จํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้ประมาณขึ้นจากประสบการณ'ในการเก็บเงินในอดีต และตามสถานะปIจจุบันของลูกหนี้คงคาง
ทั้งนี้ประเมินคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห'ประวัติการชําระหนี้ และคาดการณ'ศักยภาพและความเสี่ยงในการชําระ
หนี้ในอนาคต และสําหรับลูกหนี้ที่คางชําระเกิน 1 ป ใหตั้งสํารองไวรอยละ 100 และดําเนินการติดตามคุณภาพลูกหนี้อยาง
สม่ําเสมอ
ธุรกิจพลังงาน
ในการทําสัญญาซื้อขายไฟฟ2ากับการไฟฟ2าสวนภูมิภาคและลูกคาภายนอก จะมีเครดิตใหกับผูซื้อไฟฟ2าประมาณ30
วัน โดยไมมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนี้จากผูซื้อที่เปFนหนวยงานรัฐ

6)

ความเสี่ยงด-านเงินทุนหมุนเวียน

ธุรกิจผลิตเสาสงไฟฟ2าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ตองมีการสํารองวัตถุดิบลวงหนาเพื่อใชในการผลิตเสาโครงเหล็กและสงมอบใหแก
ลูกคาตามสัญญา ดังนั้น หากไมสามารถบริหารจัดการสินคาคงเหลือใหหมุนเวียนในระดับที่เหมาะสม อาจสงผลตอการขาด
แคลนเงินทุนหมุนเวียน และสงผลใหสภาพคลองลดลง
อยางไรก็ตามบริษัท มีนโยบายวางแผนสํารองวัตถุดิบและสํารองสินคาคงเหลือโดยพิจารณาใหเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ และปริมาณงานที่จะตองสงมอบใหแกลูกคา
ธุรกิจพลังงาน
โรงไฟฟ2าจะตองมีการสํารองวัตถุดิบลวงหนาเพื่อใชเปFนเชื้อเพลิงในการขายไฟฟ2าใหกับการไฟฟ2าสวนภูมิภาคโดยจะ
มีเครดิตในการรับรูรายไดประมาณ 30 วันซึ่งมีผลตอเงินทุนหมุนเวียน และสงผลกระทบตอสภาพคลองและฐานะทางการเงิน
ของบริษัทยอยของ UWC ดังนั้นจําเปFนจะตองมีนโยบายการสํารองวัตถุดิบและสํารองเงินหมุนเวียนใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับรายรับรายจายเพื่อป2องกันปIญหาเกี่ยวกับสภาพคลองนี้

7)

ความเสี่ยงด-านแหล$งเงินทุนและอัตราดอกเบี้ย

ธุรกิจผลิตเสาสงไฟฟ2าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
ในการประกอบธุรกิจของบริษัท จําเปFนตองมีแหลงเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพื่อใหบรรลุเป2าหมายสําคัญ
ตามแผนที่ไดวางไว บริษัทยอยจึงมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย'หลายแหงที่ใหการสนับสนุนทางการเงินในอัตราดอกเบี้ย
ที่เหมาะสม
ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจพลังงาน เปFนธุรกิจที่ตองใชเงินลงทุนสูง แตมีความมั่นคงในการรับรูรายไดในระยะยาว ดังนั้นเพื่อใหบริษัท
ยอยของ UWC สามารถลงทุนไดเพื่อขยายธุรกิจ จึงไดเตรียมแผนการขออนุมัติวงเงินสินเชื่อและแผนธุรกิจจากธนาคาร
พาณิชย'ตางๆ ใหสอดคลองกับแผนการขยายงานของบริษัทยอยของ UWC
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ความเสี่ยงจากนโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐ

ธุรกิจพลังงาน
รัฐบาลไดมีนโยบายในการสงเสริมพลังงาน ซึ่งเปFนไปตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ2าของประเทศไทย พ.ศ.
2558 – 2579 (แผน PDP 2015) รวมถึงมีแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยจะสงเสริมการผลิตไฟฟ2า
จากเชื้อเพลิงขยะ ชีวมวล และกQาซชีวภาพ รวมถึงพลังงานทดแทนอื่นๆ เชน ลม แสงอาทิตย' แตดวยกฎระเบียบขอบังคับเดิม
อาจจะยังไมเอื้อตอนโยบายขางตน หรือ ตองปรับเปลี่ยนขอกําหนดในหนวยงานราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ เชนขอกําหนด
เกี่ยวกับการขออนุญาตซื้อขายไฟฟ2าขอกําหนดเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน, ขอกําหนดเกี่ยวกับการ
ประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม, ขอกําหนดเรื่องผังเมือง เปFนตน ซึ่งอาจจะสงผลใหการดําเนินการธุรกิจอาจจะสะดุดหรือ
ลาชา ทางบริษัทยอยของ UWC จึงไดทําการศึกษาและติดตามสถานการณ'อยางใกลชิด เพื่อเตรียมแผนธุรกิจใหสอดคลองกับ
สถานการณ'ปIจจุบัน

9)

ความเสี่ยงที่เกิดจากปVจจัยสิ่งแวดล-อม

ธุรกิจผลิตเสาสงไฟฟ2าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
ในกระบวนการผลิตเสาโครงเหล็ก ที่อาจทําใหเกิดปIญหาภาวะมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ซึ่งอาจทําให
เกิดการรองเรียนของประชาชนในละแวกใกลเคียงได
ในกรณีนี้บริษัทไดจัดใหมีการป2องกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในดานตางๆ รวมทั้งจัดใหมีการตรวจวัดคุณภาพของ
สิ่งแวดลอม ทั้งมลภาวะทางเสียง ทางอากาศ น้ําเสียและของเสียจากกระบวนการผลิต โดยจัดใหมีการตรวจวัดเปFนประจํา
ทุกป เพื่อนําผลการวิเคราะห'เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดไว ซึ่งที่ผานมาผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
ยังอยูในเกณฑ'ที่ไมเกินเกณฑ'มาตรฐาน
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ก

ก
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ก

ทรัพย5สินและกรรมสิทธิ์
รายการสินทรัพย'ถาวรของบริษัทและบริษัทยอย ณ 31 ธันวาคม 2561 มีดังตอไปนี้
ลักษณะทรัพย5สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

1. ที่ดิน 3 แปลง
จํานวน 29-0-36 ไร
ที่ตั้ง เลขที่ 247 ถนนรมเกลา
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
2. อาคาร 11 หลัง
ที่ตั้ง เลขที่ 247 ถนนรมเกลา
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
3. เครื่องจักร และอุปกรณ'

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด
(มหาชน)

4. เครื่องใชสํานักงาน
5. ยานพาหนะ
6. ที่ดิน 3 แปลง จํานวน 49-0-04 ไร
ที่ตั้ง เลขที่ 386 หมูที่ 8 ตําบลบานโพธิ์
อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
7. อาคารจํานวน 6 หลัง และเครือ่ งจักร
ที่ตั้ง เลขที่ 386 หมูที่ 8 ตําบลบานโพธิ์
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

มูลค$าสุทธิ
(ล-านบาท)
253.53

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด
(มหาชน)

19.57

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด
(มหาชน)
บริษัทเอื้อวิทยา จํากัด
(มหาชน)
บริษัทเอื้อวิทยา จํากัด
(มหาชน)
บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน
ไบโอแมส จํากัด

30.42

บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน
ไบโอแมส จํากัด

ภาระผูกพัน
มีภาระผูกพัน วงเงิน
จํานอง เพื่อสินเชื่อ 170
ลานบาท
มีภาระผูกพัน วงเงิน
จํานองเพื่อสินเชื่อ 170
ลานบาท
ไมมีภาระผูกพัน

2.26

ไมมีภาระผูกพัน

2.94

ไมมีภาระผูกพัน

34.93

มีภาระผูกพัน

346.69

มีภาระผูกพัน
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
ลักษณะทรัพย5สิน
8. เครื่องจักรกลการเกษตร
เครื่องจักร และอุปกรณ'
9. ที่ดิน3 แปลง ที่ตั้งเลขที่ 100
หมูที่6 ตําบลดอนมนต' อําเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย'
10. อาคารจํานวน 2 หลัง และเครื่องจักร
ที่ตั้งเลขที่ 100 หมูที่6 ตําบลดอนมนต'
อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรมั ย'
11. ที่ดิน 6 แปลง ที่ตั้งเลขที่ 111 หมู 6
ตําบลดอนมนต' อําเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย'
12. อาคารจํานวน 4 หลัง และเครื่องจักร
อุปกรณ'ที่ตั้งเลขที่ 111 หมู 6
ตําบลดอนมนต' อําเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย'
อื่นๆ

ลักษณะกรรมสิทธิ์

แบบ 56-1 ประจําป 2561
มูลค$าสุทธิ
(ล-านบาท)
33.79

ไมมีภาระผูกพัน

41.67

ไมมีภาระผูกพัน

บริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน
ไบโอแมส จํากัด

328.06

ไมมีภาระผูกพัน

บริษัท สตึก ไบโอแมส จํากัด

45.41

ไมมีภาระผูกพัน

บริษัท สตึก ไบโอแมส จํากัด

234.63

ไมมีภาระผูกพัน

บริษัท ยูดับบลิวซีซี (กัมพูชา)
จํากัด

7.82

บริษัท พาราไดซ' กรีน
เอนเนอยี่ จํากัด
บริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน
ไบโอแมส จํากัด

ภาระผูกพัน

1,381.72

รวม
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

5.

แบบ 56-1 ประจําป 2561

ก

5.1

คดีที่อาจมีผลกระทบด-านลบต$อสินทรัพย5ของบริษัทมากกว$าร-อยละ 5 ของส$วนของผู-ถือหุน- ไมมี -

5.2

คดีที่กระทบต$อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย$างมีนัยสําคัญ แต$ไม$สามารถประเมินเป9นตัวเลขได- ไมมี -

5.3

คดีที่มิได-เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
- ไมมี -
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

6.

*+ , ' -

แบบ 56-1 ประจําป 2561

*+ , %. #/ 0'

6.1 ข-อมูลทั่วไป
ข-อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:
:

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
1. ผลิตเสาสงไฟฟ2าแรงสูง
2. ผลิตเสาโทรคมนาคม
3. ผลิตเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ2ายอย
4. ผลิตโครงสรางเหล็กทั่วไป
5. การบริการชุบสังกะสี
6. การจัดจําหนายสินคาอุตสาหกรรม
7. ผลิตและจําหนายไฟฟ2าจากพลังงานทดแทน

ที่ตั้งสํานักงานใหญ$
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกชําระแล-ว
มูลค$าที่ตราไวเลขทะเบียนบริษัทมหาชน
โทรศัพท5
โทรสาร
website

:
:
:
:
:
:
:
:

เลขที่ 247 ถนนรมเกลา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
1,907,119,713.00 บาท
1,316,251,786.40 บาท
0.10 บาท ตอหุน
0107548000129
0-2543-9020
0-2543-9029 , 0-2915-2114
www.uwcplc.com

ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ$

:
:
:

ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุ-นที่ออกจําหน$าย

:

จํานวนหุ-นที่บริษัทถือ
เลขทะเบียนบริษัท

:
:

บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ2าชีวมวล
เลขที่ 386 หมูที่ 8 ถนนมิตรภาพ ตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
240,000,000.00 บาท
หุนสามัญจดทะเบียนที่ออก และเรียกชําระแลว จํานวน 24,000,000 หุน
มูลคาหุนละ 10 บาท เปFนจํานวนเงิน 240,000,000 บาท
จํานวน 23,999,998 หุน คิดเปFนรอยละ 99.99
0105550041633

ข-อมูลบริษัทย$อย
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ$
ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุ-นที่ออกจําหน$าย
จํานวนหุ-นที่บริษัทถือ
เลขทะเบียนบริษัท

ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ$
ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุ-นที่ออกจําหน$าย
จํานวนหุ-นที่บริษัทถือ
เลขทะเบียนบริษัท

:
:
:
:

:

:
:
:
:
:
:

ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ$

:
:
:

ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุ-นที่ออกจําหน$าย

:

จํานวนหุ-นที่บริษัทถือ
เลขทะเบียนบริษัท

:
:

แบบ 56-1 ประจําป 2561

บริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส จํากัด
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ2าชีวมวล
100 หมูที่ 6 ตําบลดอนมนต' อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรมั ย'
9,375,000.00 บาท
หุนสามัญจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน 93,750 หุน มูลคา
หุนละ 100 บาท เปFนจํานวนเงิน 9,375,000.00 บาท
จํานวน 93,748 หุน คิดเปFนรอยละ 99.99
0315546000209

บริษัท สตึก ไบโอแมส จํากัด
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ2าชีวมวล
111 หมูที่ 6 ตําบลดอนมนต' อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย'
16,250,000.00 บาท
หุนสามัญจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน 162,500 หุน มูลคา
หุนละ 100 บาท เปFนจํานวนเงิน 16,250,000.00 บาท
จํานวน 162,498 หุน คิดเปFนรอยละ 99.99
0315545000205

บริษัท พาราไดซ5 กรีน เอนเนอยี่ จํากัด
แปรรูปพืชพลังงาน
เลขที่ 302/9 ถนนมะลิวัลย' ตําบลบานเปFด อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัด
ขอนแกน
250,000,000.00 บาท
หุนสามัญจดทะเบียนที่ออก และเรียกชําระแลว จํานวน 2,500,000 หุน
มูลคาหุน 100 บาท เปFนจํานวนเงิน 250,000,000 บาท
จํานวน 1,500,000 หุน คิดเปFนรอยละ 60.00
0405557002801
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ$
ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุ-นที่ออกจําหน$าย

:
:
:

จํานวนหุ-นที่บริษัทถือ

:

เลขทะเบียนบริษัท

:

ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ$

:
:
:

ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุ-นที่ออกจําหน$าย

:
:

จํานวนหุ-นที่บริษัทถือ
เลขทะเบียนบริษัท

:
:

:

แบบ 56-1 ประจําป 2561

บริษัท ยูดับบลิวซี โซล$าร5 จํากัด
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ2าจากพลังงานทดแทน
เลขที่ 247 ถนนรมเกลา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
70,000,000.00 บาท
หุนสามัญจดทะเบียนที่ออก และเรียกชําระแลว จํานวน 100,000 หุน มูลคา
หุนละ 10 บาท เปFนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท และหุนสามัญจดทะเบียน
ที่ออกและเรียกชําระแลว จํานวน 6,900,000 หุน มูลคาหุนละ 2.50 บาท
เปFนจํานวนเงิน 17,250,000 บาท
จํานวน 99,996 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท และ จํานวน 6,899,724 หุน
มูลคาหุนละ 2.50 บาท คิดเปFนรอยละ 99.99
0105558084463

บริษัท ยูดับบลิวซีซี (กัมพูชา) จํากัด
โรงไมสับโดยจัดหาวัตถุดิบเชื้อเพลิงป2อนใหกับโรงไฟฟ2าของบริษัทยอย
เลขที่ 82E1 PhumTuolKouk, TuolSangkae, RuesseiKaev,
Phnom Penh, Cambodia
25,000 USD
หุนสามัญจดทะเบียนที่ออก และเรียกชําระแลว จํานวน 25,000 USD
แบงเปFนหุนสามัญ 1,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 25 USD
700 หุน มูลคาหุนละ 25 USD คิดเปFนรอยละ 70.00
00023288

ข-อมูลบริษัทร$วม
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ$
ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุ-นที่ออกจําหน$าย

:
:
:
:
:

จํานวนหุ-นที่บริษัทถือ
เลขทะเบียนบริษัท

:
:

บริษัท อินเตอร5โกลบ อินเวสเมนท5 จํากัด
จัดหาที่ดิน
เลขที่ 82E2 TuolSangkae, RuesseiKaev, Phnom Penh, Cambodia
25,000 USD
หุนสามัญจดทะเบียนที่ออก และเรียกชําระแลว จํานวน 25,000 USD
แบงเปFนหุนสามัญ 1,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 25 USD
480 หุน มูลคาหุนละ 25 USD คิดเปFนรอยละ 48.00
00023525
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ$

:
:
:

ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุ-นที่ออกจําหน$าย

:
:

จํานวนหุ-นที่บริษัทถือ
เลขทะเบียนบริษัท

:
:

ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ$

:
:
:

ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุ-นที่ออกจําหน$าย

:
:

จํานวนหุ-นที่บริษัทถือ
เลขทะเบียนบริษัท

:
:

ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ$

:
:
:

ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุ-นที่ออกจําหน$าย

:
:

จํานวนหุ-นที่บริษัทถือ
เลขทะเบียนบริษัท

:
:

แบบ 56-1 ประจําป 2561

บริษัท สระบุรี เอ็นเนอร5จี ซิสเท็มส5 2 จํากัด
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ2าขยะ
62 อาคารเดอะมิลเลนเนีย ทาวเวอร' ชั้น 20 หองเลขที่ 2002-3
ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
87,000,000.00 บาท
หุนสามัญจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลว จํานวน 870,000 หุน มูลคา
หุนละ 25 บาท เปFนจํานวนเงิน 21,750,000 บาท
261,000 หุน มูลคาหุนละ 25 บาท คิดเปFนรอยละ 30.00
0105558112556

บริษัท พาโนว$า จํากัด
ผลิตและจําหนายไฟฟ2าพลังงานทดแทนและหมุนเวียน
89/97 หมูบานเศรษฐสิริ ชัยพฤกษ'-แจงวัฒนะ หมูที่ 5 ตําบลบางพลับ
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
92,714,300 บาท
หุนสามัญจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลว จํานวน 888,643 หุน มูลคา
หุนละ25 บาท เปFนจํานวนเงิน 22,216,075 บาท
278,144 หุน มูลคาหุนละ 25. บาท คิดเปFนรอยละ 30.00
0125558003498
บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)
ผลิตและจําหนาย สีป2องกันสนิม และสีอตุ สาหกรรม
เลขที่ 602 หมูที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท
ตําบลบางปูใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
403,430,170.50บาท
หุนสามัญจดทะเบียนที่ออก และเรียกชําระแลว จํานวน 537,906,894 หุน
มูลคาหุนละ 0.50 บาท เปFนจํานวนเงิน 268,953,447 บาท
134,357,683 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท คิดเปFนรอยละ 24.98
0107550000165
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561

บุคคลที่อ-างอิงอื่น ๆ :
นายทะเบียนหลักทรัพย5

:

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

ผู-สอบบัญชีรับอนุญาต

:

ดร.สุวจั ชัย เมฆะอํานวยชัย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638
บริษัท ดีลอยท' ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
เอไอเอ สาทร ทาวเวอร' ชั้น 23-27
11/1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท' 02-034-0000 โทรสาร 02-034-0100

สถาบันการเงินที่ติดต$อเป9นประจํา

:

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561

ส#วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

7.

แบบ 56-1 ประจําป 2561

ข+อมูลหลักทรัพย7และผู+ถือหุ+น

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล+ว
7.1.1 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว ณ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
ทุนจดทะเบียน 1,907,119,713.00 บาท (หนึ่งพันเการอยเจ็ดลานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเกาพันเจ็ดรอยสิบสามบาทถวน)
ทุนที่เรียกชําระแลว 1,316,251,786.40 บาท (หนึ่งพันสามรอยสิบหกลานสองแสนหาหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยแปดสิบหกบาทสี่สิบสตางค9)
แบ:งเป;นหุนสามัญ จํานวน 13,162,517,864 หุน มูลค:าหุนทีต่ ราไวหุนละ 0.10 บาท
7.1.2 หุ+นบุริมสิทธิ
- ไม:มี –
7.1.3 หุ+นกู+
หุนกูระยะยาว จํานวน 600 ลานบาท กําหนดไถ:ถอนเดือนมกราคม 2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ6.25 ต:อป?
7.1.4

ข+อตกลงระหว#างผู+ถือหุ+นรายใหญ#ที่มีผลกระทบต#อการออกและเสนอขายหลักทรัพย7หรือ
การบริหารงานของบริษัทและสาระสําคัญที่มีผลต#อการดําเนินงาน
- ไม:มี -

7.2

ผู+ถือหุ+น
7.2.1

รายชื่อผู+ถือหุ+น 10 รายแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
รายชื่อผูถือหุน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บริษัท แคปปBทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร9ค จํากัด (มหาชน)
นายน้ํา ชลสายพันธ9
นายจิรวุฒิ คุวานันท9
นายชัยวัฒน9 วิชชาวุธ
นายประกิจ เลาหวิศิษฏ9
นายวราวุธ ยันต9เจริญ
นายประพนธ9 ลิ้มธรรมมหิศร
นางกนกวัลย9 ยอดวานิช
นายวิชาญ ลอสิรไิ พบูลย9
นางชลทร คุนผลิน
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สัดส:วนการถือหุน
จํานวนหุน
%
5,215,003,750 39.62
239,585,791
1.82
203,068,000
1.54
189,000,000
1.44
130,000,000
0.99
122,379,743
0.93
109,000,000
0.83
100,000,000
0.76
100,000,000
0.76
91,000,000
0.69

รับรองความถูกตอง......................................

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561

7.2.2 ข+อมูลการถือหุ+นของบริษัทในบริษัทย#อยและบริษัทร#วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สัดส#วนการถือหุ+น
จํานวนหุ+น
%
23,999,998
99.99
93,748
99.99
162,498
99.99
6,999,720
99.99
700
70.00
1,500,000
65.00
480
48.00
278,144
30.00
261,000
30.00
134,357,683
24.98

บริษัทย#อยและบริษัทร#วม
บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด
บริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส จํากัด
บริษัท สตึก ไบโอแมส จํากัด
บริษัท ยูดับบลิวซี โซล:าร9 จํากัด
บริษัท ยูดับบลิวซีซี (กัมพูชา) จํากัด
บริษัท พาราไดซ9 กรีน เอนเนอยี่ จํากัด
บริษัท อินเตอร9โกลบ อินเวสเมนท9 จํากัด
บริษัท พาโนว:า จํากัด
บริษัท สระบุรี เอ็นเนอร9จี ซิสเท็มส9 2 จํากัด
บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)
7.2.3

การถือหุ+นไขว+ระหว#างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม:มีโครงสรางการถือหุนไขวระหว:างกัน

7.3

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ+นสามัญ (Warrant)
ชื่อหลักทรัพย7

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญ ครั้งที่ 2 (UWC-W2)

รายละเอียด
-

-

บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 5,540,154,997 หน:วย
จํานวนหุนที่ออกเพื่อรองรับ 5,540,154,997 หุน (มูลค:าที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท)
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ คือชนิดระบุชื่อผูถือและโอนเปลี่ยนมือได
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 4 ป? นับตั้งแต:วันที่ออกและเสนอขาย
วันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 1 เมษายน 2558
เสนอขายใหกับผูถือหุนสามัญเดิมของบริษัทในอัตรา 2.3 หุนสามัญเดิมต:อ 1 หน:วย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม:คิดมูลค:า
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน:วย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุนในราคาหุนละ 0.10 บาท
มติ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 1/2558 เมื่ อ วั น ที่ 13 กุ ม ภาพั น ธ9 2558
อนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท
(UWC-W2)
วันกําหนดการใชสิทธิ คือวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม และกันยายนของทุกป?
วันใชสิทธิครั้งแรก คือวันที่ 30 มีนาคม 2559
วันครบกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย คือ 29 มีนาคม 2562
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
7.4

แบบ 56-1 ประจําป 2561

นโยบายการจ#ายเงินปEนผล

บริษัท มีนโยบายการจ:ายเงินปOนผลในอัตราไม:นอยกว:ารอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลัง
หักภาษีเงินไดนิติบุคคล หากการจ:ายเงินปOนผลนั้นไม:มีผลกระทบต:อการดําเนินงานตามปกติของบริษัทอย:างมีนัยสําคัญ
อย:างไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดใหมีการจ:ายเงินปOนผลในอัตรานอยกว:าอัตราที่กําหนดขางตนได หากบริษัทมีความจําเป;นที่
จะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกล:าวไปใชเพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัท
ในป? 2561 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป? 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติใหงดจ:ายเงิน
ปOนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป? 2560 ตั้งแต: 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีขาดทุนสุทธิจํานวน 166.0
ลานบาท
ข+อมูลการจ#ายเงินปEนผลในปที่ผา# นมา
ป
2556
2557
2558
2559
2560
กําไร(ขาดทุน) สุทธิต:อหุน
(0.02) 0.0124 0.0046 0.0012 (0.0126)
เงินปOนผลต:อหุน
0.00
0.00
0.002
0.00
0.00
อัตราการจ:ายเงินปOนผลต:อกําไรสุทธิ (%)
0.00
0.00
50.40
0.00
0.00
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8.

แบบ 56-1 ประจําป 2561

โครงสร+างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสรางการจั ด การของบริ ษั ท ประกอบดวย (1) คณะกรรมการบริ ษั ท (2) คณะกรรมการบริ ห าร
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ และ (4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน โดยหลังการประชุมสามัญผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการประชุมเพื่อแต:งตั้งคณะกรรมการชุดย:อย สําหรับป? 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 2/2561 มีมติอนุมัติกําหนดโครงสรางกรรมการและจัดสรรตําแหน:งหนาที่กรรมการ ดังนี้

โครงสร+างคณะกรรมการ

รายชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
นายอัชดา เกษรศุกร9 1/
รอยตํารวจโทศิวะรักษ9 พินิจารมณ9
นายเพียรชัย ถาวรรัตน9
ดร.นที นาคธนสุกาญจน9
นายพีรทัศน9 ธนรัชต9วัฒนา 2/

7.

นายธีรชัย ลีนะบรรจง

8.

นายมณฑล เชตุวัลลภกุล

9.
10.
11.

นายสุรพัฒน9 ชมรัตน9
นายสุธิตศักดิ์ ธนโชติปรมัตถ9
นางจิราภรณ9 เลาเจริญ 3/

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

ประธาน
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ และ กรรมการผูจัดการ
สายปฏิบตั ิการโรงไฟฟRา
กรรมการ และ กรรมการผูจัดการ
สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค9กร
กรรมการ รองกรรมการผูจัดการ
สายบัญชีการเงินและบริหารองค9กร

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
-

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

-

คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ
สรรหาและ บริหาร
พิจารณา
ค#าตอบแทน
ประธาน
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

-

-

กรรมการ

-

กรรมการ
และ
เลขานุการ
-

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
-

12.
นายโชคชัย เนียมรัตน9 4/
กรรมการ
โดยมอบหมายให นายมณฑล เชตุวัลลภกุล ทําหนาที่ เลขานุการบริษัท
หมายเหตุ 1/ ไดรับการแต:งตั้งเป;นกรรมการบริษัท ตั้งแต:วันที่ 22 กุมภาพันธ9 2561 และลาออกจากการเป;นกรรมการ
บริษัท ตั้งแต:วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
2/ ลาออกจากการเป;นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ตั้งแต:วันที่ 1 มิถุนายน 2561
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561

3/ ไดรับการแต:งตั้งเป;นกรรมการบริษัท ตั้งแต:วันที่ 23 กุมภาพันธ9 2561 และลาออกจากการเป;นกรรมการ
บริษัทตั้งแต:วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
4/ ไดรับการแต:งตั้งเป;นกรรมการบริหาร ตั้งแต:วันที่ 22 กุมภาพันธ9 2561
โครงสร+างผังองค7กรบริษัท
โครงสรางผังองคกร
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
สํานัก
ตรวจสอบภายใน

เลขานุการ

กรรมการผูจัดการ
สายปฏิบัติการโรงไฟฟา

รองกรรมการผูจัดการ
สายธุรกิจเสาสง

ผอ.ฝายขาย

ผจก.ฝายขาย

เลขานุการ

รองกรรมการผูจัดการ
สายบัญชีการเงิน
และบริหารองคกร

ผอ.ฝาย
บริหารโรงไฟฟา

ผอ.ฝายผลิต

ผจก.ฝายวางแผน
และประกันคุณภาพ

ผจก.ฝายผลิต

ผจก.ฝายวิศวกรรม
โครงสราง

กรรมการผูจัดการ
สายพัฒนาธุรกิจ
และกิจการองคกร

ผจก.ฝาย
ธุรการ

ผจก.ฝาย
ทรัพยากรบุคคล

ผจก.ฝาย

จัดซื้อเสาสง

ผจก.ฝาย
บัญชีและการเงิน
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ผจก.ฝาย
บัญชีโรงไฟฟา

ผจก.ฝาย
บริหารโรงไฟฟา

ผอ.ฝาย
จัดหาเชื้อเพลิง

ผจก.ฝายบุคคล
ธุรการ

ผจก.ฝาย
จัดหาเชื้อเพลิง

ผอ.ฝาย
สื่อสารองคกร

ผจก.ฝาย
พัฒนาธุรกิจ

ผจก.ฝาย
สื่อสารองคกร
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แบบ 56-1 ประจําป 2561

คณะกรรมการบริษัท หมายถึง บุคคลที่ไดรับการแต:งตั้งใหดํารงตําแหน:งกรรมการบริษัท มีหนาที่จัดการกิจการให
เป;นไปตามวัตถุประสงค9 ขอบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผูถือหุน และรับผิดชอบต:อผูถือหุน
ณ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย9 มีจํานวน 8 คน
ประกอบดวย
จํานวนป
รายชื่อกรรมการบริษัท
ตําแหน#ง
ปที่ได+รับการแต#งตั้ง
ดํารงตําแหน#ง
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการ
10 กันยายน 2551
10 ป?
2. รอยตํารวจโทศิวะรักษ9 พินิจารมณ9
กรรมการอิสระ
5 ตุลาคม 2552
9 ป?
3. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
กรรมการ
16 กุมภาพันธ9 2553
8 ป?
4. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
กรรมการ
27 มีนาคม 2556
5 ป?
5. นายเพียรชัย ถาวรรัตน9
กรรมการอิสระ
17 ธันวาคม 2558
3 ป?
6. นายสุรพัฒน9 ชมรัตน9
กรรมการ
25 กุมภาพันธ9 2559
2 ป?
7. ดร.นที นาคธนสุกาญจน9
กรรมการอิสระ
25 ตุลาคม 2559
2 ป?
8. นายสุธิตศักดิ์ ธนโชติปรมัตถ9
กรรมการ
1 กันยายน 2560
1 ป?

รายงานการถือหุ+นของกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561
ป 2560
ป 2561
กรรมการ
คู#สมรส
กรรมการ
คู#สมรส
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
ไม:มี
ไม:มี
ไม:มี
ไม:มี
รอยตํารวจโทศิวะรักษ9 พินิจารมณ9
ไม:มี
ไม:มี
ไม:มี
ไม:มี
นายเพียรชัย ถาวรรัตน9
ไม:มี
ไม:มี
ไม:มี
ไม:มี
ดร.นที นาคธนสุกาญจน9
14,000,000
ไม:มี
14,000,000
ไม:มี
นายธีรชัย ลีนะบรรจง
ไม:มี
ไม:มี
ไม:มี
ไม:มี
นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
ไม:มี
ไม:มี
ไม:มี
ไม:มี
นายสุรพัฒน9 ชมรัตน9
ไม:มี
ไม:มี
ไม:มี
ไม:มี
นายสุธิตศักดิ์ ธนโชติปรมัตถ9
ไม:มี
17,000,000
ไม:มี
17,000,000
รายชื่อกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เพิ่ม/ลด
ไม:มี
ไม:มี
ไม:มี
ไม:มี
ไม:มี
ไม:มี
ไม:มี
ไม:มี

กรรมการผู+มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ลงลายมือชื่อร:วมกับ นายมณฑล เชตุวัลลภกุล หรือ
นายธีรชัย ลีนะบรรจง และประทับตราสําคัญของบริษัท

-38-

รับรองความถูกตอง......................................
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สรุปจํานวนครั้งที่เข+าร#วมประชุมในป 2561
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมตามปกติไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการแต"ละชุดไดกําหนด
ตารางการประชุมตามปกติไวล"วงหนา 1 ป$ และอาจนัดหมายเพิ่มเติมเป*นการประชุมพิเศษตามความจําเป*น ในป$ 2561 มี
การประชุมคณะกรรมการแต"ละชุด ดังนี้
การประชุมของคณะกรรมการแต#ละชุด
สามัญผูถือหุนประจําป?
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน
รายชื่อ

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง 1/
2. รอยตํารวจโทศิวะรักษ9 พินิจารมณ9
3. นายเพียรชัย ถาวรรัตน9
4. ดร.นที นาคธนสุกาญจน9
5. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
6. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
7. นายสุรพัฒน9 ชมรัตน9
8. นายสุธิตศักดิ์ ธนโชติปรมัติ
9. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง 2/
10. พันตํารวจเอกโกวิท ภิรมย9วงศ9 3/
11. นายพีรทัศน9 ธนรัชต9วัฒนา 4/
12. นายอัชดา เกษรศุกร9 5/
13. นางจิราภรณ9 เลาเจริญ 6/
14. นายโชคชัย เนียมรัตน9 7/

สามัญ
ผู+ถือหุ+น
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-

ป 2561
รวมจํานวนครั้งทั้งสิ้น
1
6
12
12
1

การเข+าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการสรรหา
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
และพิจารณา
บริษัท ตรวจสอบ บริหาร
ค#าตอบแทน
6/6
3/3
6/6
12/12
6/6
11/12
1/1
6/6
12/12
6/6
10/12
6/6
12/12
1/1
6/6
12/12
6/6
12/12
2/2
1/1
1/1
2/3
4/5
4/4
9/9
3/4
10/10
-

หมายเหตุ 1/ พนจากตําแหน:งประธานกรรมการบริหาร ตั้งแต: 1 มีนาคม 2561 และไดรับแต:งตั้งใหทําหนาที่ รักษาการประธาน
กรรมการบริหาร ตั้งแต:วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
2/ ลาออกจากการเป;นกรรมการบริษัท ตั้งแต:วันที่ 21 กุมภาพันธ9 2561
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
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3/ ลาออกจากการเป;นกรรมการบริษัท ตั้งแต:วันที่ 22 กุมภาพันธ9 2561
4/ ลาออกจากการเป;นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ตั้งแต:วันที่ 1 มิถุนายน 2561
5/ ไดรับการแต:งตั้งเป;นกรรมการบริษัท ตั้งแต:วันที่ 22 กุมภาพันธ9 2561 และลาออกจากการเป;นกรรมการบริษัท
ตั้งแต:วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
6/ ไดรับการแต:งตั้งเป;นกรรมการบริษัท ตั้งแต:วันที่ 23 กุมภาพันธ9 2561 และลาออกจากการเป;นกรรมการบริษัท
ตั้งแต:วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
7/ ไดรับการแต:งตั้งเป;นกรรมการบริหาร ตั้งแต:วันที่ 22 กุมภาพันธ9 2561

8.1.1

ข+อมูลเกี่ยวกับประวัติกรรมการ
โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1
8.1.2 ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย
คณะกรรมการและเจาหนาที่บริหารของบริษัทไม:มผี ูใดมีประวัติเคยถูกไล:ออก ปลดออก ใหออก หรือตองคดี
เนื่องจากกระทําทุจริต หรือเคยถูกฟRองลมละลาย หรือกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพย9โดยทุจริต หรือกระทําผิดตามกฎหมายว:า
ดวยหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9ฯ หรือตองโทษอาญา หรือมีขอพิพาท หรือการถูกฟRองรองและอยู:ในระหว:างการตัดสิน
ในช:วง 10 ป? ที่ผ:านมา
8.1.3 การสรรหากรรมการและผู+บริหาร
วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต#งตั้งเปIนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
ดํารงตําแหน:งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย:อยต:างๆ ที่ไดรับการแต:งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ทดแทนในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ และนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
แต:งตั้งแลวแต:กรณีตามขอบังคับบริษัท
จํานวนกรรมการของบริษัทที่มาจากผู+ถือหุ+นรายใหญ#แต#ละกลุม#
- ไม:มี

8.2 ผู+บริหาร
ผู+บริหาร หมายถึงพนักงานของบริษัทผูดํารงตําแหน:งทางบริหาร และ/หรือ ที่มีอํานาจหนาทีใ่ นทางการบริหารของ
บริษัท

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายชื่อผู+บริหาร
นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล
นายโชคชัย
เนียมรัตน9
นางสาวอรอินทุ9 แสงทอง
นายชยพงศ9
ชูนาค
นายรณกฤต
ภิรมย9ภักดี
นายดําริ
สันตติวงศ9ไชย
นายจิรพล
กาญจนกามล

บริษัทมีผูบริหาร จํานวน 8 คน ดังนี้
ตําแหน#ง
กรรมการผูจัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค9กร
รองกรรมการผูจัดการ สายบัญชีการเงินและบริหารองค9กร
รองกรรมการผูจัดการ สายธุรกิจเสาส:ง
ผูอํานวยการ ฝZายสื่อสารองค9กร
ผูอํานวยการ ฝZายขาย
ผูอํานวยการ ฝZายผลิต
ผูอํานวยการ ฝZายบริหารโรงไฟฟRา
ผูอํานวยการ ฝZายจัดหาเชื้อเพลิง
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- ไม:มี –

8.3 เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท : นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
ประวัติเลขานุการบริษัท
อายุ
จํานวนหุ+น
สัดส#วนการถือหุ+น
ความสัมพันธ7ทางครอบครัวระหว#างผู+บริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

:
:
:
:

50 ป?
- หุน
- %
ไม:มี

• ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร9
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตําแหน#งที่สําคัญในปEจจุบนั
• กรรมการบริษัท บริษัท แคปปBทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค9 จํากัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท บริษัท ระยองไวร9 อินดัสตรีส9 จํากัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด
• กรรมการบริษัท บริษัท ไปป\ ไลน9 เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
• กรรมการบริษัท บริษัท เอเวอร9กรีน ไบโอแมส จํากัด
• กรรมการบริษัท บริษัท ดับเบิลยูเจซี เอ็นเตอร9ไพรซ9 จํากัด
• กรรมการบริษัท บริษัท พาราไดซ9 กรีน เอนเนอยี่ จํากัด
• กรรมการบริษัท บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด
• กรรมการบริษัท บริษัท ยูดับบลิวซี โซล:าร9 จํากัด
• กรรมการบริษัท บริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส จํากัด
• กรรมการบริษัท บริษัท สตึก ไบโอแมส จํากัด
ประสบการณ7
• ผูอํานวยการ ฝZายบัญชี การเงิน และบริหารทั่วไป บริษัท กระดาษศรีสยาม จํากัด (มหาชน)
• ผูจัดการอาวุโส สายงานตรวจสอบ บริษัท จํารัส ซีพีเอ จํากัด

8.4

ค#าตอบแทนของกรรมการ และผู+บริหาร

1. ค#าตอบแทนที่เปIนตัวเงินในป 2561
ก) ค#าตอบแทนกรรมการ
บริ ษั ท จ: า ยค: า ตอบแทนกรรมการ โดยผ: า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค: า ตอบแทน
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ9 2561 และคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ9 2561
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และอนุ มั ติ โ ดยที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป? 2561 เมื่ อ วั น ที่ 25 เมษายน 2561 โดยไดกํ า หนดวงเงิ น จํ า นวน
2,300,000 บาท ซึ่งเท:ากับป? 2560 และกําหนดการจ:ายค:าตอบแทนดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เขาร:วมประชุม)
• ค:าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับประธานกรรมการบริษัทที่
ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเป;นผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับค:าเบี้ยประชุมใน
การเขาร:วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
• ค:าเบี้ย ประชุม กรรมการบริ ษัท ครั้ง ละ 15,000.-บาท ทั้ งนี้สํ าหรับ กรรมการบริ ษัท ท:านใดที่ไ ดรั บ
เงินเดือนประจําของบริษัท หรือเป;นผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือจะไดรับค:าเบี้ยประชุมในการเขา
ร:วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เขาร:วมประชุม)
• ค:าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
• ค:าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท
(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน (ทุกคราวที่เขาร:วมประชุม)
• ค:าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาททั้งนี้สําหรับ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทนที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเป;นผูที่
ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับค:าเบี้ยประชุมในการเขาร:วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
• ค:าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค:าตอบแทนท:านใดที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเป;นผูที่ไดรับเงินเดือน
บริษัทในเครือ จะไดรับค:าเบี้ยประชุมในการเขาร:วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(4) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เขาร:วมประชุม)
• ค:าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับประธานกรรมการบริหารที่
ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเป;นผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม:ไดรับค:าเบี้ยประชุม
• ค:าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริหารท:านใดที่ไดรับ
เงินเดือนประจําของบริษัท หรือเป;นผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม:ไดรับค:าเบี้ยประชุม
ทั้ ง นี้ ใ นป? 2561 บริ ษั ท เอื้ อ วิ ท ยา จํ า กั ด (มหาชน) ไดจ: า ยค: า ตอบแทนแก: ก รรมการตามความเป; น จริ ง
เป;นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,650,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561
ค#าตอบแทน (บาท)

รายชื่อกรรมการ/ตําแหน#ง

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
- รักษาการประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน
2. รอยตํารวจโทศิวะรักษ9 พินิจารมณ9
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายเพียรชัย ถาวรรัตน9
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน
4. ดร.นที นาคธนสุกาญจน9
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
5. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผูจัดการ สายพัฒนาธุรกิจ
และกิจการองค9กร
6. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหารและพิจารณาค:าตอบแทน
- รองกรรมการผูจัดการ
(สายบัญชีการเงินและบริหารองค9กร)

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

105,000.-

-

-

90,000.-

-

300,000.-

90,000.-

-

165,000.-

15,000.-

270,000.-

90,000.-

-

180,000.-

-

270,000.-

30,000.-

-

-

-

30,000.-

30,000.-

-

-

5,000.-

35,000.-
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คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ค#าตอบแทน
-

รวม

105,000.-

390,000.-

รับรองความถูกตอง......................................

