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สารจากประธานกรรมการ

 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ทวีความรุนแรงตั้งแต่ปี 2563 ส่งผลให้ทั่วโลก
และประเทศไทยเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ ในหลากหลายด้าน ทุกประเทศ ทุกธุรกิจ และผู้ประกอบการทุกภาคส่วนต้อง
ปรับเปลี่ยนแนวคิด ทบทวน เรียนรู้ และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(โควิด-19) เพ่ือก้าวผ่านความท้าทายสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน  

 ในปี 2564 บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ยังคงเผชิญความท้าทายจาก
การเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติภายใต้ภาวะวิกฤตที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)  
ที่ลุกลามไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบในวงกว้างไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย และยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการ
แพร่ระบาดจะสิ้นสุดเมื่อใด ซึ่งก่อให้เกิดความยากลำาบากต่อการดำารงชีวิต สังคม ชุมชน เศรษฐกิจ รวมถึงภาคธุรกิจอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ดีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เป็นประสบการณ์และทำาให้เกิดการเรียนรู้
มากมายที่จะต้องปรับตัว และเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 ภาพรวมการดำาเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา แม้ว่ารายได้หลักของกลุ่มบริษัทในธุรกิจบางประเภทยังคง
ได้รับผลกระทบต่อเนื่องมาจากปี 2563 แต่เป็นเพียงผลกระทบทางอ้อมเท่านั้น และไม่ได้เป็นนัยสำาคัญถึงขั้นกระทบต่อ
ผลการดำาเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทได้เฝ้าระวังและติดตามภาวะเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด นำามาซึ่ง
ความท้าทายในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาศักยภาพของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ของบริษัทมีความตระหนักท่ีจะต้องปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากภาวะวิกฤต และกำาหนดมาตรการในการควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย
ของบริษัททุกด้านอย่างเคร่งครัด ตลอดจนกำาหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจให้ครอบคลุมในหลายมิติเพ่ือเตรียม
ความพร้อมกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่จะมาถึง รวมถึงการแสวงหาช่องทางในการขยายธุรกิจไปในธุรกิจใหม่ที่มีโอกาส
เติบโตในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและความแข็งแกร่งของธุรกิจในระยะยาวอย่างยั่งยืน 

 นอกจากเรื่องผลการดำาเนินงานแล้ว สิ่งหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ให้ความสำาคัญเสมอมา คือ 
ความปลอดภัยและการดูแลด้านสุขภาพอานามัยของพนักงาน โดยบริษัทได้ประสานงานและจัดให้พนักงานทุกคนได้รับ
การฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มอย่างรวดเร็วตามกำาหนด และปรับวิถีการทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกับการ
บริหารต้นทุนท่ีเหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเงินบริจาคและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ท่ีจำาเป็นให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ  การจัดเล้ียง
อาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของเพ่ือผู้พิการ และจัดทำาโครงการ "ETE ปันน้ำาใจต้านภัย COVID-19" เพ่ือให้ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)



5

 สุดท้ายนี้ บริษัทตระหนักเสมอว่าการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นรากฐานสำาคัญในการบรรลุความยั่งยืนที่แท้จริง
จึงส่งเสริมในเรื่องของความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และหลักบรรษัทภิบาลให้แก่พนักงานทุกคน เพ่ือให้มั่นใจว่าเมื่อบริษัท
เติบโตไปสู่ธุรกิจที่หลากหลายในอนาคต จะสามารถสร้างผลประกอบการที่ดีในปีต่อๆ ไป และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน
 ในนามของคณะกรรมการบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น
พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ตลอดจนลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งแก่บริษัทเสมอมา รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัทท่ีร่วมมือร่วมใจผลักดันบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้าตามพันธกิจ และแผนการดำาเนินงานของบริษัทท่ามกลางบททดสอบ
ในคร้ังน้ี ขอให้ทุกท่านเช่ือม่ันว่าบริษัทจะยังคงมุ่งม่ันและทุ่มเทในการดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์

ประธานกรรมการ
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)



6

คณะกรรมการบริษัท

ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์

ดร.เปรมวดี ฟองศิริ ดร.ศิริเดช คำาสุพรหม นายไรวินท์ เลขวรนันท์ 

พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

• กรรมการอิสระ  
• รองประธานกรรมการ
• กรรมการตรวจสอบ  
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
  ค่าตอบแทน

• กรรมการอิสระ  
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและพิจารณา
  ค่าตอบแทน  
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

• กรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 

• กรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร  
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 



7

นางสาววราลี  เลขวรนันท์ นางสาวประไพ พิมพา

นายรชต ยอดบางเตย นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร นางสาวกัญณฐา ธนัญวรัณกร

หมายเหตุ : นายรชต ยอดบางเตย ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร มีผลเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 

• กรรมการ
• กรรมการบริหาร

• กรรมการ • กรรมการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
• กรรมการบริหาร  

• กรรมการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการสรรหาและพิจารณา
  ค่าตอบแทน
• กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
• กรรมการบริหาร

• กรรมการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการบริหาร
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คณะกรรมการบริหาร

นายไรวินท์ เลขวรนันท์ 

นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร นางสาวกัญณฐา ธนัญวรัณกร นางสาวประไพ พิมพา

นายรชต ยอดบางเตย
• ประธานกรรมการบริหาร • กรรมการบริหาร

• กรรมการบริหาร • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหาร
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คณะผู้บริหาร

นายไรวินท์ เลขวรนันท์ ดร.ปรีชา สวน นายรชต ยอดบางเตย

นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร

นายลือนาท คล้ายสมบัติ นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย

นางสาวกัญณฐา ธนัญวรัณกร นางสาวประไพ พิมพา

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  (CEO)

• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• ผู้อำานวยการกลุ่มงานวิศวกรรม

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
  (CFO)

• ผู้อำานวยการสายงาน Operation
  (ธุรกิจบริการบริหารจัดการ)

• ผู้อำานวยการกลุ่มงานสนับสนุน
  การดำาเนินธุรกิจ

• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• ผู้อำานวยการสายงานบัญชี
  และการเงิน

• ผู้อำานวยการสำานักกำากับดูแลกิจการ
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน
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ผลประกอบการ
ตามงบการเงิน ปี 2562 - 2564
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ส่วนที่  1
การประกอบธุรกิจ
และผลการดำาเนินงาน



13

1. โครงสร้างและการดำาเนินงาน
   ของกลุ่มบริษัท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
 บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ETE”) ก่อตั้งโดย นายไรวินท์ เลขวรนันท์
ในปี 2540 ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 2.00 ล้านบาท โดยเริ่มประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบริการงาน
ด้านวิศวกรรม ซึ่งประกอบด้วยวิศวกรรมระบบงานไฟฟา้ วิศวกรรมระบบงานโทรคมนาคม และต่อมาบริษัทได้ขยายการ
ประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจบริการบริหารจัดการ โดยเริ่มจากงานบริหารจัดการบุคลากร และบริการบริหารจัดการระบบงาน
ธุรกิจ ในปี 2560 บริษัทได้ขยายการประกอบธุรกิจสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และธุรกิจจัดหาและ
จัดจำาหน่ายสินค้าอุปกรณ์ความปลอดภัย ซึ่งในปีเดียวกันเป็นปีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ด้วยทุนจดทะเบียน 280 ล้านบาท 

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี

ขยายธุรกิจให้มีศักยภาพมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

มุ่งมั่นสู่การพัฒนา
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1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
 และกลยุทธ์ในการดำาเนินงาน

วิสัยทัศน์ VISION

พันธกิจ MISSION

ค่านิยมองค์กร CORE VALUES

เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือตอบโจทย์
ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าพร้อมขับเคลื่อนการ
ดำาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการพร้อมขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล ในธุรกิจวิศวกรรม ธุรกิจพลังงาน 
ธุรกิจบริหารจัดการ และธุรกิจในเครือ

Expertise
ความเชี่ยวชาญในงาน

Teamwork
มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว

Entrepreneurship
จิตสำานึกความเป็นเจ้าของ
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วัฒนธรรมองค์กรและคติพจน์
Culture & Motto

เป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ
Business Goals

กลยุทธ์ในการดำาเนินงาน
Corporate Strategy

 บริษัทมุ่งมั่นสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำาด้านธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และมุ่งเน้นที่จะสร้าง
ธุรกิจพลังงานทดแทนรวมถึงขยายธุรกิจอ่ืนให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายการรักษาฐานลูกค้าเก่าขยายกลุ่มลูกค้าใหม่
และควบคุมคุณภาพมาตรฐานการทำางานให้ได้รับคะแนนการประเมินความพึงพอใจจากลูกค้าเพ่ิมขึ้นทุกปี อีกทั้งกลุ่มบริษัท
ยังมุ่งม่ันในการดำาเนินธุรกิจ ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลท่ีโปร่งใสยุติธรรมและคำานึงถึงผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ทุกฝ่ายตามที่พึงปฎิบัติในฐานะเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี    

มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือสร้างผลงาน ที่มีคุณค่า
ด้วยความสนุกและพลังที่ไร้ขีดจำากัด 

Create Value Added with limitless Fun and Energy
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1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ 

เร่ิมจดทะเบียนก่อต้ังบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด ด้วยทุนจดทะเบียน เร่ิมต้น 2 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยนายไรวินท์ เลขวรนันท์
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 60 เพ่ือดำาเนินธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้

บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 3 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ

บริษัทได้ขยายบริการงานวิศวกรรมไปยังธุรกิจโทรคมนาคมโดยเริ่มให้บริการติดตั้งระบบไฟฟา้สำาหรับ
สถานีฐานโทรศัพท์เคล่ือนท่ีให้กับกลุ่มบริษัทแอดวานซ์ อินโฟรเซอร์วิส ("AIS") และกลุ่มบริษัท ทีเอ ออเร้นจ์
("TA Orange") และในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทก็ได้เริ่มรับงานติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม

บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 2 ล้านบาท เป็น 7 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 70,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจและใช้ขยายธุรกิจบริการงานวิศวกรรม

บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร โดยเริ่มให้บริการบริหารจัดการบุคลากร
เพ่ือปฏิบัติงานระบบไฟฟา้ให้แก่การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค ("กฟภ.")

บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 3 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 100 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ

- บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 20 ล้านบาท เป็น 30 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300,000 หุ้น มูลค่า
  ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ
- บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 5 ล้านบาท เป็น 35 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 350,000 หุ้น มูลค่าที่
  ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ

- บริษัทได้ขยายบริการไปยังธุรกิจบริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ โดยเริ่มเข้าสู่ธุรกิจให้บริการใน
  กลุ่มงานจดหน่วยไฟฟา้และงานอ่านมาตรประปา 
- เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ไทย สปีดี้ คาร์ จำากัด ("TSDC") เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ด้วยทุน  
  จดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท  
  ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไทย สปีดี้ เมเนจเมนท์ จำากัด ("TSDM") และบริษัท ซีน 168 จำากัด 
  ("SYN") ตามลำาดับ เพ่ือดำาเนินธุรกิจบริการบริหารจัดการรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ

ปี 2540

ปี 2542

ปี 2543

ปี 2545

ปี 2547

ปี 2548

ปี 2549

ปี 2550

เหตุการณ์ที่สำาคัญ
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- เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด ("ETEM") เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2550 ด้วยทุน  
  จดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
  เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากรซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท อี.ที.อี. แฟคเตอรี่ จำากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพ่ือนำาเข้าและ
  จำาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟา้ อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ปัจจุบัน บริษัท อี.ที.อี. 
  แฟคเตอรี่ จำากัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำากัด และเปลี่ยนวัตถุประสงค์การประกอบ
  ธุรกิจหลักเป็นดำาเนินธุรกิจบริหาร การลงทุนและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 34.82 ของ  
  ทุนจดทะเบียน ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ 

- บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 10 ล้านบาท เป็น 45 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 450,000 หุ้น มูลค่า
  ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ 
- บริษัทได้ตั้งสำานักงานสาขากรุงเทพมหานครที่เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานครเพ่ือรองรับ
  การขยายงานในกลุ่มธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากรและระบบงานธุรกิจ
- บริษัทเร่ิมให้บริการงานอ่านมาตรประปาของการประปาส่วนภูมิภาค และได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นตัวแทน
  งานจดหน่วยไฟฟา้จากการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

- บริษัทได้ดำาเนินการจดทะเบียนเพ่ือแปรสภาพจากบริษัทจำากัดเป็นบริษัทมหาชน จำากัด และเปล่ียนแปลง
  ชื่อเป็น บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)
- บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 56 ล้านบาท เป็น 101 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,010,000 หุ้น มูลค่า
  ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ 
- บริษัทได้ข้ึนทะเบียนเป็นผู้รับจ้างกับการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคเพ่ือรับงานปรับปรุงระบบจำาหน่ายไฟฟา้ให้กับ
  หน่วยงานที่ว่าจ้างการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถรับงานติดตั้งและปรับปรุงระบบ
  จำาหน่ายไฟฟา้ให้กับการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค นับว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาเทคนิค และการให้บริการด้าน
  การติดตั้งระบบจำาหน่ายไฟฟา้เป็นต้นมา

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

เหตุการณ์ที่สำาคัญ

บริษัทได้ขยายการบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ใต้ดิน โดยได้รับงานโครงการปรับปรุงระบบจำาหน่าย 
ไฟฟา้ใต้ดินบริเวณถนนหน้าเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

บริษัทได้รับการรับรอง ISO9001 : 2008 โดย SGS (Thailand) และ SGS (International) ด้านระบบ
บริหารจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้และระบบโทรคมนาคม รวมถึง
บริการบริหารจัดการบุคลากรและระบบงานธุรกิจ

ปี 2553

ปี 2554
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บริษัทได้ขยายงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ โดยเริ่มให้บริการติดตั้งระบบจำาหน่ายไฟฟา้แรงสูง 115kv

- บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 30 ล้านบาท เป็น 131 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,310,000 หุ้น มูลค่า
  ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ 
- ETEM เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 9 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่
  ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ

- ETEM เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 12 ล้านบาท เป็น 22 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 220,000 หุ้น มูลค่า
  ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ
- TSDC เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 5 ล้านบาท เป็น 6 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60,000 หุ้น มูลค่าที่
  ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ

- บริษัทลดทุนจดทะเบียนจำานวน 7 ล้านบาท เป็น 124 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,240,000 หุ้น 
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือตัดหุ้นเพ่ิมทุนที่ยังไม่ได้จำาหน่ายออกจากทุนจดทะเบียนของบริษัท
- บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 11 ล้านบาท เป็น 135 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,350,000 หุ้น มูลค่า
  ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ
- บริษัท ไทย สปีดี้คาร์ จำากัด ("TSDC") ได้ดำาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไทย สปีดี้ 
  เมเนจเมนท์ จำากัด ("TSDM") ในเดือนพฤษภาคม 2558
- บริษัทได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท ส่งผล
  ให้บริษัทมีหุ้นสามัญจำานวน 540,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในเดือนมิถุนายน 2558
  และดำาเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทซ้ือหุ้นของ TSDM ท่ีมีทุนจดทะเบียน
  และชำาระแล้วจำานวน 6 ล้านบาท ในอัตราส่วนร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียน และซื้อหุ้นของ ETEM ที่มี
  ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้วจำานวน 22 ล้านบาท ในอัตราส่วนร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียน จากผู้ถือหุ้น
  และผู้บริหารเดิมของท้ัง 2 บริษัท ส่งผลให้บริษัทท้ังสองแห่งดังกล่าวมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
  โดยเป็นการรวมธุรกิจภายใต้อำานาจควบคุมเดียวกัน (Business Combination Under Common 
  Control) เพ่ือปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ETEM เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 8 ล้านบาท เป็น 30 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300,000 หุ้น มูลค่า
  ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นในบริษัท
  ดังกล่าวเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.27
- TSDM เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 24 ล้านบาท เป็น 30 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300,000 หุ้น มูลค่า  
  ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นในบริษัท
  ดังกล่าวเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.80
- นายไรวินท์ เลขวรนันท์ ("นายไรวินท์") เปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นในบริษัทจากเดิมถือครองในฐานะ
  บุคคลในสัดส่วนร้อยละ 91 ของทุนจดทะเบียนและชำาระแล้วของบริษัทเหลือร้อยละ 52.49 ของทุน
  จดทะเบียนและชำาระแล้วของบริษัท โดยให้บริษัท วรนันท์ โฮลด้ิง จำากัด (ซ่ึงเป็นบริษัทของนายไรวินท์) 
  ถือครองในสัดส่วนร้อยละ 34.82 และนางงา เลทิ้น (มารดาของนายไรวินท์ และปัจจุบันได้เปลี่ยน
  นามสกุลเป็น นางงา เลขวรนันท์) ในสัดส่วนร้อยละ 3.70 ของทุนจดทะเบียนและชำาระแล้วของบริษัท 

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

เหตุการณ์ที่สำาคัญ
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- บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 45 ล้านบาท เป็น 180 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 720,000,000 หุ้น  
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ
- นายไรวินท์ได้ลดสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัทลงจากเดิมถือครองร้อยละ 52.49 ของจำานวนหุ้นที่ 
  จดทะเบียนและชำาระแล้วของบริษัทเหลือร้อยละ 35.44 ของจำานวน หุ้นที่จดทะเบียนและชำาระแล้วของ
  บริษัท โดยขายหุ้นให้แก่บุคคลภายนอกและผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 12 คน ที่ราคา 1.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็น
  ราคาท่ีสูงกว่าราคาท่ีผู้ประเมินอิสระประเมินไว้ ณ ช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อำานาจการควบคุม
  บริษัทไม่ได้เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ เน่ืองจากนายไรวินท์และบริษัทวรนันท์ โฮลด้ิง จำากัด บริษัท 
  ของนายไรวินท์ ยังคงถือครองหุ้นของบริษัทรวมกันเท่ากับร้อยละ 70.26 ของจำานวนหุ้นท่ีจดทะเบียน
  และชำาระแล้วของบริษัท
- บริษัทและ ETEM เข้าร่วมการคัดเลือกโดยวิธีจับฉลากเพ่ือขอเป็นผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟา้จาก
  พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน สำาหรับหน่วยงานราชการ และสหกรณ์ภาคการเกษตร 
  ของคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน (กกพ.) และได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สนับสนุนใน
  โครงการดังกล่าว ด้วยกำาลังการผลิตไฟฟา้รวมทั้งสิ้น 16.47 เมกะวัตต์

เหตุการณ์ที่สำาคัญ

- บริษัทได้ย้ายที่ตั้งสำานักงานสาขากรุงเทพมหานคร จากเขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
  มาอยู่ ณ เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือ
  รองรับการเติบโตของธุรกิจ 
- ณ วันที่ 21 เมษายน 2559 คณะกรรมการกำากับกิจการพลังงานได้ดำาเนินการจับสลาก และประกาศ
  ผลเอกชนท่ีได้รับสิทธ์ิเป็นผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดิน
  สำาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่ง
  บริษัทและ ETEM ได้รับการประกาศรายช่ือให้เป็นผู้สนับสนุนในโครงการดังกล่าว ในกำาลังการผลิตไฟฟา้
  รวมทั้งสิ้น 16.47 เมกะวัตต์ ส่งผลให้บริษัทและ ETEM เริ่มเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงาน
  แสงอาทิตย์
- บริษัทลดทุนจดทะเบียนจำานวน 40 ล้านบาท เป็น 140 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 560,000,000 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือตัดหุ้นเพ่ิมทุนที่ยังไม่ได้จำาหน่ายออกจากทุนจดทะเบียนของบริษัท
  และดำาเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนอีก 140 ล้านบาท เป็น 280 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,120,000,000
  หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวแบ่งเป็นเพ่ือเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม
  280,000,000 หุ้น และเพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) 
  จำานวน 280,000,000 หุ้น และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ยังได้มีมติเปลี่ยนแปลง
  มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากหุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้บริษัทมีหุ้นสามัญ  
  จำานวนทั้งสิ้น 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเดิม
  จำานวน 420,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) 
  จำานวน 140,000,000 หุ้น
- บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนใน ETEM จาก 30 ล้านบาท เป็น 80 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 800,000 หุ้น 
  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ และมีมติให้ ETEM ซ้ือหุ้น
  ของบริษัท อีทีอี กรีน เอนเนอร์จี จำากัด ("ETEG") จากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทที่ราคา 
  23.71 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 
  ตามงบการเงินภายในของ ETEG (ราคาพาร์ 100 บาทต่อหุ้น) ส่งผลให้ ETEG มีสถานะเป็นบริษัทย่อย
  ของบริษัท เพ่ือเตรียมรองรับการขยายธุรกิจพลังงานทดแทนของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่
  28 กันยายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 มีมติให้ ETEM ยกเลิกการเข้า
  ลงทุนใน ETEG และให้ใช้ ETEM เป็นบริษัทท่ีรองรับการขยายธุรกิจพลังงานทดแทนของกลุ่มบริษัทแทน

ปี 2559
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- บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
  เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2560 หุ้นสามัญจำานวน 560,000,000 หุ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 280 ล้านบาท
  โดยมีทุนชำาระแล้วเท่ากับ 280 ล้านบาท
- เร่ิมจดทะเบียนก่อต้ังบริษัท คือ บริษัท อีทีจี เอนเนอร์จี จำากัด ("ETG") เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560
  ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
  100 บาท เพ่ือรองรับในการขยายงานโครงการก่อสร้างโรงไฟฟา้ผลิตจากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ 
  และการประกอบกิจการในธุรกิจด้านพลังงานอื่น ๆ 
- เร่ิมจดทะเบียนก่อต้ังบริษัท โกลว์ เทรดด้ิง แอนด์ เซอร์วิส จำากัด ("GTS") เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2560
  ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
  100 บาท เพ่ือประกอบกิจการจัดหาและจำาหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
 

- ETEM ได้ดำาเนินการเรียกชำาระทุนจดทะเบียนเป็นจำานวน 37.50 ล้านบาท จากเดิม 30 ล้านบาท ส่งผล
  ให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ETEM มีทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว เท่ากับ 67.50 ล้านบาท จากทุน
  จดทะเบียนทั้งสิ้น 80 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไทย สปีด้ี เมเนจเมนท์ จำากัด ได้เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท ซีน 168 จำากัด
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และอนุมัติการ
แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ เพ่ือประกอบธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจบริการบริหารจัดการ 
โดยยังคงธุรกิจบริการบริหารจัดการรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถเช่นเดิม ทั้งนี้ ได้จดทะเบียนการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียน
ตั้งสำานักงานสาขาเพ่ิมเติม จำานวน 3 สาขา ได้แก่ 
- สาขาอำาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพ่ือรองรับการขยายงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนจาก
  พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานอื่น ๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
  การลงทุน (BOI) กำาหนด
- สาขาอำาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพ่ือรองรับการขยายงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน
  จากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานอ่ืน ๆ และปฏิบัติตามเง่ือนไข ท่ีสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
  การลงทุน (BOI) กำาหนด
- สาขาอำาเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือรองรับการขยายงานในกลุ่มธุรกิจพลังงาน
  ทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานอ่ืน ๆ และปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีสำานักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการลงทุน (BOI) กำาหนด

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562
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- เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563  บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด ได้จดทะเบียนตั้งสำานักงานสาขาเพ่ิมเติม
  จำานวน 1 สาขา ได้แก่ สาขาอำาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพ่ือรองรับการขยายงานในกลุ่มธุรกิจ
  พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานอื่น ๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำานักงาน
  คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กำาหนด   
- บริษัทได้มีนโยบายขยายงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานและโดยได้วางโครงสร้างกลุ่มบริษัทและการเข้า
  ลงทุนในบริษัทย่อยเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทนในอนาคต ดังนี้ 
 - บริษัท อีทีอี เอเนอร์จี จำากัด (ETG) ได้ดำาเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอนเนอร์จี 
   ฟอร์ ออลล ์จำากัด (EFA) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563
 - เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563  ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่จำานวน 10 บริษัท ได้แก่
   บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 1 จำากัด ถึง บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 10 จำากัด ด้วยทุนจดทะเบียน
   บริษัทละ 10 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 100,000 หุ้น มูลค่า ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท
   โดยบริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA) เข้าถือหุ้น ในบริษัทดังกล่าวเป็นสัดส่วน
   ร้อยละ 99.99 
 - บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA) ได้ร่วมลงทุนจัดตั้ง บริษัท เอบีเอ็น โกลบอล
   พาวเวอร์ จำากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 10,000 หุ้น 
   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือประกอบธุรกิจจัดจำาหน่ายเครื่องกำาเนินไฟฟา้ชีวมวล และ
   อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน โดยบริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA) 
   เข้าถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2563 ต่อมาภายหลัง
   ได้มีมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ให้เพ่ิมทุน
   จดทะเบียนเป็น 15 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
   100 บาท เพ่ือใช้ลงทุนเกี่ยวกับเครื่องจักร และใช้เป็นวงเงินหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ  

ปี 2563 เหตุการณ์ที่สำาคัญ

- เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2564 บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA) ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนจากเดิม
  50 ล้านบาท เป็น 90 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือ
  รองรับในการขยายงานโครงการโรงไฟฟา้พลังงานชีวมวลและการประกอบกิจการในธุรกิจด้านพลังงาน
  ทดแทนอื่นในอนาคต 
- เมษายน 2564 บริษัทได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยบริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA)
  เข้าซ้ือหุ้นในบริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จำากัด (BGE3) จากบริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลยี จำากัด
  (มหาชน) หรือ PSTC โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 4,900 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ จำานวน 5,100 หุ้น
  หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เพ่ือเข้าลงทุนในโครงการผลิตไฟฟา้จากพลังงาน
  หมุนเวียนแบบ Feed-in tariff (FiT) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟา้ (PPA) สถานที่ตั้งโครงการตำาบลโซง   
  อำาเภอน้ำายืน จังหวัดอุบลราชธานี มูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 198 ล้านบาท  
- บริษัทมีนโยบายขยายงานในกลุ่มธุรกิจระบบบริหารจัดการน้ำา ซ่ึงสอดคล้องตามนโยบายและแผนแม่บท
  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งธุรกิจ
  บริการเกี่ยวกับการนำาเทคโนโลยี IoT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำาคัญอย่างมากในการช่วยรวบรวม
  ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการนำาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาเชื่อมต่อเข้ากับ
  ระบบต่าง ๆ ดังนี้

ปี 2564
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  -  มีนาคม 2564 บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นใน
     สัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท เอต้า อะควา จำากัด (ETAA) 
     ซึ่งมีสัดส่วนเข้าถือหุ้นร้อยละ 51 โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 
     10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบกิจการจำาหน่าย ติดตั้ง
     และบริการหลังการขาย สินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึง
     เครื่องมือทางการเกษตร  
  -  พฤษภาคม 2564 บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นใน
     สัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่เพ่ิมเติมอีก 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอต้า ไอโอที 
     จำากัด (ETAI) ซึ่งมีสัดส่วนเข้าถือหุ้นร้อยละ 70 โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้น
     สามัญ จำานวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการด้านการ
     พัฒนาระบบ Software เก่ียวกับระบบบริหารจัดการน้ำา รวมท้ังจำาหน่าย ติดต้ังและบริการหลังการขาย
     สินค้า ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริหารจัดการน้ำาด้วยระบบ IoT
  -  กันยายน 2564 บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA) มีการลงทุนเพ่ิมเติม โดยบริษัท อีทีอี 
     เอนเนอร์จี 3 จำากัด (ETEN 3) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EFA ได้เข้าลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงไม้
     สับชีวมวล ซึ่งตั้งตำาบลโซง อำาเภอน้ำายืน จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการ
     สนับสนุนวัตถุดิบและเพ่ือเป็นการลดต้นทุนค่าเช้ือเพลิงให้กับโรงไฟฟา้ขนาดเล็กมาก (VSPP) สำาหรับ
     การผลิตไฟฟา้พลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) ขนาดกำาลังการผลิต 0.99 เมกะวัตต์ (MW) ที่กลุ่ม
     บริษัทได้ลงทุนและเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจด้านพลังงานชีวมวล และดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ
     ผลิตและจำาหน่ายเช้ือเพลิงชีวมวลในอนาคต และได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนในบริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำากัด
     (ETEN 3) จากทุนจดทะเบียนเดิม 6 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 7 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนใน
     โครงการดังกล่าว
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รางวัลและเกียรติประวัติ

- ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำาปี 2561 จาก
  กระทรวงแรงงาน
- ได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำาปี 2561 จากสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
  มหาชน)

- ได้ร้บคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ "ดีเยี่ยม" โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
  ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ได้รับคะแนนการประเมินจากโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำาปี 2562 
  (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020 : CGR) ในระดับ "ดีมาก" 
  (Very Good) หรือระดับ 4 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ได้ร้บคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ "ดีเยี่ยม" โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
  ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ได้รับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณผลงานทำาประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการจากกองบังคับการสายตรวจ
  และปฎิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำารวจนครบาล
- ได้รับคะแนนการประเมินจากโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำาปี 2563 
  (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020 : CGR)  ในระดับ "ดีเลิศ"
  (Excellent) หรือระดับ 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ผ่านการรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ"โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
  การทุจริต หรือ Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)" โดยใบรับ
  รองจะมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 
- ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำาปี 2563 ประเภท "Sustainability Disclosure 
  Recognition" จากสถาบันไทยพัฒน์

- ได้ร้บคะแนน 99 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ "ดีมาก" (Very Good) โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
  สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ได้รับคะแนนการประเมินจากโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำาปี 2564 
  (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020 : CGR) ในระดับ "ดีมาก" 
  (Very Good) หรือระดับ 4 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำาปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ประเภท "Sustainability 
  Disclosure Recognition" จากสถาบันไทยพัฒน์

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ชื่อรางวัล
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ระบบมาตรฐานและการรับรอง

การรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Thai Private Sector Collective 
Action Against Corruption (CAC)

- ไม่มี

- ไม่มี

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
ภายใต้การรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองในประเทศไทยหรือเรียกว่า 
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน NAC (National 
Accreditation Council) หน่วยงานรับรองระบบของสำานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ United Kingdom Accreditation 
Service (UKAS) หน่วยงานรับรองระบบของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ)
ท่ีได้รับการยอมรับจากนานาชาติ โดยบริษัทได้รับการรับรอง งานวิศวกรรม
ระบบไฟฟา้และระบบโทรคมนาคม งานบริการบริหารจัดการบุคลากรและ
ระบบงานธุรกิจ รวมถึงการผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยผู้ให้
การรับรอง คือ บริษัท เอสจีเอส ประเทศไทย (จำากัด) 

• สมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

• สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

1.1.3 การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
      ขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้

1.1.4 ข้อผูกพันท่ีบริษัทให้คำาม่ันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
      และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาตของสำานักงาน (ถ้ามี) และ/หรือ เงื่อนไขการรับ
      หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ถ้ามี) รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ
      ผูกพันหรือเงื่อนไขดังกล่าวในปีต่อๆ มา
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1.1.5 ชื่อ สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียน บริษัท โทรศัพท์ 
     โทรสาร เว็บไซต์บริษัท (ถ้ามี) จำานวน และชนิดของหุ้นท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมด
     ของบริษัท

ชื่อบริษัท

เว็บไซต์

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก

ทุนจดทะเบียน

สิทธิออกเสียง

ประเภทธุรกิจ 

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ ที่ตั้งสำานักงานสาขากรุงเทพฯ

วันที่ก่อตั้งบริษัท 

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ

ชื่อย่อหลักทรัพย์ เลขทะเบียนบริษัท 

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)

www.eastern-groups.com 18 มิถุนายน 2540

15 กุมภาพันธ์ 2560

ETE และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจ 4 กลุ่ม ดังนี้
 1. ธุรกิจบริการบริหารจัดการ ได้แก่ การบริหารจัดการบุคลากร และระบบงานธุรกิจ
 2. ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ได้แก่ วิศวกรรมระบบไฟฟา้ และระบบโทรคมนาคม 
 3. ธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน
 4. ธุรกิจจำาหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ

บริการ / บริการ

59/21-22 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง
ตำาบลบางกุ้ง อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ :  0 7729 5316-8
โทรสาร  :  0 7729 5319-20

280,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จำานวน 560,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ :  0 2158 2000
โทรสาร  :  0 2158 6148, 0 2158 6149

280,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จำานวน 560,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ETE 0107552000014
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1.2.1 โครงสร้างรายได้

 ปัจจุบัน บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "ETE") และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท")
ประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึง
ธุรกิจจัดหาและจัดจำาหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น
4 กลุ่มหลัก ได้แก่

 กลุ่มที่ 1    ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (Management Service หรือ "MS") 
 กลุ่มที่ 2   ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (Engineering Service หรือ "EN") 
 กลุ่มที่ 3   ธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน (Energy หรือ "ENG")
 กลุ่มที่ 4   ธุรกิจจำาหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ (Trading หรือ "TD")

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

หมายเหตุ : รายได้อ่ืนของกลุ่มบริษัท ได้แก่ รายได้จากดอกเบ้ียรับ กำาไรจากการขายสินทรัพย์ รายได้ค่าสินไหมทดแทน กำาไรจากอัตราแลกเปล่ียน เป็นต้น

(หน่วย : ล้านบาท)

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ในการดำาเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทมีความได้เปรียบทางธุรกิจที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้

1. การดำาเนินธุรกิจที่หลากหลาย
   กลุ่มบริษัทดำาเนินธุรกิจบริการบริหารจัดการธุรกิจบริการงาน
วิศวกรรมธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงธุรกิจ
จัดหาและจัดจำาหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท 
ยังมีโอกาสท่ีจะขยายงานในส่วนของธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกัน ส่งผล
ให้กลุ่มบริษัทสามารถลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงได้ 

2. ผู้บริหาร และทีมงานท่ีมีประสบการณ์รวมถึงมีความรู้ท่ีหลากหลาย
   สามารถต่อยอดธุรกิจจากธุรกิจเดิมได้
 ทำาให้ได้รับความเช่ือถือท้ังจากภาครัฐและเอกชน : กลุ่มบริษัท
มีผู้บริหาร รวมถึงทีมงานท่ีมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมท่ีกลุ่มบริษัท
ดำาเนินธุรกิจอยู่เป็นเวลานานส่งผลให้กลุ่มบริษัท สามารถทำางานบรรลุ
เป้าหมายท่ีลูกค้าต้องการได้ ด้วยเหตุน้ีเอง กลุ่มบริษัทจึงเป็นท่ียอมรับ
จากลูกค้าอย่างกว้างขวาง จนได้รับมอบหมายให้ทำางานหลาย ๆ  โครงการ
อย่างต่อเนื่อง

3. โอกาสในการเพ่ิมช่องทางการรับงาน
 ด้วยกลุ่มบริษัทดำาเนินธุรกิจที่มีความหลากหลายรวมถึง
ผู้บริหารและทีมงาน มีประสบการณ์กับธุรกิจที่ดำาเนินการเฉพาะทาง 
ทำาให้กลุ่มบริษัทมีโอกาสในการรับงานท่ีเก่ียวเน่ืองกับงานเดิมได้มากข้ึน
อีกทั้งจาก ผลงานที่ได้รับความไว้วางใจทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถขยายงานได้อย่างต่อเน่ือง รวมถึง
ยังได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ากับอีกหลาย ๆ หน่วยงาน ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ซึ่งส่งผลต่อโอกาสการรับงานในอนาคตของกลุ่ม
บริษัทค่อนข้างมาก 

4.ความพร้อมในด้านเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 ภายหลังจากกลุ่มบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (MAI) ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องเพ่ือใช้ในการ
หมุนเวียนสำาหรับการดำาเนินกิจการที่เพียงพอ ตลอดจนกลุ่มบริษัท
ได้รับการสนับสนุนวงเงินหมุนเวียน เพ่ือใช้การดำาเนินธุรกิจจาก
สถาบันการเงิน ทำาให้กลุ่มบริษัทมีความพร้อมที่จะขยายการลงทุนทั้ง
ในธุรกิจเดิมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้มากขึ้น 
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ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 1) การบริหารจัดการบุคลากร (MM)

ธุรกิจบริการบริหารจัดการ
(Management Service หรือ "MS")

กลุ่มที่ 1

 ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (MS) ของกลุ่มบริษัท สามารถจำาแนก
ได้เป็น 2 รูปแบบการให้บริการ ได้แก่ 1) การบริหารจัดการบุคลากร (MM) 
และ 2) การบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) ภายใต้การบริหารจัดการ 
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001 : 2015 ในการดำาเนิน
การประสานงานดูแลพนักงานให้กับลูกค้าอย่างใกล้ชิดตลอดอายุสัญญา

 การบริหารจัดการบุคลากรเป็น "การจัดจ้างงานจากภายนอก" หมายถึง การท่ีองค์กรหรือหน่วยงานมอบหมาย
งานบางส่วนให้กับบุคคลหรือองค์กรภายนอกมาดำาเนินการแทนในส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของธุรกิจ อาทิ งานธุรการ 
งานขับรถยนต์ หรืองานซ่อมบำารุง เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัทจะเข้าไปทำาหน้าท่ีให้บริการเสมือนเป็นแผนกทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Department) สำาหรับกลุ่มพนักงานในส่วนงานท่ีได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการ ซ่ึงจะทำาหน้าท่ี
ครอบคลุม 
 - สรรหาพนักงานที่มีคุณภาพส่งมอบตามความต้องการของลูกค้า
 - การจัดเตรียมอุปกรณ์และเตรียมความพร้อมอ่ืน ๆ ในการทำางาน รวมถึงรายงานความคืบหน้าให้กับลูกค้า
   ตลอดสัญญาจ้าง
 - มีทีมประสานงานดูแลพนักงานและติดต่อกับลูกค้าตลอดสัญญาจ้าง
 - จ่ายค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานตามที่กฎหมายและสัญญาจ้างกำาหนด
 กลุ่มลูกค้าเลือกใช้บริการการบริหารจัดการบุคลากรของกลุ่มบริษัทน้ัน นอกจากช่วยลดภาระการบริหารงาน
ด้านบุคลากรของลูกค้าแล้ว ยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำาเนินงานโดยรวมและลดต้นทุนภายในองค์กรด้วย ดังน้ัน
ภาพรวมในการบริหารจัดการจึงเสมือนเป็นการเชื่อมโยงความสามารถขององค์กรกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ในรูปแบบของพันธมิตรทางธุรกิจ ส่งผลให้ลูกค้าสามารถพัฒนาการดำาเนินงานหลัก (Core Process) 
เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายหลักขององค์กร และสามารถควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้
 ณ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทให้บริการบริหารจัดการบุคลากรแก่ลูกค้าท้ังภาครัฐและเอกชน โดยมีพนักงาน
ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทจำานวนมากกว่า 4,000 คนต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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2. การตลาดและการแข่งขัน

 2) การบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO)

 จากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจในปี 2564 ท่ีมีผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า
2019 (โควิด-19) ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผ่านไปอย่างมากมาย รวมถึงภาวะการจ้างงานในปี 2565          
มีแนวโน้มเติบโตจากปี 2564 แต่ยังคงเปราะบางเพราะมีปัจจัยเสี่ยงที่มีเพ่ิมจากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ 
จึงคาดว่าจะส่งผลต่อค่าจ้างและการใช้จ่ายของแรงงานในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักจากวิกฤตการระบาด โดยเฉพาะ
กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็นสำาคัญ
 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2565 ว่า 
"เศรษฐกิจไทยในปี 2565 มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ปรับตัวดีขึ้น
และจำานวนผู้ได้รับวัคซีนที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในส่วนของการใช้จ่ายภายในประเทศและ
การท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มขยายตัวตามทิศทางการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก 
นอกจากน้ี การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐยังคงมีบทบาทสำาคัญในการช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยในปี 2565 ให้ขยายตัว
ได้ที่ร้อยละ 4.0 ต่อปี"
 สำาหรับทิศทางการบริหารเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังเพ่ือสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2565
จะให้ความสำาคัญในส่วนที่เกี่ยวกับ
 1. การรักษาแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและการท่องเท่ียวภายในประเทศผ่านมาตรการ
สนับสนุนต่างๆ ของภาครัฐ โดยจะมีการประเมินและปรับปรุงรูปแบบมาตรการท่ีเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป
 2. การขับเคลื่อนการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ โดยการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ การขับเคลื่อนการ
ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ของรัฐ ทั้งในด้านการลงทุนพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งให้เป็นไปตามแผนงาน ซึ่งภาครัฐจะมีการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่สร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจในปี 2565 จำานวนกว่า 1.18 ล้านล้านบาท อาทิ โครงการรถไฟฟา้สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี
และโครงการรถไฟฟา้สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ของการรถไฟฟา้ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รวมทั้ง
การสนับสนุนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) 10 จังหวัด และพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือการกระตุ้นให้เกิดการลงทุน
ในภูมิภาคมากขึ้น
 3. การส่งเสริม SMEs และ Startup ทั้งในส่วนของการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยอาศัยกลไกของ
ตลาดเงิน ตลาดทุน และการเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ

 การบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) เป็นการให้บริการด้านการบริหารจัดการงานท้ังระบบ ด้วยการปรับใช้
เทคโนโลยีให้เข้ากับกระบวนการทำางาน เพ่ือช่วยปรับปรุงระบบการทำางานของลูกค้าในบางกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน ส่งผลให้ลูกค้าสามารถพัฒนาการดำาเนินงานหลัก (Core Process) เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายหลักขององค์กรได้
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้มุ่งเน้นการให้บริการเกี่ยวกับระบบงานธุรกิจในด้านการบริหารจัดการข้อมูล ดังนี้
 - เป็นตัวแทนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค
 - เป็นตัวแทนจดหน่วยไฟฟา้ด้วยเคร่ืองมือจดหน่วยพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟา้ให้กับการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
   และการไฟฟา้นครหลวง
 - บริการบันทึกข้อมูลทุกรูปแบบ แบบรายการ หรือรายเดือน หรือตามรูปแบบความต้องการของลูกค้า
   พร้อมจัดหา Hardware & ระบบ Software ที่มีมาตราฐานและมีประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานภาครัฐและ
   เอกชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการให้บริการในธุรกิจบริการบริหารจัดการ กลุ่มบริษัทได้มีการปรับปรุง
   และพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับคะแนนความพึงพอใจที่ได้รับการประเมิน
   จากลูกค้าผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทจึงได้รับความไว้วางใจทั้งจากกลุ่มลูกค้าเดิม
   และสามารถขยายการให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ได้เพ่ิมขึ้น โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐ
   รัฐวิสาหกิจซึ่งหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงองค์กรภาคเอกชน
   ได้มีนโยบายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก 
   (Outsource) เพ่ือดำาเนินการแทนในส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของหน่วยงานเพ่ิมขึ้นอีกด้วย 
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 4. การขับเคล่ือนเศรษฐกิจตาม BCG Model (Bio-Circular-Green Economic Model) ซ่ึงเป็นการพัฒนา
เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล เพ่ือให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไป
พร้อมกัน โดยกระทรวงการคลังจะสนับสนุนโครงการต่าง ๆ  เพ่ือขับเคล่ือนประเทศไทยไปสู่สังคมพลังงานสะอาด เช่น
มาตรการส่งเสริมให้ใช้รถยนต์ไฟฟา้ (EV) การออก Sustainability Bond เพ่ือนำาเม็ดเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้สำาหรับ
โครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือโครงการเพ่ือการพัฒนาสังคม เป็นต้น
 5. การสนับสนุนการส่งออกและนำาเข้าสินค้า โดยมุ่งเน้นการอำานวยความสะดวกและเพ่ิมความรวดเร็วในการ
ส่งออกและนำาเข้าสินค้า เพ่ือเป็นการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ส่งออกและนำาเข้า
 6. การส่งเสริม Digital Government ในการให้บริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกระทรวงการคลัง
ได้พัฒนาต่อยอดระบบงานต่าง ๆ  ที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งขยายขอบเขตการใช้ Digital ทั้งในด้านการบริหารจัดการ
ของภาครัฐ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บภาษี รวมทั้งการให้บริการด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว 
โปร่งใส และประหยัดเงินงบประมาณ เป็นต้น

ที่มา : สำานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

 จากข้อมูลของความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว ทางกรุงเทพธุรกิจ ณ วันท่ี ได้นำาเสนอข้อมูลว่า
หลาย ๆ ธุรกิจในประเทศไทยกำาลังเผชิญกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเปล่ียนแปลงกฎข้อบังคับ 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี และการปรับตัวให้ทันกับวิธีการใหม่ ๆ ซึ่งความท้าทายที่กำาลังเกิดขึ้นจาก
3 ส่ิงน้ี ทำาให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวโดยผสมผสานแนวทางการทำางานระหว่างบุคลากรภายในองค์กรและ Outsourcing
เพ่ือให้กระบวนการการทำางานมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความชัดเจน ความยืดหยุ่น ความโปร่งใส และการควบคุม
ซ่ึงสามารถเป็นตัวช่วยให้เจ้าของธุรกิจได้ประโยชน์อย่างสูงสุด Outsourcing สามารถสร้างโอกาสมหาศาลเม่ือเทียบกับ
รูปแบบธุรกิจภายในด้ังเดิม เอ้ือให้ธุรกิจสามารถสร้างแหล่งเงินทุนเพ่ิมได้ โดยลดค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมท่ีไม่ใช่กิจกรรมหลัก
ทำาให้ธุรกิจสามารถเพ่ิมทรัพยากรและเน้นความสำาคัญไปท่ีกิจกรรมหลักของธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ ๆ  ในขณะเดียวกัน
ก็จ้างหน่วยงานภายนอกสำาหรับงานที่ไม่ใช่ส่วนงานหลัก การจ้างบุคลากรของหน่วยงานภายนอกที่มีความสามารถ
ได้ตามความต้องการน้ัน จะทำาให้องค์กรสามารถปรับขนาดโครงสร้างพนักงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องจ้างพนักงาน
ประจำาเพ่ิมเติม ไม่ต้องเพ่ิมค่าใช้จ่าย และการลงทุนในพ้ืนที่สำานักงานและอุปกรณ์

 การทำางานกับหน่วยงานภายนอกที่มีประสบการณ์ช่วยให้องค์กรทำางานได้อย่างมีประสิทธิผล สร้างความ
คล่องตัวให้กับการปฏิบัติงาน และเพ่ิมทรัพยากรที่องค์กรยังอาจขาดอยู่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย ฝ่ายค้นหาทรัพยากร
บุคคล หรือฝ่ายการปฏิบัติ Outsourcing ช่วยสร้างโอกาสให้กับธุรกิจอย่างไม่จำากัด และช่วยให้ทำางานได้อย่าง
ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ช่วยให้บริษัทได้รับประโยชน์อย่างมากจากการใช้ Outsourcing 
นอกจากประหยัดเวลาและเงินแล้ว องค์กรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและระบบล่าสุด รวมถึงแนวการปฏิบัติงานชั้นนำา
อีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ มีความคล่องตัวเมื่อต้องเจอกับสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนทาง
ธุรกิจและช่วยเพ่ิมสภาพแวดล้อมด้านการควบคุมได้ดียิ่งขึ้น Outsourcing ไม่เพียงแต่ช่วยให้ธุรกิจดำาเนินการ
อย่างถูกต้องโดยปราศจากความกังวลว่าจะต้องทำาอย่างไรบริษัทถึงจะปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ยังช่วยให้
ธุรกิจมีความคล่องตัวในการตอบสนองต่อแนวโน้มธุรกิจใหม่ ๆ สิ่งสำาคัญที่สุดคือช่วยให้ธุรกิจมีความสามารถใน
การแข่งขันในอุตสาหกรรมนั้นๆ

 จากข้อมูลการวิเคราะห์ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความต้องการการจ้างผู้ประกอบการเอาท์ซอร์ส (Outsource)
เพ่ือบริหารจัดการบุคลากร (MM) และบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ
และการผลิต ทั้งในกลุ่มลูกค้าภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าภาครัฐทั้งหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) แต่เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ให้
บริการแก่ประชาชน จึงยังมีความจำาเป็นในการใช้บริการผู้ประกอบการเอาท์ซอร์ส (Outsource) เพ่ือสนับสนุนการ
ทำางานหลักอยู่เช่นเดิม 
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             (หน่วย : ล้านบาท)

หมายเหตุ : ลักษณะการนำาเสนอบริการและช่องทางการนำาเสนอบริการ ใช้สำาหรับทุกประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

ลักษณะของลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย

การนำาเสนอบริการและช่องทางการนำาเสนอบริการ

 ผู้ประกอบการในรอบปี 2564 ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนมากนัก เนื่องจากมีข้อจำากัดในการเข้าสู่ธุรกิจ
และการปรับเปลี่ยนการให้บริการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่ลูกค้ามีความต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำางานโดยใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนาความสามารถของการบริหารจัดการระบบงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน โดย
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินว่า ในอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร (MM) และธุรกิจบริการ
บริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) ที่มุ่งเน้นลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยนั้นมีผู้ให้
บริการประมาณ 20-30 ราย แบ่งเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ประมาณ 10 ราย ท่ีสามารถให้บริการจัดหาบุคลากรท่ีหลากหลาย
กลุ่มอาชีพ และสามารถให้บริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) แก่ลูกค้า ซึ่งกลุ่มผู้ให้บริการดังกล่าวมักมี
ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนและสามารถปรับเปลีย่นการให้บริการทีต่รงตามความต้องการของลูกค้าในยุค
ปัจจุบันอย่างรวดเร็ว อีกทั้งผู้ประกอบการยังต้องมีคุณสมบัติตามที่ผู้ว่าจ้างกำาหนดไว้ เช่น ผ่านการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบริษัทก็จัดอยู่ในประเภทผู้ให้บริการรายใหญ่ของอุตสาหกรรมนี้ด้วย ส่วนที่เหลือ
ประมาณ 20 ราย จัดเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก และเป็นกลุ่มบริษัทประเภท SME ท่ีได้รับการสนับสนุน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) และมาตรการส่งเสริม MSME ส่งผลต่อ
การแข่งขันโครงการขนาดเล็กของกลุ่มบริษัท 

 ลูกค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษัท ได้แก่ องค์กรที่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการบริหารจัดการบุคลากรจาก
ภายนอกองค์กร (MM) และบริการบริหารจัดการกระบวนการทำางานทางธุรกิจ (BPO) เพ่ือควบคุมต้นทุนการดำาเนินงาน
รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำางาน ดังน้ันกลุ่มลูกค้าของกลุ่มบริษัทจึงเป็นได้ท้ังหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชน ที่มีความต้องการทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการบุคลากร (MM) และบริหารจัดการด้านระบบ
งานธุรกิจเพ่ือเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำางานให้มีประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณที่กำาหนด 
 ท้ังน้ี ในปี 2562 ถึง 2564 ลูกค้าของกลุ่มบริษัทสำาหรับกลุ่มธุรกิจบริการบริหารจัดการ (MS) สามารถจำาแนก
ประเภทได้ดังนี้

 กลุ่มบริษัทจะเป็นผู้ติดต่อเข้าเสนอบริการให้กับลูกค้า โดยมีทีมงานฝ่ายประสานงานขายเป็นผู้สนับสนุนด้าน
ข้อมูลเพ่ือใช้ในการนำาเสนอต่อลูกค้า สำาหรับช่องทางและวิธีการติดต่อลูกค้าของฝ่ายการตลาดข้ึนอยู่กับวิธีการจัดซ้ือ
จัดจ้างของลูกค้า ซ่ึงแบ่งเป็น 3 วิธีการหลัก คือ การข้ึนทะเบียนเป็นบัญชีคู่ค้า (Vendor List), การแจ้งความต้องการ
ใช้บริการโดยตรงมายังบริษัท และการเสนอราคาผ่านทางช่องทางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
 1. การข้ึนทะเบียนเปน็บัญชีคู่ค้า (Vendor List ) : กลุ่มบริษัทจะต้องขอข้ึนทะเบียนเป็นบัญชีคู่ค้า (Vendor List)
    ของลูกค้าก่อนเข้าเสนอบริการ จากนั้นในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการใช้บริการของกลุ่มบริษัท ลูกค้าจะ
    ติดต่อกลุ่มบริษัทเพ่ือให้เข้าไปเสนอการบริการ หรือเข้าประกวดราคาตามกระบวนการของลูกค้า
 2. การแจ้งความต้องการใช้บริการโดยตรงมายังบริษัท : ลูกค้าติดต่อแจ้งความต้องการใช้บริการมายัง
    ช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การโทรศัพท์ ส่งอีเมลเข้ามาโดยตรง เพ่ือให้กลุ่มบริษัทเข้าเสนอบริการ
 3. การเสนอราคาผ่านช่องทางการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน : ลูกค้าท่ีใช้วิธีการดังกล่าว ได้แก่ หน่วยงาน
    ราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมท้ังบริษัทเอกชนขนาดใหญ่บางแห่ง โดยลูกค้าจะประกาศความต้องการจัดจ้าง
    ผ่านเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นต้น รวมทั้งช่องทางอื่น ๆ 
    เช่น การปิดประกาศท่ีหน่วยงาน ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของภาครัฐหรือกฎเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน 
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กลยุทธ์การแข่งขัน
 กลุ่มบริษัทมีการใช้กลยุทธ์ท่ีหลากหลายเพ่ือใช้ในการรักษากลุ่มลูกค้าเดิม และกับการขยายตลาดสู่กลุ่มเป้าหมาย
ใหม่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 กลยุทธ์ด้านการตลาด 
 • ศึกษาอัตราว่างงานในแต่ละอาชีพของประเทศไทย เพ่ือมองหาโอกาสและขยายตลาดการให้บริการ ทั้งใน
   ส่วนของบริหารจัดการบุคลากร (MM) และการบริหารจัดการกระบวนการทำางานทางธุรกิจ (BPO) ในสาย
   งานอาชีพที่มีศักยภาพและการเติบโตเป็นที่ต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ติดตามการประชาสัมพันธ์งานจ้างบริการบริหารจัดการบุคลากร (MM) และการบริหารจัดการกระบวนการ
   ทำางานทางธุรกิจ (BPO) ทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน
 • ติดตามงบประมาณประจำาปีของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งจัดทำาโครงการประกวดราคาเพ่ือนำาเสนอการ
   ให้บริการและยื่นประมูลโครงการ
 • จัดทำาแผนการตลาดและแผนการขาย เพ่ือขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ 
 • ให้ความสำาคัญในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมทั้งมี
   การติดต่อลูกค้าอย่างสม่ำาเสมอเพ่ือทราบถึงปัญหาในการให้บริการ และนำามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
   แก้ไขเพ่ือให้การบริการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพ่ิมขึ้น

 กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ
 กลุ่มบริษัทให้ความสำาคัญกับการวางระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ และการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใช้ในการควบคุมการให้บริการท่ีมีคุณภาพ เพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
ที่ได้รับการบริการ รวมทั้งอาจได้รับโอกาสในการแนะนำาจากลูกค้าเดิมไปยังลูกค้าใหม่ ซึ่งจะช่วยขยายฐานลูกค้าและ
สร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

 กลยุทธ์ด้านบุคลากร
 เนื่องจากทรัพยากรด้านบุคลากรภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท เป็นปัจจัยหลักที่มีความสำาคัญ
เป็นอย่างมากในการดำาเนินธุรกิจบริการบริหารจัดการ (MS) เพราะการบริการจะดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเม่ือ
พนักงานซึ่งเป็นผู้ให้บริการมีทักษะและความสามารถในการทำางานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงให้ความสำาคัญเป็นอย่างมากในการจัดฝึกอบรบพนักงาน ทั้งในเรื่องคุณภาพ
การให้บริการ ความปลอดภัยในการทำางาน วิธีการทำางานให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ลูกค้ากำาหนด รวมทั้งมีการฝึกอบรม
พนักงานเพ่ือเสริมสร้างทักษะ รวมท้ังพัฒนายกระดับทักษะท่ีมีให้ดีกว่าเดิม และสร้างทักษะใหม่ ๆ ท่ีสามารถตอบสนอง
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

4. งานที่ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานโครงการหรือซื้อขายที่มูลค่าสูง

 เน่ืองจากธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร (MM) จำาเป็นจะต้องสรรหาบุคลากรไว้เป็นจำานวนมาก เพ่ือส่งมอบ
ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า จึงได้พัฒนารูปแบบการเพ่ิมช่องทางและเครือข่ายในการติดต่อพนักงานให้มีช่อง
ทางท่ีหลากหลาย โดยใช้ Social Media เป็นช่องทางท่ีสำาคัญ นอกเหนือจากการติดต่อทางช่องทางเดิม ได้แก่ การเปิด
รับสมัครพนักงานทางเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท เป็นต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านจำานวนของพนักงานอยู่เสมอ พร้อม
ทั้งป้องกันปัญหาการขาดแคลนพนักงานในการให้บริการของกลุ่มบริษัท และในด้านธุรกิจการให้บริการบริหารจัดการ
ระบบงานธุรกิจ (BPO) บริษัทได้ร่วมกับ Partner ทางธุรกิจเพ่ือร่วมกันในการสร้างนวัตกรรมการบริการเพ่ือเสนอ
ต่อลูกค้า 

    - ไม่มี
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1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
(Engineering Service หรือ "EN")

กลุ่มที่ 2

 ปัจจุบันสามารถแบ่งการประกอบธุรกิจบริการงานวิศวกรรมตาม
ลักษณะการให้บริการออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้
(Electrical Power Engineering System หรือ "EE")  2) งานวิศวกรรม
ระบบโทรคมนาคม (Telecommunication Engineering System หรือ 
"TL") ดังนี้

 1) บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ (Electrical Power Engineering System หรือ "EE")

แผนภาพแสดงโครงสร้างระบบสายส่งและระบบจำาหน่ายไฟฟา้

 กลุ่มบริษัทให้บริการติดตั้งและปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟา้ (Transmission Line System) ซึ่งเป็นระบบใน
การส่งผ่านกระแสไฟฟา้จากแหล่งผลิตสู่สถานีไฟฟา้ย่อยในภูมิภาคต่าง ๆ  ท่ัวประเทศ โดยมีระดับแรงดันไฟฟา้ 115 kV
และให้บริการติดต้ังและปรับปรุงระบบจำาหน่ายไฟฟา้ (Distribution Line System) ซ่ึงเป็นระบบในการส่งผ่านกระแสไฟฟา้
ท่ีมีระดับแรงดัน 22 kV - 33 kV จากสถานีไฟฟา้ย่อยในภูมิภาคต่าง ๆ  ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือไปยังระบบแปลง
แรงดันไฟฟา้เพ่ือให้เป็นไฟฟา้แรงดันต่ำาที่มีระดับแรงดัน 220 V - 380 V จากนั้นส่งผ่านไปยังผู้ใช้ไฟฟา้รายย่อย
ตามแหล่งชุมชนและที่อยู่อาศัย โดยบริษัทสามารถให้บริการได้ทั้งระบบสายส่งหรือจำาหน่ายไฟฟา้บนดิน (Overhead 
Transmission & Distribution Line System) และระบบสายส่งหรือจำาหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน (Underground 
Transmission & Distribution Line System) รวมถึงการให้บริการงานระบบไฟฟา้ส่องสว่าง ระบบไฟฟา้สำาหรับ
ภาคอุตสาหกรรม ไปจนถึงระบบไฟฟา้ภายในอาคารดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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 การให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ (EE) ของกลุ่มบริษัท สามารถแบ่งออกเป็นประเภทงานต่าง ๆ ตาม
ลักษณะการให้บริการได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

 กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการงานสำารวจออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตั้งงานด้านระบบสายส่ง
ไฟฟา้แรงสูงให้กับการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคเพ่ือเช่ือมต่อระบบไฟฟา้ระหว่างแหล่งผลิตไฟฟา้ไปยังสถานีไฟฟา้ย่อย โดยให้
บริการติดต้ังระบบสายส่งไฟฟา้แรงสูงพิกัดแรงดัน 115kV และให้บริการติดต้ังระบบจำาหน่ายไฟฟา้แรงดัน 22kV - 33kV
และ 220V - 380V เพ่ือส่งผ่านกระแสไฟฟา้จากสถานีไฟฟา้ย่อยไปสู่เขตชุมชนหรือพ้ืนท่ีของลูกค้า เช่น นิคมโรงงาน
อุตสาหกรรม สถานประกอบการและที่พักอาศัย โดยวิธีปักเสาและพาดสายไฟฟา้เหนือพ้ืนดิน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ประกอบสำาหรับระบบสายส่ง อาทิ การติดตั้งสายล่อฟา้และสายดิน อุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟา้แรงสูง (SF6 Load 
break switch) หม้อแปลงไฟฟา้ (Distribution transformer) และการติดตั้งเครือข่ายเคเบิลใยแก้วนำาแสงและ
อุปกรณ์ส่ือสารป้องกันสายส่งไฟฟา้แรงสูง (Teleprotection) ควบคู่กับระบบสายส่งหรือระบบจำาหน่ายไฟฟา้ ซ่ึงถือ
เป็นส่วนหน่ึงของระบบส่ือสารของการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคท่ีใช้ในการควบคุมระบบสายส่งหรือระบบจำาหน่ายไฟฟา้ เป็นต้น
 นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังให้บริการติดตั้งระบบไฟฟา้ส่องสว่าง (Electrical lighting system) สำาหรับถนน
สาธารณะในพ้ืนที่ชุมชน สวนสาธารณะไปจนถึงระบบไฟส่องสว่างภายนอกอาคารในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ โคมไฟฟา้
เสาสูง โคมไฟถนนแบบกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่ โคมไฟสนาม โคมไฟประติมากรรมและโคมไฟหลอด LED สำาหรับองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น เทศบาล และผู้ใช้ไฟฟา้ทั่วไป เป็นต้น

 กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบสายส่งไฟฟา้และระบบจำาหน่ายไฟฟา้ใต้ดิน ซึ่งเป็นงาน
ก่อสร้างท่อพร้อมร้อยสายไฟฟา้แรงสูงระดับแรงดัน 22 kV และ 115 ครอบคลุมการวางแนวสายไฟฟา้ต้องผ่านแม่น้ำา
คลอง หรือแหล่งน้ำา ทั้งนี้ บริษัทยังสามารถให้บริการติดตั้งเครือข่ายเคเบิลใยแก้วนำาแสงและอุปกรณ์สื่อสารป้องกัน
สายส่งไฟฟา้แรงสูง (Teleprotection) ควบคู่กับการติดตั้งระบบจำาหน่ายไฟฟา้ใต้ดินดังกล่าวด้วย โดยลูกค้าหลัก
ของส่วนงานนี้ คือ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการอื่นๆ

 กลุ่มบริษัทให้บริการออกแบบและติดต้ังระบบไฟฟา้และอุปกรณ์ประกอบระบบไฟฟา้ภายในอาคารแบบครบวงจร
เช่น ติดตั้งมิเตอร์วัดไฟฟา้ แผงจ่ายไฟฟา้ (MDB: Main Distribution Board) แผงจ่ายไฟฟา้ฉุกเฉิน (Emergency 
MDB) การติดตั้งเครื่องกำาเนิดไฟฟา้สำารอง และการวางระบบไฟฟา้แสงสว่างทั่วทั้งอาคาร โดยให้บริการครอบคลุม
ตั้งแต่อาคารขนาดเล็กไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่ ได้แก่ บ้านพักอาศัยทั่วไป โครงการบ้านจัดสรร อาคารสำานักงาน 
คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น

