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1.

นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ

บริษัท ก่อตัง้ เมื่อปี 2510 ประกอบกิจการจาหน่ายสินค้า อุปกรณ์สง่ กาลังต่างๆ และขยายกิจการสร้างโรงงานเพื่อ
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายเสาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคมบริการชุบสังกะสี และได้เพิ่มความแข็งแกร่งของ
ธุรกิจโดยเริม่ ลงทุนในธุรกิจพลังงาน ด้วยการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในปี 2558
การด าเนิ น งานของบริษั ท ได้ผ่า นการรับ รองระบบคุณ ภาพมาตรฐาน ISO9001:2015 จากบริษั ท เอสจี เ อส
(ประเทศไทย) จากัด และการผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโทรคมนาคม และโครงสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย ได้รบั การขึน้ บัญชี
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั การจดทะเบียนจากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ทาให้ลกู ค้ามีความมั่นใจในด้านคุณภาพ
เป็ นอย่างดี

1.1

วิสัยทัศน์ และเป้ ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจ
วิสัยทัศน์
เป็ นผูน้ าในธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงในภูมิภาคอาเซียนควบคูไ่ ปกับการดาเนินธุรกิจด้านพลังงาน

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

วางแผนด้านการเงินและแหล่งเงินทุนให้มีประสิทธิภาพเพื่อการขยายธุรกิจได้อย่างมั่นคง
สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีและมากกว่าต้นทุนทางการเงินขององค์กร เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้
พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรในองค์กรทัง้ ด้านบุคลากรและเทคโนโลยี
เปิ ดกว้างสาหรับโอกาสในการลงทุนโครงการที่มีศกั ยภาพทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ

เป้ ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจ
1. ในฐานะที่บริษัทเป็ นผูผ้ ลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงรายแรกของประเทศไทยและเป็ นผูน้ าของธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง
และเสาโครงเหล็กในประเทศ บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิ ภาพเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ความ
มั่นคง และการเจริญเติบโตที่ย่งั ยืน
2. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต รวมทัง้ ขยายกาลังการผลิต เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ
3. เสาะหาโอกาสการลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ที่สามารถสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ในระยะยาว
บริหารความเสีย่ งได้ มีอตั ราผลตอบแทนที่ไม่นอ้ ยกว่าต้นทุนทางการเงินของเงินลงทุน
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1.2

กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรทีส่ ำคัญ
ปี 2555

บริษั ท ได้น าหุ้น สามัญ เข้า จดทะเบี ยนกับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เอ็ ม เอไอ (MAI) เมื่ อ วัน ที่ 12
กรกฎาคม 2555 ด้วยจานวนหุน้ สามัญจดทะเบียนจานวน 350,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ
1.00 บาท ต่อมาบริษัทออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท
(ใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 หรือ UWC-W1) จานวน 175,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่า

ปี 2556

บริษัทได้เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จากัด เพื่อประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ปี 2557

บริษัทได้เข้าลงทุน ในบริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จากัด (OSCAR) ซึ่งประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กที่ได้รบั อนุมตั ิให้ขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายใต้สญ
ั ญา
ซือ้ ขายไฟฟ้าเป็ นระยะเวลา 5 ปี นบั จากวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2556 โดยมีระยะเวลาต่อสัญญา
ต่อเนื่องครัง้ ละ 5 ปี โดยอัตโนมัติจนกว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ จะยุติ

ปี 2558-

ที่ ป ระชุม วิ สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ประชุม เมื่ อ วัน ที่ 13 กุม ภาพัน ธ์ 2558 ได้มี ม ติ ให้
ดาเนินการ ดังนี ้
เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้จากมูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท
ลดทุนจดทะเบียนจากจานวน 560,015,418 บาท เป็ น 525,000,000 บาท
เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 525,000,000 บาท เป็ น 1,907,119,713บาทโดยการออกหุน้
สามัญเพิ่มทุนจานวน 13,821,197,130 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10บาท เพื่อ
1. เสนอขายให้แก่ ผูถ้ ือหุน้ เดิม จานวนไม่เกิน 5,121,197,130 หุน้
2. เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจากัด จานวนไม่เกิน 2,500,000,000 หุน้
3. รองรับการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 2 (หรือ UWC-W2) จานวนไม่เกิ น
5,700,000,000 หน่วย ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่า
4. รองรับ การปรับ สิท ธิ ของใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่ จะซือ้ หุ้น สามัญของบริษัท ครัง้ ที่ 1
(ใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 หรือUWC-W1) จานวนไม่เกิน 500,000,000 หุน้
- บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท พาราไดซ์ กรีนเอนเนอยี่ จากัด (PGE) โดยมีสดั ส่วนการถือครองร้อย
ละ 60.00 (เดิม) ปั จจุบนั เพิ่มเป็ นร้อยละ 65.00 ของทุนชาระแล้วPGE ประกอบธุรกิจแปรรู ป
พืชพลังงานและจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากพืชพลังงาน เช่น แก๊สชีวภาพ ปุ๋ ย อาหารสัตว์สาเร็จรูป
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ยอ่ ยสลายได้ตามธรรมชาติ
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- บริษัทร่วมกับนายนิธิศ ศิลมัฐ เข้าลงทุน ในบริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)(Dimet)
โดยการเข้า ทา Tender offer ในสัด ส่ว นร้อ ยละ 49 ของทุน จดทะเบี ยนและเรีย กช าระแล้ว
จานวน 125,635.166 หุน้ คิดเป็ นส่วนของบริษัท ร้อยละ 24.50 ไดเมทประกอบธุรกิจผลิตและ
เป็ นผูแ้ ทนจาหน่ายสีปอ้ งกันสนิมจากต่างประเทศสีกนั ความร้อน สีกนั สนิมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
- บริษัทเข้าลงทุน ในบริษัท ทีอาร์ซี คลีนเอ็นเนอร์ยี่ จากัด (TRCCE) (ปั จจุบันเปลี่ยนชื่ อเป็ น
บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จากัด ) (UKB) ประกอบธุรกิ จโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยใช้
เชือ้ เพลิงในรู ปของแกลบและไม้สบั ตัง้ อยู่ที่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มี
กาลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์มีสญ
ั ญาขายไฟแบบ FiT กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเริม่ ต้นซือ้
ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 มีสดั ส่วนการถือครองร้อยละ 99.99
ของทุนชาระแล้ว
- จัดตัง้ บริษัทย่อย คือ บริษัท ยูดบั บลิวซี โซล่าร์ จากัด (ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อ เป็ น บริษัท อัลตร้า
เอเชีย จากัด) เพื่อประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลัง งานทดแทน มีสดั ส่วนการถือครองร้อยละ
99.99 ของทุนชาระแล้ว

ปี 2559

- บริษัทเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวล 2 แห่ง คือ

1. บริษัทแอ๊ดวำนซ์ ไบโอพำวเวอร์ จำกัด (ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท ยูดบั บลิวซี อาพัน
ไบโอแมส จากัด) ตัง้ อยู่ที่อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรมั ย์ประกอบธุรกิจ ผลิตไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิง
ชีวมวล โดยใช้เชือ้ เพลิงในรู ปไม้สบั และแกลบมีกาลังการผลิตติดตัง้ 9.5 เมกะวัตต์ เริ่มต้น
ซือ้ ขายไฟฟ้า (COD) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 สัดส่วนการถือครองร้อยละ 99.99ของทุน
ชาระแล้ว

2. บริ ษั ท สตึ ก ไบโอแมส จำกั ด ตั้ง อยู่ที่ อาเภอสตึก จัง หวัดบุรีรัมย์ ประกอบธุ รกิ จผลิต
ไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวล โดยใช้เชือ้ เพลิงในรู ปไม้สบั และแกลบ มีกาลังการผลิตติดตัง้ 7.5
เมกะวัตต์ เริ่มต้นซือ้ ขายไฟฟ้า (COD) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2547 สัดส่วนการถือครอง
ร้อยละ 99.99 ของทุนชาระแล้ว
- บริษัทขายเงินลงทุนในบริษัทออสการ์เซฟเดอะเวิลด์จากัดเนื่องจากการดาเนินการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าและการขอใบอนุญาตประกอบกิจการล่าช้าไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข
- บริษัทขายเงินลงทุน ในบริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จากัด ให้กบั บริษัท อีเอ็มซี จากัด(มหาชน)
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทครัง้ ที่1/2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

ปี 2560
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บริษัทเข้าลงทุนใน บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี แพลนเทชั่นส์ จากัด (GEP) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิต
และจาหน่ายพืชพลังงานในสัดส่วนร้อยละ 55.00
- บริษัทเข้า ลงทุนในบริษัท ยูดบ
ั บลิวซี ซี(กัมพูชา) จากัด ประกอบธุรกิจโรงงานไม้สบั เพื่อจัดหา
วัตถุดิบเชือ้ เพลิงป้อนให้กบั โรงไฟฟ้าซึง่ เป็ นบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 70.00
- บริษัทเข้าลงทุนในบริษัทอินเตอร์โกลบอินเวสเมนท์ จากัด ประกอบธุรกิจจัดหาที่ดินในประเทศ
กัมพูชาในสัดส่วนร้อยละ 48.00
-

ปี 2561

บริษัทขายเงินลงทุนในบริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี แพลนเทชั่น จากัด ที่ถือครองในสัดส่วนร้อยละ
55 ทัง้ หมด คืนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม

ปี 2562

- บริษัทลงทุนในหุน้ เพิ่มทุนของบริษัท ยูดบั บลิวซี อาพัน ไบโอแมส จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อย เพื่อ
สนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยยังคงสัดส่วนการถือหุน้ ที่รอ้ ยละ 99.99 หลังการเพิม่
ทุน
- บริษัทลงทุนในหุน้ เพิ่มทุนของบริษัท สตึก ไบโอแมส จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยเพื่อสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท โดยยังคงสัดส่วนการถือหุน้ ที่รอ้ ยละ 99.99 หลังการเพิ่มทุน
- บริษัทในฐานะผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท พาราไดซ์ กรีน เอ็นเนอยี จากัด (PGE) เสนอให้ PGE
หยุดการดาเนินกิจการเนื่องจาก ผลการดาเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติ
ให้ขายทรัพย์สนิ บางส่วนเพื่อชาระหนี ้
- บริษัทในฐานะผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท ยูดบั บลิวซีซี (กัมพูชา) จากัด (UWCC) เสนอให้ UWCC
หยุดการดาเนินการเนื่องจากประเทศกัมพูชาได้ทาการทบทวนนโยบายทางด้านป่ าไม้ และ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับไม้ใหม่ทงั้ หมด โดยได้ส่งั ระงับการดาเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับไม้
ทัง้ หมดในประเทศเป็ นการชั่วคราว ทาให้ UWCC ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
- เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทย่อย จาก บริษัท ยูดับบลิ วซี โซล่าร์ จากัด เป็ น บริษัท อัลตร้า เอเชีย
จากัด
- บริษัท ได้จัดตัง้ บริษัทย่อยทางอ้อม คือ Ultra Asia Singapore PTE LTD. ในประเทศสิงคโปร์
โดยมีบริษัท อัลตร้า เอเขีย จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อย ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ.99.99
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1.3 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

UWC
UKB
UAB
SBM
ULA
UTAS
UWCC
PGE
IIC
SES2
PCL
DIMET
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บมจ.เอือ้ วิทยา
บจก.ยูดบั บลิวซี โกเมน ไบโอแมส
บจก.ยูดบั บลิวซี อาพัน ไบโอแมส
บจก.สตึกไบโอแมส
บจก.อัลตร้า เอเชีย
Ultra Asia Singapore Pte. Ltd.
บจก.ยูดบั บลิวซีซี (กัมพูชา )
บจก.พาราไดซ์กรีน เอนเนอยี่
บจก.อินเตอร์โกลบ อินเวสเมนท์
บจก.สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซิสเท็มส์ 2
บริษัท พาโนว่า จากัด
บมจ.ไดเมท (สยาม )
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รำยละเอียดเงินลงทุนและสัดส่วนเงินทุนของบริษัท ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
ณวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ชื่อบริษัท

ลำดับ

ประเภทกิจกำรและลักษณะ
ธุรกิจ

ทุนที่ออกและ
เรียกชำระแล้ว
(บำท)

% ถือหุ้นทั้ง
ทำงตรง
และ
ทำงอ้อม

บริษัทย่อย
1.

บริษัท ยูดบั บลิวซีโกเมน จากัด

โรงไฟฟ้าชีวมวล

240,000,000.-

99.99

2.

บริษัท ยูดบั บลิวซี อาพัน ไบโอแมส จากัด

โรงไฟฟ้าชีวมวล

159,375,000.-

99.99

3.

บริษัท สตึก ไบโอแมส จากัด

โรงไฟฟ้าชีวมวล

166,250,000.-

99.99

4.

บริษัท อัลตร้า เอเซีย จากัด

ธุรกิจโทรคมนาคม

18,250,000.-

99.99

5.

Ultra Asia Singapore PTE.LTD.

ธุรกิจบริหารจัดการ การดาเนิน
ธุรกิจในต่างประเทศ

1,000 USD

99.99

6.

บริษัท ยูดบั บลิวซีซี (กัมพูชา) จากัด

ธุรกิจโรงงานไม้สบั

25,000 USD

70.00

7.

บริษัท พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยี่ จากัด

พืชพลังงาน

250,000,000.-

65.00

25,000 USD

48.00

21,750,000.-

30.00

บริษัทร่วม

7|

ธุรกิจขายและให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์

1.

บริษัท อินเตอร์โกลบ อินเวสเมนท์ จากัด

2.

บริษัท สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซิสเท็มส์ 2 จากัด ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

3.

บริษัท พาโนว่า จากัด

ผลิตและจาหน่ายเชือ้ เพลิงจากขยะ

22,216,075

30.00

4.

บริษัท ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)

ผลิตและจาหน่ายสีปอ้ งกันสนิมและ
สีอตุ สาหกรรม

268,953,447.-

24.98
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2.

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

โครงสร้ำงรำยได้
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมสาหรับปี 2562ปี 2561 และ ปี 2560 สรุปดังนี ้
ปี 2562
%
ปี 2561
%
ปี 2560
%
(ล้าน
(ล้าน
(ล้าน
โครงสร้ำงรำยได้
บาท)
บาท)
บาท)
เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง
530.96
47.27
878.54
58.09
716.44
52.25
เสาโทรคมนาคม
16.43
1.46
41.84
2.77
134.07
9.78
โครงสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย
53.02
4.72
74.37
4.92
70.04
5.11
โครงเหล็กทั่วไป
38.73
3.45
31.57
2.09
2.62
0.19
บริการงานชุบสังกะสี
5.48
0.49
0.27
0.02
0.71
0.05
จาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
8.30
0.74
10.42
0.69
11.31
0.82
จาหน่ายสินค้าอื่น(ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร)
7.96
0.53
30.72
2.24
จาหน่ายกระแสไฟฟ้า
459.62
40.92
422.87
27.96
355.39
25.92
รายได้อื่น
10.77
0.95
44.43
2.94
49.92
3.64
รวม
1,123.31 100.00 1,512.27 100.00 1,371.22 100.00
หมายเหตุ : รายได้อ่ืน ประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบ ดอกเบีย้ รับ และกาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สินเป็ นต้น

2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
การประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 กลุม่ ดังต่อไปนี ้
1. ธุรกิจกำรผลิต
บริษัททาธุรกิจออกแบบและผลิตเสาโครงเสร้างพืน้ ฐานด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคม ประกอบด้วย
1.1 เสาโครงเหล็ก
1.1.1 เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง(High Voltage Transmission Tower – TL) ขนาด 115 kV / 230 kV / 500 kV
ด้วยความเชี่ยวชาญของบุคคลากรด้านวิศวกรรมการออกแบบและผลิต มีการควบคุมคุณภาพ
ตามมาตรฐานขัน้ สูง บริษัทจึงได้รบั การรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
1.1.2 โครงสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation Steel Structure - ST) เป็ นเสาโครงเหล็กชุบสังกะสีที่
รองรับ อุป กรณ์ไฟฟ้า ในสถานี ไฟฟ้า ย่อ ย เช่ น Disconnecting Switches, Lighting Arrestors,
Capacitors และอื่นๆ โดยสถานีไฟฟ้าย่อยจะทาหน้าที่รบั กระแสไฟฟ้าและแปลงแรงดัน ไฟฟ้า
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ตัง้ แต่ 69 กิโลโวลต์ 115 กิโลโวลต์ 230 กิโลโวลต์และ 500 กิโลโวลต์เพื่อส่งต่อเป็ นทอดๆ ผ่านสาย
ส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบจาหน่ายไฟฟ้าก่อนที่จะจาหน่ายไฟฟ้าไปยังผูบ้ ริโภค
1.1.3 เสาโทรคมนาคม (Telecommunication Tower - TC) ที่มีความสูงตัง้ แต่ 20 เมตร ถึง 100 เมตร
เพื่อติดตัง้ ในโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทชัน้ นาในประเทศไทย อาทิ AIS,DTAC,TruemoveH,
CAT, TOT
1.2 โครงสร้างเหล็กทั่วไป (Building and Frame – BF, General Fabrication - GF)
เป็ นโครงเหล็กทีใ่ ช้ในกิจการต่างๆ และโครงเหล็กที่ใช้ในกิจการก่อสร้างทั่วไปทัง้ ที่มกี ารชุบสังกะสีและ
ไม่ชบุ สังกะสี เช่น โครงหลังคา ทางเดิน รัว้ โครงสร้างอาคารและโรงงาน รวมทัง้ โครงเหล็กป้ายโฆษณา
เป็ นต้น
บริษัทมีโรงงานตัง้ อยูเ่ ลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร มีกาลังการผลิต
รวมประมาณ 24,000 ตันต่อปี
2. ธุรกิจกำรบริกำร
บริษัทให้บริการชุบสังกะสีกบั ลูกค้าทั่วไปที่ตอ้ งการนาผลิตภัณฑ์โครงเหล็กเช่นตะแกรงท่อเหล็กรางรับสายไฟ
เป็ นต้นมาชุบสังกะสีเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เหล็กคงทนต่อการเกิดสนิมทัง้ นี ้ บริษัทสามารถชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนตาม
มาตรฐานที่ สาคัญได้แก่ม าตรฐานISO 1461 มาตรฐานอเมริกัน ASTM A123, ASTM A153 มาตรฐานอังกฤษBS 729
มาตรฐานญี่ปนJIS
ุ่
H 8641 และJIS H 9124 มาตรฐานออสเตรเลีย AS 1214: AS/NZS 4680 และมาตรฐานเยอรมันDIN
50976 เป็ นต้น
3. ธุรกิจกำรขำย
บริษัทดาเนินธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมจากผูผ้ ลิตชัน้ นาของโลกอันได้แก่ RENOLD จากประเทศ
อังกฤษและ ARNOLD จากประเทศเยอรมันนีโดยมีสินค้าหลักได้แก่อปุ กรณ์สง่ กาลังประเภทโซ่เฟื องมอเตอร์และเกียร์ตา่ งๆ
เป็ นต้น
4. ธุรกิจพลังงำน
บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงานทดแทน โดยการลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวล จาหน่ายไฟฟ้าให้กบั การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปั จจุบนั โรงไฟฟ้าของบริษัทย่อยมีกาลังการผลิตติดตัง้ รวม 26.9 เมกะวัตต์
บริษัทมีบริษัทย่อยที่ทาด้านพลังงานทดแทนได้แก่
1. บริษัท ยูดบั บลิวซี โกเมน ไบโอแมส จากัด
ตัง้ อยู่จงั หวัดนครราชสีมา เป็ นโรงไฟฟ้าชีวมวล มีกาลังการผลิตติดตัง้ 9.9 เมกะวัตต์ และมีสญ
ั ญาขาย
ไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 8 เมกะวัตต์
2. บริษัท ยูดบั บลิวซี อาพัน ไบโอแมส จากัด
ตัง้ อยู่อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรมั ย์ เป็ นโรงไฟฟ้าชี วมวล มีกาลังการผลิตติดตัง้ 9.5 เมกะวัตต์ และมี
สัญญาขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 8 เมกะวัตต์
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3. บริษัท สตึกไบโอแมส จากัด
ตัง้ อยู่อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรมั ย์ เป็ นโรงไฟฟ้าชีวมวล มี กาลังการผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวัตต์ และมี
สัญญาขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6.5เมกะวัตต์
4. บริษัท พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยี่ จากัด (PGE)
ตัง้ อยู่อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็ นธุรกิจแปรรู ปพืชพลังงานผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากพืช
พลังงาน เช่น แก๊สชีวภาพ ปุ๋ ย อาหารสัตว์สาเร็จรูปบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ยอ่ ยสลายได้ตามธรรมชาติปัจจุบนั หยุด
ดาเนินกิจการแล้ว
5. บริษัท อัลตร้า เอเชีย จากัด (ชื่อเดิม บริษัท ยูดบั บลิวซี โซล่าร์ จากัด)
ประกอบธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในธุรกิจพลังงาน และโทรคมนาคม
2.2 กำรตลำดและกำรแข่งขัน
กลยุทธ์กำรตลำด
บริษัทตระหนักในเรือ่ งความเหมาะสมในคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์
และบริการที่ตรงต่อเวลาและการรักษาความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับคูค่ า้ โดยมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่สาคัญดังนี ้
1. ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร
ผลิตและจาหน่ายสินค้าและบริการที่มีคณ
ุ ภาพและเป็ นไปตามมาตรฐาน
ธุรกิจการผลิตและธุรกิจการขาย
บริ ษั ท มุ่ง มั่น ที่ จ ะเป็ น ผู้น าในด้า นคุ ณ ภาพผลิ ต ภัณ ฑ์ และการให้บ ริ ก ารก่ อ นและหลัง การขาย โดยให้
ความสาคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสิทธิภาพในการดาเนิน
ธุรกิจมาโดยตลอด บริษัทมุง่ เน้นการผลิตสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพและเป็ นไปตามมาตรฐาน โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ดว้ ยระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากผูผ้ ลิตที่น่าเชื่ อถือ ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่มี
เทคโนโลยีทันสมัย และมีการตรวจสอบรวมทัง้ ควบคุมคุณภาพทุกขัน้ ตอนตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐาน
ISO9001:2015 ซึง่ เป็ นการสร้างความเชื่อมั่นให้กบั ลูกค้า
ธุรกิจพลังงาน
บริ ษั ท ย่ อ ยของ UWC ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ าหน่ า ยไฟฟ้า จากพลัง งานทดแทน โดยบุค ลากรที่ มี ค วาม
เชี่ ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อควบคุมและจัดการให้โรงไฟฟ้าดาเนินการผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. กำรส่งมอบสินค้ำที่ตรงต่อเวลำและเชื่อถือได้
ธุรกิจการผลิตและธุรกิจการขาย
ธุรกิจการผลิตของบริษัทมีลกั ษณะเป็ นงานโครงการและมีการทาสัญญาซือ้ ขายก่อนเริ่มดาเนินงาน ระยะเวลา
การดาเนินงานของแต่ละโครงการเริ่มตัง้ แต่ 6 เดือน จนถึง2 ปี และจะมีกาหนดระยะเวลาที่ตอ้ งส่งมอบงานอย่างชัดเจน
ดังนัน้ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามกาหนดเวลาจึงเป็ นสิง่ ที่สาคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทสามารถส่ง
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มอบผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพได้ตรงกาหนดตามแผนงานลูกค้าเสมอมาอันเป็ นผลมาจากการวางแผนการทางานและการผลิต
ที่มีระบบ รวมถึงการวางแผนสารองวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ
3. ประเภทลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำย
ธุรกิจการผลิต
เสาโครงเหล็ก กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายจะเป็ นกลุม่ ผูร้ บั เหมาก่อสร้างจากต่างประเทศและในประเทศซึง่ รับงาน
จากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเช่นการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
โครงสร้างเหล็กทั่วไป กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายจะเป็ นกลุม่ ผูร้ บั เหมาก่อสร้างทั่วไปและลูกค้ารายทีต่ อ้ งการรับ
บริการประกอบและติดตัง้ โครงเหล็กทั่วไป
ธุรกิจการบริการ
การให้บริการรับชุบสังกะสีเป็ นการบริการให้แก่ลกู ค้าทั่วไปที่ตอ้ งการนาผลิตภัณฑ์มาชุบสังกะสีเพือ่ ให้
ผลิตภัณฑ์คงทนต่อการเกิดสนิม
ธุรกิจการขาย
การขายสินค้าอุตสาหกรรมจะเน้นไปที่กลุม่ ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
บริษัทย่อยของUWC จาหน่ายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4. นโยบำยรำคำ
ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการบริการ และธุรกิจการขาย
บริษัทมีนโยบายกาหนดราคาที่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ โดยมุง่ เน้นการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลด
อัตราการสูญเสียจากการผลิตให้นอ้ ยที่สดุ ทาให้บริษัทสามารถกาหนดราคาขายที่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ ปั จจุบนั บริษัท
มีนโยบายการกาหนดราคาผลิตภัณฑ์โดยบวกเพิ่มกาไรส่วนต่างจากต้นทุน ซึ่งปั จจัยที่นามาพิจารณาในการกาหนดราคา
ประกอบด้วย ราคาวัตถุดิบ อุปกรณ์ ส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต ความยากง่ายในการผลิต ช่วงเวลาที่เสนอราคา
จานวนและปริมาณงาน กาลังการผลิต พร้อมทัง้ พิจารณาประวัติลกู ค้าแต่ละรายที่เคยมีธุรกรรมร่วมกัน
ธุรกิจพลังงาน
ราคาขายไฟฟ้าเป็ นไปตามข้อกาหนดที่มีการลงนามในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับหน่วยงานรัฐ
5. กำรจัดจำหน่ำยและช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย
ธุรกิจการผลิต
บริษัทสามารถแบ่งช่องทางการจัดจาหน่ายได้ 2 ช่องทาง เพื่อให้สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ได้แก่
1. การรับงานโดยการเป็ นผูร้ บั เหมาย่อย จากผูร้ บั เหมาหลักที่ชนะการประมูลงาน โดยส่วนใหญ่เป็ นงานเสา
ส่งไฟฟ้าแรงสูง, เสาโทรคมนาคมและงานโครงสร้างเหล็กทั่วไปในปี ที่ผา่ นมา บริษัทได้รบั งานโดยการเป็ นผูร้ บั เหมาย่อยดังนี ้
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a. เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงจากกิจการร่วมค้า เอ็กซ์ดี -ฮายเพค-เอสซีแอล-ทีเอ็นพี, TATA Projects Limited,
บริษัท เด็มโก้ จากัด (มหาชน) และKEC International Ltd.
b. งานเสาโทรคมนาคมจาก บริษัท บีบี เทคโนโลยี จากัด
2. การเข้าร่วมประมูลโครงการโดยตรงเพื่อเป็ นผูร้ บั จ้างเหมาหลักของโครงการโดยส่วนใหญ่เป็ นงานเสา
โครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย
ธุรกิจการบริการ
บริษัทให้บริการชุบสังกะสีกบั ลูกค้าทั่วไป โดยมีลกู ค้า ใช้บริการสม่าเสมอ ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัท อยู่ใน
อุตสาหกรรม ประเภทรับเหมาก่อสร้างทั่วไปและโยธา อุตสาหกรรมผลิตเครือ่ งจักรกล อุตสาหกรรมเครือ่ งทาความเย็น และ
วิศวกรรมสร้างเครือ่ งจักร เป็ นต้น
ธุรกิจการขาย
บริษัท นาเข้าสินค้าอุตสาหกรรม ประเภทอุปกรณ์สง่ กาลัง โซ่ เฟื อง เกียร์ คัปปิ ้ง และอื่นๆ จากต่างประเทศ
ภายใต้แบรนด์ Renold เพื่อจาหน่ายให้กบั ลูกค้ากลุม่ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ปิ โตรเคมี
วัสดุก่อสร้าง และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เป็ นต้น
ธุรกิจพลังงาน
บริษัทย่อยของ UWC ที่ดาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาหน่ายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
2.3

ภำวะอุตสำหกรรม
อุตสำหกรรมเสำส่งไฟฟ้ ำแรงสูงและสถำนีไฟฟ้ ำย่อย
อุตสาหกรรมเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อยเป็ นไปตามโครงการและแผนงานพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีแผนที่อยู่ระหว่างการดาเนินการและแผนที่
จะด าเนิ น การในช่ ว งเวลาตามแผนพัฒ นาก าลัง การผลิ ต ไฟฟ้ า ของประเทศไทย พ.ศ. 2561 -2580 (PDP 2018) ซึ่ ง
ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี ้ (ข้อมูลจากสานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน)
- โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึน้
- โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า
- โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสือ่ มสภาพตามอายุการใช้งาน
- โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้า
- โครงการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศแบบระบบต่อระบบ (Grid to Grid)
- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด ของประเทศไทย
ความต้องการเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงในประเทศยังคงมีอตั ราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย พ.ศ. 2558- 2579 (PDP 2015) พ.ศ. 2561- 2580 (PDP 2018)
ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีผผู้ ลิตเสาส่งไฟฟ้าขนาดใหญ่ (ขนาด 500 กิโลโวลต์) อยู่เพียง 5 ราย การรับงานเสาส่ง
ไฟฟ้าแรงสูงจะมีสว่ นแบ่งการตลาดมากน้อยสลับกันในจานวนผูผ้ ลิตทัง้ 5 รายนี ้ โดยบริษัทมีสว่ นแบ่งการตลาดใน ปี 2562
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อยู่ที่ประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ สาหรับการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ในธุรกิจนีน้ นั้ มีขอ้ จากัดในเรื่องประสบการณ์และการ
รับรองจากหน่วยงานรัฐดังนัน้ ผลกระทบจากการเข้ามาของคูแ่ ข่งรายใหม่ในธุรกิจนีจ้ ะไม่รุนแรง
อุตสำหกรรมเสำโทรคมนำคม
อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคมขึน้ อยู่กบั แผนการพัฒนาเทคโนโลยีและการให้บริการการสื่อสารโทรคมนาคมของ
ประเทศ ในปี 2562 อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคมในประเทศมีการชะลอตัวลง แต่ยงั คงมีการขยายโครงข่ายอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้บริการกับลูกค้าได้ครอบคลุมยิ่งขึน้ และเพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G ที่กาลังจะเกิดขึน้ ในอนาคตอย่างไรก็ตาม แผนการ
ลงทุนเพื่อขยายโครงข่ายโทรคมนาคมในระดับภูมิภาคอาเซียนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงไม่เป็ นอุปสรรคในการขยาย
ตลาดสาหรับอุตสาหกรรมนีข้ องบริษัทถึงแม้วา่ ความต้องการภายในประเทศจะชะลอตัวลงก็ตาม
อุตสำหกรรมโครงสร้ำงเหล็กทั่วไป
ความต้องการโครงสร้างเหล็กทั่วไปขึน้ อยู่กับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ซึ่งในปี 2562 อุตสาหกรรมการก่อสร้างมี
การเติบโตอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชนโดยกิจกรรมการก่อสร้างที่เกิดขึน้ ส่วนใหญ่จะเป็ นโครงการต่อ
เนื่องมาจากปี ก่อนถึงแม้ว่าการก่อสร้างโดยทั่วไปจะเติบโตอย่างค่อยเป็ นค่อยไป แต่ตลาดซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเป็ นตลาด
ขนาดใหญ่และมีศกั ยภาพด้วยจานวนที่อยู่อาศัยทั่วประเทศมีจานวนกว่า 26.7 ล้านหลังและจากข้อมูลของสานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมพบว่าในแต่ละปี ผบู้ ริโภคจะมีการใช้จ่ายในตลาดซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยูอ่ าศัยประมาณ 3
แสนล้านบาท
ในการดาเนินงานโครงเหล็กทั่วไป บริษัทสามารถให้บริการด้านการออกแบบ ปรับเปลี่ยนสัดส่วน รู ปแบบ ขนาด
ความสูง คุณสมบัติ ขนาด และรู ปแบบที่เหมาะสมกับโครงการก่อสร้างแต่ละแห่ง เพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการของ
ลูกค้า
กำรบริกำรชุบสังกะสี
แนวโน้มของผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีขอ้ กาหนดให้ตอ้ งมีการชุบสังกะสีเพื่อป้องกันการผุกร่อนมีเพิ่มขึน้ ตลอดเวลา
เนื่องจากสภาวะแวดล้อมปั จจุบนั มีสภาพอากาศเป็ นมลพิษและฝนกรดที่มีฤทธิ์กดั กร่อนสูงดังนัน้ เหล็กโครงสร้างที่ตอ้ งใช้ใน
งานภายนอกอาคารจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวิธีการในการป้องกันสนิมเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างเหล็กดังกล่าวซึ่ง
วิธีการที่ประหยัดและได้ผลคุม้ ค่าในการป้องกันสนิมคือการชุบ Hot-Dip Galvanized จึงส่งผลให้มีผูน้ ิยมใช้สูงขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง และคาดว่ายังคงเพิ่มขึน้ ต่อไปอีกนานในอนาคต
กำรจำหน่ำยสินค้ำอุตสำหกรรม
สินค้าอุตสาหกรรม ประเภทอุปกรณ์สง่ กาลัง เช่น โซ่ เฟื อง เกียร์ คัปปิ ้ง และมอเตอร์ เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมทั่วไป ทุกกลุม่ อุตสาหกรรม ความต้องการใช้สินค้าเพื่อการซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรมีเป็ น
ประจาและต่อเนื่อง นอกจากนัน้ ความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าภายใต้แบรนด์Renoldตลอดระยะเวลากว่า เกือบ 100
ปี รวมถึงการให้บริการก่อนและหลังการขายที่มีประสิทธิ ภาพ จึงเป็ นสิ่งสาคัญที่ทาให้สินค้าของบริษัทยังคงได้รบั ความ
ไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา ถึงแม้จะมีคแู่ ข่งหลากหลาย แต่สนิ ค้าของบริษัทภายใต้แบรนด์RENOLD และ ARNOLD ยังอยู่
ในความต้องการของลูกค้าเสมอมา
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ธุรกิจพลังงำน
ภาวะและแนวโน้มของธุรกิจพลังงาน จะเป็ นไปตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580
(PDP2018) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ซึง่ สรุปได้ดงั นี ้
กำลังกำรผลิตไฟฟ้ ำใหม่ ช่วงปี 2561- 2580
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
โรงไฟฟ้าพลังนา้ แบบสูบกลับของ กฟผ.
โรงไฟฟ้ ำโคเจนเนอเรชั่น
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (กฟผ./IPP)
โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต์ (กฟผ./IPP)
ซือ้ ไฟต่างประเทศ
โรงไฟฟ้าใหม่/ทดแทน
แผนอนุรกั ษ์พลังงาน
รวม
โรงไฟฟ้ ำพลังงำนหมุนเวียน
ตามแผน AEDP
ตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ
VSPP ที่มีภาระผูกพัน
SPP ที่มีภาระผูกพัน
SPP Hybrid Firm
โครงการ กฟผ. ที่ ครม. อนุมตั ิ
รวม
โรงไฟฟ้ ำตำมแผน AEDP กำลังกำรผลิตตำมสัญญำ
พลังงานแสงอาทิตย์ (On-grid)
ชีวมวล
ก๊าซชีวภาพ (นา้ เสีย/ของเสีย)
แสงอาทิตย์แบบทุน่ ลอย
พลังงานลม
ขยะอุตสาหกรรม
อื่น ๆ (ขยะชุมชน, พลังนา้ ขนาดเล็ก/ขนาดใหญ่)
รวม
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หน่วย เมกะวัตต์
20,766
500
2,112
13,156
1,740
5,857
8,300
4,000
56,431
18,176
520
528
1,150
300
92
20,766
PDP 2015
6,000
5,570
600
3,002
50
4,462
19,684