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561
ค#าตอบแทน (บาท)

รายชื่อกรรมการ/ตําแหน#ง

7. นายสุรพัฒน9 ชมรัตน9
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
8. นายสุธิตศักดิ์ ธนโชติปรมัตถ9
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
9. พันตํารวจเอกโกวิท ภิรมย9วงศ9
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน
(ลาออกเมื่อวันที 22 กุมภาพันธ9 2561)
10. นายพีรทัศน9 ธนรัชต9วัฒนา
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผูจัดการ (สายปฏิบัติการโรงไฟฟRา)
(ลาออกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561)
11. นายอัชดา เกษรศุกร9)
- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561)
12. นางจิราภรณ9 เลาเจริญ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
(ลาออกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561)
รวมทั้งสิ้น

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ค#าตอบแทน
-

90,000.-

120,000.-

-

90,000.-

120,000.-

-

-

210,000.-

30,000.-

-

-

25,000.-

55,000.-

10,000.-

-

-

-

10,000.-

20,000.-

-

-

-

20,000.-

45,000.-

720,000.-

รวม

210,000.-

45,000.-

240,000.-

645,000.-

45,000.-

1,650,000
.-

ข) ค#าตอบแทนผู+บริหาร
ในป? 2561 บริษัทไดจ:ายค:าตอบแทนแก:ผูบริหาร จํานวน 10 คน ในรูป เงินเดือน ค:าวิชาชีพ เงินประกันสังคม
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และค:าใชจ:ายผลประโยชน9พนักงาน คิดเป;นมูลค:ารวมทั้งสิ้น 20.08 ลานบาท
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561

ป 2561
จํานวน จํานวนเงิน
คน
(ลานบาท)
10
20.08

ค#าตอบแทนรวม
เงินเดือน ค:าวิชาชีพ โบนัส และ
ค:าตอบแทนอื่น เช:น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ค:าใชจ:ายผลประโยชน9พนักงาน

ป 2560
จํานวน
จํานวนเงิน
คน
(ลานบาท)
9
17.65

2 ค#าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน7อื่น
บริ ษั ท ไม: มี น โยบายใหค: า ตอบแทนอื่ น นอกเหนื อ ไปจากค: า ตอบแทนในฐานะกรรมการ หรื อ พนั ก งาน
ซึ่งไดรับจากบริษัทปกติ ไม:มีการใหหุน หุนกู หรือหลักทรัพย9อื่นใดแก:กรรมการและผูบริหารของบริษัท
ค#าตอบแทนของบริษัทย#อย
สําหรับค:าตอบแทนกรรมการของบริษัทย:อยคือบริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด บริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน
ไบโอแมส จํากัด บริษัท สตึก ไบโอแมส จํากัด บริษัท พาราไดซ9 กรีน เอ็นเนอร9ยี จํากัด และ บริษัท ยูดับบลิวซี โซล:าร9
จํากัด จะใชอัตราค:าตอบแทนอัตราเดียวกันทุกบริษัท โดยกําหนดไวดังนี้
1. ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข+าร#วมประชุม)
• ค:าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท ทั้งนี้สําหรับประธานกรรมการบริษัท ที่ไดรับเงินเดือนประจํา แลว
หรือเป;นประธานกรรมการบริษัทในเครือจะไดรับค:าเบี้ยประชุมในการเขาร:วมประชุมครั้งละ 5,000 บาท
แทน
2. กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข+าประชุม)
• ค:าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริษัทท:านใดที่ไดรับเงินเดือนประจําแลวหรือเป;น
พนักงานในเครือ จะไดรับค:าเบี้ยประชุมในการเขาร:วมประชุมครั้งละ 3,000 บาท แทน
ค#าตอบแทนกรรมการบริษัทย#อย ป 2561
ค#าตอบแทน( บาท)
รายชื่อกรรมการ
ตําแหน#ง UKB
SBM
UAB
PGE
UWC
รวม
SOLAR
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
ประธาน 25,000.- 20,000.- 20,000.- 30,000.- 20,000.- 115,000.กรรมการ
2. นายพีรทัศน9 ธนรัชตวัฒนา กรรมการ 6,000.- 3,000.- 3,000.- 6,000.3,000.21,000.3. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
กรรมการ 15,000.- 12,000.- 12,000.- 18,000.- 12,000.69,000.4. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
กรรมการ 15,000.- 12,000.- 12,000.- 18,000.- 12,000.69,000.5. นายดําริ สันตติวงศ9ไชย กรรมการ 15,000.18,000.33,000.6. นายสิริชัย เฉิดฉันท9พิพัฒน9 กรรมการ
30,000.30,000.รวม
76,000.- 47,000.- 47,000.- 120,000.- 47,000.- 337,000.-45-
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
8.5
8.5.1

8.5.2

แบบ 56-1 ประจําป 2561

บุคลากร
จํานวนพนักงานทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั และบริษัทย:อย มีพนักงานทั้งสิ้น 549 คน แยกเป;นดังนี้
พนักงาน
UWC
UKB
SBM
UAB
PGE
ผ:ายผลิต
307
40
25
45
2
สํานักงาน
100
12
15
1
2
รวม
407
52
40
46
4

รวม
130
419
549

การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอย#างมีนัยสําคัญในระยะ 3 ปที่ผ#านมา
- ไม:มี -

8.5.3

ข+อพิพาทด+านแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผ#านมา
- ไม:มี 8.5.4 ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน
ในป? 2561 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย: อ ยไดจ: า ยค: า ตอบแทนในรู ป ของเงิ น เดื อ น เบี้ ย ขยั น และเงิ น พิ เ ศษ โบนั ส และ
ค:าตอบแทนอื่น ๆ เป;นจํานวนเงินรวม 184,471,150.75 บาท
8.5.5

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทและบริษัทย:อย ใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน มาอย:างต:อเนื่อง โดยการเพิ่มทักษะและ
ความรูในการปฏิบัติงานใหกับพนักงานในฝZายงานต:างๆ โดยบริษัทไดกําหนดแผนงานในการจัดส:งพนักงานเพื่อเขาอบรมใน
หลักสูตรต:างๆ
บริษัทและบริษัทย:อย มีแผนการอบรมประจําป? สําหรับพนักงาน โดยฝZายบริหารทรัพยากรบุคคล จะจัดหลักสูตร
การอบรมใหกับพนักงานตามความเหมาะสมกับตําแหน:งหนาที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งมีแบบสํารวจใหพนักงานระบุถึงความ
ตองการหรือความสนใจที่จะอบรม เรื่องใดในแผนที่จัดให การฝ^กอบรมนั้นมีการจัดฝ^กอบรมทั้งภายในบริษัทและนอกสถานที่
รวมทั้งมีการฝ^กอบรมเพิ่มความรูและทักษะการทํางานในการปฏิบัติงานจริงโดยมีหัวหนางานคอยใหคําแนะนําถ:ายทอดความรู
และประสบการณ9ใหกับทีมงาน ในแต:ละป?บริษัทจะตั้งงบประมาณสําหรับดําเนินการในดานนี้ไวทุกป? โดยจัดฝ^กอบรมใหกับ
พนักงานอย:างนอย 6 ชั่วโมง/คน/ป? และจํานวนคนที่ไดรับการอบรมตองไม:นอยกว:า 50% ของจํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป?
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561

ในป? 2561 บริษัทไดจัดอบรมภายในบริษัท ใหกับพนักงานทุกระดับ ในหัวขอต:าง ๆ สรุปที่สําคัญดังนี้
หัวข+อ/หลักสูตร
1. การสรางความผูกพันต:อองค9กร
2. เทคนิคมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ

ผู+รับการอบรม
พนักงานทุกระดับ
ผูจัดการฝZาย/ผูจัดการส:วน
และหัวหนางาน
พนักงานทุกระดับ
พนักงานทุกระดับ
คณะทํางาน IQA
คณะทํางานWT
ฝZายวิศวกรรม
ผูที่เกี่ยวของ
พนักงานธุรการ
พนักงานทุกระดับ
พนักงานทุกระดับ

3. การชุบสังกะสีเพื่อปRองกันการกัดกร:อนของเหล็ก
4. ความปลอดภัยในการทํางานเกีย่ วกับเครื่องจักร
5. เทคนิคการเขียน-ตอบใบCAR อย:างมีประสิทธิภาพ
6. การเขียนแบบดวยโปรแกรม Auto Cad
7. การใชงาน Google Drive & Cloud Computing
8. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานแต:ละหน:วยงาน
9. จริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายต:อตานการทุจริต
คอร9รัปชั่น
10. การดับเพลิงขั้นตนและการฝ^กซอมอพยพหนีไฟ
11. การอนุรักษ9พลังงาน
12. ฝ^กซอมดับเพลิง-หนีไฟ

การฝ^กอบรม
อบรมครบ 6 ชั่วโมง
อบรมไม:ครบ 6 ชั่วโมง
จํานวนพนักงาน ณ สิ้นป? 2560

พนักงานทุกระดับ
พนักงานทุกระดับ
พนักงานทุกระดับ

จํานวนพนักงาน (คน)
311
96
407
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จํานวนชั่วโมง
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

อัตราการฝ^กอบรม
76%
24%
100%
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9.

แบบ 56-1 ประจําป 2561

การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญต:อการสรางระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนินธุรกิจดวยความโปร:งใส
ซื่อสัตย9 รับผิดชอบต:อผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ มีความสามารถในการแข:งขันและเป;นธรรมต:อผูมีส:วนเกี่ยวของทุกฝZาย
เพื่อสรางความเจริญ เพิ่มมูลค:าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแก:ผูถือหุน โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป? 2555 ของตลาดหลักทรัพย9แห:งประเทศไทย ที่มีหลักปฏิบัติ 5 หมวด ปOจจุบันสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 (ก.ล.ต.) ไดออก “หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจด
ทะเบียน ป? 2560” หรือ “Corporate Governance Code for Listed Companies 2017” (CG Code) เพื่อเป;นหลัก
ปฏิบัติที่จะสนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัทนําไปปรับใช ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ9 2562 คณะกรรมการไดมีการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของบริษัท
จํานวน 14 ขอ ที่บริษัทเลือกใชแตกต:างไปจากแนวปฏิบัติ โดยไดอธิบายเหตุผลคําชี้แจงถึงการปฏิบัติที่เลือกใชแตกต:างไปไวใน
รายงานการประชุมแลว
สําหรับหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี (“Corporate Governance Code for Listed Companies 2017” (CG
Code) ป? 2560 มีหลักปฏิบัติ 8 ขอหลัก คือ
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนําที่สรางคุณค:าใหแก:กิจการ
อย:างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 2 กําหนดวัตถุประสงค9 เปRาหมายหลักของกิจการที่เป;นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 5 ส:งเสริมวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย:างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน:าเชื่อถือทางการเงินและการเปBดเผยขอมูล
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส:วนร:วมและการสื่อสารกับผูถือหุน

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู+นําที่สร+าง
คุณค#าให+แก#กิจการอย#างยั่งยืน Establish Clear Leadership Role and
Responsibilities of the Board
คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทในการเป;นผูนําที่ตองดูแลการบริหารกิจการ กําหนดกลยุทธ9ต:างๆเพื่อใหการ
ดําเนินกิจการเป;นไปตามวัตถุประสงค9 และเปRาหมายหลักที่ตั้งไว รวมถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพื่อใหไดผล
ประกอบการที่ ดี โดยมี ขอบั งคั บ กรรมการบริ ษั ทที่ จัด ทํ าขึ้ น โดยมี วั ตถุ ประสงค9เ พื่ อใหการบริ หาร การดํ า เนิ นงานของ
คณะกรรมการบริษัทเป;นไปโดยถูกตองตรงตามวัตถุประสงค9และขอบังคับของบริษัท โดยมีประสิทธิภาพและเพื่อจัดโครงสราง
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อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการใหชัดเจนยิ่งขึ้น ภายใตนโยบายการบริหารงานดวยความเปBดเผย โปร:งใส
และตรวจสอบได และมีขอพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่ใหเป;นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค9 และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวย
ความซื่อสัตย9 สุจริต และเพื่อผลประโยชน9ของบริษัท
2. ติดตามดูแลความเป;นไปในกิจการของบริษัท และอุทิศเวลาเขาร:วมประชุมคณะกรรมการเพื่อใหความเห็นและ
พิจารณากิจการต:างๆ อย:างสม่ําเสมอ
3. รายงานการเขาถื อ หลั ก ทรั พ ย9 บ ริ ษั ท ของตน คู: ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม: บ รรลุ นิ ติ ภ าวะให ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัททราบ และตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการเขาถือหลักทรัพย9บริษัทของตน คู:สมรส และบุตรที่ยังไม:
บรรลุนิติภาวะต:อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
4. เมื่อกรรมการมีส:วนไดเสียไม:ว:าโดยตรงหรือโดยออมในสัญญา หรือในกิจการใดๆ ที่บริษัทไดทําขึ้นในระหว:าง
รอบป?บัญชี ตองแจงใหบริษัททราบ
5. ในกรณีที่กรรมการมีความประสงค9ที่จะซื้อทรัพย9สินของบริษัท ขายทรัพย9สินใหแก:บริษัท หรือทําธุรกิจกับ
บริษัท ไม:ว:าจะดําเนินการในนามของตนเองหรือในนามของผูอื่น ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัททั้งนี้ตอง
ไม:ขัดต:อระเบียบของทางสํานักงานกํากับหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 ตลาดหลักทรัพย9แห:งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ
6. ในการเสนอขายหลักทรัพย9ของบริษัท กรรมการควรตองติดตามดูแลเพื่อใหมั่นใจว:าไดแสดงขอมูลเกี่ยวกับ
ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทตามความเป;นจริง โดยไม:ปกปBดขอความอันควรที่สาธารณชนพึงทราบ
7. ในการยื่นเอกสารต:อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย9 กรรมการตองติดตามดูแลเพื่อให
มั่นใจว:าไดแสดงขอความหรือลงรายการเป;นไปโดยถูกตองตรงตามขอมูลที่ปรากฏอยู:ในสมุดบัญชี ทะเบียนหรือเอกสารอื่นใด
ของบริษัท
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของการเสริมสราง
ค:านิยมเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อใหเป;นวัฒนธรรมองค9กร จึงไดจัดทําจรรยาบรรณทางธุรกิจเป;นลายลักษณ9อักษร เพื่อใหกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงาน ไดเขาใจและตระหนักถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทใชในการดําเนินธุรกิจและใหทุกคนในองค9กร
ใชเป;นกรอบในการปฏิบัติตนอย:างเคร:งครัดเพื่อส:งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต:อหนาที่การงาน ผูถือหุน
เพื่อนร:วมงาน ผูมีส:วนไดเสีย และสังคม รวมถึงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเสี่ยงต:อการขัดจริยธรรม และอาจเป;นเหตุให
เป;นการขัดต:อกฎหมาย

หลักปฏิบัติ 2 กําหนดวัตถุประสงค7 เปiาหมายหลักของกิจการที่เปIนไปเพื่อความยั่งยืน
Define Objectives and Central Ideas
คณะกรรมการไดกําหนดวัตถุประสงค9และเปRาหมายบริษัท เพื่อเป;นแนวทางใหทุกคนในองค9กรปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกัน เปRาหมายของบริษัทคือบริษัทมีนโยบายและแผนงานที่จะปรับปรุงกิจการใหมีประสิทธิภาพเพื่อสรางความ
แข็งแกร:งในฐานะผูนําของธุรกิจเสาส:งไฟฟRาแรงสูงรายแรกของประเทศ และจะขยายกําลังการผลิตรวมทั้งประสิทธิภาพใน
การผลิต เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจเสาส:งไฟฟRาแรงสูง ทั้งในประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียน ในขณะเดียวกัน บริษัท
จะพิจารณาการลงทุนดานพลังงานที่มีศักยภาพ และสามารถสรางความมั่นคงดานรายไดในระยะยาว โดยจะเป;นโครงการที่
สามารถบริหารความเสี่ยงได และมีอัตราผลตอบแทนลงทุนที่ไม:นอยกว:าตนทุนทางการเงินของเงินทุน
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ช#องทางการมีส#วนร#วมของผู+มีส#วนได+เสีย : ผูมีส:วนไดเสียที่เกี่ยวของกับกิจการ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป;น
ตัวบุคคล กลุ:มบุคคล หน:วยงานองค9กร กรณีที่ผูมีส:วนไดเสียมีขอรองเรียน ขอเสนอแนะ หรือขอสงสัยใด ๆ ระบบการ
ควบคุมภายในที่บกพร:องหรือการกระทําผิดกฎหมาย และผิดจรรยาบรรณ สามารถติดต:อสื่อสารแจงกับบริษัท โดยผ:านทาง
คุณมณฑล เชตุวัลลภกุล เลขานุการบริษัท โทร. (02) 0491041 โทรสาร (02) 543-9029 E-mail : monthon@uwc.co.th
และผลการสอบสวนจะรายงานต:อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผูแจงเบาะแส และขอรองเรียนดังกล:าวจะถูกรักษาไวเป;น
ความลับของบริษัท

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร+างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
Strengthen Board Effectiveness
สําหรับป? 2561 หลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป? คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการประชุมเพื่อแต:งตั้ง
คณะกรรมการชุดย:อย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัติกําหนด
โครงสรางกรรมการและจัดสรรตําแหน:งหนาที่กรรมการ โดยคุณสมบัติ ประสบการณ9 ความรูความสามารถของกรรมการแต:
ละคน จะปรากฏตามเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย เป;นผูมี
บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย ดูแลการทํางานของฝZายจัดการ กํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ
บริษัทใหเป;นไปตามแผนงานและเปRาหมายที่วางไว บริษัทไดแบ:งแยกหนาที่ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการชุดต:าง ๆ เพื่อ
ติดตามและดูแลการดําเนินงานของบริษัท
โครงสร+างคณะกรรมการบริษัท
จํานวนกรรมการ
ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหบริษัทมีคณะกรรมการจํานวนไม:นอยกว:า 5 คน และกรรมการไม:นอยกว:ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยู:ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะตองเป;นผูมีคุณสมบัติตามทีก่ ฎหมาย
กําหนด ณ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 8 คน ประกอบดวย
จํานวน (คน)
สัดส#วน
ร+อยละ
ชาย
หญิง
รวม
กรรมการที่เป;นผูบริหาร
3
3
37.5
กรรมการที่ไม:เป;นผูบริหาร
2
2
25.0
กรรมการอิสระ
3
3
37.5
รวม
8
8
100.0
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน คิดเป;นรอยละ 37.5 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป;น
สัดส:วนตามมาตรฐานคือ 33.33 ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
วาระการดํารงตําแหน#ง
คณะกรรมการไดรับการแต:งตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน โดยมีวาระการดํารงตําแหน:งตามขอบังคับของบริษัท (คราวละ
3 ป? ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด) และเมื่อครบวาระแลวอาจไดรับการเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหน:งต:อไปไดอีก
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บริษัทมิไ ดกําหนดอายุของกรรมการบริษัทสําหรับการเลือกตั้งวาระกรรมการ และไม:ไ ดกําหนดวาระการดํารง
ตําแหน:ง เพราะเชื่อว:าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต:ละท:านไม:ไดขึ้นอยู:กับอายุหรือ
จํานวนบริษัทที่ดํารงตําแหน:ง เนื่องจากกรรมการบริษัททุกท:านมีความตั้งใจและมีความรับผิดชอบอย:างเต็มที่ในการปฏิบัติ
หนาที่กรรมการบริษัท ตามที่ไดรับความไววางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน
การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ชอบใหกํ า หนดนิ ย ามความเป; น อิ ส ระของกรรมการซึ่ ง สอดคลองกั บ หลั ก เกณฑ9 ข อง
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน (รายละเอียดเปBดเผยไวในโครงสรางการถือหุนและการจัดการ หัวขออํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท)
จํานวนบริษัทที่กรรมการไปดํารงตําแหน#ง
บริษัทไดเปBดเผยรายละเอียดขอมูลการดํารงตําแหน:งของกรรมการแต:ละท:านในบริษัทอื่นไวในรายงานประจําป?และ
แบบ 56-1 ในขอมูลส:วนบุคคลของคณะกรรมการ ปOจจุบันกรรมการบริษัทจํานวน 8 คน และกรรมการบริษัททุกท:านเป;นผูมี
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ อีกทั้งไดอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใหกับบริษัทอย:างเต็มที่ โดยไดเขาร:วม
ประชุมอย:างสม่ําเสมอทุกครั้ง และทําคุณประโยชน9แก:บริษัทมาโดยตลอด

คณะกรรมการชุดย#อย
คณะกรรมการบริษัทไดแต:งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต:างๆ ที่มีความรูความชํานาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานใน
แต:ละดาน เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจไดว:าบริษัทมีการดําเนินงานและกลั่นกรองงานอย:างรอบคอบ ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต:ละชุดไวอย:าง
ชัดเจน เพื่อดําเนินงานใหเป;นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค9ของบริษัท คณะกรรมการแต:ละชุดจะมีประธาน 1 คน คอย
ดูแลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
● คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป;นอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย9
แห:งประเทศไทยและนิยามของบริษัท จํานวน 3 คน ซึ่งลวนเป;นผูที่มีความรู ความเขาใจ และมีประสบการณ9ทางดานบัญชี
การเงิ น และบริ ห ารเป; น อย: า งดี คณะกรรมการตรวจสอบมี อํ า นาจหนาที่ บทบาทและการปฏิ บั ติ ง านตามกฎบั ต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ เป;นองค9กรอิสระที่ใหการสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลขจัดปOญหาความขัดแยงทางผลประโยชน9ใหเป;นไปอย:างสัมฤทธิ์ผล สอบทานขอมูลทางการเงินที่
เสนอแก:ผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝZายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีขึ้น
กระบวนการตรวจสอบภายในและการสื่อสารกับผูสอบบัญชีของบริษัท มีวาระการดํารงตําแหน:ง 3 ป?
● คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค#าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน ประกอบดวยกรรมการบริษัท 3 คน มีหนาที่รับผิดชอบในการ
พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน:งกรรมการบริษัท และพิจารณารูปแบบและ
หลักเกณฑ9การจ:ายค:าตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง ในรูปแบบคณะกรรมการโดยมีกรรมการบริษัทและ/หรือ
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ผูบริหารซึ่งไดรับการแต:งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทใหดํารงตําแหน:งกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน ภายใต
ระเบียบอํานาจหนาที่ที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว
● คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการบริษัท 5 คน ที่มีความรูความสามารถและประสบการณ9หลายดาน มี
ความเขาใจบทบาทหนาที่ที่ตองรับผิดชอบและมีความเขาใจลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทเป;นอย:างดี
คณะกรรมการบริหาร มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีกรรมการ
บริษัท และ/หรือผูบริหารซึ่งไดรับการแต:งตั้งและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทใหดํารงตําแหน:งกรรมการบริหาร ภายใต
ระเบี ยบที่ค ณะกรรมการบริ ษัทไดกําหนดไว มี วาระการดํ ารงตําแหน:งคราวละ 1 ป? ซึ่ งไดรับการแต:ง ตั้งจากที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการทุกป? ภายหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป?
การสรรหาและแต#งตั้งกรรมการและผู+บริหารระดับสูงสุด
วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต#งตั้งเปIนกรรมกร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
ดํารงตําแหน:งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย:อยต:างๆ ที่ไ ดรับการแต:งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ทดแทนในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ และนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
แต:งตั้งแลวแต:กรณีตามขอบังคับบริษัท
การแต#งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท
วิธีการแต#งตั้ง
- ผ#านที่ประชุมผู+ถือหุ+น
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 23 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุน เลือกตั้งกรรมการตาม
หลักเกณฑ9 และวิธีการ ดังนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีเสียงเท:ากับหนึ่งหุนต:อเสียงหนึ่ง
2. ผูถือหุนแต:ละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยู:ทั้งหมดตาม ขอ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป;น
กรรมการก็ได แต:จะแบ:งคะแนนเสียงใหแก:ผูใดมากนอยเพียงใดไม:ได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป;นผูไดรับการเลือกตั้งเป;นกรรมการเท:าจํานวนกรรมการทีจ่ ะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดั บถัด ลงมา มีคะแนนเท:ากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเป;นประธานเป;นผูออกเสียงชี้ขาด
- ผ#านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 27 กําหนดว:า ในกรณีที่ตําแหน:งกรรมการว:างลงเพราะเหตุ
อื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดเขาเป;น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแต:วาระของกรรมการจะเหลือนอยกว:าสองเดือน บุคคลซึ่งเป;น
เขาเป;นกรรมการแทนดังกล:าวจะอยู:ในตําแหน:งกรรมการไดเพียงเท:าวาระที่ยังเหลืออยู:ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของ
คณะกรรมการตองประกอบดวยคะแนนเสียงไม:นอยกว:า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู:

-52-

รับรองความถูกตอง......................................