 กลุ่มบริษัทบริการให้คำาปรึกษา ออกแบบระบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ และบำารุงรักษาระบบสูบน้ำาพลังงานแสง
อาทิตย์ โดยการประยุกต์นำาแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟา้ให้กับเคร่ืองสูบน้ำา โดยไม่มีการเช่ือมต่อ
การเข้ากับสายส่งของการไฟฟา้ หลักการทำางานของระบบสูบน้ำาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์น้ันในเวลากลางวันท่ีมีแสงแดด
ระบบสูบน้ำาจะใช้พลังงานไฟฟา้ที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สูบน้ำาและนำามาเก็บพักไว้ที่บ่อพักน้ำาผิวดิน หรือ
ถังเก็บน้ำาขนาดใหญ่ เพ่ือรอการแจกจ่ายให้กับชุมชน หรือเกษตรกร นำาน้ำาไปใช้ในการอุปโภคบริโภค หรือเพ่ือใช้สำาหรับ
การเกษตรได้ตลอดทั้งปี ดังนั้นระบบสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ตรงจุด 

 1.1 การออกแบบและติดตั้งระบบสายส่งไฟฟา้และระบบจำาหน่ายไฟฟา้บนดิน
         (Overhead Transmission & Distribution Line System)

 1.2 การออกแบบและติดตั้งระบบสายไฟฟา้และระบบจำาหน่ายไฟฟา้ใต้ดิน
     (Underground Transmission & Distribution Line System)

 1.3 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา้ภายในอาคาร (Interior Electrical Installation)

 1.4 การออกแบบและติดตั้งระบบสูบน้ำาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pumping)
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 2) บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม (Telecommunication Engineering
     System หรือ "TL")

 2.1 บริการในการสำารวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ติดต้ังเสาสัญญาณโทรคมนาคม
     ปรับปรุงเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม รวมท้ังร้ือถอนและขนย้ายอุปกรณ์โทรคมนาคม

• เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมประเภทติดตั้งบนพ้ืนดิน (Greenfield) อาทิเช่น

• เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมประเภทติดตั้งบนอาคาร (Rooftop) อาทิเช่น

 ในปัจจุบันการขยายโครงข่ายเสาส่งสัญญาณครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ ทำาให้อัตราการเติบโตเกี่ยวกับงาน
ขยายโครงข่ายโทรคมนาคมมีการเติบโตชะลอตัวลง แต่ในทางกลับกันความต้องการใช้งาน Mobile Data เพ่ิมขึ้น  
เป็นผลให้ผู้ให้บริการยังต้องลงทุนปรับปรุงอุปกรณ์โครงข่ายที่ทันสมัยมากขึ้น เพ่ือขยายโครงข่ายในพ้ืนที่ให้บริการ
ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศไทย บริษัทมองเห็นโอกาสของการเติบโตในธุรกิจวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม โดย
ยังคงให้บริการท้ังการติดต้ังระบบไฟฟา้ของสถานีโทรคมนาคม การติดต้ังเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม และได้รับงาน
เพ่ิมจากการขยายโครงข่ายหรือเปล่ียนอุปกรณ์ใหม่อย่างต่อเน่ือง รวมถึงงานติดต้ังแผงโซล่าเซลล์สำาหรับสถานีฐาน
ของผู้ประกอบการระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ีสำาหรับงานบริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม สามารถแบ่งได้ตามลักษณะ
การให้บริการ 2 ประเภท ดังนี้

 ปัจจุบันบริษัทให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ จัดหา และติดตั้งเสา
ส่งสัญญาณโทรคมนาคม ภายใต้การควบคุมการทำางานของผู้รับเหมาจากวิศวกรที่มีความรู้ความชำานาญของบริษัท
ส่งผลให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม ได้แก่ กลุ่มบริษัท แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS), กลุ่มบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) รวมถึงลูกค้าในกลุ่มผู้จัดจำาหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม 
เช่น Huawei และ Ericsson  เป็นต้น และปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นการให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม (TL) 
ในทุกภูมิภาค
 ท้ังน้ี สำาหรับการให้บริการดังกล่าวข้างต้นของบริษัทน้ัน สามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะของเสาส่งสัญญาณ
โทรคมนาคม ได้แก่

 นอกเหนือจากการให้บริการในการสำารวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตั้งเสาส่งสัญญาณ
ของสถานีโทรคมนาคมแล้ว บริษัทยังมีการให้บริการในการปรับปรุง (Upgrade) เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม และ
การติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับระบบ 4G และระบบ 5G มากยิ่งขึ้น

 • Self-supporting Tower  :  เป็นเสาโครงเหล็กประเภทโครงเหล็กสามเหลี่ยมไม่มีสายยึดโยง
 • Guyed Mast Tower    :  เป็นเสาโครงเหล็กสามเหลี่ยมที่ต้องใช้สลิงดึงยึดโยงกับฐานรากเพ่ือเพ่ิม
         ความแข็งแรง

 • Pole      : เป็นเสาแกนเด่ียวซ่ึงออกแบบสำาหรับใช้ติดต้ังบนอาคารโดยมีขาค้ำายันส่วนฐาน
         เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงในการติดตั้งและยึดกับโครงสร้างของอาคาร
 • Guyed Steel Pole    : เป็นเสาโครงสร้างเหล็กสามเหลี่ยมที่ต้องใช้สลิงดึงยึดโยงกับโครงสร้าง
         อาคารเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง
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 2.2 บริการติดต้ังอุปกรณ์ระบบชุมสายโครงข่ายส่ือสารและติดต้ังสายเคเบิลใยแก้วน้ำาแสง 
            (Fiber Optic)

 2.3 บริการติดตั้งระบบสายสื่อสารใต้ดิน
            (Underground Transmission) 

 บริษัทให้บริการสำารวจ ออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบ
ชุมสายโครงข่ายส่ือสาร ได้แก่ อุปกรณ์ส่งคล่ืนสัญญาณแบบมัลติเพล็กซ์ 
(Wavelength Division Multiplexing : WDM)  อุปกรณ์เครือข่ายส่ง
สัญญาณความเร็วสูง (Synchronous Digital Hierarchy : SDH) และ
อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลความเร็วสูง (Asynchronous Transfer Mode
:ATM) เป็นต้น นอกจากน้ีบริษัทยังให้บริการในการติดต้ังสายเคเบิลใยแก้ว
นำาแสง (Fiber Optic) และสายนำาสัญญาณ (Copper) รวมถึงอุปกรณ์
อื่น ๆ เพ่ือเชื่อมโครงข่ายในระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพตามความ
ต้องการของลูกค้า ภายใต้การควบคุมดูแลของทีมงานวิศวกรที่มีความ
ชำานาญและมีประสบการณ์ในระบบสื่อสารโทรคมนาคม

 กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบท่อร้อยสาย 
ระบบสาธารณูปโภค นำาสายสื่อสารลงใต้ดิน ซึ่งเป็นงานรื้อถอนสายเคเบิล
เส้นใยนำาแสงที่แขวนอยู่บนเสาไฟฟา้และก่อสร้างระบบท่อร้อยสายและ
นำาระบบสายเคเบิลเส้นใยนำาแสงลงดิน เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของเมือง โดยลูกค้าหลักของส่วนงานน้ี 
คือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำากัด (มหาชน)

2. การตลาดและการแข่งขัน

อุตสาหกรรมธุรกิจบริการงานวิศวกรรม

   อุตสาหกรรมไฟฟา้ของประเทศไทย

1. อุตสาหกรรมธุรกิจบริการงานวิศวกรรมไฟฟา้

 หน่วยงานภาครัฐได้กำาหนดนโยบายและแผนการดำาเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวสำาหรับการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานด้านระบบไฟฟา้ทั้งประเทศ เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน 
ทำาให้เกิดการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและพลังงาน รวมถึงแนวโน้มการใช้ไฟฟา้และบริการที่เกี่ยวเนื่องเพ่ิมขึ้น ซึ่ง
สามารถอ้างอิงตามแผนพัฒนาต่าง ๆ ดังนี้

 (1) แผนพัฒนาระบบไฟฟา้ของการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
     การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) มีแผนงานและโครงการลงทุนที่สำาคัญ ดังนี้
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      ที่มา : แผนค่าใช้จ่ายงบลงทุนประจำาปี 2565 การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค

ที่มา : แผนการลงทุนระบบจำาหน่ายพลังไฟฟา้ การไฟฟา้นครหลวง

 (2) แผนการลงทุนระบบจำาหน่ายพลังงานไฟฟา้ของการไฟฟา้นครหลวง
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 (3) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 (4) แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมทรัพยากรน้ำา กระทรวง
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 จากงบประมาณของหน่วยงานข้างต้น จะเห็นว่าภาครัฐ รัฐวิสาหกิจมีการเพ่ิมการลงทุนโครงการสำาคัญที่
สะท้อนถึงการขยายตัวในงานวิศวกรรมไฟฟา้ ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟา้ สถานีไฟฟา้ย่อย ตลอดจน
โครงการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา ซึ่งเป็นการลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ซึ่งกลุ่มบริษัทมีโอกาสที่จะขยายการดำาเนินธุรกิจเพ่ือเพ่ิมรายได้ในธุรกิจด้านนี้

 ปัจจุบันธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้สำาหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในประเทศไทย
มีผู้ให้บริการประมาณ 200 - 300 ราย อย่างไรก็ตามสำาหรับผู้ประกอบการที่ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้แก่
การไฟฟา้ภูมิภาคซึ่งเป็นลูกค้าหลักในงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ของกลุ่มบริษัทมีประมาณ 20 ราย โดยสามารถแบ่ง
กลุ่มผู้ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ 

 กลุ่มท่ี 1 ผู้ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้รายใหญ่  ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการท่ีมีผลงานได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ
และมีวงเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอสำาหรับการรับงานที่มีมูลค่างานที่สูงได้ โดยผู้ประกอบการในกลุ่มนี้จะสามารถเข้า
ร่วมประกวดราคางานโครงการต่าง ๆ ได้ในระดับมูลค่างานตั้งแต่ประมาณ 300 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งผู้บริหารของกลุ่ม
บริษัทประเมินว่าผู้ประกอบการในกลุ่มนี้มีจำานวนไม่มากนัก  

ที่มา : งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2565 กรมชลประทาน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

        ที่มา : แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ 2565 กรมทรัพยากรน้ำา

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
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 กลุ่มท่ี 2 ผู้ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้รายกลาง  ได้แก่ กลุ่มผู้ให้บริการซ่ึงมีเงินทุนหมุนเวียนน้อยกว่า
จึงเข้าร่วมประกวดราคางานโครงการต่าง ๆ ได้ในระดับมูลค่างานประมาณ 100 - 300 ล้านบาท และไม่สามารถให้บริการ
ได้หลากหลายเท่ากับผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น ไม่สามารถรับงานการติดต้ังระบบสายส่งไฟฟา้แรงสูงท่ีระดับแรงดัน
115 kV โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินว่าผู้ประกอบการในกลุ่มนี้มีจำานวนประมาณ 8-12 ราย
 กลุ่มที่ 3 ผู้ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้รายเล็ก ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการซึ่งมีความสามารถเข้าร่วม
ประกวดราคางานโครงการต่าง ๆ ได้ในระดับมูลค่างานที่ต่ำากว่า 100 ล้านบาท ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินว่า
ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้มีจำานวนประมาณ 5 - 8 ราย และเป็นกลุ่มบริษัทประเภท SME ที่ได้รับการสนับสนุนการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) และมาตราการส่งเสริม MSME ส่งผลต่อการแข่งขัน
โครงการขนาดเล็กของกลุ่มบริษัท

 กลุ่มงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้อ้างอิงการนำาเสนอบริการและช่องทางการนำาเสนอบริการดำาเนินการเช่น
เดียวกับธุรกิจบริการบริหารจัดการ

ที่มา : MGR Online 20 ธันวาคม 2564

ช่องทางในการนำาเสนอ

กลุ่มงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้

ลักษณะของลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าของกลุ่มงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ สามารถจำาแนกได้ 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ 
 1) ลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ : ลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัท เป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
อันได้แก่ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคส่วนกลาง และการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคทั้ง 12 เขต ซึ่งจะมีการจัดซื้อจัดจ้างแยกกัน
ในแต่ละเขต เนื่องจากงานวิศวกรรมงานระบบไฟฟา้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการสำารวจออกแบบ พร้อมทั้งจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์, ติดตั้งงานระบบสายส่งไฟฟา้, ย้ายระบบสายส่งไฟฟา้ลงใต้ดิน และก่อสร้างสถานีไฟฟา้ นอกจากนี้ บริษัท
จะมีการติดตั้งระบบจำาหน่ายไฟฟา้ให้แก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น กองทัพบก, หน่วยงานเทศบาล, หน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาของรัฐ เป็นต้น
 2) ลูกค้าเอกชน : กลุ่มบริษัทมีการให้บริการสำารวจออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ติดต้ัง และเป็นท่ีปรึกษา
สำาหรับงานระบบไฟฟา้ภายในอาคารสำานักงาน, โรงงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ ตลอดจนงานเชื่อมต่อสายส่ง
ไฟฟา้ของบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนเข้าสู่ระบบจำาหน่ายไฟฟา้ของภาครัฐ

2. อุตสาหกรรมธุรกิจบริการงานโทรคมนาคม
   อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทย
 ถึงแม้ประเทศไทยจะได้ผลกระทบจากโรคระบาดเทคโนโลยีดิจิทัลยังคงเป็นปัจจัยหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
โดยผู้ประกอบการยังคงต้องพัฒนาธุรกิจเพ่ือให้การทำางานมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคที่มีความเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังเป็นตัวเร่งให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมีความสำาคัญมากขึ้น และ
เป็นแรงกระตุ้นให้ภาคธุรกิจปรับตัวสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเร็วขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมีแนวโน้ม
เติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการพัฒนาและการนำาเทคโนโลยีใหม่มาใช้เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม
 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่มีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟา้
นครหลวง การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร) เป็นหน่วยงานหลักรับไปประสานความร่วมมือกับสำานักงาน 
กสทช. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำากัด (มหาชน) และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดทำาแผน
บูรณาการการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศ โดยจัดประชุมหารือและเห็นชอบร่วมกันในการกำาหนดแผนการจัด
ระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศรวมถึงการนำาสายสื่อสายลงใต้ดิน ภายในระยะเวลา 3 ปี (2565-2567) ดังนี้ 1) การ
จัดระเบียบสายสื่อสารในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2565 ระยะทาง 456 กิโลเมตร หลังจากนั้นดำาเนิน
การส่วนที่เหลืออีก 936 กิโลเมตร 2) การจัดระเบียบสายสื่อสารตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ซึ่งจะดำาเนินการ
อย่างต่อเน่ืองในพ้ืนท่ีต่างจังหวัด โดยได้กำาหนดรายละเอียดเส้นทางจัดระเบียบสายส่ือสารในพ้ืนท่ีการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
สำาหรับปี 2565-2567 ไว้รวมระยะทาง 6,000 กิโลเมตร หรือประมาณปีละ 2,000 กิโลเมตร
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 อีกท้ังภาครัฐยังให้ความสำาคัญในการขับเคล่ือนเทคโนโลยี 5G อย่างต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการขับเคล่ือน 5G 
แห่งชาติ นำาโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กำาหนดทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทย โดย
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (DES) และสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. รวมถึงผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมอื่นๆ ได้เปิดเผยในงานสัมมนา
5G Thailand Big Move โดยวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 5G เพ่ือการขับเคลื่อนประเทศไทย เร่งผลักดันโครงการ
ต่าง ๆ ที่กำาลังกลายเป็นกลไกหลักในการปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่จะส่งเสริมศักยภาพใน
กลุ่มอุตสาหกรรมหลักทั้งด้านการผลิต ด้านการเงิน ด้านการสาธารณสุข และด้านการเกษตร 
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 เทคโนโลยี 5G มีความสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศในโลกวิถีใหม่ สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในทุก
ภาคส่วนของประเทศ อีกทั้งภาครัฐมีความพยายามผลักดันให้เทคโนโลยี 5G เกิดการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมใน
กลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกิดกับระบบเศรษฐกิจโดยภาพรวมและเป็นฐานรากที่มั่นคง
ของเศรษฐกิจไทยในอนาคต ซึ่งจากนโยบายการสนับสนุนการลงทุนที่ชัดเจนของภาครัฐส่งผลให้ธุรกิจโทรคมนาคม
ของกลุ่มบริษัทมีโอกาสที่จะได้รับงานมากขึ้น ทั้งในปี 2564 และปีต่อ ๆ ไป 

 ลูกค้าของกลุ่มงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม สามารถจำาแนกได้เป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่

   สัดส่วนรายได้จากลูกค้าแต่ละกลุ่มงานการให้บริการงานวิศวกรรมระหว่างปี 2562 – 2564 สามารถแสดงได้ดังน้ี

(หน่วย : ล้านบาท)

ลักษณะของลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย

   สัดส่วนรายได้ของธุรกิจบริการวิศวกรรม

 1) กลุ่มผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม (Operator) : กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่ ผู้ประกอบการท่ีให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออินเทอร์เน็ต ซึ่งมีความต้องการขยายเครือข่ายสัญญาณของตนเองให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออินเทอร์เน็ตของตนให้กว้างขวางขึ้น หรือเพ่ือรองรับปริมาณการใช้งานที่เพ่ิมขึ้นของ
ผู้บริโภค รวมท้ังเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณโดยการอัพเกรด (Upgrade) เพ่ิมอุปกรณ์โทรคมนาคมเพ่ือช่วย
ยกระดับการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2) กลุ่มผู้ประกอบการอ่ืนในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม : กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่ ผู้ประกอบการท่ีเป็น
ผู้รับเหมา (Contractors) หรือผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์ เช่น Huawei และ Ericsson ซึ่งได้รับงานจากผู้ให้บริการ
โทรคมนาคม (Operators) หรือลูกค้าในกลุ่มท่ี 1 ให้ทำาหน้าท่ีปรับปรุงคุณภาพของระบบสัญญาณ หรือรับงานในกลุ่ม
งานบางประเภท โดยบริษัทจะทำาหน้าที่ให้บริการเป็นผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ตั้งแต่การสำารวจ ออกแบบ 
พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานีโทรคมนาคม
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3. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

1. การจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างและติดตั้ง 

2. การจัดหาผู้รับเหมาช่วงในการสร้างและติดตั้ง

 ในการให้บริการงานวิศวกรรมท้ังระบบไฟฟา้ วิศวกรรมระบบโทรคมนาคมน้ัน บริษัทกำาหนดแนวทางการจัดหา
สินค้าและบริการ โดยการจัดหาสินค้าและบริการแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบหลัก คือ 
 1. การจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างและติดตั้ง
 2. การจัดหาผู้รับเหมาช่วงในการดำาเนินการสร้างและติดตั้ง
 3. การจัดหาวิศวกรของบริษัทในการควบคุมโครงการ

 จากนโยบายการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทท่ีเน้นการใช้ผู้รับเหมาช่วงในการดำาเนินการสร้างและติดต้ัง และ
ให้วิศวกรมีหน้าท่ีบริหารโครงการให้สำาเร็จลุล่วงตามความต้องการของลูกค้าภายในระยะเวลาท่ีกำาหนดน้ัน กลุ่มบริษัท
จึงต้องมีการจัดหาผู้รับเหมาช่วงที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านงานติดตั้งเพ่ือดำาเนินการดังกล่าว โดย
ผู้รับเหมาช่วงส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทและมีประวัติการร่วมงานกันอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 1-3 ปี
โดยในปี 2564 ท่ีผ่านมาบริษัทไม่มีการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงสูงเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงรวม 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างและติดตั้ง สามารถจำาแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ อุปกรณ์หลัก และอุปกรณ์ทั่วไป 
 อุปกรณ์หลัก
    - อุปกรณ์หลักของงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ ได้แก่ เสาไฟฟา้ สายไฟฟา้ เครื่องกำาเนิดไฟฟา้ หม้อแปลง
      ไฟฟา้ สวิทซ์เกียร์ อุปกรณ์ป้องกัน ลูกถ้วย และตู้ควบคุมระบบไฟฟา้ เป็นต้น 
    - อุปกรณ์หลักของงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม ได้แก่ เสาโครงเหล็ก อุปกรณ์รับ - ส่งสัญญาณ ร้ัวและ
     อุปกรณ์งานรั้ว เป็นต้น 
 อุปกรณ์ทั่วไป
    - อุปกรณ์ทั่วไป ได้แก่ อุปกรณ์ข้อต่อของท่อ ท่อร้อยสายไฟ สกรู น็อต เหล็กแผ่นสังกะสี ลวดเชื่อม
      และป้ายลาเบล เป็นต้น

 อุปกรณ์หลักในแต่ละโครงการนั้นจะมีความแตกต่างกันตามข้อกำาหนดและลักษณะงานของลูกค้าแต่ละราย 
ดังนั้นก่อนที่บริษัทจะเข้าร่วมประกวดราคาต่าง ๆ ต้องทำาการศึกษาข้อมูลในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ
ทางด้านเทคนิค โดยฝ่ายจัดซื้อจะเป็นผู้ติดต่อกับผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์เพ่ือสอบถามถึงเงื่อนไขราคา การส่งมอบ และ
การชำาระเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการคำานวณต้นทุนโครงการก่อนการยื่นประมูลงาน ทั้งนี้ในบางกรณีนอกเหนือ
จากการระบุคุณลักษณะทางเทคนิคของวัสดุอุปกรณ์แล้ว ลูกค้าอาจมีการระบุรายชื่อผู้จัดจำาหน่ายของอุปกรณ์บาง
ประเภทให้ผู้รับเหมาต้องจัดซื้อจากผู้จัดจำาหน่ายภายในกรอบรายชื่อที่กำาหนดเท่านั้น เพ่ือควบคุมในส่วนของคุณภาพ
งาน ในส่วนของอุปกรณ์ทั่วไปนั้นเป็นกลุ่มอุปกรณ์ที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้โดยง่าย สามารถซื้อหาได้โดยทั่วไป
 ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในธุรกิจบริการงานวิศวกรรมนั้น บริษัททำาการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดจาก
ผู้ประกอบการภายในประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2563 - 2564 ไม่มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์จากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
ในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โดยรวมของบริษัท แต่ในส่วนของปี 2564 มีการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์จากผู้ประกอบการ 1 ราย บริษัท สายไฟฟา้ไทย-ยาซากิ จำากัด ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ 32.18% เนื่องจากเป็น
ผลิตภัณฑ์หลักของโครงการก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟา้ ท้ังน้ี บริษัทยังคงมีนโยบายส่ังซ้ือและจัดเก็บสินค้าตามลักษณะ
ของกลุ่มธุรกิจ โดยสำาหรับกลุ่มงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม บริษัทจะมีการสั่งซื้ออุปกรณ์เมื่อได้รับการว่าจ้าง
จากลูกค้าโดยจะสั่งซื้อตามปริมาณที่ต้องใช้งานจริงในแต่ละโครงการ ในส่วนของกลุ่มงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้นั้น 
บริษัทจะมีการสต๊อกสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์หลัก เช่น สายไฟ ลูกถ้วย และอุปกรณ์คอนกรีต คิดเป็นสัดส่วนข้ันต่ำาร้อยละ
30 ของมูลค่าอุปกรณ์หลักที่จะต้องใช้ตามแผนงานของบริษัท ซึ่งคาดการณ์จากแผนการใช้งบประมาณของกลุ่ม
ลูกค้าหลัก  เพ่ือความคล่องตัวในการทำางานและประโยชน์ในการได้ส่วนลดทางการค้า อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ส่วนใหญ่
ที่บริษัทมีการเก็บสต๊อกนั้นมีอายุการใช้งานได้ยาวนานและมีการเสื่อมสภาพน้อย 
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3. การจัดหาวิศวกรในการควบคุมโครงการ

4. งานที่ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานโครงการหรือซื้อขายที่มีมูลค่าสูง

 วิศวกรผู้ควบคุมโครงการจะเป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการดำาเนินงาน 
และควบคุมดูแลการสร้างและติดตั้งให้เป็นไปตามแบบรายการ มาตรฐานและข้อกำาหนดต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้วจำานวน
วิศวกรผู้ควบคุมงานจะขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ โดยจะช่วยกันทำาหน้าที่ควบคุมการดำาเนินการสร้างและติดตั้ง
ของผู้รับเหมาให้แล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกำาหนด การจัดทำาแผนปฏิบัติงานและรายงานความคืบหน้าแก่ผู้จัดการโครงการ
ประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการยื่นเอกสารขออนุญาตสร้างและติดตั้ง การยื่นเอกสาร
กับการไฟฟา้ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำาเนินการใด ๆ เพ่ือให้งานลุล่วงไปตามแผนงานที่กำาหนดไว้ 

    - ไม่มี

 ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีวิศวกรและผู้ควบคุมงานรวมทั้งสิ้น 28 คน ซึ่งแบ่งตามระดับ และระบบ
ความชำานาญงานได้ดังนี้

(หน่วย : คน)
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1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน 
(Energy หรือ "ENG")

กลุ่มที่ 3

 ปัจจุบันสามารถแบ่งการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงาน
ทดแทนออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ และ 2) ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล)
(Biomass) ดังนี้

 1) ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)

รายละเอียดโครงการ

 ดำาเนินการโดยบริษัท และบริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด (“ETEM”) รวมท้ังส้ิน 16.47 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย์ทุกโครงการท่ีใช้ในการดำาเนินการผลิตไฟฟา้เป็นโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ระบบโฟโต้โวลตาอิก
หรือโซล่าร์เซลล์ (Photovoltaic : PV) ชนิดติดต้ังบนพ้ืนดิน หรือโดยท่ัวไปเรียกว่า โรงไฟฟา้ PV ประเภท Solar Farm

 กลุ่มบริษัทดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือจำาหน่ายให้แก่ภาครัฐ ตามโครงการ
ผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินสำาหรับหน่วยงานราชการ และสหกรณ์ภาคการเกษตรของ
คณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน รวมท้ังส้ิน 4 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี
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ตัวอย่างภาพโครงการ

ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ คลองน้ำาใส จำากัด

ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จำากัด

ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำากัด

ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำากัด

 กลุ่มบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพ่ือรับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีจากการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นจำานวนทั้งสิ้น 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ คลองน้ำาใส จำากัด โครงการสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จำากัด โครงการสหกรณ์
การเกษตรเมืองตราด จำากัด และโครงการสหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำากัด 
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 2) ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) (Biomass)

รายละเอียดโครงการ

 ด้วยปริมาณความต้องการการใช้ไฟฟา้ในประเทศที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาของ
เทคโนโลยี จำานวนประชากร และจำานวนอุตสาหกรรมในประเทศที่เพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ
ที่ให้ความสำาคัญกับพลังงานทางเลือกที่หลากหลาย การดำาเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนด้าน "พลังงานชีวมวล" 
จึงเป็นพลังงานทดแทนหน่ึงท่ีบริษัทให้ความสนใจในการแสวงหาโอกาส ศึกษาความเป็นไปได้ และเข้าสู่การดำาเนินธุรกิจ
ในด้านนี้
 ธุรกิจพลังงานทดแทนจากเช้ือเพลิงชีวมวล ดำาเนินการโดยบริษัทในเครือ คือ บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3
จำากัด ("BGE3") กำาลังการผลิตปริมาณไฟฟา้สูงสุดไม่เกิน 0.99 เมกะวัตต์ จำาหน่ายไฟฟา้เข้าระบบให้กับการไฟฟา้
ส่วนภูมิภาค

 โรงไฟฟา้เชื้อเพลิงชีวมวล กำาลังการผลิตปริมาณไฟฟา้สูงสุดไม่เกิน 0.99 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 4 
ตำาบลโซง อำาเภอน้ำายืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 • ประเภทเทคโนโลยีใช้ระบบแก๊สซิฟเิคชั่น (Gasification)
 • ประเภทเชื้อเพลิงใช้ไม้เบญจพรรณ ยกเว้นไม้หวงห้ามที่กฎหมายกำาหนด 
 • ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 20 ตันต่อวัน
 • ระยะเวลาโครงการดำาเนินการ 20 ปี นับจากวันที่เริ่มเดินระบบการผลิตไฟฟา้
 • อัตราการรับซื้อไฟฟา้เป็นแบบ Feed-in Tariff (FiT)
 ปัจจุบันการดำาเนินงานของโรงไฟฟา้ฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม
2565 และจะสามารถขายไฟเข้าระบบของการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคได้ภายในเดือนมิถุนายน 2565

ตัวอย่างภาพโครงการ
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 อย่างไรก็ตาม แผน PDP2018 Revision 1 
กำาหนดเป้าหมายของโรงไฟฟา้ชุมชนมีกำาลังผลิตไฟฟา้
รวมที่ 1,933 เมกะวัตต์ ซึ่งทางพลังงงานแห่งชาติ 
ได้วางแผนเร่งผลักดันโครงการโรงไฟฟา้ชุมชนเพ่ือ
เศรษฐกิจฐานรากเดินหน้าต่อไปให้ได้ตามเป้าหมาย 
ในอีก 10 ปีข้างหน้า จากปัจจุบันได้เริ่มนำาร่องไปแล้ว 
150 เมกะวัตต์ ในปี 2564 และอยู่ในช่วงกำาลังพิจารณา
ปรับเพ่ิมกำาลังผลิตไฟฟา้จากโครงการโรงไฟฟา้ชุมชน
ในปี 2565 ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยแบ่งตามประเภท
เชื้อเพลิง ดังนี้

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ 3 มกราคม 2565

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ 3 มกราคม 2565

2. การตลาดและการแข่งขัน
 แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยจะฟื้นตัวช้า แต่การขับเคล่ือนพลังงานยังคงต้องดำาเนินไปอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือความม่ันคงทางด้านพลังงานของประเทศในอนาคต รองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงรูปแบบ
การดำารงชีวิตในรูปแบบ Next Normal ที่มีการทำางานจากที่บ้าน (Work From Home) การดำาเนินธุรกิจออนไลน์ 
(Online business) สังคมเศรษฐกิจที่ไม่นิยมถือเงินสด (Cashless economy) และการนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
สนับสนุนงานหลาย ๆ  ด้านการพัฒนาพลังงานของประเทศไทยมุ่งสู่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานแบบยั่งยืน 
คำานึงถึงการลดการปลดปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการจัดหาพลังงานของประเทศและการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียน
ในสัดส่วนที่เพ่ิมมากขึ้น ปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยและส่งเสริมการแข่งขันเพ่ือสนับสนุนการลงทุนด้านพลังงาน 
มุ่งเน้นความรวดเร็วและความคุ้มค่าด้วยการนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
การใช้พลังงาน
 ในปี 2565 กระทรวงพลังงานกำาหนดทิศทางแผนการดำาเนินงานภายใต้มิติ "Collaboration for Change
: C4C ก้าวสู่ยุคพลังงานสะอาด จับมือพันธมิตรเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย" โดยจะมุ่งเน้นการปรับบทบาทองค์กร
เพ่ือก้าวสู่ยุค Energy Transition ปลดล็อคกฎระเบียบและจับมือทุกภาคส่วนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาที่สำาคัญ
3 ด้าน คือ
 1) ด้านพลังงานสร้างความม่ันคงสู่เป้าหมายสังคมคาร์บอนต่ำา อาทิ การจัดทำาแผนพลังงานแห่งชาติท่ีคำานึงถึง
พลังงานสะอาดและการนำาเทคโนโลยีมาใช้อย่างเช่น การขับเคลื่อน Grid Modernization สมาร์ทกริด ปลดล็อคกฎ
ระเบียบการซื้อขายไฟฟา้สะอาด และบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ
 2) ด้านพลังงานเสริมสร้างเศรษฐกิจ อาทิ ขับเคล่ือนการลงทุนโครงการประกอบกิจการปิโตรเลียม ซ่ึงคาดว่า
จะสร้างรายได้ให้ประเทศมูลค่ากว่า 44,300 ล้านบาท กำาหนดโครงสร้างราคาน้ำามันและสัดส่วนการผสมเชื้อเพลิง
ชีวภาพให้มีความเหมาะสม เป็นธรรมและเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในระดับที่เหมาะสม ส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะ 
4 ใน EEC กำาหนดทิศทางการขยายการลงทุนปิโตรเคมีกระตุ้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด เพ่ือให้เกิดเม็ดเงินลงทุน
ในปี 2565-2569 กว่า 2-3 แสนล้านบาท ส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานมูลค่า
กว่า 143,000 ล้านบาท ส่งเสริมการลงทุน EV Charging Station และยานยนต์ไฟฟา้ และเร่งพัฒนาระบบไฟฟา้
เพ่ือรองรับการขยายตัวของการใช้ยานยนต์ไฟฟา้ในอนาคต ขยายผลการลงทุนพลังงานสะอาดทุกรูปแบบ ส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนผ่านกองทุนอนุรักษ์ฯ ปี 2565 วงเงินกว่า 1,800 ล้านบาท 
 3) ด้านพลังงานลดความเหลื่อมล้ำาและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เดินหน้ากระจายเม็ดเงินลงทุนสู่ชุมชน 
76 จังหวัด ทั่วประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานลดต้นทุนการผลิต สร้าง
มูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนพร้อมขับเคล่ือนโครงการโรงไฟฟา้ชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก
ระยะที่ 1 พร้อมเตรียมการขยายผลโรงไฟฟา้ชุมชน ระยะที่ 2
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แนวโน้มการเติบโตของการผลิตไฟฟา้ปี 2565 – 2567

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

 แนวโน้มธุรกิจผลิตไฟฟา้ปี 2565 - 2567 มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจากความต้องการใช้ที่คาดว่าจะ
ขยายตัวเฉลี่ย 3.6% ต่อปี ตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้ นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมถึงนโยบายสนับสนุนการลงทุน
ภาครัฐตามแผน PDP เอื้อให้เกิดการขยายกำาลังการผลิตและการลงทุนโรงไฟฟา้ใหม่ทั้ง 3 ส่วน IPP, SPP และ VSPP 
ซึ่งในส่วนของ VSSP บทวิจัยกรุงศรีคาดว่าการลงทุนจะกลับมาเร่งขึ้นในปี 2565 โดยเฉพาะโรงไฟฟา้พลังงานแสง
อาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาภาคประชาชน ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ภาครัฐจะทยอย
เปิดรับซื้อไฟฟา้ในปี 2565 - 2567 อีกทั้งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านต้นทุนและแหล่งวัตถุดิบ

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโรงไฟฟา้ชีวมวลท่ีดำาเนินการโดยบริษัทในเครือของบริษัท ได้แก่ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
(กฟภ.) โดยโรงไฟฟา้ชีวมวลขนาดกำาลังการผลิตไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ จัดอยู่ในประเภทผู้ผลิตไฟฟา้รายเล็กมาก (สำาหรับ
การผลิตไฟฟา้จากพลังงานหมุนเวียน) โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟา้กับการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค เป็นระยะเวลา 20 ปี
นับตั้งแต่วันที่จ่ายไฟฟา้เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) 

 จากการศึกษาแนวโน้มการตลาด ภาวะอุตสาหกรรม และความเป็นไปได้ของโครงการ จากโอกาสและการเตรียม
ความพร้อมในการขยายด้านธุรกิจพลังงาน บริษัทจึงสนใจเข้าลงทุนโรงไฟฟา้ขนาดเล็กมาก (VSPP) สำาหรับการ
ผลิตไฟฟา้พลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) ขนาดกำาลังการผลิต 0.99 เมกะวัตต์ โดยมีกลยุทธ์ในการดำาเนินการ ดังนี้

 ด้านการคัดเลือกทำาเลที่ตั้งของโรงไฟฟา้
 การเลือกทำาเลที่ตั้งของโรงไฟฟา้มีความสำาคัญเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ 
ในการก่อสร้างโรงไฟฟา้ การเลือกสถานที่ตั้งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำาคัญ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการพิจารณา
ต่าง ๆ  หลายด้าน ทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนั้นการดำาเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปด้วยความ
รอบคอบ เพราะมีความเกี่ยวข้องทั้งระบบไฟฟา้ ระบบขนส่ง เชื้อเพลิง สิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยการคัดเลือกที่ตั้ง
โรงไฟฟา้ บริษัทคำานึงถึงปัจจัยหลัก 3 ด้าน ดังนี้
 - ด้านหลักวิศวกรรม
 ต้องมีขนาดพ้ืนที่เพียงพอต่อการสร้างโรงไฟฟา้ มีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม ไม่เป็นพ้ืนที่ที่ความเสี่ยงภัย
ทางธรรมชาติ ได้แก่ การเกิดน้ำาท่วม การเกิดแผ่นดินถล่ม การเกิดแผ่นดินไหว เป็นต้น นอกจากนี้พ้ืนที่ตั้งต้องอยู่
ไม่ไกลจากระบบส่งไฟฟา้หลัก (Feeder) หรือสถานีไฟฟา้แรงสูงที่สามารถรองรับพลังงานไฟฟา้ที่ผลิตได้ และปัจจัย
สำาคัญด้านท่ีต้ังโรงไฟฟา้น้ีต้องเป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่ติดกฎหมายผังเมืองและพ้ืนท่ีหวงห้าม สามารถดำาเนินการสร้างโรงไฟฟา้
โดยไม่ขัดต่อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) 
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 - ด้านเชื้อเพลิง
 พ้ืนท่ีต้ังโรงไฟฟา้ต้องเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพชีวมวล หรือมีเช้ือเพลิงท่ีเพียงพอสำาหรับใช้ในกระบวนการผลิต
ไฟฟา้ตลอดอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟา้ เนื่องด้วยหากพ้ืนที่มีเชื้อเพลิงไม่เพียงพอ จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
ผลิตไฟฟา้และค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้ ซึ่งพ้ืนที่ตั้งโรงไฟฟา้ของบริษัทและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีแหล่งไม้เบญจพรรณ ทั้ง
ไม้สับและไม้ท่อนเพียงพอในการดำาเนินงาน

 - ด้านสิ่งแวดล้อม
 ท่ีต้ังโครงการต้องหลีกเล่ียงพ้ืนท่ีอนุรักษ์และเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม รวมถึงสถานท่ีสำาคัญหรือมีความ
อ่อนไหวต่อความรู้สึกของชุมชน เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน ศาสนสถาน โบราณสถาน และหลีกเล่ียงบริเวณท่ีมีชุมชน
อาศัยอยู่หนาแน่น 

 ด้านการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟา้ (EPC Contractor)
 การคัดเลือกผู้รับเหมา คุณสมบัติของผู้รับเหมาบริษัทถือเป็นเรื่องที่สิ่งสำาคัญ การคัดเลือกผู้รับเหมาจึง
พิจารณาในหลายปัจจัย ทั้งนี้เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้รับเหมาที่มีความสามารถในการก่อสร้างและลดความเสี่ยงในการเกิด
ปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ ประสบการณ์งานท่ีผ่านมา ทุนจดทะเบียน ฐานะทางการเงิน บุคลากร เป็นองค์ประกอบการตัดสินใจ
ควบคู่กับราคาที่เสนอ รวมถึงเงื่อนไขในการชำาระเงินด้วย

 ด้านการคัดเลือกเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำาเนินงาน
 การเลือกเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสำาคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่บริษัทให้สำาคัญ โดยบริษัท
ได้ทำาการศึกษาข้อมูลเครื่องกำาเนิดไฟฟา้ชีวมวล แบบ Gasification ยี่ห้อ SPANNER RE2 จากประเทศเยอรมัน 
รวมทั้งได้เข้าไปเยี่ยมชมโรงงานของประเทศผู้ผลิต เป็นการสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่บริษัท
เลือกใช้มีคุณภาพและเหมาะสมเป็นเทคโนโลยีท่ีใช้งานในเชิงพาณิชย์ เหมาะกับโรงไฟฟา้ชีวมวลขนาดไม่เกิน 1 เมกะวัตต์
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1) เป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการเผาไหม้ระบบปิด ไม่ทำาให้เกิดมลภาวะทางอากาศและไม่มีกลิ่น
 2) เป็นเครื่องจักรที่ถูกออกแบบมาให้มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูง มีเถ้าถ่านออกจากระบบ
    การผลิตที่น้อย
 3) เป็นเคร่ืองจักรท่ีมีกระบวนการท่ีใช้น้ำาน้อย น้ำาเสียจากกระบวนการผลิตแทบไม่มี ทำาให้ไม่เป็นมลภาวะทางน้ำา
 4) ด้วยประสิทธิภาพเครื่องจักรที่ดีทำาให้การใช้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตน้อยกว่าแบบอื่นประมาณ 30%
 5) เครื่องจักรสามารถผลิตกระแสไฟฟา้ และเกิดความร้อนจากการผลิตทำาให้สามารถนำาความร้อนมาใช้ใน
    กระบวนการที่ต้องการความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ด้วยกลยุทธ์ในการดำาเนินงานตามที่กล่าวมา บริษัทจึงมีความมั่นใจว่าโรงไฟฟา้ชีวมวลที่กำาลังจะดำาเนินการ
ขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคในปี 2565 นี้จะสามารถดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
อย่างไรก็ตามสิ่งสำาคัญอีกข้อหนึ่งที่จะทำาให้โรงไฟฟา้ดำาเนินการได้อย่างราบรื่นนั้น คือ ต้องได้รับการยอมรับ ความ
เข้าใจจากชุมชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้โรงไฟฟา้ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยกันได้อย่างยั่งยืน
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3. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
 ในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟา้ชีวมวลขนาดกำาลังการผลิตไม่เกิน 0.99 เมกะวัตต์ ภายใต้การบริหารจัดการ
ของบริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จำากัด บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)
ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 4 ตำาบลโซง อำาเภอน้ำายืน จังหวัดอุบลราชธานี บนพ้ืนที่ประมาณ 
27 ไร่ 
 โดยพ้ืนท่ีดังกล่าว นอกจากจะสร้างโรงไฟฟา้ชีวมวลแล้ว บริษัทได้วางแผนการจัดการเน้ือท่ีส่วนท่ีเหลือภายใน
โครงการ จัดทำาเป็นพ้ืนท่ีเพาะปลูกพันธ์ุไม้โตเร็ว สำาหรับศึกษาและวิจัยพันธ์ุไม้ท่ีมีศักยภาพเป็นเช้ือเพลิงชีวมวล เหมาะ
สำาหรับเป็นเช้ือเพลิงทางเลือกที่จะช่วยส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคต และยังวางแผนที่จะสร้างศูนย์การ
เรียนรู้ เพ่ือเป็นโครงการต้นแบบ และเปิดโอกาสให้คนในชุมชน หรือบุคคลภายนอกท่ีมีความสนใจด้านพลังงานชีวมวล
ได้เข้ามาศึกษากระบวนการผลิตไฟฟา้จากพลังงานชีวมวลได้อีกด้วย

 ส่วนประกอบหลักของโรงไฟฟา้ชีวมวล ได้แก่
 1. เทคโนโลยีระบบแก๊สซิฟเิคชั่น (Gasification)
 สำาหรับเทคโนโลยีที่นำามาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟา้ของโครงการนี้ บริษัทได้ทำาการศึกษาข้อมูลและได้มี
โอกาสไปดูเครื่องจักรยังประเทศผู้ผลิต จึงได้เลือกใช้เทคโนโลยีระบบแก๊สซิฟเิคชั่น (Gasification) ซึ่งนำาเข้ามาจาก
ประเทศเยอรมันนี ด้วยเป็นเครื่องจักรที่เหมาะสมกับโครงการขนาดเล็ก กำาลังการผลิตไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ระบบการ
เผาไหม้เป็นระบบปิด ไม่ทำาให้เกิดมลภาวะทางอากาศและไม่มีกลิ่น อีกทั้งในกระบวนการผลิตยังใช้ปริมาณน้ำาที่น้อย 
ส่งผลให้ปริมาณน้ำาเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตแทบไม่มี จึงไม่มีผลต่อมลภาวะทางน้ำา นอกจากน้ีความร้อนท่ีได้จาก
กระบวนการผลิตยังสามารถนำามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย



51

4.  งานที่ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานโครงการหรือซื้อขายที่มีมูลค่าสูง

 2. วัตถุดิบหรือเชื้อเพลิงที่นำามาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟา้ของโรงไฟฟา้ฯ มีแหล่งมาอยู่ 3 แหล่ง ดังนี้
  1. เปิดรับซื้อไม้จากชุมชน  สัดส่วน 70%
  2. ทำา Contract long term  สัดส่วน 30%
  3. ดำาเนินการปลูกเองในพ้ืนที่โครงการ

 ท้ังน้ีในอนาคตบริษัทได้เตรียมความพร้อมทางด้านวัตถุดิบ เพ่ือเป็นการลดต้นทุนค่าเช้ือเพลิงให้กับโรงไฟฟา้
และขยายธุรกิจด้านพลังงาน บริษัทได้วางแผนลงทุนสร้างโรงไม้สับในฐานะผู้ผลิต และจำาหน่ายเช้ือเพลิงชีวมวลให้แก่
ผู้ที่มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลภายในรัศมี 200 กิโลเมตรอีกทางหนึ่งด้วย

 รูปแสดง ระบบผลิตไฟฟา้จากชีวมวลด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟเิคชั่น (Gasification)
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1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจจำาหน่ายสินค้า และบริการอื่นๆ 
(Trading) 

กลุ่มที่ 4

 ปัจจุบันสามารถแบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
1) ธุรกิจจัดหา และจัดจำาหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย และ 2) ธุรกิจจัด
จำาหน่ายระบบสูบน้ำา และระบบสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนี้

 1) ธุรกิจจัดหา และจัดจำาหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย

 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

 1) เครื่องสูบน้ำา และเครื่องสูบน้ำาพลังงงานแสงอาทิตย์

 2) ธุรกิจจัดจำาหน่ายเครื่องสูบน้ำา และระบบสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์

 ธุรกิจจัดหา และจัดจำาหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย (Trading) ดำาเนินธุรกิจโดย บริษัท โกลว์ เทรดด้ิง แอนด์ 
เซอร์วิส จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) 
 บริษัทดำาเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำาหน่ายสินค้าอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยในพ้ืนที่สาธารณะจากผู้ผลิตสินค้าระดับสากลมากมาย เช่น ตราสินค้า Damascusgear, 
ตราสินค้า Camero เป็นต้น โดยบริษัทได้จัดหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วยการส่ังซ้ือสินค้าผ่านบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทย
รวมทั้งการสั่งซื้อสินค้าชนิดพิเศษโดยการนำาเข้าจากผู้ผลิตต่างประเทศ และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มลูกค้าภาครัฐ
เป็นหลัก โดยมีทีมงานขายทำาหน้าที่ติดต่อและประสานงานในการขาย ทำาให้สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าอย่าง
รวดเร็วเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด

 ดำาเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท เอต้า อะควา จำากัด (ETA A) ประกอบกิจการธุรกิจจำาหน่าย ติดต้ัง และบริการหลัง
การขาย สินค้าและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองสูบน้ำา และระบบสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร 
 บริษัทดำาเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำาหน่ายสินค้าเคร่ืองสูบน้ำา และเคร่ืองสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์จากผู้ผลิต
สินค้าชั้นนำาต่าง ๆ จากต่างประเทศ เช่น ตราสินค้า Nastec ตราสินค้า Caprari ตราสินค้า Steca เป็นต้น โดยได้
จัดหาผลิตภัณฑ์เคร่ืองสูบน้ำา และเคร่ืองสูบน้ำาพลังงานจากแสงอาทิตย์ดังกล่าวด้วยการส่ังซ้ือผ่านบริษัทผู้ผลิตในต่าง
ประเทศ สินค้ามีความหลากหลาย อาทิเช่น

 • ปั๊ มน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump) ระบบสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นระบบสูบน้ำาสำาหรับการ
เกษตรกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ ครัวเรือน อาคาร โรงเรียน โรงงาน สระว่ายน้ำา และประปาหมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วย แผง
โซล่าร์เซลล์ (Solar Panel) ตัวแปลงกระแสไฟฟา้ (Inverter) ระบบควบคุมอัจฉริยะ ป๊ัมน้ำา (Water Pump) และ
ระบบท่อส่งน้ำา โดยแผงโซล่าร์เซลล์จะผลิตไฟฟา้กระแสตรง (DC) ผ่านอินเวอร์เตอร์เป็นกระแสสลับ (AC) เพ่ือจ่ายไฟ
ให้กับมอเตอร์สูบน้ำา เพ่ือให้สามารถสูบน้ำาได้โดยต้องอาศัยไฟฟา้จากระบบภาครัฐ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งจากแหล่งน้ำาลึก 
แหล่งน้ำาใต้ดิน หรือบ่อบาดาล รวมไปถึงแหล่งน้ำาผิวดิน เช่น แม่น้ำา สระน้ำา ฯลฯ เพ่ือการบริหารจัดการน้ำาเพ่ืออุปโภคและ
บริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปี
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 1) ธุรกิจจัดหา และจัดจำาหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย

 2) อุปกรณ์ควบคุมปั๊ มน้ำา (Inverter)

2. การตลาดและการแข่งขัน

 • อินเวอร์เตอร์สำาหรับควบคุมปั๊ มพลังงานแสงอาทิตย์ (Inverter Solar Pump) ระบบป๊ัมน้ำาพลังงงาน
แสงอาทิตย์ท่ีสามารถใช้งานกับป๊ัมน้ำาแบบเดิมท่ีใช้ไฟฟา้กระแสสลับได้ทุกชนิด จึงช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่นต่อการประยุกต์
ใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ  สามารถใช้งานกับระบบชลประทานเพ่ือสูบน้ำาจากแหล่งน้ำาบริเวณใกล้เคียง หรือสูบน้ำาให้เข้ามา
เก็บกักในถังน้ำาสำาหรับทำาปศุสัตว์หรือการเกษตร เป็นต้น
 • อินเวอร์เตอร์สำาหรับควบคุมปั๊ มไฟฟา้ (Inverter AC Pump) อุปกรณ์แปลงพลังงานหรืออินเวอเตอร์
ที่สามารถจัดการทำางานของป๊ัมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นความดัน การไหล อุณหภูมิ และอื่น ๆ ระบบจะ
ทำางานที่ความเร็วตามกำาหนดเท่าที่จำาเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน เหมาะกับการใช้งาน ได้แก่ การประปา 
การชลประทาน และการใช้งานเชิงพาณิชย์และการอุตสาหกรรม เป็นต้น
 • ระบบผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Off-grid) ระบบผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์
ท่ีไม่จำาเป็นต้องพ่ึงระบบไฟฟา้ส่วนกลางในการใช้พลังงาน โดยระบบน้ีสามารถต่อตรงกระแสไฟฟา้จากแผงโซล่าร์เซลล์
เข้าสู่ป๊ัมน้ำาที่รองรับกระแสไฟตรง (DC) เท่านั้น

 ความมั่นคงถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของทุกสังคมในทุกยุคทุกสมัย ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงจึงเป็น
เป้าหมายสำาคัญเพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับความมั่นคงของมนุษย์ และทุกมิติ ให้มีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ได้กำาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำาคัญกับการรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือปรับสภาพแวดล้อมด้าน
ความมั่นคงให้ประเทศมีความสงบเรียบร้อยและสันติสุข ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงจึงได้กำาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ให้ความสำาคัญกับการรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือปรับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงให้ประเทศมีความสงบ
เรียบร้อยและสันติสุข ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน
และเพ่ือให้การดำาเนินการดังกล่าวสามารถบรรลุผลที่เป็นรูปธรรมทั้งปัจจุบันและในอนาคต จึงมีความจำาเป็นที่จะต้อง
พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติด้วยการยกระดับขีดความ
สามารถของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชนให้มีความพร้อมและเพียงพอใน
การป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้องกัน แก้ไขและรับมือกับปัญหาความมั่นคง
และภัยพิบัติทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับอย่างบูรณาการทั้งภายในประเทศตามหลักยุทธศาสตร์ของประเทศ โดย
ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้เป็นจำานวนท้ังส้ิน 387,909.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของวงเงินงบประมาณ
โดยมีแผนงานหลักที่มีงบประมาณเกี่ยวข้องกับการจัดหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย อาทิเช่น

 • ป๊ัมน้ำาไฟฟา้ (AC Pump) มีสินค้าป๊ัมน้ำาให้เลือกหลากหลายประเภทสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมกับ
การใช้งาน สามารถใช้ได้กับเกษตรกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ ครัวเรือน อาคาร โรงเรียน โรงงาน สระว่ายน้ำา และประปา
หมู่บ้าน เป็นต้น
 • บูสเตอร์ปั๊ ม (Pump Booster Set) หรือป๊ัมสำาหรับเสริมแรงดัน คือระบบที่ถูกออกแบบมาเพ่ือมีหน้าที่ใน
การเพ่ิมแรงดันในระบบท่อ ซึ่งจะช่วยให้การไหลของน้ำามีความสม่ำาเสมอเมื่อเปิดใช้งาน ซึ่งเหมาะกับการใช้งานใน
ครัวเรือน ที่พักอาศัยที่จำาต้องใช้น้ำาเป็นจำานวนมาก และโรงงานอุตสาหกรรม
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 1. การรักษาความสงบภายในประเทศ งบประมาณทั้งสิ้น 21,674.2 ล้านบาท เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นคง 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ปลูกฝังจิตสำานึกรัก
สามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ สนับสนุนภารกิจของกองอาสารักษาดินแดน กองกำาลังประจำาถิ่น
เสริมสร้างศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือน ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐผ่านกลไกหมู่บ้าน เพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การบังคับใช้กฎหมาย การอำานวยความยุติธรรม
และบริการประชาชน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกิจกรรมงานรักษาความสงบภายในประเทศ
 2. การขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณท้ังส้ิน 7,144.3 ล้านบาท เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมีความม่ันคงปลอดภัย พร้อมพัฒนาสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน มีเป้าหมายจำานวนเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีลดลงร้อยละ
50 เม่ือเทียบกับปี 2560 โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคล่ือนงานของภาครัฐในลักษณะบูรณาการท่ีมีเอกภาพร่วมกับ
ทุกภาคส่วน อาทิ สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำานวยความยุติธรรม
และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ยับยั้งการสนับสนุนการกระทำาผิดกฎหมาย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจผ่านโครงการตำาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีการพัฒนาศักยภาพ ด้าน
การเกษตรแก่เกษตรกรไม่น้อยกว่า 12,000 ราย พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 202 แห่ง พัฒนาทักษะอาชีพและฝีมือ
แรงงานไม่น้อยกว่า 4,300 คน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางถนนระยะทางไม่น้อยกว่า 82 กิโลเมตร เพ่ือให้
พ้ืนที่ชุมชนมีความน่าอยู่และปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนการทำากิจกรรมร่วมกันของประชาชนในพ้ืนที่ภายใต้สังคม
พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งไม่น้อยกว่า 10,150 คน
 3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง งบประมาณทั้งสิ้น 14,174.6 ล้านบาท เพ่ือให้
ปัญหาความมั่นคงได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ โดยพัฒนาแผนการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ การก่อการร้าย และป้องกันภัย
คุกคามข้ามชาติและความม่ันคงทางทะเล พัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยคุกคาม และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
เสริมสร้างความพร้อมด้านกำาลังพลและยุทโธปกรณ์ จัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือระบบสารสนเทศสำาหรับการสืบสวน
สอบสวนและติดตามจับกุมผู้กระทำาผิด เพ่ือลดความเสียหายจากคดีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
คุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติและพ้ืนที่ชายแดน ด้วยการตรวจติดตามและเฝ้าระวังการทำาประมงให้เป็นไปตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่า 172,000 ครั้ง และการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพ่ือป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ
ไม่น้อยกว่า 39,000 เมตร
 4. การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ งบประมาณทั้งสิ้น 
62,974.3 ล้านบาท เพ่ือให้หน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ มีระบบและแผน
เตรียมพร้อมแห่งชาติที่ทันสมัยและปฏิบัติได้จริง โดยการเพ่ิมขีดความสามารถงานข่าวกรอง สร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนและภาคเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน รวมถึงการพัฒนา
ขีดความสามารถของกองทัพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการป้องกันประเทศ
 5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม งบประมาณทั้งสิ้น 260.4 ล้านบาท เพ่ือให้
กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยส่งเสริมการบูรณาการและเสริมสร้างความพร้อมและ
ยกระดับกลไกด้านความมั่นคงระหว่างหน่วยงาน
 6. สนับสนุนด้านความมั่นคงงบประมาณทั้งสิ้น 332.1 ล้านบาท เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง โดยการเพ่ิมขีดความสามารถระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์
ของประเทศ สนับสนุนงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
 7. การดำาเนินงานภารกิจพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง งบประมาณทั้งสิ้น 53,190.6 
ล้านบาท เพ่ือให้การดำาเนินภารกิจด้านความมั่นคงมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า โดยการสร้างความพร้อมด้าน
การป้องกันประเทศ การดำารงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในการดำาเนินงานด้านความมั่นคงระหว่าง 
ประเทศไทยกับมิตรประเทศ และค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง งบประมาณท้ังส้ิน
194,683.3 ล้านบาท

ที่มา : คำาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ภาวะการแข่งขัน

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

 ตลาดของธุรกิจรักษาความปลอดภัยมีขนาดใหญ่มาก ภาครัฐ และภาคเอกชนส่วนใหญ่ เลือกซื้อระบบ และ
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและการทำางานเป็นอันดับแรก ไม่ได้พิจารณาจากราคาสินค้า
เพียงอย่างเดียว ผู้ประกอบการด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นการนำาเสนอโซลูชั่นหรือทางออกเพ่ือ
แก้ไขปัญหาอย่างเฉพาะเจาะจงสอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
 การดำาเนินธุรกิจของบริษัทท่ีผ่านมา ได้สร้างความเช่ือม่ันและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าท้ังทางด้านการนำาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และการให้บริการ
ที่รวดเร็วตรงเวลาด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม จึงทำาให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีและมีโอกาสได้
รับงานเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง

 ลูกค้าของธุรกิจงานจัดหา จำาหน่ายสินค้าอุปกรณ์ความปลอดภัยสามารถจำาแนกได้ 2 กลุ่มย่อย คือ ลูกค้า
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ และลูกค้าภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทในธุรกิจจัดหาและจัด
จำาหน่ายสินค้าอุปกรณ์ความปลอดภัยยังคงเป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับความมั่นคงของชาติ และหน่วยงานที่ให้ความสำาคัญกับระบบรักษาความปลอดภัย เช่น สำานักงานตำารวจแห่งชาติ  
กองบัญชาการกองทัพไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) และกรมราชทัณฑ์ เป็นต้น 

 2) ธุรกิจจำาหน่ายเครื่องสูบน้ำา และระบบสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์

 คณะกรรมการทรัพยากรน้ำาแห่งชาติ (กนช.) ได้จัดทำานโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติไว้ดังนี้ "ทุกหมู่บ้านมีน้ำาสะอาดอุปโภค บริโภคน้ำา เพ่ือ
การผลิตม่ันคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ำาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ำาอย่างย่ังยืน ภายใต้
การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน"

 ด้านที่ 1 การจัดการน้ำาอุปโภค   จัดหาน้ำาสะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภค ครอบคลุมหมู่บ้าน 
       ชุมชน เมือง พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและแหล่งท่องเท่ียว
       สำาคัญ 
 ด้านท่ี 2 การสร้างความม่ันคงของน้ำาภาคการผลิต   บริหารความต้องการใช้น้ำา เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำา
       จัดหาน้ำาต้นทุนรองรับการเจริญเติบโต สร้างความ
       สามารถในการแข่งขันและด้านการสร้างโอกาสและ
       ความเสมอภาคทางสังคมเพ่ือยกระดับผลิตภาพด้าน
       น้ำาทั้งระบบ
 ด้านที่ 3 การจัดการน้ำาท่วมและอุทกภัย   จัดระบบป้องกันน้ำาท่วม ลดความเสียหายจากอุทกภัย
       น้ำาหลาก ดินถล่ม น้ำาท่วมฉับพลัน
 ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำา   พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพคุณภาพน้ำา ระบบบำาบัด
       น้ำาเสียและควบคุมความเค็มปากแม่น้ำาพร้อมท้ังฟื้นฟู
       แม่น้ำา ลำาคลอง และแหล่งน้ำาธรรมชาติท่ีมีความสำาคัญ
       ในทุกมิติ เพ่ือการอนุรักษ์ ฟื้ นฟูและใช้ประโยชน์ทั่ว
       ประเทศ
 ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำา  ฟื้ นฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ำาที่เสื่อมโทรม ป้องกันและลดการ
       ชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนท่ีต้นน้ำาและพ้ืนท่ีลาดชัน
 ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ    ดำาเนินการให้สอดคล้อง ตามพระราชบัญญัติทรัพยากร
       น้ำา พ.ศ. 2561 และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากร
       น้ำา 20 ปี โดยจัดทำากฎหมาย พัฒนาแผนงาน จัดระบบ
       บริหาร ประเมินผล และประชาสัมพันธ์ในทุกภาคส่วน
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ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

 1) ธุรกิจจัดหา และจัดจำาหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย

 2) ธุรกิจจำาหน่ายเครื่องสูบน้ำา และระบบสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

4. งานที่ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานโครงการหรือซื้อขายที่มีมูลค่าสูง 

 กลุ่มลูกค้าในธุรกิจจัดจำาหน่ายระบบสูบน้ำา และระบบสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์ จะประกอบไปด้วยหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง อาทิเช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมทรัพยากรน้ำา กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล และกรมชลประทาน
เป็นต้น อีกท้ังหน่วยงานภาคเอกชนท่ีได้รับงานโครงการในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับระบบสูบน้ำาของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึง
ลูกค้าทางการเกษตรทั้งรายใหญ่และรายย่อย วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ทางการเกษตร เพ่ือแก้ปัญหาการสูบน้ำา
เข้าพ้ืนที่การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากระบบสูบน้ำาและระบบสูบน้ำาพลังงานพลังงาน
แสงอาทิตย์ของทางบริษัท สามารถนำามาประยุกต์ใช้ทดแทนการสูบน้ำาโดยใช้พลังงานน้ำามันหรือพลังงานไฟฟา้ ช่วยให้
กลุ่มลูกค้าลดต้นทุนค่าไฟฟา้ที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน และยังช่วยส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนอีกด้วย

 ธุรกิจจัดหา จัดจำาหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย อ้างอิงการนำาเสนอบริการและช่องทางการนำาเสนอบริการ
ดำาเนินการเช่นเดียวกันกับธุรกิจบริการบริหารจัดการ

    - ไม่มี

 บริษัทได้เปิดช่องทางในการจัดจำาหน่ายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการจัดทำาส่ือประชาสัมพันธ์
โปรโมทสินค้า ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สินค้าเป็นท่ีรู้จักเพ่ิมมากข้ึน โดยการนำาสินค้าของบริษัทไปจัดทำาส่ือประชาสัมพันธ์
โปรโมทสินค้าตามสื่อออนไลน์ เพ่ือให้ผู้อื่นได้เข้าถึงและเกิดความสนใจจนเข้ามาใช้บริการและซื้อสินค้า ปัจจุบันมี 3 
ช่องทาง ดังนี้ 
 • Website    : www.etaaqua.com
 • Facebook    : ETA Aqua
 • Line Official Account   : @eta.aqua

 ปัจจุบันยังมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมนอกเขตชลประทานจำานวนมากท่ีขาดแคลนน้ำาเพ่ือการเกษตร เกษตรกรบางส่วน
ใช้วิธีการสูบน้ำาบาดาลขึ้นมาเพ่ือใช้ในการเกษตรกรรมทำาให้มีต้นทุนในการทำาเกษตรที่สูงขึ้น ในบางพ้ืนที่เกษตรกรมี
แหล่งน้ำาขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามเกษตรกรยังขาดการจัดการบริหารน้ำาและระบบส่งน้ำาที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก 
ดังน้ันการใช้ระบบสูบน้ำาโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือสูบน้ำาสำาหรับใช้งานในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมนอกเขตชลประทานจึงเป็น
แนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำาเพ่ือทำาการเกษตร สามารถเพ่ิมพ้ืนที่ในการเพาะปลูกพืชนอกเขตชลประทานได้
และส่งเสริมคนในชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจและใช้พลังงานทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำาเทคโนโลยี
พลังงานทางเลือกมาประยุกต์ใช้กับชุมชนได้อย่างเหมาะสม
 