PDP 2018
10,000
3,376
546
2,725
1,485
44
18,176
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โรงไฟฟ้ ำตำมนโยบำย
ขยะชุมชน
ชีวมวลประชารัฐ 3 จังหวัดชายแดนใต้
รวม

กำลังผลิตตำมสัญญำ
400
120
520

ธุรกิจพลังงานของบริษัทคือ โรงไฟฟ้าชีวมวล ซึง่ ตามแผน PDP 2018 โรงไฟฟ้าชีวมวลตามแผน AEDP นัน้ กาลัง
การผลิตตามสัญญา ลดลงจาก 5,570 เมกะวัตต์ ในแผน PDP 2015 เหลือ 3,376 เมกะวัตต์ ในแผน PDP 2018บริษัทใน
ฐานะผูป้ ระกอบการโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กมาก จึงต้องศึกษาและหาแนวทางเพื่อปรับปรุ งและพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาพลังงานที่เปลีย่ นไป
2.4 วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ
ธุรกิจการผลิต
การผลิต เสาส่ง ไฟฟ้า แรงสูง สถานี ไฟฟ้า ย่อ ย และเสาโทรคมนาคม มี วัต ถุดิ บ ที่ สาคัญ คื อ เหล็ก และสัง กะสี มี
รายละเอียดดังนี ้
(1) เหล็กฉากขาเท่ากัน ชัน้ คุณภาพ SS400 ขนาดตัง้ แต่ L40x40x3 ถึงL200x200x20
(2) เหล็กฉากขาเท่ากัน ชัน้ คุณภาพ SS540 ขนาดตัง้ แต่ L75x75x6ถึงL250x250x35
(3) สังกะสี ความบริสทุ ธิ์ 99.99%
ด้วยข้อกาหนดของสินค้าและมาตรฐานสินค้า บริษัทจึงใช้วตั ถุดิบที่ผลิตในประเทศทัง้ หมดโดยมีนโยบายการสั่งซือ้
วัตถุดิบล่วงหน้าบางส่วนเพื่อให้ได้วตั ถุดิบในปริมาณที่เพียงพอ และบริหารจัดการต้นทุนเพื่อให้ได้ใกล้เคียงกับการประมาณ
การเพื่อเสนอราคาแก่ลกู ค้าในช่วงที่ราคาวัตถุดิบมีการผันผวน นอกจากนัน้ บริษัทมีระบบการบริหารและการจัดการสินค้าคง
คลังอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการพิจารณาคัดเลือกผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดิบที่มีความน่าเชื่อถือทัง้ ในด้านคุณภาพ
ของวัตถุดิบ และการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา เป็ นผลให้ บริษัทไม่มีอปุ สรรคปั ญหาในการส่งมอบสินค้าล่าช้า
สาหรับราคาวัตถุดิบนัน้ จะผันผวนไปตามภาวะตลาดโลก โดยในปี 2562 ราคาเหล็กและสังกะสี มีความผันผวนโดยมี
การปรับตัวขึน้ และลงตลอดทัง้ ปี
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ ราคาวัตถุดิบในปี 2562 จะมีความผันผวน หากจากการวางแผนการซือ้ วัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ
ทาให้ บริษัทสามารถคงต้นทุนการซือ้ วัตถุดิบให้ใกล้เคียงกับการประมาณราคาวัตถุดิบในการเสนอราคาแก่ลกู ค้า
ปั จจุบนั บริษัท มีการสั่งซือ้ วัตถุดิบประเภทเหล็กจากผูจ้ ดั จาหน่ายจานวนไม่นอ้ ยกว่า 4ราย และสามารถจัดหาปริมาณ
เหล็ก และประเภทของเหล็กได้ตามความต้องการและราคาซือ้ ที่เหมาะสมโดยใช้การเปรียบเทียบราคามาโดยตลอดมา
สาหรับวัตถุดิบประเภทสังกะสีกอ้ น (Zinc Ingot) ในปี ที่ผา่ นมา บริษัทสั่งซือ้ จาก กลุม่ บริษัทแสงเจริญและบริษัท โรงชุบ
สังกะสี นาเจริญ จากัด
การบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพถือว่าเป็ นปั จจัยสาคัญในการประกอบธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง และ
ถือเป็ นปั จจัยสาคัญในการแข่งขัน ซึง่ การที่ บริษัทสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ เนื่องจากบริษัทมีสนิ ค้าคง
คลังมากเพียงพอ ซึง่ ส่งผลให้สามารถจัดส่งสินค้าให้กบั ลูกค้าได้ตรงตามเวลาที่ตอ้ งการ บริษัทมีนโยบายควบคุมระดับสินค้า
คงคลังให้เหมาะสมและเพียงพอสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที
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ธุรกิจการขาย
เนื่องจากสินค้าอุตสาหกรรมเกือบทัง้ หมดที่จาหน่ายเป็ นสินค้านาเข้าจากประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมัน การ
บริหารสินค้าคงคลังจึงมีความสาคัญ เพื่อที่ จะสามารถประมาณความต้องการของตลาดได้และจัดหาระดับสินค้าคงคลังที่
เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา โดยติดตามความเคลื่อนไหวของข้อมูลสถิติการสั่งซือ้ ย้อนหลัง ทัง้ นี ้ บริษัทได้แบ่งประเภทการ
บริหารสินค้าคงคลังได้ออกเป็ น 2 กลุม่ หลักดังนี ้
(1) สินค้าหมุนเวียนเร็ว หรือกลุม่ ที่ถกู สั่งซือ้ เป็ นประจา เป็ นกลุม่ ที่ตลาดมีความต้องการสูง และผูซ้ ือ้ ต้องการใช้สนิ ค้า
ทันทีหลังจากสั่งซือ้ สินค้า การสารองสินค้าคงคลังสารองต้องมีปริมาณมากเพียงพอและพร้อมส่งตลอดเวลา ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์โซ่ และข้อต่อโซ่ เป็ นต้น
(2) สินค้าปกติ หรือกลุม่ ที่ถกู สั่งซือ้ ไม่บอ่ ยครัง้ เป็ นสินค้าที่มีมลู ค่าสูง และผูซ้ ือ้ สามารถรอสินค้าได้ สินค้าประเภทนี ้
ไม่จาเป็ นต้องสารองสินค้าคงคลังเป็ นจานวนมาก ประกอบด้วย เฟื อง และ COUPLING เป็ นต้น
ธุรกิจพลังงาน
วัตถุดิบที่สาคัญของธุรกิจโรงไฟฟ้า คือ เชือ้ เพลิง ซึง่ บริษัทย่อยทัง้ 3 บริษัท มีการใช้เชือ้ เพลิงแบบผสมผสาน ทัง้ ไม้
สับแกลบ และเปลือกไม้ โดยมีไม้สบั เป็ นเชือ้ เพลิงหลัก
ไม้สบั หมายถึง การนาไม้เบญจพรรณ ที่เหลือจากการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่จากสวนไร่นา หรือสวนผลไม้ มาผ่าน
กระบวนการสับย่อยให้กลายเป็ นชิน้ เล็กนามาใช้เป็ นเชือ้ เพลิงพลังงานทดแทน
ปั จจุบนั บริษัทย่อยซือ้ ไม้สบั จากผูข้ ายในพืน้ ที่ โดยมีการคัดเลือกผูข้ ายจากคุณภาพของเชือ้ เพลิงในรูปของความชืน้
ของเชือ้ เพลิง ซึง่ มีอยูม่ ากกว่า 20 ราย
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตของโรงงาน เป็ นเช่นเดียวกันกับโรงงานอื่นๆ ที่มีลกั ษณะการ
ดาเนินการผลิตเช่นเดียวกับ บริษัทซึ่งบริษัทได้จดั ให้มีการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ โดยจัดให้มีการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็ นประจาทุกปี ในปี 2562 ได้ตรวจวัดระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 ตรวจวิเคราะห์โดย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริชแอนด์ เทคโนโลยี จากัด โดยมีผลการตรวจวัดดังนี ้
มลภาวะทางเสียง
ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
ผลกำรตรวจวัด 2/(dB(A))
ตำแหน่งทีต่ รวจวัด
Leq 24 hr
Lmax
บริเวณริมรั้วโรงงำน
67.6
98.3
1/
มำตรฐำน
70
115
หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรือ่ งกาหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและ
ระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
2/ ผลการตรวจวัดระดับเสียงรายชั่วโมง
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มลภาวะทางอากาศ
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกมาจากปล่องควัน
ดัชนีทตี่ รวจวัด
หน่วย
ผลกำรตรวจวัด มำตรฐำน
ฝุ่ นละออง (TSP)
มิลลิกรัม/ลบ.เมตร
22
400
สารเคมีในบรรยากาศ
ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศของการทางาน
ดัชนีทตี่ รวจวัด
หน่วย
ผลกำรวิเครำะห์ มำตรฐำน
Sodium Hydroxide
mg/m3
<0.61
2
Hydrogen Chloride
ppm
0.02
C5
Inhalable Dust
mg/m3
<0.10
15
Zinc Oxide : Inhalable Dust
mg/m3
019
15
หมายเหตุ : C = ขีดจากัดความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตรายสูงสุดไม่วา่ เวลาใดๆ ในระหว่างทางาน
ระบบนา้ เสียจากการผลิต
ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนา้ ทิง้
ดัชนีทวี่ ิเครำะห์
1.
2.
3.
4.
5.

PH
Total Suspended Solids (TSS)
Total Dissolved Solid (TDS)
Chemical Oxygen Demand (COD)
Zinc

ค่ำทีว่ ัดได้

ค่ำมำตรฐำน

8.3
<5.0
1,110
<40
0.2

5.5 – 9.0
50 mg / l
3,000 mg / l
120 mg / l
5 mg / l

ผลการวิเคราะห์ คุณภาพนา้ ทิง้ ที่ระบายออกจากโรงงานเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2560 พบว่าดัชนีคณ
ุ ภาพนา้ ทิง้ ที่ทาการตรวจวิเคราะห์มีคา่ อยูใ่ นเกณฑ์ที่มาตรฐานกาหนด
ในส่วนของขยะและของเสียอุตสาหกรรมต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ในโรงงานมีวิธีการกาจัดดังนี ้
กำกของเสีย
วิธีกำรกำจัด
บริษัทที่กำจัด
1. ขยะมูลฝอย
นาไปคัดแยกฝังกลบ สานักงานเขตมีนบุรี
2. เศษลวดและโลหะ
นากลับไปหลอมใหม่ บริษัท ยุทธพงษ์ เพลเล็ทมิลล์ จากัด
บริษัท 4 น. โชคพัฒนา จากัด
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จากัด
3. ตะกอนจากการบาบัดนา้ เสีย
ปรับเสถียรและฝังกลบ บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเวสต์ฯ จากัด(มหาชน)
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กำกของเสีย
4. สังกะสีฝนุ่ และเม็ด

วิธีกำรกำจัด
Reuse

5. นา้ มันไฮโดรลิคเก่า
6. กรดเกลือเสือ่ มสภาพ

Reuse
แปรสภาพนาไปใช้ใหม่

บริษัทที่กำจัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัดสามพรานฟาวน์ดีร ์
บริษัท นวภัทรกิจ จากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด นัฐวุฒิ พาณิชย์
บริษัท แซนด์ซอร์ จากัด
บริษัท อันชิ่ง อินดัสทรี จากัด

งำนที่ยงั ไม่ส่งมอบ
ธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็ก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีงานโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการและคาดว่าจะส่งมอบงานทัง้ หมด
ในปี 2563 มีดงั นี ้
ชื่อโครงการ
เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง(TL)
เสาโทรคมนาคม (TC)
โครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย(ST)
โครงเหล็กทั่วไป(GF,BF)
รวม

ปริมาณงาน(ตัน)
1,355
4
245
22
1,626

มูลค่างานที่ยงั ไม่สง่ มอบ(ล้านบาท)
58.549
0.116
11.375
0.249
70.289

ธุรกิจพลังงาน
ไม่มีงานรอส่งมอบ
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3.

ปั จจัยควำมเสี่ยง

ปั จจัยความเสีย่ งที่สาคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และแนวทางในการป้องกัน
ความเสีย่ งดังกล่าว สรุปได้ดงั นี ้

1.

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดบิ

ธุรกิจการผลิต
เหล็กและสังกะสีซงึ่ เป็ นวัตถุดิบสาคัญในการผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย เสาโทรคมนาคม
และโครงสร้างเหล็กทั่วไปจะมีการเปลีย่ นแปลงตามอุปสงค์และอุปทานของผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้ท่วั โลก ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงของ
ราคาเหล็กและสังกะสีจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตโดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงใน
เรือ่ งดังกล่าวดังนี ้
(1) การกาหนดราคาขายและราคาประมูลงานในโครงการต่างๆ ในลักษณะต้นทุนบวกกาไร โดยรักษาส่วนต่างกาไร
ในระดับที่สามารถจะแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายอื่นๆ ได้
(2) มีนโยบายติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มราคาวัตถุดิบ
เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจกาหนดราคาขาย และวางแผนการสั่งซือ้ และบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังให้มคี วาม
เหมาะสม
(3) พัฒนาปรับปรุงการบริหารการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
(4) มีนโยบายรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทาให้สามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้าบางรายเพื่อขอปรับราคา
จาหน่ายให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของราคาวัตถุดิบ ในกรณีที่เกิดการเปลีย่ นแปลงราคาวัตถุดิบอย่างมีนยั สาคัญ
(5) มีการติดตามดูแลผลิตภัณฑ์ที่ได้จาหน่ายไปแล้วรวมทัง้ การติดตามปั ญหาที่เกิดขึน้ เพื่อนามาปรับปรุงการทางาน
ให้ดีขนึ ้ อยู่ตลอดเวลาส่งผลให้ลกู ค้ามีความพึงพอใจในด้านคุณภาพและการบริการหลังการขายเพิ่มมากขึน้ ทาให้สามารถ
กาหนดราคาขายในระดับที่เหมาะสมได้
ธุรกิจพลังงาน
เชื ้อ เพลิ ง เป็ น หนึ่ ง ในปั จ จัย ที่ ส าคัญ ที่ สุด ส าหรับ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ า บริ ษั ท ย่ อ ยของ UWC จึ ง เล็ ง เห็ น
ความสาคัญในการบริหารจัดการเชือ้ เพลิงของโรงไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นการจัดหาและใช้เชือ้ เพลิงชีวมวลประเภทไม้สบั เพื่อ
ทดแทนการใช้เชือ้ เพลิงแกลบที่มีราคาสูง

2.

ควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำวัตถุดบิ และพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ำยวัตถุดบิ ที่สำคัญ

ธุรกิจการผลิต
บริษัทซือ้ วัตถุดิบหลักทัง้ หมดจากผูจ้ าหน่ายภายในประเทศ จึงอาจมีความเสีย่ งจากการขาดแคลนวัตถุดิบในกรณีทผี่ ู
จัดจาหน่ายไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบให้ได้ตามกาหนด
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อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการติดตามประเมินสถานการณ์โดยใกล้ชิด และมีการวางแผนการสั่งซือ้ วัตถุดิบล่วงหน้า
และจากการดาเนินงานในอดีตที่ผา่ นมา บริษัทไม่เคยประสบปั ญหาขาดแคลนวัตถุดิบ ทาให้เชื่อมั่นว่าจะไม่ได้รบั ผลกระทบ
หรือความเสียหายใดๆ ในการสั่งซือ้ วัตถุดิบจากผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดิบดังกล่าว
ธุรกิจพลังงาน
บริษัทย่อยของ UWC ได้มีการวางแผนการจัดหาเชือ้ เพลิงในรัศมีที่สามารถขนส่งได้โดยรอบโรงไฟฟ้า และโรงไฟฟ้า
แต่ละโครงการมีโกดังเก็บเชือ้ เพลิง เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถสารองเชือ้ เพลิงในช่วงที่อาจมีอปุ สรรคในการเก็บเกี่ยวและขนส่ง
เช่นฤดูฝน ให้ได้อย่างน้อย 20 - 30 วัน

3.

ควำมเสี่ยงจำกกำรพึง่ พิงลูกค้ำ

ธุรกิจการผลิตนัน้ ลูกค้ารายใหญ่คือผูร้ บั เหมาหลักหรือผูร้ บั เหมาช่วงจากการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) จึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้หลักจากลูกค้าราย
ดังกล่าว
อย่างไรก็ตามบริษัทได้รบั คาสั่งซือ้ จากลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง สืบเนื่องจากการที่บริษัทสามารถผลิตสินค้าได้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าทัง้ ในด้านคุณภาพ การส่งมอบที่ตรงเวลา ราคาขายที่สามารถแข่งขันได้ และมีการติดตามดูแล
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาหน่ายไปแล้วรวมทัง้ การติดตามปั ญหาที่เกิดขึน้ เพื่อนามาปรับปรุ งการทางานให้ดีขนึ ้ อยูต่ ลอดเวลา ส่งผล
ให้ลกู ค้ามีความพึงพอใจในด้านคุณภาพและการบริการหลังการขาย

4.

ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกร

ธุรกิจการผลิต
การผลิตเสาโครงสร้างเหล็กนัน้ ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการออกแบบ
และการผลิตโดยณวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีพนักงานในฝ่ ายวิศวกรรมจานวน 13 คนจึงมีความเสีย่ งจากการพึง่ พิงวิศวกร
และผูช้ านาญการหากบุคลากรดังกล่าวลาออกอาจเกิดการขาดแคลนบุคลากรที่สาคัญและอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุรกิจได้
อย่า งไรก็ ต ามบริษัทมี นโยบายให้ค วามสาคัญกับ การรักษาบุคลากรให้ป ฏิ บัติงานต่อ เนื่อ งในระยะยาว โดยมี
นโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้อยูใ่ นระดับที่สามารถแข่งขันได้กบั บริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคย
ประสบปั ญหาการขาดแคลนวิศวกรและผูช้ านาญการ
ธุรกิจพลังงาน
บริ ษั ท ย่ อ ยของ UWC ได้มี น โยบายในการบริ ห ารทรัพ ยากรบุค คลที่ มี อ ยู่ และคัด สรรบุค ลากรที่ มี ค วามรู แ้ ละ
ประสบการณ์มาเสริมศักยภาพ พร้อมทัง้ มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรโดยจัดให้มีการอบรมทัง้ ภายในและภายนอก
อย่างสม่าเสมอ

5.

ควำมเสี่ยงจำกกำรให้สินเชื่อลูกค้ำ
ธุรกิจการผลิต
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บริษัทมีระยะเวลาการให้เครดิตแก่ลกู ค้าอยูท่ ี่ 30-120 วัน ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนี ้ ซึ่งหากเรียกเก็บ
หนีด้ งั กล่าวไม่ได้หรือไม่ครบตามจานวนทัง้ หมดอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะทางการเงิน
บริษัทมีการจัดทาระเบียบปฏิบตั ิการกาหนดวงเงินสินเชื่อสาหรับลูกค้าที่ทาธุรกิจกันมานาน สาหรับลูกค้ารายใหม่ที่
ทาการซือ้ ขายจะมีการประเมินความเสี่ยงโดยอาจต้องซือ้ ขายเป็ นเงิ นสดก่อนในเบือ้ งต้น นอกจากนีย้ ังมีการกาหนด
นโยบายการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญโดยประมาณจากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินจากลูกหนีไ้ ม่ได้ การประเมิน
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญกระทาโดยการวิเคราะห์ประวัตกิ ารชาระหนี ้ สถานะปั จจุบนั ของลูกหนีค้ งค้าง และคาดการณ์ศกั ยภาพ
และความเสีย่ งในการชาระหนีใ้ นอนาคตสาหรับลูกหนีท้ ี่คา้ งชาระเกิน 1 ปี ให้ตงั้ สารองไว้รอ้ ยละ 100 และดาเนินการติดตาม
คุณภาพลูกหนีอ้ ย่างสม่าเสมอ
ธุรกิจพลังงาน
ในการทาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและลูกค้าภายนอก จะมีเครดิตให้กบั ผูซ้ ือ้ ไฟฟ้าประมาณ30
วัน โดยไม่มีความเสีย่ งในการเรียกเก็บหนีจ้ ากผูซ้ ือ้ ที่เป็ นหน่วยงานรัฐ

6.

ควำมเสี่ยงด้ำนเงินทุนหมุนเวียน

ธุรกิจการผลิต
ในการประกอบธุรกิจของบริษัทต้องมีการสารองวัตถุดิบล่วงหน้าเพื่อใช้ในการผลิตเสาโครงเหล็กและส่งมอบให้แก่
ลูกค้าตามสัญญา ดังนัน้ หากไม่สามารถบริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้หมุนเวียนในระดับที่เหมาะสม อาจส่งผลต่อการขาด
แคลนเงินทุนหมุนเวียน และส่งผลให้สภาพคล่องลดลง
อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายวางแผนสารองวัตถุดิบและสารองสินค้าคงเหลือโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับการ
เปลีย่ นแปลงของราคาวัตถุดิบ และปริมาณงานที่จะต้องส่งมอบให้แก่ลกู ค้า
ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจาเป็ นจะต้องมีการสารองวัตถุดิบล่วงหน้าเพื่อใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในการขายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค โดยจะมีระยะเวลาเรียกรับชาระหนีป้ ระมาณ 30 วันซึ่งมีผลต่อเงินทุนหมุนเวียน และส่งผลกระทบต่อสภาพ
คล่องและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยของ UWC ดังนัน้ จาเป็ นจะต้องมีนโยบายการสารองวัตถุดิบและสารองเงิน
หมุนเวียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายรับรายจ่ายเพื่อป้องกันปั ญหาเกี่ยวกับสภาพคล่อง

7.

ควำมเสี่ยงด้ำนแหล่งเงินทุนและอัตรำดอกเบีย้

ธุรกิจการผลิต
ในการประกอบธุรกิจของบริษัทจาเป็ นต้องมีแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสาคัญตาม
แผนที่ได้วางไว้ บริษัทจึงมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่งที่ให้การสนับสนุนทางการเงินในอัตราดอกเบีย้ ที่
เหมาะสม
ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจพลังงาน เป็ นธุรกิจที่ตอ้ งใช้เงินทุนหมุนเวียนสูง แต่มีความมั่นคงในการรับรู ร้ ายได้ในระยะยาว ดังนัน้ เพื่อ
ป้องกันปั ญหาสภาพคล่อง จึงได้เตรียมแผนการขออนุมตั ิวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนการ
ดาเนินงานของบริษัทย่อยของ UWC
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8. ควำมเสี่ยงจำกนโยบำยและกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ
ธุรกิจพลังงาน
ในแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580(แผน PDP 2018) มีแนวทางการจัดทาแผน
ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่
1. โรงไฟฟ้าตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ เป็ นการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ ขยะ
ชุมชนและโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. โรงไฟฟ้าหลักประเภทเชือ้ เพลิงฟอสซิล ประกอบด้วย โรงไฟฟ้า กฟผ. ผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และ
รับซือ้ ไฟฟ้าจากต่างประเทศ
3. โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ท่นุ
ลอยนา้ ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังนา้ และพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ
4. นโยบายอนุรกั ษ์พลังงานที่สามารถพิสจู น์ความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพและสามารถแข่งขันด้วยราคาไม่เกินกว่า
Grid Parity
โดยมีโรงไฟฟ้าตามแผน AEDP (Alternative Energy Development Plan) เป็ นดังนี ้
โรงไฟฟ้ ำพลังงำนหมุนเวียนตำมแผน AEDP
หน่วย:เมกะวัตต์
PDP 2015
PDP 2018
ชีวมวล
5,570
3,376
ก๊าซชีวภาพ
600
546
พลังงานแสงอาทิตย์
6,000
10,000
ลม
3,002
1,485
ขยะอุตสาหกรรม
50
44
แสงอาทิตย์แบบทุน่ ลอยนา้
2,725
จะเห็นได้วา่ ภาครัฐมีการเปลีย่ นแปลงแผนการผลิตไฟฟ้า จาก PDP 2015 เป็ น PDP 2018 มีการเปลีย่ นแปลงกาลัง
การผลิตตามสัญญาของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท ดังนัน้ บริษัทย่อยของ UWC จึงต้องศึกษาและติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิด เพื่อเตรียมแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั

9.

ควำมเสี่ยงทีเ่ กิดจำกปั จจัยสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจการผลิต
ในกระบวนการผลิตเสาโครงเหล็ก ที่อาจทาให้เกิดปั ญหาภาวะมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ซึ่งอาจทาให้
เกิดการร้องเรียนของประชาชนในละแวกใกล้เคียงได้
ในกรณีนีบ้ ริษัทได้จดั ให้มีการป้องกันผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในด้านต่างๆ รวมทัง้ จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อม ทัง้ มลภาวะทางเสียง ทางอากาศ นา้ เสียและของเสียจากกระบวนการผลิต โดยจัดให้มีการตรวจวัดเป็ น
ประจาทุกปี เพื่อนาผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ มาตรฐานที่กฎหมายกาหนดไว้ ซึ่งที่ผ่านมาผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมยังอยูใ่ นเกณฑ์ที่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
22 |

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

รับรองความถูกต้อง....................................................

4.

ทรัพย์สินทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์
รายการสินทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2562มีดงั ต่อไปนี ้
ลักษณะทรัพย์สิน

1. ที่ดิน 3 แปลง
จานวน 29-0-36 ไร่
ที่ตงั้ เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่ำสุทธิ
(ล้ำนบำท)

บริษัท เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน)

253.53

2. อาคาร 11 หลัง
ที่ตงั้ เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า
บริษัท เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน)
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

17.64

3. เครือ่ งจักร และอุปกรณ์

บริษัท เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน)

27.41

4. เครือ่ งใช้สานักงาน

บริษัทเอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน)

2.27

5. ยานพาหนะ

บริษัทเอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน)

4.10

6. ที่ดิน 3 แปลง จานวน 49-0-04 ไร่
ที่ตงั้ เลขที่ 386 หมูท่ ี่ 8 ตาบลบ้านโพธิ์
อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท ยูดบั บลิวซี โกเมน
ไบโอแมส จากัด

-

7. อาคารจานวน 6 หลัง และเครือ่ งจักร
ที่ตงั้ เลขที่ 386 หมูท่ ี่ 8 ตาบลบ้านโพธิ์
อาเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา

บริษัท ยูดบั บลิวซี โกเมน
ไบโอแมส จากัด

-
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ติดภาระจานองเพื่อเป็ น
หลักประกันสาหรับหุน้ กู้
มีประกันในวงเงิน 227
ล้านบาท
ติดภาระจานองเพื่อเป็ น
หลักประกันสาหรับหุน้ กู้
มีประกันในวงเงิน 227
ล้านบาท
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ติดภาระจานองเพื่อเป็ น
หลักประกันสาหรับ
วงเงินสินเชื่อ ในวงเงิน
จานอง 370 ล้านบาท
ติดภาระจานองเพื่อเป็ น
หลักประกันสาหรับ
วงเงินสินเชื่อ ในวงเงิน
จานอง 238.86 ล้าน
บาท
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ลักษณะทรัพย์สิน
8. เครือ่ งจักรกลการเกษตร
เครือ่ งจักร และอุปกรณ์
9. ที่ดิน3 แปลง ที่ตงั้ เลขที่ 100
หมูท่ ี่6 ตาบลดอนมนต์ อาเภอสตึก
จังหวัดบุรรี มั ย์
10. อาคารจานวน 2 หลัง และเครือ่ งจักร
ที่ตงั้ เลขที่ 100 หมูท่ ี่6 ตาบลดอนมนต์
อาเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์
11. ที่ดนิ 6 แปลง ที่ตงั้ เลขที่ 111 หมู่ 6
ตาบลดอนมนต์ อาเภอสตึก
จังหวัดบุรรี มั ย์
12. อาคารจานวน 4 หลัง และเครือ่ งจักร
อุปกรณ์ที่ตงั้ เลขที่ 111 หมู่ 6
ตาบลดอนมนต์ อาเภอสตึก
จังหวัดบุรรี มั ย์
อื่นๆ
รวม

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่ำสุทธิ
(ล้ำนบำท)

บริษัท พาราไดซ์ กรีน
เอนเนอยี่ จากัด

15.73

บริษัท ยูดบั บลิวซี อาพัน
ไบโอแมส จากัด

-

บริษัท ยูดบั บลิวซี อาพัน
ไบโอแมส จากัด

-

บริษัท สตึก ไบโอแมส จากัด

-

บริษัท สตึก ไบโอแมส จากัด

-

บริษัท ยูดบั บลิวซีซี (กัมพูชา)
จากัด

11.17

ภำระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

ไม่มีภาระผูกพัน

ไม่มีภาระผูกพัน

ไม่มีภาระผูกพัน

ไม่มีภาระผูกพัน

331.85

หมายเหตุ : ทรัพย์สนิ ถาวรของบริษัทย่อยกลุม่ โรงไฟฟ้า 3 โรง มูลค่าสุทธิ 808.12 ล้านบาท โอนไปกลุม่ สินทรัพย์ที่จะ
จาหน่าย จัดประเภทเป็ นสินทรัพท์ ี่ถือไว้เพื่อขาย
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5.

ข้อพิพำททำงกฎหมำย

5.1

คดีที่อำจมีผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทมำกกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถอื หุน้
- ไม่มี -

5.2

คดีที่กระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ แต่ไม่สำมำรถประเมินเป็ นตัวเลขได้
- ไม่มี -

5.3

คดีที่มิได้เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
- ไม่มี -
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6.

