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สารจากประธานกรรมการ

 ปี 2565 แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลกจะเริ่มคลี่คลาย รัฐบาล 
โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ผ่อนคลายมาตรการและออก
ประกาศการยกเลิกไวรัสโควิด-19 จากการเป็นโรคติดต่อ
อันตรายและกำาหนดให้เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง เนื่องจาก
สถานการณก์ารระบาดของโรคโควดิ-19  ท่ัวโลกมีแนวโน้ม 
จำานวนผู้ป่วยท่ีมีอาการรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตลดลง 
อีกทั้งการแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคในต่าง 
ประเทศมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับประชาชนในประเทศ 
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในระดับความครอบคลุม 
สูงซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันโรคเพ่ิมขึ้นและภาค 
ธุรกิจเริ่มกลับมาดำาเนินกิจการได้ตามปกติแล้วก็ตาม  แต่
บริษัทยังคงต้องเผชิญกับความ  ผันผวนในช่วงหลังการ 
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท้ังจากปัญหาเศรษฐกิจโลก 
ภาวะสงคราม และเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังคงอยู่ใน 
ภาวะถดถอย ซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องเผชิญอย่าง 
หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ดีบริษัท ถือเป็นความท้าทาย 
ในการรับมือกับโลกภายหลังโควิด-19 และเป็นโอกาสสำาคัญ
ที่บริษัทจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ เพ่ือสร้าง
เสถียรภาพและการเติบโตท่ีย่ังยืน พร้อมสร้างความเช่ือม่ัน 
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายต่อไป  

 ในปี 2565 ที่ผ่านมาเป็นปีที่มีความท้าทายและเป็น 
โอกาสสำาคัญท่ีบริษัทมีการพัฒนาและแสวงหาโอกาสทาง 
ธุรกิจอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยบริษัทมีการขยายการลงทุน 
และพัฒนาธุรกิจของบริษัทจนประสบผลสำาเร็จในหลาย
เร่ือง อาทิ 1) การขยายธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงาน
หมุนเวียน (ชีวมวล) เพ่ือรองรับความต้องการใช้ไฟฟา้
ในประเทศที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถ
ดำาเนินการและมีการจ่ายไฟฟา้เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) 
อย่างเป็นทางการให้กับการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ 
ตามแผน 2) การลงทุนในโครงการโรงไม้สับชีวมวล เพ่ือ
ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำาหน่ายเพ่ือรองรับ
การผลิตไฟฟา้พลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) และจำาหน่าย
แก่ลูกค้าทั่วไป สามารถดำาเนินธุรกิจได้ตามแผนที่กำาหนด  
3) การขยายงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนในฐานะ
ผู้ลงทุนและรับติดต้ังเก่ียวกับการผลิตไฟฟา้ด้วยพลังงาน 
แสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนหลังคา (Solar Rooftop) เป็นการ 
เตรียมความพร้อมในการสร้างโอกาสทางธุรกิจประเภท
โครงการลงทุนติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
ในรูปแบบ Private Power Purchase Agreement (PPA)

ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 
กลางปี 2566 และ 4) การมุ ่งเน้นขยายธุรกิจด้าน 
เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นการนำาเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ิม 
ประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล
อย่างแข็งแกร่งต่อไป

 นอกจากน้ีบริษัทยังได้เตรียมองค์กรให้พร้อมกับ 
รูปแบบธุรกิจใหม่ในอนาคตและความท้าทายท่ีจะเกิดขึ้น 
ด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำางานทั่วทั้งองค์กรให้
สามารถลดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดย
การนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้มีความครอบคลุมในทุก
ขั้นตอนของการทำางานมากยิ่งขึ้น พร้อมเพ่ิมศักยภาพ
ของพนักงาน ด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะและความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อน
ธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท โดยจัดให้มีหลักสูตร
การฝึกอบรมและการเข้าร่วมสัมมนาอย่างต่อเน่ือง รวมถึง
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือดูแลความเป็นอยู่ที่ดีและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของพนักงานควบคู่ไปด้วย

 สำาหรับทิศทางการดำาเนินงานในปี 2566 นั้น บริษัท 
มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตควบคู่ไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และยังคงกำาหนดมาตรการในการควบคุมดูแลต้นทุนการ
ดำาเนินงานของบริษัททุกด้านอย่างเคร่งครัด ตลอดจน 
กำาหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจให้ครอบคลุม 
ในหลายมิติโดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ และสร้าง 
ความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า พร้อมทั้งแสวงหาโอกาส
และทางเลือกใหม่ในการขยายธุรกิจ ตลอดจนพัฒนา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือยกระดับการให้บริการ
ด้านธุรกิจและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน
องค์กร

 นอกเหนือจากการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องตลอด
ปี 2565 บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติงานภายใต้
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและบูรณาการเชื่อมโยงการ
กำากับดูแลองค์กร การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์องค์กรตามหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำาเนินธุรกิจอย่างสมดุลทั้ง
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ
(Environmental, Social and Governance & Economic)
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หรือ ESG ส่งผลให้บริษัทได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ 
(Excellent CG Scoring) หรือระดับ 5 ดาว จากโครงการ
สำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำาปี
2565 รวมท้ังได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผย 
ข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำาปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  
ติดต่อกันอีกด้วย

 ในนามของคณะกรรมการบริษัท บูรพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ขอขอบคุณ     
ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ตลอดจนลูกค้าทุกท่าน
ท่ีได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
ด้วยดีเสมอมา รวมท้ังขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงาน 
ทุกท่านสำาหรับความทุ่มเทในการปฎิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกำาลัง
ความสามารถ โดยขอให้เช่ือม่ันว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทจะมุ่งม่ัน ปฏิบัติภารกิจด้วยความ
สำานึกและรับผิดชอบเพ่ือให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัท
ประสบความสำาเร็จ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์

ประธานกรรมการ
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท

ดร.เปรมวดี ฟองศิริ ดร.ศิริเดช คำาสุพรหม

• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

• กรรมการอิสระ  
• รองประธานกรรมการ
• กรรมการตรวจสอบ  
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

• กรรมการอิสระ  
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

หมายเหตุ : ดร.เปรมวดี ฟองศิริ ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยทุกคณะ มีผลเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2566
 โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2566 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติแต่งต้ังนางสาวจิรยง อนุมานราชธน ให้ดำารงตำาแหน่ง               
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนตำาแหน่งท่ีว่างลงของดร.เปรมวดี ฟองศิริ มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

• กรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและความย่ังยืน 

ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช
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นางสาววราลี  เลขวรนันท์

นายไรวินท์ เลขวรนันท์ 

นางสาวประไพ พิมพา

นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร

นางสาวกัญณฐา ธนัญวรัณกร

• กรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร  
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

• กรรมการ• กรรมการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
• กรรมการบริหาร  

• กรรมการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
• กรรมการบริหาร

• กรรมการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการบริหาร
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คณะกรรมการบริหาร

นายไรวินท์ เลขวรนันท์ นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร

นางสาวกัญณฐา ธนัญวรัณกร นางสาวประไพ พิมพา

• ประธานกรรมการบริหาร • กรรมการบริหาร

• กรรมการบริหาร • กรรมการบริหาร



9

ETE ONE REPORT 2022

คณะผู้บริหาร

นายไรวินท์ เลขวรนันท์ ดร.ปรีชา สวน

นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร

นายลือนาท คล้ายสมบัติ นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย

นางสาวกัญณฐา ธนัญวรัณกร นางสาวประไพ พิมพา

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  (CEO)

• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• ผู้อำานวยการกลุ่มงานธุรกิจ

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
  (CFO)

• ผู้อำานวยการกลุ่มงานธุรกิจ

• ผู้อำานวยการกลุ่มงานสนับสนุน 
การดำาเนินธุรกิจ

• ผู้อำานวยการกลุ่มงานบัญชี
  และการเงิน

• ผู้อำานวยการสำานักกำากับดูแลกิจการ
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน
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ผลประกอบการตามงบการเงิน 
ปี 2563 - 2565
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พันธกิจMISSION

ดำาเนินธุรกิจให้เติบโตเพ่ือสร้างผล
ตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนร่วมภายใต้

หลักธรรมาภิบาล 

มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ และ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า 

พร้อมแสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่
ในการขยายธุรกิจ

ETE ONE REPORT 2022
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VISION วิสัยทัศน์

ค่านิยมองค์กรCORE VALUES

สร้างสรรค์การบริการ และขยายธุรกิจพลังงานทดแทน เพ่ือตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจและ
ทรัพยากรมนุษย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Expertise

ความเช่ียวชาญในงาน มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว จิตสำานึกความเป็นเจ้าของ

Teamwork Entrepreneurship

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือยกระดับการให้บริการด้านธุรกิจ

และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร

สร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร และสนับสนุนการพัฒนาขีดความ

สามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ของธุรกิจ
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CULTURE & MOTTO

Enjoy

สนุกในงานที่ทำา มุ่งเน้นเป้าหมาย พลังที่ไร้ขีดจำากัด

มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือสร้างผลงานที่มีคุณค่า 
ด้วยความสนุกและพลังที่ไร้ขีดจำากัด

Create Value Added with limitless Fun and Energy

Target Oriented   Energy 

วัฒนธรรมองค์กรและคติพจน์
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CORPORATE STRATEGY

BUSINESS GOALS

 มุ่งมั่นสู่การเป็นหนึ่งใน
ผู้นำาด้านธุรกิจ

บริการบริหารจัดการ
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม

  และมุ่งเน้นที่จะสร้าง
ธุรกิจพลังงานทดแทน 
รวมถึงขยายธุรกิจอ่ืนให้
เติบโตอย่างต่อเนื่อง  

 มีเป้าหมายการรักษา
ฐานลูกค้าเก่า ขยายกลุ่ม
ลูกค้าใหม่ และควบคุม
คุณภาพมาตรฐาน
การทำางานให้ได้รับ 
คะแนนการประเมิน

ความพึงพอใจจากลูกค้า
เพ่ิมขึ้นทุกปี

 มุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจ
ภายใต้การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล   
ที่โปร่งใส ยุติธรรม 
และคำานึงถึงผู้มีส่วน
เก่ียวข้องทุกฝ่าย

ตามที่พึงปฎิบัติในฐานะ
เป็นบรรษัทภิบาลที่ดี

ETE ONE REPORT 2022

เป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ

กลยุทธ์ในการดำาเนินงาน

15
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในปี 2565
 • โครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำาปี 2565
 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ประจำาปี 2565

 • โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุุ้น ประจำาปี 2565  

 • รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความย่ังยืน ประจำาปี 2565  

ได้รับคะแนนการประเมินจากโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนประจำาปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies : CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent
CG Scoring) หรือระดับ 5 ดาว โดยได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยเท่ากับ
ร้อยละ 93 และคะแนนเฉลี่ยรายหมวดทุกหมวดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”
เช่นกัน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำาคัญเก่ียวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันการคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วน
ได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี

ได้ร้บคะแนนประเมิน 99 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” (Very Good)  
ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2565  
จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)

ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำาปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
ประเภท “Sustainability Disclosure Recognition” จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่
ดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร

93%
ดีเลิศ
Excellent CG Scoring

99
ดีมาก
Very Good

คะแนน
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ระบบมาตรฐานและการรับรอง
• ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
 (Certificate of Membership of Thai Private Sector Collective Action 
 against Corruption: CAC)

• ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015  

เป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ ผ่านการบริหารงาน
อย่างโปร่งใส การกำาหนดระบบควบคุมภายในท่ีดีตามหลัก
บรรษัทภิบาล สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย

ภายใต้การรับรองระบบงาน จากหน่วยรับรองในประเทศไทย หรือเรียกว่า “คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรอง
ระบบงาน NAC (NATIONAL ACCREDITATION CONCIL)” หน่วยงานรับรองระบบของสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) และ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) หน่วยงานรับรองระบบของสหราช
อาณาจักร (อังกฤษ) ท่ีได้รับการยอมรับจากนานาชาติ โดยบริษัทได้รับการรับรองงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้และระบบ
โทรคมนาคม งานบริการบริหารจัดการบุคลากรและระบบงานธุรกิจ รวมถึงการผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์  
โดยผู้ให้การรับรองคือ บริษัท เอสจีเอส ประเทศไทย (จำากัด) 
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การประกอบธุรกิจ 
และผลการดำาเนินงาน

1

ETE ONE REPORT 2022
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1. โครงสร้างและการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ETE”) ก่อตั้งโดยนายไรวินท์ เลขวรนันท์ 
ในปี 2540 ท่ีจังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 2.00 ล้านบาท โดยเริ่มประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบริการงาน
ด้านวิศวกรรม ซึ่งประกอบด้วยวิศวกรรมระบบงานไฟฟา้ วิศวกรรมระบบงานโทรคมนาคม และต่อมาบริษัทได้ขยายการ
ประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจบริการบริหารจัดการ โดยเร่ิมจากงานบริหารจัดการบุคลากร และบริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ

 ในปี 2560 บริษัทได้ขยายการประกอบธุรกิจสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงธุรกิจจัดหาและ
จัดจำาหน่ายสินค้าอุปกรณ์ความปลอดภัย  ซึ่งในปีเดียวกันเป็นปีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยทุนจดทะเบียน 280 ล้านบาท 

ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี

ขยายธุรกิจให้มีศักยภาพมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

มุ่งมั่นสู่การพัฒนา

19
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1.1.1 ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
ในการดำาเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทมีความได้เปรียบทางธุรกิจที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้

1. การดำาเนินธุรกิจท่ีหลากหลาย
 กลุ่มบริษัทดำาเนินธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน
รวมถึงธุรกิจจำาหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีโอกาสที่จะขยายงานในส่วนของธุรกิจที่
มีความเก่ียวเน่ืองกัน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงได้

2. ผู้บริหารและทีมงานท่ีมีประสบการณ์รวมถึงมีความรู้ท่ีหลากหลาย สามารถต่อยอดธุรกิจจากธุรกิจเดิมได้
 ทำาให้ได้รับความเชื่อถือท้ังจากภาครัฐ และเอกชน  โดยกลุ่มบริษัทมีผู้บริหาร รวมถึงทีมงานที่มีประสบการณ์ 
ในอุตสาหกรรมท่ีกลุ่มบริษัทดำาเนินธุรกิจอยู่เป็นเวลานาน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถทำางานบรรลุเป้าหมายท่ีลูกค้า 
ต้องการได้ ด้วยเหตุนี้เองกลุ่มบริษัทจึงเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าอย่างกว้างขวาง จนได้รับมอบหมายให้ทำางาน 
หลาย ๆ โครงการอย่างต่อเนื่อง

3. โอกาสในการเพ่ิมช่องทางการรับงาน
 กลุ่มบริษัทดำาเนินธุรกิจที่มีความหลากหลาย รวมถึงผู้บริหารและทีมงานมีประสบการณ์กับธุรกิจที่ดำาเนินการ
เฉพาะทาง ทำาให้กลุ่มบริษัทมีโอกาสในการรับงานที่เกี่ยวเน่ืองกับงานเดิมได้มากขึ้น อีกท้ังจากประสบการณ์และ 
ผลงานที่ได้รับความไว้วางใจท้ังจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถขยายงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงยังได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ากับอีกหลาย ๆ  หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งส่งผล 
ต่อโอกาสการรับงานในอนาคตของกลุ่มบริษัทค่อนข้างมาก 

4. ความพร้อมในด้านเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 ภายหลังจากกลุ่มบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่อง 
เพ่ือใช้ในการหมุนเวียนสำาหรับการดำาเนินกิจการท่ีเพียงพอ ตลอดจนกลุ่มบริษัทได้รับการสนับสนุนวงเงินหมุนเวียน 
เพ่ือใชก้ารดำาเนนิธรุกิจจากสถาบันการเงิน ทำาใหก้ลุ่มบริษทัมีความพร้อมทีจ่ะขยายการลงทุนทัง้ในธรุกิจเดิมและ 
ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องได้มากขึ้น 
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1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ 

2540

2542

2543

2545

2547

2548

2549

2550

เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด ด้วยทุนจดทะเบียน เริ่มต้น 2 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยนายไรวินท์ เลขวรนันท์ เป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 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 มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ

 • บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 20 ล้านบาท เป็น 30 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ

 • บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 5 ล้านบาท เป็น 35 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 350,000 หุ้น มูลค่าที่ 
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ

 • บริษัทได้ขยายบริการไปยังธุรกิจบริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ โดยเริ่มเข้าสู่ธุรกิจให้บริการใน 
กลุ่มงานจดหน่วยไฟฟา้และงานอ่านมาตรประปา

 • เริ่มจดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท ไทย สปีดี้ คาร์ จำากัด (“TSDC”) เม่ือวันที่ 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

 • เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด (“ETEM”) เม่ือวันที่ 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 ได้เปล่ียนชื่อเป็น บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำากัด และเปลี่ยนวัตถุประสงค์การประกอบ 
ธุรกิจหลักเป็นดำาเนินธุรกิจบริหารการลงทุนและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 34.82 ของ  
ทุนจดทะเบียนก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ 
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2551

2552

2556

2557

2553

2554

2555

 • บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 10 ล้านบาท เป็น 45 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 450,000 หุ้น มูลค่า 
ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ 

 • บริษัทได้ตั้งสำานักงานสาขากรุงเทพมหานครที่เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือรองรับ 
การขยายงานในกลุ่มธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากรและระบบงานธุรกิจ

 • บริษัทเริ่มให้บริการงานอ่านมาตรประปาของการประปาส่วนภูมิภาค และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทน 
งานจดหน่วยไฟฟา้จากการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

 • บริษัทได้ดำาเนินการจดทะเบียนเพ่ือแปรสภาพจากบริษัทจำากัดเป็นบริษัทมหาชนจำากัด และเปลี่ยนแปลง
ชื่อเป็น บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)

 • บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 56 ล้านบาท เป็น 101 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,010,000 หุ้น มูลค่า
 ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ 
 • บริษัทได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้างกับการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคเพ่ือรับงานปรับปรุงระบบจำาหน่ายไฟฟา้ให้กับ
 หน่วยงานที่ว่าจ้างการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถรับงานติดตั้งและปรับปรุงระบบ
 จำาหน่ายไฟฟา้ให้กับการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค นับว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาเทคนิค และการให้บริการด้าน 
 การติดตั้งระบบจำาหน่ายไฟฟา้เป็นต้นมา

 • บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 30 ล้านบาท เป็น 131 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,310,000 หุ้น
 มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ
 • ETEM เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 9 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ 

ตราไว้หุ ้นละ 100 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ

 • ETEM เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 12 ล้านบาท เป็น 22 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 220,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ

 • TSDC เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 5 ล้านบาท เป็น 6 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60,000 หุ้น มูลค่าที่ 
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ 

บริษัทได้ขยายการบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ใต้ดิน โดยได้รับงานโครงการปรับปรุงระบบจำาหน่าย     
ไฟฟา้ใต้ดิน บริเวณถนนหน้าเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

บริษัทได้รับการรับรอง ISO9001 : 2008 โดย SGS (Thailand) และ SGS (International) ด้านระบบบริหาร 
จัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้และระบบโทรคมนาคม รวมถึงบริการบริหาร
จัดการบุคลากรและระบบงานธุรกิจ

บริษัทได้ขยายงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ โดยเริ่มให้บริการติดตั้งระบบจำาหน่ายไฟฟา้แรงสูง 115kv
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2558
 • 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       

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 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 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในเดือนมิถุนายน 2558 
และดำาเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทซื้อหุ้นของ TSDM ที่มีทุนจดทะเบียน 
และชำาระแล้วจำานวน 6 ล้านบาท ในอัตราส่วนร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียนและซื้อหุ้นของ ETEM ที่
มีทุนจดทะเบียนและชำาระแล้วจำานวน 22 ล้านบาท ในอัตราส่วนร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียน จากผู ้
ถือหุ้นและผู้บริหารเดิมของทั้ง 2 บริษัท ส่งผลให้บริษัททั้งสองแห่งดังกล่าวมีสถานะเป็นบริษัทย่อย 
ของบริษัท 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 หุ้นมูลค่า
 ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นในบริษัท
 ดังกล่าวเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.80
 • นายไรวินท์ เลขวรนันท์ (“นายไรวินท์”) เปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นในบริษัทจากเดิมถือครองในฐานะ 

บุคคลในสัดส่วนร้อยละ 91 ของทุนจดทะเบียนและชำาระแล้วของบริษัทเหลือร้อยละ 52.49 ของทุน 
จดทะเบียนและชำาระแล้วของบริษัท โดยให้บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำากัด (ซึ่งเป็นบริษัทของนายไรวินท์) 
ถือครองในสัดส่วนร้อยละ 34.82 และนางงา เลทิ้น (มารดาของนายไรวินท์ และปัจจุบันได้เปลี่ยน 
นามสกุลเป็นนางงา เลขวรนันท์) ในสัดส่วนร้อยละ 3.70 ของทุนจดทะเบียนและชำาระแล้วของบริษัท 

 • บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 45 ล้านบาท เป็น 180 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 720,000,000 หุ้น   
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ

 • นายไรวินท์ได้ลดสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัทลงจากเดิมถือครองร้อยละ 52.49 ของจำานวนหุ้นที่ 
จดทะเบียนและชำาระแล้วของบริษัทเหลือร้อยละ  35.44  ของจำานวนหุ้นท่ีจดทะเบียนและชำาระแล้วของบริษัท 
โดยขายหุ้นให้แก่บุคคลภายนอกและผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 12 คน ที่ราคา 1.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคา 
ที่สูงกว่าราคาที่ผู้ประเมินอิสระประเมินไว้ ณ ช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อำานาจการควบคุม 
บริษัทไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ  เนื่องจากนายไรวินท์และบริษัทวรนันท์ โฮลดิ้ง จำากัด บริษัท

 ของนายไรวินท์ ยังคงถือครองหุ้นของบริษัทรวมกันเท่ากับร้อยละ 70.26 ของจำานวนหุ้นที่จดทะเบียน
 และชำาระแล้วของบริษัท
 • บริษัทและ ETEM เข้าร่วมการคัดเลือกโดยวิธีจับฉลากเพ่ือขอเป็นผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟา้จาก
 พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินสำาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร  
 ของคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน (กกพ.) และได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สนับสนุนใน
 โครงการดังกล่าว ด้วยกำาลังการผลิตไฟฟา้รวมทั้งสิ้น 16.47 เมกะวัตต์
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• บริษัทได้ย้ายที่ตั้งสำานักงานสาขากรุงเทพมหานคร จากเขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 มาอยู่ ณ เลขท่ี 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือรองรับ
 การเติบโตของธุรกิจ 
• ณ วันที่ 21 เมษายน 2559 คณะกรรมการกำากับกิจการพลังงานได้ดำาเนินการจับสลาก และประกาศผล
 เอกชนที่ได้รับสิทธิ์เป็นผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน
 สำาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างเป็นทางการในวันท่ี 26 เมษายน 2559 ซ่ึงบริษัท
 และ ETEM ได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สนับสนุนในโครงการดังกล่าว ในกำาลังการผลิตไฟฟา้รวม
 ท้ังส้ิน 16.47 เมกะวัตต์ ส่งผลให้บริษัทและ ETEM เร่ิมเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์
• บริษัทลดทุนจดทะเบียนจำานวน 40 ล้านบาท เป็น 140 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 560,000,000 หุ้น
 มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือตัดหุ้นเพ่ิมทุนท่ียังไม่ได้จำาหน่ายออกจากทุนจดทะเบียนของบริษัทและ
 ดำาเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนอีก 140 ล้านบาท เป็น 280 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,120,000,000 หุ้น
 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวแบ่งเป็นเพ่ือเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม
 280,000,000 หุ้น และเพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) จำานวน
 280,000,000 หุ้น และท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ยังได้มีมติเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ 
 (Par Value) จากหุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้บริษัทมีหุ้นสามัญจำานวนทั้งสิ้น 
 560,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเดิมจำานวน 420,000,000 
 หุ้น และหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำานวน 140,000,000 หุ้น
• บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนใน ETEM จาก 30 ล้านบาท เป็น 80 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 800,000 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ และมีมติให้ ETEM 
ซื้อหุ้นของบริษัท อีทีอี กรีน เอนเนอร์จี จำากัด (“ETEG”) จากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทที่
ราคา 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 ครั้งท่ี 7/2559 มีมติให้ ETEM ยกเลิกการเข้าลงทุน
ใน ETEG และให้ใช้ ETEM เป็นบริษัทท่ีรองรับการขยายธุรกิจพลังงานทดแทนของกลุ่มบริษัทแทน

• ETEM ได้ดำาเนินการเรียกชำาระทุนจดทะเบียนเป็นจำานวน 37.50 ล้านบาท จากเดิม 30 ล้านบาท ส่งผล
ให้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ETEM มีทุนจดทะเบียนชำาระแล้วเท่ากับ 67.50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน

 ท้ังสิ้น 80 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

• บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 หุ้นสามัญจำานวน 560,000,000 หุ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 280 ล้านบาท 
โดยมีทุนชำาระแล้วเท่ากับ 280 ล้านบาท

• เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท คือ บริษัท  อีทีจี  เอนเนอร์จี จำากัด (“ETG”) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 
ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ   
100 บาท เพ่ือรองรับในการขยายงานโครงการก่อสร้างโรงไฟฟา้ผลิตจากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย ์ 
และการประกอบกิจการในธุรกิจด้านพลังงานอื่น ๆ 

• เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท โกลว์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำากัด (“GTS”) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 
ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ  
100 บาท เพ่ือประกอบกิจการจัดหาและจำาหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
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เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไทย สปีดี้ เมเนจเมนท์ จำากัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 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) ได้จดทะเบียนตั้ง 
สำานักงานสาขาเพ่ิมเติม จำานวน 3 สาขา ได้แก่ 
• สาขาอำาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพ่ือรองรับการขยายงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนจาก 

พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานอื่น ๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน (BOI) กำาหนด

• สาขาอำาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพ่ือรองรับการขยายงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน
 จากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานอื่น ๆ  และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
 การลงทุน (BOI) กำาหนด
• สาขาอำาเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือรองรับการขยายงานในกลุ่มธุรกิจพลังงาน
 ทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานอื่น ๆ  และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำานักงานคณะกรรมการ 
 ส่งเสริมการลงทุน (BOI) กำาหนด

 • 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 ด้วยทุนจดทะเบียนบริษัทละ 10 
 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 100,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท เอนเนอร์จี
 ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA) เข้าถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 
 ‐ บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA) ได้ร่วมลงทุนจัดตั้ง บริษัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ 
จำากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
100 บาท  เพ่ือประกอบธุรกิจจัดจำาหน่ายเครื่องกำาเนิดไฟฟา้ชีวมวล และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ 
ธุรกิจพลังงาน โดยบริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA) เข้าถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเป็น 
สัดส่วนร้อยละ 25 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ต่อมาภายหลังได้มีมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 15 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น 
สามัญจำานวน 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือใช้ลงทุนเกี่ยวกับเครื่องจักร และ 
ใช้เป็นวงเงินหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ  
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2564 • เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2564 บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA) ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนจากเดิม 
50 ล้านบาท เป็น 90 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือรองรับ 
ในการขยายงานโครงการโรงไฟฟา้พลังงานชีวมวลและการประกอบกิจการในธุรกิจ ด้านพลังงานทดแทน 
อื่นในอนาคต 

• เมษายน 2564  บริษัทได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยบริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA) 
เข้าซื้อหุ้นในบริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จำากัด (BGE3) จากบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น 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) สถานท่ีตั้งโครงการ ตำาบลโซง 
อำาเภอน้ำายืน จังหวัดอุบลราชธานี มูลค่าการลงทุนรวมทั้งส้ิน 198 ล้านบาท  

• บริษัทมีนโยบายขยายงานในกลุ่มธุรกิจระบบบริหารจัดการน้ำา ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายและแผนแม่บท 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งธุรกิจบริการ 
เก่ียวกับการนำาเทคโนโลยี IoT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำาคัญอย่างมากในการช่วยรวบรวมข้อมูลและ 
วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการนำาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาเช่ือมต่อเข้ากับระบบต่าง ๆ  ดังน้ี

 ‐ 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  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบกิจการจำาหน่ายติดตั้ง 
และบริการหลังการขาย สินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์  รวมถึง 
เครื่องมือทางการเกษตร

 ‐ พฤษภาคม 2564  บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่เพ่ิมเติมอีก 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอต้า   
ไอโอที จำากัด (ETAI) ซึ่งมีสัดส่วนเข้าถือหุ้นร้อยละ 70 โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท แบ่งออก 
เป็นหุ้นสามัญจำานวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการ 
ด้านการพัฒนาระบบ Software เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการน้ำา รวมทั้งจำาหน่าย ติดตั้งและบริการ 
หลังการขาย สินค้า ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริหารจัดการน้ำาด้วยระบบ IoT

 ‐ กันยายน 2564  บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA) มีการลงทุนเพ่ิมเติม  โดยบริษัท อีทีอี 
เอนเนอร์จี 3 จำากัด (ETEN 3) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EFA ได้เข้าลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงไม้สับ 
ชีวมวล ซึ่งตั้งตำาบลโซง อำาเภอน้ำายืน จังหวัดอุบลราชธานี  เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการสนับสนุน 
วัตถุดิบและเพ่ือเป็นการลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟา้ขนาดเล็กมาก (VSPP) สำาหรับการผลิต 
ไฟฟา้พลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) ขนาดกำาลังการผลิต 0.99 เมกะวัตต์ (MW) ที่กลุ่มบริษัท 
ได้ลงทุน และเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจด้านพลังงานชีวมวล และดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต
และจำาหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลในอนาคต และได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนในบริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำากัด 
(ETEN 3) จากทุนจดทะเบียนเดิม 6 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 7 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนใน 
โครงการดังกล่าว
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2565 • เมษายน 2565 ตามนโยบายการเพ่ิมช่องทางด้านการตลาดและขยายโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งได้มุ่งเน้น
 ขยายธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บริษัทจึงได้ขยายการลงทุนโดยบริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด (ETEM) 
 ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.27 ได้จัดต้ังบริษัทย่อยแห่งใหม่เพ่ิมเติมอีก 1 บริษัท
 ได้แก่ บริษัท เอต้า ดิจิทัลไลฟ ์จำากัด (ETA D) ซึ่งมีสัดส่วนเข้าถือหุ้นร้อยละ 70 โดยมีทุนจดทะเบียน
 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพ่ือประกอบ
 ธุรกิจตัวแทนจำาหน่ายระบบซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ (Microsoft Partner) รวมทั้งให้คำาปรึกษา
 ออกแบบ และติดตั้งระบบบริหารจัดการและวางแผนทรัพยากรองค์กรด้วยระบบคลาวด์เทคโนโลย ี
 (Enterprise Resource Planning - ERP on Cloud Computing)
 
• พฤศจิกายน 2565

 ‐ โครงการผลิตไฟฟา้จากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาดกำาลังการผลิต 0.99 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ตำาบลโซง
 อำาเภอน้ำายืน จังหวัดอุบลราชธานี ของบริษัท ไบโอกรีน เอ็นเนอร์ยี 3 จำากัด (BGE3) ซึ่งเป็นบริษัท
 ย่อยทางอ้อมของบริษัท (บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA) บริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้น
 ร้อยละ 49.00) ซึ่งนำาเทคโนโลยีระบบแก๊สซิฟเิคชั่น (Gasification) มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟา้ได้
 ดำาเนินการจำาหน่ายไฟฟา้เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นที่
 เรียบร้อยแล้ว โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟา้ (PPA) แบบ Feed-in Tariff (FiT) ระยะเวลาดำาเนินการ
 20 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟา้เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)
 ‐ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำากัด (ETEN 3) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด 

 (EFA) บริษัทย่อยของบริษัท ได้เริ่มประกอบธุรกิจโรงไม้สับโดยมีที่ตั้งในบริเวณพ้ืนที่เดียวกันกับ
 โรงไฟฟา้ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนวัตถุดิบและการลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟา้ฯ
 สำาหรับการผลิตพลังงานไฟฟา้ รวมทั้งเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจด้านพลังงานชีวมวล และดำาเนิน
 ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำาหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลในอนาคต อาทิ โอกาสในการขยายธุรกิจเกี่ยว
 กับการจำาหน่ายชีวมวลอัดแท่งในอนาคต เป็นต้น
 ‐ บริษัทเข้าลงทุนโครงการติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop

 ขนาดกำาลังการผลิต 109 KW สำาหรับโรงไม้สับของบริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำากัด (ETEN 3) 
 ตั้งอยู่ ตำาบลโซง อำาเภอน้ำายืน จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้าง
 โอกาสทางธุรกิจ ประเภทโครงการลงทุนติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือโซลาร์ รูฟท็อป 
 (Solar Rooftop) ในรูปแบบ Private Power Purchase Agreement (PPA) รวมทั้งเพ่ือเอื้อ
 ประโยชน์ด้านการลดค่าไฟฟา้ภายในกลุ่มกิจการ มีระยะเวลาโครงการ 15 ปี โดยจะเร่ิมก่อสร้างโครงการ
 ในช่วงไตรมาสท่ี 1 ปี 2566 

 • ไม่มี

1.1.3 การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ 
 ขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้

1.1.4 ข้อผูกพันท่ีบริษัทให้คำาม่ันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 
 และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาตของสำานักงาน (ถ้ามี) และ/หรือ เงื่อนไขการรับ 
 หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ถ้ามี) รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
 ข้อผูกพันหรือเงื่อนไขดังกล่าวในปีต่อ ๆ มา  

 • ไม่มี
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1.1.5 ช่ือสถานท่ีต้ังสำานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ 
 โทรสาร เว็บไซต์บริษัท (ถ้ามี) จำานวนและชนิดของหุ้นที่จำาหน่ายได้
 แล้วทั้งหมดของบริษัท
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1.2.1 โครงสร้างรายได้

 ปัจจุบัน บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ETE”) และบริษัทย่อย
(“กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน 
ได้แก่ จากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) รวมถึงธุรกิจจัดจำาหน่ายสินคาและบริการอื่น ๆ  
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 รายได้จากการขายสินค้า 
  กำาไรจากอัตราแลกเปล่ียน รายได้จากการให้เช่ารถยนต์ เป็นต้น

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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1.2.2 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

กลุ่มที่ 1
ธุรกิจบริการบริหารจัดการ
(Management Service หรือ “MS”)

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (MS) ของกลุ่มบริษัท สามารถ
จำาแนกได้เป็น 2 รูปแบบการให้บริการ ได้แก่ 1) การบริหาร
จัดการบุคลากร (MM) และ 2) การบริหารจัดการระบบงาน
ธุรกิจ (BPO) ภายใต้การบริหารจัดการได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO9001 : 2015 ในการดำาเนินการประสาน
งานดูแลพนักงานให้กับลูกค้าอย่างใกล้ชิดตลอดอายุสัญญา
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1. การบริหารจัดการบุคลากร (MM)

2. การบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO)

 การบริหารจัดการบุคลากร เป็น “การจัดจ้างงานจากภายนอก” หมายถึง การท่ีองค์กรหรือหน่วยงานมอบหมาย
งานบางส่วนให้กับบุคคลหรือองค์กรภายนอกมาดำาเนินการแทนในส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของธุรกิจ อาทิ งานธุรการ 
งานขับรถยนต์ หรืองานซ่อมบำารุง เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัทจะเข้าไปทำาหน้าท่ีให้บริการเสมือนเป็นแผนกทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Department) สำาหรับกลุ่มพนักงานในส่วนงานท่ีได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการ ซ่ึงจะทำาหน้าท่ี
ครอบคลุม

• สรรหาพนักงานที่มีคุณภาพส่งมอบตามความต้องการของลูกค้า
• การจัดเตรียมอุปกรณ์และเตรียมความพร้อมอื่น ๆ  ในการทำางาน รวมถึงรายงานความคืบหน้าให้กับลูกค้า

 ตลอดสัญญาจ้าง
• มีทีมประสานงานดูแลพนักงานและติดต่อกับลูกค้าตลอดสัญญาจ้าง
• จ่ายค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานตามที่กฎหมายและสัญญาจ้างกำาหนด

 กลุ่มลูกค้าเลือกใช้บริการการบริหารจัดการบุคคลากรของกลุ่มบริษัทนั้น นอกจากช่วยลดภาระการบริหารงาน
ด้านบุคลากรของลูกค้าแล้ว ยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำาเนินงานโดยรวม และลดต้นทุนภายในองค์กรด้วย ดังน้ัน
ภาพรวมในการบริหารจัดการจึงเสมือนเป็นการเชื่อมโยงความสามารถขององค์กรกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ในรูปแบบของพันธมิตรทางธุรกิจ ส่งผลให้ลูกค้าสามารถพัฒนาการดำาเนินงานหลัก (Core Process) 
เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายหลักขององค์กร และสามารถควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทให้บริการบริหารจัดการบุคลากรแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี
พนักงานที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทจำานวนมากกว่า 3,800 คนต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

 การบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) เป็นการให้บริการด้านการบริหารจัดการงานทั้งระบบ ด้วยการปรับใช้
เทคโนโลยีให้เข้ากับกระบวนการทำางาน เพ่ือช่วยปรับปรุงระบบการทำางานของลูกค้าในบางกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าสามารถพัฒนาการดำาเนินงานหลัก (Core Process) เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายหลักขององค์กรได้ 
ปัจจุบันกลุ่มบริษัท ได้มุ่งเน้นการให้บริการเกี่ยวกับระบบงานธุรกิจในด้านการบริหารจัดการข้อมูล ดังนี้

• เป็นตัวแทนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค
• เป็นตัวแทนจดหน่วยไฟฟา้ด้วยเคร่ืองมือจดหน่วยพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟา้ให้กับการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 

 และการไฟฟา้นครหลวง
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• บริการบันทึกข้อมูลทุกรูปแบบ แบบรายการ หรือรายเดือน หรือตามรูปแบบความต้องการของลูกค้าพร้อม
 จัดหา Hardware และระบบ Software ที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาในการให้บริการในธุรกิจบริการบริหารจัดการ กลุ่มบริษัทได้มีการปรับปรุงและพัฒนา
 คุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับคะแนนความพึงพอใจที่ได้รับการประเมินจากลูกค้าผ่าน
 เกณฑ์การประเมินอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทจึงได้รับความไว้วางใจทั้งจากกลุ่มลูกค้าเดิม และสามารถขยาย
 การให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ได้เพ่ิมข้ึน โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจซ่ึงหลายปี
 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงองค์กรภาคเอกชนได้มีนโยบายในการเพ่ิม
 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) เพ่ือดำาเนิน
 การแทนในส่วนที่ไม่ใช่หน้าท่ีหลักของหน่วยงานเพ่ิมขึ้นอีกด้วย 