 ดังน้ัน กลุ่มบริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึน
ในทุกปี และยังเป็นการขยายด้านการใช้พลังงานทดแทนท่ีสอดคล้องกับการแก้ปัญหาภัยแล้งเพ่ือการเกษตรนอกเขต
ชลประทาน และกักเก็บน้ำาเพ่ืออุปโภคบริโภค โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการ
ดำาเนินงานท่ีเน้นการจัดรูปแบบด้านการผลิต การใช้ และการแก้ปัญหาให้เกษตรกรพ่ึงตนเองตามศักยภาพด้านพลังงาน
ท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินได้อย่างย่ังยืน และยังทำาให้ชุมชนหรือเกษตรกรท่ีสนใจระบบสูบน้ำาเพ่ือการเกษตรโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์
มีความเข้าใจ สามารถติดต้ังเพ่ือใช้งานและดูแลรักษาระบบในเบ้ืองต้นได้ด้วยตัวเอง ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสม
กับชุมชนเกษตรกร อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนหรือเกษตรกรมีการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนที่สามารถ
นำามาใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าในทุกภาคส่วน 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้น
      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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1.3.2 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

รายละเอียดบริษัทย่อย

รายละเอียดบริษัทย่อยทางอ้อม

ชื่อบริษัท   :     บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด
ชื่อย่อ            :     ETEM
วันที่ก่อตั้ง   :     12 ตุลาคม 2550
ที่ตั้งบริษัท                 :     88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
          กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  :     ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน 
ทุนจดทะเบียน   :     80 ล้านบาท / 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)  :     99.27
รายชื่อกรรมการ   :     นางสาวรจนา ตากล้า, นางสาววิภาพร สุระกา,
         นางสาวสุกฤตา จินดาพรม และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

ชื่อบริษัท   :     บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด
ชื่อย่อ            :     EFA
วันที่ก่อตั้ง   :     4 พฤษภาคม 2560
ที่ตั้งบริษัท                 :     88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
         กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  :     ธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน    
ทุนจดทะเบียน   :     90 ล้านบาท / 900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)  :     99.99
รายชื่อกรรมการ   :     นางสาวสุกฤตา จินดาพรม, นางสาวณภัทร สุขจันทร์, 
          นางสาววิภาพร สุระกา และนางสาวรจนา ตากล้า

ชื่อบริษัท   :     บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 2 จำากัด
ชื่อย่อ            :     ETEN 2
วันที่ก่อตั้ง   :     12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท                 :     32/210 หมู่ที่ 1 ตำาบลคลองเกลือ อำาเภอปากเกร็ด
         จังหวัดนนทบุรี 11120
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  :     ธุรกิจบริการบริหารจัดการ
ทุนจดทะเบียน   :     6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท :     บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด (ETEM)
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)  :     99.99
รายชื่อกรรมการ   :     นางสาวรจนา ตากล้า, นางสาววิภาพร สุระกา, 
         นางสาวสุกฤตา จินดาพรม และนางสาวณภัทร สุขจันทร์
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รายละเอียดบริษัทย่อยทางอ้อม

ชื่อบริษัท   :     บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 10 จำากัด
ชื่อย่อ            :     ETEN 10
วันที่ก่อตั้ง   :     12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท                 :     88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
         กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  :     ธุรกิจบริการบริหารจัดการ
ทุนจดทะเบียน   :     4 ล้านบาท / 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท :     บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด (ETEM)
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)  :     99.99
รายชื่อกรรมการ   :     นางสาวรจนา ตากล้า, นางสาววิภาพร สุระกา, 
         นางสาวสุกฤตา จินดาพรม และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

ชื่อบริษัท   :     บริษัท โกลว์  เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำากัด
ชื่อย่อ            :     GTS
วันที่ก่อตั้ง   :     5 พฤษภาคม 2560
ที่ตั้งบริษัท                 :     88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
         กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  :     ธุรกิจขายสินค้าและบริการอื่น ๆ
ทุนจดทะเบียน   :     40 ล้านบาท / 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท :     บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด (ETEM) 
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)  :     70.00
รายชื่อกรรมการ   :     นายรชต ยอดบางเตย, นางสาวณภัทร สุขจันทร์
         และนางสาวสุกฤตา จินดาพรม

ชื่อบริษัท   :     บริษัท ซีน 168 จำากัด 
ชื่อย่อ            :     SYN
วันที่ก่อตั้ง   :     19  มิถุนายน 2550
ที่ตั้งบริษัท                 :     88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
         กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  :     ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจบริการด้านการบำารุงรักษาโรงไฟฟา้
ทุนจดทะเบียน   :     30 ล้านบาท / 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท :     บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA)
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)  :     99.80
รายชื่อกรรมการ   :     นางสาววิภาพร สุระกา, นางสาวสุกฤตา จินดาพรม, 
         นางสาวรจนา ตากล้า และนางสาวณภัทร สุขจันทร์
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ชื่อบริษัท   :     บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 1 จำากัด
ชื่อย่อ            :     ETEN 1
วันที่ก่อตั้ง   :     12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท                 :     59/21-22 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำาบลบางกุ้ง อำาเภอเมืองสุราษฎ์ธานี 
         จังหวัดสุราษฎ์ธานี 84000
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  :     ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
ทุนจดทะเบียน   :     6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท :     บริษัท ซีน 168 จำากัด (SYN)
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)  :     99.99
รายชื่อกรรมการ   :     นายพรชัย ชัยยศ, นางภาวดี พรพมเพชร และนางสาวทิวาพร ศรเกษตริน

ชื่อบริษัท   :     บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 8 จำากัด
ชื่อย่อ            :     ETEN 8
วันที่ก่อตั้ง   :     12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท                 :     88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
         กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  :     ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
ทุนจดทะเบียน   :     6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท :     บริษัท ซีน 168 จำากัด (SYN)
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)  :     99.99
รายชื่อกรรมการ   :     นางสาววิภาพร สุระกา, นางสาวสุกฤตา จินดาพรม, 
         นางสาวรจนา ตากล้า และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

ชื่อบริษัท   :     บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำากัด
ชื่อย่อ            :     ETEN 3
วันที่ก่อตั้ง   :     12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท                 :     88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
         กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  :     ธุรกิจโรงไม้สับ ค้าไม้สับ
ทุนจดทะเบียน   :     6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท :     บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA)
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)  :     99.99
รายชื่อกรรมการ   :     นางสาวสุกฤตา จินดาพรม, นางสาวณภัทร สุขจันทร์, 
         นางสาววิภาพร สุระกา และนางสาวรจนา ตากล้า
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ชื่อบริษัท   :    บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 4 จำากัด
ชื่อย่อ            :    ETEN 4
วันที่ก่อตั้ง   :    12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท                 :    88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
        กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  :    ธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน
ทุนจดทะเบียน   :    6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท :    บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA)
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)  :    99.99
รายชื่อกรรมการ   :    นางสาวสุกฤตา จินดาพรม, นางสาวณภัทร สุขจันทร์, 
        นางสาววิภาพร สุระกา และนางสาวรจนา ตากล้า

ชื่อบริษัท   :    บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำากัด
ชื่อย่อ            :    ETEN 5
วันที่ก่อตั้ง   :    12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท                 :    88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
        กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  :    ธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน
ทุนจดทะเบียน   :    6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท :    บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA)
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)  :    99.99
รายชื่อกรรมการ   :    นางสาวสุกฤตา จินดาพรม, นางสาวณภัทร สุขจันทร์, 
        นางสาววิภาพร สุระกา และนางสาวรจนา ตากล้า

ชื่อบริษัท   :    บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำากัด
ชื่อย่อ            :    ETEN 6
วันที่ก่อตั้ง   :    12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท                 :    88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
        กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  :    ธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน
ทุนจดทะเบียน   :    6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท :    บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA)
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)  :    99.99
รายชื่อกรรมการ   :    นางสาวสุกฤตา จินดาพรม, นางสาวณภัทร สุขจันทร์, 
        นางสาววิภาพร สุระกา และนางสาวรจนา ตากล้า
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ชื่อบริษัท   :    บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำากัด
ชื่อย่อ            :    ETEN 7
วันที่ก่อตั้ง   :    12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท                 :    88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
        กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  :    ธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน
ทุนจดทะเบียน   :    6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท :    บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA)
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)  :    99.99
รายชื่อกรรมการ   :    นางสาวสุกฤตา จินดาพรม, นางสาวณภัทร สุขจันทร์, 
        นางสาววิภาพร สุระกา และนางสาวรจนา ตากล้า

รายละเอียดบริษัทย่อยทางอ้อม

ชื่อบริษัท   :    บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำากัด
ชื่อย่อ            :    ETEN 9
วันที่ก่อตั้ง   :    12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท                 :    88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
        กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  :    ธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน
ทุนจดทะเบียน   :    6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท :    บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA)
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)  :    99.99
รายชื่อกรรมการ   :    นางสาวสุกฤตา จินดาพรม, นางสาวณภัทร สุขจันทร์, 
        นางสาววิภาพร สุระกา และนางสาวรจนา ตากล้า

ชื่อบริษัท   :    บริษัท เอต้า ไอโอที จำากัด
ชื่อย่อ            :    ETAI
วันที่ก่อตั้ง   :    25 พฤษภาคม 2564
ที่ตั้งบริษัท                 :    88 ซอยโยธินพัฒนา  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
        กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  :    ธุรกิจให้บริการด้านการพัฒนาระบบ Software เก่ียวกับระบบบริหารจัดการน้ำา
        รวมท้ังจำาหน่าย ติดต้ังและบริการหลังการขาย สินค้า ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์
        ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริหารจัดการน้ำาด้วยระบบ IoT
ทุนจดทะเบียน   :    5 ล้านบาท / 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท :    บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA)
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)  :    70.00
รายชื่อกรรมการ   :    นางสาวสุกฤตา จินดาพรม, นางสาวรจนา ตากล้า, 
        นางสาววิภาพร สุระกา และนายโมรา ตรีพยัคฆ์
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รายละเอียดบริษัทร่วม

ชื่อบริษัท   :    บริษัท เอต้า อะควา จำากัด
ชื่อย่อ            :    ETAA
วันที่ก่อตั้ง   :    5 มีนาคม 2564
ที่ตั้งบริษัท                 :    88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
        กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  :    ธุรกิจจำาหน่าย ติดตั้ง และบริการหลังการขายสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
        กับระบบสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงเครื่องมือทางการเกษตร
ทุนจดทะเบียน   :    1 ล้านบาท / 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท :    บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA)
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)  :    51.00
รายชื่อกรรมการ   :    นางสาวสุกฤตา จินดาพรม, นางสาวรจนา ตากล้า, 
        นางสาววิภาพร สุระกา และนายเมธัส จุขุนทด

ชื่อบริษัท   :    บริษัท ไบโอกรีน เอ็นเนอร์ยี 3 จำากัด
ชื่อย่อ            :    BGE 3
วันที่ก่อตั้ง   :    10 มกราคม 2562
ที่ตั้งบริษัท                 :    325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม 
        กรุงเทพมหานคร 10220
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  :    ธุรกิจโรงไฟฟา้ผลิตพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) ขนาดเล็กมาก
ทุนจดทะเบียน   :    100,000 บาท / 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท :    บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA)
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)  :    49.00
รายชื่อกรรมการ   :    นางสาวสุกฤตา จินดาพรม, นางสาวณภัทร สุขจันทร์,    
        นางสาววิภาพร สุระกา และนางสาวรจนา ตากล้า

ชื่อบริษัท   :    บริษัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ จำากัด
ชื่อย่อ            :    ABN
วันที่ก่อตั้ง   :    10 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท                 :    88 ซอยโยธินพัฒนา  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
        กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  :    ธุรกิจจัดจำาหน่าย เครื่องกำาเนิดไฟฟา้ชีวมวล และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
        ธุรกิจพลังงาน
ทุนจดทะเบียน   :    18 ล้านบาท / 180,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท :    บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA)
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)  :    25.00
รายชื่อกรรมการ   :    นายทรงกฤต ตรีรัตน์พิจารณ์, นางสาวเวทินี โลห์สิวานนท์,
        นายชุมพล เมฆอารี, นายจิณณะ จินตวาณิชกร
        และนางสาวสุกฤตา จินดาพรม
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1.3.3 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย / บริษัทร่วมเกินกว่า
      ร้อยละ 10 แทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรง 

1.3.5 ผู้ถือหุ้น

1.3.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 -  บริษัทไม่มีนโยบายให้บุคคลซึ่งมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย / บริษัทร่วมแทนการ
    ถือหุ้นของบริษัทโดยตรง

        1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  (อ้างอิงข้อมูลปิดสมุดทะเบียน  ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564)

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ นายไรวินท์ เลขวรนันท์ และบริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำากัด โดยถือหุ้นของ
บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 27.11 และร้อยละ 26.11 ของทุนจดทะเบียนตามลำาดับ โดยบริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำากัด เป็น
บริษัทบริหารจัดการเงินลงทุนโดยนายไรวินท์ เลขวรนันท์ คู่สมรส และพ่ีน้องของนายไรวินท์ เลขวรนันท์ เป็นผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำาระแล้วของบริษัท
 อย่างไรก็ดี เพ่ือเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีผู้ถือหุ้นใหญ่ ซ่ึงได้แก่
นายไรวินท์ เลขวรนันท์ และบริษัท วรนันท์ โฮลด้ิง จำากัด จะประกอบธุรกิจทับซ้อนกันกับบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ท้ัง 2 ราย
ข้างต้น จึงได้ทำาสัญญากับบริษัทว่าจะไม่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับกลุ่มบริษัท รวมถึงธุรกิจอ่ืนของกลุ่มบริษัท
ในอนาคต รวมทั้งจะไม่กระทำาการใด ๆ อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในกลุ่มบริษัท 
หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนแบบไม่จำากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำากัด หรือเป็นกรรมการหรือรับจ้าง
หรือเป็นผู้มีอำานาจควบคุมในกิจการใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
กลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะทำาเพ่ือประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อ่ืน โดยหากผู้ถือหุ้นใหญ่เห็นโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวในอนาคต 
จะพิจารณาให้บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบกิจการนั้น ๆ ซึ่งสัญญานี้มีผลผูกพันจนกว่านายไรวินท์ เลขวรนันท์
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 จะถือ
หุ้นรวมกันต่ำากว่าร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้วของบริษัท และไม่มีท่านใดดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารหรือ
กรรมการของบริษัท
 ทั้งนี้ นายไรวินท์ เลขวรนันท์ และบริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำากัด ได้จัดทำาสัญญากับบริษัทว่าจะรักษาสัดส่วน
การถือหุ้นมิให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 51 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทตลอดอายุสัญญาให้สินเชื่อสำาหรับโครงการ
โรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือป้องกันมิให้บริษัททำาผิดเงื่อนไขตามสัญญาให้สินเชื่อดังกล่าว
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 2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10  อันดับแรก ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น  
    ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564  มีดังนี้

ท่ีมา :  รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564  จัดทำาโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ( ประเทศไทย ) จำากัด

* หมายเหตุ  บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำากัด  มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้
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 3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำาเนินงานของ
    บริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 280,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนท่ีเรียกเก็บและชำาระแล้ว
280,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai

 - ในปี 2564 บริษัทมิได้มีการออกหลักทรัพย์อื่น

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำากว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหัก
ทุนสำารองต่าง ๆ  ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงาน ฐานะการเงินสภาพคล่อง 
การขยายธุรกิจ ความจำาเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้ถือหุ้น  
 บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท
ย่อยหลังหักทุนสำารองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว โดยจะพิจารณาถึงผลกระทบต่อการดำาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง 
การขยายธุรกิจ ความจำาเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย

 ท้ังน้ี มติคณะกรรมการบริษัทซ่ึงพิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผลต้องนำาเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือขออนุมัติ ยกเว้น
กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจอนุมัติให้ดำาเนินการได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำาไรสมควรพอ
ที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัท แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
 ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2564 มีมติจ่ายเงินปันผลจากการดำาเนินงาน
ปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0373 บาท โดยเป็นกำาไรที่ได้รับยกเว้นภาษีจากการได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน  
(BOI) หุ้นละ 0.0312 บาท และเป็นกำาไรท่ีไม่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) หุ้นละ 0.0061 บาท โดยคิดจากจำานวน
หุ้น 560,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 20,888,000 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

1.4 จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว 

1.5 การออกหลักทรัพย์อ่ืน

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ปี 2562 – 2563 ที่ผ่านมาดังนี้
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2.  การบริหารจัดการความเส่ียง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
 กลุ่มบริษัทให้ความสำาคัญต่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ด้วยตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยง
เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือสากลท่ีได้รับการยอมรับและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการกำากับ ประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง
ต่อสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จากปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบที่จะมีต่อธุรกิจ 
ตลอดจนผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและผู้ถือหุ้น โดยกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่
บริษัทได้นำามาประยุกต์ใช้น้ัน เป็นไปตามหลักการของ COSO-Enterprise Risk Management Framework (COSO-ERM)
ซึ่งได้รับการสนับสนุนและผลักดันจากผู้บริหารและบุคลากรในทุกระดับ ทั้งด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ ด้านนโยบาย
และการดำาเนินงานการบริหารความเส่ียงในมิติต่าง ๆ เพ่ือให้ม่ันใจว่าการดำาเนินธุรกิจภายใต้แผนกลยุทธ์ท่ีบริษัทกำาหนดไว้น้ัน 
จะเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) ได้จัดทำาคู่มือ
การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฎิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท
ให้มีความสอดคล้องตามนโยบายบริหารความเสี่ยงและการกำากับดูแลกิจการที่ดี และเพ่ือให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทมีการกำาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
 โดยกลุ่มบริษัทได้ดำาเนินการจัดทำาการระบุความเส่ียงและแผนการจัดการความเส่ียงในทุกกระบวนการของฝ่ายต่าง ๆ
ครอบคลุมทั้งองค์กร และพิจารณาควบคู่กับหลักเกณฑ์ความเสี่ยงตามที่สำานักงาน ก.ล.ต. กำาหนด เพ่ือช่วยสนับสนุนให้
กลุ่มบริษัทมีการตัดสินใจที่ดี พิจารณาโอกาสในการดำาเนินธุรกิจ ตลอดจนบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ขององค์กร รวมทั้งติดตามสถานะความเสี่ยงประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผน เพ่ือให้บรรลุผล
สำาเร็จตามเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงมีการพิจารณาครอบคลุมด้านต่าง ๆ
6 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

 1. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
 2. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
 3. การบริหารความเสี่ยงด้านรายงาน  
 4. การบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงิน 
 5. การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในและภายนอกองค์กร 
 6. การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 
 ท้ังน้ี กำาหนดให้การบริหารความเส่ียงถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับท่ีต้องตะหนักถึง
ความเสี่ยงที่มีในการปฎิบัติงาน รวมทั้งให้การสนับสนุนและการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยต้องให้
ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ด้านอย่างเหมาะสม
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 1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีทำาให้เช่ือม่ันได้ว่าความเส่ียงทางธุรกิจท่ีสำาคัญ ได้รับการระบุและประเมิน
อย่างสม่ำาเสมอ รวมทั้งได้มีการกำาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว้ โดยรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 - พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้าน
   สภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและความเสี่ยงด้านอื่น ๆ เช่น ความเสี่ยงใน
   ด้านกฎหมาย และกฎระเบียบ (Regulatory Risk) เป็นต้น
 - พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำาเสนอคณะกรรมการ
   บริษัทเพ่ือรับทราบ 
 - พิจารณาและทบทวนการกำาหนดเพดานความเส่ียง (Risk Limits) และมาตรการในการดำาเนินการกรณีท่ีไม่เป็นไป
   ตามเพดานความเสี่ยงที่กำาหนด (Corrective Measures)
 - ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเส่ียงท่ีสำาคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบ
   ทานเพ่ือให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำาระบบ
   บริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
 - รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำาคัญอย่างสม่ำาเสมอ
 - ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ผู้บริหาร และ/หรือคณะ
   กรรมการบริหารความเส่ียงและ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำางานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารความเส่ียงและ/หรือ
   ผู้ตรวจสอบความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำาเสนอข้อมูล
   และเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิาร
   ความเสี่ยงให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำาดับความเสี่ยงของ
หน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกำาหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
 3. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในผ่านการตรวจสอบ
ภายในประจำาปี ซ่ึงเป็นการตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจท่ีสำาคัญตามปัจจัยความเส่ียง รวมท้ังติดตามการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 
 
 นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทได้มีการกำาหนดการบริหารความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทและกลุ่มบริษัท โดยพิจารณา
ท้ังปัจจัยภายในและปัจัยภายนอก เพ่ือให้มีการจัดการความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และมีความเหมาะสม โดยฝ่ายบริหาร
ของบริษัทได้กำาหนดให้ดำาเนินการดังนี้

 1) มีการสอบทานและพิจารณาความเส่ียงในทุก ๆ  ด้าน ท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างสม่ำาเสมอ ครอบคลุม
    ถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านรายงาน ความเสี่ยงทางด้านการเงิน 
    ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
 2) มีการสอบทานและประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบในด้านต่าง ๆ 
 3) มีการกำาหนดมาตรการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดความเสี่ยงในแต่ละประเภท 
 4) มีการกำาหนดผู้รับผิดชอบ รวมถึงการกำาหนดเกี่ยวกับมาตรการในการรายงาน และติดตามเพ่ือประเมินความ
    เส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับต่ำาและในระดับที่ยอมรับได้ 

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง
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2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท  

2.2.1 ความเส่ียงต่อการดำาเนินธุรกิจท้ังในปจัจุบันและท่ีอาจเกิดข้ึนใหม่
      (Emerging Risks)

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์
 (1) ความเส่ียงจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ

 (2) ความเส่ียงด้านการตลาด

 บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญต่อการบริหารความเส่ียงแบบย่ังยืน เพ่ือช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของบริษัท และสามารถสร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และลดการสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ดังน้ัน
บริษัทจึงได้มีการกำาหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีมุ่งเน้นและพัฒนาให้มีการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมทุกกิจกรรม
ทางธุรกิจของบริษัท และผลักดันอย่างต่อเน่ืองให้เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมการทำางานในองค์กร โดยท่ีบริษัทมีการทบทวน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจในทุก ๆ  ด้านอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดการและบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท้ังภายในและภายนอกท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ดังน้ัน การเตรียมความพร้อม
เพ่ีอรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการหาแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบที่
จะทำาให้ความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและยอมรับได้ 

 การปรับเปลี่ยนโยบายของรัฐบาล การออกกฎหมาย หรือข้อบังคับของราชการอาจส่งผลกระทบต่อการ
ดำาเนินธุรกิจที่ต้องดำาเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร กลุ่มบริษัทได้ให้ความสำาคัญกับนโยบาย ระเบียบ 
และข้อบังคับต่างๆ โดยมีการติดตาม และประเมินทิศทาง รวมถึงศึกษานโยบายของรัฐบาลในแต่ละช่วงเวลาอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือประเมินผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งหากมีการดำาเนินการที่ไม่ถูก
ต้องอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท ทั้งในด้านการเงินและการดำาเนินงาน เช่น ถูกลงโทษปรับ ถูกพักหรือเพิกถอนใบ
อนุญาตในการประกอบกิจการ รวมทั้งอาจจะส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัท 
 กลุ่มบริษัทมีแนวทางป้องกันความเส่ียงการดำาเนินงานด้วยความระมัดระวัง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
ตามระเบียบและข้ันตอนอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงได้มีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบกำากับดูแลการปฏิบัติงานด้าน กฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับ เพ่ือติดตามข้อมูลที่มีการประกาศแก้ไขปรับปรุงหรือออกใหม่ และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม
และพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท เพ่ือให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัท
มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้มีการติดตามความคืบหน้าการทบทวน ปรับปรุง และ
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง และคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ท้ังน้ี กระบวนการดังกล่าวครอบคลุม
ในทุกธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งในกลุ่มธุรกิจเดิมและกลุ่มธุรกิจใหม่

 ธุรกิจบริการบริหารจัดการ 
 การประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทน้ัน ในแต่ละสัญญาท่ีได้รับจะมีการระบุระยะเวลาการให้
บริการไว้อย่างชัดเจน โดยทั่วไปจะมีอายุสัญญาประมาณ 1-3 ปี และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาดังกล่าว ทาง
ผู้ว่าจ้างไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน จะดำาเนินการประกวดราคาตามงบประมาณใหม่
ของแต่ละหน่วยงาน มีท้ังการทำาสัญญาว่าจ้างโดยตรงและการประกวดราคาตามวิธีการท่ีหน่วยงานกำาหนด และมีโอกาส
ที่มีคู่แข่งขันเข้ามาร่วมเสนอบริการหรือเข้าร่วมการเสนอราคาแข่งกับกลุ่มบริษัท และอาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่ได้รับ
การต่อสัญญาการให้บริการแก่ลูกค้าได้   

 ภาพรวมปัจจัยความเสี่ยงที่สำาคัญซึ่งมีผลต่อการดำาเนินงานของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้
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 ปัจจุบันการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซ่ึงในการประกวดราคาบางโครงการมีการพิจารณาในส่วนของคุณภาพการให้บริการและผลงาน
ที่ผ่านมาของผู้ให้บริการเป็นปัจจัยประกอบควบคู่กับราคา (Price Performance) พร้อมทั้งมีการทำาการประเมิน
เพ่ือส่งเสริมสินค้าและผู้ค้าที่มีคุณภาพ (Grading) โดยจะพิจารณาความพึงพอใจของผู้ใช้งานในการดำาเนินงานตาม
สัญญาและบริการหลังการขาย การนำาผลการประเมินไปใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาผู้ได้รับการคัดเลือกตามหลัก
เกณฑ์การพิจารณามีกำาหนดสัดส่วนแต่ละด้าน เช่น ร้อยละของด้านเทคนิค ร้อยละของด้านราคา และร้อยละของด้าน 
Grading เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมาที่มีการพิจารณาเฉพาะราคาประมูลเพียงปัจจัยเดียวเท่านั้น การ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะส่งผลดีต่อกลุ่มบริษัทในการยื่นเสนอประกวดราคา เนื่องจากมีประวัติการทำางาน
และผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ไว้วางใจสำาหรับหน่วยงานของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ทำาให้มีโอกาสในการได้รับต่อสัญญา
การให้บริการมากยิ่งขึ้น
 กลุ่มบริษัทมีนโยบายป้องกันความเส่ียงจากการไม่ได้รับการต่อสัญญาการให้บริการบริหารจัดการโดยกำาหนด
ให้มีขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง กำาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับ
ผู้บริหารของลูกค้า เพ่ือรับฟงัคำาติชมและข้อคิดเห็นของการให้บริการด้านต่าง ๆ พร้อมท้ังมีการสำารวจความพึงพอใจ
ลูกค้า โดยนำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ จัดทำาแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างรวดเร็วและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าเพ่ือรักษาฐานกลุ่มลูกค้าเดิมไว้อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากหลาย ๆ สัญญาของการให้บริการ
บริหารจัดการของกลุ่มบริษัทได้รับการต่อสัญญามาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีแผนดำาเนินการด้านการ
ตลาดเพ่ือขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหม่ ๆ และขยายขอบเขตการให้บริการเพ่ิมเติมและแตกต่างจากคู่แข่ง โดยการ
ให้บริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (Business Process Outsourcing : BPO) ในทุกส่วนงานตามท่ีลูกค้าต้องการ
เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการทำาธุรกิจและการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทในอนาคต

 ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม 
 บริการงานวิศวกรรมของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยวิศวกรรมระบบไฟฟา้ และวิศวกรรมโทรคมนาคม โดย
วิศวกรรมไฟฟา้ ให้บริการในลักษณะของงานโครงการที่จัดทำาสัญญาการให้บริการเป็นรายโครงการ เช่น สัญญางาน
ปักเสาพาดสายไฟฟา้แรงสูงสำาหรับการจำาหน่ายกระแสไฟฟา้ งานติดต้ังและปรับปรุงระบบสายส่งกระแสไฟฟา้ งานย้าย
ระบบสายส่งกระแสไฟฟา้ลงใต้ดิน งานติดตั้งระบบไฟส่องสว่างบนท้องถนน และงานติดตั้งระบบไฟฟา้ภายในอาคาร
เป็นต้น ส่วนงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมน้ันเป็นการให้บริการงานวิศวกรรมในลักษณะของการจ้างเหมาเป็นประเภท
สัญญา เช่น สัญญางานให้บริการสร้างสถานีฐานและติดต้ังอุปกรณ์โทรคมนาคม งานติดต้ังเสาส่งสัญญาณภายนอก
อาคารทุกประเภทและบนดาดฟา้อาคาร และงานปรับปรุงและติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิมเติมให้แก่เสาส่งสัญญาเดิม การประกอบ
กิจการโทรคมนาคม เป็นต้น ซึ่งการให้บริการในส่วนของวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมจะขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนใน
การขยายหรือปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายสัญญาณของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเป็นหลัก รวมท้ังนโยบายของภาครัฐ
ในการขยายคลื่นความถี่  
 ในธุรกิจบริการงานวิศวกรรมทั้ง 2 ประเภท กลุ่มบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากความไม่สม่ำาเสมอหรือความไม่
ต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลต่อรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมทั้ง 2 ประเภทในอนาคต ทั้งนี้กลุ่มบริษัทตระหนักถึง
ความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทเชื่อว่าทั้งระบบงานไฟฟา้และระบบงานโทรคมนาคม ถือเป็นการ
ก่อสร้าง ติดตั้งเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่จำาเป็น และมีการขยายการลงทุนตามการเติบโตของภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้ขยายประเภทการรับงานติดตั้งเกี่ยวกับสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอื่น 
เช่น โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นโครงการที่ภาครัฐให้การส่งเสริม เพ่ือให้สามารถนำาน้ำา
ไปใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือเพ่ือใช้สำาหรับการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ซึ่งผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าเป็นโอกาสการ
ขยายตัวทางธุรกิจบริการงานวิศวกรรม 
 นอกจากน้ีตลอดระยะเวลาการดำาเนินงานท่ีผ่านมา กลุ่มบริษัทได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากผู้ว่าจ้าง
ให้กลุ่มบริษัทสามารถเข้าร่วมการประกวดราคาเพ่ือให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้แก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจอย่าง
ต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการให้บริการวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ค้า
(Vendor List) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีหลายราย จึงทำาให้กลุ่มบริษัทได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวและส่งผลให้กลุ่มบริษัทได้รับงานอย่างสม่ำาเสมอตลอดมา
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 (3) ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายการบริหารงาน

 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ กลุ่มครอบครัวเลขวรนันท์ รวมถึงกลุ่มบริษัท วรนันท์ โฮลด้ิง จำากัด
จะถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 56.01 ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกลุ่มบริษัท จึงอาจทำาให้
การตัดสินใจในการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทขึ้นอยู่กับบุคคลดังกล่าวเป็นหลัก และทำาให้กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นผู้มี
อำานาจในการบริหารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำาคัญได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้ง
กรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับ
กลุ่มบริษัทซึ่งต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 เสียงของจำานวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นที่
เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบหรือถ่วงดุลการบริหารของ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้
 อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัทซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
รวม 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบริหาร โดยแต่ละคณะมีการกำาหนด
ขอบเขตอำานาจหน้าที่อย่างชัดเจน ทำาให้ระบบการทำางานของกลุ่มบริษัทเป็นมาตรฐาน อีกทั้งโครงสร้างคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน จากจำานวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน 
และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทำาให้
สามารถสอบทานการทำางานของกลุ่มบริษัทให้มีความโปร่งใสได้ ตลอดจนสามารถถ่วงดุลอำานาจในการนำาเสนอเรื่อง
ต่าง ๆ ที่จะพิจารณาเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นได้ระดับหนึ่ง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การทำารายการเกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีส่วนได้เสีย โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอำานาจอนุมัติในการทำารายการนั้น ๆ ทำาให้สามารถ
ช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องการถ่วงดุลอำานาจได้ระดับหนึ่ง

ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ
 (1) ความเส่ียงจากการเพ่ิมข้ึนของต้นทุนท่ีเกิดจากค่าปรับจากการไม่สามารถส่งมอบ
     งานบริการวิศวกรรมได้ทันตามกำาหนดเวลาของลูกค้า 
 การบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ เป็นการให้บริการในลักษณะของงานโครงการที่มีการทำาสัญญาว่าจ้าง
แยกรายโครงการพร้อมท้ังกำาหนดระยะเวลาการส่งมอบงานอย่างชัดเจน โดยมีระยะเวลาของสัญญาประมาณ 3 เดือน
ถึง 2 ปี ซึ่งในสัญญาดังกล่าวจะกำาหนดอัตราค่าปรับหรือค่าเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าของการส่งมอบงานไม่ทัน
ตามกำาหนดเวลา ดังน้ันในกรณีท่ีการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทมีความล่าช้าเกิดข้ึนจากท่ีกำาหนดไว้ในสัญญา อาจทำาให้
กลุ่มบริษัทต้องเสียค่าปรับหรือค่าเสียหาย ส่งผลให้มีภาระค่าใช้จ่ายหรือมีต้นทุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมเพ่ิมสูงข้ึน
นอกจากนี้กลุ่มบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการถูกระงับหรือการบอกเลิกสัญญาจากผู้ว่าจ้างได้ การดำาเนินงานของ
กลุ่มบริษัทท่ีผ่านมาอาจจะมีต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากค่าปรับความเสียหายบ้าง แต่มีส่วนใหญ่เป็นปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้
เช่น ภัยธรรมชาติ สถานการณ์ความไม่สงบ เป็นต้น
 สำาหรับบริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม เป็นการให้บริการในลักษณะของงานโครงการเช่นเดียวกันกับ
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ แต่การทำาสัญญาว่าจ้างจะแตกต่างกัน โดยกลุ่มบริษัทจะทำาสัญญาว่าจ้างหลัก
ในการให้บริการสำารวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดต้ังเสาของสถานีโทรคมนาคม กับผู้ให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่แต่ละราย มีระยะเวลาของสัญญาหลักประมาณ 3 ปี ซึ่งในสัญญาหลักจะกำาหนดอัตราค่าปรับที่เกิดจากกรณี
ต่าง ๆ  เช่น การไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามเวลาที่กำาหนดไว้ในหนังสือสั่งงาน หรืองานไม่ผ่านการตรวจรับมอบ
จากผู้ว่าจ้างหรือในช่วงระยะเวลารับประกันผลงานผู้รับจ้างไม่สามารถดำาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ภายใน
ระยะเวลาที่กำาหนด ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงอาจมีภาระค่าใช้จ่ายจากค่าปรับหรือมีต้นทุนในการให้บริการงานวิศวกรรม
เพ่ิมสูงขึ้น หรืออาจมีความเสี่ยงจากการถูกระงับหรือการบอกเลิกสัญญาจากผู้ว่าจ้างได้เช่นกัน โดยที่ผ่านมากลุ่ม
บริษัทไม่เคยส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำาหนดเวลา หรือผลงานไม่ผ่านการตรวจรับจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่สามารถแก้ไขข้อ
บกพร่องที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลารับประกันผลงานจนทำาให้ถูกเรียกร้องค่าปรับจากผู้ว่าจ้าง 
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 (2) ความเส่ียงจากการเพ่ิมข้ึนของต้นทุนอันเน่ืองมาจากราคาวัสดุเปล่ียนแปลงและผู้รับเหมา
     ช่วงไม่มีคุณภาพ

 (3) ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ (Supplier) น้อยราย

 อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทยังคงประเมินความเสี่ยงการดำาเนินงานทุกด้าน มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ 
และมีการนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนการทำางาน รวมถึงมีการกำาหนดให้มีการประชุมหารือร่วมกัน
ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือร่วมวางแผนพร้อมทั้งกำาหนดขั้นตอนและวิธีการในการดำาเนินงานให้อยู่ภายในกรอบ
ระยะเวลาตามที่กำาหนดไว้ในสัญญาการจ้างงาน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีการติดตาม ตรวจสอบการส่งมอบงาน
ตามขั้นตอนความสำาเร็จของงานอย่างใกล้ชิด  โดยวิศวกรผู้ควบคุมงานประจำาโครงการในแต่ละพ้ืนที่ต้องรายงาน
ความคืบหน้าสำาหรับการดำาเนินงาน อุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่หน้างานในแต่ละโครงการให้ทางผู้บริหาร
ทราบเป็นรายวัน และรายงานปัญหาหรืออุปสรรคท่ีไม่สามารถควบคุมได้ให้ผู้ว่าจ้างรับทราบ ซ่ึงการดำาเนินการดังกล่าว
จะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงาน และสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ได้ทันท่วงที 

 เนื่องจากธุรกิจงานวิศวกรรมของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่จะต้องเสนอราคาในการให้บริการเป็นแบบรับเหมา
เบ็ดเสร็จท้ังค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าจ้างแรงงานของโครงการ ดังน้ันการปรับตัวสูงข้ึนของค่าวัสดุอุปกรณ์จะส่งผลให้
กลุ่มบริษัทมีต้นทุนในการดำาเนินงานในแต่ละโครงการสูงขึ้น และการจ้างผู้รับเหมาช่วงที่ไม่มีคุณภาพ อาจก่อให้เกิด
ปัญหาการขาดความเอาใจใส่ในการดำาเนินงานและเกิดข้อผิดพลาดในการทำางานได้ ส่งผลให้งานไม่มีคุณภาพและโครงการ
เกิดความล่าช้า 
 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีการสอบทานราคาวัสดุอุปกรณ์กับผู้ค้าหลายรายเป็นประจำา เพ่ือจัดทำาราคากลาง 
และมีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุหลายราย และยังมีการขึ้นทะเบียนผู้ขายวัสดุแต่ละประเภท มีการเทียบราคา
ก่อนการส่ังซ้ือวัสดุทุกคร้ัง และจัดทำาประมาณการจัดซ้ือวัสดุล่วงหน้า เพ่ือควบคุมราคาวัสดุให้คงท่ีก่อนรับงาน อีกท้ัง
สำารองวัสดุบางประเภทเก็บไว้เพ่ือลดผลกระทบจากความเสี่ยงในการปรับขึ้นของราคาในอนาคต สำาหรับในส่วนของ
ผู้รับเหมาช่วงได้มีการขึ้นทะเบียนเพ่ือประเมินศักยภาพการทำางาน และกำาหนดให้มีการจัดอบรมพัฒนาผู้รับเหมาช่วง
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการทำางานให้สามารถส่งมอบงานได้ภายในระยะเวลาที่กำาหนด นอกจากนี้ยังมีการ
ประเมินผู้รับเหมาช่วงก่อนการรับมอบงาน พร้อมทั้งแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับเหมาช่วงทราบเพ่ือประโยชน์ในการจ้าง
ผู้รับเหมาช่วงในอนาคต อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังมีการกำาหนดอัตราค่าปรับในใบสั่งจ้าง/สัญญาจ้างของผู้รับเหมาช่วง
เพ่ือเป็นการลดผลกระทบจากความเสี่ยง    

 ในปัจจุบันการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการของบริษัทจะทำาการสั่งซื้อจากผู้จัดจำาหน่ายในประเทศ แต่ใน
ส่วนของปี 2564 มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์จากผู้ประกอบการ 1 ราย บริษัท สายไฟฟา้ไทย-ยาซากิ จำากัด ซึ่งมีสัดส่วน
อยู่ที่ร้อยละ 32.18 เนื่องจากเป็นอุปกรณ์หลักของโครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟา้สำาหรับโครงการบริการงาน
วิศวกรรมระบบไฟฟา้ ดังน้ันบริษัทจึงมีความเส่ียงในการพ่ึงพิงผู้จัดจำาหน่ายรายน้ีในการจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอให้ทัน
ตามคำาสั่งลูกค้า หากมีเหตุให้ผู้จัดจำาหน่ายรายดังกล่าวไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ได้ทันตามกำาหนดเวลาและทำาให้บริษัท
ต้องสั่งซื้ออุปกรณ์จากผู้จัดจำาหน่ายรายอื่นแทนนั้น อาจมีผลกระทบต่อแผนการก่อสร้าง และต้นทุนโครงการ รวมถึง
การส่งมอบงานของบริษัทได้
 อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยมากเนื่องจากผู้จัดจำาหน่ายรายดังกล่าวให้บริการที่
รวดเร็วทันต่อความต้องการใช้งานของบริษัทและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ประกอบกับลูกค้าซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ
มีการส่งเสริมการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ บริษัทในฐานะคู่สัญญากับภาครัฐจึงต้องปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมาย
ท่ีได้ประกาศไว้ และนอกจากผู้จัดจำาหน่ายรายท่ีบริษัทใช้อยู่ บริษัทสามารถหาผู้จัดจำาหน่ายรายอ่ืนท่ีสามารถจัดหาวัตถุดิบ
ท่ีมีคุณภาพและราคาใกล้เคียงกันกับท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันมาใช้ทดแทนกันได้และสามารถจัดส่งได้ทันต่อความต้องการใช้งาน
ของบริษัทได้ ซึ่งสามารถที่จะลดผลกระทบต่อแผนการก่อสร้างโครงการ ต้นทุนการผลิต และการส่งมอบโครงการ
ของบริษัทได้
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 (4) ความเส่ียงด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม

 (5) ความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

 (6) ความเส่ียงเน่ืองมาจากผลกระทบของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 ในการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่จะดำารงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั้น ต้องพ่ึงพาการสนับสนุนจาก
ชุมชนและสังคม การดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อาจส่งผล
เสียต่อภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัทนำามาซึ่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทในระยะยาว กลุ่มบริษัท
จึงได้ให้ความสำาคัญด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความเจริญให้แก่
ชุมชน โดยกลุ่มบริษัทได้กำาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่มีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนผู้นำาชุมชนเพ่ือประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม เช่น การให้ความรู้ต่อ
ชุมชนซ่ึงกลุ่มบริษัทมีการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้บริเวณพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือให้ประชาชนบริเวณโดยรอบเข้ามาศึกษาเรียนรู้
การร่วมกับชุมชนในด้านการทำานุบำารุงศาสนา ร่วมทอดผ้าป่า ทอดกฐิน นำาเงินไปสร้างวัดเพ่ือให้ชาวบ้านได้มาทำาบุญ  
ร่วมปันน้ำาใจสู้ภัยโควิด สนับสนุนมอบข้าวสารอาหารสำาเร็จรูปและน้ำาดื่มเพ่ือนำาไปแบ่งปันผู้ป่วยยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง 
เด็กออทิสติก และผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นต้น นอกจากน้ีกลุ่มบริษัท
ยังคำานึงถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายเพ่ือการส่งเสริมให้ความรู้
พนักงานในองค์กรเรื่องสิ่งแวดล้อม เพ่ือปลูกฝังให้พนักงานทุกคนคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำาเสมอ และมีการสร้างจิตสำานึกให้พนักงานผ่านการสื่อสารภายในองค์กร และโครงการรณรงค์
ประหยัดพลังงานตลอดเวลา กลุ่มบริษัทดำาเนินงานตามนโยบายด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งหวัง
ให้กลุ่มบริษัทและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

 ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่กลุ่มบริษัทคำานึงถึงมีหลายด้าน ทั้งความเสี่ยงจากการยักยอก
ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทไปการครอบครองอย่างไม่ถูกต้อง หรือเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทสูญเสียทรัพย์สิน ความเสี่ยง
จากการใช้อำานาจหน้าท่ีกระทำาการใด ๆ  โดยมิชอบ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์ต่อท้ังองค์กรหรือตนเอง เช่น การให้และ/หรือ
รับสินบน การเรียกร้องผลประโยชน์ และการจ่ายเงินเพ่ือให้ได้รับความสะดวกในการกระทำาการใด ๆ เป็นต้น 
 ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนั้น กลุ่มบริษัทได้มีการประกาศนโยบาย คู่มือ
ปฏิบัติงาน และมาตรการเพ่ือต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน โดยแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน
ได้มีการกำาหนดไว้อย่างชัดเจนในคู่มือปฏิบัติงาน นอกจากน้ีกลุ่มบริษัทยังมีคู่มือการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ
ในการดำาเนินธุรกิจ คู่มือการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรโดยมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
ไว้อย่างครอบคลุม และมีการสื่อสารทุกช่องทางให้ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทเข้าใจหลักปฏิบัติ แนวทาง
การปฏิบัติ และรับทราบถึงบทลงโทษของการกระทำาการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงเพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานมีความ
ตระหนัก มีจิตสำานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบ
การดำาเนินงานตามนโยบายนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่าความเสี่ยงด้านการทุจริตได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

 ความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งเกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลกระทบ
ต่อการดำาเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ  เป็นวงกว้าง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทด้วยเช่นกัน
โดยเหตุการณ์หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น บริษัทต้องหยุดดำาเนินกิจการเป็นการชั่วคราวหากพบพนักงาน
เป็นผู้ติดเชื้อและมีการแพร่ระบาดภายในองค์กร ผลกระทบต่องานโครงการที่ต้องหยุดชะงัก ผลกระทบต่อการจัดส่ง
สินค้าที่ต้องล่าช้าออกไป และผลกระทบต่อยอดขายและรายได้ของบริษัท เป็นต้น ดังนั้นในการบริหารความเสี่ยงจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริษัทจึงได้มุ่งเน้นในการป้องกันและรักษาบุคลากรของบริษัทและผู้ที่
เกี่ยวข้องให้ปลอดภัยเพ่ือไม่ให้มีการติดเชื้อ รวมถึงการรักษาสภาพคล่องของบริษัทให้สามารถดำาเนินธุรกิจต่อไป
อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต
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 (1) ความเส่ียงจากการบริหารสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ 

 (2) ความเส่ียงด้านความสามารถในการจ่ายเงินปนัผล

 ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมของกลุ่มบริษัทมีการรับรู้รายได้จากการบริการตามงวดงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
สามารถวางบิลได้ และมีขั้นตอนการตรวจรับงาน การจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกเงินค่างวดงานหลายขั้นตอน 
ส่งผลให้งบการเงินกลุ่มบริษัทมีลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ดำาเนินการแล้วเสร็จแต่ยังมิได้เรียกเก็บเพ่ิมสูงขึ้น
ตามปริมาณงานที่สามารถส่งมอบบริการได้ และกลุ่มบริษัทมีวงจรเงินสดในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 จำานวน 
112 วัน  135 วัน และ 112 วัน ตามลำาดับ ซึ่งมีระยะเวลาวงจรเงินสดค่อนข้างนาน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยง
ด้านการบริหารสภาพคล่องทางการเงินในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้
 อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีจำานวนวงเงิน
หมุนเวียนที่เพียงพอต่อการบริหารสภาพคล่อง และกลุ่มบริษัทวางแผนการจัดระบบการจัดเตรียมเอกสารภายในของ
กลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้สามารถวางบิลเรียกเก็บเงินได้อย่างรวดเร็วเมื่อถึงกำาหนดการวาง เพ่ือลดภาระ
ลูกหนี้ค่าก่อสร้างที่ยังมิได้เรียกเก็บ (Unbill) ตามงบการเงินให้ลดลงและทำาให้วงจรเงินสดของกลุ่มบริษัทสั้นลง

 ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกลุ่มบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อย ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและ
ข้อจำากัดตามท่ีกำาหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฐานะการเงินและผลดำาเนินงาน และปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อย โดยกลุ่มบริษัทอาจกำาหนดให้จ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตรา
ที่กำาหนดตามนโยบายการจ่ายปันผลของกลุ่มบริษัทได้ หรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลหากกลุ่มบริษัทมีความจำาเป็นที่
จะต้องนำาเงินกำาไรสุทธิจำานวนดังกล่าวมาใช้เพ่ือขยายการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทอาจไม่สามารถจ่ายเงิน
ปันผลได้ และคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทอาจไม่เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผล รวมทั้งผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทอาจไม่
อนุมัติการจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำาหนดไว้ว่า กลุ่มบริษัทไม่สามารถจ่าย
เงินปันผลได้หากกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสะสม แม้ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำาไรสุทธิในปีนั้น ๆ ก็ตาม อีกทั้งกรณีที่กลุ่มบริษัท
มีกำาไรสุทธิในปีใด กลุ่มบริษัทต้องจัดสรรกำาไรเป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.0 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วย
ยอดรวมขาดทุนสะสมที่ยกมาจนกว่าทุนสำารองทั้งหมดจะมีจำานวนร้อยละ 10.0 ของทุนจดทะเบียนของกลุ่มบริษัท  
 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังมุ่งม่ันท่ีจะดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพ่ือให้มีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย
ของกลุ่มบริษัท เพ่ือสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนในระยะยาวท้ังในธุรกิจเดิมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองภายใต้หลักธรรมาภิบาล
โดยคำานึงถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสูงสุด 

 โดยบริษัทได้ดำาเนินงานตามมาตรการของภาครัฐและจัดให้มีหน่วยงานทำาหน้าท่ีเฝ้าระวังและติดตามการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยมีภารกิจหลักในการติดตามสถานการณ์ 
กำาหนดแผนและมาตรการป้องกัน พร้อมท้ังจัดหาและสนับสนุนส่ิงของท่ีจำาเป็นต่อการดำาเนินมาตรการท่ีกำาหนดเฝ้าระวัง
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในทุกพ้ืนท่ี ซ่ึงจากการดำาเนินงานในเชิงรุก
และความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดของพนักงาน ทำาให้การดำาเนินการป้องกันการระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนด 
พนักงานในกลุ่มบริษัทได้รับข้อมูลที่ถูกต้องที่รวดเร็วและได้รับคำาแนะนำาในการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทสามารถรักษาเสถียรภาพและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำาหนด
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 (1) ความเสี่ยงจากการเพ่ิมขึ้นของค่าจ้างบุคลากรอันเนื่องมาจากนโยบายรัฐบาลในขณะ
     ที่อยูร่ะหว่างสัญญาจ้าง

 (1) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

 (2) ความเส่ียงด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์

 การประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการบุคลากรและระบบงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท ต้องอาศัยแรงงาน
จำานวนมากในการดำาเนินงาน ดังน้ันนโยบายของรัฐบาลท่ีมีการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานข้ันต่ำา จะมีผลกระทบทางอ้อม
ต่อฐานอัตราค่าจ้างงานในระดับอื่น ๆ ให้สูงขึ้นด้วย ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรเพ่ิมขึ้น 
และหากในอนาคตรัฐบาลมีการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขึ้นอีกในระหว่างระยะเวลาของสัญญาจ้างกลุ่มบริษัทจะมี
ความเสี่ยงที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานและกำาไรสุทธิของกลุ่มบริษัท  
อีกทั้งหากลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลบางหน่วยงานยังไม่ได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมสำาหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวตาม
นโยบายจากรัฐบาล อาจทำาให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่จะได้รับค่าบริการเพ่ิมเติมล่าช้าได้
 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทพิจารณาเลือกรับงานที่มีการกำาหนดเงื่อนไขให้สามารถปรับอัตราค่าบริการได้ หาก
รัฐบาลมีการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานข้ันต่ำา นอกจากน้ีลักษณะสัญญาของกลุ่มบริษัทเป็นสัญญาระยะส้ันท่ีมีอายุสัญญา
ประมาณ 1 - 3 ปี ทำาให้กลุ่มบริษัทสามารถปรับขึ้นค่าบริการได้เมื่อมีการต่อสัญญาในแต่ละครั้ง และสามารถเรียกเก็บ
ค่าจ้างบุคลากรเพ่ิมเติมจากนโยบายดังกล่าวจากลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลได้ อีกทั้งกลุ่มบริษัทจะประมาณการ
เผ่ือเกิดการปรับข้ึนค่าจ้างในการประมาณการต้นทุน เพ่ือช่วยลดความเส่ียงจากการประกาศเพ่ิมค่าจ้างข้ันต่ำาในอนาคตได้ 
นอกจากน้ีท่ีผ่านมากลุ่มบริษัทมีการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานเป็นไปตามประกาศค่าจ้างข้ันต่ำาหรือสูงกว่า และท่ีผ่านมา
กลุ่มบริษัทไม่เคยได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำาคัญเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคปัจจุบัน เนื่องจาก
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัลต่าง ๆ จะช่วยควบคุมและเพ่ิมประสิทธิภาพการดำาเนินธุรกิจให้มี
โอกาสในการแข่งขันเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นหากธุรกิจเพิกเฉยต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมเป็นความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทเป็นอย่างมาก 
 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว และมีการเตรียมพร้อม
ในการรับมือ รวมถึงดำาเนินการเปลี่ยนแปลง โดยกลุ่มบริษัทได้มีการประกาศนโยบาย ETE Digital Transformation  
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนวัตกรรมเกิดขึ้นครอบคลุมในทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านกลยุทธ์ที่สร้างความแตกต่างของ
รูปแบบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ต้องคำานึงไปถึงการนำาเสนอสินค้าและบริการสู่ผู้บริโภค มิติด้านการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กรให้เอ้ือต่อการเติบโตด้านนวัตกรรม และในแต่ละมิติต้องมีการเช่ือมโยงและสนับสนุนกันอย่างเป็นระบบ
ปฏิรูปการดำาเนินธุรกิจเพ่ือการดำารงธุรกิจอย่างยั่งยืนและแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในการขยายธุรกิจในด้านดิจิทัล

 จากการปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำาให้ระบบสารสนเทศย่ิงมี
ความเสี่ยงต่อการล่วงละเมิดหรือภัยคุกคามมากขึ้น ทั้งจากผู้ไม่ประสงค์ดี และจากผู้ใช้งานด้านเทคโนโลยีเองโดย
ไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการดำาเนินงานชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรได้ เช่น คอมพิวเตอร์
ติดไวรัสหรือโปรแกรมไม่ประสงค์ดี ทำาให้ระบบคอมพิวเตอร์หยุดชะงักไม่สามารถให้บริการได้ หรือแฮกเกอร์เข้ามายึด
ครองเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้เป็นเครือข่ายในการโจมตีเป้าหมายการล่วงละเมิดในลักษณะน้ีจะไม่แสดงให้เห็นชัดเจน
ทำาให้ผู้ดูแลระบบไม่รู้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตนดูแลอยู่กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการล่วงละเมิดระบบสารสนเทศของ
ผู้อื่นเป็นตน กลุ่มบริษัทจึงต้องมีแผนและแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งอาจส่งผล
ให้การดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทต้องหยุดชะงัก สูญเสียรายได้ กระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในและภายนอกองค์กร
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 ดังน้ันเพ่ือให้ม่ันใจว่าองค์กรจะสามารถดูแลระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เสริมสร้าง
ความม่ันคงปลอดภัย กลุ่มบริษัทได้มีแนวทางการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับในองค์กรมีแนวทางในการปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้อง กลุ่มบริษัทได้มีการประกาศนโยบายความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information System Security Policy) โดยมีเนื้อหาสำาคัญครอบคลุมองค์ประกอบ
หลัก 3 ประการ ได้แก่ 1. การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) คือ การทำาให้มั่นใจว่ามีเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ
หรือได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 2. การรักษาความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) คือ มีกลไก
การตรวจสอบสิทธิในการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลได้ และ 3. ความพร้อมใช้ (Availability) หมายถึง 
การทำาให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่มีสิทธิเข้าถึงระบบได้ตามต้องการ 
โดยกลุ่มบริษัทมีการตรวจสอบและการประเมินความเพียงพอของนโยบายฯ และระบบการควบคุมภายใน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเป็นประจำาทุกปี

 (1) ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่ซ่ึงเปน็หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการเป็นหลัก สามารถแบ่งประเภทของรายได้ออกเป็น  2 ประเภท ได้แก่  
รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการ และรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมไฟฟา้ โดยในปี 2562 ปี 2563 และ
ปี 2564 รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการ มีลูกค้าหลักรายใหญ่จำานวน 1 ราย คือ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค คิดเป็น
สัดส่วนของรายได้ประมาณร้อยละ 44.62 ร้อยละ 46.57 และร้อยละ 56.71 ของรายได้จากการให้บริการบริหาร
จัดการ สำาหรับรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมไฟฟา้ มีลูกค้าหลักรายใหญ่ 1 ราย ซ่ึงได้แก่ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
เช่นเดียวกัน คิดเป็นสัดส่วนของรายได้ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 คิดเป็นสัดส่วนของรายได้ประมาณร้อยละ 
68.27 ร้อยละ 64.42 และร้อยละ 62.16 ของรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมไฟฟา้ ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงมี
ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าว
 
 อย่างไรก็ดี ลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวมีนโยบายการบริหารจัดการแบบแบ่งเขตหรือฝ่ายระบบงานต่าง ๆ ที่มี
การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานแต่ละเขตและฝ่ายระบบงานต่าง ๆ มีความเป็นอิสระในการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้าง
เป็นของเขตและฝ่ายระบบงานตนเอง จึงส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่ได้พ่ึงพิงการไฟฟา้เขตใดเขตหน่ึงหรือ ฝ่ายระบบงานใด
ฝ่ายระบบงานหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท 

 นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่ เนื่องจากปัจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มุ่งเน้นการนำานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มาพัฒนาความสามารถของ
การบริหารจัดการระบบงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือสร้างข้อได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน ด้วยการประยุกต์
ระบบอัตโนมัติซึง่เป็นหนึง่ในเทคโนโลยีสำาคัญทีม่ีส่วนช่วยในการพลิกโฉมรูปแบบการทำางานในอนาคตส่งผลให้องค์กร
ท้ังภาครัฐและเอกชนจำาเป็นต้องปรับตัว ซ่ึงกลุ่มบริษัทได้มีการขยายการประกอบธุรกิจสู่การให้บริการบริหารจัดการระบบ
งานธุรกิจ (Business Process Outsourcing : BPO) ในทุกส่วนงานตามที่ลูกค้าต้องการ จะช่วยเพ่ิมโอกาสในการ
ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหม่ ๆ ให้แก่กลุ่มบริษัททำาให้รายได้รวมของกลุ่มบริษัทเพ่ิมสูงขึ้น และส่งผลให้
สัดส่วนของรายได้จากลูกค้าหลักรายใหญ่ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันลดลง จะทำาให้กลุ่มบริษัทลดความเส่ียงในการพ่ึงพิงลูกค้า
รายดังกล่าวได้

2.2.2 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
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 (2) ความเส่ียงจากการลงทุนโครงการใหม่
 กลุ่มบริษัทมีนโยบายการลงทุนและขยายธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทย่อย และกลุ่มบริษัทร่วมอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งการลงทุนในแต่ละประเภทธุรกิจมีความเสี่ยงในการลงทุนที่แตกต่างกันตามประเภทของโครงการ อย่างไร
ก็ตามกลุ่มบริษัทได้กำาหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุนโครงการใหม่ ดังนี้
 • การลงทุนโครงการใหม่ทุกกรณีของกลุ่มบริษัท กำาหนดให้มีการประเมินความเส่ียงและความคุ้มค่าในการลงทุน
ตามแนวทางของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาจากฝ่ายกฎหมายและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดทำา 
Due Diligence หรือจัดหาท่ีปรึกษาท่ีเช่ียวชาญเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจให้แก่ผู้ดำาเนินโครงการ กรณี
มีการลงทุนผ่านกลุ่มบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทจะมีการเสนอชื่อกรรมการ หรือผู้บริหารที่มีความรู้
ความสามารถไปดำารงตำาแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง ซึ่งการลงทุนโครงการใหม่ทุกกรณีจะต้องนำาเสนอ
การลงทุนต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือพิจารณาปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนให้ครอบคลุมทุกด้าน และนำาเสนอต่อ
คณะกรรมการกลุ่มบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติการลงทุน 
 • ด้านการติดตามและการรายงานผลความคืบหน้าโครงการ กำาหนดให้มีการรายงานผลการดำาเนินงานโครงการ
ความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงในโครงการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน และท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง, ท่ีประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริษัททุกไตรมาสตามลำาดับ ซ่ึงจากการดำาเนินการดังกล่าวในทุกข้ันตอน
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าเป็นไปด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ

2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์
 เป็นบริษัทต่างประเทศ)
 - ไม่มี
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3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

 บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการกำากับดูแลกิจการที่ดีโดยมีเป้าหมายสำาคัญ คือ ความยั่งยืนของ
องค์กรอันก่อให้เกิดคุณค่าด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่ธุรกิจ รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพ่ือประโยชน์ร่วมกันอย่างย่ังยืน บริษัทจึงได้กำาหนดกรอบการพัฒนาอย่างย่ังยืนโดยอ้างอิงกับแนวทาง
การดำาเนินการในระดับสากล ซึ่งได้กำาหนดแนวทางการดำาเนินการไว้ดังนี้
 1. ดำาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์เป็นธรรม ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำาหนดทางการค้าสร้างเสริมความ
ชัดเจนโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักสากล รวมถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การป้องกัน
การแสวงหาผลประโยชน์ การใช้อำานาจในทางมิชอบ เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนร่วม
 2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยคำานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอ
ภาคของบุคคลท่ีได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง
การให้ความเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่
 3. มุ่งเน้นการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการทำางาน และการให้บริการตลอดจนห่วงโซ่คุณค่าตามหลักการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพ่ือสร้างทัศนคติด้านคุณภาพแก่บุคลากรในองค์กร ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าเพ่ิมให้แก่ลูกค้า
และการเติบโตระยะยาว
 4. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดและควบคุมผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
ซึ่งเป็นผลมาจากการดำาเนินการของบริษัท และรวมถึงคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง
 5. ห่วงใยและให้ความสำาคัญต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางานของพนักงาน คู่ค้า ผู้มา
ติดต่อ เพ่ือป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำางาน
 6. บริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ให้ความสำาคัญในการพัฒนาความสามารถด้านแรงงาน และส่งเสริม
ให้เกิดความสุขในการทำางาน อันจะนำาไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล รวมถึงการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรผู้มีส่วนร่วม
 8. สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งการให้ความสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นไป
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำานึกที่ดีต่อส่วนร่วม และการทำาดีต่อสังคม
 9. มุ่งมั่นในการบริหารความเสี่ยงรอบด้านให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมโอกาสความสำาเร็จและลดโอกาส
ความล้มเหลวหรือสูญเสียให้น้อยที่สุด
 
 ทั้งนี้ บริษัทยังกำาหนดนโยบายอื่น ๆ ที่สอดคล้องตามบริบทความยั่งยืน และการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้ที่
สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน
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โครงสร้างการบริหารจัดการความยั่งยืน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ   

 บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด (มหาชน) เร่ิมจดทะเบียนก่อต้ังเป็นบริษัทจำากัด เม่ือปี 2540 ณ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี โดยนายไรวินท์ เลขวรนันท์ ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจบริการบริหาร
จัดการ ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และธุรกิจจัดหาและจัดจำาหน่ายสินค้า
อุปกรณ์ความปลอดภัย โดยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงแสวงหาผลกำาไรแต่พิจารณามูลค่าทางสังคมท่ีเกิดข้ึนจากการดำาเนิน
ธุรกิจร่วมด้วย บริษัทกำาหนดให้มีโครงสร้างและนโยบาย เพ่ือกำากับดูแลเกี่ยวกับความยั่งยืนดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท 
 กำาหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร รวมถึงกำากับดูแลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร เพ่ือความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีโดยผ่านกระบวนการสรรหาพิจารณาคุณสมบัติ
ต่าง ๆ ตามท่ีได้กำาหนดไว้ในกฏบัตรของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วน
และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งยังมีทักษะความรู้ ความสามารถและเข้าใจในเชิง
ธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โดยมีบทบาทและหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการกำาหนดกรอบและแนวทางปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ การกำากับดูแล
ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมถึงแนวปฏิบัติอ่ืนใดท่ีสนับสนุนการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท เพ่ือสร้างให้มีการนำา
ไปปฏิบัติการอย่างครบถ้วน สามารถสร้างคุณค่าและการเจริญเติบโตในการดำาเนินธุรกิจขององค์กรได้อย่างยั่งยืน
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คณะทำางานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืน
 เพ่ือให้การดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทสามารถดำาเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจของ
บริษัท คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีจึงได้จัดต้ังคณะทำางานด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และการพัฒนาความย่ังยืนข้ึน
เพ่ือทำาหน้าที่ขับเคลื่อนการดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดโครงสร้างและบทบาทคณะทำางานกำากับดูแล
กิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท ดังนี้
 
 1. กำาหนดแนวทางและแผนการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีเหมาะสมสอดคล้อง
กับนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายของบริษัท
 2. กำากับ ดูแล ทบทวนการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน ผลักดันให้นำาไปสู่การปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วม
ในการดำาเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 3. สร้างวัฒนธรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ คู่ค้า และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 4. ติดตามและประเมินผลงานการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท 
 5. รายงานผลการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจัดทำารายงานด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนนำาเสนอต่อคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 บริษัทให้ความสำาคัญต่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ จึงได้กำาหนดให้มีการบริหารความเสี่ยง
ในระบบห่วงโซ่อุปทานและการกำาหนดแผนการพัฒนาคู่ค้า เป็นแนวทางที่บริษัทได้ดำาเนินการเพ่ือบริหารและประเมิน
ความเสี่ยงของคู่ค้าอันเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำากับดูแลกิจการที่ดีตลอด
ห่วงโซ่อุปทานของการดำาเนินธุรกิจ

 การดำาเนินธุรกิจต้องอาศัยวัตถุดิบ อุปกรณ์และการบริการจากคู่ค้า ซึ่งหากคู่ค้าไม่ให้ความสำาคัญ หรือ
ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ บริษัทจึงตระหนักและให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยงจาก
คู่ค้า ซึ่งสามารถลดต้นทุน ลดระยะเวลาการส่งมอบสินค้าและบริการ และลดความเสี่ยงในด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ตลอดจนพัฒนาคู่ค้าให้สามารถดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเติบโตร่วมกันในระยะยาว 
 บริษัทพิจารณาแบ่งกลุ่มคู่ค้าที่สำาคัญตามมูลค่าสัญญาการซื้อขาย หรือเป็นคู่ค้าที่จำาหน่ายวัตถุดิบหรือสินค้า
และบริการที่สำาคัญ โดยมีการจัดทำาแบบประเมินผู้ขาย/ผู้รับเหมารายใหม่ที่มีความประสงค์ต้องการขึ้นทะเบียนคู่ค้ากับ
บริษัทครอบคลุมท้ังหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านจริยธรรมธุรกิจ ด้านแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชน ด้านการบริหารจัดการ
คุณภาพ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือพิจารณาถึงคุณภาพ
การให้บริการ การส่งมอบ ความปลอดภัย ซ่ึงผลการประเมินจะช่วยทำาให้ทราบปัญหาและปัจจัยเส่ียงเพ่ือใช้ในการพัฒนา
ห่วงโซ่อุปทานต่อไป

 บริษัทได้กำาหนดหลักจรรณยาบรรณคู่ค้าซึ่งจะเป็นหลักปฏิบัติที่คู้ค้าทุกรายต้องปฏิบัติเพ่ือให้มั่นใจว่าคู่ค้า
จะดำาเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อสังคมส่ิงแวดล้อมและมีจริยธรรม โดยครอบคลุมประเด็นใน 6 ด้านได้แก่
 1.  ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ 
 2. ด้านแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
 3. ด้านการบริหารจัดการคุณภาพ 

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า
     ของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain)

ผลการดำาเนินงาน
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  4. ด้านความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 5. ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
 6. ด้านการร้องเรียน
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) บริษัทตระหนักและติดตาม
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐที่ออกมาเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ
การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในปี 2564 บริษัทจึงไม่ได้มีการจัดกิจกรรม
คู่ค้าสัมพันธ์ขึ้น แต่บริษัทยังคงติดต่อกับคู่ค้าเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผ่านช่องทางอื่น ๆ นอกจากนี้บริษัทยัง
ได้อธิบายถึงหลักการการกำากับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางด้านจริยธรรมการดำาเนินธุรกิจ เพ่ือเป็นการสนับสนุนและ
ช่วยเหลือคู่ค้าให้สามารถปรับปรุงการดำาเนินงานที่ดีขึ้นในทุก ๆ ด้านจากผลตอบรับที่ดีของคู่ค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม
บริษัทวางแผนที่จะจัดกิจกรรมคู่ค้าสัมพันธ์เป็นประจำาทุกปีเพ่ือส่งเสริมความยั่งยืนในการทำาธุรกิจของบริษัท

 เพ่ือให้ม่ันใจว่าการดำาเนินการด้านจัดซ้ือ-จัดหาของบริษัทผู้ขาย และการให้บริการของผู้รับเหมา มีความสามารถ
และมีศักยภาพในการตอบสนองต่อความต้องการของบริษัท บริษัทจึงได้จัดทำาแบบประเมินผลในเรื่องดังกล่าวขึ้น 
เพ่ือใช้ในการประเมินผู้ขาย/ผู้รับเหมารายใหม่ และรายปัจจุบันที่มีอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ขาย / ผู้รับเหมา (Approved 
Vendor List) โดยมีหลักในการประเมินดังนี้
 1. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลของผู้ขายมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
    1.1 ด้านคุณภาพของสินค้า
       • ความถูกต้องตรงตาม Spec
       • สภาพบรรจุภัณฑ์เรียบร้อย ไม่ชำารุด  
    1.2 ด้านการส่งมอบสินค้า
       • ส่งมอบตรงเวลา
       • ความครบถ้วนตามจำานวน
    1.3 ด้านการบริการ
       • การประสานงาน
       • ความรวดเร็วในการให้ข้อมูล
       • การแก้ไขปัญหา
 2. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลของผู้รับเหมาของกลุ่มงานวิศวกรรม มีหลักเกณฑ์ประเมินตามผลงานหรือ
คุณภาพงานในการให้บริการตามการว่าจ้าง ระยะเวลาในการดำาเนินงานตามการว่าจ้างเป็นไปตามท่ีกำาหนดส่งมอบงาน  
ความพร้อมด้านการลงทุนและบุคลากร  รวมทั้งการปฏิบัติด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  
 3. การประเมินผลและคะแนนในการประเมิน แผนกจัดซ้ือจะทำาการประเมินผลผู้ขาย / ผู้ให้บริการรายใหม่ก่อนท่ี
จะทำาการซื้อขายหรือใช้บริการ และรายปัจจุบันที่อยู่ใน Approved Vendor List ซึ่งจะประเมินปีละ 2 ครั้ง ระยะเวลา
ประเมิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม เป็นประจำาทุกปี โดยการแปล
ผลคะแนนการประเมินมีดังนี้
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แนวทางการดำาเนินงาน

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับ
การสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม โดยกำาหนดให้อยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร พร้อมดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการนำาไปเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาปรับปรุงการดำาเนิน
งานและการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 2. คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้กิจการตามปัจจัยแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง
ทั้งในรูปแบบธุรกิจ แนวคิด มุมมองการออกแบบและการพัฒนาบริการ รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรใน
การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือการสร้างประโยชน์ร่วมกัน

 การบริหารนวัตกรรมมีความสำาคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาและดำาเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร บริษัทได้เล็งเห็นความสำาคัญของการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของบริษัทที่ได้กำาหนดไว้ว่า

 การสร้างและส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กรเป็นแผนงานที่สำาคัญในกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือสร้างความ
ย่ังยืนขององค์กร ซ่ึงบริษัทได้มีการดำาเนินการมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2561 ต้ังแต่การปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และการกำาหนดกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กรอย่างชัดเจนเพ่ือเป็นแนวทางในการบรรลุเป้าหมายด้านนวัตกรรม รวมไปถึง
การสร้างกระบวนการเพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และสร้างบรรยากาศในองค์กรให้เอื้อต่อการคิดค้นนวัตกรรม
 นอกจากนี้บริษัทยังได้ดำาเนินการส่งเสริมวัฒนธรรม กำาหนดนโยบายที่มีการสนับสนุนให้มีนวัตกรรมเกิดขึ้น
ครอบคลุมในทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านกลยุทธ์ท่ีสร้างความแตกต่างของรูปแบบผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีต้องคำานึงไปถึง
การนำาเสนอสินค้าและบริการสู่ผู้บริโภค มิติด้านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการเติบโตด้านนวัตกรรม 
และในแต่ละมิติต้องมีการเชื่อมโยงและสนับสนุนกันอย่างเป็นระบบ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทให้ความสำาคัญในระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารข้อมูลเพ่ือสนับสนุนให้การใช้งานและสนับสนุนธุรกิจให้สามารถดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล
ในสภาวะการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) โดยพัฒนาระบบงานต่าง ๆ เป็นรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ระบบการแจ้งเตือนอนุมัติและติดตามงานผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น (ETA-INFO) และระบบรองรับ
งานบุคคลกร Virtual Office (Power app) เป็นต้น รวมถึงมีการทบทวนนโยบายความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
นโยบายการกำากับดูแลป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

ผลการดำาเนินงาน
 ผลจากการนำานวัตกรรมเข้ามาในองค์กรตามแผนงาน ทำาให้องค์กรสามารถเพ่ิมความสามารถในด้านการบริหาร
และการจัดการภายในองค์กรได้ดีย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการลดการใช้ทรัพยากรส้ินเปลือง เช่น กระดาษ โดยมีการเปล่ียนแปลง
ไปในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการใช้นวัตรกรรมมาช่วยในการสื่อสารในรูปแบบแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ  ที่สามารถให้พนักงาน
ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและสื่อสารกันได้แม้อยู่นอกพ้ืนที่
 นอกจากนี้ยังมีการเพ่ิมความรู้ ความสามารถให้กับพนักงานถึงมุมมองในรูปแบบดิจิทัลเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคตที่จะมาถึง ซึ่งทำาให้พนักงานมีความคิดริเริ่มออกแบบการใช้นวัตกรรมมาลด
กระบวนการทำางาน หรือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำางานให้ดีมากย่ิงข้ึน โดยมีตัวอย่างการใช้นวัตกรรมเข้ามาในองค์กร ได้แก่ 

"เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมดิจิทัล
เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

พร้อมขับเคลื่อนการดำาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน"
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การแบ่งปันทางเศรษฐกิจ

 บริษัทเชื่อว่าการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนไม่ควรมุ่งสร้างเฉพาะผลกำาไร แต่ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม ผ่านการกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้นการแบ่งปันทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีส่วน
ได้เสีย จึงเป็นหัวใจสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

 บริษัทมุ่งม่ันในการแบ่งปันมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน เช่น
การชำาระภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แก่หน่วยงานภาครัฐ หรือการจ้างแรงงานท้องถ่ิน และการจัดซ้ือจัดจ้างกับคู่ค้า
ท้องถิ่นเพ่ือเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือความโปร่งใสในการดำาเนินงานข้อมูล
การทำาธุรกรรมทางการเงินได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกและเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบโดยทั่วกัน

แนวทางการดำาเนินงาน
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การบริหารจัดการลูกค้าและผลิตภัณฑ์
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม คือหน่ึงในเป้าหมาย
การดำาเนินงานที่บริษัทยึดถือปฏิบัติเสมอมา

 คู่มือจริยธรรมธุรกิจได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าที่ชัดเจนว่า บริษัทจะมุ่งมั่นส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
ควบคู่กับการบริการอย่างมืออาชีพเพ่ือความไว้วางใจของลูกค้า ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งองค์กร

แนวทางการดำาเนินงาน

ผลการดำาเนินงาน

 - ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐาน : บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการใน
   ระดับราคาท่ีเหมาะสม โดยมีการอบรมและให้ความรู้พนักงานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
   จากการให้บริการ
 - การปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า : ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าจะถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยและเป็น
   ความลับ โดยเข้าถึงได้เฉพาะพนักงานที่จำาเป็นต้องใช้ข้อมูลเท่านั้น ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะเปิดเผย
   ต่อบุคคลอื่นได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรือในกรณีทีมีเหตุจำาเป็นทางกฎหมาย
 - การสำารวจความพึงพอใจ : บริษัทดำาเนินการสำารวจความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี และเปิด
   โอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนท่ีหลากหลาย
   อาทิ 
  - จดหมาย : ฝ่ายการตลาด บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)
  - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : marketingcenter@eastern-groups.com
  - โทรศัพท์ : 02 158 2000  โทรสาร : 02 158 6148
 
 ในการดำาเนินการบริษัทมีแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่หลากหลายและเหมาะสมกับแต่ละประเภท
ธุรกิจ เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าต่องานบริการของบริษัท เช่น การเยี่ยมเยียน
การให้คำาปรึกษา และรายงานผลการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
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 1. ด้านคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า 
 บริษัทได้จัดแบบประเมินเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า ประจำาปี 2564  โดยมีหัวข้อการประเมินความ
พึงพอใจของลูกค้า ดังนี้

ผลการดำาเนินงาน

 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด (มหาชน)

 2. ด้านข้อร้องเรียน

 ขั้นตอนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

พนักงานรับแจ้งเหตุ 
ส่งเรื่องให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทำาการ

ตรวจสอบ

รับแจ้งเหตุ ตรวจสอบ

ดำาเนินการตรวจสอบข้อ
เท็จจริง (หากจริงต้อง
ดำาเนินการแก้ไขพร้อมหา

มาตรการป้องกัน
ไม่ให้เกิดซ้ำา)

แจ้งผลกับลูกค้า

แจ้งผลและแนวทาง
แก้ไขให้ลูกค้าทราบ

แจ้งผลให้ผู้บริหารทราบ

แจ้งผลให้ผู้บริหารที่
กำากับดูแลรับทราบ

 ในการพิจารณาประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ โดยการบริหารจัดการการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder Analysis) ภายใต้ 3 หลักการสำาคัญ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน การพิจารณา
ประเด็นที่มีนัยสำาคัญต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย (Materiality) และการบริหารจัดการที่เป็นระบบ และการเปิดเผยผล
การดำาเนินงานด้วยความโปร่งใส
 บริษัทกำาหนดให้แต่ละส่วนงานมีหน้าท่ีวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานของตนเอง และผล
การวิเคราะห์จะถูกรวบรวมมาวิเคราะห์ในระดับองค์กรอีกคร้ังภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
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ขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทได้กำาหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท่ีสำาคัญตามพันธกิจของบริษัท และผู้มีส่วนร่วมอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง
มีการระบุการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยรายละเอียดดังนี้
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การประเมินประเด็นสำาคัญ
 บริษัทกำาหนดกระบวนการประเมินสาระสำาคัญตามแนวทางการจัดทำารายงานความย่ังยืนของตลาดหลักทรัพย์
และ Sustainability Reporting Guidelines ของ GRI Standards โดยมีเน้ือหาครอบคลุมการดำาเนินงานของบริษัท
และการตอบสนองต่อประเด็นที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรให้ความสำาคัญ เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใส อันจะทำาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นในการ
ดำาเนินงาน

กระบวนการกำาหนดเนื้อหาในรายงาน
 บริษัทได้จัดทำารายงานฉบับนี้ขึ้นตามหลักการสำาคัญในการกำาหนดเนื้อหาตามแนวทางการจัดทำารายงาน
ความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ และ Sustainability Reporting Guidelines ของ GRI Standards อันประกอบ
ไปด้วย บริบทความยั่งยืน (Sustainability Context) ประเด็นที่มีนัยสำาคัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ 
(Completeness) และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนร่วม (Stakeholder Inclusiveness) และยังได้ดำาเนินงานเพ่ือให้
ข้อมูลในรายงานฉบับน้ีมีคุณภาพตามหลักการสำาคัญในการกำาหนดคุณภาพ (Principles for Defining Report Quality)
อันได้แก่ ความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย (Accuracy) ความสมดุลของผลการดำาเนินงาน ทั้งเชิงบวก และเชิงลบ 
(Balance) ความชัดเจนของข้อมูลและเข้าใจง่ายต่อผู้มีส่วนร่วมทุกกลุ่ม (Clarity) การมีข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบ
ได้เพ่ือแสดงถึงแนวโน้มของการดำาเนินงานท่ีผ่านมา (Comparability) ความน่าเช่ือถือของข้อมูลและเน้ือหา (Reliability)
และขอบเขตของเวลาในการรายงานเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้มีส่วนร่วม (Timeliness)
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ขั้นตอนการประเมินประเด็นที่สำาคัญ

1. ระบุประเด็นความยั่งยืน
 โดยนำาประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังหรือให้
ความสนใจจากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
มาวิเคราะห์เทียบกับการพิจารณาข้อกำาหนดกฎหมายที่
เก่ียวข้อง ประเด็นท่ีสำาคัญของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
ใกล้เคียงประเด็นที่กำาหนดอยู่ในมาตรฐานสากล 

2. ระบุผลกระทบต่อบริษัท
 ประเมินระดับของผลกระทบโดยพิจารณาจาก
เกณฑ์ด้านการเงิน การดำาเนินงาน กลยุทธ์ และกฎหมาย
ร่วมกับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ของประเด็นความ
ยั่งยืน 

3. ระบุผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 ประเมินระดับของผลกระทบร่วมกับระดับอิทธิพล
ของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทของประเด็นความยั่งยืน
แต่ละประเด็น

4. จัดลำาดับความสำาคัญของประเด็น
 โดยแบ่งประเด็นความยั่งยืนตามความสำาคัญ
ของผลกระทบต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ประเด็น
ที่มีความสำาคัญมาก ปานกลาง และน้อย 

ผลการประเมินประเด็นที่สำาคัญ
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 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคล่ือนบริษัทไปสู่ความย่ังยืน จึงได้กำาหนดประเด็นท่ี
สำาคัญจำานวนท้ังส้ิน 15 ประเด็น พร้อมท้ังวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนกำาหนดกลยุทธ์ในการสื่อสาร การเปิดเผย
ข้อมูลและการมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำาเนินงานที่ยั่งยืน ดังนี้

ขอบเขตของประเด็นที่สำาคัญ
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3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม
 บริษัทให้ความสำาคัญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นทางตรง
หรือทางอ้อม โดยบริษัทมุ่งม่ันพัฒนาการดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงคำานึง
ถึงความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม ยึดม่ันในหลักการบริหารและปฏิบัติภายใต้มาตรฐาน ด้านการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำาหนด และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มั่นใจว่าทุกกระบวนการ
ดำาเนินธุรกิจจะได้รับการดูแลและใส่ใจต่อผลกระทบท่ีอาจเกิดต่องส่ิงแวดล้อม ท้ังน้ีบริษัทและบริษัทย่อยมีเจตจำานงท่ีจะ
ประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักการ ดังนี้
 • บริษัทจะคำานึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหาย
   ของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด
 • มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยการคืนกำาไรส่วนหนึ่งเพ่ือจัดกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคม 
   และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำาเสมอ
 • ปลูกฝังจิตสำานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
 • ให้ความสำาคัญในการทำาธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำานงเดียวกันกับบริษัทในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม 
   และสิ่งแวดล้อม

 การดำาเนินธุรกิจนอกจากความรับผิดชอบในการดำาเนินการด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมแล้ว บริษัทยังให้
ความสำาคัญต่อการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีนโยบายส่งเสริม
และผลักดันให้บริษัทมีความตระหนักในการบริหารการใช้งานของทรัพยากรต่าง ๆ ให้มีประสิทธภาพสูงสุด โดยคำานึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อภาวะโลกร้อนและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการปลูกฝังจิตสำานึกให้กับพนักงานทุกคนผ่านการรณรงค์เพ่ือ
ประหยัดไฟฟา้และพลังงาน 

 นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำาคัญในการเลือกใช้หลอดไฟที่ติดตั้งในสำานักงาน เพ่ือลดการใช้พลังงานและ
ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเลือกใช้หลอดไฟ LED ซึ่งประหยัดค่าไฟมากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอด
ประหยัดไฟทั่วไปประมาณร้อยละ 40 - 50 รวมทั้งการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่ได้การรับรองฉลากประหยัดไฟ
เบอร์ 5 เป็นต้น โดยแหล่งการใช้พลังงานภายในองค์กร แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
 1. การใช้ไฟฟา้ในสำานักงาน
 2. การใช้น้ำาประปาในสำานักงาน
 3. การใช้กระดาษในสำานักงาน
 4. การใช้เชื้อเพลิง ได้แก่ น้ำามันดีเซล น้ำามันดีเซล และก๊าซเพ่ือการขนส่ง

 การดำาเนินกิจการในส่วนของกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน พลังงานเป็นสิ่งที่มีความ
จำาเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีใช้พลังงานน้ันก็เป็นหน่ึงในแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงเป็นสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญ และความรับผิดชอบต่อการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสภาพภูมิอากาศของโลกด้วยเช่นกัน
 บริษัทคำานึงถึงการมีการจัดการพลังงานท่ีดี ต้ังแต่เร่ิมต้นโดยเน้นการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ในทุก ๆ กิจกรรมและแต่ละส่วนงานของบริษัท โดยมีการริเริ่มและเลือกใช้พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงพยายามหาแหล่งพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ลดการก่อมลภาวะที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาร่วมด้วยเช่นกัน

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการก๊าซเรือนกระจก
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 บริษัทรณรงค์และส่งเสริมการลดการใช้ไฟฟา้มาอย่างต่อเนื่อง และมีการนำา Solar Roof ติดตั้งบนอาคาร
สำานักงานเพ่ือเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2 จากการลดการใช้ไฟฟา้ ทั้งนี้บริษัทในฐานะผู้ผลิต
พลังงานจึงมุ่งมั่นในการเพ่ิมสัดส่วนของธุรกิจพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาด โดยมีนโยบายขยายธุรกิจด้าน
พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดเพ่ือการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและขยายการเข้าถึงการใช้
พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดอย่างทั่วถึง 
 นอกเหนือจากการใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานสิ้นเปลืองแล้ว บริษัทยังสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนโดย
ได้ติดต้ังโซล่าร์เซลล์บนหลังคาอาคารสำานักงานกรุงเทพมหานคร รวมกำาลังการผลิตท้ังส้ิน 27.45 kWp โดยมีปริมาณ
การใช้ไฟฟา้จากพลังงานงานหมุนเวียนดังกล่าว 36,680.47 กิโลวัตต์/ชั่วโมง หรือ 132,049.69 เมกะจูล

การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
 การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีทุกธุรกิจต้องปฏิบัติเพ่ือให้ได้มาซ่ึงการอนุญาตให้ดำาเนินการ ดังน้ัน
การดำาเนินการที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ 
ความเช่ือม่ันจากผู้มีส่วนได้เสียท่ีมีต่อบริษัท รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดข้ึนหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และเพ่ือให้ม่ันใจว่า
ทุกหน่วยธุรกิจมีการดำาเนินงานที่สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมที่
มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และการติดตามตรวจสอบนโยบายและข้อกำาหนดใหม่ ๆ  เพ่ือนำามาพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการทำางานให้ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้เป้าหมายว่าจะต้องไม่มีอุบัติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
และไม่มีค่าปรับที่มีนัยสำาคัญ

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ปริมาณการใช้พลังงานภายในองค์กร

 บริษัทส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำาหนดมาตรการและรณรงค์ให้บุคลากรใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และปลูกจิตสำานึกในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะการใช้พลังงานต่าง ๆ ภายใน
องค์กร โดยในปี 2563 เป็นปีแรกที่บริษัทรายงานผลการใช้ไฟฟา้ของสำานักงานทั้ง 2 พ้ืนที่ และในปี 2564 บริษัทยัง
คงมีการดำาเนินมาตรการในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะได้รายงานผลการใช้ไฟฟา้เพ่ือ
การเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานในปีต่อไป

3.3.2 ผลการดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม
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น้ำา
 บริษัทมีการใช้น้ำาประปาสำาหรับการใช้อุปโภคและบริโภคในอาคารสำานักงาน และในส่วนของไซต์งานโครงการ
ต่าง ๆ  ก็จะใช้น้ำาประปาเป็นหลัก  บริษัทเน้นการรณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากรใช้น้ำาอย่างประหยัด และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ในปี 2564 บริษัทมีปริมาณการใช้น้ำาคิดเป็นงบประมาณค่าใช้จ่าย ดังนี้

ผลการเก็บข้อมูลแหล่งท่ีมาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเน่ืองมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท

การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

กระดาษ
 บริษัทมีนโยบายการใช้กระดาษอย่างประหยัด เพ่ือลดการใช้กระดาษในกระบวนการดำาเนินงานโดยการนำาระบบ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในกระบวนการดำาเนินงาน อาทิ ระบบการอนุมัติการดำาเนินการผ่านระบบออนไลน์แทนการลงนาม
ในเอกสาร การสื่อสารข้อมูลให้พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งการรณรงค์การใช้งานกระดาษทั้ง 
2 หน้า การนำากระดาษกลับมาหมุนเวียนใช้งานซ้ำา และสร้างความตระหนักให้มีการใช้อุปกรณ์สำานักงานอย่างรู้คุณค่า 
เพ่ือยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานขึ้น ในปี 2564 บริษัทมีปริมาณการใช้กระดาษสำาหรับการดำาเนินภายใน
สำานักงาน ดังนี้

 ในปี 2564 บริษัทบรรลุเป้าหมายรายปีในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อมท่ีกำาหนดไว้ โดยไม่มีรายงาน
อุบัติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และไม่มีค่าปรับที่มีนัยสำาคัญในแต่ละหน่วยธุรกิจ

 หมายเหตุ : ที่มาของ Emission Factor (EF) จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
 บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำากับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ใส่ใจดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรักษาดุลยภาพของ
การดำาเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อันจะนำาไปสู่การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดจนคำานึงถึง
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคม
วงกว้าง  ซ่ึงจากกระบวนการคิดแบบบูรณาการอย่างต่อเน่ือง บริษัทสามารถระบุประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมได้ 6 ด้าน ดังนี้
 
 • ด้านการดูแลพนักงาน
 • ด้านวัฒนธรรมองค์กร
 • ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 • ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 • ด้านสิทธิมนุษยชน 
 • ด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม  

 นอกจากน้ีบริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักในความเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนหรือสังคม โดยบริษัทได้กำาหนดให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์
แก่ชุมชนหรือสังคม จึงได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม โดยมีราย
ละเอียด ดังนี้
 1. มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสังคมที่สอดคล้องกับความสามารถ
    หลักขององค์กร
 2. สนับสนุนให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รับรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานเพ่ือพัฒนาสังคม
 3. ดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดผลดีต่อสังคมอย่างแท้จริงและยั่งยืน
 4. แสวงหาโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์จากการดำาเนินงานกับหน่วยงานอื่นเพ่ือ
    ปรับปรุงการดำาเนินงานอย่างสม่ำาเสมอ

 ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์โลกในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการดำาเนินธุรกิจ บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงดังกล่าว
จึงมุ่งเน้นการดูแลและพัฒนาพนักงาน ซึ่งถือเป็นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่สำาคัญที่สุดให้เป็นผู้มีศักยภาพในการขับ
เคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้
 บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับการรักษาพนักงาน และการดึงดูดพนักงานกลุ่มเป้าหมาย การเติบโตและความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ โดยมีแนวทางการดำาเนินงาน ดังนี้
 - ด้านกลยุทธ์ บริษัทมีการกำาหนดแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ระยะส้ันปี 2563 - 2565 และมีการรายงาน
ภาพรวมผลการดำาเนินงานผ่านคณะกรรมการบริหารเป็นประจำาทุกเดือน นอกจากน้ีบริษัทมีการสำารวจระดับความผูกพัน
ขององค์กรเป็นประจำาทุกปี (Voice of ETE) และรวบรวมผลความคิดเห็น ประเด็นท่ีมีสาระสำาคัญเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหาร เพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนา พร้อมติดตามดูแลบุคลากรในแต่ละกลุ่มธุรกิจ หรือกลุ่มงานอย่างใกล้ชิด
และมีประสิทธิภาพ 
 - ด้านเทคโนโลยี บริษัทมีระบบจัดการด้านการบริหารงานบุคคลที่ทันสมัยเพ่ือให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ในยุคดิจิทัล อาทิ SMART Check-in, Strategic HR Platform เป็นต้น

ด้านการดูแลพนักงาน
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 บริษัทเห็นคุณค่าของการทำางานด้วยกันเป็นทีม ซ่ึงประกอบด้วยบุคลากรท่ีมีความแตกต่างกันท้ังในด้าน อายุ
การศึกษา ศาสนา และประสบการณ์ หากมีความร่วมมือกันด้วยความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพในงานที่ตนถนัด
ประกอบกับจิตสำานึกความเป็นเจ้าของร่วมกัน จะก่อให้เกิดความมุ่งม่ันเป็นหน่ึงเดียวเพ่ือบรรลุเป้าหมายและนำาพาบริษัท
ประสบความสำาเร็จได้อย่างย่ังยืน บริษัทจึงได้กำาหนดคุณค่าหลักขององค์กร คือ E: Expertise (ความเช่ียวชาญในงาน)
T: Teamwork (มุ่งม่ันเป็นหน่ึงเดียว) และ E: Entrepreneurship (จิตสำานึกความเป็นเจ้าของ) เป็นหลักในการทำางาน
ร่วมกันเพ่ือให้ค่านิยมหลักขององค์กร "E.T.E" E: Expertise (ความเชี่ยวชาญในงาน) T: Teamwork (มุ่งมั่นเป็น
หนึ่งเดียว) และ E: Entrepreneurship (จิตสำานึกความเป็นเจ้าของ) ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทจึง
ส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขและสนุกในการทำางาน ด้วยความเช่ือพ้ืนฐานว่า หากพนักงานมีความสุขจะสามารถสร้าง
พลังที่ไร้ขีดจำากัดเพ่ือสร้างผลงานที่มีคุณค่าและมุ่งเน้นเป้าหมายเดียวกัน บริษัทจึงกำาหนดและส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กร "E.T.E" E: Enjoy (สนุกในงานที่ทำา) T: Target oriented (มุ่งเน้นเป้าหมาย) และ E: Energetic (พลังที่ไร้
ขีดจำากัด) โดยสอดแทรกแนวคิดวัฒนธรรมองค์กรในทุกกิจกรรมการดำาเนินงานภายในของบริษัท ซ่ึงจะช่วยให้พนักงาน
เห็นคุณค่าของตนเอง รวมถึงบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อันจะนำาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและความยั่งยืน
ต่อไปในอนาคต

ด้านวัฒนธรรมองค์กร

ค่านิยมองค์กร CORE VALUES

Expertise
ความเชี่ยวชาญในงาน

Teamwork
มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว

Entrepreneurship
จิตสำานึกความเป็นเจ้าของ

วัฒนธรรมองค์กรและคติพจน์
Culture & Motto

มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือสร้างผลงาน ที่มีคุณค่า
ด้วยความสนุกและพลังที่ไร้ขีดจำากัด 

Create Value Added with limitless Fun and Energy
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ด้านการพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาสมรรถนะ

 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจและช่วยผลักดัน
ให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทจึงส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิม
คุณค่าเชิงนวัตกรรมให้แก่กลุ่มบริษัท โดยบริษัทได้มีแนวปฏิบัติในการพัฒนาพนักงาน ดังนี้

 1) บริษัทส่งเสริมให้พนักงานสามารถพัฒนาความรู้และทักษะจากการปฏิบัติงานจริง เป็นการเรียนรู้ในงาน 
(On the job training) โดยมีผู้ควบคุมการดำาเนินงานในแต่ละสายงานคอยควบคุมดูแล ท้ังน้ีในกรณีพนักงานเข้าใหม่
รายการเรียนรู้ในงานจะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการทดลองงานด้วย
 2) บริษัทส่งเสริมและดำาเนินการจัดอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การสำารวจความต้องการนำามาวางแผนการฝึกอบรมประจำาปี เพ่ือให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับความก้าวหน้าในอาชีพ
ของพนักงานอย่างสอดคล้องกับทิศทางวิสัยทัศน์ของบริษัท
 3) บริษัทได้กำาหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะผู้นำา (Leadership Competency) 
เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเป็นไปอย่างเหมาะสม

 นอกจากนี้บริษัทมีการวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยเฉพาะจากสมรรถนะที่ควรพัฒนาของพนักงาน
ท้ังองค์กรควบคู่ไปกับนโยบายและแนวโน้มการเติบโตของแต่ละประเภทธุรกิจ โดยแผนในการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล
จะพิจารณาจากสมรรถนะที่จำาเป็นทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ สมรรถนะในการบริหาร
โครงการ สมรรถนะการเป็นผู้นำา สมรรถนะความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร สมรรถนะความมุ่งม่ันในความสำาเร็จ สมรรถนะ
การตัดสินใจในการแก้ปัญหา และสมรรถนะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

 บริษัทได้กำาหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะผู้นำา (Leadership Competency) 
เพ่ือช่วยในการสรรหาและพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้
 สมรรถนะหลัก (Core Competency) 5 ด้าน ได้แก่ สำานึกรับผิดชอบ (Accountability) คิดเชิงวิเคราะห์ 
(Analytical Thinking) เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) คิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative & Initiative) แก้ไขปัญหา
ที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving) สมรรถนะผู้นำา (Leadership Competency) 5 ด้าน ได้แก่ นำาการ
เปลี่ยนแปลง (Leading Transformation) ขยายมุมมองทางธุรกิจ (Business Acumen) มีมุมมองเชิงกลยุทธ์  
(Strategic Perspective) การนำาคน (Leading People) และการออกแบบเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรม 
(Technology Design & Programming)
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การพัฒนาผู้สืบทอดตำาแหน่งงาน

แผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำาแหน่งงาน

 นอกจากการพัฒนาความรู้ความชำานาญจากการส่งเสริมผ่านหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ แล้ว ในปี 2564 
บริษัทได้เล็งเห็นถึงความจำาเป็นและความสำาคัญของการสืบทอดตำาแหน่งของผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้ดำาเนินการจัดทำาแผนการสืบทอดตำาแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึง
ได้กำาหนดกลุ่มตำาแหน่งสำาคัญและจัดให้มีการประเมินคุณลักษณะ สมรรถนะ และความพร้อมในการบริหารด้วยแบบ
ทดสอบและผลการวิเคราะห์จากบริษัทผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพ่ือนำามาวางแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคลตามทิศทาง
การขยายตัวของธุรกิจเพ่ือสร้างความยั่งยืนในอนาคตต่อไป

พิจารณา
ตำาแหน่งสำาคัญ

จัดทำาคุณลักษณะ
ที่สำาคัญของตำาแหน่ง 

และเกณฑ์ในการ
สรรหา

ระบุและคัดสรร
ผู้ที่คาดว่าจะได้รับ

การสืบทอดตำาแหน่ง

จัดทำาและทบทวน
แผนการพัฒนา

ศักยภาพรายบุคคล
ของผู้ที่ได้รับการ

คัดเลือก

ติดตามและประเมิน
ศักยภาพของผู้ท่ีได้รับ

การคัดเลือก

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอยภัย
 บริษัทตระหนักดีว่าการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ไม่มีประสิทธิภาพนอกจากจะส่ง
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรแล้ว ยังส่งกระทบต่อสุขภาพและการดำาเนินชีวิตของผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว 
บริษัทจึงมุ่งมั่นในการดูแลให้พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ปฏิบัติงานให้บริษัทมีสภาพแวดล้อมในการทำางานที่
ถูกสุขลักษณะอนามัยและปลอดภัย
 ความปลอดภัยในการทำางานของพนักงาน ถือเป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุดของพนักงานทุกคน ทุกระดับ รวมถึงผู้มี
ส่วนร่วมอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทกำาหนดให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางานอย่างเคร่งครัด ภายใต้กรอบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง (มาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. 2549) และกำาหนดให้มีคณะกรรมการความ
ปลอดภัย (คปอ.) ซึ่งประกอบด้วยประธานคณะกรรมการความปลอดภัย (นายจ้างแต่งตั้ง) กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
ระดับปฏิบัติการทุกระดับ (มาจากการเลือกตั้ง) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) 
เป็นกรรมการและเลขานุการ ซ่ึงหน้าท่ีรับผิดชอบของคณะกรรมการความปลอดภัยมีหน้าท่ีในการจัดทำานโยบาย โครงสร้าง
การบริหารงานความปลอดภัยในการทำางาน สอดส่อง ส่งเสริม ผลักดัน และบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 
รวมถึงการสร้างวินัย ความตระหนักและให้ความรู้แก่พนักงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการประสบอันตราย 
และการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการทำางาน
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นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง

 1. บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำางาน การให้บริการเป็นส่ิงสำาคัญย่ิง ให้ถือเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของพนักงานทุกคนในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำาหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
 2. จัดทำาแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม และนำาไปสู่การปฏิบัติ ติดตามผล ทบทวน 
และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 3. มุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร โดยการอบรมให้ความรู้ และสร้างจิตสำานึกด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อมในการทำางาน
 4. ส่งเสริม รณรงค์การจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของพนักงานทุกคน
 5. ให้การสนับสนุนทรัพยากร อย่างพอเพียงและเหมาะสมในการดำาเนินการระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

 ผู้บริหารของบริษัทได้ให้ความสำาคัญและสนับสนุนการดำาเนินงาน โดยการจัดสรรงบประมาณการดำาเนินงาน
ด้านความปลอดภัยไว้อย่างเหมาะสม พร้อมกับติดตามตรวจสอบผลการดำาเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร
เป็นประจำา นอกจากนี้ยังกำาหนดให้ตัวแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นประธานคณะกรรมการความปลอดภัย เพ่ือกำากับดูแล
การดำาเนินงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยซ่ึงเป็นตัวแทนของพนักงานท่ีได้มาจากการเลือกต้ัง

ด้านสิทธิมนุษยชน 
 ปัจจุบันประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นกระแสสังคมท่ีได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนมากข้ึนบริษัทได้ตระหนัก
ถึงความสำาคัญและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ในการดำาเนินธุรกิจตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า
ที่มีความซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย บริษัทจึงได้กำาหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน โดย
ยึดหลักการตามแนวทางสากล ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและบริษัทจะพัฒนาขั้นตอนการดำาเนินงานต่าง ๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติต่อไปอย่างต่อเนื่อง และให้มั่นใจว่าการดำาเนินธุรกิจของบริษัทปลอดจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชน 
 ดังนั้นเพ่ือให้มั่นใจว่าการดำาเนินธุรกิจของบริษัทปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการบริษัท 
จึงเห็นสมควรให้กำาหนดนโยนบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นเพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยนชนในทุก
กิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) และผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) 
ดังนี้
 1. การให้ความเคารพ เป็นธรรม ให้เกียรติคำานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกันรวมถึงเคารพ
ในสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลโดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำาเนิด ศาสนา 
เพศ อายุ สีผิว ภาษา ความเชื่อ การศึกษา เผ่าพันธุ์ ความทุพพลภาพ การแสดงความเห็นทางการเมือง ฐานะทาง
เศรษฐกิจ การเข้าร่วมกลุ่ม หรือสถานะทางสังคมอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือเรื่องอื่นใดก็ตาม
 2. การใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการ 
ดำาเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน
 3. การสนับสนุนส่งเสริมการดำาเนินการเพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
 4. การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ทำาความเข้าใจ กำาหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอื่นใดแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
ในการดำาเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) 
ผู้รับเหมา (Contractor) ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม 
เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายนี้
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 5. การสอดส่องดูแลเร่ืองการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระทำาท่ีเข้าข่าย ละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับ ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ที่กำาหนดไว้
 6. การให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยใช้มาตรการคุ้มครอง
ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่ได้กำาหนดไว้
 7. การพัฒนาและดำาเนินกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือที่จะระบุประเด็นความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน กำาหนดกลุ่มหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบ วางแผนและ
กำาหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน จัดการแก้ไข และป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และตรวจสอบติดตามผล โดยจัดให้มีกระบวนการบรรเทาผลกระทบท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย
 8. การมุ่งม่ันท่ีจะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรท่ียึดม่ันต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบายด้านสิทธิ
มนุษยชนนี้
 9. การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการดำาเนินธุรกิจและความเสี่ยงด้านสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงมีการติดตาม รายงานและเผยแพร่ข้อมูลการประเมินผลกระทบและผลการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
ต่อสาธารณะเพ่ือความโปร่งใส
 10. ผู้กระทำาการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นการกระทำาผิดจรรยาบรรณที่ดี จะต้องได้รับการพิจารณาทาง
วินัยตามระเบียบที่บริษัทกำาหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำานั้นผิดกฎหมาย

 บริษัทมุ่งม่ันในการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมท้ังท่ีเก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ เพ่ือสร้าง
สมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจกับการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียดังเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจที่
บริษัทยึดมั่นปฏิบัติเสมอมากว่า 20 ปี
 บริษัทให้ความสำาคัญกับการรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยได้จัดต้ังคณะทำางานด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม
เพ่ือช่วยผลักดันการดำาเนินธุรกิจโดยไม่กระทบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมท้ังบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบไซท์งาน พ้ืนท่ี
โดยรอบสำานักงาน และมีการรายงานผลการดำาเนินงานแก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำากับกิจการที่ดี และ
คณะกรรมการบริษัท ตามลำาดับ
 ท้ังน้ีบริษัทไม่สนับสนุนกิจกรรมท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ส่ิงท่ีผิดศีลธรรม ผิดจรรยาบรรณ
หรือการไม่เคารพชาติหรือศาสนา และกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

ด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม

การบริหารค่าตอบแทน

ด้านการดูแลพนักงาน

3.4.2 ผลการดำาเนินงานด้านสังคม

 บริษัทให้ความสำาคัญต่อการจ้างงาน ด้วยการบริหารจัดการผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม
ต่อพนักงานเพ่ือให้พนักงานมีผลตอบแทนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่
ต้องการในงานนั้น ๆ รวมถึงการรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ โดยการกระตุ้นและจูงใจให้พนักงานทำางาน
อย่างมีประสิทธิภาพเต็มความสามารถ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้การแตกต่างทางเพศไม่ส่งผลต่อ
การกำาหนดค่าตอบแทนและการเลื่อนตำาแหน่งของพนักงาน โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นจำานวน
เงินท้ังส้ินประมาณ 84,595,217.00 บาท ในรอบบัญชี ปี 2564 และสัดส่วนค่าตอบแทนของพนักงานหญิง ต่อพนักงาน
ชาย เท่ากับ 52.03 : 47.97
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การบริหารสวัสดิการ

 บริษัทได้จัดสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างชัดเจนท้ังในส่วนท่ีกฎหมายกำาหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือ
จากที่กฎหมายกำาหนด เช่น ในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำาปี ประกันอุบัติเหตุ ประกัน
สุขภาพ การพยาบาลด้านต่าง ๆ  โดยเน้นความสะดวกรวดเร็วหากเกิดกรณีพนักงานเจ็บป่วยฉุกเฉิน รวมทั้งเงินช่วย
เหลือประเภทต่าง ๆ  เช่น เงินช่วยเหลือการสมรส เงินรับขวัญบุตรแรกเกิด เงินช่วยเหลือการเสียชีวิตของบิดามารดา 
คู่สมรสและบุตร เป็นต้น
 นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานเก็บออมเงินผ่านกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เนื่องจากบริษัทเล็งเห็น
ถึงความสำาคัญในชีวิตของพนักงานช่วงหลังเกษียณอายุ ออกจากงาน ทุพพลภาพ และเพ่ือเป็นหลักประกันให้แก่
ครอบครัวของพนักงาน การคัดเลือกผู้จัดการกองทุนสำารองเล้ียงชีพบริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำารอง
เล้ียงชีพคัดเลือก ผู้จัดการกองทุนท่ีปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code) 
และเป็นผู้จัดการกองทุนที่บริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล
การลงทุนเป็นอย่างดี (Environmental, Social, and Governance: ESG) อันจะนำาไปสู่การบริหารการลงทุนอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยคำานึงถึงผลตอบแทน และประโยชน์สูงสุดของสมาชิกกองทุนสำารองเล้ียงชีพในระยะยาวเป็นสำาคัญ
โดยได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟนัด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ภายใต้การจัดการของบริษัท 
หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำากัด เป็นสวัสดิการให้พนักงาน โดยพนักงานที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไปสามารถสะสม
เงินเข้ากองทุนได้ 2% ต่อเดือน และบริษัทจะสมทบให้อีก 2% ตลอดอายุงาน โดยเงินสะสมดังกล่าวบริษัทจะนำาไปลงทุน
ในตราสารหนี้ และลงทุนในตราสารทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซึ่งจะได้ผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงิน
สมทบมาเฉล่ียคืนให้แก่พนักงานตามสัดส่วนของเงินท่ีแต่ละคนมีอยู่ในกองทุน  โดยสัดส่วนพนักงานท่ีเข้าร่วมกองทุน
สำารองเลี้ยงชีพเมื่อเทียบกับจำานวนพนักงานทั้งหมดคิดเป็น 50%
 สำาหรับปี 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) บริษัทจัด
ให้มีสวัสดิการทำากรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ให้กับพนักงาน แจกผ้าปิดจมูก จัดทำาแผนการจัดการภาวะวิกฤติโควิด-19
และชี้แจงมาตรการในการดูแลตนเองและส่วนรวม รวมถึงมาตรการการปฏิบัติงานที่บ้านของพนักงานเป็นระยะ มีการ
จัดให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็มครบ 100% การตรวจคัดกรองแบบ ATK พร้อมรายงานผลผ่านโปรแกรม 
Microsoft Power App Check-in บริษัทรับภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเช้ือ COVID-19 ให้กับพนักงานท่ีอาจได้รับ
ความเส่ียงจากไวรัสดังกล่าว รวมถึงช่วยประสานงานและติดตามกลุ่มเส่ียง และประสานงานในการรักษากรณีพนักงาน
หรือครอบครัวตรวจพบเชื้อโควิด-19 เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่าพนักงานทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันบริษัท

 สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี 2564 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่าง
ต่อเนื่องมาจากปีก่อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจขององค์กร ผู้บริหารระดับสูงได้วางแผนปรับตัวเพ่ือให้
ธุรกิจดำาเนินต่อไปได้อย่างรวบรื่นด้วยการปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็น หรือชะลอบางโครงการเพ่ือรักษาสภาพคล่อง
ในกระแสเงินสดขององค์กร บริษัทมีการกำาหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้ง
ส่ือสารให้พนักงานมีการปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด มีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิก่อนเข้าพ้ืนท่ี สวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จัดวางแอลกอฮอล์ไว้ในหลาย ๆ จุด จัดให้มีการพ่นฆ่าเช้ือ
ในพ้ีนที่สำานักงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าพนักงานมีความปลอดภัย 
 บริษัทมีการปรับเปล่ียนวิธีการทำางานจากสำานักงานเป็นการปฏิบัติงานจากท่ีบ้าน (Work from Home) ในบาง
ตำาแหน่งที่เหมาะสมหรือสลับผลัดเวรกันเพ่ือเข้ามาทำางานที่สำานักงาน ลดความเสี่ยงของพนักงานจากการรับหรือ
แพร่กระจายเชื้อในสำานักงานระหว่างการเดินทางมาทำางาน งดหรือลดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่สำาคัญ มีการนำาเทคโนโลยี
มาจัดการการทำางานมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยพนักงานสามารถทำางานด้วยคอมพิวเตอร์จากท่ีบ้าน ผ่านระบบ
OneDrive ตลอดจนการติดตามการขออนุมัติต่าง ๆ  ผ่าน ETA INFO Application ที่บริษัทได้พัฒนาขึ้น และการใช้
ระบบ ZOOM, MS Team ในการประชุม อบรม สัมมนา สัมภาษณ์งาน รวมทั้งหารือแนวทางในการช่วยเหลือพนักงาน
เพ่ือให้สามารถจัดการกับชีวิตประจำาวันและพร้อมท่ีจะทำางานให้สำาเร็จตามเป้าหมายท่ีองค์กรวางแผนไว้ อีกท้ังยังเป็นการ
กระตุ้นให้พนักงานเรียนรู้และฝึกทักษะด้านดิจิทัลเพ่ิมมากขึ้น

การบริหารบุคลากรในสถานการณ์ COVID-19
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 บริษัทยึดถือแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานท่ีกำาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรม โดยมีเป้าหมายในการสร้างความสุข
ท่ีย่ังยืน ด้วยการใช้กลยุทธ์การวัดความผูกพันองค์กรภายใต้แบบประเมิน "Employee Engagement Survey - Y 2021" 
รวมถึงได้พัฒนาช่องทางร้องเรียนและเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านโปรแกรม Microsoft Power App ในช่องทาง "คุยกับ
CEO" ซึ่งเสียงสะท้อนดังกล่าวจะนำาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างเหมาะสมเพ่ือสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับ
พนักงานในองค์กรต่อไปผลการประเมินความผูกพันองค์กร จะแบ่งออกเป็น 5 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ ด้านองค์กร ด้านเพ่ือน
ร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านการพัฒนาบุคลากรและระบบงาน และด้านสวัสดิการ โดยผลการประเมิน ประจำาปี 2564
น้ัน มีพนักงานร่วมให้ความเห็นในการประเมินจำานวนร้อยละ 80 จากพนักงานท้ังหมด โดยคะแนนความผูกพันองค์กร
ในภาพรวมอยู่ในระดับดี และอัตราการลาออกด้วยความสมัครใจของพนักงานอยู่ที่ร้อยละ 8

 ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้กำาหนดคุณค่าหลักขององค์กร คือ E: Expertise (ความเชี่ยวชาญในงาน) 
T: Teamwork (มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว) และ E: Entrepreneurship (จิตสำานึกความเป็นเจ้าของ) เพ่ือให้ผู้บริหารและ
พนักงานยึดเป็นหลักในการทำางานร่วมกัน
 นอกจากนี้บริษัทยังได้กำาหนดและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร "E.T.E" E: Enjoy (สนุกในงานที่ทำา) T: Target
oriented (มุ่งเน้นเป้าหมาย) และ E: Energetic (พลังที่ไร้ขีดจำากัด) โดยสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด
วัฒนธรรมองค์กรในทุกกิจกรรมการดำาเนินงานภายในของบริษัท เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานเห็นคุณค่าของตนเอง 
รวมถึงบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อันจะนำาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

ด้านวัฒนธรรมองค์กร

 สำาหรับในปี 2564 แผนกฝึกอบรมได้มีการจัดทำาแผนการดำาเนินงานด้านฝึกอบรม โดยได้ดำาเนินการสำารวจ
ความต้องการฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ประจำาปี จากทุกส่วนงานเพ่ือความสอดคล้องและเหมาะสมกับการทำางานของ
พนักงาน โดยเริ่มดำาเนินการสำารวจความต้องการฝึกอบรมในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยให้ผู้บริหารของแต่ละฝ่าย
เสนอหลักสูตรแล้วนำามาจัดทำาแผนฝึกอบรมประจำาปีต่อไป
 สำาหรับหลักสูตรการฝึกอบรมหลักในปี 2564  บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาตามสมรรถนะผู้นำา (Leadership 
Competency) โดยเฉพาะการอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการ สำาหรับผู้จัดการโครงการ ซึ่งเป็นกลุ่มตำาแหน่ง
สำาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีศักยภาพมากขึ้น รวมถึงหลักสูตรเกี่ยวกับ 7 habits และหลักสูตรเกี่ยวกับการใช้
เครื่องมือดิจิทัลในการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับพนักงานสูงสุดต่อไป นอกจากนี้ในการจัดอบรม
ยังได้มีการปรับรูปแบบการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ (ETE Knowledge Sharing) เป็นแบบออนไลน์ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อีกด้วย

ด้านการพัฒนาบุคลากร 
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ในปี 2564 บริษัทได้มีการจัดหลักสูตรอบรมสำาหรับพนักงาน ดังนี้
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การฝึกอบรมของพนักงานประจำา กลุ่มบริษัท

จำานวนการฝึกอบรมของจ้างเหมาบริการ (Outsource)

 • ข้อมูลชั่วโมงพนักงานการฝึกอบรม 33,454 ชั่วโมง   
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 บริษัทมุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และปกป้องสิ่งแวดล้อมในการทำางาน
ในระดับสากล เพ่ือพนักงานทุกคน รวมถึงลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่อและบุคคลภายนอก ที่เข้ามาปฏิบัติงานในบริษัทให้ได้
รับความปลอดภัยภายใต้สภาพแวดล้อมการทำางานที่ดีและเหมาะสมโดยมีแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุม
มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม เป็นหลักในการดำาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือสนับสนุนพนักงานให้เข้าใจ
ตระหนัก และปฏิบัติงานให้สอดคล้องและมีการดำาเนินการด้วยความปลอดภัยอย่างจริงจัง
 นอกจากนี้บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และสวัสดิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับเหมา โดยให้ถือว่าเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีสำาคัญของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ซ่ึงจะ
ต้องคำานึงถึงความปลอดภัยของตนเองตลอดจนเพ่ือนร่วมงานให้มีการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความตระหนัก
และคงไว้ซึ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงการดูแลสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำางานให้ถูก
สุขลักษณะและมีความปลอดภัย ซึ่งในปี 2564 บริษัทให้ความสำาคัญต่อการกำาหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) และมาตรการการปฏิบัติตนสำาหรับพนักงานในช่วงที่มีการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 
 ทั้งนี้จากผลการติดตามการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท สำาหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 บริษัทได้
สอบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้นและเพ่ิมความเคร่งครัดเพ่ือให้เกิดกระบวนการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำา ทั้งนี้เพ่ือป้องกัน
การเจ็บป่วย การบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิตจากการทำางาน และความเสียหายของสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์ รวมถึง
การสร้างให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป 

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน

 ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทำางานของพนักงานกลุ่มบริษัท

 กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เพ่ือจัดการควบคุม 
ตอบสนอง และช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้บาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงาน รวมถึงลูกค้า ผู้ที่เข้ามาติดต่อ อันจะ
เป็นการป้องกันผลกระทบต่อชีวิต ลดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันความเสีย
หายอันอาจจะเกิดต่ออาคารสถานท่ี โดยได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟข้ันต้นและการซ้อมหนีไฟ
ประจำาปี 2564 ซ่ึงถือเป็นหลักสูตรหน่ึงด้านความปลอดภัยท่ีได้จัดข้ึนอย่างเป็นประจำาทุกปี โดยเชิญวิทยากรผู้ชำานาญ
การเฉพาะเพ่ือมาให้ความรู้ รวมถึงการสาธิตการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยข้ันต้นแก่พนักงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม
ท้ังพนักงานเข้าใหม่ และพนักงานเก่าท่ีจำาเป็นต้องรับการทบทวนใหม่ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องในการปฏิบัติ
ตลอดจนส่งเสริมและให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับเหมาท่ีทำาธุรกิจร่วมกับบริษัท
รวมถึงจัดให้มีการเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ในการใช้งานของ
งานโครงการก่อสร้างท่ีไซต์งาน โดย จป.วิชาชีพ ของบริษัทก่อนเร่ิมงานโครงการก่อสร้างในแต่ละคร้ังอย่างสม่ำาเสมอ
ภายใต้กิจกรรม "Satety Week" เพ่ือให้ผู้ปฎิบัติงานเกิดความตระหนักถึงการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ท่ีดี อันจะช่วยลดความเส่ียงจากการชะลอตัวของธุรกิจเน่ืองมาจากเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย
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การฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำางาน ในปี 2564

• รูปอบรมผู้รับเหมาหน้างาน, solar farm และกิจกรรม Satety Week



106

 บริษัทให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และพัฒนาให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2564
บริษัทได้จัดทำาคู่มือจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct : SCOC) ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางผลักดันให้คู่ค้า
ให้ปฏิบัติตามและเป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวปฏิบัติและวัฒนธรรมของบริษัท โดยมุ่งหวังความร่วมมือจากคู่ค้าใน
การดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ให้ความสำาคัญต่อแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชนสากล  การบริหารจัดการคุณภาพ 
มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งคำานึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของลูกจ้าง เพ่ือ
สร้างความมั่นคง เติบโต และพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน
 บริษัทและบริษัทย่อยกำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนเคารพในสิทธิมนุษยชนสากล
โดยกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนี้
 1. บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและตาม
    กฎหมาย
 2. บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำางาน ฯลฯ
    การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำาได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจาก
    พนักงานผู้นั้น ทั้งนี้การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำาไปตามระเบียบบริษัท หรือ
    ตามกฎหมาย
 3. บริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากลและการทุจริต
 4. พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำาการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำา
    ต่อผู้อื่นบนพ้ืนฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ
 นอกจากน้ี บริษัทยังมีการกำากับดูแลระบบการบริหารและดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยมีผู้สอบบัญชีท่ีได้รับอนุญาตจากสำานักงาน ก.ล.ต. และผู้ตรวจสอบภายใน
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอย่างอิสระและมีความโปร่งใส เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าบริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ท้ังท่ีได้กำาหนด
ไว้ในกฎหมายและท่ีบริษัทได้กำาหนดนโยบายข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และ/หรือคู่ค้า เป็นต้น
 ท้ังน้ีในปี 2564 ท่ีผ่านมา บริษัทไม่มีเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนไม่มีกรณีพิพาท
ทางกฎหมายทั้งในเรื่องแรงงาน การบังคับใช้แรงงานเด็ก รวมทั้งมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่เพ่ือขจัดภัยคุกคามจาก
การล่วงละเมิดทางเพศให้หมดไปจากสังคม

 นอกจากนี้ บริษัทได้กำาหนดโครงสร้างและความรับผิดชอบการบริหารจัดการและการทำางานให้ถูกต้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างและความรับผิดชอบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน

ด้านสิทธิมนุษยชน
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การฉีดวัคซีน และตรวจคัดกรองโควิด-19
- บริษัทได้ประสานงานและจัดให้พนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มอย่างรวดเร็วตาม
  กำาหนด โดยพนักงานส่วนใหญ่ 95% ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนกา 
- บริษัทได้บริหารจัดการพ้ืนที่สำานักงานให้เป็นพ้ืนที่ปลอดโควิด (Covid-free setting) มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ
  ภายในสำานักงาน ตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสำานักงาน และจัดการตรวจคัดกรองโควิด-19 พนักงาน
  ด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนพนักงานกลับเข้าปฏิบัติงาน ในสำานักงานหลังจากมาตรการปฏิบัติงานท่ีบ้าน รวมถึง
  ตรวจคัดกรอง ATK สำาหรับกลุ่มเสี่ยงทุกสัปดาห์ 

การตรวจสุขภาพพนักงานประจำาปี
- บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานปีละ 1 ครั้ง ทั้งสำานักงานใหญ่ที่สุราษฎร์ธานี และสำานักงานสาขาที่
  กรุงเทพมหานคร  ในปี 2564 บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำาปีข้ึน โดยใช้สถานพยาบาล 2 แห่ง คือ
  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำาแหง โปรแกรมตรวจสุขภาพจะครอบคลุม
  ตามกฎหมาย และจัดโปรแกรมเพ่ิมเติมให้พนักงานตามช่วงอายุ เพศ ที่มีความเสี่ยง 
- สำาหรับการดำาเนินงานในปี 2564 บริษัทมีการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงครบถ้วน 
  ร้อยละ 100 โดยไม่พบอาการผิดปกติ หรือสภาพไม่ปกติของการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับการทำางาน ส่งผลให้ 
  อัตราการเจ็บป่วยจากการทำางานเป็นศูนย์

- สนับสนุนเงินบริจาคเพ่ือโรงพยาบาลศิริราชสู้ภัยโควิด  จำานวน 50,000 บาท
- บริจาคเครื่องใช้ไฟฟา้ให้กับโรงพยาบาลสนามค่ายกระบี่ จำานวน 7,790 บาท
- จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของเพ่ือคนพิการ จำานวน 28,979 บาท ให้กับสถานคุ้มครองและ 
  พัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี 
- โครงการ "ETE ปันน้ำาใจ ต้านภัย COVID-19" ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
  2019 (โควิด-19) ซ่ึงเร่ิมแพร่ระบาดเป็นวงกว้างต้ังแต่ปลายปี 2019 น้ัน บริษัทจึงได้จัดทำาโครงการดังกล่าว
  ขึ้นมา เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ
  ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว

• กิจกรรมด้านการพัฒนาสวัสดิการทางสังคม

สุขภาพท่ีดีของพนักงานเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้พนักงานสามารถปฎิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทให้ความสำาคัญในเร่ืองดังกล่าวเป็นอย่างย่ิง จึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน ท้ังท่ีสำานักงานใหญ่
และสำานักงานสาขา เป็นประจำาทุกปีอย่างต่อเนื่อง และในปี 2564 นี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) บริษัทจึงได้เฝ้าระวังและดูแลสุขภาพพนักงานย่ิงข้ึน เพ่ือความปลอดภัย
จากการแพร่เชื้อของโรคระบาดอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ดังนี้

• กิจกรรมด้านสุขภาพ

 ในปี 2564 ท่ีผ่านมา บริษัทดำาเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมผ่านโครงการต่าง ๆ มากมายหลายประเภท เพ่ือช่วยเหลือ
สังคมในหลายพ้ืนที่ ซึ่งแบ่งออกเป็น

สนับสนุนกิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา ให้กับวิทยาลัยภาวดีโพธิคุณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือสนับสนุน
การศึกษาของวิทยาลัย จำานวน 30,000 บาท

สนับสนุนมูลนิธิเพ่ือเด็กกำาพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  จำานวน 5,000 บาท เพ่ือสมทบทุน โครงการ
ซ่อมแซมบ้านเด็กกำาพร้าผู้ยากไร้

ด้านกิจกรรมทางสังคม

• กิจกรรมด้านการศึกษา
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- กิจกรรมวันสงกรานต์ บริษัทได้จัดให้มีการทำาบุญใส่บาตร สรงน้ำาพระ รับพรเพ่ือเป็นสิริมงคล นอกจากน้ียังได้
  จัดกิจกรรมสังสรรค์โดยนำาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการเล่นเกมส์ กิจกรรม และรับประทานอาหารร่วมกัน
  เพ่ือเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีและความสามัคคีร่วมกัน
- กิจกรรมวันคริสมาสต์ เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขความสนุกให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยในปี 2564 
  บริษัทได้จัดเลี้ยงด้วยอาหารกล่องนานาชาติ เพ่ือแสดงถึงการประสานความหลากหลายเป็นหนึ่งเดียวและ
  เพ่ือลดความเส่ียงของโรคระบาดในการรับประทานอาหารร่วมกัน รวมถึงมีการแจกผ้าปิดจมูกลายคริสต์มาส
  เพ่ือให้ทุกคนสามารถสนุกด้วยพลังท่ีไร้ขีดจำากัด แม้ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า
  2019 (โควิด-19) ในงานนี้สร้างรอยยิ้มและกำาลังใจให้แก่พนักงานได้อย่างยิ่ง เพราะนอกจากได้ลุ้นรางวัลที่
  นำามาแลกกันแล้ว ยังได้ลุ้นรับรางวัลทองคำาและรางวัลพิเศษจากผู้บริหารอีกมากมาย