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

:
:

บริษัท เอือ้ วิทยำ จำกัด (มหำชน)
1. ผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง
2. ผลิตเสาโทรคมนาคม
3. ผลิตโครงเสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย
4. ผลิตโครงสร้างเหล็กทั่วไป
5. การบริการชุบสังกะสี
6. การจัดจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
7. ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

:

ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกชำระแล้ว
มูลค่ำทีต่ รำไว้
เลขทะเบียนบริษัทมหำชน
โทรศัพท์
โทรสำร
website

:
:
:
:
:
:
:

เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
10510
1,907,119,713.00 บาท
1,316,252,588.00 บาท
0.10บาท ต่อหุน้
0107548000129
0-2543-9020
0-2543-9029 , 0-2915-2114
www.uwcplc.com
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ข้อมูลกำรถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัท

ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระ

สัดส่วนทีถ่ อื ครอง

เลขทะเบียนบริษัท

ประเภทธุรกิจ

สกุลเงิน

จำนวนเงิน

จำนวนหุน้

% กำรถือครอง

จำนวนเงิน

1 บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน จำกัด
386 หมูท่ ี่ 8 ถ.มิตรภำพ ต.บ้ำนโพธิ์ อ.เมืองนครรำชสีมำ
จังหวัดนครรำชสีมำ

0105550041633

โรงไฟฟ้ ำชีวมวล

บำท

24,000,000

10.00

240,000,000

23,999,998

99.99%

239,999,980.00

2 บริษัท ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส จำกัด
100 หมูท่ ี่ 6 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จังหวัดบุรรี ัมย์

0315546000209

โรงไฟฟ้ ำชีวมวล

บำท

1,593,750

100.00

159,375,000

1,593,748

99.99%

159,374,800.00

3 บริษัท สตึก ไบโอแมส จำกัด
111 หมูท่ ี่ 6 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จังหวัดบุรรี ัมย์

0315545000205

โรงไฟฟ้ ำชีวมวล

บำท

1,662,500

100.00

166,250,000

1,662,498

99.99%

166,249,800.00

4 บริษัท อัลตร้ำ เอเชีย จำกัด
247 ถ.ร่มเกลำ้ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหำนคร

0105558084463

ดำเนินกิจกำรเกีย่ วกับ
ธุรกิจโทรคมนำคม

บำท

100,000
6,900,000

10.00
2.50

1,000,000
17,250,000

99,996
6,899,724.00

99.99%

999,960.00
17,249,310.00

00023288

โรงไม้สับ

USD

1,000

25.00

25,000

700

70.00%

0
17,500.00

0405557002801

โรงไฟฟ้ ำก๊ำซชีวภำพ
และจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
แปรรูปจำกพืชพลังงำน

บำท

2,500,000

100.00

250,000,000

1,625,000

65.00%

162,500,000.00

00023525

จัดหำทีด่ นิ

USD

1,000

25.00

25,000

480

48.00%

12,000.00

8 บริษัท สระบุรี เอ็นเนอจี ซิสเท็มส์ 2 จำกัด
62 อำคำรเดอะมิลเลนเนีย ทำวเวอร์ ชัน้ 20 ห้องเลขที่ 2002-3
ถ.หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

0105558112556

โรงไฟฟ้ ำขยะ

บำท

870,000

25.00

21,750,000

261,000

30.00%

6,525,000.00

9 บริษัท พำโนว่ำ จำกัด
89/97 หมูบ่ ำ้ นเศรษฐสิร ิ ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ หมูท่ ี่ 5
ต.บำงพลับ อ.ปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

0125558003498

โรงไฟฟ้ ำพลังงำน
ทดแทนและหมุนเวียน

บำท

888,643

25.00

22,216,075

278,144

30.00%

6,953,600.00

10 บริษัท ไดเมท (สยำม) จำกัด (มหำชน)
602 หมูท่ ี่ 2 นิคมอุตสำหกรรมบำงปู ซอย 1 ถ.สุขมุ วิท
ต.บำงปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร

0107550000165

ผลิตและจำหน่ำย
สีป้องกันสนิมและ
สีอตุ สำหกรรม

บำท

537,906,894

0.50

268,953,447

134,357,683

24.98%

67,178,841.50

201934186W

ให้บริกำรบริหำรจัดกำร
ธุรกิจ
ถือหุน้ ผ่ำน
บจก.อัลตร้ำ เอเชีย

USD

100

10.00

1,000

100

100.00%

1,000.00

5 บริษัท ยูดับบลิวซีซ ี (กัมพูชำ) จำกัด
82E1 Phum TuolKouk, Tuolsangkae, RuesseiKaev,
Phnom Penh, Cambodia
6 บริษัท พำรำไดซ์ กรีน เอนเนอยี่ จำกัด
302/9 หมูท่ ี่ 5 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้ำนเป็ ด อ.เมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
7 บริษัท อินเตอร์โกลบ อินเวสเมนท์ จำกัด
82E2 Phum TuolKouk, Tuolsangkae, RuesseiKaev,
Phnom Penh, Cambodia

11 Ultra Asia Singapore
50 Raffles Place #15-05/06 Singapore Land Tower
Singapore
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จำนวนหุน้

รำคำต่อหุน้

รับรองความถูกต้อง....................................................

บุคคลทีอ่ ้ำงอิงอื่น ๆ :
นำยทะเบียนหลักทรัพย์

:

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000โทรสาร 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

:

ดร.เกียรตินยิ ม คุณติสขุ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4800
บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชัน้ 23-27
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-034-0000 โทรสาร 02-034-0100

สถำบันกำรเงินที่ตดิ ต่อเป็ นประจำ :
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ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

รับรองความถูกต้อง....................................................

ส่วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร
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7.
7.1

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั มีทนุ จดทะเบียนและทุนชาระแล้ว ดังนี ้
ทุนจดทะเบียน
1,907,119,713.00 บาท
ทุนเรียกชาระแล้ว
1,316,252,588.40 บาท
จานวนหุน้ สามัญ
13,162,525,884 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้
0.10 บาทต่อหุน้

7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

รำยชือ่ ผูถ้ อื หุน้
1

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค์ จำกัด (มหำชน)

2

%

4,950,839,150

37.61%

นำยนำ้ ชลสำยพันธ์

239,585,791

1.82%

3

นำยจิรวุฒิ คุวำนันท์

203,068,000

1.54%

4

LGT BANK (SINGAPORE) LTD

187,526,700

1.42%

5

นำยชัยวัฒน์ วิชชำวุธ

144,350,000

1.10%

6

นำยประกิ จ เลำหวิศิษฏ์

130,000,000

0.99%

7

นำยประพนธ์ ลิม้ ธรรมมหิศร

130,000,000

0.99%

8

นำยวรำวุธ ยันต์เจริญ

122,379,743

0.93%

9

นำงสำวอำรีรตั น์ โชคลำ้ บุญ

108,520,000

0.82%

100,000,000

0.76%

6,316,269,384

47.99%

10 นำงกนกวัลย์ ยอดวำนิช
รวมผูถ้ อื หุน้ 10 รำยแรก

7.3

จำนวนหุน้

กำรออกหลักทรัพย์อื่น
7.3.1 หลักทรัพย์แปลงสภำพ
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญ (Warrant)
มติ ท่ี ป ระชุม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั้ง ที่ 1/2558 เมื่ อ วัน ที่ 13 กุม ภาพัน ธ์ 2558 อนุ มัติ ให้บ ริษั ท ออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท (UWC-W2) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

30 |

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
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สัญญลักษณ์

วันทีอ่ อก

UWC-W2

1 เมษำยน 2558

จำนวนทีอ่ อก

อัตรำกำรใช้สทิ ธิ

รำคำกำรใช้สทิ ธิ

(หน่วย)

(หน่วย:หุน้ )

(บำทต่อหุน้ )

1 : 2.3

0.10

5,540,154,997

กำหนดเวลำกำรใช้สทิ ธิ
เริ่มต้น
สิน้ สุด
30 มีนำคม 2559

29 มีนำคม 2562

ตรำสำรหนี้
ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2558 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2560 และ
ครัง้ ที่ 6/2562 ตามลาดับ ได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัทออกและเสนอขายหุน้ กูด้ งั นี ้

7.3.2

ประเภทตรำสำร
หุน้ กูช้ นิดระบุชอื่ ผูถ้ ือ ไม่ดอ้ ย
สิทธิ มีประกัน มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กูช้ นิดระบุชอื่ ผูถ้ ือ ไม่ดอ้ ย
สิทธิ มีประกัน มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

7.4

มูลค่ำ ณ วันที่ มูลค่ำ ณ วันที่ 31
วันทีอ่ อกเสนอขำย ออกหุน้ กู้
ธันวำคม 2562

อำยุหนุ้ กู้

(ล้ำนบำท)

(ล้ำนบำท)

19 มกรำคม 2561

600

300

2 ปี

19 ธันวำคม 2562

300

300

1 ปี 3 เดือน

วันครบกำหนด

อัตรำ
ประเภทของกำร
ดอกเบีย้
(ต่อปี )

ไถ่ถอน

เสนอขำย

19 มกรำคม 2563 6.25%

PP (II & HNW)

20 มีนำคม 2564

PP (II & HNW)

6.50%

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหัก
ภาษีเงินได้นิติบคุ คล หากการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกาหนดให้มีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กาหนดข้า งต้นได้ หากบริษัทมีความ
จาเป็ นที่จะต้องนาเงินกาไรสุทธิจานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดาเนินงานของบริษัท
ในปี 2562 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 มีมติอนุมตั ิให้งดจ่ายเงินปั น
ผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2561-31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ
จานวน 55.57 ล้านบาท และในปี 2562 ผูส้ อบบัญชี ได้ปรับปรุ งงบการเงินของบริษัทประจาปี 2561 ซึ่งมีผลกระทบต่อผล
ขาดทุนสุทธิ ทาให้ในปี ดงั กล่าวบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจานวน 230.36 ล้านบาท
ข้อมูลกำรจ่ำยเงินปั นผลในปี ทีผ่ ่ำนมำ
กาไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้
เงินปั นผลต่อหุน้
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ (%)
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2557

2558

2559

2560

2561

0.0124
0.00

0.0046
0.002

0.0012
0.00

(0.0126)
0.00

(0.0175)
0.00

0.00

50.40

0.00

0.00

0.00

รับรองความถูกต้อง..........................................

8.

โครงสร้ำงกำรจัดกำร

โครงสร้า งการจัด การของบริษั ท ประกอบด้ว ย คณะกรรมการบริษั ท และคณะกรรมการชุด ย่ อ ยจ านวน 4 คณะ ได้แ ก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย งและ
คณะกรรมการบริหารสาหรับปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 มีมติ
อนุมตั ิโครงสร้างกรรมการและจัดสรรตาแหน่งหน้าที่กรรมการดังนี ้

8.1

คณะกรรมกำร
8.1.1 คณะกรรมกำรบริษัท

หมายถึง บุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท มีหน้าที่จดั การกิจการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 21 กาหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย
กรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และ
กรรมการของบริษัทจะต้องเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจานวน 9 ท่าน ดังนี ้
รำยชื่อกรรมกำรบริษัท

ตำแหน่ง

ปี ทีไ่ ด้รับกำรแต่งตั้ง

จำนวนปี ทีด่ ำรง
ตำแหน่ง

1 นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง

ประธานกรรมการ

10 กันยายน 2551

11 ปี

2 นายธีรชัย ลีนะบรรจง

กรรมการ

27 มีนาคม 2556

6 ปี

3 นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกลุ

กรรมการ

14 สิงหาคม 2562

4 เดือน

4 นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล

กรรมการ

16 กุมภาพันธ์ 2553

9 ปี

5 นายสุรพงศ์ แซ่ย่อง

กรรมการ

14 สิงหาคม 2562

4 เดือน

6 นายศราวุฒิ ทรัพย์มากมี

กรรมการ

14 สิงหาคม 2562

4 เดือน

7 ร้อยตารวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ์

กรรมการอิสระ

5 ตุลาคม 2552

10 ปี

8 นายเพียรชัย ถาวรรัตน์

กรรมการอิสระ

17 ธันวาคม 2558

4 ปี

9 ดร.นที นาคธนสุกาญจน์

กรรมการอิสระ

25 ตุลาคม 2559

3 ปี

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2562
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง หรือ นายธีรชัย ลีนะบรรจง ลงลายมือชื่อ
ร่วมกับ นางสาวอรชุ ลี หล่อ สมิ ท ธิ กุล หรือ นายมณฑล เชตุวัลลภกุล หรือ นายสุรพงศ์ แช่ ย่ อง หรือ นายศราวุฒิ
ทรัพย์มากมีและประทับตราสาคัญของบริษัท
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วำระกำรดำรงตำแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทได้รบั การแต่งตัง้ จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยมีวาระการดารงตาแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท
(คราวละ 3 ปี ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด) และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รบั การเลือกตัง้ กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปได้อีก
อำนำจ-หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กากับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ท่ีสาคัญ แผนงานและอนุมัติงบประมาณ
ประจาปี
3. พิจารณา กาหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน และมอบอานาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยไปปฏิบตั ิ
5. พิจารณาแต่งตัง้ และเปลี่ยนแปลง ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ัดการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ คณะกรรมการชุดย่อย
6. กากับดูแล และจัดการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้บริหารรวมทั้งการใช้
ทรัพย์สินของบริษัทไปในทางที่มิชอบ
7. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
8. สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายและการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้มีอย่างเพียงพอ
9. ดาเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
10. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผสู้ อบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน
และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
11. จัดทารายงานประจาปี ของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทาและเปิ ดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ท่ผี ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
12. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
13. กาหนดกรอบอานาจในการอนุมตั ิการสั่งจ่าย การสั่งซือ้ การเช่า และการเช่าซือ้ ทรัพย์สินให้คณะกรรมการบริหาร
และ กรรมการผูจ้ ดั การ
14. พิจารณาและจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
15. พิจารณาและอนุมตั ิธุรกรรมในกิจกรรมจัดหาเงิน บริหารเงิน และการบริหารงาน อาทิ การจัดหาแหล่งเงินกู้ ระยะ
ยาว และ/หรือ เงินทุนระยะสัน้ ในส่วนที่เกินอานาจของคณะกรรมการบริหาร
16. พิจารณาและอนุมตั ิการจัดซือ้ ทรัพย์สินในส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
17. พิจารณาและอนุมตั ิการจัดซือ้ วัตถุดบิ ในการผลิตในส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
18. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทาของ ในส่วนที่เกินอานาจ คณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การ
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19. พิจารณาและอนุมัติการปรับ สภาพ ขาย ทาลาย ตัดบัญ ชีซ่ึงทรัพ ย์สินถาวรเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
ในส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
20. พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารปรับ สภาพราคา และ/หรื อ จ านวน และ/หรื อ การท า ลายซึ่ ง สิ น ค้ า คงเหลื อ
วัต ถุดิบ คงเหลือ ที่ เสื่ อมสภาพ และ/หรือ ล้าสมัย ในส่วนที่เกิน อานาจ คณะกรรมการบริห าร และกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
21. พิจารณาและอนุมตั ิก่อตัง้ บริษัทย่อย และ/หรือ ลงทุนในบริษัทย่อย
22. พิจารณาและอนุมตั ิก่อตัง้ บริษัทร่วม และ/หรือ ลงทุนในบริษัทร่วม
23. กาหนดวัน เวลา สถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ กาหนดระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ วันปิ ดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุน้ และเสนออัตราการจัดสรรกาไร เงินสารองตามกฎหมาย เงินสารองทั่วไป และ/หรือ เงินปั นผล
ตลอดจนทาความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผูถ้ ือหุน้
24. พิจารณาแต่งตัง้ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ/หรือ คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นเฉพาะเรื่อง
25. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกินอานาจของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ัดการ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร
ทัง้ นี ้ เรื่องใดที่กรรมการ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทแม่ และ/หรือ บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อาทิ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็ นต้น

8.1.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
หมายถึง กรรมการบริษัท ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ทหรือที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้น ให้ทาหน้าที่ในการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามที่ได้รบั มอบหมาย เพื่อให้เป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดที่มีคุณสมบัติเป็ นอิสระตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนิยามของบริษัท จานวน 3 ท่าน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย1 ท่านเป็ นผู้มี
ความรูค้ วามเข้าใจหรือมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจหน้าที่บทบาทและการปฏิบตั ิงานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นองค์กร
อิสระที่ให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทางปฏิบัติท่ีชดั เจนในการดูแลขจัดปั ญหา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล สอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ่ีเกี่ยวข้องอื่น
สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีขึน้ กระบวนการตรวจสอบภายในและ
การสื่อสารกับผูส้ อบบัญชีของบริษัท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย
ลำดับ
รำยชื่อ
1 ร้อยตารวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2

นายเพียรชัย ถาวรรัตน์

กรรมการตรวจสอบ

3

ดร.นที นาคธนสุกาญจน์

กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายคมวุฒิ พรนราดล เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและร้อยตารวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ เป็ น
ผูม้ ีความรูค้ วามเข้าใจและมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงิน
วำระกำรดำรงตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ3 ปี และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รบั การเลือกตัง้ กลับเข้า
ดารงตาแหน่งต่อไปได้อีก
อำนำจ-หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณบุคลากร และความเป็ นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย ความดี ความชอบ และ
การเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานหลักนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดาเนิ นการให้ฝ่ายบริหาร
จัดทากระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียนและควบคุมดูแลกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียนซึ่งครอบคลุม
กระบวนการในการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือในประเด็นอื่นๆ
ด้วย
5. สอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่นของ
บริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าเป็ นผูส้ อบบัญ ชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
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7. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการได้มาและจาหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินกรณีท่มี ีนยั สาคัญ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
8. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีท่ีเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และรายการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กรณีท่มี ีนยั สาคัญ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
9. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
10. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ ยวข้องกับรายงานทางการเงินและการ
ควบคุมภายใน
11. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทดั เทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
12. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
13. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และระบบการบริหารความเสี่ยง
รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาสทุจริต
(ค) ความเห็ น เกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็ น หรื อ ข้อ สัง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จากการปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ต ามกฎบัต ร
(Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
14. ให้มีอานาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคาปรึกษาในกรณี
จาเป็ น
15. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
16. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
17. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อม
ทัง้ ปั ญหาและอุปสรรคที่เป็ นเหตุให้การปฏิบตั ิงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในการจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบให้
คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
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18. คณะกรรมการตรวจสอบควรได้รบั การอบรมและเสริมสร้างความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

8.1.3 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
หมายถึง กรรมการบริษัท และ/หรือผูบ้ ริหาร ที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท โดยทาหน้าที่รบั ผิดชอบใน
การพิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทและพิจารณารูปแบบและ
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการพิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทและพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ
และผูบ้ ริหารระดับสูง ในรูปแบบคณะกรรมการโดยมีกรรมการบริษัทและ/หรือผูบ้ ริหารซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการ
บริษัทให้ดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ภายใต้ระเบียบอานาจหน้าที่ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้
กาหนดไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วย
ลำดับ
รำยชื่อ
1
นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2

นายเพียรชัย ถาวรรัตน์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3

นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อำนำจ-หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
1. พิ จารณาสรรหาและเสนอชื่ อ บุค คลที่ มี คุณ สมบัติ เหมาะสมเพื่ อด ารงต าแหน่ งกรรมการบริษั ท กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทเพื่อทดแทนในกรณีท่ีครบวาระ ลาออก
หรือกรณีอื่นๆและนาเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตัง้ แล้วแต่กรณีตาม
ข้อบังคับบริษัท
2. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่มีใช้อยู่ในปั จจุบนั
3. ทบทวนรู ปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแก่ก รรมการทุกประเภท โดยพิ จารณาจานวนเงินและสัด ส่วนการจ่าย
ค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม
4. พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท
5. กาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็ น
ธรรมและเป็ นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสาเร็จ
6. พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็ นไปตามเกณฑ์ท่หี น่วยงานทางการกาหนดหรือข้อแนะนาที่เกี่ยวข้อง
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7. พิจารณากาหนดเกณฑ์ในการประเมินผลกรรมการผูจ้ ดั การและค่าตอบแทน และให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนุมตั ิการประเมินผลและค่าตอบแทนแก่กรรมการผูจ้ ดั การ
8. ก าหนดค่ า ตอบแทนประจ าปี ของกรรมการ และน าเสนอค่ า ตอบแทนต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริษัทนาเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
9. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
10. ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง

8.1.4 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย **
ลำดับ
รำยชื่อ
1
ดร.นที นาคธนสุกาญจน์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

2

นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล

รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

3

นายศราวุฒิ ทรัพย์มากมี

รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

4

นายโชคชัย เนียมรัตน์

กรรมการ

5

นายรณกฤต ภิรมย์ภกั ดี

กรรมการ

** โดยมี ร้อยตารวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นที่ปรึกษา คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
อำนำจ-หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. จัดทา ปรับ ปรุ ง แนะนา และอนุมัติ กรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษั ทซึ่งประกอบ
ไปด้วยนโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้และกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง
2. สนับ สนุน ส่งเสริม พัฒ นาและสื่ อสารการบริห ารความเสี่ย งและการควบคุม ภายในให้เป็ น กระบวนการที่
ต่อเนื่อง เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท และเป็ นวัฒนธรรมในองค์กร
3. ติดตาม ให้ขอ้ สังเกตกากับดูแล การบริหารความเสี่ยงให้เป็ นไปตามนโยบายหรือคู่มือการบริหารความเสี่ยง
4. นาเสนอความคืบหน้าและรายงานผลการดาเนินงานกับคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครัง้
5. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้

8.1.5 คณะกรรมกำรบริหำร
หมายถึง กรรมการบริษัทหรือผูบ้ ริหารหรือบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการบริษัท
หรือผูบ้ ริหารของบริษัทในกลุ่ม บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค์ จากัด (มหาชน) โดยทาหน้าที่ในการดาเนินกิจการ
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และบริหารกิจการของบริษัทตามอานาจหน้าที่ ที่มีและได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แคณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร จานวน 7 ท่าน
และกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร จานวน 1 ท่าน ดังนี ้
ลำดับ
1

รำยชื่อ
นายธีรชัย ลีนะบรรจง

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร

2

นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกลุ

กรรมการบริหาร

3

นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล

กรรมการบริหาร

4

นายสุรพงศ์ แซ่ย่อง

กรรมการบริหาร

5

นายศราวุฒิ ทรัพย์มากมี

กรรมการบริหาร

6

นายโชคชัย เนียมรัตน์

กรรมการบริหาร

7

นายรณกฤต ภิรมย์ภกั ดี

กรรมการบริหาร

8

นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุง่

กรรมการบริหาร

วำระกำรดำรงตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการดาเนินธุรกิจของบริษัทในรู ปแบบคณะกรรมการ โดยมีกรรมการ
บริษัท และ/หรือผูบ้ ริหารซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริหาร ภายใต้
ระเบี ย บที่ ค ณะกรรมการบริษั ท ได้ก าหนดไว้มี ว าระการด ารงต าแห น่ ง คราวละ 1 ปี ซึ่ ง ได้รับ การแต่ ง ตั้ง จากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการทุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
อำนำจ-หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
1. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหาร จัดทาหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารในกรณี ท่ีจาเป็ นเร่งด่วนประธานกรรมการบริหารไม่สามารถออกหนังสือนัดประชุมได้ ให้รองประธาน
กรรมการบริษัท ออกหนังสือนัดประชุมคณะกรมการบริหารแทนได้
2. ดาเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่ง และ
มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัททุกประการ
3. พิจารณากาหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของบริษัทบริษัทย่อยและบริษัทร่วมกาหนด
แผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การ
ประชาสัมพันธ์ และควบคุมกากับดูแลให้การดาเนินงานของคณะทางานที่แต่งตัง้ บรรลุตามเป้าหมาย
4. กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การถอดถอน การ
กาหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิกจ้าง พนักงาน
ในตาแหน่งผูบ้ ริหารในระดับต่างๆ ของบริษัท
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5. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติ ทัง้ นี ้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้นาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่
ประชุมคราวต่อไป
6. อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
7. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้จ่ายทางการเงินด้านสินทรัพย์ฝ่ายทุน ไม่ว่าจะเป็ นการซือ้ ทรัพย์สินถาวร เครื่องใช้
สานักงาน การซ่อมแซมและบารุงรักษา การตัดจาหน่าย/ขายทรัพย์สินถาวร การเช่า/เช่าซือ้ ทรัพย์สินเกินกว่า
งบประมาณในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
8. นาเสนอแผนขยายธุรกิจ และการร่วมทุนกับบุคคลอื่น ให้กบั คณะกรรมการบริษัท
9. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการกูย้ ืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจปกติของบริษัท ใน
วงเงินสาหรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
10. พิจารณาและอนุมตั ิการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทาของที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติ ในวงเงินไม่เกิน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
11. พิจารณาและอนุมตั ิการจัดซือ้ วัตถุดิบในการผลิต ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
12. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ขาย ทาลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพย์สินถาวรเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ใน
วงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
13. พิจารณาและอนุมตั ิการปรับสภาพราคา และ/หรือ จานวน และ/หรือ การทาลายซึ่งสินค้าคงเหลือวัตถุดิบคงเหลือ
ที่เสื่อมสภาพ และ/หรือ ล้าสมัย ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
14. เป็ นคณะที่ปรึกษาฝ่ ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงินการตลาดการบริหารงานบุคคลและด้านการ
ปฏิบตั ิการอื่นๆ
15. พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล หรือ เงินปั นผลประจาปี เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ
16. ให้มีอานาจในการมอบอานาจให้กรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจ
ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารเห็ น สมควรและภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารเห็ น สมควร ซึ่ ง
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รบั มอบอานาจ หรือการมอบอานาจ
นัน้ ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
17. ให้มีอานาจดาเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัท เช่น การเปิ ดและปิ ดบัญชีธนาคาร/สถาบันการเงิน โดยให้มี
อานาจกาหนดชื่อผูม้ ีอานาจลงนามในการลงนามสั่งจ่ายบัญชีธนาคาร รวมไปถึงกาหนดเงื่อนไขในการสั่งจ่าย
บัญชีของธนาคารต่างๆ ที่บริษัทได้มีบญ
ั ชีอยู่
18. พิจารณาหาช่องทางทางธุรกิจ หรือบริษัทใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการลงทุน
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19. พิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยเพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมตั ิ
20. ดาเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
ทัง้ นี ้ อานาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะ
กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
ขัดแย้งกับบริษัทแม่และ/หรือบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และ/หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับของบริษัทหรือกฎหมายเกี่ ยวที่ขอ้ งกาหนด ยกเว้นเป็ นการอนุมัติ
รายการที่มีเงื่อนไขธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่มี ีเงื่อนไขทั่วไป
วิธีกำรสรรหำคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะแต่งตั้งเป็ นกรรมกำร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัทกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทเพื่อทดแทนใน
กรณี ท่ีครบวาระ ลาออก หรือกรณี อื่นๆและนาเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ื อหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
แล้วแต่กรณีตามข้อบังคับบริษัท
จำนวนกรรมกำรของบริษทั ทีม่ ำจำกผู้ถือหุน้ รำยใหญ่แต่ละกลุ่ม
-ไม่มี-
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สรุ ปกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ

1

นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง

ประธาน

-

คณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
ประธาน

2

นายธีรชัย ลีนะบรรจง

รองประธาน

-

-

-

ประธาน

3

นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกลุ

กรรมการ

-

-

-

กรรมการ

4

นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล

กรรมการ

-

กรรมการ

รองประธาน

กรรมการ

5

นายสุรพงศ์ แซ่ย่อง

กรรมการ

-

-

-

กรรมการ

6

นายศราวุฒิ ทรัพย์มากมี

กรรมการ

-

-

รองประธาน

กรรมการ

7

ร้อยตารวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ์

กรรมการอิสระ

ประธาน

-

8

นายเพียรชัย ถาวรรัตน์

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการ

-

-

9

ดร.นที นาคธนสุกาญจน์

กรรมการอิสระ

กรรมการ

-

ประธาน

-

10 นายโชคชัย เนียมรัตน์

-

-

-

กรรมการ

กรรมการ

11 นายรณกฤต ภิรมย์ภกั ดี

-

-

-

กรรมการ

กรรมการ

12 นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุง่

-

-

-

-

กรรมการ

รำยชื่อ
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คณะกรรมกำร
บริษัท

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

คณะกรรมกำร
บริหำร

-

-

-
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รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2562
หน่วย : หุน้

รำยชื่อกรรมกำรและผู้บริหำร

ปี 2561

ปี 2562

เพิ่ม/ลด

1 นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง

กรรมกำร
ไม่มี

คู่สมรส
ไม่มี

กรรมกำร
ไม่มี

คู่สมรส
ไม่มี

2 นายธีรชัย ลีนะบรรจง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3 นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกลุ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

4 นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

5 นายสุรพงศ์ แซ่ย่อง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

6 นายศราวุฒิ ทรัพย์มากมี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

7 ร้อยตารวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ์

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

8 นายเพียรชัย ถาวรรัตน์

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

14,000,000

ไม่มี

ไม่มี

9 ดร.นที นาคธนสุกาญจน์

14,000,000

ไม่มี

สรุ ปจำนวนครั้งทีเ่ ข้ำร่วมประชุมในปี 2562
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้มีการประชุมตามปกติไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการแต่ละชุดได้กาหนด
ตารางการประชุมตามปกติไว้ล่วงหน้า 1 ปี และอาจนัดหมายเพิ่มเติมเป็ นการประชุมพิเศษตามความจาเป็ น ในปี 2562 มี
การประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด ดังนี ้

สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี

ปี 2562
รวมจำนวนครัง้ ทัง้ สิน้
1

คณะกรรมการบริษัท

7

คณะกรรมการบริหาร

11

คณะกรรมการตรวจสอบ

12

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9

กำรประชุมของคณะกรรมกำรแต่ละชุด
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รำยชื่อ

สำมัญผู้
ถือหุ้น

กำรเข้ำประชุม /กำรประชุมทัง้ หมด (ครั้ง)
กรรมกำร
กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร สรรหำและ
บริษัท
ตรวจสอบ
บริหำร
พิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

กรรมกำร
บริหำร
ควำมเสี่ยง

1

นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง

1/1

7/7

-

6/6

3/3

-

2

นายธีรชัย ลีนะบรรจง

1/1

7/7

-

10/11

-

-

3

นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกลุ 1/

-

2/2

-

7/7

-

-

4

นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล

1/1

7/7

-

10/11

3/3

6/9

5

นายสุรพงศ์ แซ่ย่อง 1/

-

2/2

-

6/7

-

-

6

นายศราวุฒิ ทรัพย์มากมี 1/

-

2/2

-

6/7

-

4/4

7

ร้อยตารวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ์

1/1

7/7

12/12

-

-

8

นายเพียรชัย ถาวรรัตน์

1/1

7/7

8/12

-

3/3

9

ดร.นที นาคธนสุกาญจน์

1/1

7/7

12/12

-

-

8/9

10

นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์

1/1

4/5

-

5/6

-

-

11

นายสุธิตศักดิ์ ธนโชติปรมัติ 3/

1/1

5/5

-

5/5

-

-

12

นายโชคชัย เนียมรัตน์

-

-

-

10/11

-

3/9

13

นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุง่ 4/

1/1

3/4

-

7/10

-

-

14

นายรณกฤต ภิรมย์ภกั ดี 5

-

-

-

5/6

-

8/9

15

นางสาวธีรดา โลสิงห์

-

-

-

3/4

-

-

2/

6/

หมายเหตุ 1/ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 14 สิงหาคม 2562
2/ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ตัง้ แต่วนั ที่ 13 สิงหาคม 2562
3/ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริหารตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 และลาออกจากการเป็ นกรรมการ
บริษัทตัง้ แต่วนั ที่ 13 สิงหาคม 2562
4/ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ตัง้ แต่วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และลาออกจาก
การเป็ นกรรมการบริษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 13 สิงหาคม 2562
5/ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริหาร ตัง้ แต่วนั ที่ 13 สิงหาคม 2562
6/ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริหาร ตัง้ แต่วนั ที่ 13 สิงหาคม 2562 และลาออกตัง้ แต่วนั ที่ 31 ตุลาคม
2562
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กำรพัฒนำกรรมกำร
คณะกรรมการบริษั ทและผู้บ ริห ารได้ต ระหนักถึ งบทบาท หน้าที่ และความรับ ผิดชอบต่ อบริษั ท ซึ่งบริษั ท ได้ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั่วทัง้ องค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะผูน้ าและวิสยั ทัศน์ของกรรมการและผูบ้ ริหารให้มี
ความรู ้ ความสามารถ และมีศกั ยภาพ โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการและผูบ้ ริหารเข้าสัมมนาและอบรมในหลักสูตรที่เป็ น
ประโยชน์ต่ อการปฏิ บัติ ห น้าที่ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ รวมถึ งการเดิน ทางไปดูงานต่ างประเทศ เพื่ อเสริม สร้า ง
ศักยภาพความเป็ นผูน้ าที่เป็ นมืออาชีพ มีความรูค้ วามเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้ จริง และเป็ นต้นแบบในการขับเคลื่อน
องค์กรสู่การกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษั ท ให้ก ารสนับ สนุ น และส่ ง เสริม ให้มี ก รรมการและผู้บ ริห ารของบริษั ท ทุ ก ท่ า นเข้า รับ การอบรมหลัก สู ต ร
ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) ของ IOD รวมถึงหลักสูตร
อื่นๆ ด้วย ซึ่งล้วนเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรและผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นอย่างยิ่ง ซึ่งกรรมการบริษัททั้ง 9 คน ได้ผ่านการอบรม
DAP จากสถาบัน IOD แล้วทุกคน
รวมถึงผูเ้ กี่ยวข้องในการกากับดูแลกิจการ ให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดย สานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
การอบรมของกรรมการบริษัท ในปี 2562 มีดงั นี ้
รำยชื่อกรรมกำร
นายธีรชัย ลีนะบรรจง

ตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หลักสูตรอบรม สัมมนำ /สถำบันทีจ่ ัดอบรม
- Chief Transformation officer (CTO Course)
รุน่ ที่ 1/2019 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Role of the Chairman Program (RCP)
รุน่ ที่ 45/2019 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

นายสุรพงศ์ แซ่ย่อง

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายพัฒนาธุรกิจและปฏิบตั ิการ

- Directors Accreditation Program (DAP)
รุน่ 165/2019 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

นายศราวุฒิ ทรัพย์มากมี

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายธุรกิจเสาส่ง

- Financial Statements For Directors (FSD )
รุน่ 40/2019
- Directors Accreditation Program (DAP)
รุน่ 165/2019 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
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กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่
บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศสาหรับกรรมการใหม่ เพื่อรับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เช่น ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ผลการดาเนินงานของบริษัท นอกจากนีไ้ ด้จดั ให้กรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
พร้อมทัง้ แจก “คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ให้แก่กรรมการ เพื่ อเป็ นคู่มือให้แก่กรรมการใหม่ รวมทั้งแจกรายงานประจาปี พร้อมกับจัดทา Presentation เพื่ อแนะน า
ลักษณะธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ดว้ ย
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัตกิ รรมกำร
โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ บ ริห ารของบริษั ท ไม่ มี ผู้ใดมี ป ระวัติ เคยถูก ไล่ อ อก ปลดออก ให้อ อก หรือ ต้อ งคดี
เนื่องจากกระทาทุจริต หรือเคยถูกฟ้องล้มละลาย หรือกระทาผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริต หรือกระทาผิดตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือต้องโทษอาญา หรือมีขอ้ พิพาท หรือการถูกฟ้องร้องและอยู่ในระหว่างการตัดสินในช่วง
10 ปี ที่ผ่านมา