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561

วิธีการถอดถอน
- การออกตามวาระ
ตามขอบั ง คั บ บริ ษั ท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 24 กํ าหนดใหในการประชุม สามัญ ประจํา ป? ทุ กครั้ งให
กรรมการออกจากตําแหน:ง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบ:งออกใหตรงเป;นสามส:วนไม:ได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับ
ส:วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหน:งในป?แรก และป?ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิไดตกลง
กันเองเป;นวิธีอื่น ใหใชวิธีจับฉลากกันว:าผูใดจะออก ส:วนป?หลังๆ ต:อไปใหกรรมการคนที่อยู:ในตําแหน:งนานที่สุดนั้นเป;นผูออก
จากตําแหน:ง กรรมการที่จะออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหน:งใหม:ก็ได
- การออกนอกวาระ
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 25 นอกจากกําหนดใหกรรมการพนจากตําแหน:งตามวาระ
ในขอ 24 แลว กรรมการจะพนจากตําแหน:งเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก โดยทําเป;นหนังสือยื่นต:อบริษัทหรือคณะกรรมการ
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก ดวยคะแนนเสียงไม:นอยกว:า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันได ไม:นอยกว:ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงในการประชุมนั้น
5. ศาลมีคําสั่งใหออก
การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท
บทบาท หน+าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป;นผูกํากับดูแลกิจการของบริษัท ใหเป;นไปตามวัตถุประสงค9และเปRาหมายที่ไดกําหนดไวให
เกิดประโยชน9สูงสุดต:อบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาล มีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย วางเปRาหมายแผนงาน งบประมาณ
และกลยุทธ9ทางธุรกิจ ตลอดจนควบคุมการดําเนินงานของบริษัทใหเป;นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่วางไวอย:างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต:ละชุดอย:างชัดเจน จึงมี
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญ ดังนี้
ภาวะผู+นํา และวิสัยทัศน7
คณะกรรมการบริษัท เป;นผูมีความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณ9ที่มีความหลากหลายสาขาและมีความ
เขาใจในบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ ทําใหการปฏิบัติงานเป;นไปอย:างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป;นผูกําหนดนโยบาย
เปRาหมาย และกลยุทธ9ทางธุรกิจ ตลอดจนติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝZายบริหาร โดยนําหลักบรรษัทภิบาล
มาเป;นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค:า และใหผลการดําเนินงานของบริษัทเป;นไปตามวัตถุประสงค9และเปRาหมาย
ที่กําหนดไว เพื่อใหเกิดประโยชน9สูงสุดต:อบริษัทและผูถือหุน มีความเป;นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ มีการ
กําหนดและแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหว:างคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน
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นอกจากนี้ยังกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบ เป;นผูดูแลการปฏิบัติงานของหน:วยงานตรวจสอบภายในโดยตรง
ซึ่งรวมทั้งระบบการควบคุมภายในใหมีความเพียงพอต:อกิจการและดูแลใหมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อรักษา
ผลประโยชน9อย:างเต็มที่ โดยนําหลักบรรษัทภิบาลมาเป;นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค:าใหแก:กิจการและผูถือหุน
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดดําเนินการอย:างต:อเนื่อง เพื่อ
เสริมสรางใหองค9กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร:งใสในการดําเนินธุรกิจ ก:อใหเกิดความเชื่อมั่น ยอมรับจากผูถือ
หุน นักลงทุน บุคคลโดยทั่วไป อันนํามาซึ่งความเจริญกาวหนา ความมั่นคงแก:กิจการ และเป;นประโยชน9ต:อผูถือหุน ผูมีส:วน
ไดเสีย และสังคมโดยส:วนรวม ตลอดจนเป;นการเสริมสรางความกาวหนาแก:พนักงาน
ความขัดแย+งทางผลประโยชน7
บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตย9 มีเหตุมีผลและเป;นอิสระ และทุกคนในองค9กรพึงตัดสินใจใน
การกระทําการใดๆเพื่อประโยชน9ส:วนรวมของบริษัทเป;นสําคัญ ไม:ใชโอกาสจากการเป;น กรรมการ ผูบริหาร พนักงานของ
บริษัทฯ และ/หรือการใชขอมูลและทรัพย9สิน เพื่อแสวงหาประโยชน9ส:วนตน หรือเอื้อประโยชน9ต:อครอบครัว พวกพองหรือ
บุคคลใกลชิด
แนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน9ที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
(1)
หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก:อใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน9
(2)
ในกรณีที่มีรายการเช:นนั้นจําเป;นเพื่อประโยชน9ของบริษัท ใหกระทํารายการนั้นเสมือนการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการหรือพนักงานที่มีส:วนไดส:วนเสียในรายการนั้น จะตองไม:มีส:วนในการพิจารณาอนุมัติ
(3)
ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงเกิดขึ้นจะตองดําเนินการตามระเบียบของบริษัท และหลักเกณฑ9ของตลาด
หลักทรัพย9แห:งประเทศไทย และเปBดเผยขอมูลในเรื่องดังกล:าวอย:างครบถวนเพียงพอ
(4)
ไม:มีการใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเป;นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน9ส:วนตนและในเรือ่ ง
การทําธุรกิจที่แข:งขันกับบริษัท หรือทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
(5)
ไม:ใชขอมูลภายในเพื่อประโยชน9ของตนในการซื้อขายหุนของบริษัท หรือใหขอมูลภายในแก:บุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชน9ในการซื้อขายหุนของบริษัท
ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญและจัดใหมีระบบการควบคุมดานการดําเนินงาน ดานรายงานทางการเงิน และ
ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย โดยกําหนดใหหน:วยงานตรวจสอบภายในมีหนาที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยหน:วยงาน
ตรวจสอบดังกล:าวมีความเป;นอิสระในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความ
เพียงพอของระบบควบคุม ภายในทั้ง 5 ดาน คือ การควบคุ มภายในองค9กร การประเมิ นความเสี่ ยง การควบคุ มการ
ปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม เป;นประจําทุกป?อย:างนอยป?ละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นพองตองกันว:าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมและเพียงพอ ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําป? และแบบ 56-1
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญกับการเขาร:วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและถือเป;นหนาที่สําคัญ เพื่อ
รับทราบและร:วมตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไวเป;นทางการ
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ล:วงหนาตลอดป? โดยกําหนดใหมีการประชุมไม:นอยกว:าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยไดจัดทํากําหนดการประชุมคณะกรรมการ
ล:วงหนาเป;นรายป? มีวาระที่ชัดเจน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะส:งจดหมายเชิญประชุมที่มีการกําหนดระเบียบวาระการประชุมที่
ชัดเจนทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการบริษัททราบเรื่องที่จะ
พิจารณาล:วงหนาไม:นอยกว:า 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดพิจารณาและศึกษาขอมูลอย:างเพียงพอก:อนเขาร:วมประชุม เวนแต:
เป;นกรณีเร:งด:วนเพื่อรักษาผลประโยชน9ของบริษัท อาจมีการแจงล:วงหนานอยกว:า 7 วัน การประชุมแต:ละครั้งจะใชเวลา
ประมาณ 2 ชั่วโมง และในการประชุมกรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอย:างเปBดเผยและมีความเป;นอิสระ โดยประธาน
กรรมการบริษัทเป;นผูประมวลความเห็นและขอสรุปที่ไดจากที่ประชุม และกรรมการผูมีส:วนไดเสียในแต:ละวาระการประชุม
ตองงดออกเสียง หรืองดใหความเห็น หรือไม:เขาร:วมประชุมในวาระนั้นๆ ตามแต:กรณี
เลขานุการบริษัทจะเป;นผูบันทึกการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ:านการรับรองจากที่ประชุมและมีการ
ลงนามรับรองความถูกตองโดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท
บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย:อยจัดทําเป;นลายลักษณ9อักษร และเอกสารดังกล:าว
จะถูกจัดเก็บอยู:ในรูปแบบแฟRมขอมูล ที่เป;นตนฉบับไวที่ สํานักงานของบริษั ท เพื่อความสะดวกสําหรั บกรรมการและผู ที่
เกี่ยวของตรวจสอบอางอิงได
คณะกรรมการตรวจสอบและหน:วยงานตรวจสอบภายใน ไดกําหนดมีการประชุมร:วมกับผูสอบบัญชีของบริษัท เป;น
ประจําทุกไตรมาสนอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนใหกรรมการที่ไม:เป;นผูบริหารสามารถประชุมกันเองโดยไม:มีฝZายจัดการได
เพื่อเปBดโอกาสใหอภิปรายปOญหาต:างๆ
ทั้งนี้ ในป? 2561 มีก ารประชุม คณะกรรมการบริ ษัท จํ านวน 6 ครั้ ง คณะกรรมการบริห าร จํา นวน 12 ครั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 12 ครั้ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน จํานวน 1 ครั้ง
การกํากับดูแลเรื่องการใช+ข+อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัท ไปใชเพื่อประโยชน9ส:วนตนหรือ
ผูอื่น ดังนี้
• บริษัทมีนโยบายใหกรรมการเขาอบรมหลักสูตรสําหรับกรรมการ เพื่อใหทราบภาระ บทบาท หนาที่ของการ
เป;นกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดโดยสมาคมส:งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งใหความรูแก:ผูบริหารในฝZายต:างๆ
เกี่ยวกับหนาที่ผูบริหารที่ตองรายงานการถือหลักทรัพย9ของบริษัท และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย9และ
ตลาดหลักทรัพย9 พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑ9ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย9
• บริษัทดําเนินการแจงใหกรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีของบริษัท ทราบและเขาใจถึงภาระหนาที่ในการ
รายงานการถือครองหลักทรัพย9 และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย9ในบริษัทของตนเอง คู:สมรส และบุตรที่ยังไม:
บรรลุ นิติ ภาวะต:อ สํา นัก งานคณะกรรมการกํา กั บหลัก ทรั พย9 และตลาดหลั กทรัพ ย9 ตามมาตรา 59 แห:ง พระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 พ.ศ. 2535 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห:งพระราชบัญญัติหลักทรัพย9และตลาด
หลักทรัพย9 พ.ศ. 2535
• บริษัทมีนโยบายหามกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญของบริษัท และบริษัทย:อย ซึ่งยัง
ไม:ไดเปBดเผยต:อสาธารณชนเพื่อประโยชน9ของตนเองหรือผูอื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย9ของบริษัท โดยกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานที่อยู:ในหน:วยงานที่ทราบขอมูลภายใน จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพย9ของบริษัทในช:วง 1 เดือน
ก:อนการเปBดเผยงบการเงินต:อสาธารณชน
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หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู+บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
Ensure Effective CEO and People Management
แผนการสืบทอดงาน
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมความพรอมสําหรับบุคลากร ที่จะเป;นผูรับมอบหมายงาน เพื่อทดแทน
ตําแหน:งผูบริหารระดับสูงและผูบังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน:วยงานที่จะเกษียณอายุ จึงจัดใหมีการพัฒนาผูบริหารระดับรองที่
มีศักยภาพทางดานวิสัยทัศน9 ความรูและความสามารถ เพื่อส:งเสริมใหเป;นผูบริหารระดับสูงตามลําดับขั้นตอนต:อเนื่อง การ
พัฒนาจะทําทั้งดานเพิ่มพูนความรูวิชาการ และเรียนรูในการปฏิบัติจริงในสถานการณ9ต:างๆ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ไดมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะ
ถูกส:งเสริมใหเป;นผูบริหารในลําดับต:อไปอย:างต:อเนื่อง
การพัฒนากรรมการและผู+บริหาร
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารไดตระหนักถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบต:อบริษัท ซึ่งบริษัทไดให
ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั่วทั้งองค9กร เพื่อใหสอดคลองกับภาวะผูนําและวิสัยทัศน9ของกรรมการและผูบริหารใหมี
ความรู ความสามารถ และมีศักยภาพ โดยสนับสนุนใหคณะกรรมการและผูบริหารเขาสัมมนาและอบรมในหลักสูตรที่เป;น
ประโยชน9ต:อการปฏิบัติหนาที่ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ รวมถึงการเดินทางไปดูงานต:างประเทศ เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพความเป;นผูนําที่เป;นมืออาชีพ มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่อย:างแทจริง และเป;นตนแบบในการขับเคลื่อน
องค9กรสู:การกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม: เพื่อรับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ
เช:น ขอบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ9ต:าง ๆ ผลการดําเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ไดจัดใหกรรมการใหม:เขาเยี่ยมชมโรงงาน
พรอมทั้งแจก “คู:มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 (ก.ล.ต.)
ใหแก:กรรมการ เพื่อเป;นคู:มือใหแก:กรรมการใหม: รวมทั้งแจกรายงานประจําป? พรอมกับจัดทํา Presentation เพื่อแนะนํา
ลักษณะธุรกิจของบริษัทใหแก:กรรมการใหม:ดวย
บริ ษั ท ใหการสนั บ สนุ น และส: ง เสริ ม ใหมี ก รรมการและผู บริ ห ารของบริ ษั ท ทุ ก ท: า นเขารั บ การอบรมหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) ของ IOD รวมถึงหลักสูตร
อื่นๆ ดวย ซึ่งลวนเป;นประโยชน9ต:อองค9กรและผูเขารับการอบรมเป;นอย:างยิ่ง ซึ่งกรรมการบริษัททั้ง 11 คน ไดผ:านการอบรม
DAP จากสถาบัน IOD แลวทุกคน
รวมถึงผูเกี่ยวของในการกํากับดูแลกิจการ ใหเขารับการอบรมหลักสูตรต:างๆ ที่จัดโดย สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย9แห:งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันต:างๆ ที่เกี่ยวของอย:างต:อเนื่อง
การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพื่อดูแลใหพนักงานมีการออม สําหรับรองรับการเกษียณ โดยบริษัทจะ
จ:ายเงินสมทบใหกับพนักงานที่เป;นสมาชิกของกองทุนในอัตรารอยละ 3 ของค:าจาง
การประเมินผลงานกรรมการผู+จัดการ
คณะกรรมการ กําหนดอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค:าตอบแทน เป;นผูพิจารณากําหนดเกณฑ9
ในการประเมินผลกรรมการผูจัดการและค:าตอบแทน และพิจารณาอนุมัติการประเมินผลและค:าตอบแทนแก:กรรมการ
ผูจัดการ
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หลักปฏิบัติ 5 ส#งเสริมวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย#างมีความรับผิดชอบ
Nurture Innovation and Responsible Business
คณะกรรมการ ใหความสําคัญกับการประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดต:อสังคมและสิ่งแวดลอม การ
ประกอบธุรกิจอย:างมีจริยธรรม ไม:ละเมิดสิทธิของผูมีส:วนไดเสีย บริษัทมีแนวปฏิบัติดังนี้
ความรับผิดชอบต:อพนักงาน : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต:อพนักงานของบริษัทดวยความเป;นธรรม เนื่องจาก
บริ ษั ทตระหนั กดี ว: าพนั กงานเป; นทรั พยากรที่ สํ าคั ญ และมีคุ ณ ค:า ยิ่ งสํ า หรั บ บริ ษั ท และเป; น ปOจ จั ยที่ สํ าคั ญ ในการส: งเสริ ม
ภาพลักษณ9ที่ดีของบริษัท ต:อลูกคา คู:คา ผูถือหุน และผูมีส:วนเกี่ยวของอื่น บริษัทมีนโยบายในการส:งเสริมใหเกิดวัฒนธรรม
องค9กรที่แข็งแกร:ง โดยการสรางคุณค:าเพิ่มของงานที่ปฏิบัติรวมถึงเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ส:งเสริมใหมีการพัฒนาใน
ศักยภาพของพนักงานอย:างต:อเนื่องเพื่อใหเป;นไปตามนโยบายดังกล:าว บริษัทฯ จึงยึดถือหลักการปฏิบัติต:อพนักงานดังนี้
(1) ปฏิบัติต:อพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพต:อความเป;นปOจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป;นมนุษย9
(2) ใหผลตอบแทนที่เป;นธรรมต:อพนักงาน
(3) ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยต:อชีวิตและทรัพย9สินของพนักงานอยู:เสมอ
(4) การแต:งตั้งและโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําดวยความสุจริตใจ และตั้งอยู:บน
พื้นฐานของความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
(5) ใหความสําคัญต:อการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน โดยใหโอกาสอย:างทั่วถึง และสม่ําเสมอ
(6) รับฟOงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะซึ่งตั้งอยู:บนพื้นฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน
(7) ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับต:างๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอย:างเคร:งครัด
(8) หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไม:เป;นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต:อความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน หรือ
คุกคามและสรางความกดดันต:อสภาพจิตใจของพนักงาน
(9) ใหพนักงานรองเรียนในกรณีไม:ไดรับความเป;นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กําหนด
พรอมกันนี้บริษัทจัดใหมีสวัสดิการต:างๆ แก:พนักงาน เพื่อที่จะส:งเสริมใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตและความเป;นอยู:ที่ดี
ขึ้นดังนี้
-

จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต ซึ่งทางสมาชิกจะตองส:งเงินเขากองทุนในอัตรารอยละ
3 ของค:าจาง และจะไดรับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราเดียวกัน
- จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป?
- จัดใหมีแบบฟอร9มพนักงาน
- จัดใหมีรถรับ-ส:งพนักงาน
- จัดใหมีโรงอาหารที่ถูกสุขอนามัย และรานอาหารสวัสดิการราคาประหยัด
- เงินช:วยเหลือกรณีบิดา มารดา พนักงาน เสียชีวิต
- จัดส:งพนักงานไปร:วมอบรม สัมมนากับภายนอกซึ่งจัดโดยหน:วยงานต:างๆ เพื่อเป;นการพัฒนาและเพิ่มความรู
ความสามารถและทักษะในการทํางานใหแก:พนักงานอย:างต:อเนื่อง
- จัดใหมีหองพยาบาลของบริษัท โดยมีพยาบาลวิชาชีพ เวชภัณฑ9และยา
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางาน บริษัทและบริษัทย:อย ใหความสําคัญ
กับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน ดวยการกําหนดนโยบายความปลอดภัยอย:างชัดเจน มีการจัดตั้ง
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คณะกรรการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัย
และสุขอนามัยที่ดีแก:พนักงาน โดยจัดใหมีตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทํางานสม่ําเสมอ มีเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง กลองวงจรปBด (CCTV)
จัดใหมี
อุปกรณ9ปRองกันภัยส:วนบุคคล สําหรับการทํางาน เช:น รองเทา safety หนากากปRองกันความรอนและสารเคมี เป;นตน
นอกจากนี้บริษัทจัดใหมีการฝ^กซอมดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องตนใหแก:พนักงานเป;นประจําทุกป?
คณะทํางานเกี่ยวกับความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด ของบริษัทและบริษัทย#อย มีดังนี้
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
บริษัท/บริษัท
กฎหมายกําหนด
จํานวนพนักงาน
จํานวนกรรมการ (คน)
ย:อย
(คน)
จํานวนลูกจาง
จํานวนกรรมการ
ชาย
หญิง
รวม
(คน)
(คน)
UWC
100 - 499 คน
7
407
14
3
17
UKB
50 - 99 คน
5
52
4
3
7
เจ+าหน+าที่ความปลอดภัยในการทํางานของบริษัทและบริษัทย#อย มีดังนี้
UWC
UKB
SBM
เจาหนาที่ความปลอดภัย
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1. จป. ระดับบริหาร
20
15
35 1
1
1
1
2. จป. ระดับหัวหนางาน 30
10
40 6
2
8
4
4
3. จป. ระดับวิชาชีพ
1
1
2
1
1
รวม
51
26
77 7
3
10 5
5

ชาย
1
1
1
3

UAB
หญิง รวม
1
1
1
3

ช#องทางการสื่อ สารสํ าหรับ พนั กงาน : บริษั ทเปBด โอกาสใหพนัก งานมีช: องทางการสื่อ สาร เพื่อ เสนอแนะ
รองเรียน และแจงปOญหาต:างๆ ระหว:างพนักงานกับผูบังคับบัญชา โดยแจงผ:านทาง ฝZายทรัพยากรบุคคล เพื่อนําเสนอต:อ
ผูบริหารต:อไป
สิทธิมนุษยชน : บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน และจะดําเนินธุรกิจตามหลักการและเจตนารมณ9ที่
ประกาศในปฏิญญาสากลว:าดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ(Universal Declaration of Human Rights) ภายใต
ขอบเขตอํานาจของบริษัท และจะไม:มีส:วนร:วมกับการกระทําใดๆที่ขัดต:อหลักสิทธิมนุษยชน
ทรัพย7สินทางปEญญา : ทรัพย9สินทางปOญญาของบริษัทไดแก: ลิขสิทธิ์ต:างๆ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ความลับ
ทางการคา เป;นสิ่งสําคัญในการรักษาความไดเปรียบทางการแข:งขันของบริษัท ดังนั้น กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน
มี ห นาที่ ป กปR อ ง รั ก ษา และพิ ทั ก ษ9 สิ ท ธิ์ ที่ บ ริ ษั ท มี ต: อ ทรั พ ย9 สิ น ทางปO ญ ญาทั้ ง หมด และใชสิ ท ธิ์ เ หล: า นั้ น อย: า งรั บ ผิ ด ชอบ
นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองเคารพสิทธิ์ที่ชอบดวยกฎหมายในทรัพย9สินทางปOญญาของบุคคลอื่น
ดวย
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ความรับผิดชอบต#อลูกค+า : บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของความพึงพอใจที่มีต:อความสําเร็จของธุรกิจของบริษัท
จึงมีเจตจํานงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความตองการของลูกคาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลาและได
กําหนดเป;นนโยบายและขอปฏิบัติไวดังนี้
(1) ส:งมอบสินคาและใหบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว:าความคาดหมายของลูกคาในราคาที่เป;นธรรม
(2) ใหขอมูลข:าวสารที่ถูกตองและเพียงพอและทันต:อเหตุการณ9แก:ลูกคา เพื่อใหทราบเกี่ยวกับสินคาและบริการ
โดยไม:มีการกล:าวเกินความเป;นจริงที่เป;นเหตุใหลูกคาเขาใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของ
สินคาหรือบริการนั้นๆ
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต:างๆ ที่มีต:อลูกคาอย:างเคร:งครัด กรณีที่ไม:สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ตองรีบแจง
ใหลูกคาทราบเพื่อร:วมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปOญหา
(4) ติดต:อกับลูกคาดวยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป;นที่วางใจไดของลูกคา
(5) จัดใหมีระบบและกระบวนการที่ลูกคารองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ของสินคาและบริการ
รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส:งมอบ และการดําเนินการอย:างถึงที่สุดเพื่อใหลูกคาไดรับการ
ตอบสนองอย:างรวดเร็ว
(6) รักษาความลับของลูกคาและไม:นําไปใชเพื่อประโยชน9ของตนเองหรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
(7) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใชสินคาและบริการของบริษัทใหมีประสิทธิภาพ เป;นประโยชน9กับลูกคาสูงสุด
ความรับผิดชอบต#อคู#ค+าและ/หรือเจ+าหนี้ : บริษัทมีนโยบายที่จะใหการปฏิบัติต:อคู:คา และ/หรือเจาหนี้อย:างเสมอ
ภาคและเป;นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน9สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู:บนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เป;นธรรมต:อทั้ง
สองฝZาย หลีกเลี่ยงสถานการณ9ที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน9 รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ใหขอมูลที่เป;นจริง
รายงานที่ถูกตอง การเจรจาแกปOญหาและหาทางออกตั้งอยู:บนพื้นฐานของความสัมพันธ9ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต:อไปนี้
(1) ไม: ใ ชโอกาสในการเป; น ผู บริ ห ารหรื อ พนั ก งานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ซื้อ จั ด หาบริ ก ารต: า งๆ หรื อ เพื่ อ หา
ประโยชน9ส:วนตน
(2) ไม:เรียก หรือไม:รับ หรือจ:ายผลประโยชน9ใดๆ ที่ไม:สุจริตในการคากับคู:คาอย:างเด็ดขาด
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไข และพันธะสัญญาที่มีระหว:างกันกับคู:คาอย:างเคร:งครัด ไม:บังคับซื้อ-ขาย สินคาหรือจ:าย
ค:าบริการต:อคู:คาแบบไม:เป;นธรรม
คู#แข#งทางการค+า : บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส:งเสริมการแข:งขันทางการคาอย:างเสรีและเป;นธรรม
บริษัทไม:มีนโยบายในการแข:งขันทางการคาโดยใชวิธีการใดๆ ใหไดมาซึ่งขอมูลของคู:แข:งขันอย:างผิดกฎหมาย และ
ขัดต:อจริยธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
(1) ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแข:งขันที่ดี
(2) ไม:แสวงหาขอมูลที่เป;นความลับของคู:แข:งทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไม:เหมาะสม
(3) ไม:ทําลายชื่อเสียงของคู:แข:งทางการคาดวยการกล:าวหาในทางราย
ความรับผิดชอบต#อสังคมและสิ่งแวดล+อม : บริษัทมุ:งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงและผลิตสินคา ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่เป;นมิตรต:อสิ่งแวดลอม โดยมุ:งเนนการคัดสรรวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับมาตรฐานของสินคา และ
ตระหนักถึงความปลอดภัย ของพนักงาน ลูกคา คู:คา สิ่งแวดลอม และชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากองค9กร โดยปฏิบัติตาม
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ขอกําหนดกฎหมาย และขอกําหนดอื่นๆตามแนวปฏิบัติสากล ทั้งนี้บริษัทยังมุ:งเนนในการสรางทัศนคติและวัฒนธรรมองค9กร
เพื่อใหพนักงานมีความรับผิดชอบต:อสังคมที่อยู:ร:วมกัน

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให+มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
Strengthen Effective Risk Management and Internal Control
บริษัทไดใหความสําคัญต:อระบบการควบคุมภายใน ซึ่งพนักงานทุกคนของบริษัทมีบทบาทและความรับผิดชอบ
ร:วมกัน โดยมีการกําหนดภาระหนาที่ความรับผิดชอบ อํานาจการดําเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไวเป;นลาย
ลักษณ9อักษรอย:างชัดเจน ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน การบริหาร การกํากับดูแลการปฏิบัติงานให
เป;นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อก:อใหเกิดความมั่นใจอย:างสมเหตุสมผลว:า ผลสําเร็จของงานจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค9ของบริษัท ดังนี้
1. กลยุทธ9และเปRาหมาย ไดกําหนดไวอย:างชัดเจน สอดคลองและสนับสนุนพันธกิจ (MISSION) ของบริษัท
2. ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค9ที่กําหนดไว โดยมีการบริหารทรัพยากรอย:างมีประสิทธิภาพและคุมค:า
3. รายงานขอมูลที่มีสาระสําคัญ ทั้งดานการเงิน การบริหาร และการดําเนินงาน มีความถูกตองเชื่อถือได
4. การดําเนินงานและการปฏิบัติงาน เป;นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและขอกําหนดที่สอดคลองกับกฎหมาย
และขอบังคับอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ
5. มีความปลอดภัยของทรัพย9สิน บุคลากร รวมทั้งขอมูลในระบบสารสนเทศ
6. มีการกํากับดูแลและการบริหารจัดการที่เหมาะสมมีประสิทธิผล
7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอย:างต:อเนื่อง
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเหมาะสมเพียงพอ จําแนกระบบการควบคุมภายในด+านต#างๆ ดังนี้
1. การควบคุมภายในองค7กร
บริษัทมีโครงสรางองค9กร และสภาพแวดลอมที่ส:งเสริมใหการปฏิบัติงานเป;นไปอย:างมีประสิทธิภาพ และมีการ
ควบคุ มภายในที่เพี ยงพอ มี การแบ:ง แยกหนาที่ ความรับ ผิดชอบของแต:ละฝZายอย:างแน:ชั ด เพื่อประโยชน9 ในการติ ดตาม
ตรวจสอบ ในการดําเนินงาน และมีการปรับปรุงระบบงานย:อยเพื่อใหมีประสิทธิภาพที่รัดกุม และลดการทํางานที่ซ้ําซอน
เพื่อใหทุกฝZายปฏิบัติงานภายใตมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังไดกําหนดเปRาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนในแต:ละป?โดย
คํานึงถึงปOจจัยต:างๆ เช:น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแข:งขัน
2. การประเมินความเสี่ยง
บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามลักษณะของกิจการความเหมาะสมและประเภทของความเสี่ยงโดย
ประเมินจากปOจจัยภายใน ภายนอก เพื่อหามาตรการปRองกัน และบริหารความเสี่ยงใหอยู:ในระดับที่ปลอดภัยต:อกิจการและ
พนักงานที่องค9กรยอมรับได และไม:ส:งผลกระทบต:อการดําเนินงานของบริษัทเป;นสําคัญ
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษัทกําหนดขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการและฝZายบริหารตามลําดับขั้นอย:างชัดเจน รวมถึงกําหนด
อํานาจในการบริหารงานและอนุมัติรายการของแต:ละระดับตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
บริ ษั ท เพื่ อ ใหมี ค วามโปร: งใส ดู แ ลผลประโยชน9 ใ หแก: ผู ถือ หุ นและผู มี ส: ว นไดเสี ย และไม: ก: อ ใหเกิ ด ความขั ด แยงทาง
ผลประโยชน9และผลประโยชน9ทับซอน
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4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข+อมูล
บริษัทมีการบริหารงานโดยนําสารสนเทศที่ทันสมัยและมีระบบการสื่อสารภายใน ภายนอกองค9กร ที่รวดเร็ว
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารไดอย:างรวดเร็ว และไดมีการพัฒนาสารสนเทศอย:างต:อเนื่อง เพื่อสนับสนุน
องค9กรใหมีความคล:องตัวและเพิ่มศักยภาพในระบบงานและตอบสนองต:อการเติบโตของบริษัทที่เห็นไดอย:างชัดเจน
5. ระบบการติดตามการปฏิบัติงาน
บริษัทมีระบบการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานที่ดี เพื่อใหมั่นใจไดว:า มาตรการและระบบการควบคุม
ภายในนั้นมีประสิทธิผลอยู:เสมอสามารถตอบสนองต:อการเปลี่ยนแปลงไดอย:างเหมาะสม ทันเวลา และบริษัทไดจัดใหพนักงาน
ระดับหัวหนางานมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา และยังจัดใหมีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
ฝZายบริหารใส:ใจต:อการบริหารจัดการที่รวดเร็วและสัมฤทธิ์ผลตรงตามเปRาหมาย สามารถรายงานผลต:อคณะกรรมการบริษัท
อย:างชัดเจนและสม่ําเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบ : แสดงความเห็นอย:างเป;นอิสระ พิจารณาเห็นชอบต:อระบบการควบคุมภายในของ
บริษัท โดยทําหนาที่พิจารณาการบริหารงาน การดําเนินงานองค9กร ความเห็นชอบต:อรายงานทางการเงิน ใหคําปรึกษา
ต:างๆ และประเมินงานตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการบริษัทบริหารจัดการองค9กรใหมีการปฏิบัติตามหลักการที่
เหมาะสม เพื่อใหมีการปฏิบัติงานสอดคลองกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย9แห:งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวของ
ผู+ตรวจสอบภายใน : มีหนาที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค9การควบคุมภายใน
โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ร:วมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ในสาระสําคัญอย:าง
เพียงพอ เพื่อใหมีระบบงานหรือกระบวนการทํางาน มีการจัดการอย:างเป;นระบบ และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผูบริหารทุกส:วน
งานมีส:วนร:วมในการพิจารณาวิธีการปรับปรุง/แกไขใหมีวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคลองนโยบายบริษัท และมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ
การดูแลการใช+ข+อมูลภายใน : บริษัทมีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายในของบริษัท เพื่อเป;นการปRองกันไม:ใหนํา
ขอมูลภายในไปใชในทางมิชอบ เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย9 มีความ
รับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสํานึกที่ดีต:อส:วนรวมและต:อตนเอง ไม:ใชตําแหน:งหนาที่แสวงหาประโยชน9เพื่อตนเองและ/หรือผูอื่น
โดยมิชอบ รักษาผลประโยชน9และทรัพย9สินของบริษัท โดยไม:นําขอมูลและทรัพย9สินของบริษัทไปใชเพื่อประโยชน9ของตนเอง
และ/หรือผูอื่น และหามกระทําการอันเป;นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดใหทําธุรกิจแข:งขันกับบริษัทและบริษัทย:อย ทั้งนี้ บริษัท
ยังไดกําหนดโทษสําหรับกรณีที่มีการฝZาฝŠนในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชน9ส:วนตัวไวในระเบียบของบริษัท
โดยมีโทษตั้งแต:การตักเตือนดวยวาจาถึงขั้นเลิกจาง ในป?ที่ผ:านมา กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท ไดปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย:างเคร:งครัด ไม:ปรากฏว:ามีการใชขอมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ
การกําหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย7ของบริษัท : บริษัทมีการกําหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย9ของบริษัท โดย
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่อยู:ในหน:วยงานที่ทราบขอมูลภายในจะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพย9ของบริษัทในช:วง
1 เดือนก:อนเผยแพร:งบการเงินแก:สาธารณชน นอกจากนั้นยังกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหาร (รวมทั้งคู:สมรสและบุตร
ที่ยังไม:บรรลุนิติภาวะ) มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย9 หากมีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย9ของบริษัท
จะตองแจงต:อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 ทราบทุกครั้งภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่มี
การเปลี่ยนแปลงและส:งสําเนาใหเลขานุการบริษัทในป?ที่ผ:านมากรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท ไดปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย:างเคร:งครัด ไม:ปรากฏว:ามีการซื้อขายหุนในช:วงเวลาที่หามมีการซื้อขาย
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การดูแ ลเรื่องการทํ ารายการที่เกี่ ยวโยงกัน : บริษัท ดํา เนิ นการกั บความขัด แยงทางผลประโยชน9 ดวยความ
รอบคอบ มีเหตุมีผล คํานึงถึงประโยชน9สูงสุดของบริษัท และการกําหนดราคาเป;นไปตามเงื่อนไขการคาที่เป;นธรรมเสมือน
การทํารายการกับบุคคลภายนอก ดวยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล:าวดวยความโปร:งใสและปฏิบัติตามหลักเกณฑ9
ของตลาดหลักทรัพย9 โดยกําหนดเป;นนโยบายหนึ่งในการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการเปBดเผยขอมูลเพื่อใหเกิดความเท:าเทียม
กันในการรับทราบขอมูลการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน9 บริษัทดําเนินการตามขั้นตอนการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย9 เรื่อง การเปBดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และกําหนดใหกรรมการบริษัทที่มีส:วนไดเสียตองออกจากหองประชุมและไม:ออกเสียงในวาระนั้น
เพื่อใหกรรมการบริษัทที่ไ ม:มีส:วนไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็นไดอย:างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทจะแจงใหที่ประชุมทราบว:าในวาระดังกล:าวกรรมการบริษัทท:านใดที่มีส:วนไดเสียที่ตองออกจากหอง
ประชุมบาง เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแลวไดเปBดเผย ชื่อ ความสัมพันธ9ของบุคคลที่เกี่ยวโยง การกําหนดราคา มูลค:าของ
รายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต:างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต:อตลาดหลักทรัพย9 ตาม
เวลาที่กําหนดและไดเผยแพร:บนเว็บไซต9ของบริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อใหเกิดความโปร:งใส รวมทั้งมีการบันทึกไวในรายงานการ
ประชุมสามารถตรวจสอบไดบริษัทมีมาตรการควบคุมดูแลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และจํากัดการใหความช:วยเหลือทาง
การเงินกับบริษัทที่ไม:ใช:บริษัทย:อย และไดเปBดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของป? 2561 ไวในรายงานประจําป? และ แบบ 56-1

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน#าเชื่อถือทางการเงินและการเปuดเผยข+อมูล
Ensure Disclosure and Financial Integrity
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการเปBดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน มีคุณภาพน:าเชื่อถือ
เปBดเผยขอมูลอย:างเท:าเทียมกัน โปร:งใสและเป;นธรรม ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใช:ขอมูลทางการเงิน ตลอดจนขอมูล
อื่นที่สําคัญและมีผลกระทบต:อราคาหลักทรัพย9ของบริษัท อันจะมีผลต:อการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีส:วนไดเสียของบริษัท
โดยบริษัทไดเผยแพร:ขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ:านช:องทางของตลาดหลักทรัพย9แห:งประเทศไทยและผ:าน เว็บไซต9
ของบริษัท www.uwcplc.com แบบแสดงรายการขอมูลประจําป? (แบบ56-1) และรายงานประจําป?
โดยเปBดเผยขอมูลเพื่อใหผูมีส:วนไดเสียทุกฝZายเกิดความมั่นใจ ดังนี้
การกํากับดูแลกิจการ : บริษัทไดจัดทําและเปBดเผยจรรณยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งมีการกํากับดูแลตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย9แห:งประเทศไทย ใน 5 หมวด คือ สิทธิของผูถือหุน การปฏิบัติต:อผูถือหุนอย:างเท:าเทียมกัน
บทบาทของผูมีส:วนไดเสีย การเปBดเผยขอมูลและความโปร:งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ข+อมูลสําคัญทั้งข+อมูลทางการเงินและไม#ใช#ข+อมูลทางเงิน : บริษัทไดดําเนินการเปBดเผยขอมูลสําคัญของบริษัท
รวมถึงขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใช:ขอมูลทางการเงินตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย9แห:งประเทศไทย และสํานักงาน
ก.ล.ต. อย:างถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปร:งใส โดยเผยแพร:ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ:านช:องทางตลาดหลักทรัพย9
แห:งประเทศไทย และเว็บไซต9ของบริษัท (www.uwcplc.com) สําหรับงบการเงินประจําป?และงบการเงินประจําไตรมาสได
จัดทําและผ:านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผูสอบบัญชีผ:านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและไดรับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก:อนจะเผยแพร: และนําส:งตลาดหลักทรัพย9แห:งประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งได
เปBดเผยต:อผูถือหุนหรือนักลงทุน ก:อนครบระยะเวลาที่กําหนด ส:วนการเปBดเผยขอมูลที่สําคัญเพิ่มเติมตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีกําหนดไวทุกหมวดในรายงานประจําป? และ แบบ 56-1 และเผยแพร:ไวใน Website ของบริษัท โดยไดมีการดูแล
ปรับปรุงขอมูลใหเป;นปOจจุบันอยู:เสมอ ทั้งยังสามารถ ดาวน9โหลดขอมูลต:างๆ ของบริษัทได
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โครงสร+างการถือหุ+นของบริษัท : บริษัทเปBดเผยรายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปBดสมุดทะเบียน
ผูถือหุนเพื่อประชุมสามัญประจําป?ปOจจุบันก:อนวันประชุม
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน : บริษัทเปBดเผยรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเปBดเผย
ใหทราบถึงผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ที่ผ:านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานต:างๆ ไดแก:
1. การควบคุมภายในองค9กร (CONTROL ENVIRONMENT)
2. การประเมินความเสี่ยง (RISK ASSESSMENT)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (CONTROL ACTIVITIES)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (INFORMATION & COMMUNICATION)
5. ระบบการติดตาม (MONITORING ACTIVITIES)
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต#อรายงานทางการเงิน : คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึง
ความสําคัญของการจัดทํารายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวน และเป;นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปBดเผยขอมูล
ดั ง กล: า วไดผ: า นการตรวจสอบจากผู สอบบั ญ ชี ที่ เ ป; น อิ ส ระ และผ: า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษั ท ก:อ นเผยแพร: ต:อ ผู ถื อ หุน และเพื่ อใหเกิ ดความมั่น ใจคณะกรรมการบริ ษั ท ไดจั ด ทํ ารายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต:อรายงานทางการเงินที่ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
เปBดเผยไวในรายงานประจําป? และแบบ 56-1 ควบคู:กับรายงานของผูสอบบัญชี โดยรายงานดังกล:าวไดแสดงถึงการปฏิบัติ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติสม่ําเสมอ ซึ่งนักลงทุนสามารถใชเป;นขอมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
โครงสร+างการจัดการ : บริษัทเปBดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย:อย
จํานวนครั้งของการประชุม จํานวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต:ละคนเขาร:วมประชุมในป?ที่ผ:านมา และการถือครองหลักทรัพย9
รวมทั้งประวัติการอบรมของกรรมการบริษัท
ค#าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู+บริหาร : คณะกรรมการบริษัทไดรับค:าตอบแทนตามมติที่ไดรับการอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ บริษัทเปBดเผยนโยบายการจ:ายค:าตอบแทนแก:กรรมการบริษัท และผูบริหาร ของบริษัทรวมทั้งรูปแบบ
ลักษณะและจํานวนค:าตอบแทนจากการทําหนาที่ในรายงานประจําป? และในแบบ 56-1 หัวขอโครงสรางการจัดการ หัวขอ
ย:อย ค:าตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ / หรือ การได+มาหรือจําหน#ายไปซึ่งสินทรัพย7 : คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปOญหาความขัดแยงทางผลประโยชน9อย:างรอบคอบดวยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน9สูงสุด
ของบริษัทและผูถือหุน การทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน9 บริษัทไดแจงและเปBดเผยมติที่ประชุมเกี่ยวกับ
รายการดังกล:าวซึ่งมีรายละเอียดครบถวนเพียงพอทันทีเพื่อความโปร:งใส ตามหลักเกณฑ9ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
โดยกรรมการผูมีส:วนไดเสียออกจากหองประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ เพื่อความเป;นอิสระในการตัดสินใจ
การพบปะและสื่อสารข+อมูลระหว#างคณะกรรมการบริหารกับผู+บริหารระดับสูง และผู+บังคับบัญชาสูงสุดของทุก
หน#วยงาน : บริษัทจัดใหมีการประชุมร:วมกันระหว:างคณะกรรมการบริหารกับผูบริหารระดับสูงและผูบังคับบัญชาสูงสุดของ
ทุกหน:วย เป;นประจําทุกเดือน เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของธุรกิจในแต:ละเดือน และเพื่อรับทราบถึงเปRาหมายธุรกิจของ
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องค9กร กลยุทธ9การดําเนินธุรกิจ โดยมีการสื่อสารใหพนักงานทั่วทั้งองค9กรเขาใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พรอมทั้ง
เป;นแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหบรรลุเปRาหมายธุรกิจ
งานดานนักลงทุนสัมพันธ9 : บริษัทไดกําหนดบุคคลที่ทําหนาที่เป;นศูนย9กลางในการเปBดเผยขอมูลสําคัญและข:าวสาร
ต:อนักลงทุนและผูที่เกี่ยวของ โดยสามารถติดต:อไดที่
คุณมณฑล เชตุวัลลภกุล เลขานุการบริษัท
โทรศัพท9 (02) 0491041
โทรสาร (02) 543-9029
E-mail monthon@uwc.co.th