- ในปี 2564 บริษัทได้จัดให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดทำาอาหารร่วมกันเพ่ือนำาอาหารกล่องและน้ำาด่ืมไปมอบให้
  ผู้ประสบภัยจากโควิด-19 เป็นจำานวน 8 ครั้ง รวมจำานวนอาหาร 2,000 กล่อง น้ำาดื่มจำานวน 280 แพ็ค 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,305 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. มอบอาหารกล่อง 950 กล่อง ให้แก่ โรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 แห่ง ประกอบด้วย 
    โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จำานวน 400 กล่อง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำานวน 300 กล่อง
    โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จำานวน 200 กล่อง และโรงพยาบาลสนาม (ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี) 
    จำานวน 50 กล่อง เพ่ือนำาไปส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยและบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป
 2. มอบอาหารกล่อง 700 กล่อง และน้ำาดื่ม 54 แพ็ค ให้แก่ สำานักงานเขตบางกะปิ เพ่ือนำาไปส่งมอบ
    ให้แก่ผู้ประสบภัยต่อไป
 3. มอบอาหารกล่อง 150 กล่อง และน้ำาดื่ม 9 แพ็ค ให้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข โชคชัย 4 เพ่ือนำา
    ไปส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยต่อไป
 4. มอบอาหารกล่อง 200 กล่อง และน้ำาดื่ม 17 แพ็ค ให้แก่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
    เพ่ือนำาไปส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยต่อไป
 5. มอบน้ำาดื่ม 200 แพ็ค ให้แก่มูลนิธิบ้านพระพร เพ่ือดูแลเด็กยากไร้ในความดูแล

• กิจกรรมนันทนาการประจำาปี
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 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำานวน  26.01 ล้านบาท ลดลงจำานวน 
24.58  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 48.58 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำาไรสุทธิจำานวน 50.59 ล้านบาท 
ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้

 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 จำานวน 1,380.79 ล้านบาท ลดลงจำานวน
79.35 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.43 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้าท่ีมีรายได้รวมจำานวน 1,460.13 ล้านบาท ส่งผลให้กำาไรข้ันต้น
รวมสำาหรับปี มีจำานวน 199.65 ล้านบาท ลดลง 12.04 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.69 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจาก
สาเหตุหลักดังนี้
 1. รายได้จากงานบริการด้านวิศวกรรม สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจำานวน 450.62 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน
   จำานวน 12.46 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.84 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีรายได้จำานวน 438.16 ล้านบาท 
   เนื่องจากปี 2564 มีโครงการที่ถึงกำาหนดส่งมอบงานตามสัญญามากกว่าปีก่อนหน้า

4. การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
    (Management Discussion and Analysis : MD&A)

ผลการดำาเนินงานสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายได้
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 2. รายได้จากงานบริการด้านบริหารจัดการ สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจำานวน 782.63 ล้านบาท ลดลง
   จำานวน 106.53 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.98 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีรายได้จำานวน 889.16 ล้านบาท 
    เน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ท่ีผ่านมา ทำาให้หลายหน่วยงานมีการลดงบประมาณและชะลอการจัดจ้าง
    ทำาให้ฝ่ายบริหารพิจารณาเลือกรับงานที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะถูกชะลอหรือยกเลิกงบประมาณโครงการในอนาคต 
 3. รายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจำานวน 131.09 ล้านบาท
    ลดลงจำานวน 1.72 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.30 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีรายได้จำานวน 132.81 ล้านบาท
    เนื่องจากในไตรมาส 3 ปี 2564 เกิดพายุจึงส่งผลให้กำาลังการผลิตในช่วงเวลาดังกล่าวลดลง ปัจจุบันรายได้
    จากธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทนของบริษัท เกิดจากโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์จำานวน 4 โครงการ 
    โดยบริษัทมุ่งเน้นการบำารุงรักษาระบบโรงฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ในแต่ละพ้ืนท่ีอย่างสม่ำาเสมอเพ่ือรักษาเสถียรภาพ
    ด้านกำาลังการผลิตกระแสไฟฟา้อย่างต่อเนื่อง
 4. รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่น ๆ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำานวน 16.45 ล้านบาท
    ในขณะที่ปีก่อนหน้าไม่มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่น ๆ 

 รายได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำานวน 7.02 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจำานวน 4.32 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนหน้า ที่มีรายได้อื่นจำานวน 2.71 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ได้รับเงินค่าสินไหม
ทดแทนจากเหตุการณ์ความเสียหายในอุปกรณ์ที่ใช้แปลงกระแสไฟฟา้ของธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำานวน 135.70 ล้านบาท ลดลงจำานวน 
0.12 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.09 ในปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจำานวน 7.34 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า
จำานวน  1.51  ล้านบาท เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานทางการตลาดเพ่ือการลงทุนในโครงการใหม่ และ
มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำานวน 128.36 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจำานวน 1.64 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทมีมาตรการในการ
ลดและควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในสำานักงาน ให้สอดคล้องกับการทำางานที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด - 19 จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยรวมลดลง

 ต้นทุนทางการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำานวน 36.64 ล้านบาท ลดลงจำานวน 5.74 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 13.54 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีต้นทุนทางการเงินจำานวน 42.37 ล้านบาท เนื่องมาจากมีการทยอยชำาระ
หนี้สินระยะยาวจากโครงการพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำานวน 7.92 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจำานวน 22.37 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากปี 2564 มีการจัดประเภทของต้นทุนส่วนกลางให้สอดคล้องกับการทำางานจริงของแต่ละ
บริษัท ส่งผลให้บริษัทมีผลการดำาเนินงานท่ีมีกำาไร และทำาให้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีปี 2563 บริษัทมีรายได้ภาษีเงิน
จากการตั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากรายการขาดทุนจากปีก่อน

รายได้อื่น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
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 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำานวน 1,865.44 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 
2563 จำานวน 85.60 ล้านบาท เนื่องจากเหตุผลหลักดังต่อไปนี้
 • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจำานวน 51.97 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำานวน 17.27 ล้านบาท 
   เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อย มีกำาไรจากการดำาเนินงานระหว่างงวด ประกอบกับในระหว่างงวดได้รับเงินจาก
   การขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย และมีการกู้ยืมระยะยาวเพ่ิมขึ้น โดยในระหว่างงวดมีการนำาเงินไปจ่ายเพ่ือซื้อ
   เครื่องจักรเพ่ือใช้ในธุรกิจพลังงานทดแทน จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวตามกำาหนดครบชำาระ และจ่ายเงินปันผลให้กับ 
   ผู้ถือหุ้น
 • ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น มีจำานวน 219.77 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2563 จำานวน 131.32 ล้านบาท เนื่องจาก 
   ลูกหนี้การค้าจากงานบริการด้านวิศวกรรมลดลงจากการครบกำาหนดชำาระ
 • สินค้าคงเหลือ มีจำานวน 113.82 ล้านบาท ลดลงจากส้ินปี 2563 จำานวน 51.78 ล้านบาท เน่ืองจากการนำาไปติดต้ัง
   ในโครงการของธุรกิจบริการด้านวิศวกรรม 
 • ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีจำานวน 1,037.41 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำานวน 98.66 ล้านบาท เนื่องจาก
   การลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟา้จากชีวมวล และลดลงในระหว่างงวดเนื่องจากการคำานวณค่าเสื่อมราคา
 • สินทรัพย์สิทธิการใช้ มีจำานวน 10.25 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำานวน 6.65 ล้านบาท เนื่องจากมีการ
   ทำาสัญญาเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 10 ปี เพ่ือก่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ ทำาให้ต้องบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ใน
   งบการเงิน
 • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีจำานวน 24.57 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2563 จำานวน 10.07 ล้านบาท เน่ืองจากกลุ่มบริษัท
   มีการลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวมีใบอนุญาตขายไฟฟา้เป็นหลัก ทำาให้บริษัทต้อง
   บันทึกการลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวมเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น มีจำานวน 27.23 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2563 จำานวน 41.05 ล้านบาท เนื่องจากได้
   รับคืนเงินภาษีเงินได้ ถูก หัก ณ ที่จ่ายจากการขอคืนและการรับคืนเงินค้ำาประกันผลงาน

สินทรัพย์รวม

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำานวน 979.94 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2563 
จำานวน 87.86 ล้านบาท เนื่องจากเหตุผลหลักดังต่อไปนี้
 • เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีจำานวน 243.66 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 
   2563 จำานวน  28.23 ล้านบาท 
 • เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น มีจำานวน  148.11 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2563 จำานวน  64.03 ล้านบาท เนื่องจาก
   การลดลงของเจ้าหนี้การค้าและต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย จากการจ่ายชำาระหนี้เมื่อครบกำาหนดชำาระ
 • เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีจำานวน 502.53 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2563 จำานวน 10.96 ล้านบาท 
   เนื่องจากในระหว่างงวดมีการจ่ายชำาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำาหนดชำาระตามเงื่อนไขปกติ

 บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำานวน 885.50 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จำานวน 2.26  ล้านบาท เน่ืองจากในระหว่างงวดกลุ่มบริษัทมีกำาไรสุทธิเพ่ิมข้ึน และบริษัทมีการจ่าย
เงินปันผลในระหว่างงวดทำาให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้นตามจำานวนดังกล่าว

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
5.1 ข้อมูลท่ัวไป

5.2 ข้อพิพาททางกฎหมาย

5.3 ตลาดรอง

5.4 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำา (เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหนี้)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทย่อย ที่มีจำานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อ
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำาคัญ

 • บริษัทไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น

 • บริษัทไม่มีการดำาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้
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ส่วนที่ 2
การกำากับดูแลกิจการ
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6. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ 

การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ในฐานะผู้นำาองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน 

หมวดท่ี 1

การกำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการที่เป็นไป
เพ่ือความยั่งยืน

หมวดท่ี 2

 บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจตามหลักการ
กำากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กร
ท่ีดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีมาตรฐาน มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีคุณธรรมในการดำาเนินธุรกิจ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการจัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัท สอดคล้องตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียนของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมท้ังหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์ว่าหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดีสากล (ASEAN CG Scorecard) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจสำาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัท และกำาหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเป็นประจำาทุกปี เพ่ือให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจ
เกิดจากการดำาเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 โดยบริษัทได้เผยแพร่แนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ยึดเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมหลักปฏิบัติ 8 หมวด ดังนี้

 การดำาเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำาคัญในฐานะผู้นำาองค์กรท่ีจะสร้างคุณค่าและการเติบโต
ให้กิจการอย่างยั่งยืน 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อการกำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้
สามารถเติบโตอย่างย่ังยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้วิสัยทัศน์ "เป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลง
ด้านนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า พร้อมขับเคลื่อนการดำาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืน"



116

การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผลหมวดท่ี 3

การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากรหมวดท่ี 4

การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบ

หมวดท่ี 5

 คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหัวใจสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ
ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำา มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทจึงเป็นหลักสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่
บริษัท  โดยคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส รอบคอบระมัดระวัง และเข้าใจถึงบทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมาย ข้อกำาหนด กฎเกณฑ์ ข้อบังคับบริษัท มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการ
กำากับดูแลกิจการท่ีดี ไม่กระทำาการใด ๆ ท่ีเป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท เพ่ือให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเกิดความม่ันใจ

 1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดำาเนินการและกำากับดูแลให้การสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
ระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำาเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายขององค์กร
 2. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากำาหนดรูปแบบ และ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
 3. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการทำาความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
การบริหารงานของกิจการและอำานาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ เพ่ือมิให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการอย่างเหมาะสม
 4. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอำานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องในระบบ
การกำากับดูแลกิจการของบริษัท ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทจึงสนับสนุนให้
ฝ่ายจัดการสรรหาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างประโยชน์ต่อสังคม การใช้งาน
ของลูกค้าควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการทำางานใน
องค์กร โดยจัดให้มีกรอบการกำากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรตามความเหมาะสม เพ่ือ
พัฒนากระบวนการดำาเนินงานและบริหารความเสี่ยงของกิจการ เพ่ือให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของกิจการได้อย่างยั่งยืน

การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสม

หมวดท่ี 6

 คณะกรรมการบริษัททำาหน้าท่ีกำากับดูแลให้ม่ันใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีจะทำา
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
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การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลหมวดท่ี 7

การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นหมวดท่ี 8

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยข้อมูล คุณภาพของข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูล
อย่างชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสม่ำาเสมอทั้งด้านบวกและด้านลบเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัทเกิดความมั่นใจ และได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อกำาหนดกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง

 บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นว่าจะไม่กระทำาการใด ๆ  ที่จะเป็นการละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กำาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพ้ืนฐานของตนอย่างเต็มที่ โดยมีสำานักงานเลขานุการ
บริษัททำาหน้าที่ประสานงานดูแลและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเท่าเทียมกัน  

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการให้บริษัทดำาเนินธุรกิจเป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย โดยคณะกรรมการ
ของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดนโยบายของบริษัท 
โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำาเนินงานท้ังระยะส้ัน และระยะยาว ตลอดจนกำาหนดนโยบายการเงิน การบริหาร
ความเสี่ยง การกำากับดูแลกิจการ การตรวจสอบและการประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการบริหารให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างอิสระ

 นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการกำาหนด และทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ
ทั้งในเรื่ององค์ประกอบ คุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จำานวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจ สัดส่วน
กรรมการอิสระ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักท่ีกำาหนดไว้ โดยมีการกำาหนดหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการ
บริษัทต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รองประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการท่ี
ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีองค์ประกอบที่สำาคัญ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีจำานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัท โดยประกอบด้วย
กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 10 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จำานวน 5 ท่าน รวมกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ซึ่งมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งท่านมี
ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
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2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำากับดูแลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ
หลากหลายทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุที่จำาเป็นต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยมีคุณสมบัติที่สำาคัญด้งนี้
 
 1. กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำาเนิน
ธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
 2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชน
เป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำาหนด
 3. กรรมการบริษัทสามารถดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนได้ แต่ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระในฐานะกรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทาง
ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 4. กรรมการบริษัทไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจกรรมของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

 2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) เพ่ือปฏิบัติ
หน้าท่ีถ่วงดุลระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน (Executive Director) ในจำานวนน้ี
มีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ

 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม
ท่ีจะหน้าท่ีให้คำาแนะนำาเก่ียวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ท่ีคณะกรรมการบริษัทต้องทราบ และดูแลการจัดการเอกสาร
การประชุมคณะกรรมการบริษัท เอกสารสำาคัญต่าง ๆ  และกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุ
ประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อการกำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำาเนินธุรกิจของ
บริษัทให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้วิสัยทัศน์ "ผู้นำา
การเปล่ียนแปลงด้านนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการท่ีหลากหลายของลูกค้า พร้อมขับเคล่ือนการดำาเนิน
ธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน" โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

 1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีดูแลให้กิจการมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (Objectives) ท่ีชัดเจน เหมาะสม
สอดคล้องตามรูปแบบธุรกิจ (Business model) และส่ือสารให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนในองค์กรขับเคล่ือนการดำาเนิน
งานไปในทิศทางเดียวกัน
 2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีกำากับดูแลการกำาหนดรูปแบบธุรกิจ (Business model) ท่ีสามารถสร้างคุณค่า
ให้ทั้งแก่กิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่กันไป โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยต่าง ๆ ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียความพร้อม ความชำานาญ ความสามารถในการแข่งขัน 
รวมถึงการนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างเหมาะสม
 3. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารและเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท 
สะท้อนการดำาเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทหน้าที่ในการกำากับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจน
กลยุทธ์ของบริษัทท้ังระยะส้ันและระยะยาว สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีการนำานวัตกรรม
และเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
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 1. คณะกรรมการบริษัทจะกำากับดูแลให้การจัดทำากลยุทธ์และแผนงานประจำาปี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของบริษัทโดยคำานึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสนับสนุน
ให้มีการจัดทำาหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ในระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพ่ือให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และ
แผนงานประจำาปีได้คำานึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ้นและสามารถคาดการณ์ได้ตามสมควร
 2. ในการกำาหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำาปี คณะกรรมการบริษัทจะกำากับดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ปัจจัยและความเส่ียงต่าง ๆ  ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) รวมท้ัง
ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของธุรกิจ
 3. ในการกำาหนดกลยุทธ์คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรม และนำานวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยอยู่บนพ้ืนฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 4. คณะกรรมการบริษัทจะกำาหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจนำาไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม
 5. คณะกรรมการบริษัทกำากับดูแลให้มีการถ่ายทอดและสื่อสารวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของธุรกิจ ผ่าน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร รวมทั้งกลยุทธ์และแผนงาน ให้ทุกคนในกลุ่มบริษัทรับทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน
 6. คณะกรรมการบริษัทกำากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำาเนินงานที่เหมาะสม พร้อม
ติดตามการดำาเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานประจำาปี

4. ภาวะผู้นำาและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

 1. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการดำาเนินการ
ตามนโยบาย และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพ่ือประโยชน์แก่การดำาเนินงานของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
 2. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจากภายนอก ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ โดย
กรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลธุรกิจอื่น ๆ อย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมประชุมโดยสม่ำาเสมอ พร้อมทั้งจัดทำารายงานรับรอง
ความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเปิดเผยในรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท 
 3. กรรมการอิสระทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำาหนด เพ่ือสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย
ได้อย่างเท่าเทียมกัน และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ยังต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้
อย่างเป็นอิสระ

5. การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

 เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ีอ
พิจารณากล่ันกรองการดำาเนินงานท่ีสำาคัญเฉพาะเร่ืองตามท่ีได้รับมอบหมาย และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท
โดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร
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6. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัททำาหน้าท่ีกำากับดูแลให้ม่ันใจว่าการดำาเนินงานของคณะกรรมการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำาเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำาเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุน
การดำาเนินงานของคณะกรรมการ ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

 1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตาม
ความจำาเป็น โดยแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบล่วงหน้า เพ่ือให้จัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้ 
 2. ในการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ร่วมกันกำาหนดการประชุม 
และพิจารณาเร่ืองวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองราวต่าง ๆ
เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยหลีกเลี่ยงการเพ่ิม การถอน การเวียนวาระการประชุม
 3. ในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ  ประธานกรรมการบริษัทซ่ึงทำาหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ได้เปิดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้
คณะกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง โดยคณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 4. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหารได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
และรับทราบนโยบายโดยตรง เพ่ือให้สามารถนำาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะ
คณะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้เพ่ือความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 
 5. เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำารายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่
ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความ
ถูกต้อง ท้ังน้ีกรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้อง
มากที่สุดได้ 
 6. รายงานการประชุมท่ีได้รับการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารช้ันความลับ
ของบริษัท ณ สำานักงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบ
วาระการประชุมต่าง ๆ เพ่ือสะดวกในการสืบค้น
 

7. การเสริมสร้างทักษะและความของคณะกรรมการ

 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี และการกำากับ
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทให้กับกรรมการอย่างสม่ำาเสมอ โดยอย่างน้อยคณะกรรมการทุกคนต้องเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
พ้ืนฐานของคณะกรรมการบริษัท Directors Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ เพ่ือนำาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่จะได้รับการแนะนำา
และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐานความ
เสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำาเสมอ 
 ทั้งนี้บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ
บริษัท ให้เป็นที่รับทราบตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์ และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการ
เป็นประจำาทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงนำามาปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี
 1. เพ่ือให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในระหว่างปีที่ผ่านมา
 2. เพ่ือให้การทำางานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากข้ึน เน่ืองจากได้ทราบถึงความรับผิดชอบของตนเอง
ได้ชัดเจน เพ่ือช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร จากผลการประเมินดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทสามารถนำามาใช้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการทำางานของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป
 ทั้งนี้ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย บริษัทจะเปิดเผยให้เป็นที่รับทราบ 
โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ ในรายงานผลการดำาเนินประจำาปีของ
คณะกรรมการบริษัท

9. การกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าท่ีพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และผู้บริหาร ในระดับที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ด้วยความชัดเจนเป็นธรรม
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากำาหนดรูปแบบ และหลักเกณฑ์ การจ่ายผลตอบแทน
ของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทอย่างเป็นธรรมเหมาะสม ดังต่อไปนี้
 1. พิจารณาผลตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ดำาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 2. พิจารณาผลตอบแทนจากขอบเขตอำานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)
รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีเพ่ิมข้ึนควรได้รับค่าตอบแทน
ที่เป็นธรรมและเหมาะสม
 3. พิจารณาผลตอบแทนจากผลการดำาเนินงานของบริษัทในแต่ละปี 
 4. พิจารณาผลตอบแทนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Self Assessment
of the Board of Directors' Performance) ในแต่ละปี รวมทั้งมีการทบทวนและเสนอแนะวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือนำาข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทต่อไป 
 5. พิจารณาทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนทุกประเภททุกปี ท้ังจำานวนเงินสด และสัดส่วน
การจ่ายผลตอบแทนให้มีความเหมาะสม ได้แก่ ผลตอบแทนประจำาเดือน (เช่น ค่าเบี้ยประชุม) และผลตอบแทนรายปี 
(เช่น เงินบำาเหน็จ) ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทแล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
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10. การปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทจะกำากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลา
อย่างเพียงพอ โดยกำาหนดเป็นแนวปฏิบัติดังนี้
 1. คณะกรรมการบริษัทกำาหนดนโยบายการดำารงตำาแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได้ไม่เกิน 5 บริษัท
และในกรณีที่มีการดำารงตำาแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่น จะดำารงตำาแหน่งได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
บริษัทจะไปดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น (ยกเว้นบริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัว) จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัทก่อน โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประเภทของตำาแหน่งกรรมการและจำานวนบริษัท
ที่สามารถไปดำารงตำาแหน่งได้ ทั้งนี้การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น ๆ ทุกบริษัท ต้องไม่ขัดต่อข้อกำาหนดหรือกฎเกณฑ์
ของหน่วยงานกำากับอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนจะสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเพียงพอ และจัดให้มีการรายงานการดำารงตำาแหน่งอื่น และเปิดเผยให้เป็นที่รับทราบ
 2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำากับดูแลการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ตาม
ระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่ว่า กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็น
กรรมการของบริษัทจำากัด หรือบริษัทมหาชนจำากัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ/หรือเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้
 3. คณะกรรมการบริษัทมีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน โดยบริษัทจะจัดให้มีการปฐม
นิเทศแก่กรรมการใหม่ เพ่ือแนะนำาภาพรวมของธุรกิจ แนวทางการดำาเนินงาน รวมถึงให้ข้อมูลอื่น ๆ  ที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
 4. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
ที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

11. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำาคัญ

 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดกรอบและกลไกในการกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน โดยกำาหนดเป็น
นโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. บริษัทจะส่งบุคคลท่ีเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วน
การถือหุ้นในแต่ละบริษัท หรือตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงกัน โดยการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคำานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ
 2. คณะกรรมการบริษัทกำากับดูแลให้มีคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นไป
ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุริต ความระมัดระวัง มีความรับผิดชอบ
และมีจริยธรรม
 3. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามผลการดำาเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงให้คำาแนะนำาเพ่ือให้ม่ันใจว่าการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำาหนด และสามารถ
จัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม
 4. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา ติดตาม และให้คำาแนะนำาเพ่ือให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบควบคุม
ภายใน รวมถึงระบบการทำางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำาเนินธุรกิจ
 5. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา ติดตาม และดำาเนินการในการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย 
และแผนงานที่สำาคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสม
กับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำาเสมอ
 6. บริษัทจะกำาหนดแผนงานและดำาเนินการเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ
ผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ  ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำากับดูแล หน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชนที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
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 7. ในกรณีท่ีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความจำาเป็นต้องเข้าทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะต้องติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเข้าทำารายการด้วยความโปร่งใสและ
เป็นธรรม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาและจำาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ ซึ่งกำาหนดโดยหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 8. บริษัทจะดำาเนินการท่ีจำาเป็นและติดตามให้บริษัทและบริษัทร่วม มีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำาเนินธุรกิจ

 ท้ังน้ีรายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท  ได้กำาหนดไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัท ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี้ ภายใต้ "เอกสารแนบ
5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำา" และบน
เว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com ภายใต้หัวข้อ "การกำากับดูแลกิจการที่ดี"

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ซ่ึงจัดข้ึนตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ท่ีกำาหนดให้ต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปี
ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
 ในปี 2564 คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 ในวันจันทร์ท่ี 26 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.
ซึ่งไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดต่อเนื่องที่หยุดติดต่อกัน 3 วันขึ้นไป ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี)
ห้องคริสตัลแกรนด์บอลรูม ช้ัน 2 อาคาร อี/คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) ต้ังอยู่เลขท่ี 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นระลอกใหม่ 
ในประเทศไทยได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดในวงกว้าง ดังน้ันเพ่ือความปลอดภัยและสุขอนามัยท่ีดีของผู้เข้าร่วมประชุม
บริษัทจึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 จากเดิมในรูปแบบ Physical 
Meeting เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำาหนดว่าด้วยการประชุม ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ดำาเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัท
ได้ทำาการเรียนเชิญ รวมถึงการแจ้งเปล่ียนแปลงรูปแบบการประชุม และข้อมูลเก่ียวกับการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น
ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ 
 1.  บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
      2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
      3. บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นว่าจะไม่กระทำาการใด ๆ ที่จะเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามที่กำาหนดไว้ในระเบียบ
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพ้ืนฐานของตนอย่างเต็มที่ โดยมี
สำานักงานเลขานุการบริษัททำาหน้าที่ประสานงานดูแลและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเท่าเทียมกัน  
 นอกจากนั้นบริษัทยังมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้
ดำาเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ กฎหมาย พรบ.หลักทรัพย์ และพรบ. มหาชนจำากัด นอกจากนี้
บริษัทมีมาตรการดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิข้ันพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมท้ังผู้ถือหุ้น
ที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นคนไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
เพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับ 
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 1. เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเสนอคำาถาม เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือก
ตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำาปี 2564 เป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนด และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัท http://investor-th.eastern-groups.com  ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
 2. บริษัทได้เผยแพร่มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เร่ืองการกำาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564
ระเบียบวาระการประชุม รวมถึงวันกำาหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงิน
ปันผล (Record Date) ผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันทีท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
โดยได้เผยแพร่สารสนเทศดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
 3. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 โดยได้แจ้งกำาหนดการประชุม ระเบียบ
วาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมท้ังเอกสารประกอบการประชุมต่าง ๆ  รวมถึงรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และเว็บไซต์ของบริษัท ต้ังแต่วันท่ี 29 มีนาคม 2564 นับเป็น 28 วันก่อนวันประชุม และมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น
ทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 นับเป็น 28 วันก่อนวันประชุม เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีเวลา
ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมตามที่กฎหมายกำาหนด
 4. ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทอำานวยความสะดวกโดยการจัดส่งหนังสือ
มอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในแต่ละ
วาระได้ พร้อมท้ังแนบเอกสารหลักฐาน ตลอดจนคำาแนะนำาวิธีการมอบฉันทะท่ีไม่ยุ่งยาก เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียม
ได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ
 5. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียลงคะแนน  โดยบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่
ผู้ถือหุ้นสามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนสียงได้ และมีการเสนอชื่อกรรมการอิสระจำานวน 4 คน เป็นทางเลือกใน
การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 6. บริษัทได้ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำาชี้แจงและเหตุผลประกอบใน
แต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 หรือในเอกสารแนบ
วาระการประชุม 
 7. บริษัทได้อำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้น
การกระทำาใด ๆ ที่เป็นการจำากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพ่ือออกเสียง การลงมติไม่ควร
มีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
 8. บริษัทได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ เพ่ือแจ้งกำาหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมติดต่อกัน 3 วัน
ก่อนวันประชุม เพ่ือเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมล่วงหน้า เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม

การดำาเนินการก่อนจัดประชุมผู้ถือหุ้น

 1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 จัดข้ึนในวันจันทร์ท่ี 26 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบ
การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำาหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563  โดย ณ เวลาเปิดประชุม มีจำานวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำานวน 15 ราย นับจำานวนหุ้นรวม
ได้ 191,906,926 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำานวน 18 ราย นับจำานวนหุ้นรวมได้ 196,830,455 หุ้น รวมทั้งสิ้น 33 ราย 
นับจำานวนหุ้นรวมท้ังหมดได้ 388,737,381 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.4174  ของหุ้นท่ีจำาหน่ายได้ท้ังหมด  560,000,000 หุ้น
ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 

การดำาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 



125

 2. ประธานกรรมการบริษัททำาหน้าที่ประธานในที่ประชุม และดำาเนินการประชุมตามลำาดับวาระการประชุม ทั้งนี้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 ไม่มีการเปลี่ยนลำาดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องอื่นที่ไม่ได้กำาหนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด
 3. กรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมครบจำานวน 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด 
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน (CFO) ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือนำาเสนอข้อมูลและช้ีแจงข้อมูลในกรณีท่ีมีข้อสอบถาม
ที่เกี่ยวข้อง
 4. บริษัทได้มีการแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ตลอดจนวิธีการซักถามและ
แสดวความคิดเห็นก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม
 5. ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด ท่ีเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ นายพิสิฐ 
ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4095 และนางสาวชลิดา คงปรัชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
10015
 6. บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และตัวแทนเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง ทั้งนี้เมื่อการ
ประชุมแล้วเสร็จไม่มีผู้ถือหุ้นโตแย้งผลการนับคะแนนเสียงแต่อย่างใด
 7. บริษัทได้จัดให้มีการนำาเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น (ระบบงานประชุมผู้ถือหุ้น) ทั้งการลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผลรวมถึงการสอบถามคำาถามต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ ในรูปแบบการประชุม
ผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพ่ือให้การดำาเนินการประชุมรวมท้ังการนับคะแนนและแสดงผล สามารถกระทำา
ได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำา 
 8. วาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ ประจำาปี 
2564 ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 9. ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาการประชุมให้มีความเหมาะสม โดยเริ่มประชุมในเวลา 13.00 น. และปิดการ
ประชุมเวลา 14.16 น. อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น และตั้งคำาถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเต็มที่ และได้บริหารจัดการให้มีตอบข้อซักถามทุกข้ออย่างครบถ้วน

 1. ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 เสร็จสิ้น บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมผ่านระบบการ
เปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันท่ีประชุม โดยระบุผลของมติและจำานวนคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วม
ประชุมในแต่ละระเบียบวาระทั้ง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" โดยบริษัทได้เผยแพร่สารสนเทศดังกล่าว 
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่ประชุม
 2. จัดให้มีการจดรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำาคัญไว้
ในรายงานการประชุมเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทได้นำาส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไปยัง 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันท่ีมีการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว
ในเว็บไซต์ของบริษัท
 3. บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจัดทำาโดย
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
 4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอข้อมูล หรือสอบถามได้โดยตรงผ่านช่องทางของสำานักงาน
เลขานุการบริษัท หรือตามช่องทางการติดต่อ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล

การดำาเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 
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2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

 1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริษัทกำาหนด โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์สามารถแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการถึง
สำานักงานเลขานุการบริษัท และจัดส่งต้นฉบับเอกสารพร้อมท้ังหลักฐานต่าง ๆ ถึงสำานักงานเลขานุการบริษัทตามช่องทาง
การติดต่อหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล 
 2. คณะกรรมการบริษัทดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรียงตามวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มี
การเพ่ิมวาระในท่ีประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ท้ังน้ีเพ่ือความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 3. กำาหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อ
เสนอแนะหรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระผ่านทางสำานักงานเลขานุการบริษัท ตามช่องทางการติดต่อ หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำาเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง 
หากเป็นข้อร้องเรียนกรรมการอิสระจะตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำาเนินการหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม หากเป็นข้อเสนอแนะ
กรรมการอิสระจะทำาการพิจารณาข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่
สำาคัญท่ีมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเร่ืองดังกล่าว
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณากำาหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
 4. บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพ่ือความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับคะแนนเสียง และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียง 
และบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม

 บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนในทางมิชอบไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct)
และได้เผยแพร่ให้กรรมการบริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ท้ังน้ีเพ่ือป้องกัน
กรณีท่ีกรรมการและผู้บริหารทำาการซ้ือขายหุ้นของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน หรือการทำารายการเก่ียวโยงกัน ตลอดจน
ซ้ือขายสินทรัพย์ในลักษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัทกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีต้องรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ตามกฎหมาย โดยจัดส่งให้แก่เลขานุการบริษัทผ่านช่องทางการติดต่อท่ีกำาหนดไว้หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ในการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือเก็บรักษา และจัดทำารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุม รวมท้ังให้มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1
One Report)

4. การมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการ

 1. บริษัทกำาหนดให้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในลักษณะท่ีอาจทำาให้กรรมการรายดังกล่าว ไม่สามารถให้ความเห็น
ได้อย่างอิสระ จะต้องงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาวาระ
 2. บริษัทเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน ซึ่งได้กระทำาอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจการค้า โดยกำาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1 
One Report)
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5. การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

6. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ระหว่างบริษัทกับ
ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาส
ของบริษัท และการทำาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
 1. บริษัทกำาหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น การถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทให้ทราบทุกครั้ง 
 2. บริษัทกำาหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ 
 3. บริษัทกำาหนดเป็นนโยบายว่าการทำารายงานระหว่างกันท่ีสำาคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 4. บริษัทมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษา
ความลับ การจัดการข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ตลอดจนกำากับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
รวมถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลด้วย

 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท และสื่อสารในทุกระดับ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติได้จริง โดยนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทได้กำาหนดหลักปฏิบัติ
สำาคัญเพ่ือเป็นแนวทางในการนำาไปปฏิบัติ กล่าวคือ ไม่กระทำาหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่ากรณีใด ๆ  และ
จะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพ่ือให้เกิดความมั่นใจ
ว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามข้อกำาหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คำาแนะนำาในการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี และให้ความร่วมมือกับภาครัฐใน
การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำาหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงได้แต่งต้ังคณะทำางานด้านการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือทำาหน้าที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายและการติดตามการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการ
ทำางาน โดยมีการรายงานผลให้คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำาทุก
ไตรมาส
 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายท่ีดำาเนินธุรกิจโดยให้ความสำาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และยึดม่ัน
คุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้บริษัทได้กำาหนด
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "บรรษัทภิบาล" ของบริษัท

 1. บริษัทได้กำากับดูแลให้มีการจัดทำารายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงตามมาตรฐาน
การบัญชี โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีท่ีเป็นอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้ดำาเนินการตามเกณฑ์
ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และ
เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

7. การเปิดเผยข้อมูล
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8. บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 2. บริษัทกำาหนดให้กรรมการ และผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามข้อกำาหนด
ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยข้อมูลโดยการจัดทำารายงานต่าง ๆ
อย่างครบถ้วน เพ่ือให้มั่นใจว่าไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ  ในเรื่องที่ตัดสินใจ อาทิเช่น รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องรายงานการถือหลักทรัพย์ และการรับทราบภาระหน้าท่ีการรายงาน การถือหลักทรัพย์
รายงานการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง กฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง การรับรอง
ความเป็นอิสระของคณะกรรมการอิสระ รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และรายงานการปฏิบัติตามหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี 
 3. บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลนอกเหนือจากสารสนเทศต่าง ๆ ตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น และ
สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารของบริษัท ได้แก่ ข่าวการลงทุนที่สำาคัญ ข่าวการดำาเนินงานของบริษัท โครงการ
เพ่ือสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 คณะกรรมการบริษัทบริษัทตั้งมั่นในความยุติธรรม และความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดยไม่เลือก
ปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ใช้วิจารณญาณ หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกัน 
โดยไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อสังคม และชุมชน และถือ
เป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคม และชุมชน โดยบริษัทได้วาง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไว้ดังนี้
   
 1. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น 
 บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำานึงถึงการเติบโตของบริษัท
อย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำาเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และ
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทยังได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับผู้ถือหุ้น
ซึ่งเปิดเผยอยู่ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร
 
 2. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า
 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี
มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมรวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน ดังนั้นเพ่ือให้บริษัทมีคุณลักษณะดังกล่าว 
กรรมการบริษัทจึงได้กำาหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งเปิดเผยไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of 
Conduct) และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดท่ัวท้ังองค์กร นอกจากน้ีบริษัทได้จัดต้ัง Call Center เบอร์ 02 1582000
เพ่ือตอบคำาถาม ข้อร้องเรียน และข้อสงสัยเพ่ือเป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทได้โดยตรง

 3. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ทางการค้า 
 บริษัทคำานึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสัตย์ในการดำาเนินธุรกิจเพ่ือรักษาผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า คู่แข่ง
ทางการค้า และเจ้าหนี้ทางการค้า โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กติกา และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และ
มีจรรยาบรรณที่ดีในการดำาเนินธุรกิจเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และ
เจ้าหนี้ทางการค้า ที่กำาหนดขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปิดเผยไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) 
และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร
 คู่ค้า : บริษัทมีการจัดทำาคู่มือการปฏิบัติงาน ในการจัดซื้อจัดจ้างผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา เพ่ือให้คู่ค้าของบริษัท
ได้มีโอกาสเข้ามาประมูลงานหรือทำางานตามขั้นตอน และเป็นการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่บริษัทกำาหนด  
 คู่แข่ง : บริษัทยึดหลักการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพ่ือทำาลายคู่แข่ง
ทางการค้า การแข่งขันจึงเป็นไปอย่างเป็นธรรม
 เจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือชำาระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุนเงินกู้
ของบริษัท



129

 4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง
 บริษัทถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหน่ึงสู่ความสำาเร็จ จึงมุ่งม่ันในการพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศ
การทำางานท่ีดี ส่งเสริมการทำางานเป็นทีม เพ่ือสร้างความม่ันใจให้พนักงาน และเพ่ิมมูลค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม
กรรมการบริษัทจึงกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งเปิดเผยในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of 
Conduct) และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร
 บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ใช้ระบบการประเมินผลงาน (KPI) ในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้สะท้อนผลการปฏิบัติตามความเป็นจริง นอกจากนี้ผลจากการประเมินจะใช้ในการวางแผนการ
ฝึกอบรม การสนับสนุนเรื่องการศึกษาต่อของพนักงาน และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งบริษัท
ยังจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงานและสวัสดิการต่าง ๆ กำากับดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีใน
สถานที่ทำางาน

 5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม
 บริษัทตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึง 
ให้ความสำาคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์
แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับคุณลักษณะดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำาหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน หรือสังคม นโยบายและแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเปิดเผยไว้ใน
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) รวมถึงได้เปิดเผยแนวปฏิบัติในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 
56-1 One Report) หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำาปี เพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 6. จรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ โดยบริษัทมีประกาศนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันต่อสาธารณะ นอกจากน้ีบริษัทได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
อีกด้วย

9. มาตรการดำาเนินการกับผู้ที่กระทำาไม่เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
 1. บริษัทและบริษัทย่อยกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดูแลเรื่อง กรรมการและผู้บริหารในการนำาข้อมูลภายใน
ของบริษัทและบริษัทย่อยซ่ึงยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนรวมท้ังการซ้ือขายหลักทรัพย์  
 หากผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าได้กระทำาผิด บริษัทจะพิจารณาดำาเนินการลงโทษทางวินัย ได้แก่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือน
เป็นหนังสือ ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง และเลิกจ้างตามลำาดับ รวมท้ังอาจมีความรับผิดท้ังทาง
อาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายห้ามมิให้บุคลากร ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทำาการอันใด
ที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้รับ ผู้ให้ หรือ
เสนอให้สินบนแก่บุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน คู่ค้า และลูกค้า โดยให้มีการสอบทานนโยบาย
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำาเสมอเป็นประจำาทุกปี เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และข้อกำาหนดของกฎหมาย

 หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำาผิดตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และแนวปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 
จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับในการทำางานที่กลุ่มบริษัทกำาหนดไว้ และต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ความเสียหายแก่กลุ่มบริษัท หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำาดังกล่าว และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหาก
การกระทำานั้นผิดกฎหมาย



130

 บริษัทได้จัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ โดยกำาหนดข้อพึงปฏิบัติไว้สำาหรับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้ยึดถือในการปฏิบัติงานและกำาหนดให้เป็นหน้าที่ความรับ
ผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ท่ีจะต้องรับทราบและทำาความเข้าใจ รวมท้ังต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำาคัญ ที่จะต้องดำาเนินการให้พนักงาน
ภายใต้สายบังคับบัญชาของตน รับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจในการทำางานอย่างจริงจัง
 คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบปฏิบัติของบริษัทและบริษัทย่อย

6.2 จริยธรรมทางธุรกิจ
 คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ได้ถูกจัดทำาข้ึนเพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ บริษัท บูรพา เทคนิคอล
เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีแนวทางในการปฏิบัติงาน การประพฤติตน เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ 
คุณธรรม และความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทมหาชนจำากัด และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ธำารงไว้ซึ่งชื่อเสียงที่ดี และความภาคภูมิใจของพนักงานอันจะนำาไปสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการจัดการที่ดี 
อีกทั้งยังส่งผลให้ผลงานโดยส่วนรวมประสบความสำาเร็จและมีประสิทธิภาพ
 โดยบริษัทและบริษัทย่อยปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติงาน
ภายใต้คู่มือจริยธรรมธุรกิจฉบับนี้อย่างสม่ำาเสมอในทุกกรณีจนกลายเป็นหลักในการทำางานที่ดีต่อไป
 
 ทั้งนี้ คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วยสาระสำาคัญ 5 หมวด ดังต่อไปน้ี

หลักจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจหมวดท่ี 1

 กลุ่มบริษัทมีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการ
ทำางานในฐานะตัวแทนของกลุ่มบริษัทดังนี้

 1.1 การยึดหลักนิติธรรม (Rule of Law)
 1.2 ความโปร่งใส (Transparency)
 1.3 การตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม
 1.4 การให้ความสำาคัญต่อลูกค้า
 1.5 การมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 1.6 การใช้สิทธิทางการเมือง

การดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ

ข้อพึงปฏิบัติในการทำางานหมวดท่ี 2

 กลุ่มบริษัทกำาหนดให้มีข้อพึงปฏิบัติสำาหรับผู้บริหารและพนักงานเพ่ือเป็นแนวทางในการทำางาน ดังนี้

 2.1 การมีภาวะผู้นำา
 2.2 ความซื่อสัตย์สุจริต
 2.3 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 2.4 การรักษาทรัพย์สิน
 2.5 การปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
 2.6 การเป็นพลเมืองดี
 2.7 การไม่ใช้ข้อมูลจำาเพาะเพ่ือประโยชน์ในทางมิชอบ
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นโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจหมวดท่ี 3

 เพ่ือให้กลุ่มบริษัทดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จึงได้กำาหนดข้อพึงปฏิบัติหรือจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการรวมท้ังเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำาหนดไว้
ในคู่มือจริยธรรมเล่มนี้อย่างเคร่งครัด จึงกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่สำาคัญของกลุ่มบริษัท มีดังนี้
 
 1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
    1.1.1  นโยบายแะลแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น
    1.1.2  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า
    1.1.3  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า
    1.1.4  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
    1.1.5  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ทางการค้า
    1.1.6  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน
    1.1.7  นโยบายความรับผิดชอบต่อพนักงาน
    1.1.8  นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
    1.1.9  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
    1.1.10 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน
    1.1.11 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
    1.1.12 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
    1.1.13 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน
    1.1.14 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
       1.1.15 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    1.1.16 นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

 1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  
     บริษัทกำาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดของพนักงานในทุกระดับที่ต้องตระหนักถึงความ
เสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงาน และต้องให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ด้านอย่างเหมาะสม
     
 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR 
Policy) ของกลุ่มบริษัทข้ึนมา โดยกำาหนดกรอบความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน และกลุ่มบริษัทได้มี
นโยบายสานต่อโครงการต่าง ๆ  ตามแนวทางที่ได้กำาหนดไว้ ทั้งโครงการต่อเนื่องที่เป็นโครงการระยะยาวและโครงการ
ต่อเนื่องในด้านพัฒนาสังคมและชุมชน
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การแจ้งข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและบทลงโทษการไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกำาหนดเก่ียวกับจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน

หมวดท่ี 4

การติดตามและประเมินการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจ                                                  หมวดท่ี 5

 ด้วยความคาดหมายให้พนักงานของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และเพ่ือให้การดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัทมีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวและมีมาตรฐานสากลทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำา
อื่น ๆ กลุ่มบริษัท จึงเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียนแสดงความคิดเห็น และแจ้ง
เบาะแสการกระทำาผิดกฎหมาย ผ่านทางสำานักงานเลขานุการบริษัท ซึ่งทำาหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนและการกำากับ
ดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยรายงานข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทดังนี้
 
 4.1 ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
 4.2 กระบวนการดำาเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
 4.3 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
 4.4 ความสำาคัญและแนวทางการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน
 4.5 บทลงโทษการไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน

 5.1 การติดตามและสอบทานการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจ                                             
 บริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการติดตามดูแล และรายงานผลต่อคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดเก็บบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการกระทำาที่ละเมิดหรืออาจละเมิด
ต่อจรรยาบรรณน้ี ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าท่ีต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและครบถ้วนแก่บริษัท
ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการสอดส่องติดตามดูแลการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้
เพราะการกระทำาต่าง ๆ ที่ขัดต่อหลักจรรยาบรรณถือเป็นความผิดทางวินัยการทำางานตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับ
การทำางาน และอาจจะถือเป็นการกระทำาความผิดตามกฎหมาย และเป็นการทำาลายและทำาให้เสื่อมเสียต่อคุณค่าที่ดีของ
องค์กร ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กรในทุก ๆ ด้านทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พนักงานจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
รายงานต่อบริษัท หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูงให้รับทราบทันที เม่ือพบเห็นการปฏิบัติหน้าท่ีอันเป็นการละเมิด
หรือสงสัยว่าอาจจะเกิดการละเมิดต่อจรรยาบรรณนี้

 5.2 การประเมินและการทบทวนคู่มือจริยธรรมธุรกิจ 
 บริษัทมีหน้าที่ในการประเมินผลการประกาศใช้คู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท กำาหนดความถี่ประจำาทุกปี เพ่ือ
แจ้งผลการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจนี้ได้ผลเป็นอย่างไร มีอุปสรรคและข้อจำากัดที่ส่งผลต่อการดำาเนินกิจการ
บริษัทหรือไม่ โดยให้แจ้งผลท่ีได้จากการประเมินรายงานให้คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ พร้อมท้ังทบทวนเพ่ือปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นประจำาทุกปี เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการเปล่ียนแปลง ท้ังปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกอันอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ ตลอดจนเพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

 ทั้งนี้รายละเอียดคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1 
One Report) ฉบับน้ี ภายใต้ "เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการฉบับเต็ม และจรรยาบรรณ
ธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำา" และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com ภายใต้หัวข้อ "การกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี"
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6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญของนโยบาย  
     แนวปฏิบัติ และระบบการกำากับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย
 แนวปฏิบัติ และระบบการกำากับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ
 ในรอบปีที่ผ่านมา

 บริษัทมุ่งมั่นประกอบธุรกิจตามแบบอย่างบรรษัทภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรม 
และส่ิงแวดล้อม ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน
บริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นสินทรัพย์ท่ีมีค่าและเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคล่ือนองค์กร โดยบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนา
บุคลากรให้เป็นผู้ท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดม่ันในความซ่ือสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม
นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility) 
ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดีมีความสามารถนั้นจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรเติบโตได้อย่างก้าวหน้า
ด้วยความยั่งยืน
 ในเรื่องดังกล่าว ในปี 2564 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย 
แนวปฏิบัติ และระบบการกำากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการกำากับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการด้านความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้การปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดีมีสรุปสาระสำาคัญดังนี้
 1. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้แก้ไขปรับปรุงนโยบาย และกฎบัตรในส่วนที่สมควรได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติม
เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้การแก้ไขปรับปรุงดังกล่าว ประกอบด้วย
 • นโยบายการกำากับดูแลกิจการ 
 • คู่มือจริยธรรมธุรกิจ 
 • กฎบัตรต่าง ๆ ได้แก่ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการ
   สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง กฎบัตรคณะกรรมการกำากับดูแล
   กิจการที่ดี กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และกฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • นโยบายการลงทุนและการควบคุมกำากับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการค้าร่วม
 • นโยบายการกำากับดูแลป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
 • นโยบายและแนวปฏิบัติทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR Policy)
 • แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

 2. การทบทวนและอนุมัติแบบประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
เป็นประจำาทุกปี
 3. การอนุมัติการกำาหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของกลุ่มบริษัท เพ่ือกำาหนดเป็น
แนวปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจเพ่ือให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกำาหนดไว้
 4. การให้ความเห็นชอบให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการเสนอคำาถามเสนอระเบียบวาระ
การประชุมและเสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท ประจำาปี 2565 เป็นการ
ล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนด และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท http://investor-th.eastern-groups.com

ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
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 5. การประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 
เข้าร่วมประชุม จำานวน 1 ครั้ง
 6. การกำาหนดแผนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประจำาปี 2565
 7. การจัดตั้งสำานักกำากับดูแลกิจการ เพ่ือทำาหน้าที่ในการกำากับดูแลให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกำากับดูแลงานด้านความยั่งยืนให้สอดผสานไปกับ
การดำาเนินธุรกิจ มีการพัฒนาที่ต่อเนื่องและมีการสื่อสารที่ชัดเจน
 8. การกำาหนดให้มีการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือสร้างผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ของกลุ่มบริษัท โดยสำานักเลขานุการบริษัทมีการแจ้งเตือนการทำารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ของกรรมการ และผู้บริหาร (แบบ 59-2) รวมถึงการแจ้งเตือนถึงรายละเอียดและระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัท (Black-Out Period) ซึ่งบริษัทกำาหนดให้ต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน 
ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และ 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยงบการเงินหรือ
ข้อมูลสารสนเทศที่สำาคัญต่อสาธารณชน ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญนั้นต่อบุคคลอื่นรวมถึงคู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย
 9. การส่ือสารและเสริมสร้างการตระหนักถึงความสำาคัญของบุคลากรในการปฎิบัติตามนโยบายการกำากับดูแล
กิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท การควบคุมภายในที่ดี และการปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดย
การจัดอบรมและบรรยายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ให้กับพนักงานที่เข้าทำางานกับบริษัทในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ทุกครั้ง
 10. การจัดอบรมและสื่อสารให้บุคลากรปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้รับทราบถึงแนว
ปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น การรับเรื่องร้องเรียน การสอบสวนและบทลงโทษ รวมทั้งการรักษาความลับ
และการให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชั่น
 11. การรายงานผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ รวมถึงการรายงานสรุปผลการดำาเนิน
งานด้านกฎหมายและคดีความต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกไตรมาส

6.3.2 การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน
 ปี 2560 (CG Code)

6.3.3 การปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี  

 บริษัทได้มีการปฏิบัติตามแนวทางของหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG 
Code) โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำา CG Code ไปปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับรูป
แบบการดำาเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งได้ติดตามผลการปฏิบัติตาม CG Code ดังกล่าวด้วย 
 โดยในปี 2564 บริษัทได้นำาหลักปฏิบัติของ CG Code ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทอย่างเหมาะสมแล้ว โดยบริษัทได้จัดให้มีนโยบายกำากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือยกระดับการ
กำากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักการกำากับดูแลกิจการสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่ง
บริษัทได้มีการสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเผยแพร่
นโยบายดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทแก่นักลงทุนอีกด้วย

 ในปี 2564 บริษัทได้รับผลการประเมินจากโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำาปี
2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020) หรือ CGR Checklist โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดเป็นคะแนนเฉล่ียโดยรวมร้อยละ 89  โดยได้รับผลคะแนนในระดับ "ดีมาก" 
 นอกจากนี้บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ "การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564" หรือ 
AGM Checklist โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมี
การจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล และผ่านหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ 
โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 บริษัทได้คะแนน AGM Checklist คิดเป็น 99 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ "ดีมาก"
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7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรของบริษัท  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย 
ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน เพ่ือให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการโดยรวมที่
มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ 

 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
และคณะกรรมการบริหาร

7. โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ และข้อมูล
   สำาคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณกรรมการ
   ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ
7.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ 

7.2 ข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการ
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 บริษัทมีคณะกรรมการจำานวน 10 ท่าน เป็นผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ มีทักษะความเป็นผู้นำา วิสัยทัศน์
และการตัดสินใจที่เป็นอิสระในการกำาหนดทิศทางของธุรกิจ และการดำาเนินงานตามภารกิจและนโยบายของบริษัท 
ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร 5 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็น
อิสระ 4 ท่าน ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งคณะ โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและ
ไม่เป็นผู้บริหาร อีกทั้งไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ และมีกรรมการสุภาพสตรี
จำานวน 5 ท่าน ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับกึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน ซึ่งเป็นผู้
ที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการบริหาร 3 ท่าน ทั้งนี้ในการเลือกสรร
กรรมการบริษัทจะคำานึงถึงความหลากหลายในด้านต่าง ๆ โดยไม่จำากัดเพศ เชื้อชาติ หรือศาสนา

โครงสร้างความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการบริษัท (Board Skills Matrix and Diversify)
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด (มหาชน)

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำานาจควบคุมบริษัทรายบุคคล
 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ เป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดนโยบายของบริษัท

หมายเหตุ : นายรชต ยอดบางเตย ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร มีผลเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท มีจำานวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

หมายเหตุ : ¹ นายรชต ยอดบางเตย ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร มีผลเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565

 ² นางสาวขนิษฐา ฤทธิ์เพชร กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร  ได้แจ้งเปลี่ยนแปลง ชื่อและนามสกุลเป็น

   นางสาวกัญณฐา  ธนัญวรัณกร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564
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กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

1. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

นายไรวินท์ เลขวรนันท์ นางสาววราลี เลขวรนันท์ นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร นางสาวกัญณฐา ธนัญวรัณกร
นางสาวประไพ พิมพา กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำาคัญของบริษัท ยกเว้น
นายไรวินท์ เลขวรนันท์ และนางสาววราลี เลขวรนันท์ ลงลายมือชื่อร่วมกันไม่ได้

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ตามที่ได้กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน โดย
สอดคล้องตามท่ีกฎหมายกำาหนด และข้อกำาหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังสอดคล้องตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 1. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท
 2. กำาหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางการดำาเนินงาน และงบประมาณของบริษัท 
และทบทวนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเป็นประจำาทุกปี พร้อมกำากับ ควบคุม ดูแลการดำาเนิน
งานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
 3. กำาหนดอำานาจอนุมัติในการทำาธุรกรรม และการดำาเนินการต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 4. จัดให้มีการจัดทำางบดุลและงบกำาไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้
สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
 5. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 6. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำาหนดแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข กรณีที่พบ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ
 7. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 8. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่น ๆ ที่สำาคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำาเนินการนั้น ๆ เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

7.2.3 ข้อมูลเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการให้บริษัทดำาเนินธุรกิจเป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยคณะ
กรรมการของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดนโยบาย
ของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำาเนินงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว ตลอดจนกำาหนดนโยบาย
การเงิน การบริหารความเสี่ยง การกำากับดูแลกิจการ การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัท 
รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างอิสระ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่
และความรับผิดชอบในการกำาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่ององค์ประกอบ คุณสมบัติ ความ
เชี่ยวชาญประสบการณ์ จำานวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจสัดส่วนกรรมการอิสระ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำาหนดไว้
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 9. พิจารณากล่ันกรองรายงานท่ีต้องนำาเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลัก
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี ดังนี้
 - พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำาเนินการของบริษัท
 - พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
 - พิจารณาจัดสรรเงินกำาไรบริษัท
 - เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ
 - เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 - พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
 - เรื่องอื่น ๆ
 10. พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์การลงทุน และ
การดำาเนินการใด ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำาหนด และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องของอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 11. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการชุด
ย่อยต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
 12. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้ง
กำากับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำาทุกปี
 13. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำาเสมอ ดำาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการจัดให้มี
รายงานข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพ่ือรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ลงทุนทั่วไป
อย่างถูกต้อง ทันการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด
 14. คณะกรรมการอาจมอบอำานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใด
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำานาจ
เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอำานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำานาจหรืออำานาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็น
สมควรการมอบอำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจ หรือ
มอบอำานาจช่วงที่ทำาให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ให้หมายความตามที่กำาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการ
อนุมัติรายการท่ีเป็นลักษณะการดำาเนินธุรกรรมท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อ
กำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 15. ในการดำาเนินการของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบอำานาจดังกล่าวข้างต้น หากมีกฎหมาย หรือ
กฎระเบียบ หรือข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำาหนดขอบเขตอำานาจของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะ
กรรมการบริษัทนั้นดำาเนินการให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว โดย
ในกรณีที่การดำาเนินการใดที่กรรมการของบริษัทมีหรืออาจมีผลประโยชน์ หรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นการ
ดำาเนินการท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ตามความหมายของประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง กรรมการบริษัทท่านน้ันจะไม่มีอำานาจอนุมัติการดำาเนินการดังกล่าว
 16. เว้นแต่อำานาจในการดำาเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ 
เร่ืองท่ีกรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซ่ึงมีส่วน
ได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - การทำารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมายของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
   และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
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 17. เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำาคัญการมอบหมาย
   ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำาไร
   ขาดทุนกัน
 - การออกหุ้นใหม่เพ่ือชำาระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - การอื่นใดที่กำาหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือข้อ กำาหนดของตลาด
   หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
   ด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น
 
 ทั้งนี้เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการ
ซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 18. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับ
ขอบเขตความรับผิดชอบ และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำาหนด โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำาทุกปี

2. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำาองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการ
   อย่างยั่งยืน

2.1 บทบาทและความรับผิดชอบในฐานะการเป็นผู้นำาองค์กร

 การดำาเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำาคัญในฐานะผู้นำาองค์กรที่จะสร้างคุณค่าและการ
เติบโตให้กิจการอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปฏิบัติดังนี้

      บริษัทกำาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนในฐานะผู้กำากับดูแล
ให้กิจการมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคุลมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
      - การกำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
      - การกำาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำาเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำาคัญเพ่ือให้บริษัทบรรลุ
        ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำาหนดไว้
      - การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำาเนินงาน

2.2 การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
      คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำากับดูแลกิจการโดยการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และนำาไปสู่
ผลสำาเร็จในประเด็นสำาคัญดังนี้
      - สนับสนุนให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
      - ส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
      - ส่งเสริมการประกอบธุรกิจโดยคำานึงถึงประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อ
        สิ่งแวดล้อม
      - กำากับดูแลให้ธุรกิจสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
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2.3 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเพ่ือให้การดำาเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและ
     กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.4 การกำาหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน 

1) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัท

      คณะกรรมการบริษัทต้องกำากับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และ
มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำาคัญ 
      ทั้งนี้เพ่ือแสดงให้เห็นว่ากรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง และ
ซื่อสัตย์สุจริต บริษัทจึงได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องดังนี้
     - ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคน จะกระทำาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
       รวมถึงหลักเกณฑ์และข้อบังคับของหน่วยงานกำากับดูแล
     - บริษัทกำาหนดนโยบายอำานาจการดำาเนินการและการอนุมัติ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติสำาหรับคณะกรรมการ
       บริษัทและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
     - คณะกรรมการบริษัททำาหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็นประจำาทุกไตรมาส
     - คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเป็นประจำาทุกปี

      คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกำาหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
ฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบ
หมาย ประกอบด้วย

      คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการกำากับดูแลการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานกำากับดูแล เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับบริษัทและเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน โดยดำาเนินการ ดังนี้
  - การจัดทำากฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพ่ือให้กรรมการบริษัท
    เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง และให้มีการทบทวนกฎบัตรเป็นประจำาทุกปี 
    อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - การมอบหมายอำานาจการจัดการกิจการให้แก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ ฝ่ายจัดการ โดยการ
    มอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลื้องหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะ
    กรรมการบริษัทยังคงติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

  (1)  ควบคุม ดูแลบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำาหนดคำาส่ัง มติท่ีประชุม
      ผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ
  (2) ควบคุมดูแลการดำาเนินกิจการและบริหารงานประจำาวันของบริษัท
  (3) ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ และมีหน้าท่ีรายงานผลการดำาเนินงาน
       ความคืบหน้าในการดำาเนินงานต่อคณะกรรมกาบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
      บริษัท
  (4) จัดทำาและนำาเสนอนโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำาเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ 
      การระดมทุนของบริษัท งบประมาณประจำาปีของบริษัทท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ รายงานประจำาปี 
      และกำาหนดอำานาจบริหารงาน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
      คณะกรรมการบริษัท

2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
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  (5) พิจารณาผลกำาไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผล
      ประจำาปี เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
  (6) กำาหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร โดยให้กล่าวครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก 
      การฝึกอบรม การว่าจ้าง และเลิกจ้างพนักงานของบริษัท และกำาหนดอัตราค่าจ้างเงินเดือน ค่า
      ตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ สำาหรับพนักงาน  
  (7) พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำาเนินงานตามธุรกิจปกติ ของบริษัทในแต่ละรายการ ตามท่ี
      กำาหนดไว้ในนโยบายและการกำาหนดอำานาจอนุมัติดำาเนินการ และหรือตามอำานาจอนุมัติที่คณะ
      กรรมการบริษัทให้ไว้
  (8) ดูแลบังคับบัญชา ติดต่อ ส่ังการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำาส่ัง หนังสือ
      แจ้งใด ๆ ตามท่ีกำาหนดไว้ในนโยบายและการกำาหนดอำานาจอนุมัติดำาเนินการ และ/หรือ ตามอำานาจ
       อนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
  (9) ดูแลให้มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี
  (10) ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพ่ือเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ 
       ที่ดีของบริษัท
  (11) ดำาเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริษัท
  (12) มีอำานาจในการมอบอำานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ 
       โดยการมอบอำานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบ
       อำานาจตามหนังสือมอบอำานาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำาหนด หรือคำาสั่งที่
       คณะกรรมการของบริษัทได้กำาหนดไว้ทั้งนี้การมอบหมายอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
       ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจ หรือมอบอำานาจช่วงที่ทำาให้
       ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผู้รับมอบอำานาจจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสามารถอนุมัติรายการ
       ท่ีตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
       และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้
       รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัท
       ย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุม
       ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้
  ท้ังน้ีบริษัทกำาหนดบทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยแบ่งแยก
หน้าที่ไว้อย่างชัดเจน และกำาหนดเป็นนโยบายที่ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคล
เดียวกัน 

3) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
  ฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำาเนินการจัดการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย หรือแผนงานท่ีคณะกรรมการบริษัท
ได้อนุมัติแล้ว และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำาเสมอ โดยดำาเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายดังนี้
  (1) กำาหนดและทบทวนกลยุทธ์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณประจำาปี
  (2) ดำาเนินงานและบริหารกิจการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
  (3) จัดให้มีและกำากับดูแลการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพียงพอ
  (4) กำาหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากร ภายใต้แผน
      ความต่อเนื่องของธุรกิจและแผนสืบทอดตำาแหน่ง (Succession Plan)
  (5) ติดตาม ดูแล และประเมินผลการดำาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องตามนโยบายและ
      แผนงานที่ได้กำาหนดไว้