8.2

ผู้บริหำร

ผู้บริหำร หมายถึงพนักงานของบริษัทผูด้ ารงตาแหน่งทางบริหาร และ/หรือ ที่มีอานาจหน้าที่ในทางการบริหารของ
บริษัทณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผบู้ ริหาร จานวน 6 คน ดังนี ้
รำยชื่อ
1 นายธีรชัย ลีนะบรรจง

ตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2 นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกลุ

รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส สายการเงินและบัญชี

3 นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล

รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายบัญชี

4 นายสุรพงศ์ แซ่ย่อง

รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายพัฒนาธุรกิจและปฏิบตั กิ าร

5 นายโชคชัย เนียมรัตน์

รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายบริการองค์กร

6 นายศราวุฒิ ทรัพย์มากมี

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายธุรกิจเสาส่ง

หมายเหตุ ผูบ้ ริหาร ลาดับที่ 2-5 เป็ นผูบ้ ริหารสี่รายแรก

ผู้มีอำนำจควบคุม
- ไม่มี –
กำรประเมินผลงำนกรรมกำรผู้จัดกำร
คณะกรรมการ กาหนดอานาจหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดเกณฑ์
ในการประเมิ นผลกรรมการผู้จัดการและค่ าตอบแทน และพิ จารณาอนุมัติ การประเมิน ผลและค่าตอบแทนแก่ก รรมการ
ผูจ้ ดั การ
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โครงสร้ำงผังองค์กรบริษัท
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8.3

เลขำนุกำรบริษัท
เลขำนุกำรบริษทั : นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล
ประวัติเลขำนุกำรบริษัท
อายุ
จานวนหุน้
สัดส่วนการถือหุน้
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำสูงสุด

:
:
:
:

51ปี
- หุน้
-%
ไม่มี

• ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ตำแหน่งทีส่ ำคัญในปั จจุบนั
• กรรมการบริษัท บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค์ จากัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท บริษัท เอ็นเนซอล จากัด
• กรรมการบริษัท บริษัท เอเวอร์กรีนไบโอแมสจากัด
• กรรมการบริษัท บริษัท ดับเบิลยูเจซี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด
• กรรมการบริษัท บริษัท พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี่ จากัด
• กรรมการบริษัท บริษัท ยูดบั บลิวซี โกเมน ไบโอแมส จากัด
• กรรมการบริษัท บริษัท อัลตร้า เอเซีย จากัด
• กรรมการบริษัท บริษัท ยูดบั บลิวซี อาพัน ไบโอแมส จากัด
• กรรมการบริษัท บริษัท สตึกไบโอแมส จากัด
ประสบกำรณ์
• ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี การเงิน และบริหารทั่วไป บริษัท กระดาษศรีสยาม จากัด (มหาชน)
• ผูจ้ ดั การอาวุโสสายงานตรวจสอบ บริษัท จารัส ซีพีเอ จากัด
เลขานุการคณะกรรมการบริษัททาหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ ายจัดการทาหน้าที่ดูแลและ
ประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ดาเนินการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมปฏิบตั ิ
ตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2553เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 มีมติแต่งตัง้ นายมณฑล เชตุ
วัลลภกุล เป็ นเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายและบริษัทกาหนด ดังนี ้
1. ให้คาแนะนาเบือ้ งต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการ
ปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ ายจัดการ ดูแล และประสานงานด้านกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
รวมทัง้ ดาเนินการให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริษัท
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3. จัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบตั ิ
ต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ ติดตามให้มีการปฏิบตั ิตาม
มติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกาหนดของ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
6. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและ รายงาน ประจาปี ของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
8. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศและกาหนด
ทัง้ นี ้ ยังรวมถึงการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจในเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดี
ให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน

8.4

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำร

8.4.1 ค่ำตอบแทนของบริษทั
8.4.1.1 ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินในปี 2562
ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำร
บริษั ท จ่ า ยค่ าตอบแทนกรรมการ โดยผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21มีนาคม 2562
และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยได้กาหนดวงเงินจานวน 2,300,000
บาทซึ่งเท่ากับปี 2561 และกาหนดการจ่ายค่าตอบแทนดังนี ้
(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
• ค่าเบีย้ ประชุมประธานกรรมการบริษัท ครัง้ ละ 30,000.-บาท ทั้งนีส้ าหรับประธานกรรมการ
บริษัทที่ได้รบั เงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็ นผูท้ ่ีได้รบั เงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รบั ค่า
เบีย้ ประชุมในการเข้าร่วมประชุมครัง้ ละ 20,000.-บาทแทน
• ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการบริษัท ครัง้ ละ 15,000.-บาท ทัง้ นีส้ าหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รบั
เงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็ นผูท้ ่ีได้รบั เงินเดือนบริษัทในเครือจะได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมใน
การเข้าร่วมประชุมครัง้ ละ 5,000.-บาทแทน
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
• ค่าเบีย้ ประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ละ 25,000.-บาท
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• ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการตรวจสอบครัง้ ละ 15,000.-บาท
(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
• ค่าเบีย้ ประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ ละ 25,000.-บาททั้งนี ้
สาหรับประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รบั เงินเดือนประจาของบริษัท
หรือเป็ นผูท้ ่ีได้รบั เงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมในการเข้าร่วมประชุมครัง้ ละ
20,000.-บาทแทน
• ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ ละ 15,000.-บาท ทั้งนีส้ าหรับ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รบั เงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็ นผูท้ ่ี
ได้รบั เงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมในการเข้าร่วมประชุมครัง้ ละ 5,000.-บาท
แทน
(4) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
• ค่ า เบี ้ ย ประชุ ม ประธานกรรมการบริ ห าร ครั้ง ละ 15,000.-บาท ทั้ ง นี ้ ส าหรั บ ประธาน
กรรมการบริหารที่ได้รบั เงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็ นผูท้ ่ีได้รบั เงินเดือนบริษัทในเครือ จะ
ไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม
• ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการบริหาร ครัง้ ละ 10,000.-บาท ทัง้ นีส้ าหรับกรรมการบริหารท่านใดที่ได้รบั
เงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็ นผูท้ ่ไี ด้รบั เงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม
ทัง้ นีใ้ นปี 2562 บริษัท เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็ นจริง
เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 1,530,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ค่ำตอบแทน (บำท)

รำยชื่อกรรมกำร

1

นำยวุฒิชยั ลีนะบรรจง

2

นำยธี รชัย ลีนะบรรจง

3

นำงสำวอรชุลี หล่อสมิทธิ กลุ
ได้รบั กำรแต่งตัง้ เมื่อ 14 ส.ค. 2562

4

นำยมณฑล เชตุวัลลภกุล

5

นำยสุรพงศ์ แซ่ยอ่ ง
ได้รบั กำรแต่งตัง้ เมื่อ 14 ส.ค. 2562

6

นำยศรำวุฒิ ทรัพย์มำกมี
ได้รบั กำรแต่งตัง้ เมื่อ 14 ส.ค. 2562

7

ร้อยตำรวจโทศิวะรักษ์ พินิจำรมณ์

8

นำยเพียรชัย ถำวรรัตน์

9

ดร.นที นำคธนสุกำญจน์

10 นำยสุรพัฒน์ ชมรัตน์
ลำออกเมื่อ 13 ส.ค. 2562
11 นำยสุธิตศักดิ์ ธนโชติปรมัติ
12 นำงสำวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุง่

ตำแหน่ ง

ประธำนกรรมกำรบริษัท
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
รองประธำนกรรมกำรบริษัท
ประธำนกรรมกำรบริหำร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริหำร
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรอำวุโส สำยบัญชีและกำรเงิน
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริหำร
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร สำยบัญชี
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริหำร
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร สำยพัฒนำธุรกิจและปฏิบตั ิกำร
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริหำร
ผูช้ ว่ ยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร สำยธุรกิจเสำส่ง
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรบริษัท
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริษัท ลำออกเมื่อ 13 ส.ค. 2562
กรรมกำรบริหำร ลำออกเมื่อ 1 ก.ค. 2562
กรรมกำรบริษัท ลำออกเมื่อ 13 ส.ค. 2562
กรรมกำรบริหำร
รวมทั้งสิน้

คณะกรรมกำร
บริษัท

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

140,000

คณะกรรมกำร
สรรหำและ
พิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
บริหำรควำม
บริหำร
เสีย่ ง

60,000

200,000

35,000

35,000

10,000

10,000

35,000

15,000
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20,000

50,000

10,000

10,000

10,000

20,000

10,000

105,000

300,000

90,000

120,000

105,000

180,000

405,000

45,000

255,000

285,000

60,000

50,000

110,000

75,000

50,000

125,000

15,000
690,000

15,000
600,000

120,000

-

120,000

ข) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ัดการและผูบ้ ริหารสี่รายแรก รองจากกรรมการผูจ้ ัดการและผูบ้ ริหารใน
ระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทกุ ราย มีดงั นี ้
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1,530,000

ค่ำตอบแทนรวม
เงินเดือน ค่าวิชาชีพ โบนัส และ
ค่าตอบแทนอื่น เช่น กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน

ปี 2562
จานวน จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
5
11.74

ปี 2561
จานวน จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
10
20.08

8.4.1.2 ค่ำตอบแทนอืน่ หรือสิทธิประโยชน์อนื่
บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่า ตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รบั
จากบริษัทปกติ ไม่มีการให้หนุ้ หุน้ กู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท
8.4.2 ค่ำตอบแทนของบริษัทย่อย
สาหรับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทย่อยคือบริษัทยูดบั บลิวซี โกเมน ไบโอแมสจากัด บริษัท ยูดบั บลิวซี อาพัน
ไบโอแมส จากัด บริษัท สตึกไบโอแมส จากัด บริษัท พาราไดซ์กรีน เอ็นเนอร์ยี จากัด และ บริษัท ยูดับบลิวซี โซล่าร์ จากัด
จะใช้อตั ราค่าตอบแทนอัตราเดียวกันทุกบริษัท โดยกาหนดไว้ดงั นี ้
(1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
• ค่าเบีย้ ประชุมครัง้ ละ10,000 บาท ทั้งนีส้ าหรับประธานกรรมการบริษัท ที่ได้รบั เงินเดือนประจาหรือเป็ น
ประธานกรรมการบริษัทในเครือจะได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมในการเข้าร่วมประชุมครัง้ ละ 5,000 บาท แทน
(2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าประชุม)
• ค่าเบีย้ ประชุมครัง้ ละ 5,000 บาท ทั้งนีส้ าหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รบั เงินเดือนประจาหรือเป็ น
พนักงานบริษัทในเครือ จะได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมในการเข้าร่วมประชุมครัง้ ละ 3,000 บาท แทน
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั ย่อยปี 2562
รำยชื่อกรรมกำร

ค่ำตอบแทน (บำท)

1 นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ

UKB
20,000

UAB
20,000

SBM
20,000

PGE
-

UTA
20,000

รวม
80,000

2 นายธีรชัย ลีนะบรรจง

กรรมการ

12,000

12,000

12,000

-

12,000

48,000

3 นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกลุ

กรรมการ

3,000

3,000

3,000

-

3,000

12,000

4 นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล

กรรมการ

6,000

9,000

9,000

-

12,000

36,000

5 นายดาริ สันตติวงศ์ไชย

กรรมการ

3,000

-

-

-

-

3,000

6 นายสิรชิ ยั เฉิดฉันท์พิพฒ
ั น์

กรรมการ

-

-

-

20,000

-

20,000

44,000

44,000

44,000

20,000

47,000

199,000

รวมค่ำตอบแทนกรรมกำร
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8.5

บุคลำกร
8.5.1 จำนวนพนักงำนทัง้ หมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั และบริษัทย่อย มีพนักงานทัง้ สิน้ 427 คน แยกเป็ นดังนี ้
จำนวนพนักงำน (คน)
สังกัด
UWC
UKB
UAB
SBM
PGE
ฝ่ ายผลิต

294

35

20

สานักงาน

56

10

5

350

45

25

รวม

6
6

UTA

รวม

-

-

355

-

1

72

-

1

427

8.5.2 กำรเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงำนอย่ำงมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปี ทีผ่ ่ำนมำ
- ไม่มี 8.5.3 ข้อพิพำทด้ำนแรงงำนทีส่ ำคัญในระยะ 3 ปี ทีผ่ ่ำนมำ
- ไม่มี 8.5.4 ผลตอบแทนรวมพนักงำนทุกคน
ในปี 2562 บริษั ท และบริษั ท ย่ อ ยได้จ่ า ยค่ า ตอบแทนในรู ป ของเงิ น เดื อ น เบี ้ย ขยัน และเงิ น พิ เศษ โบนัส และ
ค่าตอบแทนอื่นๆ เป็ นจานวนเงินรวม 128,945,209.50 บาท
8.5.5 นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน
บริษัทและบริษัทย่อย ให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน มาอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มทักษะและ
ความรูใ้ นการปฏิบตั ิงานให้กับพนักงานในฝ่ ายงานต่างๆ โดยบริษัทได้กาหนดแผนงานในการจัดส่งพนักงานเพื่อเข้าอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ
บริษัทและบริษัทย่อย มีแผนการอบรมประจาปี สาหรับพนักงาน โดยฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล จะจัดหลักสูตรการ
อบรมให้กับพนักงานตามความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งมีแบบสารวจให้พนักงานระบุถึงความ
ต้องการหรือความสนใจที่จะอบรมเรื่องใดในแผนที่จัดให้ การฝึ กอบรมนั้นมีการจัดฝึ กอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
รวมทั้งมีการฝึ กอบรมเพิ่มความรู แ้ ละทักษะการทางานในการปฏิบัติงานจริงโดยมีหัวหน้างานคอยให้คาแนะนาถ่ายทอด
ความรูแ้ ละประสบการณ์ให้กบั ทีมงานในแต่ละปี บริษัทจะตัง้ งบประมาณสาหรับดาเนินการในด้านนีไ้ ว้ โดยจัดฝึ กอบรมให้กับ
พนักงานอย่างน้อย 6 ชั่วโมง/คน/ปี และจานวนคนที่ได้รบั การอบรมต้องไม่นอ้ ยกว่า 50% ของจานวนพนักงาน ณ วันสิน้ ปี
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ในปี 2562 บริษัทได้จดั อบรมภายในบริษัท ให้กบั พนักงานทุกระดับ ในหัวข้อต่าง ๆ สรุปที่สาคัญดังนี ้
หัวข้อ/หลักสูตร

ผู้รับกำรอบรม

1. การให้ความรูด้ า้ นการผลิตเหล็ก
2. การให้ความรูด้ า้ นโครงสร้างเหล็ก
3. การจัดทาใบพรรณางาน Job Description (รุน่ ที่ 1)
4. การจัดทาใบพรรณางาน Job Description (รุน่ ที่ 2)
5. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตัวชีว้ ดั (KPI)
6. การเพิม่ ผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIKEN (รุน่ ที่ 1)
7. การเพิม่ ผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIKEN (รุน่ ที่ 2)
8. การทางานเป็ นทีม (Team Building)
9. ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านแต่ละหน่วยงาน
10. จริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชั่น
11. การอนุรกั ษ์พลังงาน
12. ฝึ กซ้อมดับเพลิง -หนีไฟ

กำรฝึ กอบรม
อบรมครบ 6 ชั่วโมง
อบรมไม่ครบ 6 ชั่วโมง
จานวนพนักงาน ณ สิน้ ปี 2562
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จำนวนชั่วโมง

พนักงานทุกระดับ
พนักงานทุกระดับ
พนักงานทุกระดับ
พนักงานทุกระดับ
พนักงานทุกระดับ
พนักงานทุกระดับ
พนักงานทุกระดับ
พนักงานทุกระดับ
พนักงานทุกระดับ
กรรมการบริษัท
พนักงานทุกระดับ
พนักงานทุกระดับ
พนักงานทุกระดับ

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

จำนวนพนักงำน (คน)

อัตรำกำรฝึ กอบรม

225
125
350

64%
36%
100%

รับรองความถูกต้อง..........................................

9.

กำรกำกับดูแลกิจกำร

9.1 นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสาคัญต่อการสร้างระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี ดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ มีความสามารถในการแข่งขันและเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
เพื่อสร้างความเจริญ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิ จและความมั่งคั่งแก่ผถู้ ือหุน้ โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปั จจุบนั สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออก “หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560” หรือ
“Corporate Governance Code for Listed Companies 201 7”(CG Code)เพื่ อ เป็ น ห ลั ก ป ฏิ บั ติ ที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้
คณะกรรมการบริษั ท น าไปปรับ ใช้ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษั ท ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่ อวัน ที่ 26 กุม ภาพันธ์ 2562
คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของบริษัท จานวน 14
ข้อ ที่บริษัทเลือกใช้แตกต่างไปจากแนวปฏิบตั ิ โดยได้อธิบายเหตุผลคาชีแ้ จงถึงการปฏิบตั ิท่ีเลือกใช้แตกต่างไปไว้ในรายงาน
การประชุมแล้วและแนวปฏิบตั ิของบริษัทมีดงั นี ้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้ผถู้ ือ
หุน้ ใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ทัง้ สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน และสิทธิท่ีสมควรได้รบั และไม่กระทาการใดๆ ที่จะเป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผูถ้ ือหุน้ โดยแต่ละหุน้ จะมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง ไม่มีหนุ้ ใดมีสิทธิพิเศษ ในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ที่สาคัญมี
ดังนี ้
1.1. สิทธิขั้นพืน้ ฐำน เป็ นสิทธิท่ผี ถู้ ือหุน้ ได้รบั โดยเท่าเทียมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ สิทธิในการซือ้ ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมตั ิเรื่องที่
สาคัญ สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออก
เสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี สิทธิในการรับเงินปั นผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์
1.2. สิทธิในกำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรที่สำคัญ นอกจากสิทธิขั้นพืน้ ฐาน บริษัทยังให้ความสาคัญในการ
เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผูถ้ ือหุน้ โดยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัท www.uwc.co.th และผ่านทางเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th เพื่อให้ผถู้ ือ
หุน้ ได้รบั ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
1.3. สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยคานึงถึงสิทธิและ
ความเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย บริษัทจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจาทุกปี ภายใน 4 เดือน
นับจากวันที่สนิ ้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท โดยในปี 2562จัดประชุมเมื่อวันจันทร์ท่ี 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม
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มณเฑียรริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 เขตบางคอแหลม ซึ่งการเดินทางสะดวกโดยจัดให้มีการเลีย้ งรับรองที่เหมาะสมแก่ผถู้ ือหุน้
ที่มาร่วมประชุมด้วยในการประชุมทุกปี บริษัทจะคานึ งถึงสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ตามกฎหมายตลอดจนส่งเสริมการใช้สิทธิและไม่
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทมีการแจ้งมติกาหนดวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ทราบล่วงหน้ามากกว่า 14 วัน โดยในปี 2562 บริษัท
ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทที่กาหนดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ล่วงหน้า 39 วันก่อนประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยแจ้ง
วันที่ 21 มีนาคม 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบและ
สามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุม และได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทัง้ หมดที่
มีขอ้ มูลเหมือนกับ ข้อมูลที่ บริษั ทจัด ส่งให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษั ท www.uwcplc.com หัวข้อแผนกนักลงทุนสัมพัน ธ์
ข้อมูลนาเสนอต่อนักลงทุน ตัง้ แต่วนั ที่ 29 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาและทาความเข้าใจข้อมูล
ก่อนเข้าประชุม อีกทัง้ บริษัทมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้า เป็ นเวลา 14 วันก่อนวันประชุม รวมถึงได้ทา
การประกาศคาบอกกล่าวนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงในหนังสือพิมพ์ข่าวหุน้ ติดต่อกัน 3 วัน
สาหรับเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมผู้ถือหุ้นที่มี รายละเอียดเพียงพอ โดยในแต่ละวาระมีความเป็ นมา วัตถุป ระสงค์และเหตุผล รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท พร้อมรายละเอียดประกอบวาระการประชุม ได้แก่ รายงานประจาปี ในรูปแบบ รหัส คิวอาร์ (QR Code)
ประวัติของบุคคลที่ถกู เสนอชื่อให้เลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอ
ชื่อให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เอกสารหลักฐานที่ผถู้ ือ
หุน้ ต้องนามาแสดงในการเข้าร่วมประชุม แผนที่สถานที่การจัดประชุม แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี แบบรูปเล่ม หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็ น แบบที่ง่ายไม่ซับ ซ้อน และแบบ ข. ซึ่งเป็ นแบบที่ผู้ถือหุ้นกาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือ
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบค. หรือแบบใดแบบหนึ่งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.uwcplc.com
บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนสามารถส่งใบมอบฉันทะเป็ นการ
ล่วงหน้าได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 วันทาการ ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานและการเข้าร่วม
ประชุมเป็ นการล่วงหน้า
วันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้จดั เตรียมเจ้าหน้าที่ตอ้ นรับและรับลงทะเบียนในจานวนที่เหมาะสม สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมการอิสระของบริษัท
คนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็ นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้
บริษัทเปิ ดให้ผถู้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มประชุม และต่อเนื่องจนถึงวาระ
การประชุมสุดท้าย เพื่อให้สิทธิแก่ผถู้ ือหุน้ ที่มาเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงในวาระที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาและที่ยงั ไม่ได้ลงมติ โดยบริษัทจะแจกบัตรลงคะแนนเสียงสาหรับผูถ้ ือหุน้ ทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนน
เสียง นอกจากนีย้ งั อานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้ โดยจัดให้มีอากรแสตมป์ เพื่อติดในหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
รวมทัง้ จัดอาหารว่างไว้บริการแก่ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
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 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการให้ความสาคัญต่อการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยถือ
เป็ นหน้าที่ท่จี ะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ ยกเว้นเจ็บป่ วยหรือติดภารกิจสาคัญ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เมื่อ
วันจันทร์ท่ี 29 เมษายน 2562 กรรมการบริษัทมีทงั้ หมด 9 คน เข้าร่วมประชุมครบทัง้ 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยมีประธาน
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุม เพื่อ
ชีแ้ จงและตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและการดาเนินงานของบริษัทนอกจากนีย้ งั มีผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญ าตของบริษั ท จานวน 1 คน คือ นางสาวกมลทิพย์ รัตนนัน ทวาที แห่งสานักงานบริษั ท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จากัด และที่ปรึกษากฎหมาย นายณัฐวัฒน์ ทุมาวงศ์ จากสานักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จากัด เข้าร่วม
ประชุมและเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผูด้ าเนินการประชุม ทาหน้าที่แจ้งจานวนและสัดส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ พร้อมชีแ้ จงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ที่ลงมติ ซึ่งการลงคะแนน
และนับคะแนนเป็ นไปอย่างเปิ ดเผย โดยการออกเสียงลงคะแนนบริษัทจะนับ 1 หุน้ เป็ น 1 เสียงและถือเสียงข้างมากเป็ นมติ
ยกเว้นกรณีการลงมติท่ีกาหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือการลงมติท่ีกาหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย
การดาเนินการประชุมจะดาเนินตามลาดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการ
ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่ แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า อีกทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายมีสิทธิอย่างเท่า
เทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามได้ทุกวาระ โดยได้จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอก่อนลงคะแนนเสียง ในการ
สรุ ปผลการลงมติแต่ละวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง นอกจากนี ้ บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาร่วม
ประชุมภายหลังจากการเริ่มประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่และนับเป็ นองค์ประชุมตัง้ แต่วาระที่ใช้
สิทธิในการออกเสียงเป็ นต้นไป
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย มีบตั รลงคะแนนเสียงทุกวาระแจกให้ผถู้ ือหุน้ เมื่อ
มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะนับ
คะแนนเฉพาะผูท้ ่ไี ม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านัน้ แล้วจะนามาหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วน
ที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนที่เห็นด้วย ดังนัน้ หากวาระใดวาระหนึ่งมีผถู้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะ
ลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วชูบัตรลงคะแนนขึน้ เพื่อเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรนามาบันทึกคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงไว้เป็ นหลักฐาน เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
วำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นทีส่ ำคัญ
ได้เปิ ดเผยข้อมูลประกอบไว้ใน “ หนังสือนัดประชุม” ได้แก่
• กำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทบุคคลที่จะถูกเสนอให้เลือกเป็ นกรรมการนัน้ จะผ่านการพิจารณากลั่นกรอง
จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยบริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ใช้สิทธิเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
โดยมีขอ้ มูลเบือ้ งต้นของบุคคลนั้น พร้อมทัง้ ระบุการดารงตาแหน่งในกิจการอื่น หากเป็ นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
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อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท จะถูกระบุไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งจานวนครัง้ ในการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท
• ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจานวนเงินค่าตอบแทนที่เสนอ ซึ่งเป็ นไปตาม
นโยบายและเงื่อนไขของค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้ผ่านการพิจ ารณากลั่น กรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณา
ค่าตอบแทน และถูกนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติเป็ น
ประจาทุกปี และเปิ ดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคลในรายงานประจาปี ซึ่งแสดงอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุน้ และ
การจัดการ ข้อ 2. การจัดการ หัวข้อย่อยค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหาร และใน แบบ 56-1 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ
ข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
• กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ ยวกับ ชื่อ
ผูส้ อบบัญ ชี สานักงานสอบบัญชี ความเป็ นอิสระ ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์กับบริษัท จานวนปี ท่ีทาหน้าที่ เหตุผลในการ
เปลี่ยนผูส้ อบบัญชี (ถ้ามี) และข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีระหว่างปี ปัจจุบนั กับปี ท่ผี ่านมา โดยได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิ ดเผยค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสานักงานสอบบัญชีท่ีผูส้ อบบัญชี
สังกัด ทัง้ ของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี)
• กำรจ่ำยเงินปั นผล บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกาไร การจ่ายเงินปั นผล ซึ่งเป็ นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทและเหตุผลการเสนองดจ่ายเงินปั นผล
หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
 บริษั ท เปิ ด เผยมติ ท่ี ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พร้อ มผลการลงคะแนนเสี ย งในแต่ ละวาระของการประชุ ม ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ประชุมเสร็จหรือวันถัดไป โดยใน
การประชุมสามัญประจาปี 2562 บริษัทแจ้งมติท่ปี ระชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิน้ คือภายในวันที่ 29 เมษายน 2562
 เลขานุการบริษัท บันทึกข้อมูลและจัดทารายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มี
รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทัง้ สาเหตุการลา คาถามหรือคาตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป
รายละเอียดในแต่ละวาระไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็ นเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธานที่ประชุม และจัดส่งรายงานต่อตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถ้ ือหุน้ และได้เผยแพร่ผ่านเว็ บไซต์
ของบริษัท

2. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
บริษั ท ให้ค วามสาคัญ และดูแลให้มี ก ารปฏิ บัติ ต่ อ ผู้ถือ หุ้น ทุก รายอย่า งเท่ าเที ย มกัน และเป็ น ธรรม โดยไม่ เอื อ้
ประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผูถ้ ือหุน้ มั่นใจได้ว่าสิทธิของตนจะได้รบั การคุม้ ครองและปฏิบตั ิดว้ ยดีเสมอ และ
สามารถใช้สิทธิออกเสียงในฐานะที่มีส่วนร่วมในการเป็ นเจ้าของกิจการได้อย่างเต็มที่ ดังนี ้
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กำรประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทตาม
ระเบียบวาระการประชุม หากผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมอบฉันทะให้แ ก่กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าร่วมประชุมแทน
เพื่อเป็ นตัวแทนรักษาสิทธิแทนตนเองได้ ซึ่งบริษัทได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ กรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ อายุ และ
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการอิสระ ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม รวมทัง้ ได้ระบุเอกสารหลักฐาน และ
คาแนะนาขัน้ ตอนในการมอบฉันทะให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปั ญหาในการ
เข้าร่วมประชุมของผูร้ บั มอบฉันทะ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้ขอ้ มูลดังกล่าว บริษัทได้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่ง
เป็ นแบบที่ง่ายและไม่ซบั ซ้อน และแบบ ข. ซึ่งเป็ นแบบกาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว โดย
สามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ทัง้ นีไ้ ด้แนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผถู้ ือ
หุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนีผ้ ถู้ ือหุน้ ยังสามารถ Download หนังสือมอบ
ฉันทะที่ได้จดั ทา และปฏิบตั ิตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. (แบบ ค.ใช้เฉพาะกรณี ท่ีผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุน จากต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝาก
และดูแลหุน้ )
ในการประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันจันทร์ท่ี 29 เมษายน 2562 มีผูม้ อบฉันทะให้กรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ และมอบฉันทะให้บุคคลอื่น เป็ นผู้ออกเสียงแทน โดยมีผู้มอบฉันทะทั้งหมด 37 ราย (โดยมี
จานวนหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 5,708,727,587 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 43.37 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดจานวน 13,162,517,864
หุน้ ) ดังนี ้
ผู้รับมอบฉันทะ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บุคคลอื่น

จำนวน (รำย)
จำนวนหุ้น
17
38,138,229
20

4,987,271,078

สัดส่วนร้อยละ
0.67
87.36

 การกาหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็ นไปตามจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ ถืออยู่โดยหนึ่งหุน้ มีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
กำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน
• บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทเพื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้นาข้อมูลภายในไปใช้ในทาง
มิชอบ โดยมีขอ้ พึงปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัท กาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
บริษัทเพื่อให้กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินยั และมีจิตสานึกที่
ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผูอ้ ื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และ
ทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นาข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผูอ้ ื่น และห้ามกระทาการ
อันเป็ นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทาธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้ นี ้ บริษัทยังได้กาหนดโทษสาหรับกรณีท่ีมีการ
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ฝ่ าฝื นในการนาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตัง้ แต่การตักเตือนด้วย
วาจาถึงขัน้ เลิกจ้าง
• ในปี ท่ีผ่านมากรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษั ทได้ป ฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่
ปรากฏว่ามีการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ
กำรกำหนดเรื่องกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริษัท
ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท กาหนดว่า กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท พึงหลีกเลี่ยงการ
ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองในการซือ้ หรือขายหุน้ ของบริษัท หรือการให้ขอ้ มูลต่อบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซือ้
หรือขายหุน้ ของบริษัท และควรละเว้นการซือ้ หรือขายหุน้ บริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่ส ถานะ
ของบริษัท รวมถึงข้อมูลสาคัญ
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
บริษั ทมีนโยบายในการดาเนิ นธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีเหตุมีผลและเป็ นอิสระ และทุกคนในองค์กรพึ ง
ตัดสินใจในการกระทาการใดๆเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของบริษั ทเป็ นสาคัญ ไม่ใช้โอกาสจากการเป็ น กรรมการ ผู้บริห าร
พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือการใช้ขอ้ มูลและทรัพย์สิน เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือเอือ้ ประโยชน์ต่อครอบครัว พวก
พ้องหรือบุคคลใกล้ชิดแนวทางปฏิบตั ิสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจ
เกิดขึน้ ดังนี ้
(1) หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) ในกรณีท่ีมีรายการเช่นนัน้ จาเป็ นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้กระทารายการนัน้ เสมือนการทารายการกับ
บุค คลภายนอก ทั้งนี ้ กรรมการหรือ พนักงานที่มี ส่วนได้ส่วนเสี ยในรายการนั้น จะต้องไม่มี ส่วนในการ
พิจารณาอนุมตั ิ
(3) ในกรณี ท่ีรายการที่เกี่ยวโยงเกิดขึน้ จะต้องดาเนินการตามระเบียบของบริษัท และหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิ ดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วนเพียงพอ
(4) ไม่มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็ นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่อง
การทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือทาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
(5) ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัท หรือให้ขอ้ มูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชน์ในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัท

3. บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทให้ความสาคัญในการดูแลและปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันต่อผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอก
บริษัท โดยดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย มุ่งมั่นให้การพัฒนากิจการของบริษัทได้
ความเจริญก้าวหน้า มั่นคงยั่งยืน ปกป้อ งผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท และจะไม่ดาเนินการใดๆ ที่จะเป็ นการ
ลิดรอนสิทธิหรือส่งผลกระทบในด้านลบกับผูม้ ีส่วนได้เสีย จึงมั่นใจว่าผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆจะได้รบั การดูแลอย่างเป็ นธรรม
ทุกฝ่ าย โดยบริษัทมี จรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการเสริมสร้างค่านิยมเกี่ยวกับ
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จริยธรรมเพื่อให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กร จึงได้จดั ทาจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงาน ได้เข้าใจและตระหนักถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัท ใช้ในการดาเนินธุรกิจ และต้องการให้ทุกคนในองค์กรใช้
เป็ นกรอบในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ผูถ้ ือหุ้น
เพื่อนร่วมงาน ผูม้ ีส่วนได้เสีย และสังคม รวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการขัดจริยธรรม และอาจเป็ นเหตุให้
เป็ นการขัดต่อกฎหมาย โดยกาหนดไว้ดงั นี ้
ผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักดีว่า ผูถ้ ือหุน้ คือเจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นในระยะยาว จึง
กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั ิตามแนวทางต่อไปนี ้
(1) ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และ
เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
(2) นาเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดย
สม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริง
(3) แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ ซึ่ง
ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความเป็ นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
(4) ห้า มไม่ ให้แ สวงหาผลประโยชน์ให้ต นเองและผู้อื่ น โดยใช้ข้ อ มูล ใดๆ ของบริษั ท ซึ่ง ยัง ไม่ ได้เปิ ด เผยต่ อ
สาธารณะ หรือดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั องค์กร
ทั้งนี ้ ผู้ถือ หุ้น ทุก รายของบริษั ท ได้รับ เชิญ เข้าร่วมประชุม สามัญู ผู้ถื อหุ้น ประจาปี 256 2 และมี สิท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในวาระส าคัญ ต่ า งๆ โดยได้รับ ข้อ มูลข่ า วสารที่ สาคัญ หลากหลายรู ป แบบ อาทิ หนัง สื อ เอกสารและข้อ มูล
อิเลคทรอนิคส์
พนักงำน
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อพนักงานของบริษัทด้วยความเป็ นธรรม เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็ น
ทรัพยากรที่สาคัญและมีคุณค่ายิ่งสาหรับบริษัทและเป็ นปั จจัยที่สาคั ญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของบริษัท ต่อลูกค้า คู่
ค้า ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องอื่น บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยการสร้างคุณค่า
เพิ่มของงานที่ปฏิบัติรวมถึงเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาในศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงยึดถือหลักการปฏิบตั ิต่อพนักงานดังนี ้
(1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็ น
มนุษย์
(2) ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อพนักงาน
(3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
(4) การแต่งตัง้ และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุจริตใจ และตัง้ อยู่บน
พืน้ ฐานของความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนัน้
(5) ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู ้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
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(6) รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานความรูท้ างวิชาชีพของพนักงาน
(7) ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
(8) หลีกเลีย่ งการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือ
คุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
(9) ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีท่ไี ม่ได้รบั ความเป็ นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กาหนด
พร้อมกันนีบ้ ริษัทจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวติ และความเป็ นอยู่ท่ี
ดีขึน้ ดังนี ้
-