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส#วนร#วมและการสื่อสารกับผู+ถือหุ+น
Ensure Engagement and Communication with Shareholders
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุนทุกราย ส:งเสริมและอํานวยความสะดวกใหผู
ถือหุนใชสิทธิในเรื่องต:างๆ ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐาน และสิทธิที่สมควรไดรับ และไม:กระทําการใดๆ ที่จะเป;นการละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผูถือหุน โดยแต:ละหุนจะมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง ไม:มีหุนใดมีสิทธิพิเศษ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุนที่
สําคัญมีดังนี้
1 สิทธิขั้นพื้นฐาน เป;นสิทธิที่ผูถือหุนไดรับโดยเท:าเทียมตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทและกฎหมายที่
เกี่ยวของ ไดแก: สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุน สิทธิในการเขาร:วมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติเรื่องที่
สําคัญ สิทธิในการมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเขาร:วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออก
เสียงลงคะแนนเพื่อแต:งตั้งหรือถอดถอนกรรมการและกําหนดค:าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต:งตั้ง
ผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค:าสอบบัญชี สิทธิในการรับเงินปOนผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการ
ประชุมผูถือหุน สิทธิในการรับขอมูลข:าวสารของกิจการอย:างเพียงพอ และทันต:อเหตุการณ9
2 สิทธิในการรับทราบข+อมูลข#าวสารที่สําคัญ นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทยังใหความสําคัญในการเปBดเผย
ขอมูลข:าวสารที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปร:งใสแก:ผูถือหุน โดยการเปBดเผยขอมูลข:าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บนเว็บไซต9ของบริษัท www.uwcplc.com และผ:านทางเว็บไซด9ของตลาดหลักทรัพย9 www.set.or.th เพื่อใหผูถือหุนไดรับ
ขอมูลข:าวสารอย:าง
3 สิทธิในการเข+าร#วมประชุมผู+ถือหุ+น คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประชุมผูถือหุน โดยคํานึงถึงสิทธิและ
ความเท:าเทียมกันในการเขาร:วมประชุมของผูถือหุนทุกราย บริษัทจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเป;นประจําทุกป? ภายใน 4 เดือน
นับจากวันที่สิ้นสุดรอบป?บัญชีของบริษัท โดยในป? 2561 จัดประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ที่
อาคารศุภาลัย แกรนด9 ทาวเวอร9 ถนนพระราม 3 โดยจัดใหมีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก:ผูถือหุนที่มาร:วมประชุมดวย ใน
การประชุมทุกป?บริษัทจะคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนตามกฎหมาย ตลอดจนส:งเสริมการใชสิทธิและไม:ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผูถือหุน ดังนี้
ก#อนวันประชุมผู+ถือหุ+น
บริษัทมีการแจงมติกําหนดวาระการประชุมผูถือหุนใหทราบล:วงหนามากกว:า 14 วัน โดยในป? 2561 บริษัทไดแจง
มติคณะกรรมการบริษัทที่กําหนดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป? 2561 ล:วงหนา 2 เดือนก:อนประชุมผูถือหุนโดยแจงวันที่
22 กุมภาพันธ9 2561 บนเว็บไซต9ของบริษัท และผ:านระบบของตลาดหลักทรัพย9แห:งประเทศไทย เพื่อใหผูถือหุนรับทราบ
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และสามารถจัดเวลาในการเขาร:วมประชุม และไดเผยแพร:หนังสือบอกกล:าวนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุม
ทั้งหมดที่มีขอมูลเหมือนกับขอมูลที่บริษัทจัดส:งให ผูถือหุนบนเว็บไซด9ของบริษัท www.uwcplc.com หัวขอแผนกนักลงทุน
สัมพันธ9 ขอมูลนําเสนอต:อนักลงทุน ตั้งแต:วันที่ 21 มีนาคม 2561 เพื่อให ผูถือหุนมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาและทําความเขาใจ
ขอมูลก:อนเขาประชุม อีกทั้งบริษัทมีการจัดส:งหนังสือเชิญประชุมใหแก:ผูถือหุนล:วงหนา 14 วันก:อนวันประชุม รวมถึงไดทํา
การประกาศคําบอกกล:าวนัดประชุมผูถือหุนลงในหนังสือพิมพ9ข:าวหุนติดต:อกัน 3 วัน
สําหรับเอกสารที่จัดส:งใหผูถือหุน ประกอบดวย หนังสือบอกกล:าวนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผูถือ
หุนที่มีรายละเอียดเพียงพอ โดยในแต:ละวาระมีความเป;นมา วัตถุประสงค9และเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท พรอมรายละเอียดประกอบวาระการประชุม ไดแก: รายงานประจําป?ในรูปแบบ CD ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให
เลือกตั้งเป;นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อใหเป;นผูรับมอบฉันทะจากผู
ถือหุน ขอบังคับบริษัทในส:วนที่เกี่ยวของกับการประชุมสามัญผูถือหุน เอกสารหลักฐานที่ผูถือหุนตองนํามาแสดงในการเขาร:วม
ประชุม แผนที่สถานที่การจัดประชุม แบบฟอร9มขอรับรายงานประจําป?แบบรูปเล:ม หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป;นแบบที่
ง:ายไม:ซับซอน และแบบ ข. ซึ่งเป;นแบบที่ผูถือหุนกําหนดทิศทางการลงคะแนนได หรือสามารถดาวน9โหลดแบบฟอร9มหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. หรือแบบใดแบบหนึ่งก็ไดผ:านทางเว็บไซต9ของบริษัท www.uwcplc.com
บริษัทเปBดโอกาสใหผูถือหุนที่มอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาร:วมประชุมแทนสามารถส:งใบมอบฉันทะเป;นการล:วงหนาได
ไม:นอยกว:า 1 วันทําการ ก:อนวันประชุมผูถือหุนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานและการเขาร:วมประชุมเป;น
การล:วงหนา
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป? 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 มีผูมอบฉันทะใหกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ และมอบฉั น ทะใหบุ ค คลอื่ น เป; น ผู ออกเสี ย งแทน (โดยมี จํ า นวนหุ นที่ เ ขาร: ว มประชุ ม ทั้ ง หมด
5,957,467,943 หุน คิดเป;นรอยละ 45.26 ของจํานวนหุนทั้งหมด 13,162,517,864 หุน) ดังนี้
ผูรับมอบฉันทะ
จํานวน (ราย)
จํานวนหุน
สัดส:วนรอยละ
กรรมการอิสระ และ
28
352,536,250
5.92
กรรมการตรวจสอบ
บุคคลอื่น
12
5,175,902,943
86.88
วันประชุมผู+ถือหุ+น
บริษัทไดจัดเตรียมเจาหนาที่ตอนรับและรับลงทะเบียนในจํานวนที่เหมาะสม สําหรับผูถือหุนที่ไม:สามารถเขาร:วม
ประชุมดวยตนเองสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป;นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคน
หนึ่งเขาประชุมแทน เพื่อเป;นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได
บริษัทเปBดใหผูถือหุนที่เขาร:วมประชุมลงทะเบียนล:วงหนา 1 ชั่วโมงก:อนเริ่มประชุม และต:อเนื่องจนถึงวาระการ
ประชุมสุดทาย เพื่อใหสิทธิแก:ผูถือหุนที่มาร:วมประชุมภายหลังจากที่ไดเริ่มประชุมแลวมีสิทธิออกเสียงในวาระที่อยู:ระหว:าง
การพิจารณาและที่ยังไม:ไดลงมติ บริษัทจะแจกบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับผูถือหุนทุกรายเพื่อใชในการลงคะแนนเสียง
นอกจากนี้ก็อํานวยความสะดวกใหแก:ผูถือหุน โดยจัดใหมีอากรแสตมป\เพื่อติดในหนังสือมอบฉันทะโดยไม:คิดค:าใชจ:า ย
รวมทั้งจัดอาหารว:างไวบริการแก:ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ
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การเขาร:วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการใหความสําคัญต:อการประชุมผูถือหุน โดยถือเป;น
หนาที่ที่จะตองเขาร:วมประชุมทุกครั้งยกเวนเจ็บปZวยหรือติดภารกิจสําคัญ ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป? 2561 เมื่อวัน
พุธที่ 25 เมษายน 2561 กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 11 คน เขาร:วมประชุมครบทั้ง 11 คน โดยมีประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน เขาร:วม
ประชุมเพื่อชี้แจงและตอบขอซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมและการดําเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ยังมี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท จํานวน 2 คน คือ นายพิสิฐ ทางธนกุล และนายอาสา โอภาสสัมฤทธิ์ แห:งสํานักงานบริษัท
ไพรซวอเตอร9เฮาส9 คูเปอร9ส เอบีเอเอส จํากัด และที่ปรึกษากฎหมาย นายศักดิ์ชัย วิรุฬห9ชีว จากสํานักงานกฎหมายบรรจง
แอนด9 วิทยา จํากัด เขาร:วมประชุมและเป;นผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนดวย
ก:อนเริ่มการประชุมสามัญผูถือหุน ผูดําเนินการประชุม ทําหนาที่แจงจํานวนและสัดส:วนผูถือหุนที่เขาร:วม
ประชุมดวยตนเองและที่มอบฉันทะ พรอมชี้แจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนของผูถือหุนที่ลงมติ ซึ่งการลงคะแนน
และนับคะแนนเป;นไปอย:างเปBดเผย โดยการออกเสียงลงคะแนนบริษัทจะนับ 1 หุน เป;น 1 เสียงและถือเสียงขางมากเป;นมติ
ยกเวนกรณีการลงมติที่กําหนดใหถือคะแนนเสียงไม:นอยกว:าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือการลงมติที่กําหนดใหถือคะแนนเสียงไม:นอยกว:าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป;นไปตามที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย
การดําเนินการประชุมจะดําเนินตามลําดับวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม โดยไม:มีการเพิ่มวาระการ
ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไม:แจงใหผูถือหุนทราบล:วงหนา อีกทั้งเปBดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิอย:างเท:า
เทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามไดทุกวาระ โดยไดจัดสรรเวลาใหอย:างเพียงพอก:อนลงคะแนนเสียง ในการ
สรุปผลการลงมติแต:ละวาระ ทั้งเห็นดวย ไม:เห็นดวย และงดออกเสียง นอกจากนี้บริษัทไดเปBดโอกาสใหผูถือหุนที่มาร:วม
ประชุมภายหลังจากการเริ่มประชุมแลว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู:และนับเป;นองค9ประชุมตั้งแต:วาระที่ใช
สิทธิในการออกเสียงเป;นตนไป
การลงคะแนนเสียงในแต:ละวาระจะกระทําโดยเปBดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระแจกใหผูถือหุน เพื่อให
กระบวนการนับคะแนนดําเนินการอย:างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะนับคะแนนเฉพาะผูที่ไม:เห็นดวย และ/หรืองด
ออกเสียงเท:านั้น แลวจะนํามาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขาร:วมประชุม ส:วนที่เหลือจะถือว:าเป;นคะแนนที่เห็นดวย
ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งมีผูถือหุนที่ไม:เห็นดวย หรืองดออกเสียง ผูถือหุนดังกล:าวจะลงนามในบัตรลงคะแนน แลวชูบัตร
คะแนนที่ไดรับเมื่อขณะลงทะเบียนขึ้น เจาหนาที่จะบันทึกคะแนน พรอมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไวเป;นหลักฐาน เพื่อความ
โปร:งใสและตรวจสอบ
สําหรับวาระการประชุมผู+ถือหุ+นที่สําคัญ ได+เปuดเผยข+อมูลประกอบไว+ใน “ หนังสือนัดประชุม” ไดแก:
1. การแต#งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทเปBดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิเลือกตั้งกรรมการเป;นรายบุคคล โดยมีขอมูล
เบื้องตนของบุคคลที่เสนอใหเลือกตั้งเป;นกรรมการ พรอมทั้งระบุการดํารงตําแหน:งในกิจการอื่น โดยระบุไวชัดเจนหากเป;น
บริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย:างเดียวกันและเป;นการแข:งขันกับกิจการของบริษัท และจํานวนครั้งการเขาร:วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยไดผ:านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทนแลว
2. ค#าตอบแทนกรรมการ : บริษัทไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนเงินค:าตอบแทนที่เสนอ ซึ่งเป;นไปตามนโยบาย
และเงื่อนไขของค:าตอบแทนกรรมการ ที่ไดผ:านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน
แลวนําเสนอต:อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอวงเงินค:าตอบแทนใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเป;นประจําทุกป? และ
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เปBดเผยค:าตอบแทนกรรมการเป;นรายบุคคลในรายงานประจําป? ซึ่งแสดงอยู:ในหัวขอโครงสรางการถือหุนและการจัดการ ขอ
2. การจัดการ หัวขอย:อยค:าตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร และใน แบบ 56-1 หัวขอโครงสรางการจัดการ ขอ 8.4
ค:าตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
3. การแต#งตั้งผู+สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค#าสอบบัญชี : บริษัทไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อผูสอบบัญชี
สํานักงานสอบบัญชี ความเป;นอิสระ ค:าตอบแทน ความสัมพันธ9กับบริษัท จํานวนป?ที่ทําหนาที่ เหตุผลในการเปลี่ยนผูสอบ
บัญชี (ถามี) และขอมูลเปรียบเทียบค:าตอบแทนของผูสอบบัญชีระหว:างป?ปOจจุบัน กับป?ที่ผ:านมา โดยไดผ:านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปBดเผยค:าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด ทั้งของ
บริษัทและบริษัทย:อย (ถามี)
4. การจ#ายเงินปEนผล : บริษัทไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไร การจ:ายเงิน ปOนผล ซึ่งเป;นไปตาม
นโยบายการจ:ายเงินปOนผลของบริษัทและเหตุผลการเสนองดจ:ายเงินปOนผล
หลังวันประชุมผู+ถือหุ+น
บริษัทเปBดเผยมติที่ประชุมผูถือหุน พรอมผลการลงคะแนนเสียงในแต:ละวาระของการประชุม ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผ:านระบบข:าวของตลาดหลักทรัพย9แห:งประเทศไทย ภายในวันที่ประชุมเสร็จหรือวันถัดไป โดยในการประชุม
สามัญประจําป? 2561 บริษัทแจงมติที่ประชุมหลังการประชุมเสร็จสิ้น คือภายในวันที่ 25 เมษายน 2561
เลขานุการบริษัท บันทึกขอมูลและจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนอย:างถูกตอง ครบถวน มีรายชื่อ
กรรมการบริษัทที่เขาร:วมประชุม / ไม:เขาร:วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คําถามหรือคําตอบหรือขอคิดเห็นโดยสรุป
รายละเอียดในแต:ละวาระไปตามขอเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต:ละวาระ โดยแยกเป;นเห็นดวย
ไม:เห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย รายงานการประชุมดังกล:าวลงนามโดยประธานที่ประชุม และจัดส:งรายงานต:อตลาด
หลักทรัพย9 เอ็ม เอ ไอ (mai) และหน:วยงานที่เกี่ยวของภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถือหุนและไดเผยแพร:ผ:าน
เว็บไซต9ข

9.2

คณะกรรมการชุดย#อย

โครงสรางกรรมการของบริ ษั ท ประกอบดวยคณะกรรมการชุ ด ย: อ ยดั ง นี้ (1) คณะกรรมการบริ ษั ท (2)
คณะกรรมการบริหาร (3) คณะกรรมการตรวจสอบ และ(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต:ละชุดไวอย:าง
ชัดเจน เพื่อดําเนินงานใหเป;นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค9ของบริษัท คณะกรรมการแต:ละชุดจะมีประธาน 1 คน คอย
ดูแลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
● คณะกรรมการบริษัท หมายถึง บุคคลที่ไดรับการแต:งตั้งใหดํารงตําแหน:งกรรมการบริษัท มีหนาที่จัดการกิจการให
เป;นไปตามวัตถุประสงค9 ขอบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผูถือหุน และรับผิดชอบต:อผูถือหุน
องค7ประกอบคณะกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 21 กําหนดใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการ
อย:างนอย 5 คน และกรรมการไม:นอยกว:ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยู:ในราชอาณาจักร และกรรมการ
ของบริษัทจะตองเป;นผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
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ณ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อกรรมการบริษัท
นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
รอยตํารวจโทศิวะรักษ9 พินิจารมณ9
นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล
นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
นายเพียรชัย
ถาวรรัตน9
นายสุรพัฒน9
ชมรัตน9
ดร.นที
นาคธนสุกาญจน9
นายสุธิตศักดิ์
ธนโชติปรมัตถ9

ตําแหน#ง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

อํานาจ-หน+าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหนาที่ใหเป;นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค9และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน ดวย
ความซื่อสัตย9สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน9ของบริษัท
2. กํากับดูแลกิจการ ทบทวนและใหความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ9ที่สําคัญ แผนงานและอนุมัติงบประมาณประจําป?
3. พิจารณา กําหนด แกไข เปลี่ยนแปลงขอบังคับคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาแต:งตั้ง ถอดถอน และมอบอํานาจหนาที่ใหแก:คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ คณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย:อยไปปฏิบัติ
5. พิจารณาแต:งตั้ง และเปลี่ยนแปลง ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
อิสระ และ คณะกรรมการชุดย:อย
6. กํากับดูแล และจัดการแกไขปOญหาความขัดแยงทางผลประโยชน9ของกรรมการบริษัท ผูบริหารรวมทั้งการใชทรัพย9สิน
ของบริษัทไปในทางที่มิชอบ
7. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
8. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและการเปBดเผยขอมูลต:อสาธารณะใหมีอย:างเพียงพอ
9. ดําเนินการใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
10. สอบทานและใหความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน และ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
11. จัดทํารายงานประจําป?ของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต:อการจัดทําและเปBดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานในรอบป?ที่ผ:านมาเพื่อเสนอต:อที่ประชุมผูถือหุน
12. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป?ภายใน 4 เดือน นับแต:วันสิ้นสุดของรอบป?บัญชีของบริษัท
13. กําหนดกรอบอํานาจในการอนุมัติการสั่งจ:าย การสั่งซื้อ การเช:า และการเช:าซื้อทรัพย9สินใหคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
14. พิจารณาและจัดสรรค:าตอบแทนกรรมการตามที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
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15. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมในกิจกรรมจัดหาเงิน บริหารเงิน และการบริหารงาน อาทิ การจัดหาแหล:งเงินกู ระยะยาว
และ/หรือ เงินทุนระยะสั้น ในส:วนที่เกินอํานาจของคณะกรรมการบริหาร
16. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อทรัพย9สินในส:วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ
17. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตในส:วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ
18. พิจารณาและอนุมัติการจัดจางในลักษณะของการจางทําของ ในส:วนที่เกินอํานาจ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการ
19. พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารปรั บ สภาพ ขาย ทํ า ลาย ตั ด บั ญ ชี ซึ่ ง ทรั พ ย9 สิ น ถาวรเสื่ อ มสภาพไม: ส ามารถใชงานได
ในส:วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
20. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพราคา และ/หรือ จํานวน และ/หรือ การทําลายซึ่งสินคาคงเหลือ วัตถุดิบคงเหลือ ที่
เสื่อมสภาพ และ/หรือ ลาสมัย ในส:วนที่เกินอํานาจ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
21. พิจารณาและอนุมัติก:อตั้งบริษัทย:อย และ/หรือ ลงทุนในบริษัทย:อย
22. พิจารณาและอนุมัติก:อตั้งบริษัทร:วม และ/หรือ ลงทุนในบริษัทร:วม
23. กําหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมผูถือหุน รวมทั้งกําหนดระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน วันปBดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุน และเสนออัตราการจัดสรรกําไร เงินสํารองตามกฎหมาย เงินสํารองทั่วไป และ/หรือ เงินปOนผล ตลอดจนทํา
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต:อผูถือหุน
24. พิจารณาแต:งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ/หรือ คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาใหความเห็นเฉพาะเรื่อง
25. พิจ ารณาเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ เ กิ น อํา นาจของคณะกรรมการบริ ห าร กรรมการผู จั ด การ หรือ ตามที่ค ณะกรรมการบริ ษั ท
เห็นสมควร
ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการมีส:วนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน9กับ
บริษัทแม: และ/หรือ บริษัท และ/หรือ บริษัทย:อย และ/หรือ บริษัทร:วม โดยกรรมการซึ่งมีส:วนไดเสียหรือมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน9ดังกล:าวไม:มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ9ของตลาดหลักทรัพย9แห:ง
ประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหน:ายไปซึ่งทรัพย9สิน เป;นตน
● คณะกรรมการตรวจสอบ หมายถึง กรรมการบริษัทที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุน
ใหทําหนาที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเป;นตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับต:างๆ ตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป;นอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย9
แห:งประเทศไทยและนิยามของบริษัท จํานวน 3 คน ซึ่งลวนเป;นผูที่มีความรู ความเขาใจ และมีประสบการณ9ทางดานบัญชี
การเงิ น และบริ ห ารเป; น อย: า งดี คณะกรรมการตรวจสอบมี อํ า นาจหนาที่ บทบาทและการปฏิ บั ติ ง านตามกฎบั ต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ เป;นองค9กรอิสระที่ใหการสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลขจัดปOญหาความขัดแยงทางผลประโยชน9ใหเป;นไปอย:างสัมฤทธิ์ผล สอบทานขอมูลทางการเงินที่
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เสนอแก:ผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝZายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีขึ้น
กระบวนการตรวจสอบภายในและการสื่อสารกับผูสอบบัญชีของบริษัท มีวาระการดํารงตําแหน:ง 3 ป?
ณ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีดังนี้
รายชื่อกรรมการตรวจสอบ

ตําแหน#ง

1. รอยตํารวจโทศิวะรักษ9 พินิจารมณ9
2. นายเพียรชัย
ถาวรรัตน9
3. ดร.นที
นาคธนสุกาญจน9

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายคมวุฒิ พรนราดล เป;นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริษัท เป;นผูมีความรูและประสบการณ9ในการสอบทานความน:าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท และ
ไม:มีความสัมพันธ9ทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพกับทางบริษัท บริษัทย:อย บริษัทร:วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง และไม:ไดดํารงตําแหน:งเป;นกรรมการตรวจสอบบริษัทย:อยหรือบริษัทร:วม กรรมการตรวจสอบที่มีความรูดานบัญชี
การเงินคือ รอยตํารวจโทศิวะรักษ9 พินิจารมณ9 และ ดร.นที นาคธนสุกาญจน9
อํานาจ-หน+าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอย:างถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณบุคลากร และความเป;นอิสระของหน:วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแต:งตั้ง โยกยาย ความดี ความชอบ และการเลิกจาง
หัวหนาหน:วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน:วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทและบริษัทย:อยปฏิบัติตามกฎหมายว:าดวยหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย9 และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานหลักนโยบายต:อตานการทุจริตและคอร9รัปชั่น และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดําเนินการใหฝZายบริหารจัดทํา
กระบวนการในการรับเรื่องรองเรียนและควบคุมดูแลกระบวนการในการรับเรื่องรองเรียนซึ่งครอบคลุมกระบวนการใน
การรับแจงเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม:เหมาะสมหรือในประเด็นอื่นๆ ดวย
5. สอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายต:อตานการทุจริตและคอร9รัปชั่นของบริษัท และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต:งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป;นอิสระเพื่อทําหนาเป;นผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอค:าตอบแทน
ของบุคคลดังกล:าว รวมทั้งเขาร:วมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไม:มีฝZายจัดการเขาร:วมประชุมดวยอย:างนอยป?ละหนึ่งครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน9 และรายการไดมาและจําหน:ายไปซึ่ง
ทรัพย9สินกรณีที่มีนัยสําคัญ ใหเป;นไปตามกฎหมายและขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9ฯ
ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจว:ารายการดังกล:าวสมเหตุสมผลและเป;นประโยชน9สูงสุดต:อบริษัท
8. พิจารณาการเปBดเผยขอมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่ อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน9 และรายการไดมาและจําหน:ายไปซึ่งทรัพย9สิน กรณีที่มีนัยสําคัญ ใหมีความถูกตองครบถวน
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9. สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
10. สอบทานความถูกตองและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับรายงานทางการเงินและการควบคุม
ภายใน
11. ส:งเสริมใหมีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินใหทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
12. สอบทานและใหความเห็นต:อแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของหน:วยงานตรวจสอบภายในหรือหน:วยงานอื่น
ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
13. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปBดเผยไวในรายงานประจําป?ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล:าวตองลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอย:างนอย ดังต:อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เป;นที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
( ) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และระบบการบริหารความเสี่ยง
รวมถึงการปRองกันการเกิดโอกาสทุจริต
( ) ความเห็ นเกี่ ย วกั บการปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว: าดวยหลั กทรั พ ย9 แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย9แ ห: ง ประเทศไทย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย9 หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
( ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
( ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน9
( ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขาร:วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต:ละ
ท:าน
( ) ความเห็ น หรื อ ขอสั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบไดรั บ จากการปฏิ บั ติ ห นาที่ ต ามกฎบั ต ร
(Charter)
( ) รายการอื่นที่เห็นว:าผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
14. ใหมีอํานาจว:าจางที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาใหความเห็นหรือคําปรึกษาในกรณีจําเป;น
15. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย:างนอยป?ละหนึ่งครั้ง
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทไดมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
17. คณะกรรมการตรวจสอบตองประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพรอมทั้ง
ปO ญ หาและอุ ป สรรคที่ เ ป; น เหตุ ใ หการปฏิ บั ติ ง านไม: บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค9 ใ นการจั ด ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ ให
คณะกรรมการบริษัททราบทุกป?
18. คณะกรรมการตรวจสอบควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอย:างต:อเนื่อง และสม่ําเสมอในเรื่องที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดังกล:าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต:อคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต:อบุคคลภายนอก
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● คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค#าตอบแทน หมายถึง กรรมการบริษัท และ/ผูบริหาร ที่ไดรับการแต:งตั้ง
จากคณะกรรมการบริษัท โดยทําหนาที่รับผิดชอบในการพิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารง
ตําแหน:งกรรมการบริษัท และพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ9การจ:ายค:าตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน มีหนาที่รับผิดชอบในการพิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน:งกรรมการบริษัท และพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ9การจ:ายค:าตอบแทนของกรรมการ
และผูบริหารระดับสูง ในรูปแบบคณะกรรมการโดยมีกรรมการบริษัทและ/หรือผูบริหารซึ่งไดรับการแต:งตั้งโดยคณะกรรมการ
บริษัทใหดํารงตําแหน:งกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน ภายใตระเบียบอํานาจหนาที่ที่คณะกรรมการบริษัทได
กําหนดไว
ณ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค#าตอบแทน ของบริษัทมีดังนี้
รายชื่อกรรมการสรรหา และพิจารณาค#าตอบแทน
ตําแหน#ง
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน
2. นายเพียรชัย
ถาวรรัตน9
กรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน
3. นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน
และเลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน
อํานาจ-หน+าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค#าตอบแทน
1. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน:งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย:อยต:างๆ ที่ไดรับการแต:งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทดแทนในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ และ
นําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต:งตั้งแลวแต:กรณีตามขอบังคับบริษัท
2. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ9การจ:ายค:าตอบแทนที่มีใชอยู:ในปOจจุบัน
3. ทบทวนรูปแบบการจ:ายค:าตอบแทนแก:กรรมการทุกประเภท โดยพิจารณาจํานวนเงินและสัดส:วนการจ:ายค:าตอบแทน
ของแต:ละรูปแบบใหมีความเหมาะสม
4. พิจารณาขอมูลการจ:ายค:าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู:ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท
5. กําหนดหลักเกณฑ9การจ:ายค:าตอบแทนใหมีความเหมาะสมเพื่อใหเกิดผลงานตามที่คาดหวัง ใหมีความเป;นธรรมและเป;น
การตอบแทนบุคคลที่ช:วยใหงานของบริษัทประสบผลสําเร็จ
6. พิจารณาใหการจ:ายค:าตอบแทนเป;นไปตามเกณฑ9ที่หน:วยงานทางการกําหนดหรือขอแนะนําที่เกี่ยวของ
7. พิจารณากําหนดเกณฑ9ในการประเมินผลกรรมการผูจัดการและค:าตอบแทน และใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค:าตอบแทนพิจารณาอนุมัติการประเมินผลและค:าตอบแทนแก:กรรมการผูจัดการ
8. กําหนดค:าตอบแทนประจําป?ของกรรมการ และนําเสนอค:าตอบแทนต:อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการ
บริษัทนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
9. พิจารณาการจ:ายค:าตอบแทนใดๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
10. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทนของ
กรรมการและผูบริหารระดับสูง
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● คณะกรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการบริษัทหรือผูบริหารหรือบุคคลที่ไดรับการแต:งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
หรือ กรรมการบริษัท หรือผูบริหารของบริษัทในกลุ:ม บริษัท แคปปBทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร9ค จํากัด (มหาชน) โดยทําหนาที่
ในการดําเนินกิจการ และบริหารกิจการของบริษัทตามอํานาจหนาที่ ที่มีและไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให
เป;นไปตามเปRาหมาย วัตถุประสงค9 และขอบังคับของบริษัท
คณะกรรมการบริหาร มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีกรรมการ
บริษัท และ/หรือผูบริหารซึ่งไดรับการแต:งตั้งและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทใหดํารงตําแหน:งกรรมการบริหาร ภายใต
ระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว มีวาระการดํารงตําแหน:งคราวละ 1 ป? ซึ่งไดรับการแต:งตั้งจากที่ประชุม
คณะกรรมการทุกป? ภายหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป?
ณ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร มีดังนี้
รายชื่อกรรมการบริหาร
ตําแหน#ง
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
รักษาการประธานกรรมการบริหาร
2. นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
กรรมการบริหาร
3. นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล
กรรมการบริหาร
4. นายสุรพัฒน9
ชมรัตน9
กรรมการบริหาร
5. นายสุธิตศักดิ์
ธนโชติปรมัตถ9
กรรมการบริหาร
6. นายโชคชัย
เนียมรัตน9
กรรมการบริหาร
อํานาจ-หน+าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ใหประธานกรรมการบริหาร จัดทําหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ในกรณีที่จําเป;นเร:งด:วนประธานกรรมการบริหารไม:สามารถออกหนังสือนัดประชุมได ใหรองประธานกรรมการบริษัท
ออกหนังสือนัดประชุมคณะกรมการบริหารแทนได
2. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค9 ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง และมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ
3. พิ จ ารณากํ า หนดนโยบาย ทิ ศ ทาง และกลยุ ท ธ9 การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย: อ ย บริ ษั ท ร: ว ม
กําหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน
การประชาสัมพันธ9 และควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานที่แต:งตั้งบรรลุตามเปRาหมาย
4. กําหนดโครงสรางองค9กร อํานาจการบริหารองค9กร รวมถึงการแต:งตั้ง การว:าจา การโยกยาย การถอดถอน
การ
กําหนดเงินค:าจาง ค:าตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิกจาง พนักงานใน
ตําแหน:งผูบริหารในระดับต:างๆ ของบริษัท
5. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําป?ตามที่ฝZายจัดการเสนอก:อนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และอนุมัติ ทั้งนี้ ใหรวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ:ายประจําป? ใน
ระหว:างที่ไม:มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต:อไป
6. อนุ มั ติ ก ารใชจ: า ยเงิ น ลงทุ น ที่ สํ า คั ญ ๆ ที่ ไ ดกํ า หนดไวในงบประมาณรายจ: า ยประจํ า ป? ตามที่ ไ ดรั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว
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มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจ:ายทางการเงินดานสินทรัพย9ฝZายทุน ไม:ว:าจะเป;นการซื้อทรัพย9สินถาวร เครื่องใช
สํานักงาน การซ:อ มแซมและบํารุงรัก ษา การตัดจําหน:า ย/ขายทรัพย9สินถาวร การเช:า/เช:า ซื้อทรัพย9สินเกินกว: า
งบประมาณ ในวงเงินแต:ละรายการไม:เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
นําเสนอแผนขยายธุรกิจ และการร:วมทุนกับบุคคลอื่น ใหกับคณะกรรมการบริษัท
มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจปกติของบริษัท ในวงเงิน
สําหรับแต:ละรายการไม:เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
พิจารณาและอนุมัติการจัดจางในลักษณะของการจางทําของที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาปกติ ในวงเงินไม:เกินตามที่
คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต ในวงเงินไม:เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ขาย ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพย9สินถาวรเสื่อมสภาพไม:สามารถใชงานได ในวงเงินไม:
เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพราคา และ/หรือ จํานวน และ/หรือ การทําลายซึ่งสินคาคงเหลือ วัตถุดิบคงเหลือที่
เสื่อมสภาพ และ/หรือ ลาสมัย ในวงเงินไม:เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
เป; น คณะที่ ป รึ ก ษาฝZ า ยจั ด การในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ นโยบายดานการเงิ น การตลาด การบริ ห ารงานบุ ค คล
และดานการปฏิบัติการอื่นๆ
พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ:ายเงินปOนผลระหว:างกาล หรือ เงินปOนผลประจําป? เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย:างหนึ่งอย:างใด
โดยอยู:ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกล:าวมีอํานาจตามที่คณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรือการมอบอํานาจนั้นๆ ไดตามที่เห็นสมควร
ใหมีอํานาจดําเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัท เช:น การเปBดและปBดบัญชีธนาคาร/สถาบันการเงิน โดยใหมีอํานาจ
กําหนดชื่อผูมีอํานาจลงนามในการลงนามสั่งจ:ายบัญชีธนาคาร รวมไปถึงกําหนดเงื่อนไขในการสั่งจ:ายบัญชีของธนาคาร
ต:างๆ ที่บริษัทไดมีบัญชีอยู:
พิจารณาหาช:องทางทางธุรกิจ หรือบริษัทใหม: เพื่อเพิ่มช:องทางในการลงทุน
พิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส:วนการลงทุนในบริษัทร:วมและบริษัทย:อยเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป;นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไม:รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง หรือรายการใดที่คณะ
กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับคณะกรรมการบริหารมีส:วนไดส:วนเสีย หรือผลประโยชน9ในลักษณะอื่นใด
ขัดแยงกับบริษัทแม:และ/หรือบริษัทและ/หรือบริษัทย:อยและ/หรือบริษัทร:วม ตามกฎเกณฑ9ของตลาดหลักทรัพย9แห:งประเทศ
ไทย และ/หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย9 และตลาดหลักทรัพย9 พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย9และตลาด
หลักทรัพย9 ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล:าวจะตองเสนอต:อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล:าวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายเกี่ยวของกําหนด ยกเวนเป;นการอนุมัติรายการ
ที่มีเงื่อนไขธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป
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การสรรหาและแต#งตั้งกรรมการและผู+บริหารระดับสูงสุด
วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต#งตัง้ เปIนกรรมการ

บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน เพื่อทําหนาที่ในการคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการ
แต:งตั้งเป;นกรรมการและผูบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทนจะพิจารณาจากความรู ความสามารถ
ประสบการณ9ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ และตองมีคุณสมบัติตามเกณฑ9ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และ
ตามประกาศของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย9 แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย9 เพื่ อ เสนอรายชื่ อ ผู ที่ จ ะแต: ง ตั้ ง ต: อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณานําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามขอบังคับของบริษัท สําหรับกรณีที่
มิใช:เป;นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค:าตอบแทน อาจพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเขาเป;น
กรรมการในตําแหน:งที่ว:างลงไดตามขอบังคับของบริษัท
การแต#งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท
วิธีการแต#งตั้ง
- ผ#านที่ประชุมผู+ถือหุ+น
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 23 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุน เลือกตั้งกรรมการตาม
หลักเกณฑ9 และวิธีการ ดังนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีเสียงเท:ากับหนึ่งหุนต:อเสียงหนึ่ง
2. ผูถือหุนแต:ละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยู:ทั้งหมดตาม ขอ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป;น
กรรมการก็ได แต:จะแบ:งคะแนนเสียงใหแก:ผูใดมากนอยเพียงใดไม:ได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป;นผูไดรับการเลือกตั้งเป;นกรรมการเท:าจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัด ลงมา มีคะแนนเท:ากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเป;นประธานเป;นผูออกเสียงชี้ขาด
- ผ#านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 27 กําหนดว:า ในกรณีที่ตําแหน:งกรรมการว:างลงเพราะเหตุ
อื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดเขาเป;น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแต:วาระของกรรมการจะเหลือนอยกว:าสองเดือน บุคคลซึ่งเป;น
เขาเป;นกรรมการแทนดังกล:าวจะอยู:ในตําแหน:งกรรมการไดเพียงเท:าวาระที่ยังเหลืออยู:ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของ
คณะกรรมการตองประกอบดวยคะแนนเสียงไม:นอยกว:า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู:
วิธีการถอดถอน
- การออกตามวาระ
ตามขอบั ง คั บ บริ ษั ท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 24 กํ าหนดใหในการประชุม สามัญ ประจํา ป? ทุ กครั้ งให
กรรมการออกจากตําแหน:ง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบ:งออกใหตรงเป;นสามส:วนไม:ได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับ
ส:วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหน:งในป?แรก และป?ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิไดตกลง
กันเองเป;นวิธีอื่น ใหใชวิธีจับฉลากกันว:าผูใดจะออก ส:วนป?หลังๆ ต:อไปใหกรรมการคนที่อยู:ในตําแหน:งนานที่สุดนั้นเป;นผูออก
จากตําแหน:ง กรรมการที่จะออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหน:งใหม:ก็ได
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- การออกนอกวาระ
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 25 นอกจากกําหนดใหกรรมการพนจากตําแหน:งตามวาระ
ในขอ 24 แลว กรรมการจะพนจากตําแหน:งเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก โดยทําเป;นหนังสือยื่นต:อบริษัทหรือคณะกรรมการ
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก ดวยคะแนนเสียงไม:นอยกว:า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันได ไม:นอยกว:ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น
5. ศาลมีคําสั่งใหออก