143

3. คุณสมบัติและบทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ โดยประธานกรรมการบริษัทต้องเป็น
กรรมการอิสระ และแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทอย่างชัดเจน เพ่ือเอ้ือต่อการใช้ดุลพินิจ
ในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ดังนี้
 1. เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยทำาหน้าที่ประธานในที่ประชุม และกำาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดย
หารือร่วมกับฝ่ายจัดการ เพ่ือให้แน่ใจว่าเรื่องสำาคัญได้ถูกบรรจุไว้ในวาระการประชุมแล้ว รวมทั้งกำากับดูแลการจัดส่ง
หนังสือนัดประชุม และเอกสารต่าง ๆ เพ่ือให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
 2. เป็นผู้ลงคะแนนช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการต้องมีการวินิจฉัยช้ีขาดในท่ีประชุมและมีการลงคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
 4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และตามระเบียบวาระที่
กำาหนดไว้
 5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำาหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

7.3.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
 เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ีอ
พิจารณากล่ันกรองการดำาเนินงานท่ีสำาคัญเฉพาะเร่ืองตามท่ีได้รับมอบหมาย และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท 
โดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ดังต่อไปนี้ 
 • คณะกรรมการตรวจสอบ 
 • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 • คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 • คณะกรรมการบริหาร 

7.3 ข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
1.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

    คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วย กรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด 
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
กำาหนด ซึ่งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติดังนี้
    (1) กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด
    (2) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท
ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน
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1.2 วาระการดำารงตำาแหน่ง

1.3 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี ท้ังน้ีกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นตำาแหน่งตามวาระ
อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 
 2. นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
    (1)  ตาย
    (2) ลาออก
    (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ
    (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำาแหน่งและ/หรือออกจากตำาแหน่งกรรมการบริษัท              
 กรณีตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุท่ีไม่สามารถดำารงตำาแหน่งได้จนครบวาระ
ซ่ึงมีผลให้จำานวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบใหม่เพ่ือทดแทน
ตำาแหน่งที่ว่างลงภายในเก้าสิบ (90) วัน นับตั้งแต่วันที่จำานวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบ
มีจำานวนกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำาหนด โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ใน
ตำาแหน่งได้เพียงวาระท่ียังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบท่ีตนเข้ามาแทน ท้ังน้ีกรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออก
จากตำาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
และมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
audit) รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลตามกรอบการควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐานสากล 
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งต้ัง โยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก และจัดให้มีการประชุมร่วม
กับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง 
 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังน้ีเพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
 6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
    (1)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
    (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
    (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
    (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    (3) ไม่เป็นกรรมการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัท 
จดทะเบียนมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
    (4) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึง (1) คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทำาหน้าท่ี
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
    (5) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
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    (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
    (6) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
    (7) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน    
    (8) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะ
        กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter)
    (9) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ
        มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 7. ในกรณีท่ีพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำา ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงานของบริษัท เช่น 
    (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
    (2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบการควบคุมภายใน 
    (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น  
 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 
ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการ
หรือการกระทำาดังกล่าวต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
 8. จัดทำา ทบทวน และประเมินความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงความ
สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำาหนด และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำาทุกปี
 9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและจัดทำารายงาน
ตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1 
One Report) ของบริษัท
 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.1  องค์ประกอบและคุณสมบัติ

 1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย 
กรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างน้อยสาม (3) ท่าน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดจะ
ต้องเป็นกรรมการอิสระ 
 2. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
 3. คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจในการเพ่ิมเติมจำานวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือประโยชน์
ในการดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพ่ือทดแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตำาแหน่งได้ 
 4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทหนึ่ง (1) คนทำาหน้าที่
เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 5. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 6. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เหมาะสม 
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน
 7. มีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล และมีความเป็นอิสระตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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2.2 วาระการดำารงตำาแหน่ง
 1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นตำาแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
 2. นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำาแหน่งเม่ือ
    (1 ) ตาย
    (2) ลาออก
    (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
    (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำาแหน่ง
 กรณีตำาแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุที่ไม่สามารถดำารง
ตำาแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำานวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีจำานวนครบ ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดไว้ในกฎบัตรน้ี โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอยู่ในตำาแหน่ง
ได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

2.3 บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.3.1 บทบาทหน้าท่ีด้านการสรรหา

     (1) พิจารณากำาหนดและทบทวนโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท คณะ
กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารให้เหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ
     (2) พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์ นโยบายและกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือดำารง
ตำาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุด รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้
กำาหนดไว้และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
     (3) พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่ง เลขานุการบริษัท และเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติในกรณีที่ตำาแหน่งดังกล่าวว่างลง
     (4) พิจารณากำาหนดและทบทวนแผนการสืบทอดตำาแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารสูงสุดของ
บริษัท รวมทั้งกำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สืบทอดตำาแหน่ง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ
     (5) กำากับดูแลให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศ (Orientation) และส่ือสารข้อมูลเก่ียวกับบริษัทท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
     (6) สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

2.3.2 บทบาทหน้าท่ีด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
     (1)  พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงผลประโยชน์
อื่น ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงที่เป็นธรรมสมเหตุสมผล เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
     (2) พิจารณาค่าตอบแทนที่จำาเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท 
โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน 
เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
     (3) กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท



147

     (4) พิจารณาหลักเกณฑ์การวัดผลการดำาเนินงานของบริษัท หรือตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสมเพ่ือใช้ในการพิจารณา
ปรับอัตราค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลประจำาปี (โบนัส/บำาเหน็จ) ให้กับพนักงานและผู้บริหารของบริษัท โดยพิจารณา
จากงบประมาณประจำาปี เป้าหมายการดำาเนินงานของบริษัท รวมทั้งสภาวะตลาดและเศรษฐกิจโดยรวม และนำาเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
     (5) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
     (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
3.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

 1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงประกอบด้วย กรรมการบริษัท
และ/หรือผู้บริหารของบริษัท อย่างน้อยจำานวนสาม (3) ท่าน ทั้งนี้กรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ท่าน ต้อง
เป็นกรรมการอิสระ
 2. ให้แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งคนซึ่งไม่ได้ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เป็นประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
 3. กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 4. กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท หรือมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถอุทิศเวลาอย่าง
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
 5. ให้เลขานุการบริษัททำาหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือเป็น
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เว้นแต่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

3.2 วาระการดำารงตำาแหน่ง
 1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยกรรมการบริหารความ
เสี่ยงที่พ้นตำาแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
 2. กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำารงตำาแหน่งเท่าท่ีดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหาร
ของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
 3. นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
    (1) ตาย
    (2) ลาออก 
    (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
    (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำาแหน่ง
 กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุที่ไม่สามารถดำารงตำาแหน่งได้
จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำานวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำานวนครบตามที่ได้กำาหนดไว้ใน
กฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการบริหารความเส่ียงคนท่ีเข้ามาแทน ท้ังน้ีกรรมการบริหารความเส่ียงคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ย่ืนใบลาออก
ต่อประธานกรรมการบริษัท
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3.3 บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 1. กำาหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบาย และคู่มือการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งเสนอแนะ
แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อ
ทิศทางกลยุทธ์การดำาเนินแผนธุรกิจ และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
 2. กำากับดูแล ติดตาม สอบทานแผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญ เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมี
การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้สอดคล้องกับนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง
 4. พิจารณาและทบทวนการกำาหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) และมาตรการในการดำาเนินการ กรณีที่
ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำาหนด (Corrective Measures)
 5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำาคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็นผู้สอบทานเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำาระบบ
บริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
 6. มีอำานาจแต่งตั้งคณะทำางานเพ่ือประเมินและติดตามความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุก
กระบวนการดำาเนินธุรกิจขององค์กร
 7. สนับสนุนเคร่ืองมือและพัฒนาการบริหารความเส่ียงในทุกระดับท่ัวท้ังองค์กรอย่างต่อเน่ืองรวมถึงส่งเสริม
การพัฒนาวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
 8. รายงานความเสี่ยงที่สำาคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง 
ความคืบหน้า และผลการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำาเสมอ
 9. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็นประจำาทุกปี
 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี

 1. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการอิสระ และผู้บริหาร
ของบริษัทอย่างน้อยจำานวน 3 ท่าน
 2. ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีต้องเป็นกรรมการอิสระ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความคิด
เห็นโดยอิสระ
 3. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี สามารถแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีของบริษัทหน่ึง (1) ท่าน เพ่ือทำาหน้าท่ีเลขานุการ
ของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 4. กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด 
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 5. กรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ต้องเป็นผู้มีความรู้ในด้านการกำากับดูแลกิจการ และใช้ความรู้ ความสามารถ
รวมท้ังประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีให้ประสบผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
 6. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 1. กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยกรรมการที่พ้นตำาแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 
 2. กรณีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทมีวาระการดำารงตำาแหน่งเท่าท่ีดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท
เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

2. วาระการดำารงตำาแหน่ง
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 3. นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีจะพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
    (1) ตาย
    (2) ลาออก
    (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
    (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำาแหน่ง
 กรณีตำาแหน่งกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุที่ไม่สามารถดำารงตำาแหน่งได้ 
จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำานวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการกำากับดูแล
กิจการที่ดีใหม่เพ่ือทดแทนตำาแหน่งที่ว่างลงภายในเก้าสิบ (90) วัน นับตั้งแต่วันที่จำานวนกรรมการไม่ครบถ้วน โดยให้
กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำารงตำาแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของกรรมการที่ตนเข้าทำาหน้าที่แทน ทั้งนี้กรรมการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

 1. พิจารณากำาหนด นโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำาเนิน
ธุรกิจ จริยธรรมของพนักงาน นโยบายเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)  รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัท
ในฐานะผู้นำาที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนตามแนวทางของธรรมาภิบาล เพ่ือก่อให้เกิดความโปร่งใส่เป็นธรรม
และสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน
 2. พิจารณากำาหนดนโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุก
ระดับ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 3. ให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 4. ส่งเสริมและกำากับดูแลให้การดำาเนินกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหาร และ
พนักงานเป็นไปตามนโยบายด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 5. กำาหนดผู้รับผิดชอบในการกำากับดูแลและกำากับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
นโยบายและกระบวนการปฏิบัติที่ได้วางเอาไว้
 6. ให้ความห็นชอบต่อรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
 7. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี เป็นประจำาทุกปีและเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 

5. คณะกรรมการบริหาร
5.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร รวมถึงที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร
ของบริษัทเพ่ือทำาหน้าที่และรับผิดชอบในการบริหารงาน โดยมีองค์ประกอบและคุณสมบัติดังนี้
 1. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน โดยพิจารณาคัด
เลือกจากกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท และให้แต่งต้ังหน่ึงในกรรมการบริหารเป็นประธานกรรมการบริหาร 
 2. กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 3. กรรมการบริหารต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน
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5.2 วาระการดำารงตำาแหน่ง
 1. กรรมการบริหารท่ีเป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกำาหนดออกตามวาระ
การดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมบริษัท และเมื่อครบกำาหนดตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
อีกได้
 2. กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำารงตำาแหน่งเท่าที่ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของ
บริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
 3. นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
    (1) ตาย
    (2) ลาออก
    (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหาร
    (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำาแหน่งและ/หรือออกจากตำาแหน่งกรรมการบริษัท              
 กรณีตำาแหน่งกรรมการบริหารว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุที่ไม่สามารถดำารงตำาแหน่งได้จนครบวาระ 
ซึ่งมีผลให้จำานวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารใหม่เพ่ือทดแทน
ตำาแหน่งที่ว่างลงภายในเก้าสิบ (90) วัน นับตั้งแต่วันที่จำานวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ดำาเนินงาน ทั้งนี้ กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

5.3 บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 1. กำาหนดและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนการดำาเนินธุรกิจ งบประมาณประจำาปี
และอำานาจการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัท เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 2. ควบคุมดูแลการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้บรรลุผลเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการ
ดำาเนินงาน และงบประมาณประจำาปีท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแสวงหา
ศึกษา และประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ 
 3. กำากับและติดตามผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และกลุ่มบริษัทในเครือ และรายงานผลการ
ดำาเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญให้แก่กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำา
ทุกไตรมาส
 4. พิจารณาให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
 5. พิจารณาอนุมัติการดำาเนินงานในการทำาธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน สำาหรับสนับสนุน
การทำาธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิด/ปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ จำานำา 
จำานอง ค้ำาประกัน และอื่น ๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ เพ่ือการดำาเนินงานตามปกติ 
ธุรกิจตามอำานาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
 6. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำาสัญญาเก่ียวกับการดำาเนินธุรกิจปกติของบริษัท หรือการเลิกธุรกิจ ตามท่ีกำาหนดไว้
ในนโยบายและการกำาหนดอำานาจอนุมัติดำาเนินการ และหรือตามอำานาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
 7. พิจารณาอนุมัติการลงทุน การกำาหนดงบประมาณ การจัดต้ังบริษัทย่อย/บริษัทร่วมแห่งใหม่/กิจการร่วมค้า
เพ่ือเตรียมการสำาหรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ รวมถึงการดำาเนินการใด ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมรองรับการขยายงาน
ในอนาคตตามท่ีกำาหนดไว้ในนโยบายและการกำาหนดอำานาจอนุมัติดำาเนินการ และหรือตามอำานาจอนุมัติท่ีคณะกรรมการ
บริษัทให้ไว้

4. การเสนอรายชื่อและ/หรือคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ต้องผ่านกระบวนการสรรหาของคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงต้องมีรายละเอียดประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การประกอบ
วิชาชีพของบุคคลนั้น เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจ
 5. เลขานุการบริษัททำาหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือเป็นเลขานุการคณะ
กรรมการบริหาร เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น
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 8. กำาหนดนโยบายโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานและ
ผู้บริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำาเสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 9. คณะกรรมการบริหารมอบอำานาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลในบุคคลหนึ่งมีอำานาจในการดำาเนินการในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้การอนุมัติรายการของคณะกรรมการ
บริหาร หรือการมอบอำานาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ หรือรายการท่ีคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามท่ีกำาหนดในข้อบังคับของบริษัท ประกาศของคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุน ประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังน้ี
การอนุมัติรายการใด ๆ ต้องเป็นไปตามนโยบาย และข้ันตอนตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานกำากับดูแลกำาหนดไว้
 10. พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้หน้าที่
ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอำานาจของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนของบริษัท ท่ีจะเป็นผู้พิจารณากล่ันกรองเพ่ือนำาเสนอ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง
 11. มีอำานาจว่าจ้างท่ีปรึกษาหรือบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระเพ่ือให้ความเห็นหรือคำาแนะนำาตามความจำาเป็น รวมถึง
พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินงานของบริษัท
 12. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติเป็นประจำาทุกปี
 13. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำาเนินการอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.3.2 รายช่ือของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
 เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ีอ
พิจารณากล่ันกรองการดำาเนินงานท่ีสำาคัญเฉพาะเร่ืองตามท่ีได้รับมอบหมาย และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท
โดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ดังต่อไปนี้ 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 
3 ท่าน เพ่ือทำาหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำาหนด

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

หมายเหตุ : * กรรมการอิสระ
  1  ดร. เปรมวดี ฟองศิริ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสามารถทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
    ของงบการเงินของบริษัท  

    โดยมี นางสาวสุรัญตา วัฒนเวฬุ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีจำานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

หมายเหตุ : * กรรมการอิสระ

    โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ผู้อำานวยการสำานักกำากับดูแลกิจการ ทำาหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 บริษัทตระหนักถึงการจัดการที่ดี และเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวัตถุ
ประสงค์ที่บริษัทกำาหนด รวมทั้งเพ่ือการขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ 
ตลอดจนเพ่ือเป็นการรองรับสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอก ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อกิจการ
ของบริษัทคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจำานวน 7 ท่าน  ประกอบด้วย

หมายเหตุ : * กรรมการอิสระ
    นายณัฐวัฒน์ หลวงวิเศษ ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง  มีผลเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 

    โดยมี นางสาวกัลยา ธัญญเจริญ เลขานุการบริษัท ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง     
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีจำานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

หมายเหตุ : * กรรมการอิสระ
    นางสาวอัจจิมา วงศ์ศุภชาติ ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี  มีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564
    นายณัฐวัฒน์ หลวงวิเศษ ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี  มีผลเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564
    และนายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีผลเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565
   
    โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ผู้อำานวยการสำานักกำากับดูแลกิจการ ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี  

 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการดำาเนินงานตามหลักการการกำากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate
Governance) โดยเล็งเห็นว่าการกำากับดูแลกิจการที่ดีไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นในการดำาเนินกิจการของบริษัทต่อ
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ แต่ยังแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งถือเป็นหลักสำาคัญที่จำาเป็นต่อการเติมโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี  

4. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  คณะกรรมการบริหาร มีจำานวน 5 ท่าน  ประกอบด้วย

5. คณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : นายรชต ยอดบางเตย ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริหาร มีผลเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565

  โดยมี นางสาวกัลยา ธัญญเจริญ เลขานุการบริษัท ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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หมายเหตุ : 1  นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำานวยการสำานักกำากับดูแลกิจการ มีผลเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564  

7.4.1 รายชื่อและตำาแหน่งของผู้บริหาร
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร มีจำานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย 

7.4 ข้อมูลเก่ียวกับผู้บริหาร

 ทั้งนี้รายชื่อของคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้างต้นเป็นไปตามนิยาม "ผู้บริหาร" 
ของสำานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศที่ ทจ.23/2551 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามประกาศคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับมอบหมายอำานาจ
หน้าที่ให้ดำาเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้
อนุมัติการจัดทำา คู่มืออำานาจดำาเนินการในการกำาหนดขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน เพ่ือความโปร่งใสและมีความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงทั้ง 9 ท่าน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้
 1.  ไม่มีประวัติการกระทำาผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
 2. ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

 เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และตามข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 
เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติแต่งต้ังนางสาวกัลยา ธัญญเจริญ ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพ่ือทำาหน้าท่ี
จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำารายงานการประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำาปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายกำาหนด โดยเลขานุการ
บริษัทท่ีคณะกรรมการแต่งต้ังข้ึนเป็นผู้ท่ีคณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน
เลขานุการบริษัทท่ีดูแลสำานักงานเลขานุการบริษัท ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนงานเลขานุการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้ส่งเสริมให้
เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองด้านกฎหมาย บัญชี หรือการปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการ
บริษัท และมีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1
One Report)

เลขานุการบริษัท 
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 1) ให้คำาแนะนำาเบ้ืองต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทรวมถึงการเปล่ียนแปลง
ในข้อกำาหนดที่มีนัยสำาคัญแก่กรรมการ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทสามารถทำางานได้อย่างราบรื่น และมีข้อมูลในการ
ประกอบการพิจารณา และตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต
 2) จัดทำาและจัดเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
    • ทะเบียนกรรมการ
    • หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำาปีของบริษัท
    • หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
    • รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
 3) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำากับดูแลบริษัทเพ่ือ
ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำาหนดของหน่วยงานราชการ
 4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วน
ได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับรายงานน้ัน
 5) จัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้
 6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท มีดังนี้

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากำาหนดรูปแบบ 
และหลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ดังต่อไปนี้ 
 1. พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการดำาเนินงานของบริษัท หรือ KPI (Key Performance Indicators)
เพ่ือใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือน และการจ่ายเงินรางวัลประจำาปี (Bonus) ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 
โดยพิจารณาจากงบประมาณประจำาปี และเป้าหมายการดำาเนินงานของบริษัทรวมทั้งสภาวะตลาดและเศรษฐกิจแล้ว
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 2. พิจารณาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำาหนดโครงสร้างการจ่ายเงินเดือน เงินรางวัลประจำาปี (Bonus)
และอัตราการปรับข้ึนเงินเดือนประจำาปีของผู้บริหารต้ังแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารข้ึนไป แล้วเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไปทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 3. พิจารณาเสนอแนะโครงสร้างเงินเดือน ผลประโยชน์ และสวัสดิการอื่น ๆ ของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

 ในปี 2564 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดังนี้  

7.4.3 จำานวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร
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 ตารางสัดส่วนการจ้างงานแยกตามอายุและเพศ เฉพาะพนักงานประจำาของกลุ่มบริษัท บูรพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) เท่านั้น

**อ้างอิงข้อมูล ณ เดือนธันวาคม      

  หมายเหตุ : การจำาแนกระดับพนักงานและผู้บริหารอ้างอิงตามโครงการการบริหารจัดการขององค์กร

7.5 ข้อมูลเก่ียวกับพนักงาน
• การเปล่ียนแปลงจำานวนพนักงานอย่างมีนัยสำาคัญในระยะ 3 ปท่ีีผ่านมา

 การจ้างงานพนักงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและเป็นธรรม ทั้งนี้บริษัทคำานึงถึงความสำาคัญในการ
กำาหนดวันเวลาทำางาน เวลาพัก วันหยุด และวันลา ตลอดจนการจ่ายค่าตอบแทนการทำางานท้ังในกรณีปกติ และในกรณี
ที่มีการทำางานในวันหยุดให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยการจ้างงานของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่  
 (1)  การจ้างงานแบบประจำา (Contract Employment Permanent) 
 (2)  การจ้างงานแบบสัญญาจ้างรายปี (Contract yearly)
 (3)  การจ้างงานแบบสัญญาจ้างชั่วคราว (Outsourcing)  
 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมอบโอกาสสำาหรับผู้พิการได้มีรายได้และสร้างคุณค่าในตนเอง โดยการจ้างงาน
จำานวน 52 รายอีกด้วย
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 บริษัทมีนโยบายให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่พนักงานและสอดคล้องกับผลการดำาเนินงานท้ังในระยะส้ัน ได้แก่
เงินโบนัสซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัท และระยะยาว ได้แก่ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นสวัสดิการ
ที่เป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงานในปี 2564 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานบริษัทและบริษัทย่อย  
จำานวนทั้งสิ้น 84,595,217.00 บาท ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าว ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เงินสมทบทุนกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในชีวิตของพนักงานช่วงหลังเกษียณอายุ ออกจากงาน ทุพพลภาพ และ
เพ่ือเป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัวของพนักงาน จึงจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพโดยพนักงานที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป
สามารถสะสมเงินเข้ากองทุนได้ 2% ต่อเดือน และบริษัทจะสมทบให้อีก 2% ตลอดอายุงาน โดยเงินสะสมดังกล่าว
บริษัทจะนำาไปลงทุนในตราสารหนี้ และลงทุนในตราสารทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซึ่งจะได้ผลประโยชน์
ของเงินสะสมและเงินสมทบมาเฉลี่ยคืนให้แก่พนักงานตามสัดส่วนของเงินที่แต่ละคนมีอยู่ในกองทุน   

• ค่าตอบแทนพนักงาน

กองทุนสำารองเล้ียงชีพ

 ตารางสัดส่วนการจ้างงานแบบจ้างเหมาบริการ (Outsource) แยกตามตำาแหน่งการจ้างงาน

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอำานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในระบบการกำากับดูแลกิจการของบริษัท ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทเพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง ในด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารจัดการจำานวนบุคลากร 
สวัสดิการ และแรงจูงใจให้มีความเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และส่งเสริม
ให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้องในระบบการกำากับดูแลกิจการของบริษัท เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยอาจกระทำาเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้

• การบริหารและพัฒนาบุคลากร



158

7.6 ข้อมูลสำาคัญอ่ืน ๆ

7.6.1  รายช่ือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี
 เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำากับดูแล
       การปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
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 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 เม่ือวันจันทร์ท่ี 26 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติแต่งต้ัง ผู้สอบบัญชี
จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จำากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติไม่ขัด
กับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสำานักงาน ก.ล.ต เพ่ือทำาหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำาหรับการจัดทำางบการเงินประจำาปี 2564
พร้อมทั้งกำาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นเงินไม่เกิน 3,613,000 บาท 
(ไม่มีค่าบริการอื่น) และมอบอำานาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ หากจำาเป็นต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายอ่ืนแทนในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมท้ังมอบอำานาจให้คณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบ
บัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จำากัด ประกอบด้วย

 1. นางสาวนันทิกา   ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7358
 2. นางสาวธิตินันท์  แว่นแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9432
 3. นายไพบูล      ตันกูล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4298

 ในปี 2563 และ 2564 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีรายปีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

  ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะ เป็นต้น

7.6.2 รายช่ือหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพ่ือการติดต่อ

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
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 ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 
เพ่ือให้สอดคล้องตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท และ 
นโยบายสำาคัญ ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือใช้เป็นหลักในการทำางานของพนักงานทุกระดับในการ
ขับเคลื่อนการดำาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีการบริหารจัดการที่พัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทยังได้ทบทวนและกำาหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจตลอดจนทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือผลักดันให้การดำาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และมุ่งม่ัน
สู่การเติบโตเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

8. รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับ
   ดูแลกิจการ
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

1. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ                                                                               

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด บริษัทได้กำาหนด
นิยามของกรรมการอิสระไว้ตามหลักเกณฑ์ เรื่อง "กรรมการอิสระ" ซึ่งกำาหนดโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย "กรรมการอิสระ" ของบริษัท หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้
 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ด้วย 
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือ
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำารงตำาแหน่งเป็น
กรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของ
ส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวัน
ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
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2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง  

 2.1 การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำาหน้าท่ีพิจารณาคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสม สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือดำารง
ตำาแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำาหนดไว้ตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. พิจารณารายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระ และรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับ
การคัดเลือกเพ่ือดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัท ทั้งจากการเสนอของกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเฉพาะ
ผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถ้ามี)
 2. พิจารณาบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัท จะต้องไม่มีคุณสมบัติ และลักษณะ
ต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกำาหนด รวมท้ังข้อกำาหนดและแนวทางปฏิบัติท่ีดีของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 3. พิจารณาบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทจะต้องมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีภาวะผู้นำา วิสัยทัศน์ กว้างไกล อุทิศเวลา ความพยายามในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นธรรม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็น มีประวัติการทำางาน
ที่ดี ไม่ด่างพร้อยและมีจริยธรรมที่ดีงาม
 4. พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัท จะต้องไม่ประกอบกิจการอันมี
สภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำาเพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่นก็ตาม
 5. การสรรหากรรมการ สามารถใช้บริษัทท่ีปรึกษา (Professional Search Firms) หรือใช้ฐานข้อมูลกรรมการ
(Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่

  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ 
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัยผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งต้ังให้ข้ึนดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ
 7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท 
 10. ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์
คณะ (collective decision) ได้
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 2.2 วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 

 1. คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยคณะกรรมการบริษัทท่ีพ้นจากตำาแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำารงตำาแหน่งใหม่อีกได้ สำาหรับกรรมการอิสระของบริษัทจะมีวาระการดำารง
ตำาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
ของบริษัทต่อไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท
 2. การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำาแหน่งจำานวน 1 ใน 3 ของคณะ
กรรมการบริษัทท้ังหมด หากจำานวนกรรมการที่จะออกไม่สามารถแบ่งให้ตรงตามจำานวนได้ กำาหนดให้ออกตามจำานวน
ที่ใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
 3. นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
    (1) ตาย
    (2) ลาออก
    (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด
        หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี
        มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามท่ีกำาหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
        (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
    (4) ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำาแหน่ง (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจำานวนผู้ถือหุ้น
        ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้น
        ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
    (5) ศาลมีคำาสั่งให้ออก
 4. กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
 5. กรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 และ/หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการคงเหลือน้อยกว่า
สอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งตนแทน และต้องได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่
ยังเหลืออยู่

 2.3 การสรรหาและแผนการสืบทอดตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
      ของบริษัท

 การสรรหา
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดำาเนินการและกำากับดูแลให้การสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหาร
ระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำาเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายขององค์กร 
โดยการดำาเนินการดังนี้
 1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำาหน้าที่พิจารณากำาหนด 
ทบทวนโครงสร้าง และคุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้เหมาะสม สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
 2. พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำาหนด รวมทั้งข้อกำาหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 3. พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 
ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท มีภาวะผู้นำา วิสัยทัศน์ กว้างไกลอุทิศเวลา ความพยายามในการปฏิบัติ
หน้าที่ ด้วยความเป็นธรรม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็น มีประวัติการทำางานที่ดี 
ไม่ด่างพร้อยและมีจริยธรรมที่ดีงาม
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 แผนการสืบทอดงาน

 4. พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จะต้องไม่ประกอบกิจการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำาเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นก็ตาม
 5. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรม
และพัฒนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานโดยคำานึงถึงการเตรียมความพร้อม
ในการสืบทอดตำาแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
 6. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงอาจดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ในการเป็น
กรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของตน และห้ามมิให้ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย

 บริษัทมีแผนการเตรียมการสืบทอดตำาแหน่งงานท่ีสำาคัญอย่างเป็นระบบ เพ่ือทดแทนผู้ท่ีเกษียณอายุ หรือบรรจุ
ลงในตำาแหน่งงานใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการขยายกิจการ หรือการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของบริษัท หรือการสืบทอดตำาแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงสุด เพ่ือความต่อเนื่องในการบริหารและเพ่ือให้สามารถคัดเลือกบุคคลากรที่มีศักยภาพพร้อมที่จะ
ดำารงตำาแหน่งงานสำาคัญดังกล่าวนอกจากน้ีบริษัทยังได้ปรับปรุงข้อกำาหนดเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
และหลักเกณฑ์การวางตัวผู้สืบทอดตำาแหน่งงาน โดยใช้หลักการพัฒนาทางสายอาชีพ (Career Management) 
และแผนการวางตัวผู้สืบทอดตำาแหน่งงาน (Talent Management and Succession Planning) ด้วยวิธีการคัดเลือก
ผู้ท่ีมีศักยภาพสูง โดยใช้แนวทางท่ีเหมาะสมกับบริษัทและมีการส่ือสารเพ่ือให้ได้รับทราบ และเข้าใจขอบเขตของการพัฒนา
และสิ่งที่ควรปฏิบัติ ตลอดจนพัฒนาผู้บริหารให้มีความพร้อมในการสืบทอดตำาแหน่งงาน เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการสรรหา ซ่ึงพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และวิสัยทัศน์ในการนำาพาบริษัทให้เจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดไว้ และสามารถสร้าง
ความเติบโตไปพร้อมกับองค์กร อันจะส่งผลให้บริษัทและกลุ่มบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรม และพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือช่วยให้สามารถทำาหน้าที่และกำากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การพัฒนา
ความรู้ มีทั้งหลักสูตรการอบรมทั้งภายในบริษัทและสถาบันภายนอก สำาหรับปี 2564 กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทได้เข้ารับการอบรม ดังนี้
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4. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

 1. การประเมินตนเองของกรรมการแบบทั้งคณะ  หัวข้อประเมินประกอบด้วย

 เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดหลัก
เกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการเป็นประจำาทุกปี ปีละ 1 คร้ัง โดยการประเมิน
ควรจัดทำาทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล

 ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้อนุมัติแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซ่ึงนำามาปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของบริษัท โดยแบบประเมินสำาหรับคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยมีจำานวน 3 แบบ ประกอบด้วย 

 • โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ   
 • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
 • การประชุมคณะกรรมการ     
 • การทำาหน้าที่ของกรรมการ    
 • ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ    
 • การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
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ช่วงเวลาที่ทำาการประเมินตนเอง

ความหมายการให้คะแนน

 2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ หัวข้อประเมินประกอบด้วย

 3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคล หัวข้อประเมินประกอบด้วย

 บริษัทจัดให้มีการประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ หรือเปรียบเทียบ
ภายในไตรมาสแรกของปีถัดไปด้วย

 • โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  
 • การประชุมคณะกรรมการ     
 • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

 • โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  
 • การประชุมคณะกรรมการ     
 • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

วิธีการประเมิน

 1. แบบประเมินผลงานการประเมินกรรมการบริษัท (ประเมินตนเอง) 
 • การประเมินผลงานกรรมการบริษัททุกคน  
 • ผู้ประเมิน : กรรมการบริษัททุกท่าน
   แบบประเมินน้ีมีวิธีการให้คะแนน เพ่ือให้ผู้ประเมินสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบ
   ผลประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้
  0    =    ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำาเนินการในเรื่องนั้น 
   1    =    ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 
  2    =    เห็นด้วย หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 
  3    =    เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นดี
  4    =    เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 
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 2. แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล : ประเมินตนเอง) 

 1. การประเมินตนเองของกรรมการแบบท้ังคณะ  

 2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

 3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคล  

 การประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท การประเมินจัดแบบรายบุคคล  
 • ผู้ประเมิน : กรรมการคณะย่อยทุกคณะ 
 • แบบประเมินน้ีมีวิธีการให้คะแนน เพ่ือให้ผู้ประเมินสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบ
  ผลประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้ 
    0   =   ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำาเนินการในเรื่องนั้น 
    1   =   ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 
    2   =   เห็นด้วย หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 
    3   =   เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นดี
    4   =   เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

 โดยในปี 2564 สรุปผลภาพรวมการประเมินคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

   • มีคะเนนเฉลี่ยร้อยละ 99.91 อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม"

       2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
        • มีคะเนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม"
       2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
        • มีคะเนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม"
       2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
        • มีคะเนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม"
       2.4 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
        • มีคะเนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม"
       2.5 คณะกรรมการบริหาร
        • มีคะเนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม"

 • มีคะเนนเฉลี่ยร้อยละ 99.13 อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม"

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

 เพ่ือเป็นการติดตามและทบทวนการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 
ว่าเป็นไปอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร รวมถึงสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการ
ในระยะยาวหรือไม่น้ัน คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากำาหนด
รูปแบบ และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ดังต่อไปนี้ 
 1. พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการดำาเนินงานของบริษัท หรือ KPI (Key Performance Indicators)
เพ่ือใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือน และการจ่ายเงินรางวัลประจำาปี (Bonus) ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 
โดยพิจารณาจากงบประมาณประจำาปี และเป้าหมายการดำาเนินงานของบริษัทรวมทั้งสภาวะตลาดและเศรษฐกิจแล้ว
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 2. พิจารณาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำาหนดโครงสร้างการจ่ายเงินเดือน เงินรางวัล ประจำาปี 
(Bonus) และอัตราการปรับข้ึนเงินเดือนประจำาปีของผู้บริหารต้ังแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารข้ึนไป แล้วเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ต่อไปท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 3. พิจารณาเสนอแนะโครงสร้างเงินเดือน ผลประโยชน์ และสวัสดิการอื่น ๆ ของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน
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วิธีการประเมิน

 หมวดท่ี 1 การวัดผลการปฏิบัติงาน

 การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุด หรือชื่อตำาแหน่งอื่น
ที่เทียบเท่าผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
 • ผู้ประเมิน : กรรมการบริษัททุกท่าน
 • แบบประเมินน้ีใช้วิธีการให้คะแนน เพ่ือให้ผู้ประเมินสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบ
   ผลประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้
    0     =    ไม่มีการดำาเนินการในเรื่องนั้น
    1     =    มีการดำาเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 
    2     =    มีการดำาเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
    3     =    มีการดำาเนินการในเรื่องนั้นดี
    4     =    มีการดำาเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
    N/A    =    ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถนำามาใช้ได้

 ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย
หลักเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย

  • ความเป็นผู้นำา   
  • การกำาหนดกลยุทธ ์
  • การปฏิบัติตามกลยุทธ์  
  • การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน
  • ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
  • ความสัมพันธ์กับภายนอก
  • การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
  • การสืบทอดตำาแหน่ง  
  • ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
  • คุณลักษณะส่วนตัว

 หมวดท่ี 2 การพัฒนาของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
  • จุดแข็งที่สำาคัญ
  • ประเด็นที่ควรได้รับการพัฒนา

1. การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัท                                                                                   

 บริษัทได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับจำานวนองค์ประชุมขั้นต่ำา ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสใน
การลงมติ 
 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำาทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความ
จำาเป็น โดยมีการกำาหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งนี้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ 
ไม่ขึ้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบได้มีการจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมในแต่ละระเบียบวาระให้กับกรรมการแต่ละท่านล่วงหน้า 
เพ่ือให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2564 
จำานวน 1 ครั้ง โดยเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564  

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
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หมายเหตุ : 1. นายณัฐวัฒน์ หลวงวิเศษ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี มีผลเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 

 2. นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีผลเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565

 3. การประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม

    จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564  

 ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยมีการประชุมเพ่ือทบทวนและกำาหนด
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และกลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ดำาเนินงานขององค์กร รวมถึงการประชุมเพ่ืออนุมัติการวางแผนธุรกิจ งบประมาณ และกลยุทธ์ขององค์กรสำาหรับปี 
2565  อีกทั้งมีการประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุม จำานวน 1 ครั้ง
 สัดส่วนกรรมการบริษัททั้งคณะที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมี
รายละเอียดตามตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
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2. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

 บริษัทกำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และ
บทบาทความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน รวมถึงคำานึงถึงความสอดคล้องกับผลดำาเนินการ และอยู่
ในระดับเหมาะสมเมือ่เทียบเคียงกันกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีด่ำาเนินธุรกิจอุตสาหกรรม
ในกลุ่มประเภทธุรกิจเดียวกัน ท้ังน้ีบริษัทได้กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำาหนดรูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และคณะ
กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือนำาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

หมายเหตุ : การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนสำาหรับกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีชื่อ

  ตามหนังสือรับรองของบริษัทเท่านั้น

ค่าเบี้ยประชุม

หมายเหตุ : การจ่ายค่าเบ้ียประชุม บริษัทพิจารณาจ่ายค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ังท่ีมีการจัดประชุมตามวาระของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
 กรณีที่มีการเชิญเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว ซึ่งไม่ใช่วาระประชุมของชุดคณะกรรมการที่ดำารงตำาแหน่งอยู่จะไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
 ทั้งนี้ สำาหรับการจัดประชุมในวาระของคณะกรรมการชุดย่อยจะไม่จ่ายค่าเบี้ยประชุมสำาหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
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ค่าตอบแทนอื่น ๆ
- ไม่มี

หมายเหตุ : * การจ่ายค่าตอบแทนประจำาปีของกรรมการบริษัท พิจารณาการจ่ายเฉพาะกรรมการอิสระ โดยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการบริหาร 
    กำาหนดรับค่าตอบแทนประจำาแทนประจำาปีในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนบริหาร

สรุปข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ดังนี้  

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดแนวทางท่ีสำาคัญสำาหรับการกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และกิจการร่วมค้า เพ่ือให้บริษัทสามารถบริหารจัดการกิจการและกำากับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
ให้สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำากัด กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเก้ือหนุนและเอ้ือประโยชน์ต่อการทำาธุรกิจของบริษัท หรือเป็นธุรกิจซ่ึงอยู่ใน
อุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มเจริญเติบโตหรือเป็นธุรกิจท่ีมีความถนัดและชำานาญ นอกจากน้ัน จะคำานึงถึงอัตราผลตอบแทน
ที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำาคัญ

8.1.3 การกำากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม



171

แนวทางการควบคุมกำากับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
 1. บริษัทจะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการ
ร่วมค้าตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท หรือตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงกันตามสัญญา โดยกรรมการบริษัทมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ
หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า โดยคำานึงถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละธุรกิจ ตลอดท้ังไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือขาดความน่าไว้วางใจตามท่ีกฎหมาย หรือข้อกำาหนด
ก.ล.ต. และข้อกำาหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกำาหนดไว้ 
 2. คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่ในการกำากับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าแต่ละบริษัท 
ภายใต้ขอบเขตดังต่อไปนี้
    2.1 กำากับดูแลให้มีการคณะกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าแต่ละบริษัทปฏิบัติหน้าท่ี
        ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
        รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
        (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมี
        จริยธรรม (Ethics)  
    2.2 ติดตามผลการดำาเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าอย่างต่อเนื่อง 
        รวมถึงให้คำาแนะนำาเพ่ือให้มั่นใจว่าการดำาเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า เป็นไป
        ตามเป้าหมายที่กำาหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม 
    2.3 พิจารณา ติดตาม และให้คำาแนะนำาเพ่ือให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า มีระบบควบคุม ภายใน
        รวมถึงระบบการทำางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำาเนินธุรกิจ 
    2.4 พิจารณา ติดตาม และดำาเนินการในการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และแผนงานที่สำาคัญ
        ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าให้เป็นปัจจุบันและ
        เหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำาเสมอ
 3. เพ่ือให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำาเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
กิจการร่วมค้าได้เสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษัท และเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยกำาหนด
ให้กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
    3.1 การเพ่ิมทุน การลดทุนจดทะเบียน และ/หรือทุนชำาระแล้ว 
    3.2 การกำาหนดและ/หรือแก้ไขข้อบังคับบริษัท
    3.3 การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการขยายการลงทุนเพ่ิมเติม นอกเหนือจากกรอบอำานาจอนุมัติของคณะ
        กรรมการบริหาร รวมถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์อันเนื่องมาจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
    3.4 การเข้าทำารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีเก่ียวกับการได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
        ตามเกณฑ์ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการทำารายการ
    3.5 การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น 
    3.6 การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่น
    3.7 การเข้าทำา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ 
    3.8 การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำาคัญ 
    3.9 การเลิกกิจการ
    3.10 การควบรวมกิจการ
 
 ทั้งนี้ รายการหรือการดำาเนินการอื่นใดนอกเหนือจากข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.10 ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ หรือเป็น
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นรายการที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางเงินของบริษัท
อย่างมีนัยสำาคัญ ให้ดำาเนินการภายใต้กรอบอำานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารตามที่ระบุไว้ในนโยบายอำานาจ
อนุมัติของบริษัท
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 4. บริษัทจะกำาหนดแผนงานและดำาเนินการเพ่ือทำาให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำากับ
ดูแลหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนักลงทุน ภายนอก รวมถึงสาธารณชน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และเชื่อถือได้
 5. ในกรณีที่บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า มีความจำาเป็นต้องเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะต้องติดตามให้ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าเข้าทำารายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการได้มาและจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ ซ่ึงกำาหนดโดย
หน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 6. บริษัทจะดำาเนินการท่ีจำาเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า มีระบบในการเปิดเผยข้อมูล
และระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำาเนินธุรกิจ

 บริษัทได้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการที่บริษัทได้กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
โดยติดตามให้เกิดการปฏิบัติตามการกำากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
 ในการกำากับดูแลกิจการ

1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำาคัญกับหลักการกำากับดูแลกิจการ โดยคาดหวังให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทมีการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัท และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงเห็นควรจัดทำานโยบายเกี่ยวกับ
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใด ๆ ในการดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้อง
เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทำาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยกำาหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึง
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มี
อำานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ โดยมีหลักการสำาคัญดังต่อไปนี้
 1. คณะกรรมการบริษัท กำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำาหนดด้วยความรอบคอบภายในหลักการ
ของเหตุผล และความเป็นอิสระต่อกัน มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำารายการ และคำานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)
 2. บริษัทยึดมั่นในแนวปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจ ต้องดำาเนินธุรกิจที่ทำาให้เกิดความโปร่งใสในการดำาเนินงาน 
และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สิน และธำารงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทและเชื่อมั่นในการให้ความยุติธรรม
ต่อทุกฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และขจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์
สุจริต อย่างมีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน 
 3. บริษัทมีนโยบายกำาหนดให้การเข้าถึงข้อมูล หรือการล่วงรู้ข้อมูลของฝ่ายงาน และพนักงานจะต้องอยู่บน
หลักการในเร่ืองความจำาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ี และต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตลอดระยะเวลา
ปฏิบัติงานให้แก่บริษัท และภายหลังพ้นจากการปฏิบัติงานแล้ว กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูล
ภายใน หรือข้อมูลท่ีถือว่าเป็นความลับของบริษัทให้แก่บุคคลใด ๆ ไม่ว่าทางใด เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำานาจแล้วเท่าน้ัน
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 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รับทราบ และตกลงปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการ
ท่ีอาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจะต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเร่ืองท่ีมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ขอความร่วมมือให้กรรมการ
บริษัทปฏิบัติตามนโยบายในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้กรรมการบริษัทแจ้งต่อ 
ที่ประชุมเพ่ือออกจากห้องประชุมและงดออกเสียง หรืองดให้ความเห็นในวาระที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย
 2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องพึงละเว้นการประกอบการดำาเนินการ หรือลงทุนประกอบธุรกิจใด ๆ
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการแข่งขันหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และพึงละเว้นการถือหุ้น
การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือท่ีปรึกษาในกิจการท่ีประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกัน หรือกิจการท่ีเป็นคู่แข่งทางการค้า
ของบริษัท
 ทั้งนี้สามารถถือหุ้นการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในองค์กรอื่นใด หากการถือหุ้นหรือการดำารง
ตำาแหน่งนั้น ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท
 3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องเปิดเผยธุรกิจหรือกิจการท่ีประกอบข้ึนเป็นส่วนตัวหรือกับครอบครัว
หรือญาติ พ่ีน้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ ที่มีผลประโยชน์อันจะมีผลกระทบให้เกิดการขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจได้ เช่น 
การร่วมลงทุน หรือมีผลประโยชน์กับคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท การดำารงตำาแหน่งใด ๆ หรือแม้แต่เป็นที่ปรึกษา
ของคู่ค้าที่ทำาธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท เป็นต้น
 4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบาย
ต่าง ๆ  ของบริษัท โดยต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือของลูกค้า โดย
อาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ซึ่งทำาให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือไม่เสียหายก็ตาม 
รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด และต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของ
ตนเอง หรือบุคคลในครอบครัวของตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่เบี่ยงเบนไปจากหลักการ การกระทำาการใด ๆ ต้อง
คำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น
 5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ใช้หรือยอมให้ผู้อื่นใช้ตำาแหน่งหน้าที่ของตน ทั้งโดยทางตรง 
หรือทางอ้อมเพ่ือแสวงหาประโยชน์จากบริษัท
 6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องรับทราบถึงการดำาเนินการใด ๆ เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยง 
ต้องปฏิบัติตามนโยบายการทำารายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวโยงของบริษัทและปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 7. บริษัทมีนโยบายกำาหนดให้ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย หรือรักษาการผู้จัดการฝ่ายของแต่ละฝ่ายงาน มีหน้า
ที่และความรับผิดชอบในการกำากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในฝ่ายงานให้เป็นไปตามนโยบายนี้
 8. บริษัทมีนโยบายกำาหนดให้ สำานักงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายใน 
มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบ กำากับดูแล และประเมินความเพียงพอในการควบคุมการปฏิบัติงาน และระบบควบคุม
ภายในของแต่ละสายงานให้เป็นไปตามนโยบายนี้
 9. คณะกรรมการบริษัทกำากับดูแลให้บริษัท และฝ่ายจัดการทำาการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1 One Report)
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2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายและแนวปฏิบัติดูแลเรื่องกรรมการและผู้บริหารในการนำาข้อมูลภายในของ
บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ดังนี้
 1. บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทและ/หรือข้อมูลภายในที่
เป็นสาระสำาคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง
1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมูลภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และ 24 ช่ัวโมงหลังจากการเปิดเผยงบการเงิน
หรือข้อมูลสารสนเทศที่สำาคัญต่อสาธารณชน ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญนั้นต่อบุคคลอื่นรวมถึงคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย
 3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
ซ่ึงกำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 241 "ในการซ้ือหรือขายซ่ึงหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลใดทำาการซื้อหรือขาย
หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอ่ืน ซ้ือ หรือขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอ ขาย ซ่ึงหลักทรัพย์ จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ท่ีซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในประการท่ีน่าจะเป็น
การเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่
ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้มาในตำาแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่ว่าการกระทำาดังกล่าวจะกระทำาเพ่ือ
ประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำาข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพ่ือให้ผู้อื่นกระทำาดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์
ตอบแทน" และรวมถึงต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำาหนด กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 4. ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องมีการเปล่ียนแปลงจำานวนหลักทรัพย์ของบริษัท
ท่ีตนเองถืออยู่ จะต้องแจ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำาการนับจากวันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนดังกล่าว
 5. ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าได้กระทำาผิด บริษัทจะพิจารณาดำาเนินการลงโทษทางวินัย ได้แก่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือน
เป็นหนังสือ ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง และเลิกจ้างตามลำาดับ รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้ง
ทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญต่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยยึดม่ันในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงให้ความสำาคัญกับการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น โดยกำาหนดแนวทางปฏิบัติและส่งเสริมบุคลากรทุกระดับในการมีส่วนร่วมกับการต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ทุกรูปแบบ
 บริษัทได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective 
Action Coalition) เมื่อไตรมาสที่ 1/2563 ที่ผ่านมา และได้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
(Anti-corruption Policy) อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้สอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน ซ่ึงได้รับการอนุมัติ
โดยคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยทุกคนยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีในการกำาหนดนโยบาย และกำากับดูแลให้มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทได้เข้าใจ และตระหนักถึงความสำาคัญในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น ตลอดจนรับทราบการแจ้งเบาะแสการกระทำาอันทุจริตคอร์รัปชั่นที่บุคลากรในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง
 2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการสอบทาน ระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน
ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงมีหน้าที่และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการกำากับดูแล สอบทานระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทให้มีการนำาไปปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ
 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการกำากับดูแลและสนับสนุน ให้มีการดำาเนินงานเพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนประเมิน จัดทำามาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยง
จากการดำาเนินงานทุกกระบวนการ เพ่ือใช้ในการกำาหนดนโยบาย ทบทวนมาตรการต่าง ๆ ให้เพียงพอและเหมาะสม
 4) คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่ในการทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการและนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนกำากับและ
ติดตามให้ทุกหน่วยงานภายในกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด
 5) ผู้บริหาร มีหน้าท่ีในการกำาหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน และส่ือสารให้บุคลากรและผู้ท่ีเก่ียวข้อง
รับทราบ หรือดำาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 6) ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น แนวทางปฏิบัติที่กลุ่มบริษัทได้กำาหนดไว้ และสอดคล้องกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มั่นใจว่า
ระบบต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมีความเหมาะสมเพียงพอและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 7) พนักงานบริษัท มีหน้าท่ีในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน และต้องไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับ
การทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 8) คณะทำางาน คือ คณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่ในการกำากับ
ดูแลและสนับสนุนให้มีการดำาเนินงานเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนประเมิน
จัดทำามาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการดำาเนินงานในทุกส่วนของกลุ่มบริษัท
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 รวมถึงบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงในการดำาเนินงานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น และการ
ดำาเนินการเพ่ือป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นสอดคล้องตามนโยบายฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1) สื่อสาร ให้ความรู้ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำาคัญและมีจิตสำานึกในการต่อ
ต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยสื่อสารผ่านช่องทาง และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น คู่มือจริยธรรมธุรกิจ คู่มือพนักงาน กิจกรรมการแถลงนโยบายประจำาปี และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 
เป็นต้น และบริษัทยังมีการส่ือสารนโยบายฯแก่ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางการค้า และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทางธุรกิจ รวมถึง
เชิญชวนบริษัทคู่ค้า/ลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปช่ัน โดยเผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์บริษัท และผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น 
 2) กำาหนดแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้ ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล 
กระบวนการทบทวนข้อตกลงงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการส่งมอบงาน กระบวนการขออนุญาตต่าง ๆ 
และกระบวนการเบิกเงินค่ารับรอง หรือค่าการกุศล รวมถึงการรับและให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น โดย
กำาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทำาความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนำาไปใช้ปฏิบัติใน
กิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ 
แนวปฏิบัตินี้
 3) บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีแจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเร่ืองการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและกลุ่มบริษัท รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธต่อการกระทำา โดยใช้มาตรการคุ้มครอง
ผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปช่ัน ตามท่ีกำาหนดไว้ในนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น    
 4) ผู้ท่ีกระทำาการทุจริตคอร์รัปช่ัน ถือเป็นการกระทำาผิดตามข้อบังคับเก่ียวกับการทำางานว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลสำาหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำาหนดไว้รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หาก
การกระทำานั้นผิดกฎหมายด้วย
 5) บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำาเนินงานอย่างสม่ำาเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง
ของกฎหมายและสภาพการดำาเนินธุรกิจ ตลอดจนจัดให้มีการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้
หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ

 ทั้งนี้บริษัทได้มีการติดตามตรวจสอบการดำาเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและแนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องนั้นถูกดูแลโดยคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมอบหมายให้บริษัท มาซาร์ส จำากัด ได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ทำาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการดำาเนินงานภายในของบริษัททุกกระบวนการ
รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีความถี่ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยรายงานผลการดำาเนินงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

 นอกจากนี้ในปี 2564 บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติเพ่ือการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้ร่วม
กิจกรรมกับหน่วยงาน CAC ในการจัดทำาข้อคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่นจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (CEO) ในหัวข้อ "คอร์รัปชั่นและ Covid-19"
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 รวมถึงประกาศ "นโยบายการงดให้และรับของขวัญ" ในช่วงเทศกาลปีใหม่และโอกาสอื่น ๆ โดยได้สื่อสารให้
พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางอีเมลและเว็บไซต์ของบริษัท

4. การรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
 ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อ
ร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำาที่ทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือหลัก
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ผ่านคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทได้ โดยข้อมูลการร้อง
เรียนและเบาะแสท่ีแจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซ่ึงคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีจะส่ังการให้ตรวจสอบ
ข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยบริษัทมีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ 
ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
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     •   แจ้งผ่านอีเมลของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
  E-mail : independentdirector@eastern-groups.com
     •  แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com หัวข้อ "ช่องทางการร้องเรียน"
     •  แจ้งผ่านไปรษณีย์ปิดผนึก ถึง ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
  บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) 
  ที่ตั้ง สำานักงานสาขากรุงเทพมหานคร เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
  กรุงเทพมหานคร 10240
     •  แจ้งผ่าน "กล่องรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น" 
  (ตั้งอยู่ภายในบริษัท : เปิดกล่องได้เฉพาะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือเลขานุการคณะกรรมการ
  กำากับดูแลกิจการที่ดี หรือเลขานุการบริษัท)

 สำาหรับบุคลากรของบริษัทสามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้
โดยตรง ทาง E-mail ในระบบของบริษัท หรือจะสื่อสารโดยตรงกับผู้บริหารระดับสูง
 เมื่อบริษัทได้รับข้อร้องเรียนจะดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะทำางานด้านการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น หรือคณะทำางาน CAC หากพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดทุจริต
คอร์รัปชั่น หรือเกี่ยวข้องกับการขัดแย้งผลประโยชน์ของบริษัท คณะทำางาน CAC จะดำาเนินการส่งรายงานผลการ
สอบสวนต่อคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือพิจารณาเร่ืองร้องเรียนและดำาเนินการตามระเบียบวินัยของบริษัท
และ/หรือตามบทลงโทษของกฏหมายต่อไป โดยในปี 2564 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
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 ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่าน
เข้าร่วมการประชุมครบทุกคร้ัง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รายงานผล
การประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน ดังนี้

 • ดร.พงศ์ศักติฐ์  เสมสันต์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
     เข้าร่วมการประชุม 4/4 ครั้ง
 • พล.อ.อ.บุรีรัตน์  รัตนวานิช กรรมการตรวจสอบ
     เข้าร่วมการประชุม 4/4 ครั้ง
 • ดร.เปรมวดี  ฟองศิริ  กรรมการตรวจสอบ
     เข้าร่วมการประชุม 4/4 ครั้ง

 ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลเพ่ิมเติม
ในประเด็นที่สำาคัญ เพ่ือให้การตรวจสอบและการสอบทานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังจัดให้
มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมจำานวน 1 ครั้ง เพ่ือหารืออย่างเป็นอิสระในการปฏิบัติที่มี
ความสำาคัญในการจัดทำางบการเงิน ข้อคิดเห็น ขอบเขต แผนงานและแนวทางการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

 ในปี 2564 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีสรุปสาระสำาคัญดังนี้
 (1) การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการของบริษัท
 (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม
     คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 (3) พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่องบการเงินประจำาปี และรายไตรมาสของบริษัท เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม
     คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
 (4) รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี และรายไตรมาสของบริษัท เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
     บริษัทรับทราบ
 (5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2564 เพ่ือเสนอต่อ
     ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี เพ่ืออนุมัติตามลำาดับ โดยคณะกรรมการ
     ตรวจสอบเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งต้ังบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอรส์ เอบีเอเอส จำากัด 
     เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี 2564 และมีค่าสอบบัญชีท่ีเสนอขออนุมัติสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
     2564 เป็นเงินไม่เกิน 3,613,000 บาท (ไม่มีค่าบริการอื่น)
 (6) พิจารณาให้ความเห็นการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือทำาหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และ
     แผนการตรวจสอบภายใน ประจำาปี 2564 เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
 (7) รับทราบและให้ความเห็นต่อรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
     ของบริษัท และติดตามผลการตรวจสอบภายใน เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
 (8) พิจารณาให้ความเห็นแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 
     31 ธันวาคม 2563

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 ในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 จำานวนคร้ังการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
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 (9)  รับทราบและได้ให้ความเห็นชอบต่อการทำารายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีเก่ียวโยง
      เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
 (10) พิจารณาให้ความเห็นนโยบายด้านภาษีของบริษัทและบริษัทย่อย
 (11 ) พิจารณาให้ความเห็นการทบทวนคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct)
 (12) พิจารณาอนุมัติการกำาหนดแผนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำาปี 2565
 (13) การประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำาปี 2564
 (14) การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร เพ่ือหารือผู้สอบบัญชีเก่ียวกับแผนการตรวจสอบบัญชี
      ระบบการควบคุมภายใน การร้องเรียน และการทุจริต ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้สอบบัญชี
      และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

 (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
     ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเข้าร่วมการประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.75 ของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้
รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงแต่ละท่าน ดังนี้

 • ดร.ศิริเดช คำาสุพรหม     ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
      เข้าร่วมการประชุม 8/8 ครั้ง
 • ดร.เปรมวดี ฟองศิริ   กรรมการบริหารความเสี่ยง 
      เข้าร่วมการประชุม 8/8 ครั้ง
 • นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
      เข้าร่วมการประชุม 8/8 ครั้ง
  • นางสาวกัญณฐา ธนัญวรัณกร  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
      เข้าร่วมการประชุม 8/8 ครั้ง
  • นางสาวประไพ พิมพา   กรรมการบริหารความเสี่ยง 
      เข้าร่วมการประชุม 8/8 ครั้ง
  • นายลือนาท คล้ายสมบัติ   กรรมการบริหารความเสี่ยง 
      เข้าร่วมการประชุม 7/8 ครั้ง
  • นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
      เข้าร่วมการประชุม 6/8 ครั้ง
  • นายณัฐวัฒน์ หลวงวิเศษ  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
      เข้าร่วมการประชุม 7/8 ครั้ง

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

8.3.1 จำานวนคร้ังการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

หมายเหตุ : นายณัฐวัฒน์ หลวงวิเศษ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง มีผลเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2564
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 (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
     ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านเข้าร่วมการประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
ทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละท่าน ดังนี้

 • พล.อ.อ.บุรีรัตน์  รัตนวานิช    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
      เข้าร่วมการประชุม 2/2 ครั้ง
 • ดร.เปรมวดี  ฟองศิริ   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
      เข้าร่วมการประชุม 2/2 ครั้ง
 • นางสาวชุติกา  สุทธิกาญจนังกูร  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
      เข้าร่วมการประชุม 2/2 ครั้ง

 (3) คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
     ในปี 2564 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีทุกท่านเข้าร่วมการประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการท่ีดี และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกคร้ัง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีแต่ละท่าน ดังนี้

 • ดร. ศิริเดช  คำาสุพรหม     ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
      เข้าร่วมการประชุม 4/4 ครั้ง
 • ดร. เปรมวดี  ฟองศิริ   กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
      เข้าร่วมการประชุม 4/4 ครั้ง
 • นางสาวชุติกา  สุทธิกาญจนังกูร  กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
      เข้าร่วมการประชุม 4/4 ครั้ง
 • นางสาวประไพ พิมพา   กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
      เข้าร่วมการประชุม 4/4 ครั้ง
 • นายจิระศักดิ์  ไกรหมื่นไวย  กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
      เข้าร่วมการประชุม 4/4 ครั้ง
 • นางสาวศิริภรณ์  แก้วสิทธิ์  กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
      เข้าร่วมการประชุม 4/4 ครั้ง
 • นายณัฐวัฒน์  หลวงวิเศษ  กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
      เข้าร่วมการประชุม 4/4 ครั้ง

หมายเหตุ : นายณัฐวัฒน์ หลวงวิเศษ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี มีผลเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2564

 นายจิระศักด์ิ ไกรหม่ืนไวย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี มีผลเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2565
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 (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
     ในปี 2564 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีสรุปสาระสำาคัญดังนี้

    (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม
        คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
    (2) พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการลงทุนใหม่ของบริษัทเพ่ือเป็นการรองรับการขยาย
        การลงทุนในธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัท
    (3) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด 
        ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพ่ือประกอบธุรกิจจำาหน่าย ติดต้ังและบริการหลังการขายสินค้า และอุปกรณ์
        ที่เกี่ยวข้องกับระบบสูบน้ำา
    (4) พิจารณาแต่งตั้งคณะทำางานการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้การดำาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
        ของกลุ่มบริษัทครอบคลุมทุกกระบวนการและมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานให้สอดคล้องเป็นไปตาม
        นโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง
    (5) การติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยเพ่ือนำาเสนอ
        ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำาทุกไตรมาส
    (6) พิจารณาประเด็นความเส่ียงใหม่ ซ่ึงเป็นความเส่ียงอันเกิดจากผลกระทบทางธุรกิจจากการแพร่ระบาด
        ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้
    (7) การติดตามและกำาหนดมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 
        พร้อมท้ังแนวทางการปฎิบัติภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรน่า 2019 (โควิด-19)
        และสื่อสารให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเพ่ือนำาไปปฎิบัติอย่างเคร่งครัด
    (8) พิจารณาอนุมัติการกำาหนดแผนการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำาปี 2565
    (9) การประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำาปี 2564

 (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
     ในปี 2564 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีสรุปสาระสำาคัญดังนี้

    (1)  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่ง 
        ตามวาระ ประจำาปี 2564 โดยให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือ
        เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตาม
        วาระจำานวน 4 ท่าน ได้แก่ ดร.ศิริเดช คำาสุพรหม นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร นางสาวกัญณฐา 
        ธนัญวรัณกร (เดิมช่ือนางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร) และนางสาวประไพ พิมพา กลับเข้าเป็นกรรมการอีก
        วาระหนึ่ง
    (2) พิจารณาการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำาปี 2564 โดยให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
        บริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 พิจารณาอนุมัติ
        การกำาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำาปี 2564 
        จำานวนเงินไม่เกิน 4.80 ล้านบาท
    (3) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำาหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำาปี 2564
    (4) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำาถาม เสนอระเบียบวาระการประชุม
        สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

8.3.2 ผลการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
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    (5) พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
    (6) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
    (7) พิจารณากำาหนดแบบประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
        ประจำาปี 2565
    (8) พิจารณากำาหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์การประเมินผลของผู้บริหารและพนักงาน ประจำาปี 2565
    (9) การติดตามความคืบหน้าการดำาเนินงานตามแผนสืบทอดตำาแหน่ง (Successor Plan) ของบริษัท
    (10) พิจารณาอนุมัติการกำาหนดแผนการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำาปี 2565
    (11) การประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำาปี 2564