จัดให้มีกองทุนสารองเลีย้ งชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต ซึ่งทางสมาชิกจะส่งเงินเข้ากองทุนในอัตราที่เลือก โดย
มีตงั้ แต่รอ้ ยละ 3-15 ของค่าจ้าง และจะได้รบั เงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราร้อยละ 3
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี
- จัดให้มีชดุ ฟอร์มพนักงาน
- จัดให้มีรถรับ-ส่งพนักงาน
- จัดให้มีโรงอาหารที่ถกู สุขอนามัย และร้านอาหารสวัสดิการราคาประหยัด
- เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา พนักงาน เสียชีวิต
- จัดส่งพนักงานไปร่วมอบรม สัมมนากับภายนอกซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็ นการพัฒนาและเพิ่มความรู ้
ความสามารถและทักษะในการทางานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีหอ้ งพยาบาลของบริษัท โดยมีพยาบาลวิชาชีพ เวชภัณฑ์และยา
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทางานและสภาพแวดล้อมในการทางานบริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญ
กับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทางานด้วยการกาหนดนโยบายความปลอดภัยอย่างชัดเจน มีการจัดตัง้
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน (คปอ.) เพื่อดาเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัย
และสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทางานอย่างสม่าเสมอ มีเจ้าหน้าที่รกั ษา
ความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตัง้ ระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง กล้องวงจรปิ ด (CCTV) จัดให้มี
อุป กรณ์ป้ อ งกัน ภัย ส่ วนบุค คล สาหรับ การท างาน เช่ น รองเท้า safety หน้ากากป้ อ งกั น ความร้อ นและสารเคมี เป็ น ต้น
นอกจากนีบ้ ริษัทยังจัดให้มีการฝึ กซ้อมดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นให้แก่พนักงานเป็ นประจาทุกปี
คณะทำงำนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด ของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้
คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
บริษัท/บริษัทย่อย
กฎหมำยกำหนด
จำนวน
จำนวนกรรมกำร (คน)
พนักงำน
จำนวนลูกจ้ำง
จำนวนกรรมกำร
ชำย
หญิง
รวม
(คน)
(คน)
(คน)
UWC
100 - 499 คน
7
350
15
2
17
UKB
50 - 99 คน
5
45
4
3
7
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เจ้ำหน้ำทีค่ วำมปลอดภัยในกำรทำงำนของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้
เจ้ำหน้ำทีค่ วำม
ปลอดภัย
1. จป. ระดับบริหาร
2. จป. ระดับหัวหน้างาน
3. จป. ระดับวิชาชีพ
รวม

UWC
UKB
SBM
ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม
11
3
14 1
1
1
1
18
7
25 6
2
8
4
4
1
1
2
1
1
30
11
41 7
3
10 5
5

สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ
สถิติการหยุดงานเนื่องจากการเจ็บป่ วยในการทางาน
น้อยกว่า 3 วัน
มากกว่า 3 วัน

UAB
ชำย หญิง รวม
1
1
1
1
1
1
3
3

20 คน
11 คน
9 คน

ช่องทำงกำรสื่อสำรสำหรับพนักงำน : ในข้อบังคับการทางานของบริษัทมีหมวดเรื่องการร้องทุกข์โดยเปิ ดโอกาส
ให้พนักงานที่ได้รบั ความเดือดร้อน ความเสียหาย การปฏิบตั ิท่ีไม่เป็ นธรรม หรือได้รบั ผลกระทบในเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ
การทางาน ให้มีสิทธิ ทาค าร้องทุก ข์เป็ น หนั งสือ ยื่น ต่อ ผู้บังคับ บัญ ชาตามลาดับ ขั้น หรือ ยื่ นต่ อฝ่ ายทรัพ ยากรบุค คลเพื่ อ
สอบสวนและพิจารณาข้อร้องทุกข์ ตามกระบวนการต่อไป
สิทธิมนุษยชน : บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน และจะดาเนินธุรกิจตามหลักการและเจตนารมณ์ท่ี
ประกาศในปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของสหประชาชาติ ( Universal Declaration of Human Rights) ภายใต้
ขอบเขตอานาจของบริษัท และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทาใดๆที่ขดั ต่อหลักสิทธิมนุษยชน
ลูกค้ำ
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของความพึงพอใจที่มีตอ่ ความสาเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีเจตจานงที่จะแสวงหา
วิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ ตลอดเวลาและได้กาหนดเป็ นนโยบายและ
ข้อปฏิบตั ิไว้ดงั นี ้
(1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคณ
ุ ภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็ นธรรม
(2) ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถกู ต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็ นจริงที่เป็ นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุ ณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ
ของสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ
(3) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีท่ไี ม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้ง
ให้ลกู ค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
(4) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็ นที่วางใจได้ของลูกค้า
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(5) จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณ ภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและ
บริการรวมทัง้ ความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการดาเนินการอย่างถึงที่สดุ เพื่อให้ลกู ค้าได้รบั
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
(6) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องโดยมิชอบ
(7) ให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็ นประโยชน์กบั ลูกค้าสูงสุด
คู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนี้
บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่คา้ และ/หรือเจ้าหนีอ้ ย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัท และตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทัง้ สองฝ่ าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ที าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ ปฏิบตั ิตามพันธสัญญา ให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและ
หาทางออกตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) ไม่ ใช้โอกาสในการเป็ น ผู้บ ริห ารหรือ พนัก งานที่ รับ ผิ ด ชอบในการจัด ซื อ้ จัด หาบริก ารต่ า งๆ หรือ เพื่ อ หา
ประโยชน์ส่วนตน
(2) ไม่เรียก หรือไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริตในการค้ากับคู่คา้ อย่างเด็ดขาด
(3) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข และพันธะสัญญาที่มีระหว่างกันกับคู่คา้ อย่างเคร่งครัด ไม่บงั คับซือ้ -ขาย สินค้าหรือจ่าย
ค่าบริการต่อคู่คา้ แบบไม่เป็ นธรรม
คู่แข่งทำงกำรค้ำ
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็ นธรรม และไม่มีนโยบายในการ
แข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ
ดังนี ้
(1) ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
(2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไม่เหมาะสม
(3) ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
สังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงและผลิตสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการ
คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับมาตรฐานของสินค้า และตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้าคู่คา้
สิ่งแวดล้อม และชุมชนที่ได้รบั ผลกระทบจากบริษัท โดยปฏิบตั ิตามข้อกาหนดกฎหมาย และข้อกาหนดอื่นๆตามแนวปฏิบตั ิ
สากล ทัง้ นีบ้ ริษัทยังมุ่งเน้นในการสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่รว่ มกัน
ช่องทำงกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ทัง้ ภายในและภายนอก ทัง้ ที่เป็ นตัวบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร กรณีท่ี
ผูม้ ีส่วนได้เสียมีขอ้ ร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยใด ๆ ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการกระทาผิดกฎหมาย
และผิดจรรยาบรรณ สามารถติดต่อสื่อสารแจ้งกับบริษัท โดยผ่านทาง
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คุณมณฑล เชตุวลั ลภกุล เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ (02) 0491041
โทรสาร (02) 543-9029
E-mail : monthon@uwc.co.th
ผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทัง้ นี ้ ผูแ้ จ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็ น
ความลับของบริษัท

4. กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีคณ
ุ ภาพน่าเชื่อถือ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใสและเป็ นธรรม ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงิน ตลอดจนข้อมูล
อื่นที่สาคัญและมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท อันจะมีผลต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัท
โดยบริษัทได้เผยแพร่ขอ้ มูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท www.uwc.co.th แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1) และรายงานประจาปี โดยเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อให้ผมู้ ี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ ายเกิดความมั่นใจ ดังนี ้
 ข้อมูลสำคัญทัง้ ข้อมูลทำงกำรเงินและไม่ใช่ข้อมูลทำงเงิน
บริษัทได้ดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ ของบริษัท รวมถึงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทาง
การเงินตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส
โดยเผยแพร่ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ ผ่ า นช่ อ งทางตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และเว็ บ ไซต์ข องบริษั ท
(www.uwc.co.th) สาหรับงบการเงินประจาปี และงบการเงินประจาไตรมาสได้จดั ทาและผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทก่อนจะเผยแพร่
และนาส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน ก.ล.ต. อีกทัง้ ได้เปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหุน้ หรือนักลงทุนก่อนครบระยะเวลา
ที่กาหนด ส่วนการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญเพิ่มเติมตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีกาหนดไว้ทุกหมวดในรายงานประจาปี
และ แบบ 56-1 และเผยแพร่ไว้ใน Website ของบริษัท โดยได้มีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ ทัง้ ยังสามารถ
ดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ของบริษัทได้
รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญ ของการจัดทารายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีท่ีเป็ นอิสระ และผ่านความ
เห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษั ท ก่ อ นเผยแพร่ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้น และเพื่ อ ให้เกิ ด ความมั่น ใจ
คณะกรรมการบริษัทได้จดั ทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินที่ลงนามโดยประธาน
กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และแบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผูส้ อบบัญชี
โดยรายงานดังกล่าวได้แสดงถึงการปฏิบตั ิตามหลักการบัญชีท่ีรบั รองโดยทั่วไป และใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม ถือปฏิบัติ
สม่าเสมอ ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
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 ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร
บริษั ท เปิ ด เผยนโยบายการจ่ า ยค่ าตอบแทนแก่ ก รรมการบริษั ท และผู้บ ริห ารของบริษั ท รวมทั้งรู ป แบบ
ลักษณะและจานวนค่าตอบแทนจากการทาหน้าที่ เป็ นรายบุคคลในรายงานประจาปี และในแบบ 56-1 หัวข้อโครงสร้างการ
จัดการ หัวข้อย่อย ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหาร
 รำยกำรทีเ่ กี่ยวโยงกัน และ / หรือ กำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์
คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบตั ิท่ชี ดั เจนในการดูแล เพื่อขจัดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง
รอบคอบด้วยความมี เหตุมี ผล และเพื่ อประโยชน์สูงสุดของบริษั ท และผู้ถือหุ้น การท ารายการที่ อาจมีค วามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิ ดเผยมติท่ปี ระชุมเกี่ยวกับรายการดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอทันทีเพื่อความ
โปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน โดยกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและงดออกเสียง
ในวาระนัน้ ๆ เพื่อความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ
•

งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทได้กาหนดบุคคลที่ทาหน้าที่เป็ นศูนย์กลางในการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญและข่าวสารต่อนักลงทุนและผูท้ ่ี
เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ท่ี
คุณมณฑล เชตุวลั ลภกุล เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ (02) 049-1041
โทรสาร (02) 543-9029
E-mail monthon@uwc.co.th
หรือ ติดต่อสอบถามได้ท่ี ฝ่ ายสื่อสารองค์กร ของบริษัท

5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรูค้ วามสามารถ มีทกั ษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย เป็ นผู้
มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบาย ดูแลการทางานของฝ่ ายจัดการ กากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงาน
ของบริษัทให้เป็ นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
เพื่อติดตามและดูแลการดาเนินงานของบริษัท
กำรถ่วงดุลของกรรมกำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 คน คิดเป็ น
ร้อยละ33.33 ของกรรมการทัง้ คณะ ซึ่งเป็ นสัดส่วนตามมาตรฐาน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่
เป็ นผูบ้ ริหารดังนี ้
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กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการอิสระ
รวม

ชำย
4
1
3
8

หญิง
1
1

รวม
5
1
3
9

ร้อยละ
55.56
11.11
33.33
100.0

อำนำจอนุมัติของกรรมกำรบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมตั ิระเบียบอานาจอนุมตั ิ
และดาเนินการของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกาหนดอานาจในการอนุมตั ิ
เรื่อ งต่ างๆ ทั้งการบริห ารกิ จ การ การบริห ารบุ ค ลากร การลงทุน การเงิน และเรื่อ งทรัพ ย์สิน โดยก าหนดกรอบความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
จำนวนบริษัททีก่ รรมกำรไปดำรงตำแหน่ง
บริษั ทไม่ได้จากัดจานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนดารงตาแหน่งไว้ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกัน
พิจารณาแต่งตัง้ บุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความรู ้ ความสามารถ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะ
ปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริษัท และบริษัทได้เปิ ดเผยรายละเอียดข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นไว้ใน
รายงานประจาปี และแบบ 56-1 ในข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการ ปั จจุบนั กรรมการบริษัทมีจานวน 9 คน และกรรมการ
บริษัททุกท่านเป็ นผูม้ ีความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ อีกทัง้ ได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่าง
เต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่าเสมอทุกครัง้ และทาคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด
อำนำจ-หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
ได้เปิ ดเผยข้อมูลอานาจ-หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ไว้ในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ
ข้อ 8.1.1
กำรพบปะและสื่อสำรข้อมูลระหว่ำงคณะกรรมกำรบริหำรกับผู้บริหำรระดับสูง และผู้บังคับบัญชำสูงสุด
ของทุกหน่วยงำน
บริษัทจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผูบ้ ริหารระดับสูงและผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดของทุก
หน่วย เป็ นประจาทุกเดือน เพื่อรายงานผลการดาเนินงานของธุรกิจในแต่ละเดือน และเพื่อรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจของ
องค์กร กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทัง้ องค์กรเข้าใจและปฏิบตั ิไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทัง้ เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ได้รบั มอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้า หมาย
แผนกำรสืบทอดงำน
บริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญในการเตรียมความพร้อมสาหรับบุคลากร ที่จะเป็ นผูร้ บั มอบหมายงาน เพื่อทดแทน
ตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงและผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานที่จะเกษี ยณอายุ จึงจัดให้มีการพัฒนาผูบ้ ริหารระดับรอง
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ที่มีศกั ยภาพทางด้านวิสยั ทัศน์ ความรูแ้ ละความสามารถ เพื่อส่งเสริมให้เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงตามลาดับขัน้ ตอนต่อเนื่อง การ
พัฒนาจะทาทัง้ ด้านเพิ่มพูนความรูว้ ิชาการ และเรียนรูใ้ นการปฏิบตั ิจริงในสถานการณ์ต่างๆ
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคคลที่จะ
ถูกส่งเสริมให้เป็ นผูบ้ ริหารในลาดับต่อไปอย่างต่อเนื่อง
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบแบบรำยคณะ
เพื่อเป็ นการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้ ทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
โดยการประเมินตนเองแบบรายคณะ เพื่อใช้เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ว่าได้ดาเนินการตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ได้อนุมตั ิไว้ และ/หรือตามแนวปฏิบตั ิท่ีดี เพื่อปรับปรุงการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กาหนดไว้ และเพื่อทบทวนปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ ในรอบปี ท่ีผ่านมา
โดยทาการประเมินเปรียบเทียบจากการปฏิบตั ิงานกับแนวปฏิบตั ิท่ดี ี ใน 3 ด้าน ได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
สาหรับผลการประเมินทั้งในส่วนของคะแนนเฉลี่ยรวมทุกหัวข้อและคะแนนเฉลี่ยตามหัวข้อประเมินอยู่ในระดับ
“ดี ม าก” ( คะแนนเกิ น 80%) คณะกรรมการตรวจสอบเห็น ว่ าได้ป ฏิ บัติ ห น้าที่ ค รบถ้ว นตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัต รของ
คณะกรรมการตรวจสอบด้วยความเป็ นอิสระ

9.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยดังนี ้
(1) คณะกรรมการบริษัท
(2) คณะกรรมการบริหาร
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ
(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่าง
ชัดเจน เพื่อดาเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท คณะกรรมการแต่ละชุดจะมีประธาน 1 คน คอย
ดูแลการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
สาหรับขอบเขตอานาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด ได้เปิ ดเผยข้อมูลไว้ในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ
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9.3 กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด
วิธีกำรสรรหำคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะแต่งตั้งเป็ นกรรมกำร
บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รบั การ
แต่งตั้งเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาจากความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ และต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และ
ตามประกาศของส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ เพื่ อ เสนอรายชื่ อ ผู้ท่ี จ ะแต่ ง ตั้ง ต่ อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณานาเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทพิจารณาอนุมตั ิตามข้อบังคับของบริษัท สาหรับกรณี ท่ี
มิใช่เป็ นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็ น
กรรมการในตาแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท
กำรแต่งตั้งและถอดถอนกรรมกำรบริษัท
 วิธีกำรแต่งตั้ง
- ผ่ำนทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 23 กาหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี ้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
2. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม ข้อ 1 เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุค คลซึ่งได้รบั คะแนนเสี ยงสูงสุด ตามลาดับ ลงมาเป็ น ผู้ได้รับ การเลื อ กตั้งเป็ น กรรมการเท่ า จานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมา มี
คะแนนเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียง
ชีข้ าด
- ผ่ำนทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 27 กาหนดว่า ในกรณีท่ตี าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ
อื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนดเข้าเป็ น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเป็ นเข้า
เป็ นกรรมการแทนดังกล่ าวจะอยู่ในตาแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลื ออยู่ของกรรมการที่ ตนแทน โดยมติข อง
คณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
 วิธีกำรถอดถอน
- กำรออกตำมวำระ
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 24 กาหนดให้ในการประชุมสามัญ ประจาปี ทุกครัง้ ให้
กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ดุ กับ
ส่วน 1 ใน 3
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กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ หากกรรมการมิได้ตก
ลงกันเองเป็ นวิธีอื่น ให้ใช้วิธีจบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นั้นเป็ นผู้
ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
- กำรออกนอกวำระ
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 25 นอกจากกาหนดให้กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ในข้อ 24 แล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออกโดยทาเป็ นหนังสือยื่นต่อบริษัทหรือคณะกรรมการ
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงและมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงในการประชุมนัน้
5. ศาลมีคาสั่งให้ออก

9.4 กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บทบำทหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูก้ ากับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้
กาหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ในการทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย กล
ยุทธ์ท่ีสาคัญ แผนงาน และอนุมัติงบประมาณประจาปี ตลอดจนควบคุมการดาเนินงานของบริษัทให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจ
และงบประมาณที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 กำรส่งบุคคลเข้ำไปเป็ นกรรมกำรผู้บริหำรในบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม กาหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ขยายงาน และควบคุมกากั บดูแลให้การดาเนินงานของคณะกรรมการที่แต่งตัง้ บรรลุตามเป้าหมายโดยในบริษัทย่อยจะมี
บุคลากรที่บริษัทมอบหมายให้ทาหน้าที่ มีทงั้ กรรมการบริษัท และผูบ้ ริหาร เพื่อให้การปฏิบตั ิงานในบริษัทย่อยเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกับบริษัทแม่และรายงานผลการดาเนินงานต่อกรรมการบริหาร
 ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
บริษัทมีนโยบายในการดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีเหตุมีผลและเป็ นอิสระ และทุก คนในองค์กรพึงตัดสินใจ
ในการกระทาการใดๆเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทเป็ นสาคัญ ไม่ใช้โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานของ
บริษัทฯ และ/หรือการใช้ขอ้ มูลและทรัพย์สิน เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือเอือ้ ประโยชน์ต่อครอบครัว พวกพ้องหรือบุคคล
ใกล้ชิด
แนวทางปฏิบัติสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้
มีดงั นี ้
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1. หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. ในกรณีท่ีมีรายการเช่นนั้น ที่จาเป็ นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้กระทารายการนัน้ เสมือนการทารายการกับ
บุคคลภายนอก ทัง้ นี ้ กรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนัน้ จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณา
อนุมตั ิ
3. ในกรณี ท่ี รายการที่ เกี่ ยวโยงเกิดขึน้ จะต้องด าเนิน การตามระเบี ยบของบริษั ท และหลักเกณฑ์ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิ ดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วนเพียงพอ
4. ไม่มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็ นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่อง
การทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือทาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
5. ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัท หรือให้ขอ้ มูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชน์ในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัท
 ระบบควบคุมภำยในและตรวจสอบภำยใน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน
และด้านการปฏิ บัติ ต ามกฎ ระเบี ย บและนโยบาย โดยกาหนดให้ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในมี ห น้าที่ รบั ผิด ชอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้ เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดย
หน่วยงานตรวจสอบดังกล่าวมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและ
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการ
ปฏิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม เป็ นประจาทุกปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นพ้องต้องกันว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมและเพียงพอ ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจาปี และแบบ 56-1

9.5 กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน
บริษั ทมี น โยบายและวิธีก ารในการดูแลกรรมการและผู้บ ริห ารในเรื่อ งการน าข้อมูลภายในของบริษั ท ไปใช้เพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ้ ื่น ดังนี ้
• บริษัทมีนโยบายให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรสาหรับกรรมการ เพื่อให้ทราบภาระ บทบาท หน้าที่ของการเป็ น
กรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทัง้ ให้ความรูแ้ ก่ผบู้ ริหารใน
ฝ่ ายต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ หน้า ที่ ผู้บ ริห ารที่ ต ้อ งรายงานการถื อ หลั ก ทรัพ ย์ข องบริษั ท และบทก าหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑ์ขอ้ กาหนดของตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (mai)
• บริษัทดาเนินการแจ้งให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผู้สอบบัญ ชีของบริษัท ทราบและเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการ
รายงานการถือครองหลักทรัพ ย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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• หลีกเลี่ยงการการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้ หรือขายหุ้นของบริษัท หรือการให้ขอ้ มูลต่อ
บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซือ้ หรือขายหุน้ ของบริษัท และควรละเว้นการซือ้ หรือขายหุ้นบริษัทในช่วงเวลา
ก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสาคัญ
• ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็ นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทาธุรกิจ
ที่แข่งขันกับบริษัท หรือทาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

9.6 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
9.6.1 ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัท และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สานักงานสอบบัญชีท่ผี สู้ อบบัญชีสงั กัดในรอบ
ปี บญ
ั ชีท่ผี ่านมามีจานวนเงินดังนี ้
รำยกำร

ชื่อบริษทั ผู้จ่ำยค่ำสอบบัญชี

บริษัทใหญ่ บริษัท เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน)

บริษัทย่อย

บริษัท พาราไดซ์กรีน เอนเนอยี่ จากัด
บริษัท ยูดบั บลิวซี โกเมน ไบโอแมส จากัด
บริษัท ยูดบั บลิวซี อาพัน ไบโอแมส จากัด
บริษัท สตึกไบโอแมส จากัด
บริษัท อัลตร้า เอเชีย จากัด
รวม

ชื่อผู้สอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ทชู้ โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จากัด

บริษัท ดีลอยท์ทชู้ โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จากัด

ค่ำสอบบัญชี
1,800,000
275,000
810,000
630,000
620,000
115,000
4,250,000

9.6.2 ค่ำบริกำรอืน่ (Non-audit fee)
บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากสานักงานสอบบัญชีท่ผี สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีท่ผี สู้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี ท่ผี ่านมา และในอนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงาน
บริการอื่น อันเกิดจากการตกลงที่ยงั ให้บริการไม่แล้วเสร็จ

9.7 กำรนำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ได้มีวาระพิจารณาทบทวนการ
ปฏิ บัติ ต ามหลัก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ น าไปปรับ ใช้ใ ห้เหมาะสม ทั้ง นี ้ ในปี 2562 บริษั ท ได้มี ก ารด าเนิ น การตาม
ข้อเสนอแนะ ในเรื่องหลักปฏิบตั ิของ CG Code โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของบริษัท ยกเว้นในหลักการซึ่งบริษทั ได้เลือกใช้
แตกต่างในเรื่องต่อไปนี ้ พร้อมคาชีแ้ จง
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ลำดับ
หัวข้อ
1.
บริษั ท ควรจัด ท ารายงานความรับ ผิ ด ชอบทาง
สังคม โดยอาจรายงานไว้เป็ นส่วนหนึ่งในรายงาน
ประจ าปี หรื อ จั ด ท าเป็ น รายงานการพั ฒ นาที่
ยั่ งยื น แย ก ต่ างห าก ต าม ก รอ บ ขอ ง Global
Reporting Initiative (GRI) ก็จะเป็ นการดียิ่งขึน้
2.
บริษัทควรสื่อสารข้อมูลผ่านการจัดให้มีการพบปะ
กับ นัก วิเคราะห์ห ลัก ทรัพ ย์ห รือ เข้า ร่ว มกิ จ กรรม
Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์
3.
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เหตุผลคำชีแ้ จง
บริษัทได้จัดทารายงานความรับผิดชอบทางสังคม
โดยอยู่ในส่วนของการกากับดูแลกิจการ

บริ ษั ท ได้ ร่ ว มกั บ ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ เอ็ ม เอ ไอ
ออกบู ธ งาน MAI Forum เพื่ อ สื่ อ สารข้อ มู ล และ
พบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุนเป็ นประจาทุกปี อย่าง
สม่าเสมอแล้ว
กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อ ก าหนดของบริษั ท และเกณฑ์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการควรระบุวาระการดารงตาแหน่งของ ก.ล.ต. และมี ความเห็น การแสดงออกอย่า งเป็ น
กรรมการอิ ส ระไว้อ ย่ า งชั ด เจนในนโยบายการ อิ ส ระ มี ก ารบริห ารงานถ่ ว งดุ ล มี ค วามโปร่ ง ใส
กากับ ดูแลกิจการ โดยควรกาหนดไว้ไม่เกิน 9 ปี ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในการบริหารงานภายใต้การ
โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละที่ ป ระขุ ม ผู้ถื อ หุ้ น เป็ น
ผูอ้ นุมตั ิเลือกตัง้ กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
เท่านัน้
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10.