9.4

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย#อยและบริษัทร#วม

บทบาท หน+าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป;นผูกํากับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย:อย ใหเป;นไปตามวัตถุประสงค9และเปRาหมายที่ได
กําหนดไวใหเกิดประโยชน9สูงสุดต:อบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาล มีหนาที่ในการทบทวนและใหความเห็นชอบกับนโยบาย กล
ยุทธ9ที่สําคัญ แผนงาน และอนุมัติงบประมาณประจําป? ตลอดจนควบคุมการดําเนินงานของบริษัทใหเป;นไปตามแผนธุรกิจ
และงบประมาณที่วางไวอย:างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การส#งบุคคลเข+าไปเปIนกรรมการ ผู+บริหารในบริษัทย#อย
คณะกรรมการบริหารของบริษัท เป;นผูพิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ9 การดําเนินธุรกิจของบริษัท
ย:อยและบริษัทร:วม กําหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ขยายงาน และควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินงานชองคณะที่แต:งตั้งบรรลุตามเปRาหมาย โดยในบริษัทย:อยจะมีบุคลากร ที่
บริษัทมอบหมายใหทําหนาที่ มีทั้งกรรมการบริษัท และผูบริหาร เพื่อใหการปฏิบัติงานในบริษัทย:อยเป;นไปในทิศทางเดียวกับ
บริษัทแม: และรายงานผลการดําเนินงานต:อกรรมการบริหาร

9.5

การดูแลเรื่องการใช+ข+อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัท ไปใชเพื่อประโยชน9ส:วนตนหรือ

ผูอื่น ดังนี้
• บริษัทมีนโยบายใหกรรมการเขาอบรมหลักสูตรสําหรับกรรมการ เพื่อใหทราบภาระ บทบาท หนาที่ของ
การเป;นกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดโดยสมาคมส:งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งใหความรู
แก:ผูบริห ารในฝZา ยต:างๆ เกี่ยวกั บหนาที่ผู บริหารที่ตองรายงานการถือหลั กทรัพย9ข องบริษัท และบท
กําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑ9ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย9 เอ็ม เอ ไอ (mai)
• บริษัทดําเนินการแจงใหกรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีของบริษัท ทราบและเขาใจถึงภาระหนาที่ใน
การรายงานการถือครองหลักทรัพย9 และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย9ในบริษัทของตนเอง คู:
สมรส และบุตรที่ยังไม:บรรลุนิติภาวะต:อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9
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ตามมาตรา 59 แห:งพระราชบัญญัติหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 พ.ศ. 2535 และบทกําหนดโทษตาม
มาตรา 275 แห:งพระราชบัญญัติหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 พ.ศ. 2535
• บริษัทมีนโยบายหามกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญของบริษัท และบริษัทย:อย ซึ่ง
ยังไม:ไ ดเปBดเผยต:อสาธารณชนเพื่อประโยชน9ของตนเองหรือผูอื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย9ของ
บริษัท โดยกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่อยู:ในหน:วยงานที่ทราบขอมูลภายใน จะตองระงับการซื้อ
ขายหลักทรัพย9ของบริษัทในช:วง 1 เดือนก:อนการเปBดเผยงบการเงินต:อสาธารณชน

9.6

ค#าตอบแทนของผู+สอบบัญชี

9.6.1 ค#าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัท และบริษัทย:อย ไดจ:ายค:าตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก:สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด ในรอบป?
บัญชีที่ผ:านมามีจํานวนเงินดังนี้
รายการ
ชื่อบริษัทผูจ:ายค:าสอบบัญชี
ชื่อผูสอบบัญชี
ค:าสอบบัญชี
บริษัทใหญ: บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดีลอยท9 ทูช โธมัทสุ ไชยยศ
1,706,918
สอบบัญชี จํากัด
บริษัท พาราไดซ9 กรีน เอนเนอยี่ จํากัด
บริษัท ดีลอยท9 ทูช โธมัทสุ ไชยยศ
580,000
บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด สอบบัญชี จํากัด
75,000
บริษัทย:อย บริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส จํากัด
580,000
บริษัท สตึก ไบโอแมส จํากัด
580,000
บริษัท ยูดับบลิวซี โซลาร9 จํากัด
110,000
รวมบริษัทย:อย

1,925,000

9.6.2 ค#าบริการอื่น (Non-audit fee)
บริษัท และบริษัทย:อย ไม:มีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีสังกัด ในรอบป?ที่ผ:านมา และในอนาคตไม:มีการจ:ายค:าตอบแทนของงาน
บริการอื่น อันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไม:แลวเสร็จ
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10.
10.1 นโยบายภาพรวม
บริษัทและบริษัทย:อย ตระหนักและใหความสําคัญของการมีส:วนร:วมในความรับผิดชอบต:อสังคม ในทุกๆดาน
เพราะการดําเนินธุรกิจของกลุ:มบริษัท ย:อมมีผลกระทบต:อสังคมไม:ว:าดานใดดานหนึ่ง บริษัทจึงไดกําหนดระเบียบการ
ปฏิบัติงานในทุกกระบวนการผลิตและการบริการ โดยใหมีผลกระทบต:อสังคม สภาพแวดลอม ผูมีส:วนไดเสียทุกฝZาย นอย
ที่สุดหรือไม:มีผลกระทบเลย และไม:ไดจํากัดเฉพาะส:วนที่เป;นผลกระทบโดยตรงจากการดําเนินธุรกิจของกลุ:มบริษัทเท:านั้น แต:
ยังคํานึงถึงการสรางความมั่นคงใหกับสังคมและสิ่งแวดลอมอย:างยั่งยืนดวย โดยมีหลักการดังนี้
• มุ:งมั่นที่จะปRองกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ การเจ็บปZวย การบาดเจ็บเนื่องจากการทํางาน
ให
ความสําคัญในการปกปRองชีวิต ทรัพย9สินของพนักงานและองค9กร ตลอดจนส:งเสริมสุขภาพและชีวอนามัย ของ
พนักงาน และผูมีส:วนไดเสียอื่น ๆ
• มุ:งมั่นที่จะปกปRองระบบนิเวศน9 โดยการควบคุม ปRองกัน และลดความเสี่ยงตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพในทุก
ๆ กิจกรรมหรือกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตสินคาหรือบริการของบริษัท เพื่อใหความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย กระทบต:อชุมชนหรือสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุดหรือไม:มีผลกระทบเลย
• มุ:งมั่นที่จะปฏิบัติงานภายใตกฎหมายหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ
• มุ:ง เนนการบริห ารคุ ณ ภาพ ดวยเครื่อ งมือ บริ ห ารคุณ ภาพ ตลอดจนมี กระบวนการผลิต สิน คาหรือ บริก ารที่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อส:งมอบสินคาหรือบริการทันตามกําหนดเพื่อใหลูกคาพึงพอใจสูงสุด
• มุ:ง มั่ น ที่ จะดํ า เนิน กิ จ การดวยความซื่ อสั ต ย9 และปลู ก จิต สํ า นึ กใหกั บ พนั ก งานทุ ก ท: า น เพื่ อ ต:อ ตานการทุ จ ริ ต
คอร9รัปชั่น ตลอดจนมุ:งมั่นในการใหความร:วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคสังคม เพื่อสราง
แนวร:วมในการแสดงความรับผิดชอบต:อสังคมส:วนรวม
เพื่อใหบรรลุตามหลักการดังกล:าว บริษัทจึงไดกําหนดแนวความรับผิดชอบต:อสังคมตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย9
แห:งประเทศไทย จัดทําไว 8 หลักการดังนี้
1. การประกอบกิจการดวยความเป;นธรรม
2. การต:อตานการทุจริตคอร9รปั ชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัตติ :อแรงงานอย:างเป;นธรรม
5. ความรับผิดชอบต:อผูบริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
7. การร:วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร: นวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานที่มคี วามรับผิดชอบต:อสังคม สิ่งแวดลอม และผู
มีส:วนไดเสีย

-78-

รับรองความถูกตอง......................................

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561

1. การประกอบกิจการด+วยความเปIนธรรม
บริษัท ใหความสําคัญต:อการปฏิบัติที่เป;นธรรมโดยนําหลักจริยธรรมไปใชกับองค9กรอื่นที่เกี่ยวของในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การต:อตานการทุจริตคอร9รัปชั่น การแข:งขันอย:างยุติธรรม การปฏิบัติอย:างมีความรับผิดชอบต:อสังคม การเคารพต:อสิทธิ
ในทรัพย9สินและสรางสัมพันธภาพที่ดีระหว:างกิจการ หน:วยงานของรัฐ และกิจการที่เกี่ยวของอื่นๆ

2. การต#อต+านการทุจริตคอร7รัปชั่น
บริษัทไดเขาร:วมโครงการแนวร:วมการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต:อตานการทุจริต โดยไดประกาศเจตนารมณ9
แนวร:วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต:อตานการทุจริต ครั้งแรกเมื่อตนป? 2557 พรอม
ดําเนินการต:างๆ เพื่อเขากระบวนการขอรับการรับรอง แต:เนื่องจากการยื่นเอกสารเกินกําหนดเวลา บริษัทจึงไดประกาศ
เจตนารมณ9ใหม:อีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 และ บริษัทไดปรับปรุงนโยบายต:อตานการทุจริตและคอร9รัปชั่นใหม: เพื่อให
ครอบคลุมการทุจริตและคอร9รัปชั่นทุกรูปแบบ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต:อกับผูมีส:วนไดเสีย โดยนโยบาย
ฉบับนี้บังคับใชกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท บริษัทไดยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการ
ต:อตานการคอร9รัปชั่นเพื่อขอรับรองจาก CAC เมื่อไตรมาสที่ 4/2561 ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาใหการรับรองบริษัทตาม
แนวปฏิบัติเพื่อปRองกันการทุจริต ไดแจงมายังบริษัทว:าบริษัทควรปรับปรุงสาระสําคัญของเอกสารประกอบเพิ่มเติม และใหส:ง
เอกสารที่แกไขแลวกลับไปยังคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาในรอบ ไตรมาส 2/2562
คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหมีระบบที่สนับสนุนการต:อตาน
การทุจริตและคอร9รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจว:าฝZายบริหารไดตระหนักและใหความสําคัญกับการต:อตานการทุจริต
คอร9รัปชั่น และปลูกฝOงจนเป;นวัฒนธรรมองค9กร สาระสําคัญของนโยบายต:อตานการทุจริตและคอร9รัปชั่นมีดังนี้
หน+าที่และความรับผิดชอบ
1. ผูบริหารทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบทําใหมั่นใจว:าผูใตบังคับบัญชาของตนไดตระหนักถึงและมีความเขาใจ
นโยบายต:อตานการทุจริตและคอร9รัปชั่นฉบับนี้ โดยไดรับการอบรมอย:างพอเพียงและสม่ําเสมอ
2. พนักงานจะตองปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกับนโยบายต:อตานการทุจริตและคอร9รัปชั่น กรณีมีขอสงสัยหรือพบเห็นการฝZา
ฝŠนนโยบายต:อตานการทุจริตและคอร9รัปชั่นฉบับนี้จะตองรายงานต:อผูบังคับบัญชา หรือผ:านช:องทางการรายงานที่
กําหนดไวตามนโยบายใหขอมูลการกระทําผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุมครองผูใหขอมูลของบริษัท
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
1. บริษัทมีนโยบายต:อตานการใหสินบนและการคอร9รัปชั่นอย:างสิ้นเชิง(Zero-Tolerance Policy) และถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการต:อตานการใหสินบนและการคอร9รัปชั่นในประเทศไทย
2. บริษัทจะไม:เขาไปมีส:วนร:วมในการใหสินบนและการคอร9รัปชั่นทั้งทางตรงและทางออมและมุ:งมั่นที่จะนํา
ระบบที่มีประสิทธิผลมาใชในการต:อตานการใหสินบนและการคอร9รัปชั่น
3. พนักงานของบริษัทตองไม:เขาไปมีส:วนร:วมในการคอร9รัปชั่นการให/รับสินบนแก:/จากเจาหนาที่ของ
รัฐและเอกชน เช:น บุคลากรของบริษัทต:างๆที่มีธุรกรรมร:วมกับบริษัท ทั้งทางตรงและทางออมเพื่อให
ไดมาหรือคงไวซึ่งธุรกิจหรือขอไดเปรียบทางการแข:งขัน
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การช#วยเหลือทางการเมือง
บริษัทไม:ใหการสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/หรือการเขาร:วมกิจกรรม ตลอดจนการส:งเสริมใหพนักงานเขาร:วม
กิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทเพื่อใหไดมาซึ่งความไดเปรียบทางธุรกิจการคา ทั้งนี้ไม:รวมถึงการที่พนักงานเขาร:วม
กิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส:วนบุคคล บริษัทมีนโยบายดําเนินธุรกิจอย:างเป;นกลางไม:ฝOกใฝZทางการเมืองหรือนักการเมืองมือ
อาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง และจะไม:นําเงินทุนหรือความช:วยเหลือในรูปแบบอื่นใดไปเพื่อเป;นการ
ช:วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในขางตน โดยมีวัตถุประสงค9เพื่อเอื้อประโยชน9ทางธุรกิจ
การบริจาคเพื่อการกุศล
อาจทําใหเกิดความเสี่ยงต:อบริษัทเนื่องจากกิจกรรมดังกล:าวเกี่ยวของกับการใชจ:ายเงินโดยไม:มีผลตอบแทนที่มีตัวตน
และอาจจะใชเป;นขออางหรือเสนทางสําหรับการคอร9รัปชั่น และเพื่อไม:ใหการบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค9แอบแฝง
บริษัท จึงกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ9เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม
ไวดังต:อไปนี้
(1) ตองพิ สู จ น9 ไ ดว: า มีกิ จ กรรมตามโครงการเพื่ อ การกุ ศลดั ง กล: า วจริ ง และมี ก ารดํ า เนิ น การเพื่ อ สนั บ สนุ น ให
วัตถุประสงค9ของโครงการประสบผลสําเร็จ และก:อใหเกิดประโยชน9ต:อสังคมอย:างแทจริง
(2) ตองพิสูจน9ไดว:า การบริจาคเพื่อการกุศลดังกล:าวไม:มีส:วนเกี่ยวของกับผลประโยชน9ต:างตอบแทนใหกับบุคคลใด
หรือหน:วยงานใด ยกเวนการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช:น การติดตราสัญลักษณ9 (Logo)
การประกาศรายชื่อ ณ สถานที่จัดงานหรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ9อื่น เป;นตน
(3) ในการบริจาคเพื่อการกุศล จะตองจัดทําแบบคําขอการบริจาคเพื่อการกุศลการใหเงินสนับสนุน และการใหอื่นๆ
(เอกสารแนบ 1) โดยระบุชื่อผูรับบริจาคและวัตถุประสงค9ของการบริจาคพรอมแนบเอกสารประกอบทั้งหมด
เสนอใหผูมีอํานาจอนุมัติของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระดับอํานาจอนุมัติของบริษัท
(4) ตองติดตามขอหนังสือขอบคุณ หรือ ใบอนุโมทนาบัตร หรือ ใบเสร็จรับเงิน เพื่อส:งมอบใหฝZายบัญชีและการเงิน
การให+เงินสนับสนุน
มีวัตถุประสงค9เพื่อธุรกิจในการส:งเสริมตราสินคา หรือชื่อเสียงของบริษัทซึ่งมีความเสี่ยง เนื่องจากเป;นการจ:ายเงิน
สําหรับการบริการหรือผลประโยชน9ที่ยากต:อการวัดผลและติดตามเงินสนับสนุนอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวของกับการใหสินบน
บริษัทจึงกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ9เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทานและรายละเอียดการควบคุมรวมทั้งการ
ประเมินผลที่ไดรับไว ดังต:อไปนี้
(1) ตองพิสูจน9ไดว:า ผูขอเงินสนับสนุนไดทํากิจกรรมตามโครงการดังกล:าวจริง และเป;นการดําเนินการเพื่อสนับสนุน
ใหวัตถุประสงค9ของโครงการประสบผลสําเร็จ และก:อใหเกิดประโยชน9ต:อสังคมอย:างแทจริง
(2) ตองพิสูจน9ไดว:า การใหเงินสนับสนุนหรือประโยชน9อื่นใดที่สามารถคํานวณเป;นตัวเงินไดเช:น การใหที่พักและ
อาหาร เป;นตน ไม:มีส:วนเกี่ยวของกับผลประโยชน9ต:างตอบแทนใหกับบุคคลใด หรือหน:วยงานใด ยกเวนการ
ประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป
(3) ในการใหเงินสนับสนุน จะตองจัดทําแบบคําขอการบริจาคเพื่อการกุศลการใหเงินสนับสนุน และการใหอื่นๆ
(เอกสารแนบ 1) โดยระบุชื่อผูรับการสนับสนุนและวัตถุประสงค9ของการสนับสนุนพรอมแนบเอกสารประกอบ
ทั้งหมดเสนอใหผูมีอํานาจอนุมัติของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระดับอํานาจอนุมัติของบริษัท
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(4) ตองติดตามขอหนังสือขอบคุณ หรือ ใบเสร็จรับเงิน หรือ ภาพถ:ายกิจกรรม เพื่อส:งมอบใหฝZายบัญชีและการเงิน
การรับและให+ของขวัญ ค#ารับรอง ค#าบริการต#างๆ หรือประโยชน7อื่นใด
(1) บริษัทตระหนักดีว:าการสรางความสัมพันธ9ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป;นสิ่งสําคัญที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จอย:าง
ต:อเนื่องของบริษัท
(2) พนักงานสามารถให/รับของขวัญแก:/จากบุคคลใดๆได หากเขาเงื่อนไขทุกขอดังต:อไปนี้
(2.1) ไม:เป;นการกระทําโดยตั้งใจเพื่อครอบงํา ชักนํา หรือ ตอบแทนบุคคลใดๆเพื่อใหไดมาซึ่งความ
ไดเปรียบใดๆผ:านการกระทําที่ไม:เหมาะสม หรือเป;นการแลกเปลี่ยนอย:างชัดเจนหรือแอบแฝง
เพื่อใหไดมาซึ่งการช:วยเหลือหรือผลประโยชน9
(2.2) เป;นการใหในนามบริษัท ไม:ใช:ในนามของพนักงาน
(2.3) ไม:เป;นของขวัญที่อยู:ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท:าเงินสด (เช:น บัตรของขวัญหรือบัตรกํานัล)
(2.4) เหมาะสมกับสถานการณ9 เช:น การใหของขวัญเล็กๆ นอยๆ ในช:วงเทศกาลสงกรานต9 ตรุษจีน หรือ
ป?ใหม: ซึ่งถือเป;นธรรมเนียมปกติ
(2.5) เป;นการใหเปBดเผย ไม:ปกปBด
(3) การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และค:าใชจ:ายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระทําได
แต:ตองใชจ:ายอย:างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบไดและปฏิบัติตามขั้นตอนตามขอกําหนดค:าใชจ:ายในการ
ทํางาน
(4) พนักงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลค:าไดไม:เกิน 5,000 บาท ในกรณีที่ไม:สามารถปฏิเสธและจะตองรับของขวัญ
ซึ่งมีมูลค:าเกินกว:า 5,000 บาท ตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบ โดยใชแบบรายงานการรับของขวัญ (เอกสาร
แนบ 2) และนําส:งของขวัญดังกล:าวแก:ฝZายทรัพยากรบุคคล เพื่อนําไปเป;นของรางวัลใหแก:พนักงานหรือบริจาค
เพื่อการกุศลตามความเหมาะสม
บริษัทและบุคคลที่มีความเกี่ยวข+องทางธุรกิจ
(1) บริษัทย:อยและบริษัทในเครือที่บริษัทมีอํานาจในการควบคุม
บริษัทจะแจงและใหการสนับสนุนใหบริษัทย:อยและบริษัทในเครือที่บริษัทมีอํานาจในการควบคุมปฏิบัติตาม
นโยบายการต:อตานการใหสินบนและการคอร9รัปชั่น
(2) ตัวแทนและตัวกลางทางธุรกิจ
หามพนักงานว:าจางตัวแทนหรือตัวกลางทางธุรกิจใดๆโดยมีวัตถุประสงค9เพื่อกระทําการใหสินบนหรือการ
คอร9รัปชั่น
(3) ผูจัดจําหน:ายสินคา/ใหบริการและผูรับเหมา
บริษัทจะจัดใหมีการจัดซื้อจัดหาสินคา/บริการดวยความเป;นธรรมและโปร:งใส รวมทั้งจะดําเนินการประเมินเพื่อ
คัดเลือกผูจัดจําหน:ายสินคา/ใหบริการและผูรับเหมาดวยความรอบคอบ ทั้งนี้ บริษัทจะแจงใหผูจัดจําหน:าย
สินคา/ใหบริการและผูรับเหมารับทราบนโยบายฉบับนี้ และบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะบอกยกเลิกการจัดซื้อและ
ว:าจางหากพบว:าผูจัดจําหน:ายสินคา/ใหบริการและผูรับเหมากระทําการคอร9รัปชั่นหรือใหสินบน
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การอบรมและการสื่อสาร
พนักงานทุกคนจะไดรับการอบรมเกี่ยวกับการต:อตานการทุจริตใหสินบนและการคอร9รัปชั่นอย:างสม่ําเสมอ เพื่อให
ตระหนักถึงนโยบายต:อตานการทุจริตและคอร9รัปชั่น โดยเฉพาะรูปแบบต:างๆของการทุจริตใหสินบน ความเสี่ยงจากการเขาไป
มีส:วนร:วมในการใหสินบน ตลอดจนวิธีการรายงานกรณีพบเห็นหรือสงสัยว:ามีการใหสินบนหรือคอร9รัปชั่น
พนักงานทุกคนจะไดรับสําเนานโยบายต:อตานการทุจริตและคอร9รัปชั่นเพื่อช:วยใหมั่นใจว:าไดรับทราบและเขาใจถึง
นโยบายของบริษัทในการต:อตานการทุจริตใหสินบนและการคอร9รัปชั่น นอกจากนี้ ยังสามารถหาอ:านนโยบายรวมทั้งขอมูล
ล:าสุดที่ปรับปรุงแกไขไดจากเว็บไซต9ของบริษัท www.uwcplc.com บริษัทจะแจงใหพนักงานทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลที่สําคัญ
การอบรมใหความรูเกี่ยวกับนโยบายต:อตานการทุจริตและคอร9รัปชั่น จะเป;นส:วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก:อน
การเขารับตําแหน:งของพนักงานใหม:ทุกคนของบริษัท
การรายงานการพบเห็นการทุจริตให+สินบนและการคอร7รัปชั่น
หากพนักงานมีขอสงสัยหรือมีหลักฐานว:ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทําการในนามบริษัท ไดเขาไปมีส:วนร:วมในการ
ทุจริตใหสินบนหรือการคอร9รัปชั่น จะตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยทันทีหรือรายงานผ:านช:องทางการแจงเบาะแส
ของบริษัท เมื่อบริษัทไดรับการรายงานแลว จะดําเนินการอย:างจริงจัง และจะไม:ดําเนินการลงโทษใดๆกับพนักงานที่ใหขอมูล
ดวยเจตนาสุจริต
การปกปiองดูแลพนักงาน
1. บริษัทใหความมั่นใจกับพนักงานว:าจะไม:มีพนักงานคนใดตองถูกลดตําแหน:ง ลงโทษหรือไดรับผลกระทบใดๆ
จากการปฏิเสธการใหสินบนถึงแมว:าการปฏิเสธดังกล:าวจะทําใหบริษัทสูญเสียธุรกิจ หรือพลาดโอกาสในการได
ธุรกิจใหม: บริษัทเชื่อว:านโยบายไม:ยอมรับการใหสินบนและการคอร9รัปชั่นอย:างสิ้นเชิงจะช:วยสรางคุณค:าใหแก:
บริษัท นอกจากนี้ บริษัทไม:ยินยอมใหผูใดมากระทําการข:มขู: คุกคาม หรือหน:วงเหนี่ยวพนักงานที่ตั้งใจปฏิบัติ
ตามนโยบายฉบับนี้
2. หากพนักงานเชื่อว:าตนเองถูกข:มขู: คุกคาม หรือหน:วงเหนี่ยว ใหรายงานต:อผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือ
หั ว หนาฝZ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลโดยทั น ที และหากว: า ยั งไม: ไ ดรั บ การแกไข ใหรายงานผ: า นช: อ งทางการแจง
เบาะแสของบริษัท
การฝ|าฝ}นนโยบาย
บริษัทจะดําเนินการลงโทษทางวินัยแก:พนักงานผูฝZาฝŠนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงผูบังคับบัญชาโดยตรงที่
เพิกเฉยต:อการกระทําผิดหรือรับทราบว:ามีการกระทําผิดแต:ไม:ดําเนินการจัดการใหถูกตอง ซึ่งมีบทลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นให
ออกจากงาน การไม:ไดรับรูถึงนโยบายฉบับนี้และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ไม:สามารถใชเป;นขออางในการไม:ปฏิบัติตามได
การกํากับติดตามและสอบทาน
สํานักตรวจสอบภายใน จะตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต:างๆอย:างสม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจว:า
ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลในการต:อตานการใหสินบนและการคอร9รัปชั่น ทั้งนี้จะหารือผลการตรวจสอบร:วมกับ
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บุคคลที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางการแกไขที่เหมาะสม และจะรายงานใหฝZายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบไดรับทราบ
ต:อไป
ช#องทางการรับแจ+งเบาะแส หรือร+องเรียนการทุจริตคอร7รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการ และ/หรือ เลขานุการ
บริษัท เป;นผูพิจารณารับเรื่องแจงเบาะแส ขอรองเรียนการกระทําที่อาจทําใหเกิดความสงสัยไดว:าเป;นการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิด
ขึ้นกับบริษัทโดยทางตรง หรือทางออม โดยผ:านช:องทางการรับเรื่องที่กําหนดไวในนโยบายฉบับนี้
โดยผูรองเรียนจะตองระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน พรอมชื่อ ที่อยู: และหมายเลข
โทรศัพท9ที่สามารถติดต:อได ส:งมายังช:องทางรับเรื่อง ดังนี้
1. แจงผ:านช:องทาง อีเมล9ของ เลขานุการบริษัท ที่ monthon@uwc.co.th
2. ส:งไปรษณีย9 ปBดผนึก มายัง
2.1.
คุณธีรชัย ลีนะบรรจง
“กรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค9กร” หรือ
2.2.
คุณมณฑล เชตุวัลลภกุล “เลขานุการบริษัท”
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
247 ถนนร:มเกลา แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
บุคคลที่สามารถแจงเบาะแส หรือผูรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต คือผูมีส:วนไดเสียทุกกลุ:มของบริษัท ไดแก: ผูถือหุน ลูกคา
คู:แข:งทางการคา เจาหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผูบริหารและพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ไม:ว:าท:านจะแจงดวยวิธีใดดังกล:าว
ขางตน จะไดรับการปกปRองและคุมครองสิทธิตามกฎหมาย หรือแนวทางที่บริษัทกําหนดไว
มาตรการคุ+มครองผู+ร+องเรียน หรือผู+แจ+งเบาะแสการทุจริตคอร7รัปชั่นและการรักษาความลับ
(1) บริษัทจะเก็บขอมูลและปกปBดชื่อ ที่อยู:หรือขอมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผูรองเรียนหรือผูใหขอมูลได และเก็บรักษา
ขอมูล ของผู รองเรี ยนและผูใหขอมูล ไวเป; น ความลับ โดยจํ ากั ดเฉพาะผู มีห นาที่ รับ ผิด ชอบในการดํา เนิ นการ
ตรวจสอบเรื่องรองเรียนเท:านั้นที่สามารถเขาถึงขอมูลดังกล:าวได
(2) ผูไดรับขอมูลจากการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน มีหนาที่เก็บรักษาขอมูล ขอรองเรียนและเอกสาร
หลักฐานของผูรองเรียนและผูใหขอมูลไวเป;นความลับ หามเปBดเผยขอมูลแก:บุคคลอื่นที่ไม:มีหนาที่เกี่ยวของ เวนแต:
เป;นการเปBดเผยตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนด
(3) บริษัทจะเปBดเผยขอมูลเท:าที่จําเป;น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูรายงานแหล:งที่มาของ
ขอมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวของ
(4) ผูที่ไดรับความเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป;นธรรม
การเผยแพร#นโยบายการต#อต+านการทุจริตและคอร7รัปชั่น
เพื่อใหทุกคนในองค9กรไดรับทราบนโยบายการต:อตานการทุจริตและคอร9รัปชั่น บริษัทจะดําเนินการดังต:อไปนี้
(1) บริษัทจะติดประกาศนโยบายการต:อตานการทุจริตและคอร9รัปชั่น ณ กระดานประชาสัมพันธ9ของบริษัททุกแห:ง
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(2) บริษัทจะเผยแพร:นโยบายการต:อตานการทุจริตและคอร9รัปชั่น ผ:านช:องทางการสื่อสารของบริษัท เช:น จดหมายอิเล็กทรอนิกส9 (e-mail) เว็บไซต9บริษัท รายงานการเปBดเผยขอมูลประจําป? (56-1) รายงานประจําป? (56-2) และ
แผ:นพับ เป;นตน
(3) บริษัทจะจัดใหมีการอบรมนโยบายการต:อตานการทุจริตและคอร9รัปชั่น ใหแก:พนักงานใหม: และบรรจุลงในคู:มือ
พนักงาน
(4) บริษัทจะทบทวนนโยบายการต:อตานทุจริตและคอร9รัปชั่นทุกป?

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทไดดําเนินการและบริหารงานอย:างรอบคอบ เคารพต:อกฎหมาย ปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชน และตระหนัก
ว:าจะส:งผลกระทบต:อการละเมิดสิทธิของพนักงาน ชุมชน และสังคมอย:างไรบาง พรอมทั้งหามาตรการปRองกันกํากับดูแล
กิจการ เพื่อไม:ใหสรางปOญหาที่อาจส:งผลทําใหเกิดการละเมิดสิทธิของผูที่เกี่ยวของ

4. การปฏิบัติต#อแรงงานอย#างเปIนธรรม
บริษัท คํานึงถึงพนักงานว:าเป;นทรัพยากรที่มีความสําคัญในการที่จะนําพาองค9กรให เติบโต แข็งแกร:ง และสามารถ
ดําเนินธุรกิจไปสู:ความสําเร็จได บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เป;นไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวกับดาน
แรงงานในการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีจิตสํานึกที่ดี ทําประโยชน9เพื่อสังคมส:วนรวม โดยการจัด
อบรมใหความรู เพิ่มพูนทักษะ แก:พนักงานในทุกระดับตามความเหมาะสมกับตําแหน:งหนาที่

5. ความรับผิดชอบต#อผู+บริโภค
บริษัท มุ:งมั่นในการปฏิบัติทางดานการตลาดที่เป;นธรรม โดยนําเสนอผลิตภัณฑ9ที่มีคุณภาพ พรอมทั้งการบริการ
ก:อนและหลังการขาย เปBดรับขอเสนอแนะ และขอรองเรียนของลูกคา เพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุด

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล+อม
บริษัท ใหความสําคัญและคํานึงถึงผลกระทบต:อสิ่งแวดลอม ดังนั้นในกระบวนการผลิตต:างๆ บริษัทจึงกําหนด
แนวทางและการปฏิบัติไ วชัดเจนเพื่อใหทุกกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพใชทรัพยากรอย:างคุมค:าไม:ก:อใหเกิดมลพิษสู:
สิ่งแวดลอม

7. การร#วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัท ตระหนักถึงความเป;นส:วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคม ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ ช:วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน9แก:ชุมชน รวมถึงการพัฒนาสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคมเพื่อความเป;นอยู:ที่ดีขึ้น ดวยการจางงาน
และการมีกิจกรรมร:วมกับชุมชนเพื่อก:อใหเกิดความมั่นคงและเขมแข็งของชุมชน

กิจกรรมส#งเสริมสังคม และสาธารณประโยชน7
บริษัทมีนโยบายที่ใหความสําคัญในเรื่องของชุมชนเป;นอย:างมาก ทั้งการร:วมสนับสนุนกิจกรรมต:างๆของชุมชน
หน:วยงานราชการ วัด เป;นตน
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บริษัทย:อย ร:วมสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห:งชาติ
โรงไฟฟRา ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส ไดร:วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กกับเทศบาลตําบลบานโพธิ์
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โรงไฟฟRา ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส และโรงไฟฟRา สตึก ไบโอแมสไดร:วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กกับ
เทศบาลตําบลดอนมนต9 อ.สตึก จ.บุรีรัมย9

กุมภาพันธ7 2561 บริษัทไดร:วมสบทบทุนเพื่อการก:อสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาเพื่อเป;นศูนย9การรักษาพยาบาลดานเวชศาสตร9ฉุกเฉิน และอุบัติเหตุที่ทันสมัย
นอกจากนี้ ยังเป;นศูนย9กลางการรับ - ส:งต:อ การรักษาพยาบาลใหกับประชาชนทั่วไป รวมถึงเจาหนาที่
ทหารที่ไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่สนาม
กันยายน 2561

บริษัทไดร:วมสบทบทุนโครงการสรางศูนย9แพทย9ศาสตร9และการเรียนรูเพื่อผูสูงอายุ ถนนเลียบคลองปทุม
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีพัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งศูนย9แพทย9นี้ ยังเป;นศูนย9เรียนรูใหกับเยาวชนไดศึกษา
เรียนรูในการดูแลผูสูงอายุอย:างถูกวิธีดวย
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บริษัทย:อย โรงไฟฟRา ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส และสตึก ไบโอแมส ใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมใน
ชุมชน โดยบริ จาคน้ําดื่ม ใหกั บวัด นาลาวราษฎร9 อํานวย ในงานพิธี ผูกพั ทธสี มา และมอบน้ํ าดื่ม ใหกั บ
เทศบาลดอนมนต9 จ.บุรีรัมย9 ในการจัดกิจกรรมต:างๆ ของเทศบาล

กิจกรรมสนับสนุนการศึกษา
บริษัทตระหนักและใหความสําคัญของการศึกษา ซึ่งเป;นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด คุณธรรมของ
เยาวชน ใหเป;นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ บริษัทจึงใหความสําคัญในการสนับสนุนการศึกษา เพื่อใหเยาวชนมีความพรอมในการ
เรียนรูและสามารถพัฒนาตนเองได
พฤศจิกายน 2561 โรงไฟฟRา ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส ไดร:วมบริจาคเงินใหกับโรงเรียนบานหญาคาเหนือ อ.โนนสูง
จ.นครราชสีมา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เพื่อปรับปรุงซ:อมแซม
อาคารเรียนใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ใหมีอาคารเรียนที่พรอมใชงานไดอย:างสมบูรณ9

กิจกรรมการฝ•กอบรมอื่นๆ
23 สิงหาคม 2561
โรงงานร:มเกลาไดจัดการอบรมขั้นตอนการปฏิบตั ิงานส:วนชุบสังกะสีเพื่อเพิ่มทักษะความชํานาญใน
การทํางานแก:พนักงาน ณ โรงงานร:มเกลา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพ
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3 กันยายน 2561

โรงไฟฟRา ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส ไดส:งพนักงานเขาฝ^กอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความชํานาญงาน ผูควบคุม
ประจําหมอ (Boiler Operator) ณ ศูนย9ฝ^กอบรมหมอน้ํา สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร โรงแรมบุษราคัม จ.
ขอนแก:น

27 ตุลาคม 2561

โรงไฟฟRา ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส และโรงไฟฟRาสตึก ไบโอแมส จัดอบรมโครงการ "ฝ^กซอมดับเพลิงและหนี
ไฟ" ประจําป? 2561 โดยมีวิทยากรจากเทศบาลโชคชัย จ.นครราชสีมา มาใหความรู

23 พฤศจิกายน 2561 พนักงาน บมจ. เอื้อวิทยา สํานักงานพระราม3 ไดเขาร:วมอบรมฝ^กซอมดับเพลิงและฝ^กซอมอพยพหนี
ไฟประจําป? 2561 ณ อาคาร ศุภาลัย แกรนด9 ทาวเวอร9 ถนนพระราม3
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8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร#นวัตกรรมซึ่งได+จากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต#อสังคม
สิ่งแวดล+อมและผู+มีส#วนได+เสีย
บริษัทมีความเขาใจถึงประโยชน9และคุณค:าของการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต:อสังคมบริษัทจึงคิดคนหา
ความรูใหม:ๆ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ต:างไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติมา การพัฒนาความคิดหรือพัฒนาความรูใหม:ๆ โดยใหผูที่มีส:วน
เกี่ยวของร:วมกันพัฒนา

10.2 การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต#อความรับผิดชอบต#อสังคม :
บริษัทไม:มีขอพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและไม:มีประวัติการกระทําความผิดตามกฎระเบียบเรื่องสิ่งแวดลอม
กับหน:วยงานภาครัฐ นอกจากนี้บริษัทไดปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด และ
ขอกําหนดของหน:วยงานภาครัฐที่เกี่ยวของอื่น ๆ ซึ่งบริษัทไดผ:านการตรวจสอบและไดรับการต:อใบอนุญาตต:าง ๆ ที่เกี่ยวของ
ของหน:วยงานภาครัฐเป;นประจําทุก ๆ ป? อย:างสม่ําเสมอ

10.3 การอนุรักษ7พลังงาน
บริษัท ใหความสําคัญกับการใชพลังงานของประเทศ และมีความมุ:งมั่นในการอนุรักษ9พลังงานอย:างมีประสิทธิภาพ
บริษัทจึงมีการนําระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต9ใชภายในบริษัท เพื่อลดการใชพลังงานในบริษัท และเป;นหนาที่ของ
พนักงานทุกคนที่ตองร:วมมือกันดําเนินการจัดการพลังงานอย:างต:อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการและพัฒนา
ระบบการจัดการพลังงาน เป;นไปอย:างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน9สูงสุด บริษัทจึง
กําหนดนโยบายอนุรักษ9พลังงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บริษัทจะดําเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย:างเหมาะสม โดยกําหนดใหการอนุรักษ9พลังงานเป;น
ส:วนหนึ่งของการดําเนินงานของบริษัท เพื่อสอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. บริษัทจะดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชทรัพยากรพลังงานขององค9กรอย:างต:อเนื่องและเหมาะสมกับ
ธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใชและแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
3. บริษัทจะกําหนดแผนและเปRาหมายการอนุรักษ9พลังงานในแต:ละป? และสื่อสารใหพนักงานทุกคนเขาใจและปฏิบัติ
ไดอย:างถูกตอง
4. บริษัทถือว:าการอนุรักษ9พลังงานเป;นหนาที่ความรับผิดชอบของเจาของ ผูบริหารและพนักงานของบริษัททุกระดับ
ที่จะใหความร:วมมือในการปฏิบัติตามมาตราที่กําหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต:อคณะทํางานดานการจัด
การพลังงาน
5. บริษัทจะใหการสนับสนุนที่จําเป;น รวมถึงทรัพยากรดานบุคคล ดานงบประมาณ เวลาในการทํางาน การฝ^กอบรม
และการมีส:วนร:วมในการนําเสนอขอคิดเห็นเพื่อพัฒนาดานพลังงาน
6. ผูบริ หารและคณะทํา งานดานการจัด การพลัง งานจะทบทวนและปรับ ปรุ งนโยบาย เปRา หมาย และแผนการ
ดําเนินงานดานพลังงานทุกป?
เพื่อใหการดําเนินการอนุรักษ9พลังงานเป;นไปตามนโยบายที่กําหนด บริษัทจึงไดมีการแต:งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2
คณะ เพื่อรับผิดชอบดูแลการจัดการพลังงานในบริษัท ใหเป;นไปอย:างมีประสิทธิภาพ โดยมี
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1. คณะทํางานการจัดการพลังงาน มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
(1) จัดหาแนวทางการจัดการพลังงานเพื่อใหเกิดผลประโยชน9ดานการอนุรักษ9พลังงานและลดค:าใชจ:าย
ของการดําเนินงานตามนโยบายของบริษัท
(2) อบรมสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษ9พลังงาน และแนวทางการปฏิบัติอย:างมีส:วนร:วมของพนักงาน
ภายในองค9กร
(3) ตรวจติดตามการปฏิบัติการจัดการพลังงานขององค9กรอย:างมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเป;นไปตาม
เปRาหมายการพัฒนาขององค9กร
(4) สรุปผลการดําเนินการจัดการพลังงานภายในองค9กร พรอมทั้งประชาสัมพันธ9ใหแก:พนักงานไดรับ
ทราบอย:างสม่ําเสมอ
(5) นําเสนอผลงานที่ไดรับจากการจัดการพลังงาน และแนวทางการดําเนินงานใหแก:เจาของโรงงาน
หรือผูบริหารไดรับทราบ พรอมทั้งผูบริหารตองมีส:วนร:วมในการกําหนดเปRาหมาย และปรับปรุง
แผนการทํางานที่เหมาะสมดวย
(6) สนับสนุนใหเจาของโรงงานหรือผูบริหารมีส:วนร:วมและส:งเสริมการดําเนินการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
การส:งเสริมการอนุรักษ9พลังงาน เพื่อเป;นไปตามขอกําหนดกฎหมาย
2. คณะผู+ ต รวจประเมิ น การจั ด การพลั ง งานภายในองค7 ก ร ทํ า หนาที่ เป; น ผู ตรวจสอบการดํ า เนิ น การจั ด
การพลังงาน เพื่อใหเป;นไปตามนโยบายการจัดการพลังงานของบริษัท รวมถึงการประเมินความรับผิดชอบดานอนุรักษ9
พลังงานของส:วนพื้นที่ต:างๆ ในการดําเนินการจัดการพลังงาน
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!"