 (3) คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
     ในปี 2564 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีสรุปสาระสำาคัญดังนี้

    (1) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีทดแทน
    (2) พิจารณาเห็นชอบการทบทวนและแก้ไขนโยบายกำากับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ
    (3) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท
    (4) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
    (5) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนและแก้ไขนโยบายการลงทุนและการควบคุมกำากับดูแล บริษัทย่อย
        บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
    (6) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนและแก้ไขนโยบายการกำากับดูแล ป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
        ของบริษัท
    (7) พิจารณาและรับทราบแผนการดำาเนินการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ประจำาปี 2564          
    (8) พิจารณาและรับทราบผลการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ประจำาปี 2563 และราย
        ไตรมาสของปี 2564
    (9) พิจารณาและรับทราบความคืบหน้าการดำาเนินงานด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) เป็นประจำา
        ทุกไตรมาส
    (10) พิจารณาอนุมัติการกำาหนดแผนการประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี ประจำาปี 2565
    (11) การประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี ประจำาปี 2564
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 บริษัทให้ความสำาคัญกับการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tredway Commission) เพ่ือให้มั่นใจว่า การดำาเนินการต่าง ๆ 
มีระบบที่ดีจะสามารถป้องกัน บริหาร หรือจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นอย่างดี 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่ง
เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทตาม
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กำาหนด ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และจากการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเพ่ิมเติม 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ
ของบริษัทอย่างคุ้มค่า การรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้และทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและ
กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทรวมถึงการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

 ระบบควบคุมภายในของบริษัทประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
 
 (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
     บริษัทได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมเอื้ออำานวยให้มีระบบควบคุมภายในเป็นไปตามที่บริษัทมุ่งหวังโดยกำาหนดให้มี
นโยบายการกำากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) คู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) การจัดโครงสร้าง
องค์กร การกำาหนดอำานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำาเนินงานและธุรกรรมต่าง ๆ  เพ่ือให้ฝ่ายบริหารดำาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการถ่วงดุลระหว่างกันและส่ือสารให้พนักงานเข้าใจในทิศทางเดียวกันอย่างท่ัวถึง ท้ังน้ียังคงสนับสนุน
การเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อันเป็นการเชื่อมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่น
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการกำาหนดแผนพัฒนาบุคลากร แผนการสืบทอดตำาแหน่งงานที่สำาคัญ (Succession Plan) 
และจัดให้มีโครงการพัฒนาผู้บริหาร (Leadership Develop Program) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     บริษัทจัดให้มีการผลักดันแนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีดี โดยส่งเสริม
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทกำาหนด มีหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ
กำากับดูแลให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานท่ีกำาหนดไว้ และฝ่ายตรวจสอบภายในทำาหน้าท่ีตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ  (Third line)
ในการดำาเนินการควบคุมภายในอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 
 (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
       บริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงประกาศให้พนักงาน ทุกคนรับทราบและ
ถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน
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     บริษัทได้นำากรอบการบริหารความเส่ียงตามหลัก COSO ERM เป็นแนวทางบริหารจัดการความเส่ียงท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีการจัดทำาและวิเคราะห์ความเสี่ยงการดำาเนินงานธุรกิจทั้งระดับองค์กร 
(Corporate Risk) ระดับหน่วยปฏิบัติงาน (functional Risk) และในระดับของโครงการต่าง ๆ (Project Risk) โดยประเมิน
ถึงความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตการคอร์รัปชั่น การทำาให้สูญเสีย
ทรัพย์สิน พร้อมกำาหนดแผนมาตรการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพ่ือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ และ
กำาหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลดำาเนินการบริหารความเส่ียงในทุกไตรมาส หรือมีการเปล่ียนแปลงท่ีกระทบความเส่ียงสำาคัญ
กับคณะกรรมการบริหารความเส่ียงผู้บริหารสายงาน มีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลและประเมินความเส่ียงของบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ
และบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำาคัญให้แน่ใจว่า มีการจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรการและแผนทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ  
และพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในขอบเขตงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ 

 (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
     บริษัทจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุผลตามเป้าหมายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำาหนดนโยบาย คู่มือการทำางาน ขั้นตอน
การปฏิบัติงานรวมถึงท่ีเก่ียวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรและปฏิบัติงานได้จริง จัดเก็บรวบรวมในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
บนระบบของบริษัท ซึ่งควบคุมตามมาตรฐานของระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001 
     บริษัทมีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ นโยบายการกำากับดูแลป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของ
บริษัท นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการบัญชี นโยบายการทำาระหว่างกัน และกรอบอำานาจการอนุมัติ 
เป็นต้น ซึ่งควบคุมความปลอดภัยของการใช้ข้อมูลต่าง ๆ เช่น การอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูล และหน้าที่การ
ดูแลจัดเก็บจัดทรัพย์สิน 
     บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้เป็นไปตามกลยุทธ์ กรอบนโยบาย
และแนวปฏิบัติของบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ นอกจากน้ีมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและปรับปรุงข้อมูลตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสมอ 
โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
     บริษัทให้ความสำาคัญในคุณภาพของระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายใน
สามารถดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล โดยพัฒนาระบบงานต่าง ๆ  เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น ระบบจัดเก็บควบคุม
เอกสาร (E-ISO) ระบบการอนุมัติและติดตามงาน (ETA-INFO) และระบบรองรับงานบุคคล (Power app) เป็นต้น รวมถึง
มีการทบทวนนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ นโยบายการกำากับดูแลป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 
และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น อย่างต่อเนื่องทุกปีหรือมีการเปลี่ยนแปลงสำาคัญ และมีการสื่อสารของ
ผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยนำาส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุมให้ล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้กรรมการบริษัทพิจารณาข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ 
และจัดเก็บเอกสารสำาคัญทั้งในรูปแบบกระดาษและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
     บริษัทจัดให้มีการติดตามและประเมินผลความเพียงพอการควบคุมภายในและกำาหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
โดยให้ผู้บริหารสายงานและผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับทำาหน้าที่ในการดูแลและติดตามระบบการทำางานภายในหน่วยงานที่ตน
รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานที่บริษัทกำาหนด
    ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ทำาหน้าที่กำากับ ติดตาม และอำานวย
ความสะดวกกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท (Outsource) ในการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบที่ได้รับเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ยังทำาหน้าที่ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในโดยสื่อสารให้ผู้บริหารได้รับทราบ 
เพ่ือดำาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท (Outsource) เพ่ือเป็นการป้องกันความ
เสียหายและลดความเส่ียงของทรัพย์สินของบริษัทและให้ผู้บริหารเช่ือม่ันว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีประสิทธิภาพ
เพียงพอและเหมาะสม และได้แต่งต้ังให้ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในทำาหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ในการ
สนับสนุนงานให้บรรลุเป้าหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ
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     ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 คร้ังท่ี 1/2564 ได้แต่งต้ังบริษัท มาซาร์ส จำากัด
ให้ทำาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท (Outsource) ซึ่ง บริษัท มาซาร์ส จำากัด ได้มอบหมายให้ นางสาวจันทร์เพ็ญ 
กสิกิจนำาชัย เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท (Outsource) ตามสัญญาการให้บริการ
ด้านการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบในคุณสมบัติของบริษัท มาซาร์ส จำากัด และ นางสาวจันทร์เพ็ญ
กสิกิจนำาชัย ว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ี เน่ืองจากมีความเป็นอิสระและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ
ภายใน ในธุรกิจที่หลากหลาย 
     และได้แต่งตั้งให้นางสาวจันทร์เพ็ญ กสิกิจนำาชัย เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เพ่ือประเมิน 
ตรวจสอบ สอบทาน และติดตามผลการควบคุมภายในของบริษัทและให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม 
โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายในของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
     จากผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำาปี 2564 ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำาคัญเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายใน นอกจากน้ีบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ทบทวนและ
ประเมินระบบควบคุมภายในทางการบัญชีของบริษัทได้รายงานว่าไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสำาคัญท่ีมีผลกระทบงบการเงิน
ของบริษัทจากการตรวจสอบงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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 คณะกรรมการบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาการเปิดเผยและ
การนำาเสนองบการเงินของบริษัท รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำาขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
การบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป โดยใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการเลือกใช้นโยบายบัญชี การประมาณการท่ีเก่ียวกับรายงาน
ทางการเงินท่ีเหมาะสมและเพียงพอ รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือให้
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างสูงสุด  

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ เพ่ือทำาหน้าท่ีสอบทาน
นโยบายการบัญชีและดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองน้ี
ปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One 
Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แล้ว 

 งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำากัด ซ่ึงได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินงานที่ผิดปกติอย่าง
มีสาระสำาคัญ ในการนี้ความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏอยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แล้ว 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัทสำาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความเชื่อถือได้
ตามมาตรฐานการรายงานการทางเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(ดร.พงศ์ศักติฐ์  เสมสันต์) 

ประธานกรรมการ

(นายไรวินท์  เลขวรนันท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน ประจำาปี 2564
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ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด
(มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
และผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำาหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
 • งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
 • งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
 • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ
   สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
 • งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
 • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและ
   หมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อกำาหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่อง การรับรู้รายได้จากสัญญา
งานบริการด้านวิศวกรรม เป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบและได้นำาเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสำาหรับเรื่องนี้

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด (มหาชน)

ความเห็น

งบการเงินท่ีตรวจสอบ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

เร่ืองสำาคัญในการตรวจสอบ
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การรับรู้รายได้จากสัญญางานบริการด้านวิศวกรรม

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.16 เรื่อง การรับรู้
รายได้ และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ประมาณการ
ทางบัญชีที่สำาคัญ และการใช้ดุลยพินิจ 

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากสัญญาบริการด้านวิศวกรรมตลอด
ช่วงเวลาหน่ึง ตามระดับความคืบหน้าของงานท่ีทำาเสร็จตาม
สัญญา โดยจะพิจารณาเกณฑ์การวัดอัตราส่วนงานท่ีสำาเร็จ
ตามเงื่อนไขและลักษณะงานที่ระบุในสัญญาที่ทำากับลูกค้า
แต่ละฉบับ 

ข้าพเจ้าให้ความสำาคัญในการตรวจสอบในเร่ืองการรับรู้รายได้
เนื่องจาก

1. การรับรู้รายได้มีการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารเกี่ยวกับการ
  ระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา การเลือกใช้วิธีการวัด
  อัตราส่วนงานที่สำาเร็จของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติระหว่าง  
  วิธีปัจจัยนำาเข้า และวิธีผลผลิต การประมาณการต้นทุน
  โครงการทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจนกระทั่งโครงการ
  แล้วเสร็จ รวมถึงการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
  เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีผลต่อการคำานวณอัตราส่วนของ
  การรับรู ้รายได้สำาหรับโครงการที่บันทึกรายได้ตามวิธี
  ปัจจัยนำาเข้า 

2. รายได้จากสัญญางานบริการด้านวิศวกรรม สำาหรับปี
  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นจำานวนที่มีสาระ
  สำาคัญมากถึงร้อยละ 32.6 ของรายได้รวมในงบการเงิน
  รวม

ข้าพเจ้าทำาความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีทางบัญชี รวมถึง
ระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรายได้ตาม
สัญญา และการจัดทำางบประมาณต้นทุนโครงการทั้งหมด
ของแต่ละสัญญา รวมไปถึงรายการท่ีเก่ียวข้องกับดุลยพินิจ
ของผู้บริหารและการประมาณการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ 
ข้าพเจ้าได้ทดสอบการควบคุมภายในที่สำาคัญของวงจร
รายได้และลูกหนี้ และวงจรรายจ่ายและเจ้าหนี้ 

ข้าพเจ้าอ่านและทำาความเข้าใจเน้ือหาของสัญญาท่ีทำาการสุ่ม
ตรวจสอบ เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการระบุภาระท่ีต้อง
ปฏิบัติในสัญญา ขั้นตอนในการกำาหนดราคาของรายการ 
การปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวม
อยู่ในสัญญา และการเลือกใช้วิธีการวัดอัตราส่วนงานท่ีสำาเร็จ
ของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติ

ข้าพเจ้าสุ่มตรวจการรับรู้รายได้จากงานบริการด้านวิศวกรรม
ตามวิธีปัจจัยนำาเข้าและวิธีผลผลิตตามลำาดับโดยวิธีดังต่อไปน้ี 

1) วิธีปัจจัยนำาเข้า 
   - ตรวจต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นในระหว่างปีกับใบแจ้งหนี้
     หรือใบเสร็จรับเงิน รวมถึงประมาณการต้นทุนท่ีเกิดข้ึน
     แต่ยังไม่ได้รับการเรียกเก็บเงินจากผู้ขายหรือผู้รับเหมา
     เช่น การตรวจตัดยอดซื้อในช่วงสิ้นปีเพ่ือประเมินว่า
     การซ้ือสินค้าและบริการที่ได้รับได้ถูกบันทึกบัญชีอย่าง
     ถูกต้องและครบถ้วน
   - เปรียบเทียบประมาณการต้นทุนโครงการทั้งหมดที่
     คาดว่าจะเกิดขึ้นจนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จกับ
     ประมาณการต้นทุนของโครงการท่ีได้รับการอนุมัติจาก
     ผู้บริหารและผู้จัดการโครงการ
   - ทดสอบการคำานวณอัตราส่วนของการรับรู ้รายได้
     และจำานวนรายได้ที่รับรู้
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2) วิธีผลผลิต
   - ตรวจสอบเอกสารประกอบการคำานวณอัตราส่วนงาน
     ที่ปฏิบัติแล้วเสร็จและโอนให้กับลูกค้า ได้แก่ เอกสาร
     การรับงานจากลูกค้า 
   - ทดสอบการคำานวณอัตราส่วนของการรับรู้รายได้และ
     จำานวนรายได้ที่รับรู้

ข้าพเจ้าตรวจสอบความเพียงพอในการตั้งประมาณการ
ผลขาดทุนของงานโครงการ โดยเปรียบเทียบราคาตาม
สัญญาของงานโครงการกับประมาณการต้นทุนโครงการ
ทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จ 
และสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดข้ึนรวมถึงอ่านสัญญาและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

ข้าพเจ้าพบว่า หลักเกณฑ์และวิธีการรับรู้รายได้จากสัญญา
งานบริการด้านวิศวกรรมมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม
ตามเอกสารหลักฐานสนับสนุน

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงาน
ประจำาปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืน และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือม่ัน
ต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอ่ืนมีความขัดแย้งท่ีมีสาระสำาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลอ่ืน



208

กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามท่ีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจำาเป็น เพ่ือให้สามารถ
จัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการ
และบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำาเนินงาน 
หรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของ
กลุ่มกิจการและบริษัท

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นใน
ระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่า
มีสาระสำาคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต 
และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

   • ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
     เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ
     ความเส่ียงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  
     ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก
     ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ
     แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
   • ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
     สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
     กิจการและบริษัท
   • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
     การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยกรรมการ 

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
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   • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐาน
     การสอบบัญชีท่ีได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
     ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำาเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้า
     ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกต
     ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 
     ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงาน
     ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้อง
     หยุดการดำาเนินงานต่อเนื่อง 
   • ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย 
     ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูล
     โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
   • ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
     ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุม
     ดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำาคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผล
ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า
ขาดความเป็นอิสระ

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสำาคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้
ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์
ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการส่ือสารดังกล่าว 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด

นันทิกา  ลิ้มวิริยะเลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358
กรุงเทพมหานคร
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
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งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบแสดงสถานะการเงิน
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564
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งบแสดงสถานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564
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งบแสดงสถานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564
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งบกระแสเงินสด
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564
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หมายเหตุประกอบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)

1 ข้อมูลทั่วไป

2 เหตุการณ์สำาคัญระหว่างปีที่รายงาน

3 เหตุการณ์สำาคัญระหว่างปีที่รายงาน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) ("บริษัท") เป็นบริษัทมหาชนจำากัด และเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้

59/21-22 หมู่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำาบลบางกุ้ง อำาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัทมีสำานักงานสาขาตามที่อยู่ดังนี้

88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า "กลุ่มกิจการ"

กลุ่มกิจการดำาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับงานบริการด้านบริหารจัดการแรงงานและข้อมูล บริการติดตั้งระบบวิศวกรรมไฟฟา้
บริการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม ธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน และธุรกิจจำาหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

สืบเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ("การระบาดของ COVID-19") ผู้บริหารประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าว
ไม่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผลการดำาเนินงานของกลุ่มกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงแม้รายได้
จากงานบริการด้านบริหารจัดการจะลดลงตามภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยรวม แต่กลุ่มกิจการยังสามารถปฏิบัติ
งานวิศวกรรมและงานด้านบริหารจัดการแรงงานส่วนท่ีเหลืออยู่ภายใต้สัญญาท่ีทำากับลูกค้าไว้ก่อนเกิดการระบาดของโควิด 19
ได้โดยส่วนใหญ่ ผู้บริหารคาดการณ์ว่าผลกระทบดังกล่าวจะยังมีอยู่ในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ปัจจุบันมีความ
ไม่แน่นอนสูง ผู้บริหารได้ติดตามผลกระทบและแก้ไขสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ผู้บริหารเชื่อว่ากลุ่มกิจการยังมี
เงินสดและสินทรัพย์หมุนเวียนเพียงพอที่จะดำาเนินงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกำาหนดภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ
งบการเงิน ยกเว้นที่อธิบายไว้ในนโยบายบัญชี

การจัดทำางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทยกำาหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีท่ีสำาคัญ
และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำาขึ้นตามกระบวนการในการนำานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ 
กลุ่มกิจการเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือรายการที่มีความซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและ
ประมาณการที่มีนัยสำาคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 8

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564
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3.1 การจัดประเภทรายการใหม่

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงท่ีกลุ่มกิจการนำามาถือปฏิบัติสำาหรับรอบ  
     ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง

ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการเลือกเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้เร่ืองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ไม่เป็นสาระสำาคัญต่องบการเงิน อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการ
ได้เข้าทำาสัญญาเช่าท่ีมีสาระสำาคัญเพ่ิมข้ึน ดังน้ันกลุ่มกิจการจึงได้มีการจัดประเภทรายการใหม่สำาหรับตัวเลขเปรียบเทียบ
เพ่ือให้เปรียบเทียบได้และสอดคล้องกับลักษณะที่แท้จริงของรายการ ดังต่อไปนี้

- การวัดมูลค่า ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า
- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกำาไรขาดทุน
  เบ็ดเสร็จอื่น
- เร่ืองกิจการท่ีเสนอรายงานอาจเป็นกิจการเดียวหรือส่วนของกิจการหรือประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง 
  ซึ่งไม่จำาเป็นต้องเป็นกิจการตามกฎหมาย และ
- การตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

กรอบแนวคิดได้ปรับปรุงคำานิยามของสินทรัพย์และหน้ีสิน และเกณฑ์ในการรวมสินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงิน
รวมท้ังได้อธิบายให้ชัดเจนข้ึนถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ
ของกิจการ ความระมัดระวัง และความไม่แน่นอนของการวัดมูลค่าในการรายงานทางการเงิน

 ก) การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพ่ิมเติมหลักการใหม่และแนวปฏิบัติ
     ในเรื่องต่อไปนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทำาขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณี
ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
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4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือ
     หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ

• เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการกำาหนดกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สิน
  ทางการเงิน (รวมถึงหน้ีสินตามสัญญาเช่า) ซ่ึงเป็นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอ้างอิงและ เกณฑ์ใหม่
  ท่ีใช้ในการกำาหนดกระแสเงินสดตามสัญญาเทียบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจการจะไม่ต้องรับรู้ผลกำาไร
  หรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในงบกำาไรขาดทุนทันที ทั้งนี้ กิจการที่เป็นผู้เช่าตาม TFRS 16 ที่มี
  การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาเช่าเนื่องจากการเปลี่ยนเกณฑ์การกำาหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื่องจาก
  การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ก็ให้ถือปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติข้างต้นด้วย

• ผ่อนปรนให้กิจการยังสามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงสำาหรับรายการส่วนใหญ่ต่อไปได้ กรณีที่ความ
  สัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทั้งนี้ กิจการยังคง
  ต้องรับรู้ส่วนของความไม่มีประสิทธิผล

 ก) การปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอ้างอิงระยะท่ี 2 (การปรับปรุงระยะท่ี 2) มีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
    ฉบับที่ 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
    ฉบับที่ 16 (TFRS 16) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (TFRS 4) แนวปฏิบัติทางการบัญชีเรื่อง 
    เคร่ืองมือทางการเงินและการเปดิเผยข้อมูลสำาหรับธุรกิจประกันภัย กำาหนดมาตรการผ่อนปรนสำาหรับรายการท่ี
    อาจได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด 
    หรือผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของการป้องกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือมีการเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียอ้างอิง 

มาตรการผ่อนปรนที่สำาคัญของการปรับปรุงระยะที่ 2  ได้แก่ 

 ข) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ได้ให้คำานิยามของ "ธุรกิจ" ใหม่ 
    ซึ่งกำาหนดให้การได้มาซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจัยนำาเข้าและกระบวนการที่สำาคัญเป็นอย่างน้อยซึ่งเมื่อนำา
    มารวมกันมีส่วนอย่างมีนัยสำาคัญทำาให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต รวมทั้งปรับปรุงคำานิยามของ 
    "ผลผลิต" โดยให้ความสนใจในตัวของสินค้าและบริการท่ีให้กับลูกค้า และตัดเร่ืองการอ้างอิงความสามารถในการ
    ลดต้นทุนออกไป

 ค) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน
    ทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน ปรับเปลี่ยนข้อกำาหนดการบัญชีป้องกัน
    ความเสี่ยงโดยเฉพาะ เพ่ือบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ย
    อ้างอิง เช่น อัตราดอกเบ้ียอ้างอิงท่ีกำาหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากน้ี
    การปรับปรุงได้กำาหนดให้กิจการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเส่ียงท่ีได้รับผลกระทบ
    โดยตรงจากความไม่แน่นอนใดๆนั้น

 ง) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำาเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง 
    นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ปรับปรุงคำานิยามของ "ความมี
    สาระสำาคัญ" โดยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธิบายถึง
    การนำาความมีสาระสำาคัญไปประยุกต์ได้ชัดเจนขึ้นในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1

ผู้บริหารได้ประเมินแล้วว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงข้างต้นไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสำาคัญ
ต่อกลุ่มกิจการ
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TFRS 7 ได้กำาหนดให้เปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ

• ลักษณะและระดับของความเสี่ยงต่อกิจการจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
• กิจการมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างไร
• ความคืบหน้าของแผนในการเปลี่ยนไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น และวิธีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
  ดังกล่าวของกิจการในช่วงการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มกิจการไม่ได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงใหม่มาถือปฎิบัติก่อนวันบังคับใช้ และ
ประเมินว่ามาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ

5.1 การบัญชีสำาหรับงบการเงินรวม

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5 นโยบายการบัญชี

 ก) บริษัทย่อย

    บริษัทย่อยหมายถึงกิจการทั้งหมดที่กลุ่มกิจการมีอำานาจควบคุม กลุ่มกิจการมีอำานาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการ
    รับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน และสามารถใช้อำานาจเหนือผู้ได้รับ
    การลงทุนเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่
    วันท่ีกลุ่มกิจการมีอำานาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันท่ีกลุ่มกิจการสูญเสียอำานาจควบคุมในบริษัทย่อยน้ัน

    ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 ข) บริษัทร่วม

    บริษัทร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญแต่ไม่ถึงกับมีอำานาจควบคุมหรือมีการควบคุมร่วม 
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม

 ค) รายการระหว่างกันในงบการเงินรวม

    รายการ ยอดคงเหลือ และกำาไรท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก กำาไรท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง
    ในรายการระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทย่อยจะถูกตัดออกตามสัดส่วนท่ีกลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษัทย่อย ขาดทุน
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรายการนั้นจะมีหลักฐานว่า
    เกิดจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่โอน

     ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
     เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

     เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
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5.3 ลูกหนี้การค้า

5.4 สินค้าคงเหลือ

5.5 สินทรัพย์ทางการเงิน

 ก) การจัดประเภท

    กลุ่มกิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ตามลักษณะการวัดมูลค่า โดยพิจารณาจาก
    ก) โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเง่ือนไขของการ
    เป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่ ดังนี้
    • รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือผ่านกำาไรหรือขาดทุน)
    • รายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย

    กลุ่มกิจการจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีใหม่ก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในโมเดลธุรกิจในการบริหาร
    สินทรัพย์เท่านั้น

    สำาหรับเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามารถเลือก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวัดมูลค่าเงิน
    ลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรม
    ผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีถือไว้เพ่ือค้าจะวัดมูลค่าด้วย FVPL เท่าน้ัน 
 

     ลูกหน้ีการค้าแสดงถึงจำานวนเงินท่ีลูกค้าจะต้องชำาระสำาหรับการขายสินค้าและการให้บริการตามปกติธุรกิจ ซ่ึงตามนโยบาย
     ของบริษัทจะให้ระยะเวลาสินเชื่อแก่ลูกหนี้ 30-60 วัน ดังนั้นลูกหนี้การค้าจึงแสดงอยู่ในรายการหมุนเวียน

     กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจำานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำาระ ยกเว้น
     ในกรณีที่เป็นรายการที่มีองค์ประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำาคัญ กลุ่มกิจการจะรับรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของ
     สิ่งตอบแทน และจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำาหน่ายเนื่องจากกลุ่มกิจการตั้งใจที่จะรับชำาระกระแสเงินสด
     ตามสัญญา 

     ทั้งนี้ การพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุ 6.1.3

     สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า

     ราคาทุนของสินค้าคำานวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของวัตถุดิบประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
     โดยตรงกับการซื้อ หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพ่ือให้สินค้านั้นอยู่ในสภาพ
     และสถานที่ปัจจุบัน

     งานระหว่างก่อสร้างประกอบด้วยต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่างานผู้รับเหมาช่วง ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนของโครงการ
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 ข) การรับรู้รายการและการตัดรายการ

    ในการซื้อหรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายการ ณ วันที่ทำารายการค้า 
    ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มกิจการเข้าทำารายการซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น โดยกิจการจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
    ออกเม่ือสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์น้ันส้ินสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเส่ียง
    และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป

    การวัดมูลค่า

    ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุน
    การทำารายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้นในกรณีสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่า
    ด้วย FVPL สำาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนการทำารายการที่
    เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุน

    กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงมีอนุพันธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่า
    เข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่

 ค) ตราสารหน้ี

    การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหน้ีข้ึนอยู่กับโมเดลธุรกิจของกลุ่มกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน
    และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภท
    ตราสารหนี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

    • ราคาทุนตัดจำาหน่าย - สินทรัพย์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการถือไว้เพ่ือรับชำาระกระแสเงินสดตามสัญญา ซึ่ง
      ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบ้ียเท่าน้ัน จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย และรับรู้รายได้ดอกเบ้ียจากสินทรัพย์
      ทางการเงินดังกล่าวตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงในรายการดอกเบี้ยรับ กำาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น
      จากการตัดรายการจะรับรู้โดยตรงในกำาไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกำาไร/(ขาดทุน)อื่นพร้อมกับ
      กำาไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำาไร
      ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

    • มูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) - สินทรัพย์ทางการเงินท่ีกลุ่มกิจการถือไว้เพ่ือก) รับชำาระ
      กระแสเงินสดตามสัญญาซ่ึงประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบ้ียเท่าน้ัน และ ข) เพ่ือขาย จะวัดมูลค่าด้วย FVOCI 
      และรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รายการ
      ขาดทุนจากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบี้ยที่คำานวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และ 3) กำาไรขาดทุนจาก
      อัตราแลกเปลี่ยน จะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน เมื่อกลุ่มกิจการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว กำาไร
      หรือขาดทุนที่รับรู้สะสมไว้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจัดประเภทใหม่เข้ากำาไรหรือขาดทุนและแสดง
      ในรายการกำาไร/(ขาดทุน)อื่น รายได้ดอกเบี้ยจะแสดงในรายการรายได้อื่น รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
      แสดงเป็นรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

    • มูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไข
      การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่ายหรือ FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL โดยกำาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการ
      วัดมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธิในกำาไร/(ขาดทุน)อื่นในรอบระยะเวลาที่
      เกิดรายการ
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 ง) การด้อยค่า

    กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรับรู้การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    ตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตตลอดอายุของสินทรัพย์ดังกล่าวต้ังแต่วันท่ีกิจการเร่ิมรับรู้ลูกหน้ีการค้า

    ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ผู้บริหารได้จัดกลุ่มลูกหน้ีและสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา
    ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกำาหนดชำาระ ทั้งนี้เนื่องจากสินทรัพย์
    ท่ีเกิดจากสัญญาน้ันเป็นงานท่ีส่งมอบแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บซ่ึงมีลักษณะความเส่ียงใกล้เคียงกับลูกหน้ีสำาหรับสัญญา
    ประเภทเดียวกัน ผู้บริหารจึงได้ใช้อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหน้ีกับสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาท่ีเก่ียวข้อง
    ด้วยอัตราขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชำาระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้าน
    เครดิตจากประสบการณ์ในอดีต รวมทั้งข้อมูลและปัจจัยในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อการจ่ายชำาระของลูกหนี้

    สำาหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย และ FVOCI กลุ่มกิจการใช้วิธีการทั่วไป 
    (General approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกำาหนดให้
    พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหรือตลอดอายุสินทรัพย์ ขึ้นอยู่กับว่ามีการเพ่ิมขึ้นของ
    ความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำาคัญหรือไม่ และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตั้งแต่เริ่มรับรู้สินทรัพย์
    ทางการเงินดังกล่าว

    กลุ่มกิจการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
    ว่ามีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อแรกเริ่มหรือไม่ (เปรียบเทียบความเสี่ยงของการ
    ผิดสัญญาท่ีจะเกิดข้ึน ณ วันท่ีรายงาน กับความเส่ียงของการผิดสัญญาท่ีจะเกิดข้ึน ณ วันท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก) 

    กลุ่มกิจการพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคต
    มาประกอบกับประสบการณ์ในอดีต โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่รับรู้เกิดจากประมาณการความน่าจะเป็นของ
    ผลขาดทุนด้านเครดิตถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมด
    ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก) โดยจำานวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับ หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญา
    ทั้งหมดและกระแสเงินสดซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อแรกเริ่มของสัญญา 

    กลุ่มกิจการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยสะท้อนถึงปัจจัยต่อไปนี้

    • จำานวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับถ่วงน้ำาหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น
    • มูลค่าเงินตามเวลา
    • ข้อมูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน เกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีต สภาพการณ์ในปัจจุบัน 
      และการคาดการณ์ไปในอนาคต

    ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนโดยแสดงรวมอยู่ในรายการ
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
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5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

5.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 
     ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินทรัพย์นั้น

     ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เม่ือต้นทุนน้ันคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
     ในอนาคต มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออกไป

     กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษาอื่น ๆ เป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

     ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นคำานวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพ่ือลดราคาทุนตลอดอายุการ
     ให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

     อาคารและส่วนติดตั้ง     10 - 20 ปี
     อุปกรณ์สำาหรับงานก่อสร้างและเครื่องจักร   5 - 15  ปี
     โครงการโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์        25  ปี
     เครื่องมือและอุปกรณ์สำานักงาน         5  ปี
     ยานพาหนะ            5  ปี

     กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบ
     ระยะเวลารายงาน

     ผลกำาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คำานวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับ
     จากการจำาหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และแสดงในรายได้อื่น

 ก) การซ้ือสิทธิบัตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์

    สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือมาจะถูกบันทึกด้วยราคาทุน และจะถูกตัดจำาหน่ายตลอดอายุประมาณการ
    ให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 - 10 ปี

    ต้นทุนที่เกี่ยวกับการบำารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

 ข) สิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟา้

    สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟา้เป็นสัญญาซื้อขายไฟฟา้ผลิตพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) ขนาดเล็กมาก (VSPP) 
    ที่กลุ่มกิจการทำากับการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค ซึ่งกลุ่มกิจการได้กรรมสิทธิ์ในสัญญาซื้อขายไฟฟา้ดังกล่าวมาจาก
    การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟา้ตัดจำาหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 
    โดยจะเริ่มตัดจำาหน่ายเมื่อกลุ่มกิจการได้เริ่มดำาเนินการจ่ายไฟฟา้เข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้
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5.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์

5.9 สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

     กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ท่ีไม่ทราบได้แน่นอนเป็นประจำาทุกปี และเม่ือมีเหตุการณ์
     หรือสถานการณ์ท่ีบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า สำาหรับสินทรัพย์อ่ืน กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าเม่ือมี
     เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เม่ือมูลค่า
     ตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน โดยมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงจำานวนท่ีสูงกว่าระหว่าง
     มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำาหน่ายและมูลค่าจากการใช้

     เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ทำาให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าสำาหรับ
     สินทรัพย์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม

     กลุ่มกิจการรับรู้สัญญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ (รวมอยู่
     ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์) และหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยค่าเช่าที่ชำาระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชำาระหนี้สินและต้นทุน
     ทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงินจะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่จาก
     ยอดหนี้สินตามสัญญาเช่าที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุที่
     สั้นกว่าระหว่างอายุสินทรัพย์และระยะเวลาการเช่า

     กลุ่มกิจการปันส่วนสิ่งตอบแทนในสัญญาไปยังส่วนประกอบของสัญญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาที่
     ไม่เป็นการเช่าตามราคาเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ สำาหรับสัญญาที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของ
     สัญญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็นการเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกลุ่มกิจการ
     เป็นผู้เช่า โดยกลุ่มกิจการเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบของสัญญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบท่ีเป็นการ
     เช่าเท่านั้น

     สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบัน หนี้สินตามสัญญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบัน
     ของการจ่ายชำาระตามสัญญาเช่า ดังนี้ 

     • ค่าเช่าคงที่ (รวมถึงการจ่ายชำาระคงที่โดยเนื้อหา) สุทธิด้วยเงินจูงใจค้างรับ
     • มูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ
     • ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะยกเลิกสัญญานั้น

     การจ่ายชำาระตามสัญญาเช่าในช่วงการต่ออายุสัญญาเช่าได้รวมอยู่ในการคำานวณหน้ีสินตามสัญญาเช่า หากกลุ่มกิจการ
     มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่า 

     กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบ้ียโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบ้ียโดยนัยได้ 
     กลุ่มกิจการจะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้เช่า ซ่ึงก็คืออัตราท่ีสะท้อนถึงการกู้ยืมเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ท่ี
     มีมูลค่าใกล้เคียงกัน ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสัญญา และเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน

     สินทรัพย์สิทธิการใช้จะรับรู้ด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วย

     • จำานวนที่รับรู้เริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่า 
     • ค่าเช่าจ่ายที่ได้ชำาระก่อนเริ่ม หรือ ณ วันทำาสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจที่ได้รับตามสัญญาเช่า 
     • ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก 
     • ต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์
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5.10 หนี้สินทางการเงิน

5.11 ต้นทุนการกู้ยืม

 ก) การจัดประเภท

    กลุ่มกิจการจะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงินหรือ
    ตราสารทุน โดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี้
    • หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาท่ีจะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนให้กับกิจการอ่ืน 
      โดยไม่สามารถปฏิเสธการชำาระหรือเลื่อนการชำาระออกไปอย่างไม่มีกำาหนดได้นั้น เครื่องมือทางการเงินนั้น
      จะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชำาระนั้นสามารถชำาระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่ม
      กิจการเองด้วยจำานวนตราสารทุนที่คงที่ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับจำานวนเงินที่คงที่
    • หากกลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเล่ือนการชำาระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เคร่ืองมือ
      ทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน

    เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำาระหนี้ออกไปอีก
    เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

 ข) การวัดมูลค่า

    ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกกลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าหน้ีสิน
    ทางการเงินทั้งหมดภายหลังการรับรู้รายการด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย

 ค) การตัดรายการและการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสัญญา

    กลุ่มกิจการตัดรายการหนี้สินทางการเงินเมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรือได้มีการ
    ยกเลิกไป หรือสิ้นสุดลงแล้ว

    หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของหน้ีสินทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณา
    ว่ารายการดังกล่าวเข้าเง่ือนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเง่ือนไขของการตัดรายการกลุ่มกิจการจะต้อง
    รับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินใหม่น้ัน และตัดรายการหน้ีสินทางการเงินน้ันด้วยมูลค่า
    ตามบัญชีที่เหลืออยู่ และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำาไร/ขาดทุนอื่นในกำาไรหรือขาดทุน 

    หากกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการ
    จะปรับปรุงมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง
    เดิม (Original effective interest rate) ของหนี้สินทางการเงินนั้น และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำาไรหรือ
    ขาดทุนอื่นในกำาไรหรือขาดทุน   

     ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมท่ีกู้มาโดยท่ัวไปและท่ีกู้มาเป็นการเฉพาะท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือ  
     การผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ต้องนำามารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ หักด้วยรายได้จากการลงทุน
     ท่ีเกิดจากการนำาเงินกู้ยืมท่ีกู้มาโดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ส้ินสุดลงเม่ือการดำาเนินการ
     ที่จำาเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง

     ต้นทุนการกู้ยืมอื่น ๆ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
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5.13 ผลประโยชน์พนักงาน

5.12 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะส้ัน

    ผลประโยชน์พนักงานระยะส้ัน คือ ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายชำาระภายใน 12 เดือนหลังจากวันส้ินรอบระยะ
    เวลาบัญชี เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน ลาประจำาปีและลาป่วยท่ีมีการจ่ายค่าแรง โบนัส และค่ารักษาพยาบาล โดยรับรู้
    ตามช่วงเวลาการให้บริการของพนักงานไปจนถึงวันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะบันทึกหนี้สิน
    ด้วยจำานวนที่คาดว่าจะต้องจ่าย

     ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้
     ในงบกำาไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรายการที่รับรู้
     โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ

     ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

     ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะ
     มีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ 
     ในกรณีท่ีการนำากฎหมายภาษีไปปฏิบัติข้ึนอยู่กับการตีความ กลุ่มกิจการจะต้ังประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีท่ีเหมาะสมจาก
     จำานวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำาระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี

     ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

     ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชี
     ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลต่างช่ัวคราวท่ีเกิดจาก
     เหตุการณ์ต่อไปนี้

     - การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบ  
       ต่อกำาไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีและทางภาษี 
     - ผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่กลุ่มกิจการสามารถควบคุม
       จังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
       จะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

     ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำานวณจากอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายใน
     สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำาไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง
     ได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำาระ

     สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกำาไรทางภาษีเพียงพอที่
     จะนำาจำานวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ 

     สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ
     ตามกฎหมายที่จะนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้ง
     สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงาน
     เดียวกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ



230

 ข) โครงการสมทบเงิน

    กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสำารองเลี้ยงชีพตามข้อบังคับ กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชำาระ
    เพ่ิมเติมเมื่อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกำาหนดชำาระ

 ค) ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ

    โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ กำาหนดจำานวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ
    โดยมักขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ จำานวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ 

    ภาระผูกพันผลประโยชน์นี้คำานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระอย่างสม่ำาเสมอ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย
    ท่ีประมาณการไว้ ซ่ึงมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต 
    โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด
    และวันครบกำาหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชำาระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

    กำาไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ที่ เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใน
    ข้อสมมติฐานจะรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้นและรวมอยู่ในกำาไรสะสมใน
    งบการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ 

    ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำาไรหรือขาดทุน

 ง) ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง

    กลุ่มกิจการจะรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างก่อนถึงกำาหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจการไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอให้
    ผลประโยชน์ และ 2) กิจการรับรู้ต้นทุนสำาหรับการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มีกำาหนดชำาระ
    เกินกว่า 12 เดือนภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ต้องคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน

5.14 ประมาณการหนี้สิน

5.15 ทุนเรือนหุ้น

     กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีจัดทำาไว้ อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต
     ซึ่งการชำาระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มกิจการต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และ  
     ประมาณการจำานวนที่ต้องจ่ายได้

     กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำานวนประมาณการหนี้สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำามาจ่ายชำาระ
     ภาระผูกพัน การเพ่ิมขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

     หุ้นสามัญจัดประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้าของ

     ต้นทุนส่วนเพ่ิมที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหัก
     ในส่วนของเจ้าของ
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5.16 การรับรู้รายได้

 ก) รายได้จากการบริการติดต้ังระบบวิศวกรรม 

    รายได้จากการบริการติดตั้งระบบวิศวกรรมเป็นการสร้างหรือทำาให้สินทรัพย์ (งานระหว่างก่อสร้าง) ที่ลูกค้า
    มีอำานาจควบคุมอยู่เพ่ิมขึ้น กลุ่มกิจการจึงรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งโดยอ้างอิงจากระดับความคืบหน้า
    ในการก่อสร้าง ตามประมาณการล่าสุดของมูลค่าของสัญญา

    กลุ่มกิจการพิจารณาการรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาท่ีปฏิบัติตามภาระท่ีต้องปฏิบัติ (Over Time) โดยวิธีวัดระดับ
    ความก้าวหน้า แบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่

    1) วิธีปัจจัยนำาเข้า (Input Method) อ้างอิงถึงความพยายามของกลุ่มกิจการหรือทรัพยากรท่ีใช้ในการปฏิบัติตาม
      ภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น เมื่อเปรียบเทียบกับความพยายามท้ังหมดหรือทรัพยากรทั้งหมดที่คาดว่าจะต้อง
      ใช้เพ่ือปฏิบัติตามภาระงานให้เสร็จสิ้น หรือต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนประมาณการ ท้ังหมด
      ปรับปรุงด้วยต้นทุนสินค้าที่ลูกค้ารับโอนการควบคุมไปแล้วแต่ยังไม่ได้ติดตั้ง ในกรณีที่กลุ่มกิจการไม่สามารถ
      ประมาณขั้นของความสำาเร็จได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ (หากกลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับ) จะรับรู้ได้เท่ากับต้นทุน
      ของสัญญาที่รับรู้เป็นรายจ่าย

    2) วิธีผลผลิต (Output Method) อ้างอิงจากการวัดระดับความคืบหน้าในการก่อสร้างท่ีได้โอนอำานาจการควบคุม
      ให้กับลูกค้าแล้วเทียบกับจำานวนที่ยังคงเหลืออยู่ภายใต้สัญญาหรือจำานวนทั้งหมด และยังรวมถึงการสำารวจ
      ผลการปฏิบัติงานท่ีเสร็จส้ินแล้วจนถึงปัจจุบัน การประเมินผลความสำาเร็จ จำานวนหน่วยของผลผลิต และจำานวน
      หน่วยของงานที่ส่งมอบ

    ค่าชดเชยจากการเรียกร้อง ราคาตามสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไป และค่าปรับจากความล่าช้าจากการก่อสร้าง
    ถือเป็นสิ่งตอบแทนผันแปรและรวมอยู่ในรายได้ตามสัญญาหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่การกลับรายการ
    อย่างมีสาระสำาคัญจะไม่เกิดขึ้นในอนาคต

    ต้นทุนการทำาให้เสร็จสิ้นตามสัญญา

    กลุ่มกิจการรับรู้ต้นทุนที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสัญญาที่เกิดขึ้นแล้วหรือสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและ
    คาดว่าจะได้รับคืนต้นทุนดังกล่าวในอนาคต เป็นต้นทุนการทำาให้เสร็จส้ินตามสัญญา โดยแสดงรวมในรายการงาน
    ระหว่างทำา ในงบแสดงฐานะทางการเงิน

 ข) รายได้จากการบริการด้านบริหารจัดการแรงงานและข้อมูล 

    กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากสัญญาให้บริการท่ีมีลักษณะการให้บริการแบบต่อเน่ืองตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลา
    ของสัญญา โดยที่ไม่ได้คำานึงถึงรอบระยะเวลาการชำาระเงินตามสัญญา
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 ค) รายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน 

    รายได้ดังกล่าวเกิดจากการจำาหน่ายกระแสไฟฟา้ที่ผลิตได้ในแต่ละงวด ซึ่งการส่งผ่านกระแสไฟฟา้มีจุดโอนและ
    มาตรวัดปริมาณที่ชัดเจน รายได้ประเภทดังกล่าวรับรู้ขณะที่กิจการเสร็จสิ้นการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ 
    ซึ่งระบุว่าเป็นการส่งผ่านกระแสไฟฟา้ให้แก่ผู้รับซื้อ

 ง) รายได้จากการขายสินค้าและบริการอ่ืนๆ

    กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าเมื่อกลุ่มกิจการได้โอนอำานาจควบคุมในสินค้าและบริการไปยังลูกค้า
    ซึ่งเป็นการขนส่งสินค้าและบริการให้กับลูกค้าภายในประเทศในระยะเวลาอันสั้น

 จ) รายได้ดอกเบ้ีย

    รายได้ดอกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยพิจารณาจากอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุ
    และพิจารณาจากจำานวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีสำาหรับการบันทึกค้างรับ

 ฉ) รายได้ค่าเช่า

    รายได้จากการให้เช่าพ้ืนท่ีรับรู้รายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยท่ีไม่ได้คำานึงถึงรอบระยะเวลา
    การชำาระเงินตามสัญญา

    สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

    กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อกลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตาม
    สัญญา ก่อนที่จะรับชำาระหรือถึงกำาหนดชำาระตามสัญญา

    กลุ่มกิจการรับรู้หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเม่ือได้รับชำาระจากลูกค้าหรือถึงกำาหนดชำาระตามสัญญาก่อนท่ีกลุ่มกิจการ
    จะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ

    กลุ่มกิจการจะแสดงยอดสุทธิหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาหลังจากหักกลบกับสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาน้ัน ๆ ในแต่ละ
    สัญญาที่ทำากับลูกค้า

5.17 การจ่ายเงินปันผล

     เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการจะรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินเมื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้รับ
     การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายเงินปันผลประจำาปีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
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6.1 ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน

    6.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

6 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

     กิจกรรมของกลุ่มกิจการมีความเส่ียงทางการเงิน ซ่ึงได้แก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
     ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง   
     แผนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นไปยังความผันผวนของตลาดการเงินและบริหารจัดการเพ่ือลด
     ผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

     กลุ่มกิจการมีผู้บริหารด้านการเงินและคณะกรรมการบริหารในการจัดการความเส่ียง โดยนโยบายของกลุ่มกิจการรวมถึง
     นโยบายความเส่ียงในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย
     ความเส่ียงจากราคา ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ และความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ท้ังน้ี หลักการในการป้องกันความเส่ียง
     จะเป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพ่ือส่ือสารและใช้เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมส่วนงานบริหารการเงิน

รายได้และกระแสเงินสดจากการดำาเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย
ในตลาด กลุ่มกิจการมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียจากเงินกู้ยืมระยะส้ัน สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่
ของกลุ่มกิจการมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี กลุ่มกิจการพิจารณาความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียว่าไม่มีนัยสำาคัญเน่ืองจาก
รายการหลักท่ีมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียคือเงินกู้ยืมระยะยาวซ่ึงเกือบท้ังหมดมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี กลุ่มกิจการ
ไม่ได้ใช้อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ยเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
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    6.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

    6.1.3 ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มกิจการไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำาคัญจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มกิจการ
มีลูกหนี้และเจ้าหนี้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท กลุ่มกิจการไม่ได้ใช้อนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกันความเสี่ยง
ที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงความเสี่ยงด้าน
สินเชื่อแก่ลูกค้าและลูกหนี้คงค้าง

ก) การบริหารความเสี่ยง

   กลุ่มกิจการบริหารความเส่ียงด้านเครดิตโดยการจัดกลุ่มของความเส่ียง สำาหรับเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน
   กลุ่มกิจการจะเลือกทำารายการกับสถาบันการเงินท่ีได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีเป็น
   อิสระในระดับ BBB เป็นอย่างน้อย 

   สำาหรับการทำาธุรกรรมกับลูกค้า กลุ่มกิจการจะพิจารณาความเสี่ยงจากการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับ
   ความน่าเชื่อถือที่เป็นอิสระ ในกรณีที่ไม่มีการจัดอันดับไว้ กลุ่มกิจการจะประเมินความเสี่ยงจากคุณภาพเครดิต
   ของลูกค้า โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงิน ประสบการณ์ที่ผ่านมา และปัจจัยอื่นๆ กลุ่มกิจการพิจารณา
   กำาหนดวงเงินสินเช่ือจากผลการประเมินดังกล่าวซ่ึงเป็นไปตามข้อกำาหนดและวงเงินท่ีกำาหนดโดยคณะกรรมการ
   บริษัท ทั้งนี้ ผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้องจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำาหนดการให้วงเงินสินเชื่อ
   แก่ลูกค้าอย่างสม่ำาเสมอ

ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

   สินทรัพย์ทางการเงินที่ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
   มีทั้งหมด 3 ประเภท ดังนี้

   • ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
   • สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
   • เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งเข้าเงื่อนไขการพิจารณาการด้อยค่าภายใต้    
   TFRS 9 แต่กลุ่มกิจการพิจารณาว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าวเป็นจำานวนเงินที่ไม่มีนัยสำาคัญ
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ลูกหนีก้ารค้าและสินทรัพย์ตามสัญญา

จากการพิจารณาการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งคำานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาทั้งหมด โดยใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified 
approach) ตาม TFRS 9 อ้างอิงจากประวัติการชำาระเงินจากการขายในช่วงระยะเวลา 36 เดือนก่อนวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการพบว่าลูกหน้ีโดยปกติมีความสามารถชำาระหน้ีในระยะเวลาดังกล่าวเกือบท้ังหมด

กลุ่มกิจการใช้วิธีประเมินการด้อยค่าของลูกหน้ีการค้าและสินทรัพย์ตามสัญญาโดยพิจารณาจากหลักฐานท่ีแสดงว่า
มีการด้อยค่าเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ระบุหรือไม่ สำาหรับลูกหนี้เหล่านี้ประมาณการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึก
ในค่าเผื่อการด้อยค่า กลุ่มกิจการพิจารณาว่าข้อบ่งชี้ของการด้อยค่ามีดังต่อไปนี้:

• ปัญหาทางการเงินที่สำาคัญของลูกหนี้
• ความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือการปรับโครงสร้างทางการเงิน และ
• การผิดนัดชำาระหรือชำาระล่าช้า (ค้างชำาระมากกว่า 1 ปี)

จากหลักการดังกล่าวค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำาหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา เป็นดังนี้
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รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนสำาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย ณ วันที่
31 ธันวาคม มีดังนี

กลุ่มกิจการจะตัดจำาหน่ายลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อคาดว่าจะไม่ได้รับชำาระคืน ข้อบ่งชี้
ที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำาระคืน เช่น การไม่ยอมปฏิบัติตามแผนการชำาระหนี้หรือทยอยชำาระหนี้ 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหน้ีการค้าและสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาจะแสดงเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สุทธิในกำาไรจากการดำาเนินงาน การได้รับชำาระหน้ีคืนจากจำานวนท่ีได้ตัดจำาหน่ายไปจะถูกบันทึกกลับรายการในรายการ
เดียวกันกับที่ได้บันทึกผลขาดทุนไป 
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    6.1.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
การจัดการความเส่ียงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคือการมีจำานวนเงินสดและหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในความต้องการ
ของตลาดอย่างเพียงพอ และการมีแหล่งเงินทุนที่สามารถเบิกใช้ได้จากวงเงินด้านสินเชื่อที่เพียงพอต่อการชำาระ
ภาระผูกพันเมื่อถึงกำาหนด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี กลุ่มกิจการมีเงินฝากธนาคารที่สามารถเบิกใช้ได้ทันที
จำานวน 51.97 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 34.70 ล้านบาท) เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มกิจการ
จากลักษณะของการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ส่วนงานบริหารการเงินของกลุ่มกิจการได้คงไว้ซึ่งความยืดหยุ่นในแหล่งเงินทุนโดยการคงไว้ซึ่งวงเงินสินเชื่อที่
เพียงพอ

ผู้บริหารได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการอย่างสม่ำาเสมอโดยพิจารณาจาก ก) เงินสำารอง
หมุนเวียน (จากวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด นอกเหนือจากนี้
กลุ่มกิจการยังได้ทำาการประมาณการกระแสเงินสดในสกุลเงินหลัก พิจารณาสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและ
อัตราส่วนสภาพคล่องตามข้อกำาหนดต่าง ๆ และคงไว้ซึ่งแผนการจัดหาเงิน

ก) การจัดการด้านการจัดหาเงิน

   กลุ่มกิจการมีวงเงินกู้ท่ียังไม่ได้เบิกใช้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังต่อไปน้ี

ข) วันครบกำาหนดของหนี้สินทางการเงิน

   ตารางในหมายเหตุ 6.1.1 แสดงให้เห็นถึงหน้ีสินทางการเงินท่ีจัดประเภทตามระยะเวลาการครบกำาหนดตามสัญญา
   ซ่ึงแสดงด้วยจำานวนเงินตามสัญญาท่ีไม่ได้มีการคิดลด ท้ังน้ี ยอดคงเหลือท่ีครบกำาหนดภายในระยะเวลา 12 เดือน
   จะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องเน่ืองการการคิดลดไม่มีนัยสำาคัญ กระแสเงินสดท่ีแสดงภายใต้สัญญา
   แลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียน้ันเป็นกระแสเงินสดโดยประมาณจากอัตราดอกเบ้ียล่วงหน้าท่ีเก่ียวข้อง ณ วันส้ินรอบ
   ระยะเวลารายงาน
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6.2 การบริหารส่วนของเงินทุน

    6.2.1 การบริหารความเสี่ยง
วัตถุประสงค์ของการบริหารส่วนของทุน คือ

• การรักษาไว้ซึ่งความสามารถในการดำาเนินงานต่อเนื่อง เพ่ือที่จะสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและ
  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และ
• การรักษาโครงสร้างเงินทุนไว้ให้อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือลดต้นทุนเงินทุน

การท่ีจะรักษาหรือปรับระดับโครงสร้างของเงินทุนน้ัน กลุ่มกิจการอาจต้องปรับจำานวนเงินปันผลจ่าย ปรับการคืนทุน
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ออกหุ้นใหม่ หรือการขายสินทรัพย์เพ่ือลดภาระหนี้สิน

เช่นเดียวกับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มกิจการพิจารณาระดับเงินทุนอย่างสม่ำาเสมอจากอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุน 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลยุทธ์ของกลุ่มกิจการยังคงเดิมเช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2563 คือการรักษาอัตราส่วนหน้ีสิน
ต่อทุนให้เป็นไปตามเง่ือนไขของธนาคารพาณิชย์ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน ดังน้ี

การคงไว้ซ่ึงอัตราส่วนตามสัญญาเงินกู้

ภายใต้เงื่อนไขของวงเงินกู้ยืมหลักของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการจะต้องคงไว้ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินดังนี้ 

• อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนที่ไม่เกิน 3 เท่า และ
• อัตราส่วนความสามารถในการชำาระหนี้ (DSCR) ไว้ไม่น้อยกว่า 1.30 เท่า

กลุ่มกิจการสามารถคงไว้ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวตลอดรอบระยะเวลารายงาน
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7 มูลค่ายุติธรรม

8 ประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ และการใช้ดุลยพินิจ

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกลุ่มกิจการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่ายซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรมแบ่งออกเป็นลำาดับชั้นตามข้อมูลที่ใช้ดังนี้

ข้อมูลระดับ 1 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อปัจจุบันที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์
        แห่งประเทศไทย
ข้อมูลระดับ 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่สามารถ
        สังเกตได้อย่างมีนัยสำาคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
ข้อมูลระดับ 3 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่
        สังเกตได้ในตลาด

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอายุคงเหลือต่ำากว่าหน่ึงปี มีค่าใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชี
นอกจากนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ดังนั้น ฝ่ายบริหาร
จึงเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์
ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

 ก) การปันส่วนราคาของรายการ

    ในบางกรณีเป็นการยากที่จะสามารถหาราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการแต่ละชนิด ซึ่งกลุ่มกิจการได้
    เสนอรวมสินค้าและบริการหลายชนิดแก่ลูกค้าในหนึ่งสัญญา เนื่องจากราคาในตลาดค่อนข้างผันผวนเนื่องจาก
    การแข่งขันท่ีสูง และในหลายๆ กรณี ก็ไม่มีราคาขายแบบเอกเทศท่ีนำาเสนอในตลาด การเปล่ียนแปลงในประมาณ
    การราคาขายแบบเอกเทศจะส่งผลอย่างมีนัยสำาคัญต่อการปันส่วนราคาของรายการรวมไปยังแต่ละภาระที่ต้อง
    ปฏิบัติ ดังนั้น การปันส่วนดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ และสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

 ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการผิดนัด
    ชำาระหนี้และอัตราการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการประเมินข้อสมมติฐานเหล่านี้ และ
    พิจารณาเลือกปัจจัยที่ส่งผลต่อการคำานวณการด้อยค่าบนพ้ืนฐานของข้อมูลในอดีตของกลุ่มกิจการและสภาวะ
    แวดล้อมทางตลาดที่เกิดขึ้น รวมทั้งการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

 ค) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

    ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือสำาหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์
    ไม่มีตัวตนของกลุ่มกิจการ โดยฝ่ายบริหารจะทำาการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือ
    มีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ท่ีเส่ือมสภาพหรือไม่ได้ใช้งาน
    เนื่องจากการขายหรือเลิกใช้งานหรือจำาหน่ายออกไป
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 ง) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

    มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ใช้ในการคำานวณ
    ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การ
    เปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพัน

    กลุ่มกิจการได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการกำาหนดมูลค่า
    ปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
    ในการพิจารณาอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมกิจการพิจารณาใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซ่ึงเป็น
    สกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท่ีต้องจ่ายชำาระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ และมีอายุครบกำาหนดใกล้เคียงกับระยะเวลา
    ที่ต้องจ่ายชำาระภาระผูกพัน

    ข้อสมมติฐานหลักอื่นๆสำาหรับภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบัน
    ในตลาด ข้อมูลเพ่ิมเติมเปิดเผยในหมายเหตุ 25

 จ) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลขาดทุนทางภาษียกมา

    กลุ่มกิจการมีผลขาดทุนทางภาษี ซ่ึงจากการคำานวณกำาไรทางภาษีในอนาคตซ่ึงอ้างอิงจากแผนธุรกิจและงบประมาณ
    ท่ีได้รับอนุมัติ ซ่ึงอ้างอิงจากโครงการท่ีจะได้รับในอนาคต กลุ่มกิจการสรุปว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
    ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา 5 ปี

9 ข้อมูลจำาแนกตามส่วนงาน

กลุ่มกิจการได้พิจารณาการนำาเสนอข้อมูลการเงินจำาแนกตามส่วนงานทั้งในส่วนของการแสดงส่วนงานธุรกิจ และส่วนงาน
ภูมิศาสตร์ในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำาเสนอต่อผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน ผู้มีอำานาจตัดสินใจ
สูงสุดด้านการดำาเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำาเนินงาน 
ซ่ึงพิจารณาว่า คือคณะกรรมการบริษัท ท่ีทำาการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยพิจารณาผลการดำาเนินงานจากกำาไรข้ันต้นเป็นหลัก

ส่วนงานภูมิศาสตร์

กิจการดำาเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า กิจการมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วน
งานเดียว ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานพิจารณาผลการดำาเนินงานจากข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับงบการเงิน
ที่นำาเสนอ

ส่วนงานธุรกิจ

กลุ่มกิจการมีส่วนงานดำาเนินงานซึ่งแยกตามลักษณะของธุรกิจดังต่อไปนี้

ส่วนงานที่ 1 ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานบริการด้านบริหารจัดการแรงงานและข้อมูล
ส่วนงานที่ 2 ดำาเนินธุรกิจบริการติดตั้งระบบวิศวกรรม
ส่วนงานที่ 3 ดำาเนินธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน
ส่วนงานที่ 4 ดำาเนินธุรกิจจำาหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ
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สัดส่วนของลูกค้ารายใหญ่แต่ละส่วนงานแยกแสดงได้ดังนี้

ส่วนงานที่ 3 รายได้ทั้งหมดได้รับจากลูกค้ารายหนึ่งซึ่งได้ลงนามในสัญญาซื้อกระแสไฟฟา้จากกลุ่มกิจการตลอดระยะเวลา 
25 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2584

10 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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11 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
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12 สินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญา
กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญาดังนี้

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - งานบริการด้านวิศวกรรม
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การรับรู้รายได้ทีเ่กีย่วข้องกับหนีส้ินทีเ่กิดจากสัญญา

ตารางต่อไปน้ีแสดงจำานวนรายได้ท่ีรับรู้ในงวดท่ีรายงานท่ีได้เคยรวมอยู่ในหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาท่ียกมาต้นงวด และจำานวน
รายได้ที่รับรู้ในงวดที่รายงานที่เกี่ยวเนื่องกับภาระที่ได้ปฏิบัติสำาเร็จแล้วในงวดก่อน ๆ

ภาระทีต่้องปฏิบัติทีย่ังไม่เสร็จสิ้นจากสัญญาระยะยาวทีท่ำากับลูกค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ราคาของรายการที่ได้ปันส่วนให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยังไม่เสร็จสิ้น
ซึ่งเป็นผลมาจากสัญญาบริการดังนี้

ผู ้บริหารคาดว่าราคาของรายการที่ปันส่วนให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยังไม่เสร็จสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
จะรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลารายงานถัดไป จำานวนเงินที่เปิดเผยข้างต้นไม่รวมสิ่งตอบแทนผันแปรที่มีข้อจำากัด

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - งานบริการด้านวิศวกรรม
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13 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
กลุ่มกิจการได้จัดประเภทเป็นรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่ายเมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

• ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรับชำาระกระแสเงินสดตามสัญญา และ
• กระแสเงินสดตามสัญญานั้นเข้าเงื่อนไขการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการได้จัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ดังต่อไปนี้
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14 สินค้าคงเหลือ

15 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำาประกัน
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ำาประกันได้จำานำาเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ง เพ่ือใช้ออกหนังสือค้ำาประกัน
แก่บุคคลภายนอกเพ่ือเป็นหลักประกันในการประมูลงานก่อสร้างโครงการ และเพ่ือค้ำาประกันวงเงินเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน กลุ่มกิจการแยกแสดงเงินฝากที่ติดภาระค้ำาประกันเป็นส่วนที่หมุนเวียนและส่วนที่ไม่
หมุนเวียนตามกำาหนดที่คาดว่าจะไถ่ถอนเงินค้ำาประกัน
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16 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

16.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือเงินลงทุนของกลุ่มกิจการ

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 ได้มีมติอนุมัติให้กลุ่มกิจการปรับ
โครงสร้างการถือเงินลงทุนของบริษัทในกลุ่มใหม่เพ่ือสนับสนุนการดำาเนินงานตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ท้ังน้ีการปรับโครงสร้างดังกล่าวไม่ทำาให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของในภาพรวมของกลุ่มกิจการเปล่ียนแปลงไปแต่อย่างใด

รายละเอียดของโครงสร้างการถือเงินลงทุนก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม แสดงได้
ดังต่อไปนี้
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16.2 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมดังต่อไปนี้

บริษัทย่อยดังกล่าวมีหุ้นทุนเป็นหุ้นสามัญเท่านั้น โดยสัดส่วนของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่กลุ่มกิจการถืออยู่
เท่ากับสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ ยกเว้นหุ้นสามัญของบริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จำากัด
ซึ่งเปิดเผยในรายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยทางตรง มีรายละเอียดดังนี้
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เงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม มีรายละเอียดดังนี้
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การเพ่ิมทุนในบริษัทย่อยทางตรง

บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด ("EFA") 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท EFA ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติพิเศษอนุมัติให้ออกหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุน เป็นจำานวน 40.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนชำาระมูลค่าแล้วร้อยละ 25 คิดเป็นจำานวนเงิน 10.00 ล้านบาท EFA ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนและได้รับชำาระ
มูลค่าหุ้นสามัญดังกล่าวจากบริษัทแล้วในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 โดยบริษัทยังคงสัดส่วนการถือหุ้น EFA ในอัตราร้อยละ
99.99 ตามเดิม นอกจากน้ี ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษัทได้ชำาระค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวอีกร้อยละ 75 คิดเป็น
จำานวนเงิน 30.00 ล้านบาท 

การรวมธุรกิจของบริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จำากัด ("BGE3") 

เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท EFA คร้ังท่ี 1/2564 ได้อนุมัติการเข้าซ้ือหุ้นบริษัท ไบโอกรีน
เอนเนอร์ยี 3 จำากัด (“BGE3”) จาก บริษัท พาวเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 49.00 ซึ่งให้สิทธิในการออกเสียงประชุมร้อยละ 98.00 และหุ้นบุริมสิทธิร้อยละ 51.00 ซึ่งให้สิทธิในการออก
เสียงประชุมร้อยละ 2.00 BGE3 มีแผนที่จะดำาเนินธุรกิจโรงไฟฟา้ผลิตพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) ขนาดเล็กมาก (VSPP) 
บริษัทได้ชำาระเงินมัดจำาค่าหุ้นแล้วจำานวน 3.00 ล้านบาท ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 EFA ได้ชำาระมูลค่าเงินลงทุนส่วนที่เหลือจำานวน 8.76 ล้านบาท คิดเป็นจำานวนเงินจ่าย
ซื้อรวม 11.76 ล้านบาท และได้รับโอนหุ้นสามัญร้อยละ 49.00 เรียบร้อยแล้ว ส่วนหุ้นบุริมสิทธิร้อยละ 51.00 จะได้รับโอน
ภายหลังจากเม่ือดำาเนินธุรกิจโรงไฟฟา้ (COD) เป็นระยะเวลา 1 ปี ซ่ึงการซ้ือดังกล่าวถือเป็นการซ้ือสินทรัพย์ภายใต้มาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ถูกซื้อเกือบทั้งหมดกระจุกตัว
อยู่ท่ีสัญญาซ้ือขายไฟฟา้ในโครงการโรงไฟฟา้ผลิตพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) ขนาดเล็กมาก (VSPP) ซ่ึงแสดงเป็นสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนในงบการเงินรวม (หมายเหตุ 20)

การจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัท เอต้า อะควา จำากัด ("ETAA")

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท EFA ครั้งที่ 1/2564 ได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย
แห่งใหม่ในชื่อ บริษัท เอต้า อะควา จำากัด เพ่ือรองรับการขยายงานธุรกิจเกี่ยวกับระบบสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์ ETAA 
มีทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท โดย EFA 
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.98 และได้ชำาระมูลค่าหุ้นแล้วร้อยละ 25 คิดเป็นจำานวนเงิน 0.13 ล้านบาท
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บริษัท เอต้า ไอโอที จำากัด ("ETAI") 

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท EFA ครั้งที่ 4/2564 ได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย
แห่งใหม่ในชื่อ บริษัท เอต้า ไอโอที จำากัด เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เกี่ยวกับระบบบริหาร
จัดการน้ำา รวมทั้งจำาหน่าย ติดตั้ง และบริการหลังการขายสำาหรับสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ยังไม่เริ่มดำาเนินธุรกิจ) 
ETAI มีทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท โดย 
EFA ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 69.99 และได้ชำาระมูลค่าหุ้นแล้วร้อยละ 25 คิดเป็นจำานวนเงิน 0.87 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงของทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 1 ถึง 10 จำากัด ("ETEN 1 ถึง ETEN 10") 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ ETEN 1 ถึง ETEN 10 ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติพิเศษ
อนุมัติให้ลดทุนที่ออกและชำาระแล้ว 10 บริษัท โดยได้ดำาเนินการจดทะเบียนลดทุนแล้วในเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท EFA ครั้งที่ 6/2564 ได้มีมติอนุมัติลงทุนเพ่ิมในหุ้นสามัญ
ออกใหม่ของบริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำากัด ("ETEN3") แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
100.00 บาท เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจด้านพลังงาน โดย EFA ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราเดิม หุ้นสามัญทั้งหมด
ชำาระมูลค่าร้อยละ 25 คิดเป็นจำานวนเงิน 0.25 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงของทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม มีรายละเอียดดังนี้
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17 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งลงทุนผ่าน EFA มีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มกิจการไม่มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียในบริษัทร่วม

บริษัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ จำากัด ("ABN")

พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท EFA ครั้งที่ 2/2564 ได้มีมติอนุมัติลงทุนเพ่ิมในหุ้นสามัญ
ออกใหม่ของบริษัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ จำากัด (“ABN”) แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำานวน 30,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 100.00 บาท เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจด้านพลังงาน โดย EFA ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราเดิม หุ้นสามัญ
ทั้งหมดชำาระมูลค่าแล้วร้อยละ 70 คิดเป็นจำานวนเงิน 0.53 ล้านบาท

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 บริษัทย่อย (EFA) ได้จ่ายชำาระมูลค่าหุ้นสามัญส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 30 จนเต็มมูลค่า รวมเป็น
จำานวน 0.75 ล้านบาท
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พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย (EFA) ครั้งที่ 2/2563 ได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทร่วม
แห่งใหม่ ในชื่อบริษัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ จำากัด (ABN) ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ
จำานวน 10,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือรองรับการขยายงานธุรกิจด้านพลังงาน โดย EFA ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 25.00 และได้ชำาระมูลค่าหุ้นเต็มจำานวนแล้ว

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 EFA ได้ลงทุนเพ่ิมในหุ้นสามัญออกใหม่ของ ABN เป็นจำานวน 3.50 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 
หุ้นสามัญจำานวน 35,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และได้ชำาระมูลค่าหุ้นเต็มจำานวนแล้วโดยสัดส่วนในการลงทุน
ยังคงเดิม
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สำาหรับงบการเงินรวม ค่าเสื่อมราคาจำานวนเงิน 38.66 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 จำานวนเงิน 39.39 ล้านบาท) ถูกบันทึกอยู่ใน
ต้นทุนขาย และจำานวนเงิน 9.69 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 จำานวนเงิน 10.94 ล้านบาท) ถูกบันทึกอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สำาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ค่าเส่ือมราคาจำานวนเงิน 26.06 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 จำานวนเงิน 26.83 ล้านบาท) ถูกบันทึก
อยู่ในต้นทุนขาย และจำานวนเงิน 9.99 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 จำานวนเงิน 11.09 ล้านบาท) ถูกบันทึกอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สำาหรับโครงการผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน กลุ่มกิจการมีหน้าที่ต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ท่ีต้ังอยู่บนท่ีดิน ณ วันส้ินสุดสัญญา ดังน้ันกลุ่มกิจการได้ประมาณการต้นทุนการร้ือถอนท่ีเก่ียวข้องกับการร้ือถอนโรงไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินเช่าจากสหกรณ์ที่ร่วมโครงการแล้ว

สำาหรับงบการเงินรวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำานวน 802.98 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 855.89 ล้านบาท) ได้นำาไปวาง
เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร (หมายเหตุ 23)

สำาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำานวน 564.06 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 605.82 ล้านบาท) ได้นำา
ไปวางเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร (หมายเหตุ 23)

19 สินทรัพย์สิทธิการใช้
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20 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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21 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
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22 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น



269

23 เงินกู้ยืม

สินทรัพย์ค้ำาประกันเงินกู้ยืมสามารถแสดงได้ดังนี้

  ประเภทเงินกู้ยืม      สินทรัพย์ค้ำาประกัน
 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร      เงินฝากประจำา เงินฝากออมทรัพย์และที่ดิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน     เงินฝากประจำาและเงินฝากออมทรัพย์
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน    เงินฝากประจำา เงินฝากออมทรัพย์ ที่ดินและ
           โครงการโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์

เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นสินเชื่อเงินกู้ยืมในสกุลเงินบาทจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 4 แห่ง เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าว
มีดอกเบ้ียในอัตรา MLR ต่อปี (พ.ศ. 2563 : MLR ต่อปี) และในอัตราคงท่ีร้อยละ 5.18 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 5.18 ต่อปี)
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การเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกู้ยืมท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน สำาหรับปีส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จำานวน 24.48 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 28.69 ล้านบาท) โดยต้นทุนทางการเงินส่วนที่เหลือ
เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจโดยทั่วไปของกลุ่มกิจการ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาครบกำาหนดของเงินกู้ยืมแสดงในหมายเหตุ 6.1

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้

ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีมีอัตราคงท่ี มีดังต่อไปน้ี
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มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมส่วนท่ีหมุนเวียนและเงินกู้ยืมท่ีมีดอกเบ้ียลอยตัวตามราคาตลาดมีมูลค่าใกล้เคียงราคาตามบัญชี 
เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มีสาระสำาคัญ

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมส่วนที่ไม่หมุนเวียนคำานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่
อัตราร้อยละ 4.71 ถึงร้อยละ 5.30 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : อัตราร้อยละ 4.67 ถึงร้อยละ 5.06 ต่อปี) และอยู่ในข้อมูลระดับ 2 
ของลำาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

รายละเอียดมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่ามีดังนี้
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24 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

25 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
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รายการเคล่ือนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ท่ีกำาหนดไว้ระหว่างปีมีดังน้ี

สำาหรับงบการเงินรวม ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ได้รวมอยู่ในต้นทุนบริการจำานวน 7.90 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 6.49 ล้านบาท) และ
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารจำานวน 0.70 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 1.61 ล้านบาท)

สำาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ได้รวมอยู่ในต้นทุนบริการจำานวน 0.21 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 0.12 ล้านบาท)
และรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารจำานวน 0.35 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 1.51 ล้านบาท)

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นดังนี้
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นน้ีอ้างอิงจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหน่ึง ขณะท่ีให้ข้อสมมติอ่ืนคงท่ีในทาง
ปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติบางเร่ืองอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำานวณ
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธี
เดียวกันกับการคำานวณหนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 15 ปี (พ.ศ. 2563 : 14 ปี)

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ)

การวิเคราะห์การครบกำาหนดของการจ่ายชำาระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลดสามารถแสดงได้ดังนี้
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26 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

27 สำารองตามกฎหมาย

หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดซึ่งมีราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (พ.ศ. 2563 : 0.50 บาท) มีจำานวน 560 ล้านหุ้น 
(พ.ศ. 2563 : 560 ล้านหุ้น) หุ้นทั้งหมดได้ออกและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องกันเงินสำารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิ
ประจำาปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำารองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำารองนี้
จะนำาไปจ่ายเป็น เงินปันผลไม่ได้
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28 เงินปันผล

29 รายได้อื่น

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) (“ETE”)

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากการดำาเนินงานของปี 
พ.ศ. 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.0373 บาท
จำานวนทั้งสิ้น 560,000,000 หุ้น เป็นจำานวนเงิน 20.89 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 
พร้อมกันนี้ ได้มีมติอนุมัติจัดสรรกำาไรเป็นทุนสำารองตามกฎหมาย จำานวน 1.65 ล้านบาท โดยบริษัทได้ดำาเนินการจัดสรร
เสร็จสิ้นแล้วตามที่แสดงรายการในงบการเงินประจำาปี พ.ศ. 2563

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด (“ETM”) (บริษัทย่อยทางตรง)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีของบริษัทย่อย (บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด) ได้อนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลจากกำาไรสุทธิสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จำานวน 25.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำานวน
เงินทั้งสิ้น 20.00 ล้านบาท คิดเป็นส่วนของบริษัทใหญ่จำานวน 19.85 ล้านบาท และเป็นส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจ
ควบคุมจำานวน 0.15 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ของบริษัทย่อย (บริษัท อีทีอี เมเนจ
เมนท์ จำากัด) ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำาไรสะสม 9 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 จำานวน 
50.00 บาทต่อหุ้น เป็นจำานวนเงิน 40.00 ล้านบาท คิดเป็นส่วนของบริษัทใหญ่จำานวน 39.71 ล้านบาท และเป็นส่วนของ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมจำานวน 0.29 ล้านบาท
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30 ต้นทุนทางการเงิน

31 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายท่ีรวมอยู่ในการคำานวณกำาไรก่อนภาษีเงินได้สามารถแยกตามลักษณะได้ดังน้ี
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32 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้สำาหรับปีประกอบด้วยรายการดังต่อไปน้ี

ภาษีเงินได้สำาหรับกำาไรก่อนหักภาษีของกิจการมียอดจำานวนเงินทีแ่ตกต่างจากการคำานวณกำาไรทางบัญชีคูณกับอัตราภาษี 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี

สำาหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉล่ียถ่วงน้ำาหนักเป็นร้อยละ 23.35 และ 5.89 ตามลำาดับ 
เนื่องจากรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อยเป็นรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
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33 กำาไรต่อหุ้น

34 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กำาไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคำานวณโดยการหารกำาไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักที่ออก
จำาหน่ายและชำาระแล้วในระหว่างปี

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี พ.ศ. 2564

กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง
โดยท่ีบุคคลหรือกิจการน้ันมีอำานาจควบคุมกิจการ หรือถูกควบคุมโดยกิจการ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกิจการ
รวมถึงกิจการที่ดำาเนินธุรกิจการลงทุน กิจการย่อย และกิจการย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการ 
กิจการร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของกิจการซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญเหนือกิจการ 
ผู้บริหารสำาคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของกิจการตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการ
และบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันซ่ึงอาจมีข้ึนได้ต้องคำานึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์
มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

กิจการมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มครอบครัวเลขวรนันท์
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ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   ชื่อกิจการ     ลักษณะความสัมพันธ์
 
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด     บริษัทย่อย
บริษัท ซีน 168 จำากัด       บริษัทย่อย
บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด    บริษัทย่อย
บริษัท โกลว์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำากัด    บริษัทย่อย
บริษัท เอต้า อะควา จำากัด      บริษัทย่อย
บริษัท เอต้า ไอโอที จำากัด      บริษัทย่อย
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จำากัด    บริษัทย่อย
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 1 จำากัด     บริษัทย่อย
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 2 จำากัด     บริษัทย่อย
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำากัด     บริษัทย่อย
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 4 จำากัด     บริษัทย่อย
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำากัด     บริษัทย่อย
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำากัด     บริษัทย่อย
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำากัด     บริษัทย่อย
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 8 จำากัด     บริษัทย่อย
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำากัด     บริษัทย่อย
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 10 จำากัด     บริษัทย่อย
บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำากัด     บริษัทภายใต้ผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
บริษัท วรนันท์ กรุ๊ป จำากัด      บริษัทภายใต้ผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
บริษัท ไอสตาร์โซลาร์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำากัด  บริษัทภายใต้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นโยบายกำาหนดราคาสำาหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

   รายการ      นโยบายการกำาหนดราคา
 
รายได้จากการให้บริการ      ราคาที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
รายได้จากการให้เช่า      ราคาที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
รายได้ค่าบริหารจัดการ      ราคาที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
ดอกเบี้ยรับ/จ่าย       อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของสถาบันการเงิน
เงินปันผลรับ       ตามที่ประกาศจ่าย
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รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ก) รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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   ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกี่ยวข้องกับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

   เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นไปตามข้อกำาหนดและเง่ือนไขการกู้ยืมตามปกติ เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำาหนดชำาระคืนในปี พ.ศ. 2565
   และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.72 ถึง ร้อยละ 5.40 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 3.72 ถึง ร้อยละ 4.50 ต่อปี)

ข) ยอดค้างชำาระที่เกิดจากการขายและซื้อสินค้าและบริการ

ค) เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
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ง) เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 23)

จ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญ

35.1 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.40 ถึงร้อยละ 5.85 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : 
   ร้อยละ 0.50 ถึงร้อยละ 1.75  ต่อปี) และไม่มีหลักประกัน 

   ผู้บริหารสำาคัญของบริษัทรวมถึง กรรมการ และคณะผู้บริหารระดับสูง ค่าตอบแทนท่ีจ่ายหรือค้างจ่ายสำาหรับผู้บริหารสำาคัญ
   สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

     ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน ซ่ึงยังไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน มีดังน้ี

35 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
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บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำาหรับกิจการผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 59-1347-1-00-1-0 และ เลขท่ี 59-1371-1-00-1-0 ได้รับอนุมัติเม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
และวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ตามลำาดับได้ให้สิทธิประโยชน์แก่บริษัทดังนี้

(ก) ได้รับยกเว้นการเสียภาษีอากรขาเข้าสำาหรับการนำาเข้าเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมัติ
(ข) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
    รวมทั้งสามารถนำาผลขาดทุนในระหว่างปีที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้มาหักออกจากกำาไรสุทธิเป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่
    พ้นกำาหนด

บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 59-1348-1-00-1-0 และ เลขท่ี 60-0340-1-00-1-1 ได้รับอนุมัติเม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
และวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 ได้ให้สิทธิประโยชน์แก่บริษัทดังนี้

(ก) ได้รับยกเว้นการเสียภาษีอากรขาเข้าที่ สำาหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมัติ
(ข) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
(ค) ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิร้อยละห้าสิบ ของอัตราปกติ รวมท้ังสามารถนำาผลขาดทุนในระหว่างปี
    ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้มาหักออกจากกำาไรสุทธิเป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำาหนด
(ง) ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟา้ และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เริ่มมี
    รายได้จากการประกอบกิจการนั้น

บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและประโยชน์ที่ได้รับนั้น ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะสั้นเกี่ยวกับการเช่าพ้ืนที่อาคารและสัญญาบริการ โดยมี  
     ยอดรวมของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตที่ไม่สามารถยกเลิกได้ดังนี้ โดยผู้บริหารพิจารณาว่าสัญญาเช่าดัง
     กล่าวไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำาคัญจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 - เรื่องสัญญาเช่า

35.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

36 สิทธิประโยชน์ในการได้รับการส่งเสริมการลงทุน
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ข้อพิพาทเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสายส่ง จ.ปัตตานี

บริษัทมีข้อพิพาทกับการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และได้รับหนังสือคำาส่ังจากกรมบัญชีกลางเม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ.2564 
ให้เป็นผู้ท้ิงงานในการจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟา้ปัตตานี 2 - สถานีไฟฟา้สายบุรี จังหวัดปัตตานี
และเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คำาสั่งการลงโทษดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงการคลัง

ต่อมากระทรวงการคลังมีคำาสั่งเพิกถอนบริษัทออกจากการเป็นผู้ทิ้งงานเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565 ดังนั้น ผู้บริหาร
เชื่อว่าบริษัทยังคงสามารถรับงานจากกฟภ.ได้ตามปกติ และไม่มีค่าความเสียหายเพ่ิมเติมจากที่เคยบันทึกไว้ในงบการเงิน

คดีความเกี่ยวกับสัญญาตั้งตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟา้

บริษัทถูกฟอ้งร้องในฐานะจำาเลยร่วมโดยลูกค้ารายหน่ึงซ่ึงเป็นหน่วยงานราชการ ("โจทก์") ในเร่ืองการผิดสัญญาต้ังตัวแทน
จดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟา้ โดยโจทก์เรียกร้องค่าเสียหายจำานวน 3.8 ล้านบาท  ปัจจุบันศาลอุทธรณ์ได้มีคำาพิพากษาให้
บริษัทชำาระเงิน 3.4 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป
จนกว่าจะชำาระเสร็จ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 บริษัทได้ยื่นฎีกาคัดค้านคำาพิพากษาต่อศาลฎีกา และศาลได้รับฎีกาของบริษัทแล้วในวันที่ 
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 อย่างไรก็ตามผู้บริหารและที่ปรึกษาทางกฏหมายเชื่อมั่นว่าศาลฎีกาจะพิจารณาแก้คำาพิพากษา
ของศาลอุทธรณ์ ทำาให้บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว ดังนั้นบริษัทจึงยังไม่ได้บันทึกค่าเสียหายดังกล่าว
เป็นหนี้สินในงบการเงิน

คดีความเกี่ยวกับสัญญาจ้างเหมาให้บริการแรงงาน

บริษัทถูกฟอ้งร้องโดยพนักงานกลุ่มหน่ึง ("โจทก์") ในเร่ืองเรียกร้องค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน จากการเลิกจ้างพนักงาน
ในธุรกิจด้านบริหารจัดการแรงงานโครงการหนึ่ง โดยโจทก์เรียกร้องค่าชดเชยรวมจำานวน 1.11 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 บริษัทยื่นคำาให้การต่อสู้คดีต่อศาลแรงงานฯ ว่าเป็นเพียงคู่สัญญาที่ทำาหน้าที่เป็นตัวแทน
ในการจัดหาแรงงานพร้อมท้ังบริหารจัดการแรงงานตามสัญญาให้แก่รัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึงเท่าน้ัน ไม่ได้เป็นนายจ้างผู้มีอำานาจ
บังคับบัญชาพนักงานโดยตรง นอกจากนี้ศาลแรงงานฯ มีคำาสั่งอนุญาตให้ออกหมายเรียกรัฐวิสาหกิจดังกล่าวเข้ามาเป็น
จำาเลยร่วมแล้ว และศาลได้กำาหนดวันนัดไกล่เกลี่ยในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 อย่างไรก็ตามผู้บริหารและที่ปรึกษา
ทางกฏหมายเช่ือม่ันว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบค่าชดเชยดังกล่าว ดังน้ันบริษัทจึงยังไม่ได้บันทึกค่าชดเชยดังกล่าวเป็นหน้ีสิน
ในงบการเงิน

37 ข้อพิพาทและคดีความตามกฎหมาย
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ส่วนที่ 4
การรับรอง
ความถูกต้อง
ของข้อมูล
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
 บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี
(แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำาให้ผู้อื่นสำาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำาคัญ นอกจากนี้ 
บริษัทขอรับรองว่า

 1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน  ผลการดำาเนินงาน และ
กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

 2. บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็นสาระสำาคัญ ท้ังของ
บริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

 3. บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
แล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสำาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทำาท่ีมิชอบท่ีอาจ
มีผลกระทบต่อการจัดทำารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

 ในการนี้ เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท
ได้มอบหมายให้นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร เป็นผู้ลงลายมือช่ือกำากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชื่อของนางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร กำากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว
ดังกล่าวข้างต้น

ผู้มีอำานาจลงนาม

ผู้รับมอบอำานาจ
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร
ผู้มีอำานาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี
เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อ
ประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
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ดร. พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ    71 ปี
สัญชาติ   ไทย
จำานวนปีท่ีเป็นกรรมการ 7 ปี
(เข้าดำารงตำาแหน่งคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2558)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
• ตนเอง    ไม่มี
(ร้อยละ 0.00 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

• บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

การอบรมบทบาทกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโททางการปกครอง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
  ศาสตร์ (NIDA)
• ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร : วิทยาลัยป้องกัน
  ราชอาณาจักร (วปอ. 2542)
• MANCHESTER UNIVERSITY ENGLAND : Graduate 
  Cert. in Senior Management
• INSTITUTE for TAX ADMINISTRATION U.S.A : Cert. 
  in Public Budgetting Monetary and Finance 
  Management 
• สถาบันพระปกเกล้า : การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
  (ปรม.1)
• สถาบันพระปกเกล้า : ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการ
  ปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำาหรับนักบริหารระดับสูง 
  (ปปร.20)
• วิทยาลัยการปกครอง : นักปกครองระดับสูง (นปส.34)
• สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) : การพัฒนา
  การเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.3)
• ศาลรัฐธรรมนูญ : หลักสูตรหลักนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย 
  (นธป.2)
• ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 : ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง
  (IP Bar 2021)

• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2008
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 122/2009
• Driving Company Success with IT Governance
  รุ่น 1/2016
• Board Matter and Trends  รุ่น 3/2017

• สถาบันคลังสมองของชาติ ทบวงมหาวิทยาลัย
  : University Governnance Program (UGP.2) 
• สำานักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการ
  โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
  : นักบริหารและกำากับนโยบายสาธารณะฯ (บกส.1)
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  : ผู้บริหารระดับสูง (วตท.9)

ประวัติกรรมการ
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• หอการค้าไทย : Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 4)
• สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) : ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.3)
• สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ : การบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส.1)
• สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ : การบริหารจัดการความมั่นคง สำาหรับผู้บริหารระดับสูง 
  (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 3
• สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) : การบริหารกิจการ
  บ้านเมืองที่ดี เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำาหรับนักบริหารระดับสูง (ก.พ.ร.1)
• ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ : ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง (CIO.11)
• สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสหกรรม : นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.4)

ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน  • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2560 - ปัจจุบัน   • กรรมการปฎิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สำานักงานสภาพัฒนาการ
      เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2560 - ปัจจุบัน   • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
2552 - ปัจจุบัน   • อุปนายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
2552 - ปัจจุบัน   • ที่ปรึกษาบริษัท วี.เอ็ม.แลนด์ สมาย จำากัด

2557 - 2560   • ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
2549 - 2553   • ปลัดกรุงเทพมหานคร 
2553 - 2555   • ประธานกรรมการที่ปรึกษานายทะเบียนพรรคการเมือง สำานักงานคณะกรรมการ
      การเลือกตั้ง (กกต.) 
ต.ค. 2549 - ก.ค. 2553    • กรรมการรถไฟฟา้ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
พ.ย. 2549 - ก.ค. 2553  • กรรมการการไฟฟา้นครหลวง (กฟน.) 
มี.ค. 2551 - ก.ค. 2557   • กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน)    
มี.ค. 2552 - ก.ค. 2553  • กรรมการองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย 
ส.ค. 2556 - พ.ค. 2557  • กรรมการ บริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (BAFS)

2559 - ก.ค. 2560  •  คณะกรรมการศึกษาและจัดทำาร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการ ดำาเนินการ
      ปฏิรูปประเทศ
2559 - ก.ค. 2560  • ประธานอนุกรรมการจัดทำารายงานการศึกษาเพ่ือกำาหนดแผนและขั้นตอนการดำาเนิน
         การปฏิรูปประเทศ
2559 - ก.ค. 2560  • ประธานคณะทำางานจัดทำาเนื้อหาของร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำาเนิน
      การปฏิรูปประเทศด้านการบริหาราชการแผ่นดิน

• ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง (ที่สำาคัญ)

ทางนิติบัญญัติ

ทางราชการและรัฐวิสหกิจ  

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
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2558 - ก.ค. 2560  • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ
ต.ค. 2558 - ก.ค. 2560  • กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
2558 - ก.ค. 2560  • อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลังภาครัฐ
2558 - ก.ค. 2560  • อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม
ต.ค. 2549 - มี.ค. 2551  • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

• ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4212) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ประธานนักศึกษาการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส.1) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
• รองประธานสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
• กรรมการสมาคมข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
• กรรมการจัดหาทุนและพัฒนารายได้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
• กรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
• กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
• กรรมการกลาง สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
• กรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
• ที่ปรึกษาสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ

• อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   
• อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
• อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง วิชาการบริหารรัฐกิจ (หลักสูตรปริญญาโท) 
• อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชากฎหมายทรัพย์สิน (หลักสูตรปริญญาโท) 
• อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ (หลักสูตรปริญญาเอก) 
• กรรมการสภาวิทยาลัยทองสุข 
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ 
• กรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ    

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง 
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
• การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ทางสังคม

ทางวิชาการ

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

• ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง 

(1)  คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

    ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น

คุณสมบัติต้องห้าม
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พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช
• กรรมการอิสระ  
• รองประธานกรรมการบริษัท    
• กรรมการตรวจสอบ  
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
  ค่าตอบแทน

อายุ    73 ปี
สัญชาติ   ไทย
จำานวนปีท่ีเป็นกรรมการ 7 ปี
(เข้าดำารงตำาแหน่งคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2558)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
• ตนเอง    ไม่มี
(ร้อยละ 0.00 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

• บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาทกรรมการ

• ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์บัณฑิต กองทัพอากาศ
  : โรงเรียนนายเรืออากาศ หลักสูตร วิทยาลัยป้องกัน
    ราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 42)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2004
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 122/2009

สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
• การกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
  ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 5/2011

ประวัติกรรมการ

พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน
• รองประธานกรรมการบริษัท  
ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
  สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2557 - ปัจจุบัน
• กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
  และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จำากัด  
 (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลี่
  อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำางาน

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
หรือองค์กรอื่น

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง (ที่สำาคัญ)
2555 - 2556
• รองประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
  จำากัด
2551 - 2554
• กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) 
2551 - 2552
• รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย
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• การประชุมคณะกรรมการบริษัท  8/8 ครั้ง 
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2/2 ครั้ง
• การประชุมผู้ถือหุ้น  1/1 ครั้ง

• ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง 

(1)  คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

    ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น
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ดร.เปรมวดี ฟองศิริ
• กรรมการอิสระ  
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

อายุ    62 ปี
สัญชาติ   ไทย
จำานวนปีท่ีเป็นกรรมการ 7 ปี
(เข้าดำารงตำาแหน่งคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2558)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
• ตนเอง    ไม่มี
(ร้อยละ 0.00 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

• บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาทกรรมการ

• ปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ) 
  : มหาวิทยาลัยบูรพา
• ปริญญาโทสาขา Master Business Administration  
  (FINANCE) : TEXAS WOMAN’S UNIVERSITY, USA
• ปริญญาตรีสาขาบัญชี : TEXAS WOMAN’S UNIVERSITY, 
  USA
• ปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/ 2015
• Advance Audit Committee Program (AACP)
  รุ่น 27 / 2017

ประวัติกรรมการ

พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน
• กรรมการบริหารความเสี่ยง  กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
2560 - ปัจจุบัน
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  

พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
  และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท หลักทรัพย์ บียอนด์ จำากัด
  (มหาชน)

ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท นาราไทย คูซีน จำากัด
2551 - ปัจจุบัน
• กรรมการบริษัท ออดิท ไวส์ จำากัด      

ประสบการณ์การทำางาน

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
หรือองค์กรอื่น

- ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
หรือองค์กรอื่น
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• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง 
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 8/8 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 4/4 ครั้ง
• การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

• ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง 

(1)  คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

    ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น
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ดร. ศิริเดช คำาสุพรหม
• กรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

อายุ    49 ปี
สัญชาติ   ไทย
จำานวนปีท่ีเป็นกรรมการ 7 ปี
(เข้าดำารงตำาแหน่งคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2558)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
• ตนเอง    ไม่มี
(ร้อยละ 0.00 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

• บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาทกรรมการ

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ 

ปริญญาเอก 
• Ph.D.in Business Information Systems (IT Audit, 
  Control and Governance), RMIT University, Australia
ปริญญาโท 
• Master of Information Systems (M.Inf.Sys.), Griffith 
  University, Australia
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) 
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาตรี  
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Accreditation Program รุ่น 121/2015
• Risk Management Program รุ่น 2/2015
• Advanced Audit Committee Program รน 41/2021

• Driving Company Success with IT Governance
  รุ่น 1/2016

ประวัติกรรมการ

พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
2558 - ปัจจุบัน 
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์การทำางาน

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท

2561 – ปัจจุบัน
• กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
  และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  บริษัท ไฮโดรเท็ค จำากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน
• กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ กรรมการบริหาร
  ความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ 
  พิจารณาค่าตอบแทน บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำากัด 
  (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
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ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน  • กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระบริษัท นาราไทย คูซีน จำากัด
ก.ย. 2560 – ปัจจุบัน  • คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี และผู้อำานวยการหลักสูตร
      บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ต.ค. 2559 - ก.พ. 2560  • ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและการวางระบบบัญชี บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำากัด 
        (ธุรกิจการเงิน)
ม.ค. 2558 - มี.ค. 2558  • ที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยง บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
      (ธุรกิจทันตกรรม)
ต.ค. 2557 - ธ.ค. 2557  • ที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอฟ เอ็น เฟคทรอรี่ จำากัด (มหาชน)
      (ธุรกิจเสื้อผ้า)
มิ.ย. 2555 - ต.ค. 2555  • ท่ีปรึกษาด้านบัญชีและการวางระบบบัญชี บริษัท เอ เอส เอ็น โปกเกอร์ จำากัด (มหาชน)
      (ธุรกิจประกันภัย)
ส.ค. 2555 - ส.ค.2555  • ที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอส เอฟ ซีนีม่า จำากัด (ธุรกิจโรงภาพยนตร์)
มิ.ย. 2554 - ก.ย. 2554   • ที่ปรึกษาด้านการบัญชี การวางระบบบัญชี และ การบริหารความเสี่ยง
      บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน)
ก.ค. 2553 - ส.ค. 2553  • ที่ปรึกษาด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
      บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำากัด (มหาชน) (ธุรกิจขนส่ง)

ก.ย. 2560 – ปัจจุบัน  • คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ก.ค. 2559 - ก.ย. 2560  • รองคณบดีสายงานวิชาการ และผู้อำานวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
      วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มิ.ย. 2555 - ก.ค. 2559  • รองคณบดีสายงานวิชาการ คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มิ.ย. 2554 - มิ.ย. 2555  • ผู้อำานวยการสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี คณะการบัญชี
      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มิ.ย. 2553 - มิ.ย. 2554  • หัวหน้าหมวดวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี คณะการบัญชี
      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองคก์รอ่ืน

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง (ท่ีสำาคัญ) 

ประวัติการทำางานทางวิชาชีพ

ประวัติการทำางานทางวิชาการ 

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง 
• การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 8/8 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 4/4 ครั้ง
• การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
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• ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง 

(1)  คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

    ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น
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นายไรวินท์  เลขวรนันท์
• กรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการบริหาร  
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

อายุ    48 ปี
สัญชาติ   ไทย
จำานวนปีท่ีเป็นกรรมการ 25 ปี
(เร่ิมต้ังแต่บริษัทก่อต้ัง เม่ือวันท่ี 18 มิ.ย.2540)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
• ตนเอง           151,840,857 หุ้น
(ร้อยละ 27.11 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

• บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *
  : คู่สมรสถือหุ้นจำานวน      11,421,900 หุ้น
(ร้อยละ 2.04 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

  : นิติบุคคลถือหุ้นจำานวน    146,222,223 หุ้น 
(ร้อยละ 26.11 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
• มี  (น้องชายนางสาววราลี เลขวรนันท์)

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาทกรรมการ

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ 

• ปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
• ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ : มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Accreditation Program รุ่น 109/2014 
• How to Measure the Success of Corporate Strategy
  รุ่น 4/2014
• Advanced Audit Committee Program รุ่น 15/2014
• Financial Statements for Directors รุ่น 24/2014
• How to Develop a risk Management Plan รุ่น 6/2014
• Role of Compensation Committee รุ่น 18/2014
• Risk Management Program รุ่น 5/2014
• Successful Formulation & Execution of Strategy 
  รุ่น 22/2014
• Role of the Chairman Program รุ่น 35/2014
• Director Certification Program รุ่น 206/2015

• หลักสูตร How the new normal is shaping future of 
  HR สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 
  ร่วมกับ PWC Thailand     
• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 2
• หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง วปส.7
• หลักสูตร Chief Financial Officer Certification
  Program รุ่นท่ี 22 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 
  (TEPCoT) รุ่น 12
• หลักสูตร Orientation Course - CFO Focus on Financial
  Reporting รุ่นที่ 8  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติกรรมการ

ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน
• กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ม.ค. 2562 – ก.พ. 2563
• รักษาการตำาแหน่ง Chief Financial Officer (CFO)
2540 -  ก.พ. 2558
• ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการใหญ่

ประสบการณ์การทำางาน

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท
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การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน

การเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มี

ธ.ค. 2560 – ปัจจุบัน  • กรรมการ บริษัท วรนันท์ กรุ๊ป จำากัด  
2550 - ปัจจุบัน    • ประธานกรรมการ บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำากัด
ธ.ค. 2558 - ส.ค. 2564  • ประธานกรรมการ บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด
ธ.ค. 2558 - ส.ค. 2564  • ประธานกรรมการ บริษัท ซีน 168 จำากัด

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง 
• การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

• ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง 

(1)  คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

    ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น
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การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
• ไม่มี

นายรชต  ยอดบางเตย
• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

อายุ    46 ปี
สัญชาติ   ไทย
จำานวนปีท่ีเป็นกรรมการ 5 ปี
(เข้าดำารงตำาแหน่งคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2560)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
• ตนเอง            1,000,000 หุ้น
(ร้อยละ 0.18 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

• บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาทกรรมการ

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ 

• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะสังคมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์   
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 225/2016
• Financial Statement for Director รุ่น 33/2017

• หลักสูตรการปฎิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำานวยการ รุ่นที่ 109
  สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรสัมมนาศิษย์เก่านโยบายรุ่นที่ 4 สถาบันจิตวิทยา
  ความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประวัติกรรมการ

เม.ย. 2560 - ม.ค. 2565  
• กรรมการบริษัท
ก.พ. 2559 – ม.ค. 2565
• กรรมการบริหาร
เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน
• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ก.พ. 2558 – มี.ค. 2562 
• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ  
ก.พ. 2559 – ก.พ. 2563
• กรรมการบริหารความเสี่ยง  
2552 - 2557
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ  

ประสบการณ์การทำางาน

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท

2560 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท โกลว์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำากัด  
2560 – ก.พ. 2563
• กรรมการ บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด

การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
หรือองค์กรอื่น
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การเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง 
• การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

• ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง 

(1)  คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

    ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น
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นางสาวชุติกา  สุทธิกาญจนังกูร
• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหารความเสี่ยง  
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
• กรรมการบริหาร  
• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ    47 ปี
สัญชาติ   ไทย
จำานวนปีท่ีเป็นกรรมการ 8  ปี
(เข้าดำารงตำาแหน่งคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2557)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
• ตนเอง             3,000,056  หุ้น
(ร้อยละ 0.54 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

• บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาทกรรมการ

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ 

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) ปี 2557
  รุ่น 193/2014
• Advance Audit Committee Program (AACP) ปี 2557
  รุ่น 15/2014
• Role Of The Compensation committee ปี 2557
  รุ่น 18/2014
• Risk Management Committee Program ปี 2557
  รุ่น 4/2014
• Financial Statement for Directors ปี 2557
  รุ่น 25/2014
• Directors Accreditation Program ปี 2557
  รุ่น SEC/2014
• Company Secretary Program (CSP)
  รุ่น 106/2020

• The Digital Work Leader
• Woman‘s Leadership forum 2017 
• Digital Business Solutions Summit 2020

ประวัติกรรมการ

เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน
• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน
• กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
  สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                                                        
2557 - ปัจจุบัน
• กรรมการบริษัท 
เม.ย. 2561 - มี.ค. 2562
• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุกิจ
2558 – มี.ค. 2561
•  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจ, ผู้ช่วยประธาน
  เจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และบริหารองค์กร 
2548 - ก.พ. 2558
•  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ประสบการณ์การทำางาน

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท
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การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
• ไม่มี

มี.ค. 2563 – ส.ค. 2564  • กรรมการ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 1 จำากัด ถึง บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 10 จำากัด  
                                        (รวม 10 บริษัท)
2551 - ส.ค. 2564      •  กรรมการ บริษัท ซีน 168 จำากัด 
2550 - ส.ค. 2564      •  กรรมการ บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด

การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน หรือองค์กรอ่ืน

การเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวนเข้าร่วมประชุม  8/8 ครั้ง 
• การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำานวนเข้าร่วมประชุม 8/8 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำานวนเข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี  จำานวนเข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
• การประชุมผู้ถือหุ้น จำานวนเข้าร่วมประชุม  1/1 ครั้ง 

• ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง 

(1)  คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

    ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น
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นางสาวกัญณฐา  ธนัญวรัณกร
(ชื่อเดิมนางสาวขนิษฐา  ฤทธิ์เพชร) 
• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• ผู้อำานวยการสายงาน Operation
  (ธุรกิจบริการบริหารจัดการ)

อายุ    43 ปี
สัญชาติ   ไทย
จำานวนปีท่ีเป็นกรรมการ 8  ปี
(เข้าดำารงตำาแหน่งคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2557)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
• ตนเอง            405,990 หุ้น
(ร้อยละ 0.07 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

• บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาทกรรมการ

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ 

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) ปี 2557
  รุ่น 194/2014
• Director Accreditation Program (DAP) ปี 2557
  รุ่น SEC /2014
• Advance Audit Committee Program (AACP) ปี 2557
  รุ่น 15/2014

• Executive Mini MBA รุ่นที่ 17
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)   
• THE Right People Management ปี 2563, HR
  The Next Gen
• Feasibility Study รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติกรรมการ

2561 - ปัจจุบัน
• กรรมการบริหารความเสี่ยง, ผู้อำานวยการสายงาน 
  Operation (ธุรกิจบริการบริหารจัดการ) 
2558 - ปัจจุบัน
• ผู้อำานวยการอาวุโสสายงานสนับสนุนต้นทุน
2557 - ปัจจุบัน
• กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร
2560 – 2561
• ผู้อำานวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร
2551 - 2558
• ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและงานธุรการ

ประสบการณ์การทำางาน

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
• ไม่มี
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มี.ค. 2563 – ส.ค. 2564  • กรรมการ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 1 จำากัด ถึง บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 10 จำากัด 
      (รวม 10 บริษัท)
มี.ค. 2563 – ส.ค. 2564         • กรรมการ บริษัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ จำากัด
ก.พ. 2563 – ส.ค. 2564  • กรรมการ บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (ช่ือเดิม บริษัท อีทีจี เอนเนอร์จี จำากัด)
2556 - ส.ค. 2564  • กรรมการ บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด 
2556 - ส.ค. 2564  • กรรมการ บริษัท ซีน 168 จำากัด  

การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน หรือองค์กรอ่ืน

การเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง 
• การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 8/8 ครั้ง 
• การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

• ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง 

(1)  คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

    ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น
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นางสาววราลี  เลขวรนันท์
• กรรมการบริษัท

อายุ    57 ปี
สัญชาติ   ไทย
จำานวนปีท่ีเป็นกรรมการ 11 ปี
(เข้าดำารงตำาแหน่งคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2554)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
• ตนเอง            2,380,978 หุ้น
(ร้อยละ 0.43 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

• บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
• มี (พ่ีสาวนายไรวินท์ เลขวรนันท์)

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาทกรรมการ

• ปริญญาตรีสาขาการจัดการทั่วไป
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program รุ่น 193/2014
• Financial Statements for Directors  รุ่น 24/2014

ประวัติกรรมการ

2554 -  ปัจจุบัน
• กรรมการบริษัท
  บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำางาน

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
หรือองค์กรอ่ืน 

• ไม่มี

• ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท  8/8 ครั้ง 
• การประชุมผู้ถือหุ้น  1/1 ครั้ง

• ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ
  ทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
  ผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง 
(1)  คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 
(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกัน
    เกินร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด ของนิติบุคคลดังกล่าว
    และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วน ที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น
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นางสาวประไพ พิมพา
• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
• ผู้อำานวยการสายงานบัญชีและการเงิน

อายุ    43 ปี
สัญชาติ   ไทย
จำานวนปีท่ีเป็นกรรมการ 2  ปี
(เข้าดำารงตำาแหน่งคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2562)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
• ตนเอง            19,556 หุ้น
(ร้อยละ 0.003 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

• บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาทกรรมการ

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ 

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยตาปี

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) ปี 2557
  รุ่น 194/2014
• Director Accreditation Program (DAP) ปี2557
  รุ่น SEC /2014
• Advance Audit Committee Program (AACP) ปี2557 
  รุ่น 15/2014
• Financial Statements for Directors (FSD) ปี2557
  รุ่น 25/2014

• How to get started with e-tax จัดโดย
  บริษัท ภูรีภาค จำากัด
• Executive Mini MBA รุ่นที่ 15
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• Feasibility Study รุ่นที่ 26 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ประวัติกรรมการ

ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน
• กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
• กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี   
2560 - ปัจจุบัน
• กรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                       
2557 - ปัจจุบัน
• ผู้อำานวยการสายงานบัญชีและการเงิน 
2550 - 2557
• กรรมการ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด 
2547 - 2556
• ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง, ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 

ประสบการณ์การทำางาน

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
• ไม่มี
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การเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง 
• การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 8/8 ครั้ง 
• การประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 4/4 ครั้ง
• การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง 

• ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง 

(1)  คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

    ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น
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ดร. ปรีชา สวน
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
  Chief Financial Officer (CFO)

อาย ุ    49 ปี
สัญชาติ   ไทย
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
• ตนเอง            ไม่มี
(ร้อยละ 0.00 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

• บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA)
  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (B.B.A 
  Accounting) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 6718
• ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการ
  กำากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA000131)
• นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional
  Accountants : ASEAN CPA)
• ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามโครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบ
  และรับรองบัญชีจากกรมสรรพากร

ประวัติประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)

ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)

ประสบการณ์การทำางาน

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
หรือองค์กรอ่ืน

• ไม่มี

2563 - ปัจจุบัน
• คณะทำางานศูนย์พัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถ
  สำาหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
  ราชูปถัมภ์
2563 - ปัจจุบัน
• อาจารย์พิเศษวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
2563 - ปัจจุบัน
• อาจารย์พิเศษสำานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2557 - ปัจจุบัน
• วิทยากรอบรมของสภาวิชาชีพบัญชี
2556 - ปัจจุบัน
• ประธานคณะกรรมการวิชาการ บริษัท สำานักงาน ดร.วิรัช 
  แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำากัด
2550 - ปัจจุบัน
• วิทยากรอบรม CPA TA CPD
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ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง (ท่ีสำาคัญ) 

คุณสมบัติต้องห้าม

2561 - 2563  • กรรมการ  บริษัท อลิอันซ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำากัด
2548 - 2563  • กรรมการ บริษัท อลิอันซ์ ออดิทติ้ง จำากัด

2549 - ปัจจุบัน  • อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
2538 - ปัจจุบัน  • หุ้นส่วนงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สำานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำากัด

• ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง 

(1)  คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

    ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น
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นายลือนาท คล้ายสมบัติ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• ผู้อำานวยการกลุ่มงานธุรกิจวิศวกรรม
• คณะกรรมการความปลอดภัย (OHS)     

อาย ุ    50 ปี
สัญชาติ   ไทย
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
• ตนเอง            ไม่มี
(ร้อยละ 0.00 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

• บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

• วศ.บ. (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535
• วศ.บ. (แหล่งน้ำา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2541

บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำากัด 
(มหาชน)
• การบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม 
  รุ่นที่ 2/2558     
• Team Leading for TEAM Leadership  รุ่นที่ 1/2559   
• Coaching for Higher Performance  รุ่นที่ 2/2559
• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางานระดับหัวหน้างาน
  รุ่นที่ 1/2560 (หลักสูตรอบรม 16 ชั่วโมง )
• BIM 2016  รุ่นที่ 2/2560 
• คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวออนามัย และสภาพ
  แวดล้อมในการทำางาน (20 สิงหาคม 2563)
• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางานระดับบริหาร
  (15 ตุลาคม 2563)

ประวัติผู้บริหาร

ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน
• กรรมการบริหารความเสี่ยง 
2563 - ปัจจุบัน
• ผู้อำานวยการกลุ่มงานธุรกิจวิศวกรรม
2563- ปัจจุบัน
• คณะกรรมการความปลอดภัย (OHS)
2561 - 2562
• ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

ประสบการณ์การทำางาน

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
หรือองค์กรอ่ืน

• ไม่มี

• ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 7/8 ครั้ง
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คุณสมบัติต้องห้าม
• ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง 

(1)  คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

    ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น
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หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง 
(1)  คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 
(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกัน
    เกินร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด ของนิติบุคคลดังกล่าว
    และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วน ที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น

นายจิระศักดิ์  ไกรหมื่นไวย
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• ผู้อำานวยการกลุ่มงานสนันสนุนการดำาเนินธุรกิจ

อาย ุ    46 ปี
สัญชาติ   ไทย
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
• ตนเอง            ไม่มี
(ร้อยละ 0.00 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

• บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

• ปริญญาตรี สาขาการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

• Labor Law บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำากัด
• Strategic HRM  สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ
• Database Training Oversea, Penang, Malaysia
• Human Resources Management สถานบันไฟฟา้และ
  อิเล็กทรอนิกส์
• Internet Professional Connection, Microsoft Tech-net

ประวัติผู้บริหาร

2562 - ปัจจุบัน
• ผู้อำานวยการกลุ่มงานสนันสนุนการดำาเนินธุรกิจ
ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
พ.ย. 2563 - ม.ค. 2565
• กรรมการกำากับและดูแลกิจการที่ดี 

ประสบการณ์การทำางาน

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
หรือองค์กรอ่ืน

• ไม่มี

• ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

• การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6/8 ครั้ง 
• การประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 4/4 ครั้ง

• ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ
  ทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
  ผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา
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นางสาวสุภาภรณ์  โรจนอมรชัย
• ผู้อำานวยการสำานักกำากับดูแลกิจการ
• เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
  ค่าตอบแทน
• เลขานุการคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี

อาย ุ    57 ปี
สัญชาติ   ไทย
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
• ตนเอง            ไม่มี
(ร้อยละ 0.00 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

• บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

• ปริญญาโท วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• หลักสูตรพ้ืนฐานเลขานุการบริษัท  (Fundamentals Practice
  for Corporate Secretaries) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advances for 
  Corporate Secretaries) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตร Smart Disclosure Program (SDP) 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสำานักงานคณะ
  กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• IPO Focus (Advance Course 2016)
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• CGR Workshop 2019 "Enhancing Good Corporate 
  Governance  based on CGR Scorecard"
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Management and Leadership Skills
• Performance and Development Planning (PDP)
• Mandatory Course for Operation Risk Awareness
• W.O.R.K Communication 

ประวัติผู้บริหาร

มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน
• ผู้อำานวยการสำานักกำากับดูแลกิจการ

ประสบการณ์การทำางาน

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
ม.ค. – พ.ค. 2564
• เลขานุการบริษัท บริษัท ซีลิค คอร์พ จำากัด (มหาชน)
2562 – 2563
• ผู้อำานวยการสำานักเลขานุการบริษัท บริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ 
  จำากัด (มหาชน)
2560 – 2562
• เลขานุการบริษัท บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ 
  แมเนจเมนท์ จำากัด (มหาชน)
2558 – 2560
• เลขานุการบริษัท บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำากัด (มหาชน)
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การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
หรือองค์กรอ่ืน
• ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม
• ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง 

(1)  คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และ

    การถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วน ที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น
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นางสาวกัลยา  ธัญญเจริญ
• เลขานุการบริษัท
• เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                        
• เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อาย ุ    44 ปี
สัญชาติ   ไทย
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
• ตนเอง            89 หุ้น
(ร้อยละ 0.00 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

• บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

วุฒิการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้าที่

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)
• Company Secretary Program รุ่น 59/2014
• Effective Minute Talking รุ่น 31/2015
• Board Reporting Program รุ่น 16/2015
• Company Reporting Program รุ่น 11/2015

สถาบันไทยพัฒน์
• GRI Certified Training Course on based GRI  
  Sustainability Reporting Standard  (Nov. 2020)                                                                  
                                              

ประวัติเลขานุการบริษัท

มี.ค. 2563 – ปัจจุบัน
• เลขานุการบริษัท
  บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด (มหาชน)  
พ.ศ. 2558 - ก.พ.2562
• เลขานุการบริษัท
  บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2551 - 2559
• ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลยุทธ์
  บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำางาน

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
หรือองค์กรอ่ืน

• ไม่มี

มี.ค. 2562 – ก.พ. 2563
• เลขานุการบริษัท นาราไทย คูซีน จำากัด
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การเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง 
• การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 8/8 ครั้ง 
• การประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 4/4 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
• การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง 

• ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง 

(1)  คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของนิติบุคคลดังกล่าว และ

    การถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียด
เก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัท

หมายเหตุ : C = ประธานกรรมการ  I = กรรมการ   II = กรรมการ / ผู้บริหารของบริษัท 



322

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจ
สอบภายในและหัวหน้างานกำากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แต่งตั้ง บริษัท มาซาร์ส จำากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท (Outsource) 
โดยมอบหมายให้นางสาวจันทร์เพ็ญ กสิกิจนำาชัย เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในและมีคุณสมบัติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 ดังนี้
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำากับดูแลการปฎิบัติงาน
ของบริษัท (Compliance)
 บริษัทได้มอบหมายให้ผู้อำานวยการสำานักกำากับดูแลกิจการทำาหน้าที่กำากับและดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
(Compliance) เพ่ือให้มีการปฎิบัติเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
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เอกสารแนบ 4
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

 • รายละเอียดปรากฏตาม หัวข้อ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 • ไม่มี
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เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแล
กิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ 
ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำา
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เอกสารแนบ 5  นโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ 
            ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำา

 บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับนโยบายการกำากับกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ดังรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์
ของบริษัท www.eastern-groups.com ภายใต้หัวข้อ "การกำากับดูแลกิจการที่ดี"

 • นโยบายการกำากับกิจการ https://www.eastern-groups.com/governance-policy.php

 • คู่มือจริยธรรมธุรกิจ https://www.eastern-groups.com/governance-conduct.php

 นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำากฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดยได้
เปิดเผยข้อมูลกฎบัตรดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com ภายใต้หัวข้อ "การกำากับดูแลกิจการท่ีดี"
อีกด้วย
 • กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท  และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด   
   https://www.eastern-groups.com/governance-conduct.php
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เอกสารแนบ 6
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย
อื่น ๆ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด (มหาชน) ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ทีม่ีคุณสมบัติตรงตามข้อกำาหนดและแนวทางปฏิบัติทีด่ีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจำานวน 3 ท่าน ได้แก่ 
 
 1. ดร.พงศ์ศักติฐ์  เสมสันต์  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. พล.อ.อ.บุรีรัตน์ รัตนวานิช  กรรมการตรวจสอบ
 3. ดร.เปรมวดี    ฟองศิริ  กรรมการตรวจสอบ

 ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุม
ครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบโดยได้เชิญฝ่ายบริหารของบริษัท ผู้สอบ
บัญชี และผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม เพ่ือร่วมเสนอข้อมูลและรับฟงัความคิดเห็น รวมทั้งข้อ
เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน โดยผลสรุปจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง ได้นำาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบทุกครั้ง 

 นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี
เป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยจำานวน 1 ครั้ง เพ่ือหารือผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับแผนการตรวจ
สอบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้สอบบัญชี และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

 ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานเรื่องที่สำาคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 2564 ของบริษัท และงบการเงิน
รวม รวมถึงให้ความเห็นรายการระหว่างกัน รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบ
ภายใน โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี เพ่ือสอบถาม
ถึงเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำาคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน และความ
มีอิสระของผู้สอบบัญชี เพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดทำางบการเงินเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชี รวมทั้ง
มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เพ่ือเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงิน 

 2. การกำากับดูแลการตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสม
และมีประสิทธิผล มิให้ละเมิดต่อระเบียบ กฎหมาย และข้อกำาหนดต่าง ๆ รวมถึงติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและให้คำาแนะนำาแก่ฝ่ายบริหารเพ่ือให้การปฏิบัติงานของบริษัทมีความ
รัดกุมและถูกต้อง
 ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบริษัท มาซาร์ส 
จำากัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยมีหน้าท่ีประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายในและตรวจสอบ
ภายใน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทเพ่ือให้นำาไปปรับปรุงแก้ไขให้การดำาเนินการสอดคล้องตามนโยบายการกำากับกิจการท่ีดี
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 3. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการกำาหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งและกำาหนดค่าตอบแทน 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี 2564 โดยมีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาคัดเลือก ได้แก่ ผู้สอบบัญชีต้องมีคุณสมบัติตามที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนดไว้ รวมทั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีความเป็นอิสระตาม
ข้อกำาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 4. การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งกัน
ทางผลประโยชน์ของบริษัทเพ่ือพิจารณาว่าการทำารายการมีความสมเหตุสมผล รวมถึงมีการเปิดเผยรายการของข้อมูลดังกล่าว
ตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน

 5. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำาเนินการสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน โดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ได้กำาหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือประโยชน์ต่อผู้มีส่วนร่วม
อย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เช่ือถือได้
สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องตามระบบการกำากับดูแลกิจการท่ีดี มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำาหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง
กับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

(ดร.พงศ์ศักติฐ์  เสมสันต์) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด (มหาชน) ได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึน
เพ่ือกำาหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมท้ังองค์กร และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัท โดยอาศัยหลักการพ้ืนฐานของการกำากับดูแลกิจการท่ีดีมีการเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัทเพ่ือกำาหนดกรอบ
การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO-ERM) ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้มีส่วนร่วมกับองค์กรสามารถเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่าการดำาเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายช่ือ
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำานวน 8 ท่าน ได้แก ่      

 1. ดร.ศิริเดช  คำาสุพรหม  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
 2. ดร.เปรมวดี    ฟองศิริ   กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
 3. นางสาวชุติกา   สุทธิกาญจนังกูร  กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 4. นางสาวกัญณฐา   ธนัญวรัณกร  กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 5. นางสาวประไพ   พิมพา             กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 6. นายลือนาท    คล้ายสมบัติ  กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้บริหาร
 7. นายจิระศักดิ์    ไกรหมื่นไวย  กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้บริหาร
 8. นายณัฐวัฒน์   หลวงวิเศษ *           กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้บริหาร

หมายเหตุ : * นายณัฐวัฒน์ หลวงวิเศษ ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำาหนดไว้ โดยกำาหนดและทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง กำากับดูแล และ
ให้ข้อเสนอแนะกับฝ่ายบริหารในการจัดการความเส่ียงให้มีความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และติดตามผลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างสม่ำาเสมอ

 ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชุมรวม 8 คร้ัง ซ่ึงกรรมการบริหารความเส่ียงเข้าร่วมประชุม
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.75 ของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการกำาหนดแนวทางและ
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง ติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ติดตามแผนการตอบสนองความเสี่ยง 
ตลอดจนกำากับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง
6 ด้าน ได้แก่
 
 1. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
 2. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
 3. การบริหารความเสี่ยงด้านรายงาน  
 4. การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน 
 5. การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในและภายนอกองค์กร
 6. การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 รวมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้อง
กับนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำาหนด
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 โดยภาพรวมแล้ว คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบและครบถ้วน
ตามขอบเขตและหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้มีการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำาหนดไว้ รวมถึงสร้างมูลค่า
เพ่ิมให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

(ดร. ศิริเดช  คำาสุพรหม)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

 คณะกรรมการบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการบริหาร จำานวน 3 ท่าน ดังนี้ 

 1. พล.อ.อ.บุรีรัตน์    รัตนวานิช  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
 2. ดร.เปรมวดี    ฟองศิริ  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
 3. นางสาวชุติกา    สุทธิกาญจนังกูร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนอย่างครบถ้วน เพ่ือส่งเสริมหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ือช่วยกรรมการบริษัทในการกำาหนดหลักเกณฑ์และ
กระบวนการในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือกและเสนอ
บุคคลท่ีเหมาะสมให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทและกำาหนดค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการบริษัท โดยมุ่งเน้นถึงความเป็นธรรม
เหมาะสม และโปร่งใส เพ่ือสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 สำาหรับปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมจำานวน 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกคร้ัง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้กำาหนดไว้ ดังต่อไปนี้

 1. ด้านการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ได้กำาหนดไว้ในพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็น
กรรมการของบริษัทมหาชนจำากัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด อีกทั้งยังมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในเชิง
ธุรกิจของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท รวมท้ังคำานึงถึงคุณสมบัติความมีภาวะผู้นำามีคุณธรรมจริยธรรม มีความพร้อมสามารถให้
เวลาปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินการของบริษัท ทั้งนี้ได้มีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส สร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัท

        2. ด้านการกำาหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างรอบคอบเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล โดยได้พิจารณารูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทสำาหรับกรรมการและอนุกรรมการ เช่น ค่าตอบแทน
ประจำา ค่าตอบแทนตามผลการดำาเนินงาน และค่าเบ้ียประชุม โดยคำานึงถึงแนวปฏิบัติท่ีอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการ
และขนาดธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ที่บริษัทต้องการ เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้อย่างสูงสุด 

 3. ด้านการกำากับดูแลกิจการ มีการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท การดำาเนินธุรกิจ
โดยให้ความสำาคัญกับการกำาหนดและปรับปรุงทบทวนนโยบาย ควบคู่ไปกับการนำานโยบายไปปฏิบัติจริงเพ่ือให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม รวมท้ังการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้เกิดการส่งเสริม
พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ตลอดทั้งการดำารงรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
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  ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
กรรมการบริษัท มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรม
ในการดำาเนินธุรกิจ สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบของตน

( บุรีรัตน์  รัตนวานิช )

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พล.อ.อ. 
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รายงานของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด (มหาชน) ได้แต่งต้ังคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
ข้ึน เพ่ือกำาหนดนโยบายด้านการบริหารของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน และให้
การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยอาศัยหลักการพ้ืนฐานของการกำากับดูแลกิจการท่ีดี มีการเช่ือมโยง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท โดยมีรายชื่อของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี จำานวน 7 ท่าน ได้แก ่  
 
 1. ดร. ศิริเดช         คำาสุพรหม  ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ
 2. ดร.เปรมวดี        ฟองศิริ  กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ
 3. นางสาวชุติกา      สุทธิกาญจนังกูร กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 4. นางสาวประไพ     พิมพา  กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 5. นายจิระศักดิ์       ไกรหมื่นไวย ** กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี / ผู้บริหาร
 6. นางสาวศิริภรณ์   แก้วสิทธิ์  กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี / ผู้บริหาร
 7. นายณัฐวัฒน์      หลวงวิเศษ *  กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี / ผู้บริหาร

หมายเหตุ :  * นายณัฐวัฒน์ หลวงวิเศษ ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีผลเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564

   **นายจิระศักด์ิ ไกรหม่ืนไวย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี มีผลเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2565

 ในปี 2564 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการกำากับดูแล
กิจการท่ีดีทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกคร้ัง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง 

 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีได้กำาหนดไว้ โดยกำาหนดและทบทวนกรอบนโยบายการบริหารงานภายในองค์กร กำากับดูแล
องค์กรให้บริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีทั้งนี้ อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีมีดังนี้

 1. พิจารณากำาหนด นโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ 
จริยธรรมของพนักงาน นโยบายเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(Anti-Corruption Policy) รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัท ในฐานะผู้นำาที่
สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนตามแนวทางของธรรมาภิบาล เพ่ือก่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและสนับสนุนการ
เจริญเติบโตของบริษัทอย่างย่ังยืน รวมท้ังมีการทบทวนให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเน่ือง โดยอ้างอิงกับข้อกำาหนดของสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือพิจารณาและอนุมัติการปรับปรุง
 2. พิจารณากำาหนดนโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับ 
ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 3. ให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 4. ส่งเสริมและกำากับดูแลให้การดำาเนินกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน
เป็นไปตามนโยบายด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 5. กำาหนดผู้รับผิดชอบในการกำากับดูแลและกำากับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบ 
นโยบายและกระบวนการปฏิบัติที่ได้วางเอาไว้
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 6. ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
 7. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นประจำาทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

 ท้ังน้ีคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท
ซ่ึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจ มีความต้ังใจและมีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ
สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

(ดร. ศิริเดช  คำาสุพรหม)

ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี