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบำยภำพรวม
บริษัท และบริษั ทย่อย ตระหนักและให้ความสาคัญ ของการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม ในทุกๆด้าน
เพราะการด าเนิน ธุรกิ จของกลุ่มบริษั ท ย่อมมี ผลกระทบต่อ สังคมไม่ ว่าด้านใดด้านหนึ่ ง บริษั ท จึงได้กาหนดระเบี ยบการ
ปฏิบตั ิงานในทุกกระบวนการผลิตและการบริการ โดยให้มีผลกระทบต่อสังคม สภาพแวดล้อม ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายน้อยที่สดุ
หรือไม่มีผลกระทบเลย และไม่ได้จากัดเฉพาะส่วนที่เป็ นผลกระทบโดยตรงจากการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม บริษัทเท่านั้น แต่ยัง
คานึงถึงการสร้างความมั่นคงให้กบั สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วย โดยมีหลักการดังนี ้
• มุ่งมั่น ที่ จ ะป้ อ งกัน ความสูญ เสี ย ที่ อ าจเกิ ด ขึ น
้ จากอุบัติเหตุการเจ็บป่ วย การบาดเจ็ บ เนื่องจากการทางานให้
ความสาคัญในการปกป้องชีวิต ทรัพย์สินของพนักงานและองค์กร ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพและชีวอนามัยของ
พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น ๆ
• มุ่งมั่นที่จะปกป้องระบบนิเวศน์ โดยการควบคุม ป้องกัน และลดความเสี่ยงตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพใน
ทุกๆ กิจกรรมหรือกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตสินค้าหรือบริการของบริษัท เพื่อให้ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย กระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมให้นอ้ ยที่สดุ หรือไม่มีผลกระทบเลย
• มุ่งมั่นที่จะปฏิบต
ั ิงานภายใต้กฎหมายหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอาชีว
อนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
• มุ่งเน้น การบริห ารคุ ณ ภาพ ด้ว ยเครื่อ งมื อ บริห ารคุณ ภาพ ตลอดจนมี ก ระบวนการผลิ ต สิ น ค้า หรือ บริก ารที่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบสินค้าหรือบริการทันตามกาหนดเพื่อให้ลกู ค้าพึงพอใจสูงสุด
• มุ่งมั่น ที่ จ ะด าเนิ น กิ จ การด้ว ยความซื่อ สัต ย์ และปลูก จิ ต สานึ ก ให้กับ พนัก งานทุ ก ท่ า น เพื่ อ ต่ อ ต้า นการทุจ ริต
คอร์รปั ชั่น ตลอดจนมุ่งมั่นในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคสังคม เพื่ อสร้าง
แนวร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
เพื่อให้บรรลุตามหลักการดังกล่าว บริษัทจึงได้กาหนดแนวความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จัดทาไว้ 8 หลักการดังนี ้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มคี วามรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และผูม้ ีส่วนได้เสีย
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1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็ นธรรม
บริษั ท ให้ค วามสาคัญ ต่อการปฏิ บัติ ท่ีเป็ น ธรรมโดยน าหลัก จริ ยธรรมไปใช้กับ องค์กรอื่นที่ เกี่ ย วข้อ งในเรื่องที่
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น การแข่งขันอย่างยุติธรรม การปฏิบตั ิอย่ างมีความรับผิดชอบต่อสังคม การเคารพต่อ
สิทธิในทรัพย์สินและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกิจการ หน่วยงานของรัฐ และกิจการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษั ท ได้เข้า ร่วมโครงการแนวร่ว มการปฏิ บัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้า นการทุ จริต โดยได้ป ระกาศ
เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครัง้ แรกเมื่อต้นปี 2557
พร้อมดาเนินการต่างๆ เพื่อเข้ากระบวนการขอรับการรับรอง แต่เนื่องจากการยื่นเอกสารเกินกาหนดเวลาบริษัทจึงได้ประกาศ
เจตนารมณ์ใหม่อีกครัง้ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 และบริษัทได้ปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่นใหม่ เพื่อให้
ครอบคลุมการทุจริตและคอร์รปั ชั่นทุกรูปแบบ ที่อาจเกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิงานและการติดต่อกับผู้ มีส่วนได้เสีย โดยนโยบาย
ฉบับนีบ้ งั คับใช้กบั กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท บริษัทได้ย่ืนแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน
การคอร์รปั ชั่นเพื่อขอการรับรองจาก CAC อีกครัง้ เมื่อไตรมาสที่ 2/2562 และที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CACมีมติให้การรับรองบริษัท เป็ นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ิฯ) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม
2562โดยการรับ รองจะมี อายุ 3 ปี นับ จากวัน ที่มีม ติให้การรับรอง และเมื่ อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายธีรชัย ลีน ะบรรจง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เข้ารับมอบใบประกาศฯ ในงาน CAC National Conference Day 2019 ณโรงแรมไฮแอทรีเจนซี่
กรุงเทพฯ สุขมุ วิท
สาหรับสาระสาคัญของนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่นมีดงั นี ้
หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ
1. ผูบ้ ริหารทุกคนมีหน้าที่รบั ผิดชอบทาให้ม่ ันใจว่าผูใ้ ต้บังคับบัญ ชาของตนได้ตระหนักถึงและมีความเข้าใจ
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่นฉบับนี ้ โดยได้รบั การอบรมอย่างพอเพียงและสม่าเสมอ
2. พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น กรณีมีขอ้ สงสัยหรือ
พบเห็นการฝ่ าฝื นนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่นฉบับนีจ้ ะต้องรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรือผ่าน
ช่องทางการรายงานที่กาหนดไว้ตามนโยบายให้ขอ้ มูลการกระทาผิดและการทุจริต การสอบสวน และการ
คุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลของบริษัท
นโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ
1. บริษัทมีนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รปั ชั่นอย่างสิน้ เชิง(Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รปั ชั่นในประเทศไทย
2. บริษัทจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รปั ชั่นทั้งทางตรงและทางอ้อมและมุ่งมั่นที่จะนา
ระบบที่มีประสิทธิผลมาใช้ในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รปั ชั่น
3. พนักงานของบริษัทต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รปั ชั่นการให้/รับสินบนแก่/จากเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
เอกชน เช่น บุคลากรของบริษัทต่างๆที่มีธุรกรรมร่วมกับบริษัท ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้
ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
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กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง
บริษัทไม่ให้การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้า
ร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทัง้ นีไ้ ม่รวมถึงการที่พนักงานเข้า
ร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่ วนบุคคล บริษัทมีนโยบายดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นกลางไม่ฝักใฝ่ ทางการเมืองหรือนักการเมือง
มืออาชีพ ที่ สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ ง และจะไม่ นาเงิน ทุน หรือความช่วยเหลือในรู ปแบบอื่นใดเพื่อ เป็ นการ
ช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในข้างต้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเอือ้ ประโยชน์ทางธุรกิจ
กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล
การบริจาคเพื่อการกุศลอาจทาให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทเนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
โดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตนและอาจจะใช้เป็ นข้ออ้างหรือเส้นทางสาหรับการคอร์รปั ชั่น และเพื่อไม่ให้การบริจาคเพื่อการ
กุศลมีวตั ถุประสงค์แอบแฝงบริษัทจึงกาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน
และรายละเอียดการควบคุมไว้ดงั ต่อไปนี ้
(1) ต้องพิ สูจน์ได้ว่า มีกิจกรรมตามโครงการเพื่ อการกุศลดังกล่าวจริง และมีการดาเนินการเพื่อสนับสนุนให้
วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสาเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง
(2) ต้องพิสจู น์ได้ว่า การบริจาคเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบั บุคคล
ใดหรือหน่วยงานใด ยกเว้นการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบตั ิท่ วั ไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์
(Logo) การประกาศรายชื่อ ณ สถานที่จดั งานหรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์อื่น เป็ นต้น
(3) ในการบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องจัดทาแบบคาขอการบริจาคเพื่อการกุศลการให้เงินสนับสนุน และการให้
อื่นๆ โดยระบุช่ือผูร้ บั บริจาคและวัตถุประสงค์ของการบริจาคพร้อมแนบเอกสารประกอบทัง้ หมดเสนอให้ผมู้ ี
อานาจอนุมตั ิของบริษัทพิจารณาอนุมตั ิตามระดับอานาจอนุมตั ิของบริษัท
(4) ต้องติดตามขอหนังสือขอบคุณ หรือ ใบอนุโมทนาบัตร หรือ ใบเสร็จรับเงิน เพื่ อส่งมอบให้ฝ่ายบัญ ชีและ
การเงิน
กำรให้เงินสนับสนุน
มีวัตถุป ระสงค์ท างธุรกิ จในการส่งเสริมตราสิน ค้า หรือชื่อ เสีย งของบริษั ทซึ่งมีค วามเสี่ ยง เนื่องจากเป็ นการ
จ่ายเงินสาหรับการบริการหรือผลประโยชน์ท่ียากต่อการวัดผลและติดตามเงินสนับสนุนอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้
สินบน บริษั ทจึงกาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทานและรายละเอียดการควบคุม
รวมทัง้ การประเมินผลที่ได้รบั ดังต่อไปนี ้
(1) ต้องพิ สูจน์ได้ว่า ผู้ขอเงิน สนับ สนุนได้ทากิ จกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็ น การด าเนิ นการเพื่ อ
สนับสนุนให้วตั ถุประสงค์ของโครงการประสบผลสาเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง
(2) ต้องพิสจู น์ได้ว่า การให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคานวณเป็ นตัวเงินได้เช่น การให้ท่พี กั และ
อาหาร เป็ นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบั บุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้นการ
ประกาศเกียรติคณ
ุ ตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป
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(3) ในการให้เงินสนับสนุน จะต้องจัดทาแบบคาขอการบริจาคเพื่อการกุศลการให้เงินสนั บสนุน และการให้อื่นๆ
โดยระบุช่ือผูร้ บั การสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทัง้ หมดเสนอให้ผู้
มีอานาจอนุมตั ิของบริษัทพิจารณาอนุมตั ิตามระดับอานาจอนุมตั ิของบริษัท
(4) ต้องติดตามขอหนังสือขอบคุณ หรือ ใบเสร็จรับเงิน หรือ ภาพถ่ายกิจกรรม เพื่ อส่งมอบให้ฝ่ายบัญ ชีและ
การเงิน
กำรรับและให้ของขวัญ ค่ำรับรอง ค่ำบริกำรต่ำงๆ หรือประโยชน์อื่นใด
(1) บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็ นสิ่งสาคัญที่จะนามาซึ่งความสาเร็จ
อย่างต่อเนื่องของบริษัท
(2) พนักงานสามารถให้/รับของขวัญแก่/จากบุคคลใดๆได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี ้
 ไม่เป็ นการกระทาโดยตัง้ ใจเพื่อครอบงา ชักนา หรือ ตอบแทนบุคคลใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบ
ใดๆผ่านการกระทาที่ไม่เหมาะสม หรือเป็ นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการ
ช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
 เป็ นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน
 ไม่เป็ นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรกานัล)
 เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุษจีน หรือปี ใหม่
ซึ่งถือเป็ นธรรมเนียมปกติ
 เป็ นการให้เปิ ดเผย ไม่ปกปิ ด
(3) การเลีย้ งรับรองทางธุรกิจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระทา
ได้ แต่ตอ้ งใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้และปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนตามข้อกาหนดค่าใช้จ่ายใน
การทางาน
(4) พนักงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าได้ไม่เกิน 5,000 บาท ในกรณี ท่ีไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับ
ของขวัญซึ่งมีมลู ค่าเกินกว่า 5,000 บาท ต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ โดยใช้แบบรายงานการรับของขวัญ
และนาส่งของขวัญดังกล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนาไปเป็ นของรางวัลให้แก่พนักงานหรือบริจาคเพื่อ
การกุศลตามความเหมาะสม
บริษัทและบุคคลทีม่ ีควำมเกี่ยวข้องทำงธุรกิจ
(1) บริษัทย่อยและบริษัทในเครือที่บริษัทมีอานาจในการควบคุม
บริษัทจะแจ้งและให้การสนับสนุนให้บริษัทย่อยและบริษัทในเครือที่บริษัทมีอานาจในการควบคุมปฏิบตั ิตาม
นโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รปั ชั่น
(2) ตัวแทนและตัวกลางทางธุรกิจ
ห้ามพนักงานว่าจ้างตัวแทนหรื อตัวกลางทางธุรกิจใดๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทาการให้สินบนหรือการ
คอร์รปั ชั่น
(3) ผูจ้ ดั จาหน่ายสินค้า/ให้บริการและผูร้ บั เหมา
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บริษัทจะจัดให้มีการจัดซือ้ จัดหาสินค้า/บริการด้วยความเป็ นธรรมและโปร่งใส รวมทัง้ จะดาเนินการประเมิน
เพื่ อคัด เลือกผู้จัดจาหน่ ายสิน ค้า/ให้บ ริก ารและผู้รบั เหมาด้วยความรอบคอบ ทั้งนี ้ บริษั ท จะแจ้งให้ผู้จัด
จาหน่ายสินค้า/ให้บริการและผู้รบั เหมารับทราบนโยบายฉบับนี ้ และบริษัทสงวนสิทธิ์ท่ีจะบอกยกเลิกการ
จัดซือ้ และว่าจ้างหากพบว่าผูจ้ ดั จาหน่ายสินค้า/ให้บริการและผูร้ บั เหมากระทาการคอร์รปั ชั่นหรือให้สินบน
กำรอบรมและกำรสื่อสำร
พนักงานทุกคนจะได้รบั การอบรมเกี่ ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้สินบนและการคอร์รปั ชั่นอย่างสม่ าเสมอ
เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น โดยเฉพาะรูปแบบต่างๆของการทุจริตให้สินบน ความเสี่ยงจากการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบน ตลอดจนวิธีการรายงานกรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการให้สินบนหรือคอร์รปั ชั่น
พนักงานทุกคนจะได้รบั สาเนานโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่นเพื่อช่วยให้ม่ นั ใจว่าได้รบั ทราบและเข้าใจ
ถึงนโยบายของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตให้สินบนและการคอร์รปั ชั่น นอกจากนี ้ ยังสามารถหาอ่านนโยบายรวมทัง้ ข้อมูล
ล่าสุดที่ปรับปรุงแก้ไขได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.uwcplc.com บริษัทจะแจ้งให้พนักงานทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลที่สาคัญ
การอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น จะเป็ นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก่อน
การเข้ารับตาแหน่งของพนักงานใหม่ทกุ คนของบริษัท
กำรรำยงำนกำรพบเห็นกำรทุจริตให้สินบนและกำรคอร์รัปชั่น
หากพนักงานมีขอ้ สงสัยหรือมีหลักฐานว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทาการในนามบริษัท ได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การทุจริตให้สินบนหรือการคอร์รปั ชั่น จะต้องรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบโดยทันทีหรือรายงานผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส
ของบริษัท เมื่อบริษัทได้รบั การรายงานแล้ว จะดาเนินการอย่างจริงจัง และจะไม่ดาเนินการลงโทษใดๆกับพนักงานที่ให้ขอ้ มูล
ด้วยเจตนาสุจริต
กำรปกป้ องดูแลพนักงำน
1. บริษัทให้ความมั่นใจกับพนักงานว่าจะไม่มีพนักงานคนใดต้องถูกลดตาแหน่ง ลงโทษหรือได้รบั ผลกระทบใดๆ
จากการปฏิเสธการให้สินบนถึงแม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทาให้บริษัทสูญเสียธุรกิจ หรือพลาดโอกาสในการ
ได้ธุรกิจใหม่ บริษัทเชื่อว่านโยบายไม่ยอมรับการให้สินบนและการคอร์รปั ชั่นอย่างสิน้ เชิงจะช่วยสร้างคุณค่า
ให้แก่บริษัท นอกจากนี ้ บริษัทไม่ยินยอมให้ผใู้ ดมากระทาการข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยวพนักงานที่ตงั้ ใจ
ปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี ้
2. หากพนักงานเชื่อว่าตนเองถูกข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยว ให้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง หรือหัวหน้า
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลโดยทันที และหากว่ายังไม่ได้รบั การแก้ไข ให้รายงานผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสของ
บริษัท
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กำรฝ่ ำฝื นนโยบำย
บริษัทจะดาเนินการลงโทษทางวินยั แก่พนักงานผูฝ้ ่ าฝื นการปฏิบตั ิตามนโยบายนี ้ รวมถึงผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงที่
เพิกเฉยต่อการกระทาผิดหรือรับทราบว่ามีการกระทาผิดแต่ไม่ดาเนินการจัดการให้ถกู ต้อง ซึ่งมีบทลงโทษทางวินยั จนถึงขัน้ ให้
ออกจากงาน การไม่ได้รบั รูถ้ ึงนโยบายฉบับนีแ้ ละ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็ นข้ออ้างในการไม่ปฏิบตั ิตามได้
กำรกำกับติดตำมและสอบทำน
สานักตรวจสอบภายใน จะตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รปั ชั่น ทัง้ นีจ้ ะหารือผลการตรวจสอบ
ร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม และจะรายงานให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั
ทราบต่อไป
ช่องทำงกำรรับแจ้งเบำะแส หรือร้องเรียนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
เดิ ม คณะกรรมการบริษั ท ได้ม อบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัด การ และ/หรือ
เลขานุการบริษัท เป็ นผูพ้ ิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทาที่อาจทาให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็ นการทุจริต
คอรัปชั่นที่เกิดขึน้ กับบริษัทโดยทางตรง หรือทางอ้อมและในปี 2562 คณะกรรมการเห็นชอบให้เพิ่มช่องทางรับเรื่องแจ้งเบาะแส
โดยแจ้งผ่านทางอีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้ดว้ ย
โดยผูร้ อ้ งเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ท่สี ามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี ้
ผ่ำนทำงอีเมล์ หรือ ส่งไปรษณียป์ ิ ดผนึก มำยัง
1. คุณธีรชัย ลีนะบรรจง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อีเมล์ theerachai@uwc.co.th
2. ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อีเมล์ sphinicharomna@gmail.com
3. ดร.นที นาคธนสุกาญจน์
กรรมการตรวจสอบ
อีเมล์ nathee@cmuic.net
4. คุณเพียรชัย ถาวรรัตน์
กรรมการตรวจสอบ
อีเมล์ pianchai@pctb.co.th
5. คุณมณฑล เชตุวลั ลภกุล
เลขานุการบริษัท
อีเมล์ momthon@uwc.co.th
6. คุณคมวุฒิ พรนราดล
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
อีเมล์ audit.ewc@hotmail.com
ทีอ่ ยู่สำหรับส่งจดหมำยแจ้งเบำะแส หรือร้องเรียนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัท เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน)
247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียนเกี่ยวกับการทุจริต คือผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้
ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี ้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัท ทั้งนีไ้ ม่ว่าท่านจะแจ้งด้วยวิธีใด
ดังกล่าวข้างต้น จะได้รบั การปกป้องและคุม้ ครองสิทธิตามกฎหมาย หรือแนวทางที่บริษัทกาหนดไว้
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ข้อร้องเรียนจะได้รบั การตรวจสอบจากผูม้ ีหน้าที่รบั ผิดชอบ และนาข้อร้องเรียนหารือร่วมกันเพื่อดาเนินการแจ้ง
คณะกรรมการบริหารรับทราบในการประชุม และรายงานคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบต่อไป
มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบำะแสกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและกำรรักษำควำมลับ
(1) บริษัทจะเก็บข้อมูลและปกปิ ดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตวั ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ และเก็บ
รัก ษาข้อ มูลของผู้รอ้ งเรีย นและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็ น ความลับ โดยจ ากัด เฉพาะผู้มี ห น้า ที่ รับ ผิ ด ชอบในการ
ดาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านัน้ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
(2) ผูไ้ ด้รบั ข้อมูลจากการปฏิบั ติหน้าที่ท่ีเกี่ ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและ
เอกสารหลักฐานของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่ท่กี ฎหมายกาหนด
(3) บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูร้ ายงานแหล่งที่มา
ของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(4) ผูท้ ่ไี ด้รบั ความเสียหายจะได้รบั การบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็ นธรรม
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กำรแจ้งเบำะแสข้อร้องเรียน กำรดำเนินกำรสืบสวนและบทลงโทษ
กระบวนการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน
1. Website ของบริษัท
2. จรรยาบรรณทางธุรกิจ

แหล่งที่มาของเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียน
ร้องเรียนผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ/หรือ เลขานุการบริษัท และ/หรือ เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านทางอีเมล์ หรือ จดหมาย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรือ เลขานุการบริษัท ตรวจสอบและนาข้อร้องเรียนหารือ
ร่วมกัน เพื่อดาเนินการต่อไป ภายใน 5 วันทาการ
แจ้งคณะกรรมการบริหารรับทราบในการประชุม
คณะกรรมการบริหารครัง้ ถัดไป
รายงานคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบผลการดาเนินการใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ถัดไป
ในกรณี ท่ีมีประเด็นเรื่องการทุจริตและคอร์รปั ชั่นที่ตอ้ งรายงานประเด็นที่พบอย่า งเร่งด่วน ประธานเจ้าหน้าที่
บริห าร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ จะด าเนิ น การแจ้งข้ อ ร้อ งเรีย นทางอีเมล์ต่อ คณะกรรมการบริษั ท ทุก ท่ าน เพื่ อ
ปรึกษาหารือในเบือ้ งต้นอย่างเร่งด่วน ในการดาเนิน การจัดการหาข้อมูลกับประเด็นที่พบ หากสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
พบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอนั ควรเชื่อได้ว่าผูท้ ่ีถูกกล่าวหาได้กระทาการคอร์รปั ชั่น หรือทุจริตจริง บริษัทจะให้
สิทธิผถู้ กู กล่าวหา ได้รบั ทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผถู้ กู กล่าวหาพิสจู น์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่
แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอันทุจริต ตามที่ได้ถกู กล่าวหา
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หากผูถ้ กู ร้องเรียน ได้กระทาการทุจริตจริง การทุจริตนัน้ ถือว่าเป็ นการกระทาผิดนโยบายต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รปั ชั่น จะต้องได้รับการพิ จารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่ บริษัทกาหนดไว้ และหากการกระทาทุจริตนั้นผิด
กฎหมาย ผูก้ ระทาความผิดอาจจะต้องได้รบั โทษทางกฎหมาย ทัง้ นีโ้ ทษทางวินยั ตามระเบียบของบริษัท คาตัดสินของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ ดั การ ถือว่าเป็ นที่สนิ ้ สุด
กำรเผยแพร่นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น
เพื่อให้ทกุ คนในองค์กรได้รบั ทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น บริษัทจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) บริษัทจะติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น ณ กระดานประชาสัมพันธ์ของบริษัททุก
แห่ง
(2) บริษั ท จะเผยแพร่น โยบายการต่ อ ต้า นการทุจ ริตและคอร์รัป ชั่น ผ่ านช่ องทางการสื่ อสารของบริษั ท เช่ น
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เว็บไซต์บริษัท รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลประจาปี (56-1) รายงานประจาปี
(56-2) และแผ่นพับ เป็ นต้น
(3) บริษัทจะจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น ให้แก่พนักงานใหม่ และบรรจุลงใน
คู่มือพนักงาน
(4) บริษัทจะทบทวนนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชั่นทุกปี

3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
บริษัทได้ดาเนินการและบริหารงานอย่างรอบคอบ เคารพต่อกฎหมาย ปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชน และ
ตระหนักว่าจะส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิของพนักงาน ชุมชน และสังคมอย่างไรบ้าง พร้อมทัง้ หามาตรการป้องกันกากับ
ดูแลกิจการ เพื่อไม่ให้สร้างปั ญหาที่อาจส่งผลทาให้เกิดการละเมิดสิทธิของผูท้ ่เี กี่ยวข้อง

4. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม
บริษัท คานึ งถึ งพนักงานว่าเป็ นทรัพยากรที่มีความสาคัญ ในการที่จะน าพาองค์กรให้ เติบ โต แข็งแกร่ง และ
สามารถดาเนินธุรกิจไปสู่ความสาเร็จได้ บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ท่ีเป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ด้านแรงงานในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีคณ
ุ ภาพมีคณ
ุ ธรรม มีจิตสานึกที่ดี ทาประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม โดยการจัด
อบรมให้ความรู ้ เพิ่มพูนทักษะ แก่พนักงานในทุกระดับตามความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่

5. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบตั ิทางด้านการตลาดที่เป็ นธรรม โดยนาเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ พร้อมทัง้ การบริการ
ก่อนและหลังการขาย เปิ ดรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด

6. กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม
บริษัท ให้ความสาคัญและคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนัน้ ในกระบวนการผลิตต่างๆ บริษัทจึงกาหนด
แนวทางและการปฏิบัติไว้ชัดเจนเพื่อให้ทุกกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ สู่
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สิ่งแวดล้อมโดยบริษัทได้มีประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม ให้เป็ นแนวทางสาหรับผูบ้ ริหารและพนักงานปฏิบัติตามประกาศ
ดังกล่าว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

7. กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม
บริษัทตระหนักถึงความเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคม ซึ่งมีหน้าที่รบั ผิดชอบ ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชน รวมถึ งการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อความเป็ นอยู่ท่ีดีขึน้ ด้วยการจ้างงาน
และการมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงและเข้มแข็งของชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมสังคม และสำธำรณประโยชน์
บริษัทมีนโยบายที่ให้ความสาคัญในเรื่องของชุมชนเป็ นอย่างมาก ทัง้ การร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชน
หน่วยงานราชการ วัด เป็ นต้น
โรงไฟฟ้ ำ ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส และ โรงไฟฟ้ ำ สตึกไบโอแมส สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ
ประจำปี 2562

โรงไฟฟ้ ำ ยูดับบลิวซี โกเมน สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562
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กิจกรรมสนับสนุนกำรศึกษำ
บริษัทตระหนักและให้ความสาคัญของการศึกษา ซึ่งเป็ นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาความรู ้ ความคิด คุณธรรม
ของเยาวชน ให้เป็ นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ บริษัทจึงให้ความสาคัญในการสนับสนุนการศึกษา เพื่อให้เยาวชนมีความพร้อมใน
การเรียนรูแ้ ละสามารถพัฒนาตนเองได้

โรงไฟฟ้า ยูดบั บลิวซี อาพัน ไบโอแมส และ โรงไฟฟ้า สตึกไบโอแมส เล็งเห็นความสาคัญของเด็กและเยาวชนซึ่ง
จะเป็ นกาลังของชาติต่อไปในอนาคต จึงมอบทุนการศึกษาให้กบั หน่วยงานราชการต่างๆ บริเวณพืน้ ที่รอบโรงไฟฟ้า ได้แก่
1. อบต.โนนขวาง อ. บ้านด่าน จ. บุรีรมั ย์
2. โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม ต. ร่อนทอง อ. สตึก จ. บุรีรมั ย์
3. โรงเรียนเทศบาลดอนมนต์ ต. ดอนมนต์ อ. สตึก จ. บุรีรมั ย์

โรงไฟฟ้า ยูดบั บลิวซี โกเมน ไบโอแมส ได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ของขวัญ ของรางวัลในการจัดกิจกรรมวัน
เด็กกับเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์โดยมีผูป้ กครองพาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย จัดขึน้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พนมวัน ต. บ้านโพธิ์ อ. เมือง จ. นครราชสีมา
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โรงไฟฟ้ ำ สตึกไบโอแมส ร่วมสนันสนุนกำรแข่งขันกีฬำประชำชนต้ำนยำเสพติด ประจำปี 2562
โรงไฟฟ้า สตึกไบโอแมสได้รว่ มสนับสนุนชุมชนในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดประจาปี
ของ ต. ดอนมนต์ โดยได้มอบเงินสนับสนุน และนา้ ดื่มในการจัดงาน ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ จ. บุรีรมั ย์

8. กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จำกกำรดำเนินงำนทีม่ ีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทมีความเข้าใจถึงประโยชน์และคุณค่าของการดาเนินธุ รกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมบริษัทจึงคิดค้นหา
ความรูใ้ หม่ๆ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ที่ต่างไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติมา การพั ฒนาความคิดหรือพัฒนาความรูใ้ หม่ๆโดยให้ผทู้ ่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนา

10.2 กำรดำเนินธุรกิจทีม่ ีผลกระทบต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทไม่มีขอ้ พิพาทใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและไม่มีประวัติการกระทาความผิดตามกฎระเบียบเรื่องสิ่งแวดล้อม
กับหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนีบ้ ริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด และ
ข้อกาหนดของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและได้รบั การต่อใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของหน่วยงานภาครัฐเป็ นประจาทุก ๆ ปี อย่างสม่าเสมอ

10.3 กำรอนุรักษ์พลังงำน
บริษัท ให้ความสาคัญกับการใช้พลังงานของประเทศและมีความมุ่งมั่นในการอนุรกั ษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทจึงมีการนาระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ภายในบริษัทเพื่อลดการใช้พลังงานในบริษัท และเป็ นหน้าที่ของ
พนักงานทุกคนที่ตอ้ งร่วมมือกันดาเนินการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการและพัฒนา
ระบบการจัดการพลังงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุด บริษัทจึงกาหนดนโยบายอนุรกั ษ์พลังงาน โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1. บริษัทจะดาเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกาหนดให้การอนุรกั ษ์พลังงาน
เป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานของบริษัท เพื่อสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2. บริษัทจะดาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับ
ธุรกิจ เทคโนโลยีท่ใี ช้และแนวทางการปฏิบตั ิงานที่ดี
3. บริษัทจะกาหนดแผนและเป้าหมายการอนุรกั ษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและ
ปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
4. บริษัทถือว่าการอนุรกั ษ์พลังงานเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัททุก
ระดับ ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทางาน
ด้านการจัดการพลังงาน
5. บริษัทจะให้การสนับสนุนที่จาเป็ น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคคล ด้านงบประมาณ เวลาในการทางาน การ
ฝึ กอบรมและการมีส่วนร่วมในการนาเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาด้านพลังงาน
6. ผูบ้ ริหารและคณะทางานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุ งนโยบาย เป้าหมาย และแผนการ
ดาเนินงานด้านพลังงานทุกปี
เพื่อให้การดาเนินการอนุรกั ษ์พลังงานเป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด บริษัทจึงได้มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ มา 2
คณะ เพื่อรับผิดชอบดูแลการจัดการพลังงานในบริษัท ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
1. คณะทำงำนกำรจัดกำรพลังงำน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี ้
(1) จัดหาแนวทางการจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ดา้ นการอนุรกั ษ์พลังงานและลดค่าใช้จ่าย
ของการดาเนินงานตามนโยบายของบริษัท
(2) อบรมสร้างจิตสานึกด้านการอนุรกั ษ์พลังงาน และแนวทางการปฏิบตั ิอย่างมีส่วนร่วมของพนักงาน
ภายในองค์กร
(3) ตรวจติดตามการปฏิบตั ิการจัดการพลังงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็ นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาขององค์กร
(4) สรุปผลการดาเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กร พร้อมทัง้ ประชาสัมพันธ์ให้แก่พนักงานได้รบั
ทราบอย่างสม่าเสมอ
(5) นาเสนอผลงานที่ได้รบั จากการจัดการพลังงาน และแนวทางการดาเนินงานให้แก่เจ้าของ
หรือผูบ้ ริหารได้รบั ทราบ พร้อมทัง้ ผูบ้ ริหารต้องมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมาย และปรับปรุง
แผนการทางานที่เหมาะสมด้วย
(6) สนับสนุนให้เจ้าของหรือผูบ้ ริหารมีส่วนร่วมและส่งเสริมการดาเนินการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.
การส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน เพื่อเป็ นไปตามข้อกาหนดกฎหมาย
2. คณะผู้ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนภำยในองค์กร ทาหน้าที่ เป็ นผู้ตรวจสอบการดาเนินการจัด
การพลังงาน เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการจัดการพลังงานของบริษั ท รวมถึงการประเมินความรับ ผิดชอบด้านอนุรกั ษ์
พลังงานของส่วนพืน้ ที่ต่างๆ ในการดาเนินการจัดการพลังงาน
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11.

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง

บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ซึ่งพนักงานทุกคนของบริษัทมีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกัน
โดยมีการกาหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ อานาจการดาเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดาเนินงาน การบริหาร การกากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไป
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลสาเร็จของงานจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี ้
1. กลยุทธ์และเป้าหมาย ได้กาหนดไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจ (Mission) ของบริษัท
2. ผลการปฏิบตั ิงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่กี าหนดไว้ โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า
3. รายงานข้อมูลที่มีสาระสาคัญ ทัง้ ด้านการเงิน การบริหาร และการดาเนินงาน มีความถูกต้องเชื่อถือได้
4. การดาเนิน งานและการปฏิ บัติงาน เป็ นไปตามนโยบาย กฎ ระเบี ยบและข้อกาหนดที่สอดคล้องกับ กฎหมายและ
ข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
5. มีความปลอดภัยของทรัพย์สิน บุคลากร รวมทัง้ ข้อมูลในระบบสารสนเทศ
6. มีการกากับดูแลและการบริหารจัดการที่เหมาะสมมีประสิทธิผล
7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง

11.1ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง
คณะเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่
จัดทาขีน้ โดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ซี่งได้ปรับ ปรุ ง Framwork ใหม่ตามแบบของ
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยแบบประเมินนีไ้ ด้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
สรุปผลแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ได้ว่าบริษัทมีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่เพียงพอและ
เหมาะสมตามแบบประเมินความเพียงพอ ครอบคลุม 5 หัวข้อหลัก ตามหลักการของ COSO โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. กำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment)
บริษัทมีโครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิ ดชอบของแต่ละฝ่ ายอย่างชัด เจน เพื่อประโยชน์ในการติ ดตาม
ตรวจสอบในการดาเนินงาน และมีการปรับปรุ งระบบงานย่อยเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่รดั กุม และลดการทางานที่ซา้ ซ้อน
เพื่อให้ทกุ ฝ่ ายปฏิบตั ิงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน นอกจากนีย้ งั ได้กาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนในแต่ละปี โดย
คานึงถึงปั จจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแข่งขัน
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2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามลักษณะของกิจการความเหมาะสมและประเภทของความเสี่ยงโดย
ประเมินจากปั จจัยภายใน ภายนอก เพื่อหามาตรการป้องกัน และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อกิจการและ
พนักงานที่องค์กรยอมรับได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทเป็ นสาคัญ
3. กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน (Control Activities)
บริษัทกาหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ ายบริหารตามลาดับขั้นอย่างชัดเจน รวมถึงกาหนด
อานาจในการบริหารงานและอนุมตั ิรายการของแต่ละระดับตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
บริษั ท เพื่ อ ให้มี ค วามโปร่ง ใส ดูแ ลผลประโยชน์ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น และผู้มี ส่ ว นได้เสี ย และไม่ ก่ อ ให้เกิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์และผลประโยชน์ทบั ซ้อน
4. ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล (Information & Communication)
บริษัทมีการบริหารงานโดยนาสารสนเทศที่ทันสมัยและมีระบบการสื่อสารภายใน ภายนอกองค์ กร ที่รวดเร็ว
ทันสมัย และมีประสิทธิ ภาพ สามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว และได้มีการพัฒ นาสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุน
องค์กรให้มีความคล่องตัวและเพิ่มศักยภาพในระบบงานและตอบสนองต่อการเติบโตของบริษัทที่เห็นได้อย่างชัดเจน
5. ระบบกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำน (Monitoring Activities)
บริษัทมีระบบการประเมินและติดตามผลการดาเนินงานที่ดี เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่า มาตรการและระบบการควบคุม
ภายในนั้นมี ประสิท ธิ ผลอยู่เสมอสามารถตอบสนองต่ อการเปลี่ย นแปลงได้อย่างเหมาะสม ทัน เวลา และบริษั ท ได้จัดให้
พนักงานระดับหัวหน้างานมีการติดตามผลการปฏิ บัติงานของผู้ใต้บังคับบัญ ชา และยังจัดให้มีการตรวจประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี ้ ฝ่ ายบริหารใส่ใจต่อการบริหารจัดการที่รวดเร็วและสัมฤทธิ์ผลตรงตามเป้าหมาย สามารถรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจนและสม่าเสมอ

11.2 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท
คณะกรรมการบริษั ท ได้ให้ค วามสาคัญ ในการจัด ให้มี ระบบการควบคุม ภายในและการตรวจสอบภายใน โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน ให้ดแู ลและสอบทานระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอและถูกต้องตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และ
ถูกต้องเชื่อถือได้ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานระบบการปฏิบตั ิงานในฝ่ ายต่าง ๆ รายงานตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ
ของบริษัทอย่างคุม้ ค่าสมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุมด้านการดาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิ นที่มีความถูกต้อง เชื่อถือ
ได้และทันเวลา รวมทัง้ การปฏิบตั ิตามนโยบาย และให้เป็ นไปตามข้อกาหนดกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ มีการ
ทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหุน้
บนพืน้ ฐานความเป็ นธรรมของผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการ
พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทใน
กรณีท่เี กิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

88 |

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

รับรองความถูกต้อง..........................................

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผล
การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทสาหรับปี 2562
โดยทาการทบทวนในแบบประเมิ นความเพียงพอของระบบควบคุม ภายในสาหรับบริษั ทจดทะเบีย นที่สานักงาน ก.ล.ต.
กาหนด ซึ่งจัดทาขึน้ ตามแนวคิดของ COSO จากผลการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทเห็นว่า บริษัทมีมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานโดยส่วนใหญ่สอดคล้องตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผูต้ รวจสอบภายใน
รวมทั้งพิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินของ COSO ปี 2013 แล้ว ไม่พบประเด็นหรือ
ข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ แสดงให้เห็นว่าบริษัท ให้ความสาคัญ ต่อการควบคุมภายใน
สามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ได้ว่าบริษัท มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็ นไปอย่างมีอิสระ เพียงพอ เหมาะสม
และมีประสิทธิผล การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ มีการประสานงานที่ดีกับฝ่ าย
จัดการและผูส้ อบบัญชี และให้การสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นอย่างดี
คณะกรรมกำรตรวจสอบ แสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระพิจารณาเห็นชอบต่อระบบการควบคุมภายในของ
บริษัท โดยทาหน้าที่พิจารณาการบริหารงาน การดาเนินงานองค์กร ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงิน ให้คาปรึกษา
ต่างๆ และประเมินงานตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการบริษัทบริหารจัดการองค์กรให้มีการปฏิ บตั ิตามหลักการที่
เหมาะสม เพื่อให้มีการปฏิบตั ิงานสอดคล้องกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ผู้ตรวจสอบภำยใน มีหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน
โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ในสาระสาคัญอย่าง
เพียงพอ เพื่อให้มีระบบงานหรือกระบวนการทางาน มีการจัดการอย่างเป็ นระบบ และมีประสิทธิภาพ ทั้งนีผ้ บู้ ริหารทุกส่วน
งานมีส่วนร่วมในการพิจารณาวิธีการปรับปรุง/แก้ไขให้มีวิธีการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องนโยบายบริษัท และมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ

11.3หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท
ชื่อหัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน : นายคมวุฒิ พรนราดล
ปั จจุบัน: เป็ นพนักงานของ บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษัทใหญ่โดยได้รบั
มอบหมายให้เป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน) รายละเอียดข้อมูลของผูด้ ารงตาแหน่ง
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท (โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน
อานาจ-หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
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2. สอบทานให้บ ริษั ท มี ระบบการควบคุม ภายใน (INTERNAL CONTROL) และระบบการตรวจสอบภายใน
(INTERNAL AUDIT) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณบุคลากร
และความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย
ความดี ความชอบ และการเลิ กจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่น ใดที่ รบั ผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
จากอานาจ - หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 2. จะเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบมี
อานาจในการแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งนายคมวุฒิ พรนราดล
เป็ นบุคคลที่ค ณะกรรมการตรวจสอบให้ค วามเห็น ว่ าเป็ น ผู้เหมาะสมและมีคุณ สมบัติในการดารงตาแหน่งหัวหน้างานผู้
ตรวจสอบภายในว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายในของบริษัทเอือ้ วิทยาจากัด (มหาชน)
นอกจากนี ้ นายคมวุฒิ พรนราดล ยังรับหน้าที่เป็ น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบด้วยอีกตาแหน่งหนึ่ ง

11.4 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง สาหรับการบริหารความเสี่ยง โดยตระหนักถึงความสาคัญ
ของการบริหารจัดการองค์กรที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโตและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินที่ม่นั คง
และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระดับที่เหมาะสม ดังนัน้ บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้มีการนาระบบการบริหาร
ความเสี่ ย งมาปฏิ บัติ โดยมี ก รอบการด าเนิ น งานและขั้น ตอนการบริห ารความเสี่ ย งสอดคล้อ งกับ หลัก เกณฑ์ข อง The
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) ซึ่งเป็ นมาตรฐานสากล เพื่อให้
ผูเ้ กี่ยวข้องมีความเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยงและนาไปประยุกต์ ใช้ได้อย่างเหมาะสมโดยมีกรอบนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงและแผนดาเนินการที่ได้รบั อนุมตั ิจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
ดังนี ้
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร
1. กาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็ นความรับผิดของพนักงานในทุกระดับชัน้ ที่ตอ้ งตระหนักถึงความเสี่ยง ที่มีใน
การปฏิบตั ิงานในหน่วยงานของตนและองค์กร และต้องให้ความสาคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่
ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
2. กาหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง กาหนดตัวชีว้ ดั ความเสี่ยง แนวทางการ
ป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึน้ รวมถึงติดตามและประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งจัดทารายงานที่เกี่ ยวกับความเสี่ยงตามกรอบการดาเนินงานและขั้นตอนการ
บริหารความเสี่ยง
3. กาหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ ยงเป็ นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการ
ดาเนินงานของบริษัท
4. เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องรายงานความ
เสี่ยงนัน้ ให้ผทู้ ่เี กี่ยวข้องรับทราบโดยทันทีเพื่อดาเนินการจัดการกับความเสี่ยงนัน้ ต่อไป
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5. มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการและแนวทางการบริหารความเสี่ยงแก่ผบู้ ริหาร
และพนัก งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เป็ น การปลูก ฝั งสร้างนิ สัย ให้บุ ค ลากรทุก ระดับ ขององค์ก รได้ต ระหนัก ถึ ง
ความสาคัญและความมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดาเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้เป็ นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมที่นาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation)
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดประชุมทั้งหมด 9 ครัง้ โดยมีกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็ น
ตัวแทนของแต่ละฝ่ ายงานเข้าประชุม และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้สรุปผลการประชุมรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมี ข้อสรุ ป จากผลการประชุมคื อมีการระบุและประเมิ นความเสี่ยงของแต่ละฝ่ ายที่ อาจมี ผลกระทบต่ อการ
ประกอบการของบริษัท รวมทัง้ ได้แนะนาให้หน่วยงานต่างๆ กาหนดตัววัด (KPI) และวัตถุประสงค์ท่เี หมาะสม
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12.