บริษัทไดใหความสําคัญต:อระบบการควบคุมภายใน ซึ่งพนักงานทุกคนของบริษัทมีบทบาทและความรับผิดชอบ
ร:วมกัน โดยมีการกําหนดภาระหนาที่ความรับผิดชอบ อํานาจการดําเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไวเป;นลาย
ลักษณ9อักษรอย:างชัดเจน ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน การบริหาร การกํากับดูแลการปฏิบัติงานให
เป;นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อก:อใหเกิดความมั่นใจอย:างสมเหตุสมผลว:า ผลสําเร็จของงานจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค9ของบริษัท ดังนี้
1. กลยุทธ9และเปRาหมาย ไดกําหนดไวอย:างชัดเจน สอดคลองและสนับสนุนพันธกิจ (Mission) ของบริษัท
2. ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค9ที่กําหนดไว โดยมีการบริหารทรัพยากรอย:างมีประสิทธิภาพและคุมค:า
3. รายงานขอมูลที่มีสาระสําคัญ ทั้งดานการเงิน การบริหาร และการดําเนินงาน มีความถูกตองเชื่อถือได
4. การดําเนินงานและการปฏิบัติงาน เป;นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและขอกําหนดที่สอดคลองกับกฎหมายและ
ขอบังคับอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ
5. มีความปลอดภัยของทรัพย9สิน บุคลากร รวมทั้งขอมูลในระบบสารสนเทศ
6. มีการกํากับดูแลและการบริหารจัดการที่เหมาะสมมีประสิทธิผล
7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอย:างต:อเนื่อง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ9 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง
คณะเขาร:วมประชุมดวย คณะกรรมการไดร:วมกันพิจารณาและประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในที่สอดคลองและเป;นไปตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission)
คณะกรรมการบริษัทไดสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทแลวสรุปไดว:าบริษัทมีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่เพียงพอและเหมาะสมตามแบบประเมินความเพียงพอ ครอบคลุม 5 หัวขอหลัก ตามหลักการของ COSO โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. การควบคุมภายในองค7กร (Control Environment)
บริษัทมีโครงสรางองค9กร และสภาพแวดลอมที่ส:งเสริมใหการปฏิบัติงานเป;นไปอย:างมีประสิทธิภาพ และมีการ
ควบคุ มภายในที่เพี ยงพอ มี การแบ:ง แยกหนาที่ ความรับ ผิดชอบของแต:ละฝZายอย:างแน:ชั ด เพื่อประโยชน9 ในการติ ดตาม
ตรวจสอบ ในการดําเนินงาน และมีการปรับปรุงระบบงานย:อยเพื่อใหมีประสิทธิภาพที่รัดกุม และลดการทํางานที่ซ้ําซอน
เพื่อใหทุกฝZายปฏิบัติงานภายใตมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังไดกําหนดเปRาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนในแต:ละป?โดย
คํานึงถึงปOจจัยต:างๆ เช:น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแข:งขัน
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2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามลักษณะของกิจการความเหมาะสมและประเภทของความเสี่ยงโดย
ประเมินจากปOจจัยภายใน ภายนอก เพื่อหามาตรการปRองกัน และบริหารความเสี่ยงใหอยู:ในระดับที่ปลอดภัยต:อกิจการและ
พนักงานที่องค9กรยอมรับได และไม:ส:งผลกระทบต:อการดําเนินงานของบริษัทเป;นสําคัญ
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บริษัทกําหนดขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการและฝZายบริหารตามลําดับขั้นอย:างชัดเจน รวมถึงกําหนด
อํานาจในการบริหารงานและอนุมัติรายการของแต:ละระดับตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
บริ ษั ท เพื่ อ ใหมี ค วามโปร: งใส ดู แ ลผลประโยชน9 ใ หแก: ผู ถือ หุ นและผู มี ส: ว นไดเสี ย และไม: ก: อ ใหเกิ ด ความขั ด แยงทาง
ผลประโยชน9และผลประโยชน9ทับซอน
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข+อมูล (Information & Communication)
บริษัทมีการบริหารงานโดยนําสารสนเทศที่ทันสมัยและมีระบบการสื่อสารภายใน ภายนอกองค9กร ที่รวดเร็ว
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารไดอย:างรวดเร็ว และไดมีการพัฒนาสารสนเทศอย:างต:อเนื่อง เพื่อสนับสนุน
องค9กรใหมีความคล:องตัวและเพิ่มศักยภาพในระบบงานและตอบสนองต:อการเติบโตของบริษัทที่เห็นไดอย:างชัดเจน
5. ระบบการติดตามการปฏิบัติงาน (Monitoring Activities)
บริษัทมีระบบการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานที่ดี เพื่อใหมั่นใจไดว:า มาตรการและระบบการควบคุม
ภายในนั้นมีประสิทธิผลอยู:เสมอสามารถตอบสนองต:อการเปลี่ยนแปลงไดอย:างเหมาะสม ทันเวลา และบริษัทไดจัดใหพนักงาน
ระดับหัวหนางานมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา และยังจัดใหมีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
ฝZายบริหารใส:ใจต:อการบริหารจัดการที่รวดเร็วและสัมฤทธิ์ผลตรงตามเปRาหมาย สามารถรายงานผลต:อคณะกรรมการบริษัท
อย:างชัดเจนและสม่ําเสมอ
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการบริษั ท ไดใหความสํ าคั ญ ในการจั ดใหมีร ะบบการควบคุ มภายในและการตรวจสอบภายใน โดย
มอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท:าน ใหดูแลและสอบทานระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทอย:างต:อเนื่อง ใหมีประสิทธิภาพเพียงพอและถูกตองตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร:งใส และ
ถูกตองเชื่อถือได โดยมีฝZายตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบและสอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝZายต:าง ๆ รายงาน
ตรงต:อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความมั่นใจว:า การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใชทรัพยากร
ต:าง ๆ ของบริษัทอย:างคุมค:าสมประโยชน9 รวมถึงมีการควบคุมดานการดําเนินงาน ดานรายงานทางการเงินที่มีความถูกตอง
เชื่อถือไดและทันเวลา รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และใหเป;นไปตามขอกําหนดกฎหมายและขอบังคับของทางราชการ มี
การทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมอย:างสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจใหเกิดประโยชน9สูงสุดต:อผูถือ
หุน บนพื้นฐานความเป;นธรรมของผลประโยชน9ของผูมีส:วนไดเสียทุกฝZาย นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหนาที่ใน
การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต:งตั้งผูสอบบัญชี รวมทั้งค:าตอบแทนของผูสอบบัญชี พิจารณาการเปBดเผยขอมูลของบริษัท
ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน9ใหมีความถูกตองครบถวน
คณะกรรมการตรวจสอบ มี ค วามเห็ น ว: า ระบบการตรวจสอบภายในของบริ ษั ท เป; น ไปอย: า งมี อิ ส ระ เพี ย งพอ
เหมาะสม และมีประสิทธิผล การปฏิบัติงานของหน:วยงานตรวจสอบภายในเป;นไปตามเปRาหมายที่วางไว มีการประสานงานที่ดี
กับฝZายจัดการและผูสอบบัญชี ทั้งนี้ไม:พบประเด็นหรือขอบกพร:องที่อาจส:งผลกระทบต:อบริษัทฯ อย:างมีนัยสําคัญ แสดงให
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เห็นว:าบริษัท ใหความสําคัญต:อการควบคุมภายใน สามารถสรางความมั่นใจอย:างสมเหตุสมผล จึงสรุปไดว:าบริษัทฯ มีระบบ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ผลการประเมินการควบคุมภายในสําหรับป? 2561 ของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน ฝZายจัดการและหัวหนาฝZายตรวจสอบภายในมีความเห็นว:า บริษัทมีมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยส:วนใหญ:สอดคลอง
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน อย:างไรก็ดี คณะกรรมการตรวจสอบมีขอเสนอแนะว:าควร
เพิ่มเติมในเรื่องการรายงานการบริหารความเสี่ยงเป;นระยะ
คณะกรรมการตรวจสอบ แสดงความเห็นอย:างเป;นอิสระ พิจารณาเห็นชอบต:อระบบการควบคุมภายในของบริษัท
โดยทําหนาที่พิจารณาการบริหารงาน การดําเนินงานองค9กร ความเห็นชอบต:อรายงานทางการเงิน ใหคําปรึกษาต:างๆ
และประเมินงานตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการบริษัทบริหารจัดการองค9กรใหมีการปฏิบัติตามหลักการที่
เหมาะสม เพื่อใหมีการปฏิบัติงานสอดคลองกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย9แห:งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวของ
ผู+ตรวจสอบภายใน มีหนาที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค9การควบคุมภายใน
โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ร:วมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ในสาระสําคัญอย:าง
เพียงพอ เพื่อใหมีระบบงานหรือกระบวนการทํางาน มีการจัดการอย:างเป;นระบบ และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผูบริหารทุกส:วน
งานมีส:วนร:วมในการพิจารณาวิธีการปรับปรุง/แกไขใหมีวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคลองนโยบายบริษัท และมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ
11.3 การบริหารความเสี่ยง
บริษัทและบริษัทย:อยไดใหความสําคัญเป;นอย:างยิ่ง สําหรับการบริหารความเสี่ยง โดยตระหนักถึงความสําคัญของ
การบริหารจัดการองค9กรที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค9กรใหมีการเติบโตและขยายธุรกิจอย:างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคงและ
สามารถสรางผลตอบแทนใหแก:ผูถือหุนในระดับที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทและบริษัทย:อยจึงใหมีการนําระบบการบริหารความ
เสี่ยงมาปฏิบัติโดยมีกรอบการดําเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงสอดคลองกับหลักเกณฑ9ของ The Committee
of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) ซึ่งเป;นมาตรฐานสากล เพื่อใหผูเกี่ยวของ
มีความเขาใจหลักการบริหารความเสี่ยงและนําไปประยุกต9 ใชไดอย:างเหมาะสมโดยมีกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและ
แผนดําเนินการที่ไดรับอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ9 2559 ดังนี้
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค7กร
1. กําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเป;นความรับผิดของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ตองตระหนักถึงความเสี่ยง ที่มีในการ
ปฏิบัติงานในหน:วยงานของตนและองค9กร และตองใหความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงดานต:าง ๆ ใหอยู:ในระดับ
ที่เพียงพอและเหมาะสม
2. กําหนดใหทุกหน:วยงานมีหนาที่รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง กําหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการปRองกัน
และบรรเทาความเสี่ยงหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย:าง
สม่ําเสมอ พรอมทั้งจัดทํารายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกรอบการดําเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
3. กําหนดใหกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป;นส:วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ9 แผนงาน และการ
ดําเนินงานของบริษัท
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4. เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต:อบริษัทและบริษัทย:อย จะตองรายงานความ
เสี่ยงนั้นใหผูที่เกี่ยวของรับทราบโดยทันทีเพื่อดําเนินการจัดการกับความเสี่ยงนั้นต:อไป
5. มุ:งส:งเสริม สนับสนุน และใหความรูความเขาใจในกระบวนการและแนวทางการบริหารความเสี่ยงแก:ผูบริหารและ
พนักงานอย:างต:อเนื่อง เพื่อเป;นการปลูกฝOงสรางนิสัยใหบุคลากรทุกระดับขององค9กรไดตระหนักถึงความสําคัญและ
ความมีส:วนร:วมรับผิดชอบในการดําเนินการดานบริหารความเสี่ยงขององค9กร ใหเป;นส:วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่
นําไปสู:การสรางมูลค:าเพิ่ม (Value Creation)
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 บริษัทไดมีการแต:งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขึ้นมา โดยกําหนดบทบาท
อํานาจ หนาที่ ไวดังนี้
ขอบเขต อํานาจ หน+าที่ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
1. จัดทํา / ปรับปรุง / แนะนํา และอนุมัติ กรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทซึ่ง
ประกอบไปดวย นโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยอมรับไดและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
2. สนับสนุน /ส:งเสริม / พัฒนาและสื่อสารการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเป;นกระบวนการที่
ต:อเนื่อง เป;นไปตามวัตถุประสงค9และเปRาหมายของบริษัท และเป;นวัฒนธรรมในองค9กร
3. ติดตาม / ใหขอสังเกต / กํากับดูแล / การบริหารความเสี่ยงใหเป;นไปตามนโยบายหรือคู:มือการบริหารความ
เสี่ยง
4. นําเสนอความคืบหนาและรายงานผลการดําเนินงานกับคณะกรรมการตรวจสอบป?ละ 1 ครั้ง
บริษัทมีการพิจารณาและประเมินปOจจัยความเสี่ยงของธุรกิจในดานต:าง ๆ พรอมทั้งมีมาตรการปRองกันความเสีย่ งให
อยู:ในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองในแต:ละสถานการณ9
11.4 หัวหน+างานตรวจสอบภายในของบริษัท
ชื่อหัวหน+างานผู+ตรวจสอบภายใน : นายคมวุฒิ พรนราดล
ปEจจุบนั : เป;นพนักงานของ บริษัท แคปปBทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร9ค จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป;นบริษัทใหญ:โดยไดรับ
มอบหมายใหเป;นหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดขอมูลของผูดํารงตําแหน:งหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัท โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับหัวหน+างานผู+ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ หมายถึง กรรมการบริษัทที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท / ที่ประชุมผูถือ
หุน ใหทําหนาที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเป;นตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับต:างๆ ตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 ไดมีมติแต:งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีวาระอยู:ในตําแหน:งตามวาระการดํารงตําแหน:งกรรมการ (แต:งตั้งล:าสุด วันที่ 26 กุมภาพันธ9 2562)
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1. ร.ต.ท. ศิวะรักษ9 พินิจารมณ9
2. นายเพียรชัย
ถาวรรัตน9
3. ดร. นที
นาคธนสุกาญจน9

แบบ 56-1 ประจําป 2561

ตําแหน#ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายคมวุฒิ พรนราดล เป;นเลขาคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ เป;นผูมีความรูและประสบการณ9ในการสอบทานความน:าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท และ
กรรมการตรวจสอบของบริษัททุกท:าน ไม:ไดเป;นผูถือหุนของบริษัท ไม:มีความสัมพันธ9ทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ
กับทางบริษัท บริษัทย:อย บริษัทร:วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไม:ไดดํารงตําแหน:งเป;นกรรมการตรวจสอบ
บริษัทย:อยหรือบริษัทร:วม
อํานาจ-หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอย:างถูกตองและเพียงพอ
2.
สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) และระบบการตรวจสอบภายใน
(INTERNAL AUDIT) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ
บุคลากร และความเป;นอิสระของหน:วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา
แต:งตั้ง โยกยาย ความดี ความชอบ และการเลิกจางหัวหนาหน:วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน:วยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
จากอํานาจ - หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ 2. จะเห็นว:า คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจใน
การแต:งตั้ง ถอดถอน และโยกยายผูดํารงตําแหน:งหัวหนางานผูตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งนายคมวุฒิ พรนราดล เป;น
บุคคลที่คณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นว:าเป;นผูเหมาะสมและมีคุณสมบัติในการดํารงตําแหน:งหัวหนางานผูตรวจสอบ
ภายในว:ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่หัวหนางานผูตรวจสอบภายในของบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) นอกจากนี้
นายคมวุฒิ พรนราดล ยังรับหนาที่เป;น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบดวยอีกตําแหน:งหนึ่ง
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

12.

แบบ 56-1 ประจําป 2561

รายการระหว#างกัน

1. การเปuดเผยข+อมูลรายการระหว#างกัน มีดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข+องกัน
บริษัท แคปปBทอล เอ็นจิเนียริ่ง
เน็ตเวิร9ค จํากัด (มหาชน)
บริษัท อีเอ็มซี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดับเบิลยูเจซี
เอ็นเตอร9ไพรซ9 จํากัด
บริษัท เอชทีพี แอนด9 เซ็น คอร9
เปอเรชั่น จํากัด
บริษัท ระยองไวร9 อินดัสตรีส9
จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด
บริษัท ไปป\ ไลน9
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท ปBคนิค คอร9ปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด
(มหาชน)
ผูบริหาร

ลักษณะความสัมพันธ7

เป;นบริษัทใหญ:
เป;นกิจการที่เกี่ยวของกัน
โดยมีผูถือหุนร:วมกัน
เป;นกิจการที่เกี่ยวของกัน
โดยมีผูถือหุนร:วมกัน
เป;นกิจการที่เกี่ยวของกัน
โดยมีผูถือหุนร:วมกัน
เป;นกิจการที่เกี่ยวของกัน
โดยมีผูถือหุนร:วมกัน
เป;นกิจการที่เกี่ยวของกัน
โดยมีผูถือหุนร:วมกัน
เป;นกิจการที่เกี่ยวของกัน
โดยมีผูถือหุนร:วมกัน
เป;นกิจการที่เกี่ยวของกัน

ประเภทรายการ

มูลค#า
รายการ
(ล+าน
บาท)

ความจําเปIนและความ
สมเหตุสมผล

ค:าบริการ
ดอกเบี้ยจ:าย
รับจางทําของ
ซื้อสินคา
ขายสินคา
ค:าเช:า
ค:าจางเหมา
- ไม:มีรายการ -

5.63
4.20
29.08
2.30
1.03
2.4
63.91
-

ค:าบริการตรวจสอบภายใน
เงินกูยืมระยะสั้น
ธุรกิจปกติ
และซื้อขายในราคาตลาด
ธุรกิจปกติ
และซื้อขายในราคาตลาด

ดอกเบี้ยจ:าย

1.40

เงินกูยืมระยะสั้น

ดอกเบี้ยจ:าย

4.15

เงินกูยืมระยะสั้น

- ไม:มีรายการ -

เป;นกิจการที่เกี่ยวของกัน
ผูบริหารของบริษัท

-

-

-

- ไม:มีรายการ -

-

-

ซื้อสินคา

0.04

- ไม:มีรายการ -

-

ธุรกิจปกติและซื้อขายในราคา
ตลาด
-

2. ความจําเปIนและความสมเหตุสมผลของรายการระหว#างกัน
การรับจางทําของและขายสินคาใหบริษัทที่เกี่ยวของกันในป?ที่ผ:านมาทั้งหมดเป;นการดําเนินธุรกิจตามปกติของ
บริษัท โดยทําการซื้อและขายในราคาตลาด
3. นโยบายและแนวโน+มในการทํารายการระหว#างกันในอนาคต
ยังไม:มีนโยบาย
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แบบ 56-1 ประจําป 2561

ส#วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

13.

แบบ 56-1 ประจําป 2561

ข-อมูลทางการเงินที่สําคัญ

13.1 ข-อมูลทางการเงินโดยสรุป
สรุปรายงานของผู-สอบบัญชี
รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ในป% 2561 ตรวจสอบโดย ดร.สุวัจชัย
เมฆะอํานวยชัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638 ไดแสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย4างไม4มีเงื่อนไข ว4างบ
การเงินรวมของบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย4อย (กลุ4มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ4มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ
ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับป%สิ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ในป% 2560 ตรวจสอบโดย นายพิสิฐ ทาง
ธนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4095 ไดแสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย4างไม4มีเงื่อนไข ว4างบการเงินรวม
ของบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย4อย (กลุ4มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดง
ฐานะการเงินรวมของกลุ4มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการ
ดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับป%สิ้นสุดวัน
เดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ในป% 2559 ตรวจสอบโดย นายพิสิฐ ทาง
ธนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4095 ไดแสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย4างไม4มีเงื่อนไข ว4างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัทไดแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย4อย และของเฉพาะบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดําเนินงานรวม
และผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับป%สิ้นสุดวันเดียวกัน โดย
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต#อรายงานทางการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย4อย ไดจัดทําขึ้นภายใต
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกําหนดใหปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และบันทึกบัญชีดวยความ
ระมัดระวัง ประกอบกับการใชดุลยพินิจในการประมาณการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ที่ตองสะทอน
ผลการดําเนินงานที่เปEนจริงของบริษัทและบริษัทย4อย
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในดานคุณภาพของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยให
มีการสอบทาน ขอมูลทางการเงิน และจัดใหมีการเปFดเผยขอมูลที่สําคัญเพิ่มเติมอย4างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
มีคําอธิบายและการวิเคราะหG เพื่อประโยชนGของผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปในการใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
คณะกรรมการบริษัทไดแต4งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปEนอิสระ กํากับดูแลคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดว4ามีการ
บันทึกขอมูลทางบัญชีถูกตอง ครบถวนอย4างเพียงพอ ที่รักษาไวซึ่งทรัพยGสิน รวมทั้งปHองกันไม4ใหเกิดเหตุทุจริตหรือ การ
ดําเนินการที่ผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดแสดงไว
ในรายงานประจําป%นี้แลว
จากโครงสรางการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล4าว ตลอดจนผลการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ของบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย4อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ไดแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะ
บริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

(นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริษัท
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13.1.1 งบการเงิน
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย#อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย7
รายการ
สินทรัพย7หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท4าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแก4บริษัทที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยGหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยGไม4หมุนเวียนที่จัดประเภทเปEนสินทรัพยG
ที่ถือไวเพื่อขาย
รวมสินทรัพย7หมุนเวียน
สินทรัพย7ไม#หมุนเวียน
เงินฝากที่ติดภาระค้ําประกัน
เงินลงทุนในบริษัทร4วม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณG
สินทรัพยGไม4มีตัวตน
ค4าความนิยม
สินทรัพยGภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยGไม4หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย7ไม#หมุนเวียน
รวมสินทรัพย7

2561 (งบการเงินรวม) 2560 (งบการเงินรวม) 2559 (งบการเงินรวม)
มูลค#า
(%)
มูลค#า
(%)
มูลค#า
(%)
(ล-านบาท)
(ล-านบาท)
(ล-านบาท)
69.07
0.88
578.51
8.68
544.14
18.13

2.25
0.03
18.81
0.28
17.69
0.59

103.12
0.87
648.66
8.86
596.32
33.87

2.90
0.02
18.21
0.25
16.74
0.96

454.72
0.86
477.68
12.50
419.39
17.83

12.63
0.02
13.26
0.35
11.64
0.50

152.17
1,371.58

4.95
44.58

1,391.70

39.08

1,382.98

38.40

53.04
133.19
1,298.85
172.47
14.03
33.19
1,704.77
3,076.35

1.72
4.33
42.22
5.61
0.46
1.08
55.42
100.00

42.73
122.08
1,542.67
375.41
46.29
10.04
30.30
2,169.52
3,561.22

1.20
3.43
43.32
10.54
1.30
0.28
0.85
60.92
100.00

3.13
227.21
1,407.81
424.00
98.60
13.76
44.07
2,218.58
3,601.56

0.09
6.31
39.09
11.77
2.74
0.38
1.22
61.60
100.00
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย#อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนี้สินและส#วนของผู-ถือหุนรายการ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
หุนกูระยะยาวที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป%
หนี้สินภายใตสัญญาเช4าการเงินส4วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม#หมุนเวียนอื่น
หุนกูระยะยาว
หนี้สินภายใตสัญญาเช4าการเงิน
ประมาณการหนี้สินไม4หมุนเวียนสําหรับผลประโยชนGพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รวมหนี้สินไม#หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส#วนของผู-ถือหุ-น
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 19,071,197,130 หุน มุลค4าหุนละ 1.00 บาท)
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 13,162,517,864 หุน มูลค4าหุนละ 0.10 บาม
ชําระครบแลว
ส4วนเกินมูลค4าหุนสามัญ
ส4วนเกินจัดสรร-ใบสําคัญแสดงสิทธิ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม4ไดจัดสรร
องคGประกอบอื่นของส4วนของผูถือหุน
ผลกําไรที่ยังไม4เกิดขึ้นจริงจากการตีมูลค4าที่ดิน
ผลต4างสะสมจากการแปลงค4างบการเงิน
การเปลี่ยนแปลงสัดส4วนในบริษัทย4อย
รวมส#วนของบริษัทใหญ#
ส4วนไดเสียที่ไม4มีอํานาจควบคุม
รวมส#วนของผู-ถือหุ-น
รวมหนี้สินและส#วนของผู-ถือหุ-น

2561 (งบการเงินรวม)
มูลค#า
(%)
(ล-านบาท)

2560 (งบการเงินรวม)
มูลค#า
(%)
(ล-านบาท)

2559 (งบการเงินรวม)
มูลค#า
(%)
(ล-านบาท)

62.73
543.46
238.50
39.50
6.83
35.45
926.47

2.04
17.67
7.75
1.28
0.22
1.15
30.11

63.33
500.78
168.50
800.00
7.99
31.15
1,571.75

1.76
14.06
4.73
22.46
0.22
0.87
44.12

243.31
266.09
9.37
18.60
537.37

6.76
7.39
0.26
0.52
14.92

600.00
2.17
37.28
34.62
674.07
1,600.54

19.50
0.07
1.21
1.13
21.91
52.02

9.02
38.95
42.92
90.89
1,662.64

0.25
1.09
1.21
2.55
46.67

800.00
13.53
34.76
68.26
916.55
1,453.92

22.21
0.38
0.97
1.90
25.45
40.37

1,907.12

1,907.12

1,907.12

1,316.25
264.33
310.00

42.79
8.59
10.08

1,316.25
264.33
310.00

36.96
7.42
8.70

1,316.25
264.33
310.00

36.55
7.34
8.61

17.90
(661.84)

0.58
(21.51)

17.86
(271.66)

0.50
(7.63)

16.17
(13.47)

0.45
(0.37)

223.92

7.27

223.92

6.31

180.62

5.02

0.17
(7.19)
1,463.54
12.27
1,475.81
3,076.35

0.01
(0.23)
47.58
0.41
47.98
100.00

(0.16)
(7.19)
1,860.54
45.23
1,898.58
3,561.22

(0.20)
51.82
1.26
53.33
100.00

2,073.90
73.74
2,147.64
3,601.56

57.58
2.05
59.63
100.00
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย#อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 (งบการเงินรวม)
รายการ
รายไดรายไดจากงานโครงการ
รายไดจากการขายสินคาอุตสาหกรรม
รายไดจากการขายสินคาอื่น
รายไดจากการขายกระแสไฟฟHา
รายไดอื่น
รวมรายไดค#าใช-จ#าย
ตนทุนงานโครงการ
ตนทุนขายสินคาอุตสาหกรรม
ตนทุนขายสินคาอื่น
ตนทุนขายไฟฟHา
ค4าใชจ4ายในการขาย
ค4าใชจ4ายในการบริหาร
ค4าใชจ4ายอื่น
ตนทุนทางการเงิน
รวมค#าใช-จ#าย
ส4วนแบ4งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส4วนไดเสีย
กําไร(ขาดทุน)ก#อน(ค#าใช-จ#าย)รายได-ภาษีเงินได(ค4าใชจ4าย)รายไดภาษีเงินได
(ขาดทุน)กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานต#อเนื่อง
ขาดทุนสําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป
กําไรเ(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป%-สุทธิจากภาษี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
การแบ#งปDนกําไร (ขาดทุน) รวม
ส4วนที่เปEนของบริษัทใหญ4
ส4วนที่เปEนของส4วนไดเสียที่ไม4มีอํานาจควบคุม
การแบ#งปDนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส4วนที่เปEนของบริษัทใหญ4
ส4วนที่เปEนของส4วนไดเสียที่ไม4มีอํานาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)ต#อหุ-น (แสดงในรูปแบบบาทต#อหุ-น)
(ขาดทุน)กําไรต#อหุ-นขั้นพื้นฐาน
จากการดําเนินงานต#อเนื่อง
จากการดําเนินงานยกเลิก
(ขาดทุน)กําไรต#อหุ-นปรับลดจากการดําเนินงานต#อเนื่อง

มูลค#า
(ล-านบาท)

(%)

2560 (งบการเงินรวม)
มูลค#า
(ล-านบาท)

(%)

2559 (งบการเงินรวม)
มูลค#า
(ล-านบาท)

(%)

1,026.59
10.42
7.96
422.87
44.43
1,512.27

67.88
0.69
0.53
27.96
2.94
100.00

923.88
11.31
30.72
355.39
49.92
1,371.22

67.38
0.82
2.24
25.92
3.64
100.00

765.90
18.96
44.54
271.00
40.99
1141.39

67.10
1.66
3.90
23.74
3.60
100.00

963.28
9.44
38.36
454.20
5.44
155.60
243.49
67.70
1,937.51
(9.36)
(434.60)
11.38
(423.22)
(423.22)

63.70
0.62
2.54
30.03
0.36
10.29
16.10
4.48
128.12
(0.62)
(28.74)
0.73
(27.99)
(27.99)

868.12
7.75
66.36
364.14
10.21
129.72
163.07
52.64
1,662.01
(6.26)
(297.05)
23.48
(273.57)
(273.57)

63.31
0.57
4.84
26.56
0.74
9.46
11.89
3.84
121.21
(0.46)
(21.66)
1.71
(19.95)
(19.95)

689.38
13.39
63.05
212.85
12.35
164.87
0.88
59.52
1,216.28
(4.56)
(79.45)
25.92
(53.53)
(2.51)
(56.04)

60.40
1.17
5.52
18.65
1.08
14.44
0.08
5.21
106.56
(0.40)
(6.96)
2.27
(4.69)
(0.22)
(4.91)

0.46
(422.76)

0.03
(27.96)

37.63
(235.94)

2.74
(17.21)

(3.33)
(59.38)

(0.29)
(5.20)

(390.12)
(33.10)
(423.22)

(25.80)
(2.19)
(27.99)

(250.97)
(22.60)
(273.57)

(18.30)
(1.65)
(19.95)

(35.41)
(20.63)
(56.04)

(3.10)
(1.81)
(4.91)

(389.80)
(32.96)
(422.76)

(25.80)
(2.18)
(27.96)

(213.37)
(22.58)
(235.95)

(15.56)
(1.65)
(17.21)

(38.74)
(20.63)
(59.38)

(3.39)
(1.81)
(5.20)

(0.0296)
(0.0296)

(0.0191)
(0.0191)

(0.0027)
(0.0002)
-
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย#อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก4อนภาษีเงินได
รายการปรับปรุง
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ4าย
หนี้สงสัยจะสูญ
ค4าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค4าสินคาคงเหลือ (กลับรายการ)
ค4าเสือ่ มราคา
ค4าตัดจําหน4าย
ค4าใชจ4ายผลประโยชนGพนักงาน
กําไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม4เกิดขึ้นจริง
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ย4อย
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ร4วมและใบสําคัญแสดงสิทธิ
ขาดทุนจากการดอยค4าของสินทรัพยGไม4หมุนเวียนที่จดั ประเภท
เปEนสินทรัพยGทถี ือไวเพือขาย
ขาดทุนจากการดอยค4าของเงินลงทุนในบริษัทร4วม
ขาดทุนจากการดอยค4าของอุปกรณG
ขาดทุนจากการดอยค4าของสินทรัพยGไม4มีตัวตน
ขาดทุนจากการดอยค4าของความนิยม
ส4วนแบ4งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร4วม
ส4วนแบ4งขาดทุนในกิจการร4วมคา
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย7และหนี้สินดําเนินงาน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สินคาคงเหลือ(เพิม่ ขึ้น) ลดลง
สินทรัพยGหมุนเวียนอืน่ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สินทรัพยGไม4หมุนเวียนอืน่ (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
เจาหนีก้ ารคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น
จ4ายผลประโยชนGพนักงาน
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากการดําเนินงาน
รับดอกเบี้ย
เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได
จ4ายดอกเบี้ย
จ4ายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิได-มาจาก (ใช-ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

2561 (งบการเงินรวม)
มูลค#า
(%)
(ล-านบาท)

2560 (งบการเงินรวม)
มูลค#า
(%)
(ล-านบาท)

2559 (งบการเงินรวม)
มูลค#า
(%)
(ล-านบาท)

(434.61)

(198.77)

(297.05)

(332.12)

(81.97)

(438.34)

(1.40)
67.67
0.29
(14.12)
22.71
106.88
48.56
3.22
0.64
15.56

(0.64)
30.95
0.13
(6.46)
10.39
48.88
22.21
1.47
0.29
7.12

21.20

9.70

(9.07)
48.23
4.74
1.90
91.14
48.71
3.70
0.49
-

(10.14)
53.92
5.30
2.12
101.90
54.46
4.14
0.55
-

(3.38)
55.87
5.06
(2.50)
0.28
72.07
44.89
4.34
(13.74)
0.88
-

(18.07)
298.77
27.06
(13.37)
1.50
385.40
240.05
23.21
(73.48)
4.71
-

27.86
28.51
154.21
46.29
9.36
-

12.74
13.04
70.53
21.17
4.28
-

110.75
52.32
6.26
-

123.83
58.50
7.00
-

1.15
3.41

6.15
18.24

84.65
29.47
17.35
0.16
(7.42)
(4.89)
4.30
226.45
0.73
21.47
(3.96)
(26.04)
218.65