2. การตลาดและการแข่งขัน
 แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยจะฟื้ นตัวดีขึ้นตามสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ที่ลดทอนความรุนแรงลง หากแต่สถานการณ์การจ้างงานยังไม่ปกติ ตลาดแรงงานยังไม่กลับเข้าสู่
ภาวะสมดุลบางสาขาอาชีพ และบางตำาแหน่งยังมีความต้องการ “คนทำางาน” จำานวนมาก เศรษฐกิจไทยเพ่ิงเร่ิมฟื้นตัว
อัตราเงินเฟอ้สูงทั่วโลก และมีความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ซึ่งประเทศไทยยังมีหลายธุรกิจที่ยังต้องการ
แรงงานอย่างเข้มข้นทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคบริการ

 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงผลการ
ประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 2566 ว่า “เศรษฐกิจไทยปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ 3.8 ต่อปี เนื่องจาก
ได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากการฟื้ นตัวของการบริโภคภาคเอกชน และภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว
จากภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และอเมริกา โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจำานวน 
21.5 ล้านคน ขยายตัวท่ีร้อยละ 109 ต่อปี ส่งผลให้รายได้จากภาคการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมสูงข้ึน
และสนับสนุนให้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.2 ต่อปี และในด้านเสถียรภาพภายในประเทศ
คาดว่าอัตราเงินเฟอ้ทั่วไปจะอยู่ที่ร้อยละ 2.9 ต่อปี ปรับลดลงตามราคาพลังงาน ขณะที่เสถียรภาพภายนอกประเทศ 
คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะกลับมาเกินดุล 5.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 ของ GDP สำาหรับ
ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดมีทั้งปัจจัยสนับสนุน อาทิ ภาคการท่องเที่ยวที่มี
โอกาสที่จะฟื้ นตัวได้สูงกว่าที่คาดการณ์ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่อาจเข้ามาท่องเที่ยวได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ 
ตามแนวทางการเปิดประเทศและผ่อนคลายมาตรการจำากัดการเดินทาง รวมท้ังนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวของไทย
และปัจจัยเสี่ยง อาทิ การดำาเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของประเทศคู่ค้าหลัก โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาและ
สหภาพยุโรป ท่ีมีแนวโน้มปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายหลังจากท่ีเผชิญกับสถานการณ์เงินเฟอ้ท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง
ซึ่งจะนำาไปสู่การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์โลกในภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อ
ความมั่นคงด้านพลังงานและด้านอาหาร และกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของโลก

ที่มา : กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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 ในส่วนของมูลค่าตลาดธุรกิจจัดหาบุคลากรเฉพาะด้าน (Outsource) ทั่วโลกพบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 โดยมีค่าเฉลี่ยการเติบโตของมูลค่าตลาดอยู่ที่ร้อยละ 7 ต่อปี และคาดว่าในปี 2566 จะมี
มูลค่าตลาดทั่วโลกสูงถึง 971.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่เมื่อพิจารณาในรายอุตสาหกรรมพบว่า การจ้าง 
Outsource ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITO) มีสัดส่วนสูงที่สุดในการจ้าง Outsource เกิดจากรูปแบบธุรกิจที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเข้าสู่โลกดิจิทัลในปัจจุบัน รวมทั้งความสำาคัญของความปลอดภัยทางไซเบอร ์
และการจัดการข้อมูลที่ถือเป็นความท้าทายอย่างมากของธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจในประเทศไทยหากพิจารณาจาก
รูปแบบการดำาเนินธุรกิจนั้น ธุรกิจจัดหาบุคลากรเฉพาะด้านในช่วงก่อนหน้านี้เป็นลักษณะของการจ้างงานในตำาแหน่ง
ด้านการสนับสนุน ซ่ึงไม่เก่ียวข้องกับธุรกิจหลักของกิจการมากนัก เพ่ือเป็นการช่วยบริหารต้นทุน เช่น งานด้านเอกสาร
ทางการเงิน งานอาคารสำานักงาน งานรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ซ่ึงจัดอยู่ในหมวด Business Process Outsourcing
(BPO) และ Shared Services (SS) แต่ในปัจจุบันการจัดหาบุคลากรเฉพาะด้านส่วนใหญ่เป็นไปเพ่ือการแก้ปัญหา
ความต้องการงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและเพ่ิมผลตอบแทนให้กับกิจการมากกว่าการลดต้นทุน

 โดยปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจจัดหาบุคลากรเฉพาะด้าน (Outsource) ในช่วงที่
ผ่านมาของไทย คือ กระบวนการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ซึ่งผู้บริหารองค์กรนอกจากจะต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มาส่งเสริมงานด้านการตลาด รวมทั้งขับเคลื่อนองค์กรให้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้าน Cyber Security ยังเป็นท่ีต้องการอย่างมากต่อองค์กรในปัจจุบัน จากการท่ีต้องดำาเนินการด้านข้อมูลลูกค้า
ท่ีเกิดจากการทำากิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ  และให้เป็นไปตาม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
(PDPA)” โดยจากการสำารวจในเดือนพฤษภาคม 2565 ของ McKinsey พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 53% ระบุว่า
พวกเขาจะเลือกซื้อ หรือใช้บริการจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงที่ดีในการปกป้องข้อมูลลูกค้าเท่านั้น ซึ่งการจัดหาบุคลากร
เฉพาะด้านน้ัน จะสามารถเข้าถึงความเช่ียวชาญทางด้านน้ีได้ทันที เพ่ิมผลตอบแทนให้กับกิจการและลดต้นทุนของธุรกิจ
ได้เป็นอย่างมากจากปัจจัยท่ีกล่าวมาน้ัน จึงถือเป็นโอกาสทางธุรกิจท่ีสำาคัญของผู้ประกอบธุรกิจจัดหาบุคลากรเฉพาะด้าน
เพ่ือรองรับความต้องการงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพ่ิมผลตอบแทนให้กับกิจการลดต้นทุนของธุรกิจ และรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลในปัจจุบัน

 จากข้อมูลการวิเคราะห์ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความต้องการการจ้างผู้ประกอบการเอาท์ซอร์ส (Outsource)
เพ่ือบริหารจัดการบุคลากร (MM) และบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการและ
การผลิต ทั้งในกลุ่มลูกค้าภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าภาครัฐทั้งหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่ประชาชน จึงยังมี
ความจำาเป็นในการใช้บริการผู้ประกอบการเอาท์ซอร์ส (Outsource) เพ่ือสนับสนุนการทำางานหลักอยู่เช่นเดิม

 ผู้ประกอบการในปี 2565 ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนมากนัก เนื่องจากมีข้อจำากัดในการเข้าสู่ธุรกิจ และ
การปรับเปลี่ยนการให้บริการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ลูกค้ามีความต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำางานโดยใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนาความสามารถของการบริหารจัดการระบบงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินว่า ในอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร (MM) และธุรกิจ
บริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) ที่มุ่งเน้นลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยนั้น
มีผู้ให้บริการประมาณ 20 - 30 ราย แบ่งเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ประมาณ 10 ราย ที่สามารถให้บริการจัดหาบุคลากร
ท่ีหลากหลายกลุ่มอาชีพ และสามารถให้บริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) แก่ลูกค้า ซ่ึงกลุ่มผู้ให้บริการดังกล่าว
มักมีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนและสามารถปรับเปลี่ยนการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
ในยุคปัจจุบันอย่างรวดเร็ว อีกท้ังผู้ประกอบการยังต้องมีคุณสมบัติตามท่ีผู้ว่าจ้างกำาหนดไว้ เช่น ผ่านการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบริษัทก็จัดอยู่ในประเภทผู้ให้บริการรายใหญ่ของอุตสาหกรรมนี้ด้วย ส่วนที่เหลือ
ประมาณ 20 ราย จัดเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก และเป็นกลุ่มบริษัทประเภท SME ท่ีได้รับการสนับสนุน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) และมาตรการส่งเสริม MSME ส่งผลต่อ
การแข่งขันโครงการขนาดเล็กของกลุ่มบริษัท

ที่มา : บทวิเคราะห์ธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 16 ธันวาคม 2565

 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
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 ลูกค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษัท ได้แก่ องค์กรท่ีมีความประสงค์ท่ีจะใช้บริการบริหารจัดการบุคลากรจากภายนอก
องค์กร (MM) และบริการบริหารจัดการกระบวนการทำางานทางธุรกิจ (BPO) เพ่ือควบคุมต้นทุนการดำาเนินงาน รวมท้ัง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำางาน ดังนั้น กลุ่มลูกค้าของกลุ่มบริษัท จึงเป็นได้ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และภาคเอกชน ที่มีความต้องการทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการบุคลากร (MM) และบริหารจัดการด้านระบบ
งานธุรกิจเพ่ือเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำางานให้มีประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณที่กำาหนด

 กลุ่มบริษัทจะเป็นผู้ติดต่อเข้าเสนอบริการให้กับลูกค้า โดยมีทีมงานฝ่ายประสานงานขายเป็นผู้สนับสนุนด้านข้อมูล
เพ่ือใช้ในการนำาเสนอต่อลูกค้า สำาหรับช่องทางและวิธีการติดต่อลูกค้าของฝ่ายการตลาดข้ึนอยู่กับวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
ของลูกค้าซ่ึงแบ่งเป็น 3 วิธีการหลักคือ การข้ึนทะเบียนเป็นบัญชีคู่ค้า (Vendor List), การแจ้งความต้องการใช้บริการ
โดยตรงมายังบริษัท และการเสนอราคาผ่านทางช่องทางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

1. การข้ึนทะเบียนเป็นบัญชีคู่ค้า (Vendor List) : กลุ่มบริษัทจะต้องขอข้ึนทะเบียนเป็นบัญชีคู่ค้า (Vendor List)
  ของลูกค้าก่อนเข้าเสนอบริการ จากนั้นในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการใช้บริการของกลุ่มบริษัท ลูกค้าจะ
  ติดต่อกลุ่มบริษัทเพ่ือให้เข้าไปเสนอการบริการ หรือเข้าประกวดราคาตามกระบวนการของลูกค้า
2. การแจ้งความต้องการใช้บริการโดยตรงมายังบริษัท : ลูกค้าติดต่อแจ้งความต้องการใช้บริการมายังช่อง

ทางต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การโทรศัพท์ ส่งอีเมลเข้ามาโดยตรง เพ่ือให้กลุ่มบริษัทเข้าเสนอบริการ
3. การเสนอราคาผ่านช่องทางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน : ลูกค้าที่ใช้วิธีการดังกล่าว ได้แก่ หน่วยงาน
  ราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมท้ังบริษัทเอกชนขนาดใหญ่บางแห่ง โดยลูกค้าจะประกาศความต้องการจัดจ้าง
  ผ่านเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นต้น รวมทั้งช่องทางอื่น ๆ
  เช่น การปิดประกาศท่ีหน่วยงาน ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของภาครัฐหรือกฎเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน

 ท้ังนี้ ในปี 2563 ถึง 2565 ลูกค้าของกลุ่มบริษัทสำาหรับกลุ่มธุรกิจบริการบริหารจัดการ (MS) สามารถจำาแนก
ประเภทได้ ดังนี้

 ลักษณะของลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย

 การนำาเสนอบริการและช่องทางการนำาเสนอบริการ

หมายเหตุ : ลักษณะการนำาเสนอบริการและช่องทางการนำาเสนอบริการ ใช้สำาหรับทุกประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัท
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 กลุ่มบริษัทมีการใช้กลยุทธ์ท่ีหลากหลายเพ่ือใช้ในการรักษากลุ่มลูกค้าเดิม และกับการขยายตลาดสู่กลุ่มเป้าหมาย
ใหม่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 กลยุทธ์ทางการตลาด
• ศึกษาอัตราว่างงานในแต่ละอาชีพของประเทศไทย เพ่ือมองหาโอกาสและขยายตลาดการให้บริการ ท้ังในส่วน
 ของบริหารจัดการบุคลากร (MM) และการบริหารจัดการกระบวนการทำางานทางธุรกิจ (BPO) ในสายงาน
 อาชีพท่ีมีศักยภาพและการเติบโตเป็นที่ต้องการของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
• ติดตามการประชาสัมพันธ์งานจ้างบริการบริหารจัดการบุคลากร (MM) และการบริหารจัดการกระบวนการ
 ทำางานทางธุรกิจ (BPO) ทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน
• ติดตามงบประมาณประจำาปีของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมท้ังจัดทำาโครงการประกวดราคาเพ่ือนำาเสนอการให้
 บริการและยื่นประมูลโครงการ
• จัดทำาแผนการตลาดและแผนการขาย เพ่ือขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ
• ให้ความสำาคัญในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมท้ังมีการ
 ติดต่อลูกค้าอย่างสม่ำาเสมอเพ่ือทราบถึงปัญหาในการให้บริการ และนำามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข
 เพ่ือให้การบริการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพ่ิมขึ้น

 กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ
 กลุ่มบริษัทให้ความสำาคัญกับการวางระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ และการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้ในการควบคุมการให้บริการที่มีคุณภาพ เพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
ที่ได้รับการบริการ รวมทั้งอาจได้รับโอกาสในการแนะนำาจากลูกค้าเดิมไปยังลูกค้าใหม่ ซึ่งจะช่วยขยายฐานลูกค้าและ
สร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

 กลยุทธ์ด้านบุคลากร
 เนื่องจากทรัพยากรด้านบุคลากรภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท เป็นปัจจัยหลักที่มีความสำาคัญเป็น
อย่างมากในการดำาเนินธุรกิจบริการบริหารจัดการ (MS) เพราะการบริการจะดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อ
พนักงานซึ่งเป็นผู้ให้บริการมีทักษะและความสามารถในการทำางานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้
เป็นอย่างดี ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงให้ความสำาคัญเป็นอย่างมากในการจัดฝึกอบรบพนักงาน ทั้งในเรื่องคุณภาพการให้
บริการ ความปลอดภัยในการทำางาน วิธีการทำางานให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีลูกค้ากำาหนด รวมท้ังมีการฝึกอบรมพนักงาน
เพ่ือเสริมสร้างทักษะ รวมทั้งพัฒนายกระดับทักษะที่มีให้ดีกว่าเดิม และสร้างทักษะใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน

 กลยุทธ์การแข่งขัน

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

4. งานที่ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานโครงการหรือซื้อขายที่มูลค่าสูง 

 เนื่องจากธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร (MM) จำาเป็นจะต้องสรรหาบุคลากรไว้เป็นจำานวนมาก เพ่ือส่งมอบ
ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า จึงได้พัฒนารูปแบบการเพ่ิมช่องทางและเครือข่ายในการติดต่อพนักงานให้มีช่อง
ทางท่ีหลากหลาย โดยใช้ Social Media เป็นช่องทางท่ีสำาคัญ นอกเหนือจากการติดต่อทางช่องทางเดิม ได้แก่ การเปิด
รับสมัครพนักงานทางเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท เป็นต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านจำานวนของพนักงานอยู่เสมอ 
พร้อมทั้งป้องกันปัญหาการขาดแคลนพนักงานในการให้บริการของกลุ่มบริษัท และในด้านธุรกิจการให้บริการบริหาร
จัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) บริษัทได้ร่วมกับ Partner ทางธุรกิจเพ่ือร่วมกันในการสร้างนวัตกรรมการบริการเพ่ือ
เสนอต่อลูกค้า

 ไม่มี
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กลุ่มที่ 2
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
(Engineering Service หรือ “EN”)

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ปัจจุบันสามารถแบ่งการประกอบธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
(EN) ตามลักษณะการให้บริการ ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
1) งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ (Electrical Power Engineering
System หรือ “EE”) 2) งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม 
(Telecommunication Engineering System หรือ “TL”) 
ดังน้ี
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1. บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ (Electrical Power Engineering System หรือ “EE”)

แผนภาพแสดงโครงสร้างระบบสายส่งและระบบจำาหน่ายไฟฟา้

 กลุ่มบริษัทให้บริการติดตั้งและปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟา้ (Transmission Line System) ซึ่งเป็นระบบใน
การส่งผ่านกระแสไฟฟา้จากแหล่งผลิตสู่สถานีไฟฟา้ย่อยในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีระดับแรงดันไฟฟา้ 115 kV
และให้บริการติดตั้งและปรับปรุงระบบจำาหน่ายไฟฟา้ (Distribution Line System) ซึ่งเป็นระบบในการส่งผ่านกระแส
ไฟฟา้ท่ีมีระดับแรงดัน 22 kV-33 kV จากสถานีไฟฟา้ย่อยในภูมิภาคต่าง ๆ  ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือไปยังระบบ
แปลงแรงดันไฟฟา้เพ่ือให้เป็นไฟฟา้แรงดันต่ำาที่มีระดับแรงดัน 220 V - 380 V จากนั้นส่งผ่านไปยังผู้ใช้ไฟฟา้
รายย่อยตามแหล่งชุมชนและที่อยู่อาศัย โดยบริษัทสามารถให้บริการได้ทั้งระบบสายส่งหรือจำาหน่ายไฟฟา้บนดิน 
(Overhead Transmission & Distribution Line System) และระบบสายส่งหรือจำาหน่ายไฟฟา้ใต้ดิน (Underground
Transmission & Distribution Line System) รวมถึงการให้บริการงานระบบไฟฟา้ส่องสว่าง ระบบไฟฟา้สำาหรับ
ภาคอุตสาหกรรมไปจนถึงระบบไฟฟา้ภายในอาคาร ดังแผนภาพต่อไปนี้
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 การให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ (EE) ของกลุ่มบริษัท สามารถแบ่งออกเป็นประเภทงานต่างๆ ตามลักษณะ
การให้บริการได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

 กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการงาน สำารวจออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดต้ังงานด้านระบบสายส่งไฟฟา้
แรงสูงให้กับการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคเพ่ือเช่ือมต่อระบบไฟฟา้ระหว่างแหล่งผลิตไฟฟา้ไปยังสถานีไฟฟา้ย่อย โดยให้บริการ
ติดตั้งระบบสายส่งไฟฟา้แรงสูงพิกัดแรงดัน 115kV และให้บริการติดตั้งระบบจำาหน่ายไฟฟา้แรงดัน 22kV – 33kV 
และ 220V – 380V เพ่ือส่งผ่านกระแสไฟฟา้จากสถานีไฟฟา้ย่อยไปสู่เขตชุมชนหรือพ้ืนที่ของลูกค้า เช่น นิคมโรงงาน
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ และที่พักอาศัย โดยวิธีปักเสาและพาดสายไฟฟา้เหนือพ้ืนดิน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ประกอบสำาหรับระบบสายส่ง อาทิ การติดตั้ง สายล่อฟา้และสายดิน อุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟา้แรงสูง (SF6 Load 
break switch) หม้อแปลงไฟฟา้ (Distribution transformer) และการติดตั้งเครือข่ายเคเบิลใยแก้วนำาแสงและ
อุปกรณ์ส่ือสารป้องกันสายส่งไฟฟา้แรงสูง (Teleprotection) ควบคู่กับระบบสายส่งหรือระบบจำาหน่ายไฟฟา้ ซ่ึงถือ
เป็นส่วนหน่ึงของระบบส่ือสารของการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคท่ีใช้ในการควบคุมระบบสายส่งหรือระบบจำาหน่ายไฟฟา้ เป็นต้น

 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังให้บริการติดตั้งระบบไฟฟา้ส่องสว่าง (Electrical lighting system) สำาหรับถนน
สาธารณะในพ้ืนท่ีชุมชน สวนสาธารณะไปจนถึงระบบไฟส่องสว่างภายนอกอาคารในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ โคมไฟฟา้เสาสูง
โคมไฟถนนแบบกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่ โคมไฟสนาม โคมไฟประติมากรรมและโคมไฟหลอด LED สำาหรับองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น เทศบาล และผู้ใช้ไฟฟา้ทั่วไป เป็นต้น

 กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการออกแบบและติดต้ังระบบสายส่งไฟฟา้และระบบจำาหน่ายไฟฟา้ใต้ดิน ซ่ึงเป็นงานก่อสร้าง
ท่อพร้อมร้อยสายไฟฟา้แรงสูงระดับแรงดัน 22 kV และ 115 kV ครอบคลุมการวางแนวสายไฟฟา้ต้องผ่านแม่น้ำา 
คลอง หรือแหล่งน้ำา ทั้งนี้ บริษัทยังสามารถให้บริการติดตั้งเครือข่ายเคเบิลใยแก้วนำาแสงและอุปกรณ์สื่อสารป้องกัน
สายส่งไฟฟา้แรงสูง (Teleprotection) ควบคู่กับการติดตั้งระบบจำาหน่ายไฟฟา้ใต้ดินดังกล่าวด้วย โดยลูกค้าหลัก
ของส่วนงานนี้ คือ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการอื่น ๆ

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

 กลุ่มบริษัทบริการให้คำาปรึกษา ออกแบบระบบ ติดต้ัง ตรวจสอบ และบำารุงรักษาระบบสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์
โดยการประยุกต์นำาแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟา้ให้กับเครื่องสูบน้ำา โดยไม่มีการเชื่อมต่อการ
เข้ากับสายส่งของการไฟฟา้ หลักการทำางานของระบบสูบน้ำาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์น้ันในเวลากลางวันท่ีมีแสงแดด
ระบบสูบน้ำาจะใช้พลังงานไฟฟา้ที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สูบน้ำาและนำามาเก็บพักไว้ที่บ่อพักน้ำาผิวดิน หรือถัง
เก็บน้ำาขนาดใหญ่ เพ่ือรอการแจกจ่ายให้กับชุมชน หรือเกษตรกร นำาน้ำาไปใช้ในการอุปโภคบริโภค หรือเพ่ือใช้สำาหรับ
การเกษตร ได้ตลอดทั้งปี 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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 กลุ่มบริษัทบริการให้คำาปรึกษา ออกแบบระบบ Solar Rooftop พร้อมติดตั้ง และบริการหลังการขายด้านการ
ผลิตไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) สำาหรับโครงการขนาดเล็ก ถึงขนาดใหญ่
โดยวิศวกรมืออาชีพ และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานของการไฟฟา้ 

1.5 การออกแบบและติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)
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2. บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม (Telecommunication Engineering System หรือ “TL”)

 ในปัจจุบันการขยายโครงข่ายเสาส่งสัญญาณครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ ทำาให้อัตราการเติบโตเกี่ยวกับงาน
ขยายโครงข่ายโทรคมนาคมมีการเติบโตชะลอตัวลง แต่ในทางกลับกันความต้องการใช้งาน Mobile Data เพ่ิมขึ้น
เป็นผลให้ผู้ให้บริการยังต้องลงทุนปรับปรุงอุปกรณ์โครงข่ายที่ทันสมัยมากขึ้น เพ่ือขยายโครงข่ายในพ้ืนที่ให้บริการ
ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศไทย บริษัทมองเห็นโอกาสของการเติบโตในธุรกิจวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม โดย
ยังคงให้บริการทั้งการติดตั้งระบบไฟฟา้ของสถานีโทรคมนาคม การติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม และได้รับ
งานเพ่ิมจากการขยายโครงข่ายหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงงานติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์สำาหรับ
สถานีฐานของผู้ประกอบการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำาหรับงานบริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม สามารถแบ่ง
ได้ตามลักษณะการให้บริการ 3 ประเภท ดังนี้

 ปัจจุบันบริษัทให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ จัดหา และติดตั้งเสา
ส่งสัญญาณโทรคมนาคม ภายใต้การควบคุมการทำางานของผู้รับเหมาจากวิศวกรที่มีความรู้ความชำานาญของบริษัท 
ส่งผลให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าซ่ึงเป็นผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม ได้แก่ กลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วิส (AIS) กลุ่มบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) และรวมถึงลูกค้าในกลุ่มผู้จัดจำาหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม เช่น 
Huawei และ Ericsson  เป็นต้น และปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นการให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม (TL) ในทุกภูมิภาค

 ท้ังน้ี สำาหรับการให้บริการดังกล่าวข้างต้นของบริษัทน้ัน สามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะของเสาส่งสัญญาณ
โทรคมนาคม ได้แก่
 เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมประเภทติดตั้งบนพ้ืนดิน (Greenfield) อาทิเช่น

• Self-supporting Tower :  เป็นเสาโครงเหล็กประเภทโครงเหล็กสามเหลี่ยมไม่มีสายยึดโยง
• Guyed Mast Tower :  เป็นเสาโครงเหล็กสามเหลี่ยมที่ต้องใช้สลิงดึงยึดโยงกับฐานรากเพ่ิม

  ความแข็งแรง

 เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมประเภทติดตั้งบนอาคาร (Rooftop) อาทิเช่น
• Pole   :  เป็นเสาแกนเดี่ยวซึ่งออกแบบสำาหรับใช้ติดตั้งบนอาคารโดยมีขาค้ำายัน

  ส่วนฐาน เพ่ือความแข็งแรงในการติดตั้งและยึดกับโครงสร้างของ
  อาคาร

• Guyed Steel Pole  :   เป็นเสาโครงสร้างเหล็กสามเหล่ียมท่ีต้องใช้สลิงดึงยึดโยงกับโครงสร้าง
  อาคารเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง

 นอกเหนือจากการให้บริการในการสำารวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตั้งเสาส่งสัญญาณของ
สถานีโทรคมนาคมแล้ว บริษัทยังมีการให้บริการในการปรับปรุง (Upgrade) เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม และการ
ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับระบบ 5G มากยิ่งขึ้น