รำยกำรระหว่ำงกัน

1. กำรเปิ ดเผยข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกัน มีดังนี้
บริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน

มูลค่ำ
ลักษณะควำมสัมพันธ์ ประเภทรำยกำร รำยกำร
(ล้ำนบำท)

บริษัท แคปปิ ทอล
เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค์ จากัด
(มหาชน)
บริษัท อีเอ็มซี จากัด
(มหาชน)

เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
โดยมีผถู้ ือหุน้ ร่วมกัน

บริษัท ดับเบิลยูเจซี
เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด

เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
โดยมีผถู้ ือหุน้ ร่วมกัน

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
จากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็นเนซอล จากัด

เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
โดยมีผถู้ ือหุน้ ร่วมกัน
เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
โดยมีผถู้ ือหุน้ ร่วมกัน

เป็ นบริษัทใหญ่

ควำมจำเป็ นและควำม
สมเหตุสมผล
ค่าบริการตรวจสอบภายในอื่นๆ
เงินกูย้ ืมระยะสัน้
ธุรกิจปกติ
และซือ้ ขายในราคาตลาด

ค่าบริการ
ดอกเบีย้ จ่าย

7.73
4.73

รับจ้างทาของ

35.20

ขายสินค้า
ค่าเช่า
ค่าจ้างเหมา

1.4
20.38

ดอกเบีย้ จ่าย

1.49

เงินกูย้ ืมระยะสัน้

ดอกเบีย้ จ่าย

4.22

เงินกูย้ ืมระยะสัน้

ธุรกิจปกติ
และซือ้ ขายในราคาตลาด

2. ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน
การรับจ้างทาของ และขายสินค้าให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันในปี ท่ผี ่านมาทัง้ หมดเป็ นการดาเนินธุรกิจตามปกติของ
บริษัท โดยทาการซือ้ และขายในราคาตลาด
3. นโยบำยและแนวโน้มในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
ยังไม่มีนโยบาย

92 |

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

รับรองความถูกต้อง..........................................

ส่วนที่ 3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
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13.

ข้อมูลทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ

13.1 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ป

รายงานของผูส้ อบบัญชีสาหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ในปี 2562 ตรวจสอบโดย ดร.เกียรติ
นิยม คุณติสขุ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4800 ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย่างมีเงื่อนไข ว่างบ
การเงินรวมของบริษัท เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อ ย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 และงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่สี าคัญ เห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึน้ ต่องบการเงิน
รวมสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขวรรคแรก และ
ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิ ดขึ น้ ต่ อตัวเลขเปรี ยบเที ยบในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ สาหรับปี สิ น้ สุด
31 ธันวาคม 2562 จากเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขวรรคที่สอง งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินของ บริษัท เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท เอือ้ วิทยา
จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดสาหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รายงานของผูส้ อบบัญชีสาหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ในปี 2561 ตรวจสอบโดย ดร.สุวจั ชัย
เมฆะอานวยชัย ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 6638 ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย่างไม่มเี งื่อนไข ว่างบ
การเงินรวมของบริษัท เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
และผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี
สิน้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รายงานของผูส้ อบบัญชีสาหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ในปี 2560 ตรวจสอบโดย นายพิสิฐ
ทางธนกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4095 ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ว่างบ
การเงินรวมของบริษัท เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
และผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี
สิน้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้จัดทาขึน้
ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกาหนดให้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และบันทึกบัญชีดว้ ย
ความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทที่ตอ้ ง
สะท้อนผลการดาเนินงานที่เป็ นจริงของบริษัทและบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในด้านคุณภาพของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท โดย
ให้มีการสอบทานข้อมูลทางการเงิน และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน มีคาอธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิ นรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระ กากับดูแลคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่ามีการ
บันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ที่รกั ษาไว้ซ่งึ ทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุทุจริตหรือการ
ดาเนินการที่ผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้
แสดงไว้ในรายงานประจาปี นีแ้ ล้ว
จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว ตลอดจนผลการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาต งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ของบริษัท เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ได้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงาน
เฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

-วุฒิชยั ลีนะบรรจง(นายวุฒชิ ยั ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริษัท
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13.1.1 งบกำรเงิน
บริษัท เอือ้ วิทยำ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
สินทรัพย์
รำยกำร
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จดั ประเภทเป็ น
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากที่ติดภาระคา้ ประกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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2562 (งบกำรเงินรวม)
มูลค่ำ
(%)
(ล้ำนบำท)

2561 (งบกำรเงินรวม)
มูลค่ำ
(%)
(ล้ำนบำท)

2560 (งบกำรเงินรวม)
มูลค่ำ
(%)
(ล้ำนบำท)

312.51
155.64
8.06
238.24
27.83

13.59
6.77
0.35
10.36
1.21

69.07
0.88
578.51
8.68
369.34
18.13

2.35
0.03
19.66
0.30
12.55
0.62

103.12
0.87
648.66
8.86
596.32
33.87

2.90
0.02
18.21
0.25
16.74
0.96

1,136.81
1,879.09

49.42
81.69

152.17
1,196.78

5.17
40.68

1,391.70

39.08

22.78
32.69
331.84
1.79
32.19
421.26
2,300.35

0.99
1.42
14.43
0.08
1.40
18.31
100.00

53.04
133.19
1,298.85
172.47
54.36
33.19
1,745.10
2,941.88

1.80
4.53
44.15
5.86
1.85
1.13
59.32
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
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บริษัท เอือ้ วิทยำ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม
หนีส้ นิ และส่วนของผู้ถือหุ้น
รำยกำร

2562 (งบกำรเงินรวม)
มูลค่ำ
(%)
(ล้ำนบำท)

2561 (งบกำรเงินรวม)
มูลค่ำ
(%)
(ล้ำนบำท)

2560 (งบกำรเงินรวม)
มูลค่ำ
(%)
(ล้ำนบำท)

หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบริษัทอื่น
หุน้ กูร้ ะยะยาวที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ประมาณการหนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินที่รวมในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจาหน่ายที่จดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
หนีส้ ินหมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
หุน้ กูร้ ะยะยาว
หนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนีส้ ินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 19,071,197,130 หุน้ มุลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท)
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 13,162,525,880 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท ชาระครบแล้ว
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 13,162,517,864 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท ชาระครบแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนเกินจัดสรร-ใบสาคัญแสดงสิทธิ
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ผลกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการตีมลู ค่าที่ดิน
ผลต่างสะสมจากการแปลงค่างบการเงิน
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อย
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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346.65
254.50
49.00
300.00
1.38
64.69
425.31
7.42
1,448.95

15.07
11.06
2.13
13.04
0.06
2.82
18.49
0.32
62.99

62.73
543.46
238.50
39.50
6.83
35.45
926.47

2.13
18.47
8.11
1.34
0.23
1.21
31.49

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

300.00
1.22
35.01
40.48
376.71
1,825.66

13.04
0.05
1.52
1.76
16.37
79.36

600.00
2.17
74.95
37.28
714.40
1,640.87

20.40
0.07
2.55
1.27
24.29
55.78

9.02
42.92
38.95
90.89
1,662.64

0.25
1.21
1.09
2.55
46.67

1,907.12
1,316.25

1,907.12

1,907.12

57.22
1,316.25

44.74

1,316.25

36.96

264.33
310.00

11.49
13.48

264.33
310.00

8.99
10.54

264.33
310.00

7.42
8.70

17.91
(1,642.42)

0.78
(71.40)

17.91
(836.64)

0.61
(28.44)

17.86
(271.66)

0.50
(7.63)

223.92

9.74

223.92

7.61

223.92

6.31

0.54
(7.19)
483.34
(8.65)
474.69
2,300.35

0.02
(0.31)
21.02
(0.38)
20.64
100.00

0.17
(7.19)
1,288.74
12.27
1,301.01
2,941.88

0.01
(0.24)
43.81
0.41
44.22
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

รับรองความถูกต้อง.......................................

บริษัท เอือ้ วิทยำ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม

รำยกำร
รำยได้
รายได้จากงานโครงการ
รายได้จากการขายสินค้าอุตสาหกรรม
รายได้จากการขายสินค้าอื่น
รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ำใช้จ่ำย
ต้นทุนงานโครงการ
ต้นทุนขายสินค้าอุตสาหกรรม
ต้นทุนขายสินค้าอื่น
ต้นทุนขายไฟฟ้า
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ำใช้จ่ำย
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ขำดทุนก่อน(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
ขำดทุนสำหรับปี
กำไรเ(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี -สุทธิจากภาษี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำรแบ่งปั นกำไร (ขำดทุน) รวม
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำรแบ่งปั นกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ขำดทุนต่อหุ้น
ขำดทุนส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นขั้น
พืน้ ฐำน
ขำดทุนส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นปรับลด
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2562 (งบกำรเงินรวม)
มูลค่ำ
(%)
(ล้ำนบำท)

2561 (งบกำรเงินรวม)
มูลค่ำ
(%)
(ล้ำนบำท)

2559 (งบกำรเงินรวม)
มูลค่ำ
(%)
(ล้ำนบำท)

644.63
8.30
459.62
10.77
1,123.32

57.39
0.74
40.92
0.96
100.00

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

822.15
6.68
11.43
495.64
4.50
83.69
374.49
69.37
1,867.95
(28.93)
(773.56)
(48.82)
(822.38)

73.19
0.59
1.02
44.12
0.40
7.45
33.34
6.18
166.29
(2.58)
(68.86)
(4.35)
(73.21)

1,138.08
9.44
38.36
454.20
5.44
97.01
302.09
67.70
2,112.32
(9.36)
(609.41)
11.38
(598.03)

75.26
0.62
2.54
30.03
0.36
6.41
19.98
4.48
139.68
(0.62)
(40.30)
0.73
(39.55)

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)

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)

(3.94)
(826.32)

(0.35)
(73.56)

0.46
(597.57)

0.03
(39.51)

37.63
(235.94)

2.74
(17.21)

(801.30)
(21.08)
(822.38)

(71.33)
(1.88)
(73.21)

(564.93)
(33.10)
(598.03)

(37.36)
(2.19)
(39.55)

(250.97)
(22.60)
(273.57)

(18.30)
(1.65)
(19.95)

(805.41)
(20.91)
(826.32)

(71.70)
(1.86)
(73.56)

(564.60)
(32.96)
(597.56)

(37.33)
(2.18)
(39.51)

(213.37)
(22.58)
(235.95)

(15.56)
(1.65)
(17.21)

(0.0609)

(0.0429)

(0.0191)

(0.0609)

(0.0429)

(0.0191)

รับรองความถูกต้อง.......................................

บริษัท เอือ้ วิทยำ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
รำยกำร

2562 (งบกำรเงินรวม)
มูลค่ำ
(%)
(ล้ำนบำท)

2561 (งบกำรเงินรวม)
มูลค่ำ
(%)
(ล้ำนบำท)

2560 (งบกำรเงินรวม)
มูลค่ำ
(%)
(ล้ำนบำท)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ จ่าย
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ(กลับรายการ)
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุน(กาไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึน้ จริง
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและใบสาคัญแสดงสิทธิ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จดั ประเภท
เป็ นสินทรัพย์ทีถือไว้เพือขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของความนิยม
ขาดทุนจากสัญญางานโครงการสร้างภาระ
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(773.56)

825.04

(609.41)

278.73

(297.05)

332.12

(1.54)
60.40
12.53
43.92
25.01
8.42
1.10

1.64
(64.42)
(13.36)
(46.84)
(26.67)
(8.98)
(1.17)

0.76

(0.81)

(1.40)
67.67
(13.83)
22.71
106.88
48.56
3.22
0.54
15.56

0.64
(30.95)
6.33
(10.39)
(48.88)
(22.21)
(1.47)
(0.25)
(7.16)

-

-

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)
-

69.87
116.20
99.69
64.69
28.93

(74.52)
(123.93)
(106.32)
(69.00)
(30.86)

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)

(243.58)

259.80

(71.98)

32.93

62.12

(69.46)

337.62
73.14
(0.10)
0.40
(158.59)
(6.60)
(17.80)
(15.51)

(360.09)
(78.01)
0.11
(0.43)
169.14
7.04
18.98
16.54

84.65
204.27
17.35
0.16
(7.42)
(4.89)
4.30
226.45

(38.72)
(93.43)
(7.94)
(0.07)
3.39
2.24
(1.97)
(103.57)

(175.14)
(178.99)
(17.87)
0.01
242.85
(6.32)
12.54
(60.80)

195.82
200.12
19.98
(0.01)
(271.52)
7.07
(14.02)
67.98

1.17
(52.49)
(26.93)
(93.76)

(1.25)
55.99
28.72
100.00

0.73
21.47
(3.96)
(26.04)
218.64

(0.33)
(9.82)
1.81
11.91
(100.00)

8.61
21.26
(45.23)
(13.28)
(89.44)

9.63
23.77
(50.57)
(14.85)
100.00

กำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ ินดำเนินงำน
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึน้ ) ลดลง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น เพิ่มขึน้
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจากการดาเนินงาน
รับดอกเบีย้
เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้
จ่ายดอกเบีย้
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงำน
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รับรองความถูกต้อง.......................................

บริษัท เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
รำยกำร
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจา
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคา้ ประกันเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ อุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิจากเงินสดทีไ่ ด้รบั
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จดั ประเภทเป็ น สินทรัพย์ที่
ถือไว้เพื่อขาย
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

2562 (งบกำรเงินรวม)
มูลค่ำ
(%)
(ล้ำนบำท)

2561 (งบกำรเงินรวม)
มูลค่ำ
(%)
(ล้ำนบำท)

2560 (งบกำรเงินรวม)
มูลค่ำ
(%)
(ล้ำนบำท)

0.88
5.05
(15.63)
(0.73)
0.95
0.19
152.17

(0.62)
(3.53)
10.94
0.50
(0.66)
(0.13)
(106.50)

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

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

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

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

0.19
142.88

(0.13)
(100.00)

(153.59)

(100.00)

(237.37)

(100.00)

เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบริษัทอื่น
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
เงินสดจ่ายคืนหุน้ กู้
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบริษัทอื่น
เงินสดจ่ายคืนหนีส้ นิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน

(17.34)
300.00
116.00
30.50
34.23
330.00
(300.00)
(45.40)
(100.00)
(21.00)
(6.94)
(23.68)
296.37

5.85
(101.22)
(39.14)
(10.29)
(11.55)
(111.35)
101.22
15.32
33.74
7.09
2.34
7.99
(100.00)

(0.60)
600.00
80.00
70.00
(800.00)
(10.00)
(30.50)
(8.01)
(99.11)

(0.61)
605.39
80.72
70.63
(807.18)
(10.09)
(30.77)
(8.09)
(100.00)

17.94
168.50
80.00
-

72.40
(679.84)
322.84
-

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึน้ สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุม่ สินทรัพย์ที่จะจาหน่ายที่จดั
ประเภทเป้นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

345.49
69.07
(102.05)

(34.05)
103.12
0.01
-

(351.60)
454.72
-

312.51

69.07

103.12

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิน้ ปี
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(280.00)
(11.22)
(24.78)

(1,129.94)
(45.28)
(100.00)

13.1.2 อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
บริษัท เอือ้ วิทยำ จำกัด (มหำชน)
อัตรำส่วนทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ ตำมงบกำรเงินรวม ณ 31 ธันวำคม
สำหรับปี สิน้ สุด 31 ธันวำคม
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน

2562

2561

2560

(เท่า)

1.30

1.29

0.89

(เท่า)

0.32

0.70

0.48

อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (D/E Ratio)

(เท่า)

3.85

1.26

0.88

อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทใหญ่ (D/E Ratio)

(เท่า)

3.78

1.27

0.90

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ (Interest Coverage)

(เท่า)

(9.73)

(7.86)

(4.52)

อัตรากาไรขัน้ ต้นต่อรายได้ (Gross Profit Margin)

(%)

(18.93)

(8.45)

4.73

อัตรากาไรสุทธิต่อรายได้ (Net Profit Margin)

(%)

(73.21)

(39.55)

(19.95)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ( Return on Assets)

(%)

(0.29)

(0.18)

(0.07)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (Return to Equity)

(%)

(162.96)

(46.84)

(15.65)

อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนีก้ ารค้า (Accounts Receivable Turnover) (เท่า)

3.51

3.10

3.72

ระยะเวลาในการเก็บหนี ้ (Average Collection Period)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover )

(วัน)
(เท่า)

104
3.72

117
3.19

98
2.50

ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ย (Average Sales Period)

(วัน)

98

114

146

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover)

(เท่า)

(233.11)

(46.92)

(19.26)

(เท่า)

(33.63)

(20.71)

(8.34)

บาท

(0.0609)

(0.0429)

(0.0191)

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio)
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน (Leverage Ratio)

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรทำกำไร (Profitability Ratio)

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน (Activity Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover)
ข้อมูลต่อหุ้น
กาไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ (Earnings(Loss) per Share)
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14.

กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร

โครงสร้ำงรำยได้
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมสาหรับปี 2562 ปี 2561 และ ปี 2560 สรุปดังนี ้
โครงสร้ำงรำยได้

เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง
เสาโทรคมนาคม
โครงสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย
โครงเหล็กทั่วไป
บริการงานชุบสังกะสี
จัดจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
จัดจาหน่ายสินค้าอื่น
จัดจาหน่ายไฟฟ้า
รายได้อื่น
รวม

ปี 2562
(ล้านบาท)

530.96
16.44
53.02
38.73
5.48
8.30
459.62
10.77
1,123.32

%

ปี 2561
(ล้านบาท)

47.27
878.54
1.46
41.84
4.72
74.37
3.45
31.57
0.49
0.27
0.74
10.42
7.96
40.92
422.87
0.96
44.43
100.00 1,512.27

%

ปี 2560
(ล้านบาท)

58.09
716.44
2.77
134.07
4.92
70.04
2.09
2.62
0.02
0.71
0.69
11.31
0.53
30.72
27.96
355.39
2.94
49.92
100.00 1,371.22

หมำยเหตุ : รายได้อื่นประกอบด้วยรายได้จากการขายเศษวัตถุดิบ ,ดอกเบีย้ รับและกาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สินเป็ นต้น

งำนทีย่ ังไม่ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั มีงานโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการและคาดว่าจะส่งมอบงาน
ทัง้ หมดในปี 2563 มีดงั นี ้
ชื่อโครงกำร
เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง
เสาโทรคมนาคม
งาน สถานีไฟฟ้าย่อย
งานโครงเหล็กทั่วไป
รวม
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ปริมำณงำน
(ตัน)
1,355
4
245
22
1,626

มูลค่ำงำนทีย่ ัง
ไม่ส่งมอบ
(ล้ำนบำท)
58,549
0.116
11.375
0.249
70.289
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%

52.25
9.78
5.11
0.19
0.05
0.82
2.24
25.92
3.64
100.00

สรุ ปภำพรวมธุรกิจทีส่ ำคัญ
ปี 2562 เป็ น ปี ท่ี บ ริ ษั ท มี ก ารปรับ เปลี่ ย นโครงสร้า งการบริ ห ารและกลยุ ท ธ์ใ นการบริ ห ารจัด การ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจและสร้างความเติบโตให้กับบริษัทโดยบริษัทปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจ
หลักที่บริษัทมีความรูค้ วามชานาญมากว่า 50 ปี ซึ่งคือธุรกิจเสาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคมและลดการ
ลงทุนในธุรกิจที่บริษัทมีความชานาญน้อยกว่า เช่น ธุรกิจพลังงานทดแทนและหมุนเวียน เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ ในปี 2562 บริษัทตัดสินใจหยุดการดาเนินงานของบริษัทย่อย ที่สร้างผลขาดทุนลง 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท พารา
ไดซ์ กรีน เอนเนอยี่ จากัด (ดาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ)และ บริษัท ยูดบั บลิวซีซี (กัมพูชา) จากัด และพิจารณา
จัดประเภทของสินทรัพย์ในงบการเงินรวมใหม่อนั เป็ นผลมาจากการแนวทางการขายเงินลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
เนื่องจากบริษัทไม่มีความรูค้ วามชานาญในธุรกิจพลังงานเท่าที่ควร ทาให้โรงไฟฟ้าบางโรงมีระยะเวลาในการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงเกินกว่าที่วางแผนไว้ รวมทัง้ ลดภาระหนีส้ ินของบริษัท และนาเงินที่ได้นนั้ ไปลงทุนในธุรกิจหลักที่มีผลตอบแทนที่
ดีกว่า เป็ นการช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจและสร้างความเติบโตให้กบั บริษัทต่อไป

ผลกำรดำเนินงำน
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ผลการดาเนินงาน

เพิ่ม (ลด)

2561

สาหรับปี 2562 (ล้านบาท)

2562

ใหม่

เดิม

%

1,112.54

1,467.84

1,467.84

-24.21%

10.77

44.43

44.43

-75.76%

1,123.31

1,512.27

1,512.27

-25.72%

1,335.90

1,640.08

1,465.28

-20.76%

(212.59)

(127.81)

46.99

-180.42%

88.19

102.45

102.45

-13.92%

(300.78)

(230.26)

(55.46)

127.14%

303.87

191.36

243.49

46.21%

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม

70.62

52.14

9.36

197.48%

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

28.93

9.36

9.36

209.11%

ต้นทุนทางการเงิน

69.37

67.70

67.70

2.47%

(773.56)

(550.81)

(385.37)

57.80%

(48.82)

11.38

11.38

-528.97%

(822.38)

(539.43)

(373.99)

75.66%

รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้อนื่
รวมรายได้
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ
กาไร (ขาดทุน) ขัน้ ต้น
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยที่ไม่เกี่ ยวข้องกับการดาเนินงาน

กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ (ค่าใช้จา่ ย) รายได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

(4.48)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

0.54

0.46

0.46

17.15%

(826.32)

(538.97)

(373.53)

76.93%

(801.30)

(564.93)

(389.80)

60.64%

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)สุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั

รำยได้
รายได้
สาหรับปี 2562 (ล้านบาท)
รายได้จากงานโครงการ
รายได้จากการขายสินค้าอุตสาหกรรม

2562
644.63
8.30

รายได้อนื่
รวมรายได้

%

ใหม่

57.39% 1,026.59

%

เดิม

67.88% 1,026.59

%

%

67.88%

-37.21%

0.69%

-20.40%

0.74%

10.42

0.69%

10.42

0.00%

7.96

0.53%

7.96

459.62

40.92%

422.87

27.96%

422.87

27.96%

8.69%

10.77

0.96%

44.43

2.94%

44.43

2.94%

-75.76%

1,123.31 100.00% 1,512.27 100.00% 1,512.27

100.00%

-25.72%

รายได้จากการขายสินค้าอืน่
รายได้จากการขายไฟฟ้า

เพิ่ม (ลด)

2561

0.53% -100.00%

รายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจากรายได้จากงานโครงการเสาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคมและ
รายได้จากการขายไฟฟ้า โดยในปี 2562 มีจานวนเท่ากับ 644.6 ล้านบาท และ1,026.59 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
สัดส่วนเท่ากับร้อยละ 57.39 และ 40.92 ของรายได้รวม ตามลาดับ
สาหรับปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมทัง้ สิน้ 1,123.31 ล้านบาท ลดลงจาก 1,512.27 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 คิด
เป็ นอัตราลดลงร้อยละ 25.72
รายได้จากงานโครงการเสาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคมลดลงในสัด ส่วนร้อ ยละ 37.2 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี ก่อน อันเนื่องมาจากลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทประสบปั ญหาในการเวนคื นที่ดินเพื่อติดตัง้ เสาส่งไฟฟ้า
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ส่งผลให้แผนการผลิตและส่งมอบถูกเลื่อนออกไปจากกาหนดการเดิมที่จะต้องส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 เป็ นช่วง
กลางปี 2563
รายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ในสัดส่วนร้อยละ 8.69 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อนอันเนื่องมาจากมีการปรับปรุ ง
เครื่องจักรเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ทาให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จานวนหน่วยเพื่อจาหน่าย
มากขึน้
รายได้จากการขายสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงในสั ดส่วนร้อยละ 20.40 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อนเนื่องจากความ
ต้องการสินค้าในหมวดนีล้ ดลง
รายได้อื่นประกอบไปด้วย รายได้จากการขายเศษเหล็กและเศษสังกะสีรายได้จากการให้เช่าเครื่องจักร และรายได้
ดอกเบีย้ รับจากเงินให้กยู้ ืมแก่บริษัทย่อย

ต้นทุนขำย
ต้นทุนขาย
สาหรับปี 2562 (ล้านบาท)
ต้นทุนงานโครงการ
ต้นทุนการขายสินค้าอุตสาหกรรม
ต้นทุนการขายสินค้าอืน่
ต้นทุนการขายไฟฟ้า
รวมต้นทุนขายและบริการ

เพิ่ม (ลด)

2561
2562

% ต่อยอดขาย

ใหม่

% ต่อยอดขาย

เดิม

% ต่อยอดขาย

%

822.15

127.54%

1,138.08

110.86%

963.28

93.83%

16.68%

6.68

80.53%

9.44

90.62%

9.44

90.62%

-10.09%

11.43

38.36

38.36

0.00%

495.64

107.84%

454.20

107.41%

454.20

107.41%

0.43%

1,335.90

118.93%

1,640.08

108.45%

1,465.28

96.89%

-20.76%

สัดส่วนต้นทุนงานโครงการเสาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคมต่อยอดขายในปี 2562 สูงขึน้ เป็ น
สัดส่วน ร้อยละ 16.68 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน อันเป็ นผลมาจาก การเลื่อนแผนการผลิตและส่งมอบของลูกค้าออกไป
จากกาหนดการเดิม ทาให้บริษัทต้องแบกภาระต้นทุนค่าแรงและโสหุย้ การผลิตเป็ นระยะเวลาหนึ่ง ประกอบกับบริษัทได้รบั
งานโครงการที่ มี ข้อ ก าหนดให้บ ริษัท ต้อ งท าการจัด กลุ่ม ประเภทเสาให้ก่อ นส่ ง มอบ จึ ง ท าให้มี ต ้น ทุน ค่า แรงและค่า
ดาเนินการเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม โครงการที่มีขอ้ กาหนดดังกล่าวจะครบกาหนดการส่งมอบทัง้ หมดภายในปี 2562 และ
เพื่อเป็ นการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ บริษัทมีนโยบายจะไม่รบั งานโครงการที่มีขอ้ กาหนดดังกล่าว
อีก
สัดส่วนต้นทุนการขายสินค้าอุตสาหกรรมต่อยอดขายในปี 2562 ลดลงเป็ นสัดส่วนร้อยละ 10.09 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี ก่อน อันเป็ นผลมาจากสัดส่วนการจาหน่ายสินค้าที่มีอตั รากาไรสูงมีมากขึน้
ต้นทุนการขายสินค้าอื่น เป็ นต้นทุนที่เกิดขึน้ จากการดาเนินธุรกิจไม้สบั ในประเทศกัมพูชา ซึ่งในขณะนีร้ ฐั บาลกัมพูชาได้
ออกคาสั่งระงับการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับป่ าไม้ท่ วั ทั้งประเทศเป็ นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุ งระบบปราบปรามและ
ป้องกันการค้าไม้เถื่อน
สัดส่วนต้นทุนการขายไฟฟ้าต่อยอดขายในปี 2562 เพิ่มขึน้ เป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.43 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อนอัน
เนื่องมาจากมีการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ที่อยู่ในภาวะใกล้เคียงกับปี ก่อน
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ค่ำใช้จ่ำย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
สาหรับปี 2562 (ล้านบาท)
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

เพิ่ม (ลด)

2561
% ต่อ
รายได้รวม
4.50
0.40%

2562

% ต่อ
รายได้รวม
5.44
0.36%

ใหม่

% ต่อ
รายได้รวม
5.44
-1.40%

เดิม

%
0.04%

83.69

7.45%

97.01

6.41%

155.60

-40.01%

1.04%

88.19

7.85%

102.45

6.77%

161.04

-41.40%

-13.92%

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมในปี 2562 เพิ่มขึน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.04 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน
สาเหตุหลักมาจากรายได้รวมที่ลดลง
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมในปี 2562 ลดลงในสัดส่วนร้อยละ 1.04 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน อัน
เป็ นผลมาจากการลดลงของเงินชดเชยพนักงานที่เกษียณอายุ

กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
ผลขาดทุนสุทธิในปี 2562 เท่ากับ 822.38 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จาก 598.02 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 คิดเป็ น
อัตราเพิ่มขึน้ ร้อยละ 59.99 ส่วนผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็ นของบริษัทเท่ากับ 801.30 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกันของ
ปี 2561 จานวน 564.93 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึน้ ร้อยละ 60.64
อย่างไรก็ตาม ผลขาดทุนดังกล่าวเป็ นผลขาดทุนจากการดาเนินงานเพียงจานวน 300.77 ล้านบาท นอกนัน้ เป็ นผล
ขาดทุนที่เกิดจากการบันทึกตามมาตรฐานบัญชีดงั นี ้
• การตั้งด้อยค่าของสินทรัพย์จานวน 137.66 ล้านบาท อันเนื่องมาจากบริษัทได้ทาการจัดประเภท
ของเงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าไปเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
• การตัง้ ด้อยค่าของเงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า จานวน 99.68 ล้านบาท
• การตัง้ ด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม จานวน 69.87 ล้านบาท
• ขาดทุนจากสัญญางานโครงการที่สร้างภาระ จานวน 64.69 ล้านบาท
• ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม จานวน 0.76 ล้านบาท
• ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ จานวน 1.83 ล้านบาท
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กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน
ฐานะทางการเงิน
สาหรับปี 2562 (ล้านบาท)

2562

2561

เพิ่ม (ลด)

หลังปรับปรุ ง ก่อนปรับปรุ ง

%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

1,879.09

1,196.79

1,371.59

49.75%

421.26

1,745.09

1,704.76

-77.65%

2,300.35

2,941.88

3,076.35

-20.85%

1,448.95

926.46

926.47

56.40%

376.72

714.40

674.07

-50.10%

1,825.67

1,640.86

1,600.54

11.55%

1,316.25

1,316.25

1,316.25

0.00%

ส่วนเกิ นมูลค่าหุน้

264.33

264.33

264.33

0.00%

ส่วนเกิ นจัดสรร - ใบสาคัญแสดงสิทธิ

310.00

310.00

310.00

0.00%

(1,624.52)

(818.73)

(643.93)

125.14%

217.27

216.89

216.89

0.17%

(8.65)

12.27

12.27

-170.49%

474.69

1,301.01

1,475.81

-55.99%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนีส้ นิ
หนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนีส้ นิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