38.71
13.48
7.94
0.07
(3.39)
(2.24)
1.97
103.57
0.33
9.82
(1.81)
(11.91)
100.00

(175.14)
(178.99)
(17.87)
0.01
242.85
(6.32)
12.54
(60.80)
8.61
21.26
(45.23)
(13.28)
(89.44)

(195.82)
(200.12)
(19.98)
0.01
271.52
(7.07)
14.02
(67.98)
9.63
23.77
(50.57)
(14.85)
(100.00)

5.14
22.06
(5.47)
(34.81
(6.26)
(1.71)
65.32
7.01
23.53
(50.37)
(26.78)
18.70

27.49
117.97
(29.25)
(186.15)
(33.48)
(9.14)
349.30
37.43
125.83
(269.36)
(143.21)
100.00
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย#อย
งบกระแสเงินสด (ต#อ)
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ4ายเพือ่ เงินลงทุนชัว่ คราว-เงินฝากประจํา
เงินฝากธนาคารที่ตดิ ภาระค้ําประกันเพิม่ ขึ้น
เงินสดจ4ายเพือ่ เงินใหกูยืมระยะสั้นแก4บริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจ4ายเพือ่ ซื้ออุปกรณG
เงินสดจ4ายเพือ่ ซื้อสินทรัพยGไม4มีตัวตน
เงินสดจ4ายเพือ่ ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร4วม
เงินสดจ4ายเพือ่ ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย4อย-สุทธิจากเงินสดที่ไดรับ
เงินสดรับคืนจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแก4กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ย4อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ร4วม
เงินสดรับจากการขายกิจการร4วมคา
เงินสดรับคืนจากเงินมัดจําเมือ่ ซื้อกิจการ
เงินสดรับจากการจําหน4ายอุปกรณG
เงินสดสุทธิใช-ไปในกิจกรรมลงทุน

2561 (งบการเงินรวม)
มูลค#า
(%)
(ล-านบาท)

2560 (งบการเงินรวม)
มูลค#า
(%)
(ล-านบาท)

2559 (งบการเงินรวม)
มูลค#า
(%)
(ล-านบาท)

(0.01)
(11.31)
(56.20)
(0.08)
(105.99)
(22.10)
42.10
(153.59)

(0.01)
(7.36)
(36.59)
(0.05)
(69.01)
(14.39)
27.41
(100.00)

(0.01)
(39.60)
(9.35)
(166.15)
(0.12)
(11.88)
(10.26)
(237.37)

0.00
(16.68)
(3.94)
(70.00)
(0.05)
(5.00)
(4.33)
(100.00)

(0.01)
(1.60)
(119.78)
(152.27)
(0.17)
(228.36)
(617.82)
126.82
134.80
66.00
9.00
2.80
(780.58)

(0.20)
(15.34)
(19.51)
(0.02)
(29.26)
(79.15)
16.25
17.27
8.46
1.15
0.36
(100.00)

(0.60)
40.00
40.00
70.00
600.00
(800.00)
(10.00)
(30.50)
(8.01)
(99.11)

(0.61)
40.36
40.36
70.63
605.39
(807.18)
(10.09)
(30.77)
(8.09)
(100.00)

17.94
72.40
80.00
322.84
80.00
322.84
88.50
357.14
(280.00) (1,129.94)
(11.22)
(45.28)
(24.78) (100.00)

800.00
0.03
(104.55)
(26.32)
669.16

119.55
0.00
(15.62)
(3.93)
100.00

(351.60)
454.72
103.12

(92.72)
547.44
454.72

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสัน้ จากบริษทั ใหญ4
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสัน้ จากบริษทั อืน่
เงินสดรับจากการออกหุนกู
เงินสดรับจากใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน
เงินสดจ4ายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ4ายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัททีเ่ กี่ยวของกัน
เงินสดจ4ายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทอืน่
เงินสดจ4ายคืนหนี้สินภายใตสัญญาเช4าการเงิน
เงินปPนผลจ4าย
เงินสดสุทธิ(ใช-ไปใน)ได-มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท#าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท4าเงินสด ณ วันตนป%
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท#าเงินสด ณ วันสิ้นป

(34.05)
103.12
0.01
69.08
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13.1.2 อัตราส#วนทางการเงิน
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
อัตราส#วนทางการเงินที่สําคัญ ตามงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม
สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม

อัตราส#วนทางการเงิน

2561

2560

2559

(เท4า)

1.48

0.89

2.57

(เท4า)

0.70

0.48

1.74

อัตราส4วนหนี้สินต4อส4วนของผูถือหุน (D/E Ratio)

(เท4า)

1.08

0.88

0.68

อัตราส4วนหนี้สินต4อส4วนของผูถือหุนของบริษัทใหญ4 (D/E Ratio)

(เท4า)

1.09

0.90

0.70

อัตราส4วนความสามารถชําระดอกเบี้ย (Interest Coverage)

(เท4า)

(5.28)

(4.52)

(0.26)

อัตรากําไรขั้นตนต4อรายได (Gross Profit Margin)

(%)

3.11

4.73

14.26

อัตรากําไรสุทธิต4อรายได (Net Profit Margin)

(%)

(27.99)

(19.95)

(4.91)

อัตราผลตอบแทนต4อสินทรัพยGรวม ( Return on Assets)

(%)

(0.12)

(0.07)

(0.01)

อัตราผลตอบแทนต4อส4วนของผูถือหุน (Return to Equity)

(%)

(29.45)

(15.65)

(3.70)

อัตราส4วนหมุนเวียนของลูกหนี้การคา (Accounts Receivable Turnover)

(เท4า)

3.10

3.72

3.90

ระยะเวลาในการเก็บหนี้ (Average Collection Period)
อัตราส4วนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (Inventory Turnover )

(วัน)
(เท4า)

117
2.44

98
2.50

93
2.19

ระยะเวลาในการขายสินคาเฉลี่ย (Average Sales Period)

(วัน)

149

146

166

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยGถาวร (Fixed Asset Turnover)

(เท4า)

(33.46)

(19.26)

(5.64)

(เท4า)

(14.13)

(8.34)

(2.21)

บาท

(0.0296)

(0.0191)

(0.0027)

อัตราส#วนสภาพคล#อง (Liquidity Ratio)
อัตราส4วนสภาพคล4อง (Current Ratio)
อัตราส4วนสภาพคล4องหมุนเร็ว (Quick Ratio)
อัตราส#วนวิเคราะห7นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio)

อัตราส#วนแสดงประสิทธิภาพในการทํากําไร (Profitability Ratio)

อัตราส#วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Activity Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยGรวม (Total Asset Turnover)
ข-อมูลต#อหุ-น
กําไร(ขาดทุน) สุทธิต4อหุน (Earnings(Loss) per Share)
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14.

ก

แบบ 56-1 ประจําป 2561

ก

โครงสร-างอุตสาหกรรมของบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
อุตสาหกรรมเสาส#งไฟฟ[าแรงสูง
อุตสาหกรรมเสาส4งไฟฟHาแรงสูงเปEนไปตามโครงการขยายระบบสายส4งไฟฟHาของการไฟฟHาฝxายผลิตและการไฟฟHา
ส4วนภูมิภาค ซึ่งยังคงมีโครงการที่จะตองดําเนินการตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟHาของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579
(PDP 2015) จากขอมูลของการไฟฟHาฝxายผลิตแห4งประเทศไทย มีโครงการเกี่ยวกับระบบส4งไฟฟHา ที่ไดรับอนุมัติแลว 20
โครงการ อยู4ระหว4างดําเนินการ 16 โครงการ ยังไม4เริ่มดําเนินการ 4 โครงการ และมีโครงการที่อยู4ระหว4างขออนุมัติดําเนินการ
อีก 3 โครงการ
ปPจจุบันมีผูผลิตเสาส4งไฟฟHาขนาดใหญ4 (ขนาด 500 กิโลโวลตG) ในประเทศอยู4เพียง 5 ราย โดยบริษัทมีส4วนแบ4ง
การตลาดในป% 2561 อยู4ที่ประมาณ 30 เปอรGเซ็นตG
ปPจจัยที่จะส4งผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ
- ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ผ4านมาราคามีการเปลี่ยนแปลงขึ้น/ลงบางโดยวัตถุดิบที่สําคัญคือเหล็ก และสังกะสี
ซึ่งราคาจะผันผวนตามภาวะตลาดโลก โดยในป% 2561ราคาเหล็กและราคาสังกะสีมีการปรับตัวสูงขึ้นช4วงตนป%และลดลงช4วง
ปลายป% ส4งผลกระทบต4อตนทุนการผลิตทําใหตนทุนการผลิตผันผวนตามราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลง
- คู4แข4งรายใหม4 เนื่องจากอุตสาหกรรมเสาส4งไฟฟHาแรงสูงยังมีความตองการอยู4มาก จึงคาดว4าอาจจะมีคู4แข4งรายใหม4
อาจทําใหเกิดการแข4งขัน อย4างไรก็ตาม การเขาสู4ธุรกิจดังกล4าวอาจมีขอจํากัดในเรื่องประสบการณGและการรับรองจาก
หน4วยงานรัฐ แต4ในขณะเดียวกัน ผูผลิตเดิมก็ไดใหความสําคัญในการขยายตลาดต4างประเทศดังนั้นจึงคาดว4าผลกระทบของ
ผูผลิตรายใหม4ยังไม4รุนแรงในช4วงเวลาอันใกล
ความตองการเสาส4งไฟฟHาแรงสูง
ความตองการเสาส4งไฟฟHาแรงสูงในประเทศยังคงมีอัตราการขยายตัวอย4างต4อเนื่องตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟHา
ของประเทศไทย พ.ศ. 2558- 2579 (PDF 2015)
อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคม
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ยังตองมีการขยายโครงข4ายเพื่อใหบริการกับลูกคาไดครอบคลุมยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับ
เทคโนโลยี 5G ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
ปPจจัยที่จะส4งผลกระทบถึงการดําเนินการธุรกิจ
- อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคม ซึ่งใชวัตถุดิบเหมือนกันกับอุตสาหกรรมเสาส4งไฟฟHาแรงสูง ดังนั้น ความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบก็ส4งผลกระทบต4อตนทุนการผลิตเช4นเดียวกัน
ความตองการเสาโทรคมนาคม
ความตองการเสาโทรคมนาคมในประเทศยังมีความตองการต4อเนื่องจากในป% 2560 อย4างไรก็ตาม อัตราการเติบโต
อาจแตกต4างจากเมื่อ 1-2 ป%ก4อน
อุตสาหกรรมเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ[าย#อย
ในการก4อสรางสถานีไฟฟHาย4อยจําเปEนจะตองออกแบบโครงเหล็กสําหรับรองรับอุปกรณGไฟฟHาต4างๆเช4นCircuit,
Breakers, Disconnecting Switches, Lighting Arresters ที่จําเปEนตองใชในสถานีไฟฟHาย4อย
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ความตองการเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟHาย4อย
ความตองการเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟHาย4อยจะขึ้นอยู4กับการขยายระบบส4งของการไฟฟHาฝxายผลิต และการไฟฟHาส4วน
ภูมิภาค และหากมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ4เกิดขึ้นและมีความตองการไฟฟHาสูง ก็มีความจําเปEนที่จะตองมีสถานีไฟฟHา
ย4อยควบคู4กันไปดวย
อุตสาหกรรมเสาโครงเหล็กทั่วไป
ในการดําเนินงานโครงเหล็กทั่วไป บริษัทสามารถใหบริการดานการออกแบบ ปรับเปลี่ยนสัดส4วน รูปแบบ ขนาด
ความสูง คุณสมบัติ ขนาด และรูปแบบที่เหมาะสมกับโครงการก4อสรางแต4ละแห4ง เพื่อใหสอดคลองตามความตองการของ
ลูกคา
ความตองการโครงเหล็กทั่วไป
โดยความตองการโครงเหล็ก ทั่ว ไปจะมีเพิ่ มขึ้ นในระยะต4อ ไปอย4 างต4อเนื่อ งตามทิศทางของอุ ตสาหกรรมเหล็ ก
โดยเฉพาะในส4วนของการก4อสราง ซึ่งใชแทนผลิตภัณฑGคอนกรีตหรืออื่นๆ
การบริการชุบสังกะสี
แนวโนมของผลิตภัณฑGเหล็กที่มีขอกําหนดใหมีการชุบสังกะสีเพื่อปHองกันการผุกร4อนที่มีเพิ่มขึ้นตลอดเวลา และคาด
ว4ายังคงเพิ่มขึ้นต4อไปอีกนานในอนาคต จากแนวโนมที่เห็นไดจากประเทศที่พัฒนาแลว เนื่องจาก UWC ใหบริการชุบสังกะสี
แก4ลูกคารายย4อยทั่วไปเปEนการเสริมเท4านั้น
อุปกรณ7สินค-าอุตสาหกรรม
UWC จัดจําหน4ายสินคาอุตสาหกรรมในกลุ4มประเภทอุปกรณGส4งกําลัง เช4น โซ4เฟ•องเกียรGและมอเตอรG โดยเนนสินคา
ยี่หอARNOLD และ RENOLD ซึ่งเปEนสินคาที่มีคุณภาพสูง
ธุรกิจพลังงาน
ในธุรกิจพลังงาน ตนทุนของเชื้อเพลิงเปEนสิ่งที่สําคัญ บริษัทย4อยของ UWC มีการวางแผนเพื่อรองรับความเสี่ยง
ดังกล4าวดวยการปรับสูตรการใชเชื้อเพลิงของโรงไฟฟHาดวยการใชไมสับแทนการใชแกลบ และเตรียมการดานการจัดหาวัตถุดิบ
ในแหล4งต4างๆ เพื่อบริหารตนทุนใหต่ําที่สุด

กลยุทธ7การตลาด
1. การดําเนินงานของบริษัทผ4านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศ
ไทย) จํากัด ผลิตภัณฑGที่ผลิตไดแก4 เสาส4งไฟฟHาแรงสูง เสาโทรคมนาคม และเสาโครงสรางเหล็กสถานีไฟฟHาย4อย
เปEนผลิตภัณฑGที่ไดรับการขึ้นบัญชีผลิตภัณฑGที่ไดรับการจดทะเบียนจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑGอุตสาหกรรม
ซึ่งเปEนผลใหลูกคามีความมั่นใจในดานคุณภาพเปEนอย4างดี บริษัทมีการพัฒนาปรับปรุงการบริหารการผลิต และ
ติดตามดูแลผลิตภัณฑGที่ไดจําหน4ายไปแลว และติดตามปPญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุงตลอดเวลาเปEนผลใหลูกคามี
ความพึงพอใจ สําหรับ คุณภาพและการบริการหลังการซื้อขาย รวมถึงการส4งมอบโครงการที่ตรงต4อเวลาดวย
2. ในธุรกิจพลังงาน บริษัทย4อย ไดดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน4ายไฟฟHาจากพลังงานทดแทน โดยจะจําหน4ายไฟฟHา
ใหกับการไฟฟHาส4วนภูมิภาค ปPจจุบันโรงไฟฟHาของบริษัทมีกําลังการผลิตติดตั้งรวม 26.9 เมกะวัตตG

ประเภทลูกค-าและกลุ#มลูกค-าเป[าหมาย
บริษัทจําหน4ายผลิตภัณฑGเกือบทั้งหมดใหแก4ลูกคาภายในประเทศ ตามกลุ4มลูกคา ดังนี้
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1. กลุ4มผูรับเหมาก4อสรางจากต4างประเทศและในประเทศ ซึ่งรับงานจากหน4วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เช4น
การไฟฟHาฝxายผลิตแห4งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟHาส4วนภูมิภาค (กฟภ.)
2. ลูกคารายย4อย ในส4วนของการขายสินคาอุตสาหกรรมและการรับประกอบและติดตั้งโครงเหล็กทั่วไป
3. การใหบริการรับชุบสังกะสี บริการรับชุบสังกะสีใหกับลูกคาซึ่งเปEนเอกชนทั่วไป ซึ่งผลิตภัณฑGของลูกคามี
ขอกําหนดที่จะตองชุบสังกะสี
4. จําหน4ายผลิตภัณฑGสินคาอุตสาหกรรม เช4น โซ4 เฟ•อง มอเตอรGและเกียรG สําหรับใชในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
ยี่หอ RENOLD และ ARNOLD ซึ่งมีคุณภาพสูงเปEนที่ยอมรับกันทั่วไปในต4างประเทศ
5. ธุรกิจพลังงาน บริษัทย4อยจําหน4ายไฟฟHาใหกับการไฟฟHาส4วนภูมิภาค

นโยบายราคา
สําหรับ ธุรกิจเสาส4งไฟฟHาแรงสูงและเสาโทรคมนาคม บริษัท มีนโยบายกําหนดราคาที่สามารถแข4งขันไดในธุรกิจ
โดยมุ4งเนนการบริหารตนทุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดอัตราการสูญเสียจากการผลิตใหนอยที่สุด ทําใหบริษัทสามารถกําหนด
ราคาขายที่สามารถแข4งขันไดในธุรกิจ ปPจจุบัน บริษัทมีนโยบายการกําหนดราคาผลิตภัณฑGโดยบวกเพิ่มกําไรส4วนต4างจาก
ตนทุน ซึ่งมีปPจจัยที่นํามาพิจารณากําหนดราคาประกอบดวย ราคาวัตถุดิบ อุปกรณG ส4วนประกอบต4างๆ ที่ใชในการผลิต ความ
ยากง4ายของผลิตภัณฑG ช4วงเวลาที่เสนอราคา จํานวนและปริมาณงาน กําลังการผลิต พรอมทั้งพิจารณาประวัติลูกคาแต4ละราย
ที่เคยมีธุรกรรมร4วมกัน
ธุรกิจพลังงาน ราคาขายไฟฟHา จะเปEนไปตามขอกําหนดที่มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟHากับหน4วยงานรัฐ

ช#องทางการจัดจําหน#าย
บริษัทมีช4องทางการจัดจําหน4าย ดังนี้
(1) เสาส#งไฟฟ[าแรงสูง
• จําหน4ายใหกับผูรับเหมาก4อสรางทั้งในประเทศและต4างประเทศที่รับงานโครงการก4อสรางสายส4งไฟฟHาแรงสูงใหกับกา
ไฟฟHาฝxายผลิตแห4งประเทศไทยและการไฟฟHาส4วนภูมิภาค
• จําหน4ายโดยตรงใหกับการไฟฟHาฝxายผลิตแห4งประเทศไทยและการไฟฟHาส4วนภูมิภาค เมื่อมีการกําหนดใหมีการประมูล
ตรงกับผูผลิต
(2) เสาโทรคมนาคม
จําหน4ายใหกับบริษัทเอกชนซึ่งเปEนผูรับเหมาก4อสรางหลักใหกับบริษัทผูซื้อที่ไดรับสัมปทานใหดําเนินการเครือข4าย
ระบบโทรคมนาคมจากการสื่ อ สารแห4 งประเทศไทยและองคG ก ารโทรศั พ ทG แ ห4ง ประเทศไทยเช4 น AIS, DTAC,
TRUEMOVE
(3) เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ[าย#อย
จําหน4ายใหกับผูรับเหมาก4อสรางสถานีไฟฟHาย4อย ที่รับงานจากหน4วยงานรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
(4) โครงเหล็กทั่วไป
จําหน4ายใหกับบริษัทเอกชนทั่วไป ซึ่งเปEนผูรับเหมาติดตั้งงานโครงเหล็กหลังคา โครงเหล็กอาคารหรือโรงงาน โครง
เหล็กปHายโฆษณา หรือโครงเหล็กรั้วและทางเดิน ฯลฯ
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โครงสร-างรายไดโครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทย4อย ตามงบการเงินรวมสําหรับป% 2561 ป% 2560 และ ป% 2559 สรุปดังนี้
โครงสร-างรายไดเสาส4งไฟฟHาแรงสูง
เสาโทรคมนาคม
โครงเหล็กสถานีไฟฟHาย4อย
โครงเหล็กทั่วไป
บริการงานชุบสังกะสี
จัดจําหน4ายสินคาอุตสาหกรรม
จัดจําหน4ายสินคาอื่น
จัดจําหน4ายไฟฟHา
รายไดอื่น
รวม

ป 2561
(ลานบาท)
878.54
41.84
74.37
31.57
0.27
10.42
7.96
422.87
44.43
1,512.27

%
58.09
2.77
4.92
2.09
0.02
0.69
0.53
27.96
2.94
100.00

ป 2560
(ลานบาท)
716.44
134.07
70.04
2.62
0.71
11.31
30.72
355.39
49.92
1,371.22

%
52.25
9.78
5.11
0.19
0.05
0.82
2.24
25.92
3.64
100.00

ป2559
(ลานบาท)
596.41
56.68
98.68
6.57
7.56
18.95
44.53
271.00
40.99
1,141.39

%
52.25
4.97
8.65
0.58
0.66
1.66
3.90
23.75
3.58
100.00

หมายเหตุ : รายไดอื่นประกอบดวยรายไดจากการขายเศษวัตถุดิบ ,ดอกเบีย้ รับและกําไรจากการจําหน4ายทรัพยGสินเปEนตน

งานที่ยังไม#ส#งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีงานโครงการที่อยู4ระหว4างดําเนินการและคาดว4าจะส4งมอบงาน
ทั้งหมดในป% 2562 มีดังนี้
ชื่อโครงการ
เสาส4งไฟฟHาแรงสูง
เสาโทรคมนาคม
งาน สถานีไฟฟHาย4อย
งานโครงเหล็กทั่วไป
รวม

ปริมาณงาน
(ตัน)
2,137
86
2,639
4
4,886

มูลค#างานที่ยัง
ไม#ส#งมอบ
(ล-านบาท)
78.850
17.415
178.652
0.059
275.976

การวิเคราะห7ผลการดําเนินงานในภาพรวม
จากผลการดําเนินงานในป% 2561 บริษัทมีรายไดซึ่งเปEนธุรกิจเสาส4งไฟฟHาแรงสูงและเสาโทรคมนาคม จํานวน 1,040
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป% 2560 ที่มีรายได 934 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปEนเงิน 106 ลานบาท คิดเปEนรอยละ 11.35 และมีกําไร
ขั้นตน จํานวน 91 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป% 2560 ที่กําไรขั้นตน จํานวน 59 ลานบาท เพิ่มขึ้น 32 ลานบาท คิดเปEนรอยละ
54.24 (รายละเอียดตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่แสดงในรายงานประจําป% 2561)
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สําหรับป% 2561 บริษัทและบริษัทย4อยมีรายไดรวมทั้งสิ้น 1,512.27 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 141.05 ลานบาท
หรือรอยละ 10.29 มีขาดทุนสุทธิรวมทั้งสิ้น 423.23 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 54.71 เฉพาะขาดทุนสุทธิส4วนที่เปEนของบริษัท
390.12 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 55.44 เมื่อเปรียบเทียบกับช4วงเดียวกันของป% 2560 ซึ่งมีรายไดรวมทั้งสิ้น 1,371.22 ลาน
บาท และขาดทุนสุทธิรวมทั้งสิ้น 273.57 ลานบาท เฉพาะขาดทุนสุทธิส4วนที่เปEนของบริษัท 250.97 ลานบาท ทั้งนี้ภาพรวม
ของผลการดําเนินงานสําหรับป% 2561 เทียบกับช4วงเวลาเดียวกันของป% 2560 แสดงในตารางขอมูลที่ 1 ดังนี้
ตาราง 1: แสดงภาพรวมผลการดําเนินงาน
รายการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายไดจากการผลิตเสาโครงเหล็ก
รายไดจากการขายสินคาอุตสาหกรรม
รายไดจากการขายสินคาอื่น
รายไดจากการขายไฟฟHา
รายไดอื่น
รวมรายได
รวมตนทุนขายและค4าใชจ4าย
กําไร(ขาดทุน)ก4อนภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
กําไร(ขาดทุน)สุทธิส4วนที่เปEนของบริษัท

หน4วย : ลานบาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เพิ่ม(ลด)
2561
2560
จํานวน
ร-อยละ
1,026.59
923.88
102.71 11.12
10.42
11.31
(0.89)
(7.87)
7.96
30.72
(22.76)
(74.09
422.87
355.39
67.48
18.99
44.43
49.92
(5.49)
(11.00)
1,512.27 1,371.22
141.05
10.29
1,946.87 1,668.27
278.60
16.70
(434.60) (297.05) (137.55)
46.31
(423.23) (273.57) (149.66)
54.71
(390.12) (250.97) (139.15)
55.44

1. การวิเคราะห7ผลการดําเนินงาน
1.1 รายไดบริษัทและบริษัทย4อยมีรายไดรวมในป% 2561 จํานวน 1,512.27 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 141.05 ลานบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับช4วงเดียวกันของป% 2560 ซึ่งมีจํานวน 1,371.22 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.29 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- บริษัทมีรายไดจากการรับจางและงานโครงการ จํานวน 1,026.59 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 102.71 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 11.12 เมื่อเปรียบเทียบกับช4วงเดียวกันของป% 2560 ซึ่งมีจํานวน 923.88 ลาน
บาท เนื่องจากไดส4งมอบงานเพิ่มขึ้น
- บริษัทมีรายไดจากการขายสินคาอุตสาหกรรม จํานวน 10.42 ลานบาท ลดลงจํานวน 0.89 ลานบาท หรือ
ลดลงประมาณรอยละ 7.87 เมื่อเปรียบเทียบกับช4วงเดียวกันของป% 2560 ซึ่งมีจํานวน 11.31 ลานบาท
- บริษัทและบริษัทย4อยมีรายไดจากการขายสินคาอื่น จํานวน 7.96 ลานบาท ลดลงจํานวน 22.76 ลานบาท หรือ
ลดลงประมาณรอยละ 74.09 เมื่อเปรียบเทียบกับช4วงเดียวกันของป% 2560 ซึ่งมีจํานวน 30.72 ลานบาท
- บริษัทและบริษัทย4อยมีรายไดจากการขายกระแสไฟฟHา จํานวน 422.87 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 67.48 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 18.99 เมื่อเปรียบเทียบกับช4วงเดียวกันของป% 2560 ซึ่งมีจํานวน 355.39
ลานบาท เนื่องจากมีปริมาณกระแสไฟฟHาขายเพิ่มมากขึ้น
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สําหรับรายไดอื่นๆ ในป% 2561 จํานวน 44.43 ลานบาท คิดเปEนรอยละ 2.94 ของรายไดรวม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
บริษัทและบริษัทย4อยมีรายไดจากการขายเศษวัตถุดิบ จํานวน 37.91 ลานบาท
บริษัทและบริษัทย4อยมีดอกเบี้ยรับและอื่นๆ จํานวน 6.52 ลานบาท ซึ่งเปEนดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน
จํานวน 0.88 ลานบาท จากกิจการที่เกี่ยวของกัน จํานวน 0.52 ลานบาท รายไดค4าเช4าจากกิจการที่
เกี่ยวของกัน 2.40 ลานบาท และอื่นๆ จํานวน 2.72 ลานบาท

1.2 ต-นทุนขายและค#าใช-จ#าย
ในป% 2561 บริษัทและบริษัทย4อย มีอัตราส4วนกําไรขั้นตนอยู4ที่รอยละ 3.11 และขาดทุนสุทธิอยู4ที่รอยละ (27.99)
ของรายไดรวมซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช4วงเดียวกันของป% 2560 ซึ่งมีอัตราส4วนกําไรขั้นตนอยู4ที่รอยละ 4.73 และขาดทุน
สุทธิอยู4ที่รอยละ (19.95) ของรายไดรวม
ตาราง 2: แสดงภาพรวมต-นทุนและค#าใช-จ#ายและอัตราส#วนกําไรต#อรายได-รวม
รายการ

จํานวนเงิน(ล-านบาท) , %

จํานวนเงินเพิ่ม(ลด)

2561

ร-อยละ

2560

ร-อยละ

ล-านบาท

ร-อยละ

1

รายไดรวม

1,512.27

100.00

1,371.22

100.00

141.05

10.29

2

ตนทุนงานโครงการและตนทุนขาย

1,465.28

96.89

1,306.37

95.27

158.91

12.16

3

กําไรขั้นตน

46.99

3.11

64.85

4.73

(17.86)

(27.54)

4

ค4าใชจ4ายขายและบริหาร

413.90

27.37

309.26

22.55

104.64

33.84

5

กําไร(ขาดทุน)ก4อนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได

(366.91)

(24.26)

(244.41)

(17.82)

(122.50)

50.12

6

ตนทุนทางการเงิน

67.69

20.60

52.64

3.84

15.05

28.59

7

กําไร(ขาดทุน)ก4อนภาษีเงินได

(434.60)

(28.74)

(297.05)

(21.66)

(137.55)

46.31

8

(ค4าใชจ4าย)รายไดภาษีเงินได

11.37

0.75

23.48

1.71

12.11

(51.58)

9

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

(423.23)

(27.99)

(273.57)

(19.95)

(149.66)

54.71

(390.12)

(26.62)

(250.97)

(19.21)

(139.15)

55.44

10 กําไร(ขาดทุน)สุทธิส4วนที่เปEนของบริษัทใหญ4

1.2.1 กําไรขั้นต-น
สําหรับในป% 2561 บริษัทและบริษัทย4อยมีอัตรากําไรขั้นตนเปEนรอยละ 3.11 ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช4วง
เดียวกันของป% 2560 ซึ่งมีกําไรขั้นตนรอยละ 4.73
1.2.2 ค#าใช-จ#าย
ในป% 2561 บริษัทและบริษัทย4อยมีค4าใชจ4ายทั้งสิ้น จํานวน 1,946.87 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป% 2560 ซึ่งมีค4าใชจ4าย
รวม จํานวน 1,668.27 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจํานวน 278.60 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 16.70 โดยมีสาเหตุดังนี้
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ตนทุนจากงานโครงการ จํานวน 963.27 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 95.16 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอย
ละ 10.96 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป% 2560 ซึ่งมีจํานวน 868.11 ลานบาท โดยผันแปรไป
ตามปริมาณงานโครงการที่บริษัทไดส4งมอบใหลูกคา
ตนทุนจากการขายสินคาอุตสาหกรรม จํานวน 9.44 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1.69 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
ประมาณรอยละ 21.86 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป% 2560 ซึ่งมีจํานวน 7.74ลานบาท
ตนทุนจากการขายสินคาอื่น จํานวน 38.36 ลานบาท ลดลงจํานวน 28.00 ลานบาท หรือลดลงประมาณรอย
ละ 42.19 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป% 2560 ซึ่งมีจํานวน 66.36 ลานบาท โดยผันแปรตาม
ปริมาณขาย และภาระตนทุนคงที่
ตนทุนจากการขายไฟฟHา จํานวน 454.19 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 90.05 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอย
ละ 24.73 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป% 2560 ซึ่งมีจํานวน 364.14 ลานบาท โดยผันแปรตาม
ปริมาณขายที่เพิ่มมากขึ้น
ค4าใชจ4ายในการขาย จํานวน 5.44 ลานบาท ลดลงจํานวน 4.77 ลานบาท หรือลดลงประมาณรอยละ 46.72
เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป% 2560 ซึ่งมีจํานวน 10.21 ลานบาท
ค4าใชจ4ายในการบริหาร จํานวน 155.60 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 25.88 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอย
ละ 19.95 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป% 2560 ซึ่งมีจํานวน 129.72 ลานบาท
ค4าใชจ4ายอื่น จํานวน 243.49 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 80.42 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 49.32
เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป% 2560 ซึ่งมีจํานวน 163.07 ลานบาท เนื่องจากมีการตั้งดอยค4า
ความนิยมและสินทรัพยGไม4มีตัวตนจํานวน 202.95 ลานบาท
ตนทุนทางการเงิน ประกอบดวย ดอกเบี้ยจ4ายและค4าธรรมเนียมธนาคาร จํานวน 67.69 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จํานวน 15.05 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 28.59 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป%
2560 ซึ่งมีจํานวน 52.64 ลานบาท

1.2.3 (ขาดทุน)กําไรสุทธิ
ในป% 2561 บริษัทและบริษัทย4อยมีขาดทุนสุทธิ จํานวน 423.23 ลานบาท เปEนขาดทุนส4วนของบริษัทใหญ4 จํานวน
390.12 ลานบาทและขาดทุนส4วนที่เปEนของส4วนไดเสียที่ไม4มีอํานาจควบคุม จํานวน 33.11 ลานบาท ทําใหขาดทุนสุทธิ
เพิ่มขึ้นจํานวน 149.66 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 54.71 เมื่อเทียบกับช4วงเดียวกันของป% 2560 ซึ่งมี
ขาดทุนสุทธิ จํานวน 273.57 ลานบาท ทั้งนี้ส4วนใหญ4เปEนผลจากการขาดทุนจากการดอยค4าความนิยมและสินทรัพยGไม4
มีตัวตนจํานวน 202.95 ลานบาท
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2. การวิเคราะห7ฐานะการเงิน
ตาราง 3 : แสดงภาพรวมงบแสดงฐานะการเงิน
จํานวนเงิน (ล-านบาท)
รายการ

เพิ่ม(ลด)

ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2560
1 รวมสินทรัพยG

3,076.35

3,561.21

2 รวมหนี้สิน

1,600.54

1,662.64

3 รวมส4วนของเจาของ

1,475.81

1,898.57

ล-านบาท

ร-อยละ

(484.86) (13.62)
(62.10)

(3.74)

(422.76) (22.27)

2.1 สินทรัพย7
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย4อยมีสินทรัพยGรวม จํานวน 3,076.35 ลานบาท ลดลงจากป% 2560
ซึ่งมีสินทรัพยGรวมจํานวน 3,561.21 ลานบาท โดยลดลงเปEนจํานวน 484.86 ลานบาท ซึ่งเปEนผลมาจาก
• เงินสดและรายการเทียบเท4าเงินสด จํานวน 69.07 ลานบาท ลดลงสุทธิ จํานวน 34.04 ลานบาท เมื่อเทียบ
กับช4วงเดียวกันของป% 2560 ซึ่งมีจํานวน 103.11 ลานบาท
• เงินลงทุนชั่วคราว จํานวน 0.88 ลานบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 0.01 ลานบาท เมื่อเทียบกับช4วงเดียวกันของป% 2560 ซึ่ง
มีจํานวน 0.87 ลานบาท
• ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นสุทธิ จํานวน 578.50 ลานบาท ลดลงสุทธิ จํานวน 70.16 ลานบาท เมื่อเทียบกับ
ช4วงเดียวกันของป% 2560 ซึ่งมีจํานวน 648.66 ลานบาท ผันแปรตามปริมาณยอดรายได
• เงินใหกูยืมระยะสั้นแก4บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน จํานวน 8.68 ลานบาท ลดลงสุทธิ 0.18 ลานบาท เมื่อ
เทียบกับป% 2560 ซึ่งมีจํานวน 8.86 ลานบาท
• สินคาคงเหลือสุทธิ จํานวน 544.14 ลานบาท ลดลงสุทธิ จํานวน 52.18 ลานบาท เมื่อเทียบกับช4วงเดียวกัน
ของป% 2560 ซึ่งมีจํานวน 596.32 ลานบาท
• สิ นทรั พยG ห มุ นเวี ย นอื่ น จํ า นวน 18.13 ลานบาท ลดลงสุ ทธิ จํ า นวน 15.74 ลานบาท เมื่ อเที ย บกั บช4 ว ง
เดียวกันของป% 2560 ซึ่งมีจํานวน 33.87 ลานบาท
• มีสินทรัพยGไม4หมุนเวียนที่จัดเปEนสินทรัพยGถือไวขาย จํานวน 152.17 ลานบาท เนื่องจาก บริษัทย4อยดเนินการ
ขายทรัพยGสินจากการประกอบการใหกับกิจการแห4งหนึ่ง โดยมีผลขาดทุนจากการดอยค4าของสินทรัพยGดังกล4าว
จํานวน 21.20 ลานบาท
• เงินฝากที่ติดภาระค้ําประกัน จํานวน 53.04 ลานบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 10.31 ลานบาท เมื่อเทียบกับช4วงเดียวกัน
ของป% 2560 ซึ่งมีจํานวน 42.73 ลานบาท
• เงิ นลงทุ นในบริ ษัทร4วม จํ า นวน 133.18 ลานบาท เพิ่ มขึ้ นสุทธิ จํา นวน 11.11 ลานบาท เมื่อเทีย บกับช4 วง
เดียวกันของป% 2560 ซึ่งมีจํานวน 122.08 ลานบาท
• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณGสุทธิ จํานวน 1,298.84 ลานบาท ลดลงสุทธิ จํานวน 243.82 ลานบาท เมื่อเทียบ
กับช4วงเดียวกันของป% 2560 ซึ่งมีจํานวน 1,542.66 ลานบาท
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สินทรัพยGไม4มีตัวตนและค4าความนิยมสุทธิ จํานวน 172.46 ลานบาท ลดลงสุทธิ จํานวน 249.24 ลานบาท
เมื่อเทียบกับช4วงเดียวกันของป% 2560 ซึ่งมีจํานวน 421.70 ลานบาท เนื่องจากตั้งค4าขาดทุนจากการดอยค4า
ทรัพยGสิน
• สินทรัพยGไม4 หมุนเวียนอื่ น จํานวน 33.19 ลานบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ จํานวน 2.89 ลานบาท เมื่อเทียบกับช4วง
เดียวกันของป% 2560 ซึ่งมีจํานวน 30.29 ลานบาท เนื่องจากมีภาษีเงินไดนิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ4ายรอขอคืน
ของป% 2561 และป% 2560 และไดรับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ4ายที่ขอคืนของป% 2559
•

คุณภาพของสินทรัพย7
ลูกหนี้การค-าและลูกหนี้อื่นสุทธิ
บริษัทและบริษัทย4อยมีลูกหนี้และลูกหนี้หมุนเวียนอื่นสุทธิในป% 2561 จํานวน 578.51 ลานบาท โดยลูกหนี้ใน
ส4วนของบริษัทไดมีการบันทึกค4าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจํานวนแลว โดยสามารถแบ4งแยกลูกหนี้ไดตามอายุหนี้ไดดังนี้
อายุหนี้ค-างชําระ
ลูกหนี้ยังไม4ถึงกําหนดชําระ
ลูกหนี้เกินกําหนดชําระ
0 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว4า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค4าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ารค-า-สุทธิ
ลูกหนี้อนื่
รวมลูกหนี้การค-าและลูกหนี้อนื่

2561
2560
2559
ล-านบาท
%
ล-านบาท
%
ล-านบาท
%
229.45 46.85
363.16 79.16
143.20 56.78
187.85 38.36
47.55
9.71
6.31
1.29
18.56
3.79
489.72 100.00
(18.40) (3.76)
472.32 96.24
107.18
578.50

54.47 11.87
8.94
1.95
1.46
0.32
30.71
6.70
458.74 100.00
(32.60) (7.11)
426.14 92.89
222.52
648.66

63.28 25.09
15.02
5.95
1.09
0.43
29.62 11.75
252.21 100.00
(30.96) (12.38)
221.25 87.72
256.43
477.68

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย4อยมีลูกหนี้การคาก4อนหักค4าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณ
489.73 ลานบาท และตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ที่ขาดสภาพคล4องไวเปEนจํานวน 18.40 ลานบาท โดยเปEน
ลูกหนี้ที่ยังไม4ถึงกําหนดชําระ ลูกหนี้ที่คางชําระไม4เกิน 12 เดือน และลูกหนี้การคาที่คางชําระเกิน 12 เดือน จํานวน
229.46 ลานบาท 241.71 ลานบาท และ 18.56 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเปEนรอยละ 46.85 รอยละ 49.36 และ
รอยละ 3.79 ตามลําดับ โดยผูบริหารของบริษัทกําหนดใหตั้งค4าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้การคาที่คางชําระเกิน
12 เดือน ซึ่งผูบริหารของบริษัทพิจารณาแลวเห็นว4า ลูกหนี้การคาเหล4านั้นขาดสภาพคล4อง จําเปEนตองตั้งสํารองค4าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้การคาจํานวน 18.40 ลานบาท ในป% 2561 ซึ่งฝxายบริหารไดเพิ่มมาตรการในการใหสินเชื่อ
แก4ลูกหนี้เขมงวดมากขึ้นและเร4งรัดติดตามทวงถามหนี้ที่คางชําระอย4างต4อเนื่อง อย4างไรก็ตามสําหรับลูกหนี้ที่ไดตั้งค4าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญแลว บริษัทและบริษัทย4อยใหดําเนินการขั้นตอนการติดตามหนี้ทางกฎหมายเพื่อใหมีโอกาสไดรับชําระ
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หนี้คืน เมื่อเปรียบเทียบกับยอดลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ ป% 2560 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นสุทธิ เพิ่มขึ้น
จํานวน 45.19 ลานบาท จากยอด 426.14 ลานบาทในป% 2560
สําหรับนโยบายการใหเครดิตทางการคานั้นโดยปกติบริษัทจะใหเครดิตทางการคาประมาณ 30 – 90 วัน
โดยปPจจุบัน บริษัทพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้ โดยติดตามทวงถามหนี้ที่ครบกําหนดกับลูกคา
และใหเครดิตทางการคาระยะสั้นสําหรับลูกคารายใหม4 โดยป% 2561 มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 117 วัน เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับป% 2560 มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 98 วัน

สินค-าคงเหลือ
สินคาคงเหลือสุทธิมีมูลค4า 544.14 ลานบาท ในป% 2561 ลดลงจากป% 2560 ซึ่งมีมูลค4า 596.32 ลานบาท โดย
ลดลงจํานวน 52.18 ลานบาท หรือประมาณรอยละ 8.75 โดยมีรายละเอียดของสินคาคงเหลือ แสดงไดดังนี้
ลักษณะของสินค-าคงคลัง
สินคาสําเร็จรูป
งานระหว4างทํา
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงาน
สินคาระหว4างทาง
รวม
หัก ค4าเผื่อมูลค4าสินคาลดลง
สินค-าคงเหลือ สุทธิ

2561
ล-านบาท
%
19.59
3.34
363.03 61.91
183.93 31.37
18.75
3.20
1.08
0.18
586.38 100.00
(42.24) (7.20)
544.14 92.80

2560
ล-านบาท
20.57
278.18
264.89
52.21
615.85
(19.53)
596.32

%
3.34
45.17
43.01
8.48
100.00
(5.78)
94.22

2559
ล-านบาท
%
19.28
4.44
157.37 36.23
218.55 50.30
39.21
9.03
434.41 100.00
(15.02) (3.46)
419.39 96.54

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินคาคงเหลือสุทธิประมาณ 544.14 ลานบาท โดยมี สัดส4วนของสินคา
สําเร็จรูป งานระหว4างทํา วัตถุดิบ วัสดุโรงงาน และสินคาระหว4างทาง คิดเปEนจํานวนเงิน 19.59 ลานบาท , 363.03 ลาน
บาท , 183.93 ลานบาท ,18.75 ลานบาท และ 1.08 ลานบาท ตามลําดับ และคิดเปEนรอยละ 3.34 , รอยละ 61.91 , รอย
ละ 31.37, รอยละ 3.20 และ รอยละ 0.18 ตามลําดับ หากพิจารณาอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงคลังจะเห็นไดว4า
บริษัทมีอัตราการหมุนเวียนสินคาคงเหลือ จาก 2.44 เท4า ในป% 2561 ลดลงจาก 2.50 เท4า ในป% 2560 ทั้งนี้ เปEนไปตาม
ปริมาณความตองการสินคาของลูกคาโครงการที่บริษัทรับงานไว

แหล#งที่มาของเงินทุน
หนี้สิน
ณ สิ้นป% 2561 บริษัทและบริษัทย4อยมีหนี้สินรวม จํานวน 1,600.54 ลานบาท ลดลงจํานวน 62.10 ลานบาท จาก
สิ้นป% 2560 ซึ่งมีจํานวน 1,662.64 ลานบาท มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น จํานวน 42.67
ลานบาท เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน จํานวน 70.00 ลานบาท เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น 39.50
ลานบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่น จํานวน 4.30 ลานบาท จากการลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น

- 114 -

รับรองความถูกตอง.......................................

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561

จากสถาบันการเงิน จํานวน 0.60 ลานบาท หุนกู จํานวน 200.00 ลานบาท หนี้สินภายใตสัญญาเช4าการเงิน จํานวน 8.01
ลานบาท ภาระผูกพันผลประโยชนGพนักงาน จํานวน 1.67 ลานบาท และหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี จํานวน 8.29 ลานบาท

ส#วนของเจ-าของ
ในป% 2561 บริษัทและบริษัทย4อยมีผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงาน จํานวน 423.23 ลานบาท องคGประกอบอื่นของ
ส4วนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น จํานวน 0.32 ลานบาท และส4วนไดเสียที่ไม4มีอํานาจควบคุมลดลง จํานวน 32.96 ลานบาท ส4งผลใหส4วน
ของเจาของลดลง เปEน 1,475.81 ลานบาท จากป% 2560 จํานวน 1,898.57 ลานบาท หรือลดลง 422.76 ลานบาท

ความเพียงพอของเงินทุน
จากการวิเคราะหGในหัวขอ แหล4งที่มาของเงินทุนจะเห็นไดว4า บริษัทและบริษัทย4อยมีแหล4งที่มาของเงินทุนจากเงิน
เบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และจากส4วนของผูถือหุน ฝxายบริหารของบริษัทและบริษัทย4อย
คาดว4าบริษัทและบริษัทย4อยมีความเพียงพอของเงินทุนอยู4พอสมควร โดยถาบริษัทและบริษัทย4อยประสบปPญหาการขาด
แคลนเงินทุน ก็อาจขอความช4วยเหลือเปEนเงินสนับสนุนหรือเงินกูจากบริษัทใหญ4ไดอยู4พอสมควร
ปPจจุบันบริษัทไดมีการจัดหาแหล4งเงินทุนหมุนเวียนโดยการเลือกใชสินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินต4างๆ ซึ่ง
ณ สิ้นป% 2561 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด
ธนาคารแห4งหนึ่ง
ตั๋วแลกเงิน (สถาบันการเงินแห4งหนึ่ง)
รวม

วงเงินสินเชื่อ
ที่ได-รับ
(ล-านบาท)
130
300
430

วงเงินสินเชื่อ
ที่ใช-ไป
(ล-านบาท)
45
45

คงเหลือวงเงินสินเชื่อ
ณ 31 ธ.ค. 61
(ล-านบาท)
85
300
385

ความเหมาะสมของโครงสร-างเงินทุนหรือแหล#งเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย4อย มีอัตราส4วนหนี้สินรวมต4อส4วนของผูถือหุน เท4ากับ 1.08 เท4า
เพิ่มขึ้นจากป% 2560 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมในอัตรารอยละ 5.35 จากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะสั้นจาก
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 70.00 ลานบาท จากเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น 39.50 ลานบาท จากการลดลงของเงินกูยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงิน จํานวน 0.60 ลานบาท และส4วนของผูถือหุนลดลงอัตรารอยละ 22.27 เนื่องจากขาดทุนสุทธิประจําป%
2561 ในส4วนที่เปEนของบริษัทใหญ4 จํานวน 390.12 ลานบาท ในขณะที่ อัตราส4วนหนี้สินรวมต4อส4วนของผูถือหุน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย4อย มีอัตราส4วนหนี้สินรวมต4อส4วนของผูถือหุน เท4ากับ 0.88 เท4า เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
หนี้สินรวมในอัตรารอยละ 6.23 จากการลดลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จํานวน 179.97 ลานบาท และส4วน
ของผูถือหุนลดลงอัตรารอยละ 6.30 เนื่องจากขาดทุนสุทธิประจําป% 2560 ในส4วนที่เปEนของบริษัทใหญ4 จํานวน 250.97
ลานบาท
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ความเพียงพอของสภาพคล#อง ความสามารถในการชําระหนี้ และความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไข
การกู-ยืมที่สําคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย4อย มีอัตราส4วนสภาพคล4อง เท4ากับ 1.48 เท4า เปรียบเทียบกับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท4ากับ 0.89 เท4า ซึ่งแสดงใหเห็นว4า บริษัทและบริษัทย4อยมีสภาพคล4องเพิ่มขึ้นจากป% 2560
แสดงใหเห็นว4าบริษัทและบริษัทย4อย มีสินทรัพยGหมุนเวียนมากกว4าหนี้สินหมุนเวียน และจากอัตราส4วนสภาพคล4องหมุนเร็ว
เท4ากับ 0.70 เท4ามากกว4าในป% 2560 ที่เท4ากับ 0.48 เท4า ซึ่งแสดงใหเห็นว4า บริษัทและบริษัทย4อยมีสินทรัพยGหมุนเวียนที่
สามารถเปลี่ยนเปEนเงินสด มากกว4าหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งเปEนความเสี่ยงในการชําระหนี้ของบริษัทและบริษัทย4อยอาจมีนอย
กว4าที่ควรจะเปEน และจากอัตราส4วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย ประจําป% 2561 เท4ากับ (5.28) เท4า เปรียบเทียบ
กับป% 2560 เท4ากับ (4.52) เท4า แสดงใหเห็นประสิทธิภาพในการชําระดอกเบี้ยลดลงบาง แต4ก็ยังมีความสามารถในการ
ชําระดอกเบี้ยไดตามเงื่อนไขการกูยืมได

ปDจจัยที่อาจมีผลต#อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
บริษัท มีแหล4งที่มาของรายไดหลัก จากการรับงานผลิตเสาส4งไฟฟHาแรงสูง เสาโทรคมนาคม สถานีไฟฟHาย4อย ซึ่งมี
ความผันแปรตามปริมาณงานที่บริษัทไดรับ ในอนาคตหากบริษัทไม4สามารถประกวดราคาประมูลงานได หรือไม4ไดรับงานจาก
เจาของงานหรือผูรับเหมาหลัก จะส4งผลใหรายไดของบริษัทไดรับผลกระทบตามไปดวย อย4างไรก็ตาม จากปPจจัยความเสี่ยง
ดานความผันผวนของรายไดที่อาจเกิดขึ้นดังกล4าว ทําใหบริษัทมุ4งมั่นพัฒนาบุคลากรและการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใหการ
ผลิตงานส4งมอบใหลูกคาใหมีคุณภาพที่ดีเยี่ยม ไดมาตรฐานสากล และส4งมอบงานตรงต4อเวลาในราคาที่เหมาะสมเปEนที่พึง
พอใจแก4ลูกคา เพื่อรักษาฐานลูกคาใหเติบโตไปดวยกันอย4างยั่งยืน ตามวิสัยทัศนGของบริษัท ที่ไดรับความไววางใจสูงสุดจาก
ลูกคา
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การรับรองความถูกต)องของข)อมูล
บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวัง บริษัทขอ
รับรองว"า ขอมูลดังกล"าวถูกตองครบถวน ไม"เป&นเท็จ ไม"ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไม"ขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว"า
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอย"างถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและ บริษัทย"อยแลว
(2) บริ ษั ท ไดจั ด ใหมี ร ะบบการเป3 ด เผยขอมู ล ที่ ดี เพื่ อ ใหแน" ใ จว" า บริ ษั ท ไดเป3 ด เผยขอมู ล ในส" ว นที่ เ ป& น
สาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย"อยอย"างถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกล"าว
(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกล"าว และ
บริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต"อผูสอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพร"องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง
การกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต"อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย"อย
ในการนี้ เพื่อเป&นหลักฐานว"าเอกสารทั้งหมดเป&นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว
บริษัทไดมอบหมายให นายมณฑล เชตุวัลลภกุล เป&นผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไม"
มีลายมือชื่อของ นายมณฑล เชตุวัลลภกุล กํากับไว บริษัทจะถือว"าไม"ใช"ขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของ
ขอมูลแลวดังกล"าวขางตน
ชื่อ

ตําแหน$ง

ลายมือชือ่

1. นายวุฒิชัย

ลีนะบรรจง

ประธานกรรมการ

............................................

2. นายธีรชัย

ลีนะบรรจง

กรรมการผูจัดการ

............................................

3. นายมณฑล

เชตุวัลลภกุล

รองกรรมการผูจัดการ

............................................

ชื่อ

ตําแหน$ง

ลายมือชื่อ

ผู)รับมอบอํานาจ
นายมณฑล

เชตุวัลลภกุล

เลขานุการบริษัท

............................................
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ก

...............................

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู'บริหาร เลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล/ตําแหน-ง
1. นายวุฒชิ ัย ลีนะบรรจง
ตําแหน-ง :
• ประธานกรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
• รักษาการประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

วันที่ได'รับการแต-งตั้ง
วันที่ 10 กันยายน 2551

อายุ
(ป)
54

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ
คณะนิติศาสตร/ จุฬาลงกรณ/
มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
คณะพาณิชยศาสตร/และการบัญชี
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร/
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การอบรมบทบาทหน'าที่การเป<นกรรมการ
จากสมาคมส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
• Directors Accreditation Program
(DAP)
รุน 78/2009
• Financial Statements for Directors
(FSD) รุน 4/2009

สัดส-วนการ
ถือหุ'นใน
บริษัท
-ไมมี-

เอกสารแนบ 1

ความสัมพันธ8
ประสบการณ8
ทางครอบครัว
ช-วงเวลา
ตําแหน-ง
บริษัท
ระหว-างผู'บริหาร
เปPนลูกพี่ลูกนอง ดํารงตําแหน-งบริษัทจดทะเบียนในกลุม- จํานวน 2 แห-ง
กับ
ปQ 2551- ปRจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บมจ. แคปปTทอล เอ็นจิเนียริ่ง
นายธีรชัย
ประธานกรรมการบริหาร
เน็ตเวิร/ค
ลีนะบรรจง
รักษาการประธานเจาหนาที่
บริหาร
ปQ 2561- ปRจจุบัน รักษาการกรรมการผูจัดการ
บมจ. ระยองไวร/ อินดัสตรีส/
ปQ 2551- ปRจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
ปQ 2557 -ปRจจุบัน กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ดํารงตําแหน-งบริษัทที่เกี่ยวข'องกัน จํานวน 11 แห-ง
ปQ 2551-ปRจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก.เอ็นเนซอล
ปQ 2553-ปRจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. ไปปZ ไลน/ เอ็นจิเนียริ่ง
กรรมการผูจัดการ
ปQ 2555-ปRจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. เอเวอร/กรีน ไบโอแมส
ปQ 2556-ปRจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร/ไพรส/
ปQ 2558-ปRจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. พาราไดซ/ กรีน เอนเนอยี่
ปQ 2558-ปRจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. ยูดับบลิว ซีโกเมน ไบโอแมส
ปQ 2558-ปRจจุบัน
ปQ 2559-ปRจจุบัน
ปQ 2559-ปRจจุบัน
ปQ 2560-ปRจจุบัน
ปQ 2560-ปRจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
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บจก. ยูดับบลิวซี โซลาร/
บจก. ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส
บจก. สตึก ไบโอแมส
UWC (Cambodia) Co.,Ltd.
Interglob Investment Co.,Ltd.

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตําแหน-ง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

2. ร'อยตํารวจโท ศิวะรักษ8 พินิจารมณ8

68

Master of Arts in Public Administration, Minnesota
State University, U.S.A.
ปริญญาตรี สังคมศาสตร/ (รัฐศาสตร/)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประกาศนียบัตรทางบัญชี UCLA, California, U.S.A.
ประกาศนียบัตรดานภาษี H&R BLOCK TAX SCHOOL,
California, U.S.A.
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตมลรัฐ California, U.S.A
ผูตรวจสอบภายในรับอนุญาตจากสมาคมผูตรวจสอบ
ภายในสากล (The IIA)
ผูตรวจสอบดานการทุจริตรับอนุญาตจากสมาคมตรวจสอบ
ดานการทุจริตสากล (The ACFE)
การอบรมบทบาทหน'าที่การเป<นกรรมการ จากสมาคม
ส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Directors Accreditation Program (DAP) รุน 14/2004
• Directors Certification Program (DCP) รุน 44/2004
• Audit Committee Program (ACP) รุน 16/2007
• Role of the Chairman Program (RCP) รุน 24/2009
• How to Measure the Success of Corporation
Strategy รุน 4/2014
• Successful Formulation & Execution of Strategy รุน
20/2014
• Chartered Director Class (CDC) รุน 9/2015

ตําแหน-ง :
• กรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได'รับการแต-งตั้ง
วันที่ 5 ตุลาคม 2552

แบบ 56-1 ประจําป 2561
สัดส-วนการ
ถือหุ'นในบริษัท

ความสัมพันธ8
ทางครอบครัว
ระหว-างผู'บริหาร

-ไมมี-

-ไมมี-

ประสบการณ8
ช-วงเวลา

ตําแหน-ง

บริษัท

ดํารงตําแหน-งบริษัทจดทะเบียนอื่น จํานวน 3 แห-ง
ปQ 2551- ปRจจุบัน ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บมจ. ทีทีซีแอล

ปQ 2558- ปRจจุบัน ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บมจ. SRK

ปQ 2553-ปRจจุบัน

บมจ. Ini3 Digital

กรรมการตรวจสอบ

ดํารงตําแหน-งบริษัทอื่นที่มิใช-บริษัทจดทะเบียนจํานวน 1 แห-ง
ปQ 2555-ปRจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. Lee and
Phinicharomna
ดํารงตําแหน-งบริษัทที่เกี่ยวข'องกัน -ไม-ม-ี
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน-ง
3. นายเพียรชัย ถาวรรัตน8
ตําแหน-ง :
• กรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
วันที่ได'รับการแต-งตั้ง
17 ธันวาคม 2558

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

60

ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร/ดุษฎีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร(ี Doctor Candidate)
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร/มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร/บัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร/วิโรฒ ประสานมิตร

แบบ 56-1 ประจําป 2561
สัดส-วนการ
ถือหุ'นในบริษัท

ความสัมพันธ8
ทางครอบครัว
ระหว-างผู'บริหาร

-ไมมี-

-ไมมี-

การอบรมบทบาทหน'าที่การเป<นกรรมการ จากสมาคม
ส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP 198)
• Role of the Chairman Program (RCP 36/2015)
• Ethical Leadership Program (ELP 8/2560)

ประสบการณ8
ช-วงเวลา

ตําแหน-ง

บริษัท

ดํารงตําแหน-งบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม-มีดํารงตําแหน-งบริษัทที่เกี่ยวข'องกัน -ไม-มีดํารงตําแหน-งบริษัทอื่นที่มิใช-บริษัทจดทะเบียนจํานวน 4 แห-ง
ปQ 2550-ปRจจุบัน ประธานกรรมการ
บ.พีซีที เอเชียประกันภัย
จํากัด สปป.ลาว
ปQ 2540-ปRจจุบัน ประธานกรรมการ
บจก. พีซีทีบี
ปQ 2540-ปRจจุบัน ประธานกรรมการ

บจก. พีซีทีแอล

ปQ 2560-ปRจจุบัน ประธานกรรมการ

บจก. ไทยไพรเวทโพสต/
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตําแหน-ง
4. ดร.นที นาคธนสุกาญจน8
ตําแหน-ง :
• กรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได'รับการแต-งตั้ง
25 ตุลาคม 2559

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

53

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การเงิน)
โครงการปริญญาเอกรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/,
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร/
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
ปริญญาตรี นิติศาสตร/
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร/(ไฟฟzา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

แบบ 56-1 ประจําป 2561
สัดส-วนการ
ถือหุ'นในบริษัท

ความสัมพันธ8
ทางครอบครัว
ระหว-างผู'บริหาร

14,000,000 หุน
คิดเปPน 0.11 %

-ไมมี-

ประสบการณ8
ช-วงเวลา

ตําแหน-ง

บริษัท

ดํารงตําแหน-งบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม-มีดํารงตําแหน-งบริษัทที่เกี่ยวข'องกัน -ไม-มีดํารงตําแหน-งบริษัทอื่นที่มิใช-บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แห-ง
ปRจจุบัน
อาจารย/วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
นานาชาติ สาขา
นวัตกรรมดิจิตัล

การอบรมบทบาทหน'าที่การเป<นกรรมการ จากสมาคม
ส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Directors Accreditation Program (DAP)
รุน 134/2017
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน-ง
5. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
ตําแหน-ง :
• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหาร
• กรรมการผูจัดการ (สายพัฒนา
ธุรกิจและกิจการองค/กร)
• กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

วันที่ได'รับการแต-งตั้ง
วันที่ 27 มีนาคม 2556

อายุ
(ป)
47

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ

แบบ 56-1 ประจําป 2561

สัดส-วนการ
ถือหุ'นในบริษัท
-ไมมี-

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (เอกการตลาด)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ความสัมพันธ8
ทางครอบครัว
ระหว-างผู'บริหาร
ลูกพี่ลูกนอง
กับ
นายวุฒิชยั
ลีนะบรรจง

ประสบการณ8
ช-วงเวลา

ตําแหน-ง

บริษัท

ดํารงตําแหน-งบริษัทจดทะเบียนในกลุม- จํานวน 2 แห-ง
ปQ2556-ปRจจุบัน

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

ปQ 2559-ปRจจุบัน กรรมการบริษัท

บมจ. แคปปTทอล เอ็นจิเนียริ่ง
เน็ตเวิร/ค
บมจ. ระยองไวร/ อินดัสตรีส/

ดํารงตําแหน-งบริษัทจดทะเบียนอื่นจํานวน 1 แห-ง

การอบรมบทบาทหน'าที่การเป<นกรรมการ จาก
สมาคมส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
• Directors Accreditation Program (DAP)
รุน 104/2013

ปQ 2559-ปRจจุบัน กรรมการบริษัท
ปQ 2560-ปRจจุบัน กรรมการบริหาร

บมจ. ไดเมท (สยาม)

ดํารงตําแหน-งบริษัทที่เกี่ยวข'องกัน จํานวน 10 แห-ง
ปQ 2558-ปRจจุบัน กรรมการบริษัท
ปQ 2558-ปRจจุบัน กรรมการบริษัท
ปQ 2558-ปRจจุบัน กรรมการบริษทั

บจก. เอเวอร/กรีน ไบโอแมส
บจก. พาราไดซ/ กรีน เอนเนอยี่
บจก. ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส

ปQ 2558-ปRจจุบัน กรรมการบริษัท

บจก. ยูดับบลิวซี โซลาร/

ปQ 2559-ปRจจุบัน กรรมการบริษัท
ปQ 2559-ปRจจุบัน กรรมการบริษัท

บจก. เอ็นเนซอล
บจก. ดับเบิ้ลยู เจซี เอ็นเตอร/ไพรส/

ปQ 2559-ปRจจุบัน กรรมการบริษัท

บจก. ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส

ปQ 2559-ปRจจุบัน กรรมการบริษัท

บจก. สตึก ไบโอแมส

ปQ 2560-ปRจจุบัน กรรมการบริษัท

UWC (Cambodia) Co.,Ltd.

ปQ 2560-ปRจจุบัน กรรมการบริษัท

Interglob Investment Co.,Ltd.
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน-ง

6. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
ตําแหน-ง :
• กรรมการบริษัท
• กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
• กรรมการบริหาร
• รองกรรมการผูจัดการ (สายบัญชี
การเงินและบริหารองค/กร)
• เลขานุการบริษัท
• กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
• ผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน

อายุ
(ป)
50

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

ปริญญาโท สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

แบบ 56-1 ประจําป 2561

สัดส-วนการ
ถือหุ'นใน
บริษัท
-ไมมี-

ความสัมพันธ8
ทางครอบครัว
ระหว-าง
ผู'บริหาร
-ไมมี-

ประสบการณ8
ช-วงเวลา

ตําแหน-ง

บริษัท

ดํารงตําแหน-งบริษัทจดทะเบียนในกลุม- จํานวน 2 แห-ง
ปQ 2553-ปRจจุบัน
กรรมการบริษัท บมจ. แคปปTทอล เอ็นจิเนียริ่ง
กรรมการบริหาร เน็ตเวิร/ค
ปQ 2553-ปRจจุบัน
กรรมการบริษัท บมจ. ระยองไวร/ อินดัสตรีส/
ปQ 2552- ปQ 2559 กรรมการบริหาร
ดํารงตําแหน-งบริษัทที่เกี่ยวข'องกัน จํานวน 9 แห-ง

การอบรมบทบาทหน'าที่การเป<นกรรมการ
จากสมาคมส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
• Directors Accreditation
Program
(DAP) รุน 82/2010

วันที่ได'รับการแต-งตั้ง
วันที่ 16 กุมภาพันธ/ 2553

ปQ 2553 -ปRจจุบัน
ปQ 2553 -ปRจจุบัน
ปQ 2555 -ปRจจุบัน
ปQ 2556 -ปRจจุบัน
ปQ 2558 -ปRจจุบัน
ปQ 2558 -ปRจจุบัน
ปQ 2558 -ปRจจุบัน

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

บจก. เอ็นเนซอล
บจก. ไปปZ ไลน/ เอ็นจิเนียริ่ง
บจก.เอเวอร/กรีน ไบโอแมส
บจก.ดับเบิ้ลยูเจซี เอ็นเตอร/ไพรส/
บจก. พาราไดซ/ กรีน เอนเนอยี่
บจก. ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส
บจก. ยูดับบลิวซี โซลาร/

ปQ 2559 -ปRจจุบัน

กรรมการบริษัท

บจก. ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส

ปQ 2559 -ปRจจุบัน

กรรมการบริษัท

บจก. สตึก ไบโอแมส
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตําแหน-ง
7. นายสุรพัฒน8 ชมรัตน8
ตําแหน-ง :
• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหาร

วันที่ได'รับการแต-งตั้ง
วันที่ 25 กุมภาพันธ/ 2559

อายุ
(ป)
53

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟzา มหาวิทยาลัยเชียงใหม

แบบ 56-1 ประจําป 2561
สัดส-วนการ
ถือหุ'นใน
บริษัท
-ไมมี-

ความสัมพันธ8
ทางครอบครัว
ระหว-างผู'บริหาร
-ไมมี-

ประสบการณ8
ช-วงเวลา

ตําแหน-ง

บริษัท

ดํารงตําแหน-งบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม-มีดํารงตําแหน-งบริษัทที่เกี่ยวข'องกัน -ไม-ม-ี
ดํารงตําแหน-งบริษัทอื่นที่มิใช-บริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 แห-ง
ปQ 2556 -ปRจจุบัน กรรมการผูจัดการ Inventeca Co., Ltd.

การอบรมบทบาทหน'าที่การเป<นกรรมการ จากสมาคม
ส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Directors Accreditation Program (DAP)
รุน 132/2016

ปQ2554 - ปRจจุบัน

ปQ2553 -ปRจจุบัน

Business
Development
Consultant
EVP
of
Operation and
International
Affairs
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EasternThai
Consulting 1992 Co.,
Ltd.
Log Plus Mining
Services Co., Ltd.

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตําแหน-ง
8. นายสุธิตศักดิ์ ธนโชติปรมัตถ8
ตําแหน-ง :
• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหาร
วันที่ได'รับการแต-งตั้ง
วันที่ 1 กันยายน 2560

อายุ
(ป)
59

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
• ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร/
จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร/
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

แบบ 56-1 ประจําป 2561
สัดส-วนการ ความสัมพันธ8ทาง
ครอบครัว
ถือหุ'นในบริษัท
ระหว-างผู'บริหาร
-ไมมี-

-ไมมี-

ประสบการณ8
ช-วงเวลา

ตําแหน-ง

บริษัท

ดํารงตําแหน-งบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม-มีดํารงตําแหน-งบริษัทที่เกี่ยวข'องกัน -ไม-ม-ี
ดํารงตําแหน-งบริษัทอื่นที่มิใช-บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แห-ง
ปQ 2558 – ปRจจุบัน กรรมการผูจัดการ

การอบรมบทบาทหน'าที่การเป<นกรรมการ จาก
สมาคมส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• Directors Accreditation Program (DAP)
รุน 28/2004
• FND รุน 17/2007
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บจก.เออเบินอินเทลลิ
เจนท/

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตําแหน-ง

9. นายโชคชัย เนียมรัตน8
ตําแหน-ง :
• กรรมการบริหาร
• รองกรรมการผูจัดการ
เสาสง

วันที่ได'รับการแต-งตั้ง
วันที่ 22 กุมภาพันธ/ 2561

อายุ
(ป)
54

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร/ สาขาอุตสาหการ

แบบ 56-1 ประจําป 2561
สัดส-วนการ
ถือหุ'นในบริษัท

-ไมมี-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สายธุรกิจ

ความสัมพันธ8
ทางครอบครัว
ระหว-างผู'บริหาร
-ไมมี-

ประสบการณ8
ช-วงเวลา

ตําแหน-ง

บริษัท

ดํารงตําแหน-งบริษัทจดทะเบียนอื่น จํานวน 1 แห-ง
ปQ 2550– ปQ 2557 กรรมการบริษัท บมจ. ไดเมท (สยาม)
ปQ 2560 – ปRจจุบัน กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
ดํารงตําแหน-งบริษัทที่เกี่ยวข'องกัน -ไม-มี -

การอบรมบทบาทหน'าที่การเป<นกรรมการ จากสมาคม
ส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุน
84/2007
• Financial Statements for Directors
รุน
9/2010

ดํารงตําแหน-งบริษัทอื่นที่มิใช-บริษัทจดทะเบียน -ไม-มี -
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับผู'ควบคุมดูแลการทําบัญชี
ชื่อ-สกุล/ตําแหน-ง

1. นางสาวนิติการ สกุลดี
ตําแหน-ง :
• ผูจัดการฝ€ายบัญชีการเงิน
• ผูควบคุมดูแลการทําบัญชี

อายุ
(ป)
54

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สัดส-วนการ
ถือหุ'นในบริษัท

-ไมมี-

การอบรมบทบาทหน'าที่การเป<นผู'ควบคุมดูแลการทํา
บัญชี
อบรมตอเนื่องดานบัญชี จํานวน 12. ชั่วโมง

ความสัมพันธ8
ทางครอบครัว
ระหว-างผู'บริหาร
-ไมมี-

ประสบการณ8
ช-วงเวลา

ตําแหน-ง

บริษัท

ดํารงตําแหน-งบริษัทจดทะเบียนอื่น –ไม-ม-ี
ดํารงตําแหน-งบริษัทที่เกี่ยวข'องกัน -ไม-มี ดํารงตําแหน-งบริษัทอื่นที่มิใช-บริษัทจดทะเบียน -ไม-มี -

วันที่ได'รับการแต-งตั้ง
วันที่ 1 กุมภาพันธ/ 2559
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดกรรมการของบริษัทย'อย
ณ 31 ธันวาคม 2561
UKB

UAB

SBM

UWC
SOLAR

PGE

UWCC

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

x

x

x

x

x

x

2. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
3. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
4. นายดําริ สันตติวงศ-ไชย
5. นายสิริชัย เฉิดฉันท-พิพัฒน6. Mr. Sitat Vila Ung

/
/
/
-

/
/
-

/
/
-

/
/
-

/
/
/
/
-

/
/

รายชื่อกรรมการ

หมายเหตุ : / = กรรมการ

x = ประธานกรรมการ

UKB
=
บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด
UAB
=
บริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส จํากัด
SBM
=
บริษัท สตึก ไบโอแมส จํากัด
UWC SOLAR = บริษัท ยูดับบลิวซี โซลNาร- จํากัด
PGE
=
บริษัท พาราไดซ- กรีน เอนเนอยี่ จํากัด
UWCC =
บริษัท ยูดับบลิวซีซี (กัมพูชา) จํากัด
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561
เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน$างานผู$ตรวจสอบภายใน

หัวหน$างานผู$ตรวจสอบภายใน : นายคมวุฒิ พรนราดล
พนักงาน บริษัท แคปป1ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร5ค จํากัด (มหาชน) - บริษัทใหญ7
ประวัติหัวหน$างานผู$ตรวจสอบภายใน
นายคมวุฒิ

พรนราดล

อายุ
จํานวนหุ$นในบริษัทย7อย
สัดส7วนการถือหุ$น
ความสัมพันธ5ทางครอบครัวระหว7างผู$บริหาร

: 50 ป
: - หุน
: - %
: ไมมี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การอบรมบทบาทหน$าที่การเป=นหัวหน$างานผู$ตรวจสอบภายใน
• หลักสูตรการจัดทํากระดาษทําการเพื่อมาตรการตอตานการคอร3รัปชั่นในองค3กร รุนที่ 2/61
• กรอบของการบริหารความเสี่ยง
• สุดยอดเทคนิคที่ดีที่สดุ ของการใชระบบควบคุมภายในเพื่อประโยชน3สูงสุดของธุรกิจ
• การตรวจสอบและการควบคุมภายใน
• สรุปประเด็นความผิดพลาดของนักบัญชี
• หลักสูตรความสําคัญของจริยธรรมและการตอตานการทุจริตคอร3รปั ชั่น
ตําแหน7งที่สําคัญในป>จจุบนั
• ผูอํานวยการฝ>ายตรวจสอบภายใน บริษัท แคปป?ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร3ค จํากัด (มหาชน)
• เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แคปป?ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค3 จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ประสบการณ5ทํางาน
• ผูจัดการฝ>ายตรวจสอบภายใน บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
• หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
• ผูตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน ( Internal Quality Auditor ) ISO 2000:9001
( ไดรับการอบรมจาก Moody International Certified Body )
• เลขานุการคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ ( Steering Committee) บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
• เลขานุการคณะทํางานระบบบริหารคุณภาพ ( Working Team) บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561
เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย'สิน
-ไมมี-
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