กาไร (ขาดทุน) สะสม
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ ื อหุน้
ส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่ อยมีสินทรัพย์รวม จานวน 2,300.35 ล้านบาท ลดลงจาก 31 ธันวาคม
2561 เป็ นจานวน 641.53 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น ลดลงจาก 578.51 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือ 155.64
ล้านบาท คิดเป็ นจานวนทั้งสิน้ 422.87 ล้านบาท อันเนื่องมาจากมีการได้รบั ชาระจากลูกหนีก้ ารค้า ใน
ขณะเดียวกันลูกหนีก้ ารค้าที่เกิดขึน้ ใหม่ในปี นลี ้ ดลงอันเป็ นผลมาจากยอดขายที่ลดลง
• สินค้า คงเหลือ ที่ลดลงจาก 369.33 ล้า นบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือ 238.24 ล้า นบาท คิด เป็ น
จานวนทั้งสิน้ 131.09 ล้านบาท อันเนื่องมาจากมีการพิจารณาลดมูลค่าสินค้าคงเหลือค้างนาน และไม่
สามารถนาไปใช้งานได้แล้ว
• สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลงจาก 172.47 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือ 1.79 ล้านบาท คิดเป้น
จานวนทัง้ สิน้ 170.68 ล้านบาท เนื่องจากมีการพิจารณาลดมูลค่าเงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า
•
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เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคา้ ประกันลดลงจาก 53.04 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือ 22.75 ล้าน
บาท คิดเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 30.29 ล้านบาท อันเนื่องมาจากบริษัทได้รบั คืนเงินสดที่นาไปคา้ ประกันการออก
หนังสือคา้ ประกันโครงการ เนื่องจากบริษัทได้นาส่งหนังสือคา้ ประกันคืนให้แก้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว
• เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจาก 133.19 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือ 32.69 ล้านบาท คิดเป็ น
จานวนทัง้ สิน้ 100.50 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการตัง้ ด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
• สิ น ทรัพ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ล ดลงทั้ง จ านวนจาก 54.36 ล้า นบาท ณ 31 ธั น วาคม 2561 อัน
เนื่องมาจากการกลับรายการภาษี เงินได้รอตัดบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับบริษัทผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็ น
บริษัทย่อย 2 บริษัท เนื่องจากไม่สามารถนาผลขาดทุนสะสมยกมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้
•

และจากการที่บริษัทได้ออกจาหน่ายหุน้ กูม้ ีประกันให้กบั นักลงทุนในเดือน ธันวาคม 2562 เพื่ อนาไปชาระหุน้ กูท้ ่ีจะ
ครบกาหนดในเดือน มกราคม 2563 เป็ นจานวน 300 ล้านบาท จึงทาให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสูงขึน้ จาก
69.07 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ น 312.51 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คุณภำพของสินทรัพย์
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ่นื สุทธิ
บริษัทและบริษัทย่อยมีลกู หนีแ้ ละลูกหนีห้ มุนเวียนอื่นสุทธิในปี 2562 จานวน 155.63 ล้านบาท โดยลูกหนี ้
ในส่วนของบริษัทได้มีการบันทึกค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญทัง้ จานวนแล้ว โดยสามารถแบ่งแยกลูกหนีไ้ ด้ตามอายุหนีไ้ ด้ดงั นี ้
อำยุหนีค้ ้ำงชำระ
ลูกหนีย้ งั ไม่ถงึ กาหนดชาระ
ลูกหนีเ้ กินกาหนดชาระ
0 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึน้ ไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ำรค้ำ-สุทธิ
ลูกหนีอ้ น่ื
รวมลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ นื่

2562
2561
2560
ล้ำนบำท
%
ล้ำนบำท
%
ล้ำนบำท
%
85.66 59.61 229.45 46.85 363.16 79.16
8.84
6.15
27.48 19.12
3.03
2.11
18.70 13.01
143.71 100.00
(18.49) (12.87)
125.22 87.13
30.41
155.63

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีลกู หนีก้ ารค้าก่อนหักค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญประมาณ
143.71 ล้านบาท และตัง้ สารองหนีส้ งสัยจะสูญจากลูกหนีท้ ่ีขาดสภาพคล่องไว้เป็ นจานวน 18.49 ล้านบาท โดยเป็ น
ลูกหนีท้ ่ยี งั ไม่ถึงกาหนดชาระ ลูกหนีท้ ่คี า้ งชาระไม่เกิน 12 เดือน และลูกหนีก้ ารค้าที่คา้ งชาระเกิน 12 เดือน จานวน
85.66 ล้านบาท 39.35 ล้านบาท และ 18.70 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 59.61 ร้อยละ 27.38 และ
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ร้อยละ 13.01 ตามลาดับ โดยผูบ้ ริหารของบริษัทกาหนดให้ตงั้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญสาหรับลูกหนีก้ ารค้าที่คา้ ง
ชาระเกิน 12 เดือน ซึ่งผู้บริหารของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ลูกหนีก้ ารค้าเหล่านัน้ ขาดสภาพคล่อง จาเป็ นต้องตัง้
สารองค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญสาหรับลูกหนีก้ ารค้าจานวน 18.49 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งฝ่ ายบริหารได้เพิ่มมาตรการ
ในการให้สินเชื่อแก่ลูกหนีเ้ ข้มงวดมากขึน้ และเร่งรัดติดตามทวงถามหนีท้ ่ีคา้ งชาระอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
สาหรับลูกหนีท้ ่ีได้ตงั้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยให้ดาเนินการขั้นตอนการติดตามหนีท้ าง
กฎหมายเพื่อให้มีโอกาสได้รบั ชาระหนีค้ ืน เมื่อเปรียบเทียบกับยอดลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น - สุทธิ ปี 2561 ลูกหนี ้
การค้าและลูกหนีอ้ ื่นสุทธิ ลดลงจานวน 347.10 ล้านบาท จากยอด 472.32 ล้านบาทในปี 2561
สาหรับนโยบายการให้เครดิตทางการค้านัน้ โดยปกติบริษัทจะให้เครดิตทางการค้าประมาณ 30 – 90 วัน
โดยปั จจุบนั บริษัทพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี ้ โดยติดตามทวงถามหนีท้ ่คี รบกาหนดกับลูกค้า
และให้เครดิตทางการค้าระยะสั้นสาหรับลูกค้ารายใหม่ โดยปี 2562 มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ยประมาณ 103 วัน
ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ยประมาณ 117 วัน

สินค้ำคงเหลือ
สินค้าคงเหลือสุทธิมีมลู ค่า 238.24 ล้านบาท ในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีมลู ค่า 369.34 ล้านบาท
โดยลดลงจานวน 131.10 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 35.50 โดยมีรายละเอียดของสินค้าคงเหลือ แสดงได้ดงั นี ้
ลักษณะของสินค้ำคงคลัง
สินค้าสาเร็จรูป
งานระหว่างทา
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงาน
สินค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
สินค้ำคงเหลือ สุทธิ

2562
ล้ำนบำท
%
19.09
6.24
118.64 38.81
143.67 47.00
24.06
7.87
0.24
0.08
305.70 100.00
(67.46) (22.07)
238.24 77.93

2561
ล้ำนบำท
19.59
188.23
183.93
18.75
1.08
411.58
(42.24)
544.14

%
4.76
45.73
44.69
4.56
0.26
100.00
(13.82)
86.18

2560
ล้ำนบำท
%
20.57
3.34
278.18 45.17
264.89 43.01
52.21
8.48
615.85 100.00
(19.53) (5.78)
596.32 94.22

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิประมาณ 238.24 ล้านบาท โดยมี สัดส่วนของสินค้า
สาเร็จรูป งานระหว่างทา วัตถุดิบ วัสดุโรงงาน และสินค้าระหว่างทาง คิดเป็ นจานวนเงิน 19.09 ล้านบาท , 118.64ล้าน
บาท , 143.67 ล้านบาท ,24.06 ล้านบาท และ 0.24 ล้านบาท ตามลาดับ และคิดเป็ นร้อยละ 6.24 , ร้อยละ 38.81 ,
ร้อยละ 47.00, ร้อยละ 7.87 และ ร้อยละ 0.08 ตามลาดับ หากพิจารณาอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังจะเห็นได้
ว่า บริษัทมีอตั ราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ จาก 3.72 เท่า ในปี 2562 เพิ่มขึน้ จาก 3.19 เท่า ในปี 2561 ทัง้ นี ้ เป็ นไป
ตามปริมาณความต้องการสินค้าของลูกค้าโครงการที่บริษัทรับงานไว้
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แหล่งทีม่ ำของเงินทุน
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ ินรวม จานวน 1,825.66 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 184.79
ล้านบาท จากสิน้ ปี 2561 ซึ่งมีจานวน 1,640.87 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจาก
• บริษัทได้ออกจาหน่ายหุน้ กูม้ ีประกันให้กบั นักลงทุนในเดือน ธันวาคม 2562 เพื่อนาไปชาระหุน้ กูท้ ่คี รบกาหนดใน
เดือนมกราคม 2563 เป็ นจานวนเงิน 300 ล้านบาท
• เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินลดลงทัง้ จานวน คิดเป้นจานวน 62.74 ล้านบาท
• เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่ นลดลงจาก 543.46 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือ 346.65 ล้าน
บาท คิดเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 196.81 ล้านบาท อันเนื่องมาจากมีการชาระหนีใ้ ห้แก้เจ้าหนีก้ ารค้าบางส่วน

ส่วนของเจ้ำของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงาน จานวน 805.40 ล้าน และ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมลดลง จานวน 20.92 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง เป็ น 474.69 ล้านบาท จากปี
2561 จานวน 1,301.01 ล้านบาท หรือลดลง 826.32 ล้านบาท

ควำมเพียงพอของเงินทุน
จากการวิเคราะห์ในหัวข้อ แหล่งที่มาของเงินทุนจะเห็นได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีแหล่งที่มาของเงินทุนจาก
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน และจากส่วนของผูถ้ ือหุน้ ฝ่ ายบริหารของบริษัทและ
บริษัทย่อย คาดว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอของเงินทุนอยู่พอสมควร โดยถ้าบริษัทและบริษัทย่อยประสบ
ปั ญหาการขาดแคลนเงินทุน ก็อาจขอความช่วยเหลือเป็ นเงินสนับสนุนหรือเงินกูจ้ ากบริษัทใหญ่ได้อยู่พอสมควร
ปั จจุบนั บริษัทได้มีการจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนโดยการเลือกใช้สินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ
ซึ่ง ณ สิน้ ปี 2562 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รำยละเอียด
ธนาคารแห่งหนึ่ง
ตั๋วแลกเงิน (สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง)
รวม

วงเงินสินเชื่อ
ทีไ่ ด้รับ
(ล้ำนบำท)
130
300
430

วงเงินสินเชื่อ
ทีใ่ ช้ไป
(ล้ำนบำท)
45
45

คงเหลือวงเงินสินเชื่อ
ณ 31 ธ.ค. 62
(ล้ำนบำท)
85
300
385

ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุนหรือแหล่งเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีอตั ราส่วนหนีส้ ินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากั บ 3.85 เท่า
เพิ่มขึน้ จากปี 2561 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของหนีส้ ินรวมในอัตราร้อยละ 11.26 จากการเพิ่มขึน้ ของเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จาก
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 16.00 ล้านบาท จากเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบริษัทอื่น 9.50 ล้านบาท จากการลดลงของเงินกูย้ ืมระยะ
สัน้ จากสถาบันการเงิน จานวน 62.73 ล้านบาท และส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงอัตราร้อยละ 63.51 เนื่องจากขาดทุนสุทธิ
ประจาปี 2562 ในส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ จานวน 801.30 ล้านบาท ในขณะที่ อัตราส่วนหนีส้ ินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีอตั ราส่วนหนีส้ ินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 1.26 เท่า เนื่องจาก
การลดลงของหนีส้ ินรวมในอัตราร้อยละ 1.31 จากการลดลงของเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จานวน 200.60
ล้านบาท และส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงอัตราร้อยละ 31.47 เนื่องจากขาดทุนสุทธิประจาปี 2561 ในส่วนที่เป็ นของบริษัท
ใหญ่ จานวน 564.93 ล้านบาท

ควำมเพียงพอของสภำพคล่อง ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ และควำมสำมำรถในกำรปฏิ บัติ
ตำมเงือ่ นไขกำรกู้ยืมทีส่ ำคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.30 เท่า เปรียบเทียบกับ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1.29 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีสภาพคล่องเพิ่มขึน้ จากปี 2561
แสดงให้เห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนีส้ ินหมุนเวียน และจากอัตราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว เท่ากับ 0.32 เท่ามากกว่าในปี 2561 ที่เท่ากับ 0.70 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพ ย์
หมุนเวียนที่สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสด มากกว่าหนีส้ ินหมุนเวียน ซึ่งเป็ นความเสี่ยงในการชาระหนีข้ องบริษัทและบริษัท
ย่อยอาจมีนอ้ ยกว่าที่ควรจะเป็ น และจากอัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบีย้ ประจาปี 2561 เท่ากับ (9.73)
เท่า เปรียบเทียบกับปี 2561 เท่ากับ (7.86) เท่า แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการชาระดอกเบีย้ ลดลงบ้าง แต่ก็ยงั มี
ความสามารถในการชาระดอกเบีย้ ได้ตามเงื่อนไขการกูย้ ืมได้

ปั จจัยทีอ่ ำจมีผลต่อกำรดำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินในอนำคต
บริษัท มีแหล่งที่มาของรายได้หลัก จากการรับงานผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโทรคมนาคม สถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่ง
มีความผันแปรตามปริมาณงานที่บริษัทได้รบั ในอนาคตหากบริษัทไม่สามารถประกวดราคาประมูลงานได้ หรือไม่ได้รบั
งานจากเจ้าของงานหรือผูร้ บั เหมาหลัก จะส่งผลให้รายได้ของบริษัทได้รบั ผลกระทบตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม จากปั จจัย
ความเสี่ยงด้านความผันผวนของรายได้ท่ีอาจเกิดขึน้ ดังกล่าว ทาให้บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและการใช้เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย เพื่อให้การผลิตงานส่งมอบให้ลกู ค้าให้มีคณ
ุ ภาพที่ดีเยี่ยม ได้มาตรฐานสากล และส่งมอบงานตรงต่อเวลาในราคา
ที่เหมาะสมเป็ นที่พึงพอใจแก่ลกู ค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้าให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ตามวิสยั ทัศน์ของบริษัท ที่ได้รบั
ความไว้วางใจสูงสุดจากลูกค้า
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนีแล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัท
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู้ ืนสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งใน
สาระสําคัญ นอกจากนี บริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงิ นและข้อมูลทางการเงินทีสรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัท
ย่อยแล้ว
(2) บริษั ทได้จัดให้มีระบบการเปิ ด เผยข้อมูลทีดี เพือให้แน่ใ จว่าบริษัท ได้เปิ ด เผยข้อมูลในส่ว นทีเป็ น
สาระสําคัญทังของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทังควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าว
(3) บริษัทได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และ
บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณวันที 31 ธันวาคม 2562 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลียนแปลงทีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทังการกระทําทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบริษัทได้รบั รองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล เป็ นผูล้ งลายมือชือกํากับเอกสารนีไว้ทกุ หน้าด้วย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือชือของ นายมณฑล เชตุวลั ลภกุลกํากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีบริษัทได้รบั รองความถูกต้อง
ของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชือ

ตําแหน่ง

ลายมือชือ

1 นายวุฒิชยั

ลีนะบรรจง

ประธานกรรมการ

-วุฒิชยั ลีนะบรรจง-.

2 นายธีรชัย

ลีนะบรรจง

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

-ธีรชัย ลีนะบรรจง-

รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส

-อรชุลี หล่อสมิทธิกุล-

ตําแหน่ง

ลายมือชือ

3 นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกลุ
ชือ
ผู้รับมอบอํานาจ
นายมณฑล

112

เชตุวลั ลภกุล

เลขานุการบริษัท

แบบ 56-1 ประจําปี 2562

-มณฑล เชตุวลั ลภกุล-.

รับรองความถูกต้อง.........................................

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้ควบคุมการทาบัญชี
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
ตาแหน่ง :
 ประธานกรรมการบริษัท
 ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
 กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
วันที่ 10 กันยายน2551
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 ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ
คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมบทบาทหน้าทีก่ ารเป็ น
กรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Directors Accreditation Program
(DAP)
รุ น่ 78/2009
 Financial Statements for Directors
(FSD) รุ น่ 4/2009

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

เอกสารแนบ1

ประสบการณ์
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม จานวน 2 แห่ง
เป็ นลูกพี่ลกู น้อง
กับ
ปี 2551- ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริษัท
นายธีรชัย
ประธานกรรมการบริหาร
ลีนะบรรจง
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ปี 2561- ปั จจุบนั
ปี 2551- ปั จจุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
ปี 2557 –ก.ย.2562
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ดารงตาแหน่งบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน จานวน 11 แห่ง
ปี 2551-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริษัท
ปี 2560-ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
ปี 2553-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการผูจ้ ดั การ
ปี 2555-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท
บมจ. แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค์

บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส ์

บจก. เอ็นเนซอล
บจก. ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส

ปี 2556-ปั จจุบนั
ปี 2558-ปั จจุบนั
ปี 2558-ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท

บจก. ดับเบิล้ ยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์
บจก. พาราไดซ์กรีน เอนเนอยี่
บจก. ยูดบั บลิวซี โกเมน ไบโอแมส

ปี 2558-ปั จจุบนั
ปี 2559-ปั จจุบนั
ปี 2559-ปั จจุบนั
ปี 2560-ปั จจุบนั
ปี 2560-ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

บจก. อัลตร้า เอเซีย
บจก. ยูดบั บลิวซี อาพัน ไบโอแมส
บจก. สตึก ไบโอแมส
UWC (Cambodia) Co.,Ltd.
Interglob Investment Co., Ltd.

รับรองความถูกต้อง................................................

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
2. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
ตาแหน่ง :
 รองประธานกรรมการบริษัท
 ประธานกรรมการบริหาร
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน

อายุ
(ปี )
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 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (เอกการตลาด)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

เป็ นลูกพี่ลกู น้อง กับ
นายวุฒชิ ยั
ลีนะบรรจง

ประสบการณ์
ช่วงเวลา

114

บริษัท

ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม จานวน 2 แห่ง
2562- ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั
ปี 2559-ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท

บมจ. แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค์

บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส ์

ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียนอืน่ จานวน 1 แห่ง
ปี 2559-ปั จจุบนั
ปี 2560-ปั จจุบนั

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
วันที่ 27 มีนาคม 2556

ตาแหน่ง

การอบรมบทบาทหน้าทีก่ ารเป็ นกรรมการ
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ น่ 104/2013
 Role of the Chairman Program (RCP)
รุ น่ 45/2019

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

บมจ. ไดเมท (สยาม)

ดารงตาแหน่งบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน จานวน 9 แห่ง
ปี 2558-ปั จจุบนั

กรรมการบริษัท

บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส

ปี 2558-ปั จจุบนั

กรรมการบริษัท

บจก. พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยี่

ปี 2558-ปั จจุบนั

กรรมการบริษัท

บจก. ยูดบั บลิวซี โกเมน ไบโอแมส

ปี 2558-ปั จจุบนั

กรรมการบริษัท

บจก.อัลตร้า เอเซีย

ปี 2559-ปั จจุบนั

กรรมการบริษัท

บจก. ดับเบิล้ ยู เจซี เอ็นเตอร์ไพรส์

ปี 2559-ปั จจุบนั

กรรมการบริษัท

บจก. ยูดบั บลิวซี อาพัน ไบโอแมส

ปี 2559-ปั จจุบนั

กรรมการบริษัท

บจก. สตึก ไบโอแมส

ปี 2560-ปั จจุบนั

กรรมการบริษัท

UWC (Cambodia) Co.,Ltd.

ปี 2560-ปั จจุบนั

กรรมการบริษัท

Interglob Investment Co.,Ltd.

รับรองความถูกต้อง................................................

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
3. ร้อยตารวจโท ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์
ตาแหน่ง :
 กรรมการบริษัท
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
วันที่ 5 ตุลาคม 2552
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 Master of Arts in Public Administration, Minnesota State
University, U.S.A.
 ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ประกาศนียบัตรทางบัญชี UCLA, California, U.S.A.
 ประกาศนียบัตรด้านภาษี H&R BLOCK TAX SCHOOL,
California, U.S.A.
 ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตมลรัฐ California, U.S.A
 ผูต้ รวจสอบภายในรับอนุญาตจากสมาคมผูต้ รวจสอบภายใน
สากล (The IIA)
 ผูต้ รวจสอบด้านการทุจริตรับอนุญาตจากสมาคมตรวจสอบ
ด้านการทุจริตสากล (The ACFE)
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ ารเป็ นกรรมการ จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Directors Accreditation Program (DAP) รุ น่ 14/2004
 Directors Certification Program (DCP) รุ น่ 44/2004
 Audit Committee Program (ACP) รุ น่ 16/2007
 Role of the Chairman Program (RCP) รุ น่ 24/2009
 How to Measure the Success of Corporation Strategy รุ น่
4/2014
 Successful Formulation & Execution of Strategy รุ น่
20/2014
 Chartered Director Class (CDC) รุ น่ 9/2015

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

บริษัท

ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียนอืน่ จานวน 2 แห่ง
ปี 2551- ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

ปี 2553-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

บมจ. ทีทีซีแอล
บมจ. Ini3 Digital

ดารงตาแหน่งบริษัทอืน่ ทีม่ ใิ ช่บริษัทจดทะเบียนจานวน 2 แห่ง
ปี 2555-ปั จจุบนั

กรรมการบริษัท

ปี 2562-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

บจก. Lee and
Phinicharomna
บจก. EFINX

ดารงตาแหน่งบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน -ไม่ม-ี

รับรองความถูกต้อง................................................

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
4. นายเพียรชัย ถาวรรัตน์

อายุ
(ปี )
61

ตาแหน่ง :
 กรรมการบริษัท
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
17 ธันวาคม 2558
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คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
 ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุร(ี Doctor Candidate)
 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
 ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยศรี
นครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร

การอบรมบทบาทหน้าทีก่ ารเป็ นกรรมการ จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP 198)
 Role of the Chairman Program (RCP 36/2015)
 Ethical Leadership Program (ELP 8/2560)

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

บริษัท

ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียนอืน่ -ไม่ม-ี
ดารงตาแหน่งบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน -ไม่ม-ี
ดารงตาแหน่งบริษัทอืน่ ทีม่ ใิ ช่บริษัทจดทะเบียนจานวน5 แห่ง
ปี 2560-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บจก. ไทยไพรเวทโพสต์
ปี 2550-ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

ปี 2547-ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บจก.พีซีทีเอเชียประกันภัย
สปป.ลาว
บจก. ไวน์เลคเจ้นท์

ปี 2540-ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บจก. พีซีทีบี

ปี 2540-ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บจก. พีซีทีแอล

รับรองความถูกต้อง................................................

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
5.ดร.นที นาคธนสุกาญจน์

อายุ
(ปี )
54

ตาแหน่ง :
 กรรมการบริษัท
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
25ตุลาคม 2559
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คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
 ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต (การเงิน)
โครงการปริญญาเอกร่วมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์
 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
 ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
14,000,000 หุน้
คิดเป็ น 0.11 %

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

บริษัท

ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียนอืน่ -ไม่ม-ี
ดารงตาแหน่งบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน -ไม่ม-ี
ดารงตาแหน่งบริษัทอืน่ ทีม่ ใิ ช่บริษัทจดทะเบียนจานวน 1 แห่ง
ปั จจุบนั

อาจารย์วิทยาลัย
นานาชาติ สาขา
นวัตกรรมดิจิตลั

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมบทบาทหน้าทีก่ ารเป็ นกรรมการ จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ น่ 134/2017

รับรองความถูกต้อง................................................

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
6.นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล
ตาแหน่ง :
 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
 รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส สายการเงิน
และบัญชี
 กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
วันที่ 14 สิงหาคม 2562

118

อายุ
(ปี )
51

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
 ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัย เซนต์หลุยส์
สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ประสบการณ์
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

บริษัท

ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียนอืน่ จานวน 1 แห่ง
พ.ค. 2557-ปั จจุบนั

กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ

บมจ. พีเออี

ดารงตาแหน่งบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน -ไม่ม-ี
ดารงตาแหน่งบริษัทอืน่ ทีม่ ใิ ช่บริษัทจดทะเบียนจานวน 1 แห่ง
เม.ย. 2558-ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท
บจก.แมสเทคลิงค์
กรรมการตรวจสอบ

การอบรมบทบาทหน้าทีก่ ารเป็ นกรรมการ จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ น่ 123/2016

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

รับรองความถูกต้อง................................................

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
7.นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
ตาแหน่ง :
 กรรมการบริษัท
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 กรรมการบริหาร
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 รองกรรมการผูจ้ ดั การสายบัญชี
 เลขานุการบริษัท
 กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
 ผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

51

 ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

การอบรมบทบาทหน้าทีก่ ารเป็ นกรรมการจาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
 Directors Accreditation Program (DAP) รุ น่
82/2010

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ประสบการณ์
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

บริษัท

ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม จานวน 1 แห่ง
ปี 2553-ปั จจุบนั

กรรมการบริษัท
บมจ.แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค์
กรรมการบริหาร
ดารงตาแหน่งบริษัททีเ่ กีย่ วข้องกัน จานวน 8 แห่ง
ปี 2553 -ปั จจุบนั
ปี 2555 -ปั จจุบนั
ปี 2556 -ปั จจุบนั
ปี 2558 -ปั จจุบนั
ปี 2558 -ปั จจุบนั
ปี 2558 -ปั จจุบนั

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

บจก. เอ็นเนซอล
บจก.เอเวอร์กรีน ไบโอแมส
บจก.ดับเบิล้ ยูเจซี เอ็นเตอร์ไพรส์
บจก. พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยี่
บจก. ยูดบั บลิวซี โกเมน ไบโอแมส
บจก.อัลตร้า เอเซีย

ปี 2559 -ปั จจุบนั

กรรมการบริษัท

บจก. ยูดบั บลิวซี อาพัน ไบโอแมส

ปี 2559 -ปั จจุบนั

กรรมการบริษัท

บจก. สตึก ไบโอแมส

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553
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แบบ 56-1 ประจาปี 2562

รับรองความถูกต้อง................................................

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
8. นายสุรพงศ์ แซ่ย่อง

อายุ
(ปี )
57

ตาแหน่ง :
 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
 รองกรรมการผูจ้ ดั การสายพัฒนาธุรกิจและ
ปฏิบตั กิ าร
 กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
วันที่ 14สิงหาคม 2562

120

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
Simon Fraser University, Canada

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

บริษัท

ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียนอืน่ -ไม่ม-ี
ดารงตาแหน่งบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน -ไม่ม-ี
ดารงตาแหน่งบริษัทอืน่ ทีม่ ใิ ช่บริษัทจดทะเบียนจานวน -ไม่ม-ี

การอบรมบทบาทหน้าทีก่ ารเป็ นกรรมการจากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ น่ 165/2019

รับรองความถูกต้อง................................................

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

9.นายศราวุฒิ ทรัพย์มากมี

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

51

 ปริญญาโท วิศวกรรมก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย

ตาแหน่ง :
 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายธุรกิจเสาส่ง
 กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์และสถาปั ตยกรรมศาสตร์

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

บริษัท

ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียนอืน่ จานวน - ไม่ม-ี
ดารงตาแหน่งบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน -ไม่ม-ี
ดารงตาแหน่งบริษัทอืน่ ทีม่ ใิ ช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่ม-ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุ
เทนถวาย

การอบรมบทบาทหน้าทีก่ ารเป็ นกรรมการ จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ น่ 165/2019
 Financial Statements for Directors (FSD)
รุ น่ 40/2019

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
วันที่ 14 สิงหาคม 2562




121

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

รับรองความถูกต้อง................................................

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

10.นายโชคชัย เนียมรัตน์

อายุ
(ปี )
55

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตาแหน่ง :
 กรรมการบริหาร
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายบริการองค์กร

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

บริษัท

ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียนอืน่ จานวน 1 แห่ง
ปี 2550– ปี 2557
ปี 2560 – ปั จจุบนั

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

บมจ. ไดเมท (สยาม)

ดารงตาแหน่งบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน -ไม่มี -

การอบรมบทบาทหน้าทีก่ ารเป็ นกรรมการ จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 DirectorCertification Program (DCP) รุ น่ 84/2007
 Financial Statements for Directors รุ น่ 9/2010

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

ดารงตาแหน่งบริษัทอืน่ ทีม่ ใิ ช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี ปี 2561-ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท
บจก. เอเชี่ยน คอร์โรชั่น
คอนโทรล เทคโนโลยี่




122

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

รับรองความถูกต้อง................................................

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

11.นายรณกฤต ภิรมย์ภักดี

อายุ
(ปี )
56

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

 ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตาแหน่ง :
 กรรมการบริหาร
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 ผูอ้ านวยการฝ่ ายผลิต

 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการ

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียนอืน่ จานวน –ไม่ม-ี
ดารงตาแหน่งบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน -ไม่มี ดารงตาแหน่งบริษัทอืน่ ทีม่ ใิ ช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี -

ผลิต มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ



วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
วันที่ 13 สิงหาคม 2562

123

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

บริษัท

รับรองความถูกต้อง................................................

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

12. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

35

 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

ตาแหน่ง :
 กรรมการบริหาร

 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ ารเป็ นกรรมการ จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ น่ 150/2018

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562



124

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

บริษัท

ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม จานวน 2 แห่ง
ปี 2561- ปั จจุบนั
ปี 2562-ปั จจุบนั

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน

บมจ.แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง
เน็ตเวิรค์
บมจ. ระยองไวร์อินดัสตรีส ์

ดารงตาแหน่งบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน จานวน 2 แห่ง
ปี 2558-ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท
บจก. ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
ปี 2561-ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท
บจก. เอ็นเนซอล
ดารงตาแหน่งบริษัทอืน่ ทีม่ ใิ ช่บริษัทจดทะเบียน จานวน 1 แห่ง
ปี 2561-ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท
บจก. ลภัสรินทร์บิสซิเนส แอนด์
ลอว์

รับรองความถูกต้อง................................................

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

1.นางสาวนิตกิ าร สกุลดี

อายุ
(ปี )
55

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

 ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ตาแหน่ง :
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
 ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

บริษัท

ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียนอืน่ –ไม่ม-ี
ดารงตาแหน่งบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน -ไม่มี ดารงตาแหน่งบริษัทอืน่ ทีม่ ใิ ช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี -

การอบรมบทบาทหน้าทีก่ ารเป็ นผู้ควบคุมดูแลการทา
บัญชี
อบรมต่อเนื่องด้านบัญชี จานวน 12 ชั่วโมง

วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559




125

แบบ 56-1 ประจาปี 2562
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เอกสำรแนบ 2
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย
ณ 31 ธันวาคม 2562
รายชื่อกรรมการ

บริษัทย่อย
UKB

UAB

SBM

UTA

UTAS

PGE

UWCC

1

นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง

C

C

C

C

-

C

C

2

นายธีรชัย ลีนะบรรจง

D

D

D

D

C

D

D

3

นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกลุ

D

D

D

D

D

D

-

4

นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล

D

D

D

D

-

D

-

5

นายสุรพงศ์ แซ่ยอ่ ง

-

-

-

-

D

-

-

6

นายโชคชัย เนียมรัตน์

-

-

-

-

D

-

-

7

นายก่อพงศ์ เดชทวีประเสริฐ

-

-

-

-

D

-

-

8

Mr. Rico Padilla Abarentos

-

-

-

-

D

-

-

9

Mr. Tan Aaron Hongseong

-

-

-

-

D

-

-

-

-

-

-

-

-

D

10 Mr. Sitat Vila Ung
C

หมายถึง ประธานกรรมการ

D

หมายถึง กรรมการ
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UKB

= บริษัท ยูดบั บลิวซี โกเมน ไบโอแมส จากัด

UAB

= บริษัท ยูดบั บลิวซี อาพัน ไบโอแมส จากัด

SBM

บริษัท สตึก ไบโอแมส จากัด

UTA

บริษัท อัลตร้า เอเชีย จากัด

UTAS

Ultra Asia Singapore PTE. LTD.

PGE

บริษัท พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยี่ จากัด

UWCC

บริษัท ยูดบั บลิวซีซี (กัมพูชา) จากัด

รับรองความถูกต้อง.........................................

เอกสำรแนบ 3

รำยละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน
หัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน : นายคมวุฒิ พรนราดล
พนักงำน บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค์ จำกัด (มหำชน) - บริษัทใหญ่
ประวัตหิ ัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน
นำยคมวุฒิ พรนรำดล
อำยุ
จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย
สัดส่วนกำรถือหุน้
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร

:
:
:
:

51 ปี
-หุน้
-%
ไม่มี

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำสูงสุด
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กำรอบรมบทบำทหน้ำทีก่ ำรเป็ นหัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน
หลักสูตรการจัดทากระดาษทาการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นในองค์กร รุน่ ที่ 2/61
กรอบของการบริหารความเสีย่ ง
สุดยอดเทคนิคที่ดีที่สดุ ของการใช้ระบบควบคุมภายในเพื่อประโยชน์สงู สุดของธุรกิจ
การตรวจสอบและการควบคุมภายใน
สรุปประเด็นความผิดพลาดของนักบัญชี
หลักสูตรความสาคัญของจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
ตำแหน่งทีส่ ำคัญในปั จจุบนั
ผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค์ จากัด (มหาชน)
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิรค์ จากัด (มหาชน)และบริษัทในเครือ
ประสบกำรณ์ทำงำน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน บริษัท เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน บริษัท เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน)
ผูต้ รวจประเมินระบบคุณภาพภายใน ( Internal Quality Auditor ) ISO 2000:9001
(ได้รบั การอบรมจาก Moody International Certified Body)
เลขานุการคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ ( Steering Committee) บริษัท เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน)
เลขานุการคณะทางานระบบบริหารคุณภาพ ( Working Team) บริษัท เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน)
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เอกสำรแนบ 4

รำยละเอียดเกีย่ วกับรำยกำรประเมินทรัพย์สิน
-ไม่มี-
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เอกสารแนบ 5

อื่น ๆ
-ไม่มี-
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