 บริษัทให้บริการสำารวจ ออกแบบ จัดหาและติดต้ังอุปกรณ์ระบบชุมสายโครงข่ายส่ือสาร ได้แก่ อุปกรณ์ส่งคล่ืน
สัญญาณแบบมัลติเพล็กซ์ (Wavelength Division Multiplexing : WDM) อุปกรณ์เครือข่ายส่งสัญญาณความเร็วสูง 
(Synchronous Digital Hierarchy : SDH) และอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลความเร็วสูง (Asynchronous Transfer 
Mode : ATM) เป็นต้น  นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการในการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำาแสง (Fiber Optic) และสาย
นำาสัญญาณ (Copper) รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ เพ่ือเชื่อมโครงข่ายในระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพตามความ
ต้องการของลูกค้า ภายใต้การควบคุมดูแลของทีมงานวิศวกรที่มีความชำานาญและมีประสบการณ์ในระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม

2.1 บริการในการสำารวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ติดตั้งเสาสัญญาณโทรคมนาคม
 ปรับปรุงเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม รวมทั้งร้ือถอนและขนย้ายอุปกรณ์โทรคมนาคม

2.2  บริการติดตั้งอุปกรณ์ระบบชุมสายโครงข่ายสื่อสารและติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำาแสง
  (Fiber Optic)
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 กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบท่อร้อยสาย ระบบสาธารณูปโภค นำาสายสื่อสารลงใต้ดิน      
ซ่ึงเป็นงานร้ือถอนสายเคเบิลเส้นใยนำาแสงท่ีแขวนอยู่บนเสาไฟฟา้ และก่อสร้างระบบท่อร้อยสายและนำาระบบสายเคเบิล
เส้นใยนำาแสงลงดิน เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดของเมือง โดยลูกค้าหลักของ
ส่วนงานนี้ คือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำากัด (มหาชน)

2.3  บริการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินและบ่อพัก (Underground Cable System)

 1. อุตสาหกรรมธุรกิจบริการงานวิศวกรรมไฟฟา้ 

 อุตสาหกรรมไฟฟา้ของประเทศไทย

 (1) แผนพัฒนาระบบไฟฟา้ของการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 

2. การตลาดและการแข่งขัน
อุตสาหกรรมธุรกิจบริการงานวิศวกรรม

 หน่วยงานภาครัฐได้กำาหนดนโยบายและแผนการดำาเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวสำาหรับการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานด้านระบบไฟฟา้ทั้งประเทศ เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน 
ทำาให้เกิดการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและพลังงาน รวมถึงแนวโน้มการใช้ไฟฟา้และบริการที่เกี่ยวเนื่องเพ่ิมขึ้น 
ซึ่งสามารถอ้างอิงตามแผนพัฒนาต่าง ๆ ดังนี้

ที่มา : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปี 2565 การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
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 (2) แผนการลงทุนระบบจำาหน่ายพลังงานไฟฟา้ของการไฟฟา้นครหลวง

 (3) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 (4) กรมทรัพยากรน้ำา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ที่มา : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 งบประมาณลงทุนประจำาปี การไฟฟา้นครหลวง

ท่ีมา : แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ท่ีมา : แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมทรัพยากรน้ำา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
 และส่ิงแวดล้อม
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 จากงบประมาณของหน่วยงานข้างต้น จะเห็นว่าภาครัฐ รัฐวิสาหกิจมีการเพ่ิมการลงทุนโครงการสำาคัญท่ีสะท้อน
ถึงการขยายตัวในงานวิศวกรรมไฟฟา้ ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟา้ สถานีไฟฟา้ย่อย ตลอดจนโครงการ
ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา ซึ่งเป็นการลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่ง
กลุ่มบริษัทมีโอกาสที่จะขยายการดำาเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมรายได้ในธุรกิจด้านนี้

 ปัจจุบันธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้สำาหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในประเทศไทย
มีผู้ให้บริการประมาณ 200-300 ราย อย่างไรก็ตาม สำาหรับผู้ประกอบการที่ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้แก่การ
ไฟฟา้ส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นลูกค้าหลักในงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ของกลุ่มบริษัทมีประมาณ 20 ราย โดยสามารถแบ่ง
กลุ่มผู้ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ 

 กลุ่มที่ 1 ผู้ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้รายใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีผลงานได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
และมีวงเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอสำาหรับการรับงานที่มีมูลค่างานที่สูงได้ โดยผู้ประกอบการในกลุ่มนี้จะสามารถเข้า
ร่วมประกวดราคางานโครงการต่าง ๆ ได้ในระดับมูลค่างานตั้งแต่ประมาณ 300 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งผู้บริหารของกลุ่ม
บริษัทประเมินว่าผู้ประกอบการในกลุ่มนี้มีจำานวนไม่มากนัก  

 กลุ่มที่ 2 ผู้ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้รายกลาง ได้แก่ กลุ่มผู้ให้บริการซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนน้อยกว่า
จึงเข้าร่วมประกวดราคางานโครงการต่าง ๆ  ได้ในระดับมูลค่างานประมาณ 100-300 ล้านบาท และไม่สามารถให้บริการ
ได้หลากหลายเท่ากับผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น ไม่สามารถรับงานการติดต้ังระบบสายส่งไฟฟา้แรงสูงท่ีระดับแรงดัน
115 kV โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินว่าผู้ประกอบการในกลุ่มนี้มีจำานวนประมาณ 8-12 ราย

 กลุ่มท่ี 3 ผู้ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้รายเล็ก ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการซ่ึงมีความสามารถเข้าร่วมประกวด
ราคางานโครงการต่าง ๆ ได้ในระดับมูลค่างานท่ีต่ำากว่า 100 ล้านบาท ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินว่าผู้ประกอบการ
ในกลุ่มนี้มีจำานวนประมาณ 5-8 ราย และเป็นกลุ่มบริษัทประเภท SME ที่ได้รับการสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) และมาตราการส่งเสริม MSME ส่งผลต่อการแข่งขันโครงการขนาด
เล็กของกลุ่มบริษัท

 กลุ่มงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ อ้างอิงการนำาเสนอบริการและช่องทางการนำาเสนอบริการดำาเนินการเช่นเดียว
กับธุรกิจบริการบริหารจัดการ

 1) ลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ : ลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัท เป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
  อันได้แก่ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคส่วนกลาง และการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคทั้ง 12 เขต ซึ่งจะมีการจัดซื้อจัดจ้าง
  แยกกันในแต่ละเขต เนื่องจากงานวิศวกรรมงานระบบไฟฟา้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการสำารวจออกแบบ 
  พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์  ติดตั้งงานระบบสายส่งไฟฟา้  ย้ายระบบสายส่งไฟฟา้ลงใต้ดิน และก่อสร้าง
  สถานีไฟฟา้ นอกจากน้ี บริษัทจะมีการติดต้ังระบบจำาหน่ายไฟฟา้ให้แก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น กองทัพบก
  หน่วยงานเทศบาล, หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาของรัฐ เป็นต้น

 ลูกค้าของกลุ่มงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ สามารถจำาแนกได้ 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ 

 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

 ช่องทางในการนำาเสนอ

 ลักษณะของลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย

 กลุ่มงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้
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 2) ลูกค้าเอกชน : กลุ่มบริษัทมีการให้บริการสำารวจออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ติดต้ัง และเป็นท่ีปรึกษา
  สำาหรับงานระบบไฟฟา้ภายในอาคารสำานักงาน โรงงาน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ ตลอดจนงานเชื่อม
  ต่อสายส่งไฟฟา้ของบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนเข้าสู่ระบบจำาหน่ายไฟฟา้ของภาครัฐ

 2. อุตสาหกรรมธุรกิจบริการงานโทรคมนาคม
 อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทย

 ธุรกิจบริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่มีแนวโน้มเติบโตแต่ในอัตราไม่สูงนัก คาดรายได้ค่าบริการจะเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
2.0 - 3.0% ต่อปี จากปัจจัยหนุนจากความต้องการใช้บริการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากเศรษฐกิจและกำาลังซื้อผู้บริโภคฟื้ น
ตัวต่อเนื่อง ขณะที่จำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเร่งตัวขึ้นและจะเพ่ิมใกล้ระดับ 42 ล้านคน (ระดับก่อนเกิดวิกฤต 
COVID-19) ภายในปี 2568 ช่วยขยายฐานลูกค้าโดยเฉพาะระบบเติมเงิน การใช้งานด้านข้อมูลบนสื่อออนไลน์ต่อเนื่อง 
เช่น บริการคอนเทนต์ด้านบันเทิง การใช้งานโซเชียลมีเดีย การทำาธุรกรรมการเงิน และการซ้ือขายสินค้าและบริการต่าง ๆ
เพ่ิมโอกาสในการขยายฐานลูกค้าและรายได้ และการใช้เทคโนโลยี 5G เพ่ือขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและ
การดำารงชีวิตในยุคดิจิทัล เช่น การผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ การแพทย์ และการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะใน
ชีวิตประจำาวัน อีกทั้งนโยบายภาครัฐ เช่น เศรษฐกิจดิจิทัล โครงการสมาร์ทซิตี้ และโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ทำาให้มีการขยายเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโทรคมนาคมกระจายไปทั่วประเทศ กระตุ้นความ
ต้องการใช้งานจากผู้บริโภคในพ้ืนที่ใหม่ ๆ  ซึ่งทำาให้ผู้ประกอบการมีแนวโน้มลงทุนขยายโครงข่ายต่อเนื่องและพัฒนา
รูปแบบบริการเสริมเพ่ือขยายฐานผู้ใช้บริการและสร้างรายได้ในระยะยาว เช่น ลงทุนในแพลตฟอร์มสำาหรับธุรกิจดิจิทัล 
ขยายฐานสู่ลูกค้าองค์กร และให้บริการด้านโครงข่ายเฉพาะกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนเป็นพันธมิตรกับภาค
ธุรกิจอื่น ขณะที่การแข่งขันด้านราคามีแนวโน้มรุนแรงขึ้น และภาระต้นทุนที่จะเพ่ิมขึ้นจากการลงทุนขยายโครงข่าย
และการประมูลคลื่นความถี่จะเป็นปัจจัยกดดันธุรกิจ

 ในส่วนทิศทางธุรกิจในปี 2566 ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำากัด (มหาชน) หรือ NT มีแผนปรับโครงสร้าง
ธุรกิจใหม่ เน้นโฟกัสที่ธุรกิจด้านดิจิทัลเป็นหลัก โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ และแนวโน้มที่ประเทศไทยจะมีการลงทุน
ของธุรกิจต่างชาติเพ่ิมข้ึนใน 1-2 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล NT คาดว่าความต้องการ
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมจะเพ่ิมสูงขึ้น และเป็นโอกาสของ NT ที่จะขยายธุรกิจจากโครงการเคเบิลใต้น้ำาเส้นใหม่ 
ASIA DIRECT CABLE ท่ีจะเปิดใช้งานในปีนี้ รวมถึงผลักดันการเติบโตของกลุ่มธุรกิจบริการดิจิทัลมากขึ้น โดยมีเป้า
หมายระยะยาวคือปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็น Tech Company

ท่ีมา : แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยปี 2566-2568 วิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 13 มกราคม 2566
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 ลักษณะของลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย 

 แม้ทาง NT จะมุ่งสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยขยายบริการไปสู่ดิจิทัลมากยิ่งขึ้น กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานกลุ่มเดิม
คือเสา สาย ท่อร้อยสาย ท่ีบางส่วนอาจต้องใช้เงินลงทุนของภาครัฐมาช่วยเสริม เช่น โครงการเน็ตประชารัฐและอาเซียน
ดิจิทัลฮับ จะเพ่ิมเติมรูปแบบการใช้ประโยชน์ในลักษณะที่ยังคงอยู่ภายใต้รูปแบบรัฐวิสาหกิจ เช่น กองทุน Infra fund 
หรือ กองทุน REIT ให้เช่าระยะยาว ซึ่งโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพย์สินที่มีทาง NT จะยังคงมุ่งต่อยอดโอกาสในธุรกิจ
โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างรายได้จากทรัพย์สินเดิมท่ีมีอยู่ให้ได้มากข้ึน โดยจะมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน
และดิจิทัลเต็มรูปแบบในปี 2566- 2568 โดยแนวทางการใช้ประโยชน์สูงสุดจากสินทรัพย์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ
ได้แก่
 1. เสาโทรคมนาคมจำานวนกว่า 30,000 เสา มีแผนรักษารายได้จากการให้เช่าพ้ืนที่เสาโทรคมนาคมที่มีอยู่เดิมใน
  ระยะยาว ยุบรวมเสาโทรคมนาคมในบริเวณเดียวกันเพ่ือลดต้นทุนในการให้บริการ และการขยายเสาโทรคมนาคม
  ในพ้ืนท่ีเฉพาะต่าง ๆ เช่น อุทยานฯ ป่าไม้ สปก.พ้ืนท่ีของหน่วยงานรัฐ ฯลฯ
 2. ท่อร้อยสายใต้ดินมีแผนดำาเนินการอย่างต่อเน่ืองร่วมกับการไฟฟา้ตามนโยบาย กสทช. พร้อมกับ NT มีแนวทาง
  พัฒนาบทบาทเป็น Neutral Operator และ Neutral Last Mile Provider เพ่ือผู้ให้บริการสามารถใช้โครงสร้าง
  ร่วมกันได้ ทั้งเสาโทรคมนาคมและสายสื่อสาร Core Fiber โดยไม่ต้องลงทุนเพ่ิม เช่น บริการบรอดแบนด์
  ผู้ให้บริการไม่จำาเป็นต้องลงทุนสายทั้งหมด แต่ใช้โครงข่ายกลางและลากเฉพาะสาย last mile เข้าสู่บ้านเพ่ือ
  ให้บริการลูกค้าได้ ซ่ึงลดต้นทุนของผู้ให้บริการในภาพรวม อีกท้ังสร้างทัศนียภาพภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับบ้านเมือง
  โดยช่วยลดความไม่เป็นระเบียบของสายสื่อสาร

 อย่างไรก็ตาม บทบาทหลักของเทคโนโลยี 5G ในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า คือการเสริมพลังการเปล่ียนแปลงทางดิจิทัล
ในทุกภาคส่วน โดยปีที่ผ่านมาพบว่าเทคโนโลยี 5G มีอัตราการเติบโตในเชิงพาณิชย์อย่างรวดเร็ว มีบทบาทในการช่วย
ประหยัดต้นทุนได้อย่างมหาศาล ซึ่งทำาให้ทุกอุตสาหกรรมมีความจำาเป็นต้องสำารวจสถานการณ์การใช้งานของตนเอง 
เพ่ือที่จะได้นำาเทคโนโลยี 5G เข้ามาใช้งานได้อย่างเหมาะสม และนำาพาธุรกิจให้ก้าวสู่ความสำาเร็จได้ตามเป้าหมาย ซึ่ง
จากนโยบายการสนับสนุนการลงทุนที่ชัดเจนของภาครัฐส่งผลให้ธุรกิจโทรคมนาคมของกลุ่มบริษัทมีโอกาสที่จะได้รับ
งานมากขึ้น ทั้งในปี 2566 และปีต่อ ๆ ไป

 ลูกค้าของกลุ่มงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม สามารถจำาแนกได้เป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่

 1) กลุ่มผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม (Operator) : กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่ ผู้ประกอบการที่ให้บริการ
  โทรศัพท์เคล่ือนท่ีหรืออินเทอร์เน็ต ซ่ึงมีความต้องการขยายเครือข่ายสัญญาณของตนเองให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี
  ในการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีหรืออินเทอร์เน็ตของตนให้กว้างขวางข้ึน หรือเพ่ือรองรับปริมาณการใช้งาน
  ท่ีเพ่ิมข้ึนของผู้บริโภค รวมท้ังเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณโดยการอัพเกรด (Upgrade) เพ่ิมอุปกรณ์
  โทรคมนาคมเพ่ือช่วยยกระดับการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 2) กลุ่มผู้ประกอบการอื่นในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม : กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่ ผู้ประกอบการที่เป็น
  ผู้รับเหมา (Contractors) หรือผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์ เช่น Huawei และ Ericsson ซึ่งได้รับงานจากผู้ให้
  บริการโทรคมนาคม (Operators) หรือลูกค้าในกลุ่มที่ 1 ให้ทำาหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพของระบบสัญญาณ 
  หรือรับงานในกลุ่มงานบางประเภท โดยบริษัทจะทำาหน้าที่ให้บริการเป็นผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) 
  ตั้งแต่การสำารวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานีโทรคมนาคม

ท่ีมา : ประชาชาติธุรกิจ วันท่ี 13 มกราคม 2566
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 สัดส่วนรายได้ของธุรกิจบริการวิศวกรรม
 สัดส่วนรายได้จากลูกค้าแต่ละกลุ่มงานการให้บริการงานวิศวกรรมระหว่างปี 2563 – 2565 สามารถแสดงได้ดังน้ี

 ในการให้บริการงานวิศวกรรมทั้งระบบไฟฟา้ วิศวกรรมระบบโทรคมนาคมนั้น บริษัทกำาหนดแนวทางการจัดหา
สินค้าและบริการ โดยการจัดหาสินค้าและบริการ แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบหลัก คือ
 1. การจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างและติดตั้ง
 2. การจัดหาผู้รับเหมาช่วงในการดำาเนินการสร้างและติดตั้ง
 3. การจัดหาวิศวกรของบริษัทในการควบคุมโครงการ

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างและติดตั้ง สามารถจำาแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ อุปกรณ์หลัก และอุปกรณ์ทั่วไป

 • อุปกรณ์หลักของงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ ได้แก่ เสาไฟฟา้ สายไฟฟา้ เคร่ืองกำาเนิดไฟฟา้ หม้อแปลงไฟฟา้ 
  สวิทซ์ เกียร์ อุปกรณ์ป้องกัน ลูกถ้วย และตู้ควบคุมระบบไฟฟา้ เป็นต้น
 • อุปกรณ์หลักของงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม ได้แก่ เสาโครงเหล็ก อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ รั้วและ
  อุปกรณ์งานรั้ว เป็นต้น

 • อุปกรณ์ทั่วไป ได้แก่ อุปกรณ์ข้อต่อของท่อ ท่อร้อยสายไฟ  สกรู น็อต เหล็กแผ่นสังกะสี, ลวดเชื่อมและ
  ป้าย ลาเบล เป็นต้น

 3. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

 1. การจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างและติดตั้ง

 อุปกรณ์หลัก

 อุปกรณ์ทั่วไป
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 จากนโยบายการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทที่เน้นการใช้ผู้รับเหมาในการดำาเนินการสร้างและติดตั้ง และให้
วิศวกรมีหน้าที่บริหารโครงการให้สำาเร็จลุล่วงตามความต้องการของลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำาหนดนั้น กลุ่มบริษัท
จึงต้องมีการจัดหาผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านงานติดตั้งเพ่ือดำาเนินการดังกล่าว โดยผู้รับ
เหมาส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัท และมีประวัติการร่วมงานกันอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 1-3 ปี โดยในปี
2565 ท่ีผ่านมา บริษัทไม่มีการว่าจ้างผู้รับเหมาสูงเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่างานรวม

 วิศวกรผู้ควบคุมโครงการจะเป็นพนักงานของบริษัท ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรงในการดำาเนินงาน และ
ควบคุมดูแลการสร้างและติดต้ังให้เป็นไปตามแบบรายการมาตรฐานและข้อกำาหนดต่าง ๆ  โดยท่ัวไปแล้วจำานวนวิศวกร
ผู้ควบคุมงานจะข้ึนอยู่กับขนาดของโครงการ โดยจะช่วยกันทำาหน้าท่ีควบคุมการดำาเนินการสร้างและติดต้ังของผู้รับเหมา
ให้แล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกำาหนด การจัดทำาแผนปฏิบัติงานและรายงานความคืบหน้าแก่ผู้จัดการโครงการ ประสานงาน
กับลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการยื่นเอกสารขออนุญาตสร้างและติดตั้ง การยื่นเอกสารกับการไฟฟา้ 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำาเนินการใด ๆ เพ่ือให้งานลุล่วงไปตามแผนงานที่กำาหนดไว้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีวิศวกรและผู้ควบคุมงานรวมทั้งสิ้น 24 คน ซึ่งแบ่งตามระดับ และระบบ
ความชำานาญงานได้ดังนี้

 ไม่มี

 2. การจัดหาผู้รับเหมาในการดำาเนินการสร้างและติดตั้ง

 3. การจัดหาวิศวกรของบริษัทในการควบคุมโครงการ

4. งานที่ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานโครงการหรือซื้อขายที่มีมูลค่าสูง  

 อุปกรณ์หลักในแต่ละโครงการน้ันจะมีความแตกต่างกันตามข้อกำาหนด และลักษณะงานของลูกค้าแต่ละราย ดังน้ัน
ก่อนท่ีบริษัทจะเข้าร่วมประกวดราคาต่าง ๆ ต้องทำาการศึกษาข้อมูลในเร่ืองวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะทางด้าน
เทคนิค โดยฝ่ายจัดซ้ือจะเป็นผู้ติดต่อกับผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์เพ่ือสอบถามถึงเง่ือนไขราคา การส่งมอบ และการชำาระเงิน
ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการคำานวณต้นทุนโครงการก่อนการยื่นประมูลงาน ทั้งนี้ในบางกรณีนอกเหนือจากการระบุ
คุณลักษณะทางเทคนิคของวัสดุอุปกรณ์แล้ว ลูกค้าอาจมีการระบุรายชื่อผู้จัดจำาหน่ายของอุปกรณ์บางประเภทให้
ผู้รับเหมาต้องจัดซื้อจากผู้จัดจำาหน่ายภายในกรอบรายชื่อท่ีกำาหนดเท่านั้น เพ่ือควบคุมในส่วนของคุณภาพงานในส่วน
ของอุปกรณ์ทั่วไปน้ันเป็นกลุ่มอุปกรณ์ที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้โดยง่าย สามารถซื้อหาได้โดยท่ัวไป

 ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในธุรกิจบริการงานวิศวกรรมนั้น บริษัททำาการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดจากผู้
ประกอบการภายในประเทศ โดยในปี 2564 – 2565 ไม่มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์จากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
ในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โดยรวมของบริษัท ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายสั่งซื้อและจัด
เก็บสินค้าตามลักษณะของกลุ่มธุรกิจ โดยสำาหรับงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม บริษัทจะมีการสั่งซื้ออุปกรณ์เมื่อ
ได้รับการว่าจ้างจากลูกค้าโดยจะสั่งซื้อตามปริมาณที่ต้องใช้งานจริงในแต่ละโครงการในส่วนของกลุ่มงานวิศวกรรม
ระบบไฟฟา้นั้น บริษัทจะมีการสต๊อกสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์หลักเช่น สายไฟ ลูกถ้วย และอุปกรณ์คอนกรีต คิดเป็น
สัดส่วนขั้นต่ำาร้อยละ 30 ของมูลค่าอุปกรณ์หลักที่จะต้องใช้ตามแผนงานของบริษัท ซึ่งคาดการณ์จากแผนการใช้
งบประมาณของกลุ่มลูกค้าหลัก เพ่ือความคล่องตัวในการทำางาน และประโยชน์ในการได้ส่วนลดทางการค้า อย่างไร
ก็ตาม อุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่บริษัทมีการเก็บสต๊อกนั้นมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน และมีการเสื่อมสภาพน้อย
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กลุ่มที่ 3
ธุรกิจผลิตไฟฟา้
จากพลังงานทดแทน
(Energy หรือ “ENG”)

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ปัจจุบันสามารถแบ่งการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงาน
ทดแทน ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ธุรกิจพลังงานทดแทน
จากพลังงานแสงอาทิตย์ และ 2) ธุรกิจพลังงานทดแทนจาก
พลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) (Biomass) ดังนี้
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1. ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)

 ลักษณะผลิตภัณฑ์
 รายละเอียดโครงการ

 ตัวอย่างภาพโครงการ

ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ คลองน้ำาใส จำากัด ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำากัด

ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำากัดภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จำากัด

 ดำาเนินการโดยบริษัท และบริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด (“ETEM”) รวมทั้งสิ้น 16.47 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย์ทุกโครงการท่ีใช้ในการดำาเนินการผลิตไฟฟา้เป็นโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ระบบโฟโต้โวลตาอิก
หรือโซล่าร์เซลล์ (Photovoltaic : PV) ชนิดติดตั้งบนพ้ืนดิน หรือโดยทั่วไปเรียกว่า โรงไฟฟา้ PV ประเภท Solar 
Farm

 กลุ่มบริษัทดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือจำาหน่ายให้แก่ภาครัฐ ตามโครงการ
ผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินสำาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรของ
คณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 กลุ่มบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพ่ือรับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีจากการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นจำานวนทั้งสิ้น 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ คลองน้ำาใส จำากัด โครงการสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จำากัด โครงการสหกรณ์
การเกษตรเมืองตราด จำากัด และโครงการสหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำากัด

 ธุรกิจโรงไฟฟา้ชีวมวล ตำาบลโซง อำาเภอน้ำายืน จังหวัดอุบลราชธานี ดำาเนินการโดยบริษัทย่อยทางอ้อมของ
บริษัท คือ บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จำากัด (“BGE 3”) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟา้
โครงการชีวมวล ขนาดกำาลังการผลิต 0.99 เมกะวัตต์ โดยใช้เชื้อเพลิงประเภทไม้สับในการผลิตกระแสไฟฟา้ ด้วย
เทคโนโลยีระบบแก๊สซิฟเิคช่ัน (Gasification) โดยมีสัญญาซ้ือขายไฟฟา้ตามสัญญาการรับซ้ือไฟฟา้จากกผู้ผลิตไฟฟา้
ขนาดเล็ก (สำาหรับการผลิตไฟฟา้จากพลังงานหมุนเวียน) กับการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค อัตราการรับซื้อไฟฟา้เป็นแบบ 
Feed-in Tariff (FiT) และเริ่มมีการจ่ายไฟฟา้เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) อย่าง
เป็นทางการให้กับการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นมา โดยบริษัทมีสัญญา
สามารถผลิตไฟฟา้เพ่ือขายให้กับการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคเป็นระยะเวลา 20 ปี

2. ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) (Biomass)

 ลักษณะผลิตภัณฑ์

 รายละเอียดโครงการ

 ตัวอย่างภาพโครงการ

 โรงไฟฟา้เช้ือเพลิงชีวมวล กำาลังการผลิตปริมาณไฟฟา้สูงสุดไม่เกิน 0.99 เมกะวัตต์ ต้ังอยู่ ณ หมู่ท่ี 4 ตำาบลโซง 
อำาเภอน้ำายืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 • ประเภทเทคโนโลยีใช้ระบบแก๊สซิฟเิคชั่น (Gasification)
 • ประเภทเชื้อเพลิงใช้ไม้สับ ยกเว้นไม้หวงห้ามที่กฎหมายกำาหนด 
 • ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 20 ตันต่อวัน
 • ระยะเวลาโครงการดำาเนินการ 20 ปี นับจากวันที่เร่ิมเดินระบบการผลิตไฟฟา้
 • อัตราการรับซื้อไฟฟา้เป็นแบบ Feed-in Tariff (FiT)
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 สถานการณ์การผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทนของไทยมีกำาลังการผลิตติดต้ังสะสมปี 2021 อยู่ท่ี 9,414 MW
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.6 จากปีก่อนโดยตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีท่ีผ่านมากำาลังการผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทนของไทย
เติบโตขึ้นเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 16 ต่อปี (จากที่มีอยู่เพียง 2,157 MW ในปี 2011) ซึ่งการเติบโตนี้มาจากสองปัจจัย
สนับสนุนสำาคัญ คือ 1) แนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟา้ในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองราวปีละ 1%  และ 2) นโยบายส่งเสริม
จากภาครัฐโดยเฉพาะเป้าหมายตามแผนพัฒนากำาลังการผลิตไฟฟา้ต่าง ๆ ที่มุ่งให้ความสำาคัญกับพลังงานทดแทน
มากยิ่งขึ้น

 เม่ือพิจารณาการผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทนแยกตามประเภทผู้ผลิต พบว่ากำาลังการผลิตไฟฟา้จากพลังงาน
ทดแทนของไทยกว่าเกือบ 90% ของทั้งหมด มาจาก 1) ชีวมวล 2) พลังงานแสงอาทิตย์ และ 3) พลังงานลม โดย
มีสัดส่วนอยู่ที่ 40% 32% และ 16% ขณะที่ในปี 2021 พลังงานจากชีวมวล พลังงานขยะ และเชื้อเพลิงชีวภาพ 
เป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดที่ร้อยละ 7.3  4.2 และ 2.9 ตามลำาดับ

2. การตลาดและการแข่งขัน

ท่ีมา : ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน
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 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทนของไทยยังมีโอกาสเติบโตในระยะข้างหน้าจากช่องว่างระหว่าง
กำาลังการผลิตปัจจุบันกับเป้าหมายตามแผน PDP2018 Rev.1 และแผน AEDP2018 รวมถึงการสนับสนุนของภาครัฐ
และตามกระแส BCG economy ซ่ึงเอ้ือประโยชน์ต่อการลงทุนผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน ส่งผลให้น่าจะมีโครงการ
เปิดรับซื้อไฟฟา้จากพลังงานทดแทนใหม่ ๆ ออกมาเพ่ิมเติม อย่างไรก็ตาม การเติบโตของธุรกิจจะมีลักษณะต่างกัน
ออกไปตาม 1) ชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต และ 2) ประเภทสัญญาหรือขนาดของผู้ผลิต เนื่องจากโอกาสและความ
เสี่ยง รวมถึงการแข่งขันที่ต้องเผชิญมีความแตกต่างกัน 

 พลังงานทางเลือกสำาหรับประเทศไทยคาดว่ากำาลังการผลิตของโรงไฟฟา้ชีวมวล ชีวภาพ และขยะ มีแนวโน้ม
ขยายตัว จาก 2,780 เมกะวัตต์ในปี 2564 เป็น 7,077 เมกะวัตต์ในปี 2580 ตามแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟา้ของ
ประเทศไทย หรือแผน PDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 หรือขยายตัวเฉลี่ยปีละ 6% ในช่วงปี 2564-2580 ซึ่งเป็นไป
ตามทิศทางเติบโตของกำาลังการผลิตของโรงไฟฟา้ในกลุ่มนี้ของโลก โดยภาครัฐมีนโยบายรับซื้อไฟฟา้จากโรงไฟฟา้
ชีวมวลมากที่สุด รองลงมาคือโรงไฟฟา้ชีวภาพ  และโรงไฟฟา้ขยะตามลำาดับ ทำาให้กำาลังการผลิตไฟฟา้จากชีวมวลมี
สัดส่วนมากที่สุด อย่างไรก็ดี ในระยะยาวภาครัฐมีแนวโน้มสนับสนุนการลงทุนโรงไฟฟา้ชีวมวลมากขึ้น สะท้อนได้จาก
กำาลังการผลิตไฟฟา้ของโรงไฟฟา้ชีวภาพที่มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นจาก 13% ในปี 2564 เป็น 22% ในปี 2580 หรือมีกำาลัง
การผลิตถึง 1,554 เมกะวัตต์ เม่ือเทียบกับกำาลังการผลิตไฟฟา้ของโรงไฟฟา้ชีวมวลท่ีมีสัดส่วนลดลงเหลือ 66% หรือ 
4,694 เมกะวัตต์ ในปี 2580 จากปี 2564 อยู่ที่ 74% ของกำาลังการผลิตรวมทั้งกลุ่ม และโรงฟา้ขยะที่มีสัดส่วนใกล้
เคียงเติมประมาณ 8% ของการผลิตที่ภาครัฐจะรับซื้อของทั้งกลุ่ม

 จากการพิจารณากำาลังการผลิตไฟฟา้ที่จะเพ่ิมขึ้นตามแผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ร่วมกับแผนการ
ส่งเสริมลงทุนโรงไฟฟา้ขนาดเล็กมาใน “โครงการโรงไฟฟา้ชุมชม” ซึ่งรับซื้อไฟฟา้จากเฉพาะโรงไฟฟา้ขนาดเล็กมาก 
VSPP ทำาให้คาดว่าในช่วงปี 2564-2569 จะมีจำานวนโรงไฟฟา้พลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) มีจำานวน
เพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 430 แห่ง โดยจำานวนนี้จะเป็นโรงไฟฟา้ชีวมวล 54 แห่ง ชีวภาพ 236 แห่ง และขยะ 140 แห่ง 
และจะมีจำานวนโครงการใหม่มากขึ้นในช่วงปี 2570-2574 ซึ่งจะเป็นโอกาสแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการที่
สนใจจะผลิตไฟฟา้เพ่ือไว้ใช้เองหรือขายในชุมชน
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 โรงไฟฟา้ไฟฟา้ชีวมวล ชีวภาพ และขยะ มีแนวโน้มเติบโตดีทั้งในไทยและทั่วโลก จากการสนับสนุนและส่งเสริม
การลงทุนโรงไฟฟา้ของภาครัฐในการรับซื้อไฟฟา้ในราคาสูง และกำาหนดกฏเกณฑ์ที่เอื้อต่อการผลิตไฟฟา้จากชีวมวล 
ชีวภาพ และขยะ โดยในประเทศไทยภาครัฐมีแนวโน้มส่งเสริมการลงทุนในโครงการขนาดเล็กมาก หรือ VSPP ในชุมชน
มากขึ้นเห็นได้จากโครงการโรงฟา้ชุมชนของภาครัฐที่รับซื้อไฟฟา้จากเฉพาะโรงไฟฟา้ขนาดเล็กมาก หรือ VSPP ซึ่ง
ต้องร่วมลงทุน รวมทั้งรับซื้อเชื้อเพลิงจากวิสาหกิจชุมชนรอบโรงไฟฟา้ จึงจะเป็นโอกาสการลงทุนแก่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนและเอกชนที่มีศักยภาพและสนใจลงทุน 

 แนวโน้มธุรกิจผลิตไฟฟา้ปี 2566 - 2568 มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องปัจจัยหนุนจาก (1) ความต้องการใช้
ไฟฟา้มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 4.0-5.0% ต่อปี ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีฟื้นตัว (คาดเฉล่ีย 3.0-4.0% ต่อปี) และ (2) นโยบาย
สนับสนุนการลงทุนตามแผน PDP และนโยบาย Net Zero Carbon เอื้อให้เกิดการลงทุนโรงไฟฟา้ใหม่โดยเฉพาะ
พลังงานหมุนเวียน ด้านการแข่งขันของธุรกิจมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจากการขยายการลงทุนของผู้ผลิตรายใหญ่ และ
การลงทุนผลิตไฟฟา้จากพลังงานหมุนเวียน โดยรายได้ของผู้ประกอบการ สรุปได้ดังนี้

 • IPP คาดรายได้เติบโตต่อเน่ือง ตามความต้องการใช้ไฟฟา้ที่เพ่ิมขึ้น ท้ังยังมีแนวโน้มขยายการลงทุนโรง
   ไฟฟา้พลังงานหมุนเวียนมากข้ึน เน่ืองจากภาครัฐมีแผนเปิดประมูลโรงไฟฟา้ใหม่เพ่ือทดแทนโรงไฟฟา้
   เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่ทยอยหมดอายุสัญญาในปี 2568-2570 จำานวน 8,300 เมกะวัตต์
 • SPP คาดรายได้เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากกำาลังการผลิตที่ทยอยเข้าระบบ ขณะที่การลงทุนใหม่
   ส่วนใหญ่จะเป็นโรงไฟฟา้จากพลังงานหมุนเวียนแบบ SPP hybrid firm ตามแผนของภาครัฐ และ
   การลงทุนโรงไฟฟา้ใหม่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือรองรับความต้องการใช้ท่ีเพ่ิมข้ึน
 • VSPP คาดรายได้และการลงทุนจะเร่งตัวข้ึน เน่ืองจากภาครัฐทยอยเปิดรับซ้ือไฟฟา้จากพลังงานหมุนเวียน
   โดยเฉพาะโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และชีวมวล สอดคล้องกับนโยบาย Net Zero
   Carbon ที่เน้นการผลิตไฟฟา้จากพลังงานสะอาด ทั้งยังเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการแข่งขันทั้งด้าน
   ต้นทุนพลังงานและแหล่งวัตถุดิบ

ท่ีมา : แผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1

แนวโน้มการเติบโตของการผลิตไฟฟา้ปี 2566 – 2568
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ท่ีมา : แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยปี 2566-2568 วิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 13 มกราคม 2566

 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

 ด้านการคัดเลือกทำาเลที่ตั้งของโรงไฟฟา้ 

 ด้านหลักวิศวกรรม 

 ด้านเชื้อเพลิง 

 ด้านสิ่งแวดล้อม 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโรงไฟฟา้ชีวมวลท่ีดำาเนินการโดยบริษัทในเครือของบริษัท ได้แก่ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
(กฟภ.) โดยโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำาลังการผลิตไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ จัดอยู่ในประเภทผู้ผลิตไฟฟา้รายเล็กมาก 
(สำาหรับการผลิตไฟฟา้จากพลังงานหมุนเวียน) โดยมีสัญญาซ้ือขายไฟฟา้กับการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค เป็นระยะเวลา 20 ปี
นับตั้งแต่วันที่จ่ายไฟฟา้เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)

 การเลือกทำาเลท่ีต้ังของโรงไฟฟา้มีความสำาคัญเป็นอย่างมาก เน่ืองด้วยมีปัจจัยท่ีเก่ียวข้องหลายประการ ในการ
ก่อสร้างโรงไฟฟา้ การเลือกสถานที่ตั้งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำาคัญ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการพิจารณาต่าง ๆ 
หลายด้าน ทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ในประเด็นต่าง ๆ ดังนั้นการดำาเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ
เพราะมีความเกี่ยวข้องทั้งระบบไฟฟา้ ระบบขนส่ง เชื้อเพลิง สิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยการคัดเลือกที่ตั้งโรงไฟฟา้
บริษัทคำานึงถึงปัจจัยหลัก 3 ด้าน ดังนี้

 ต้องมีขนาดพ้ืนท่ีเพียงพอต่อการสร้างโรงไฟฟา้มีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม ไม่เป็นพ้ืนที่ท่ีความเสี่ยงภัยทาง
ธรรมชาติ ได้แก่ การเกิดน้ำาท่วม การเกิดแผ่นดินถล่ม การเกิดแผ่นดินไหว เป็นต้น นอกจากนี้พ้ืนท่ีตั้งต้องอยู่ ไม่ไกล
จากระบบส่งไฟฟา้หลัก (Feeder) หรือสถานีไฟฟา้แรงสูงที่สามารถรองรับพลังงานไฟฟา้ที่ผลิตได้ และปัจจัยสำาคัญ
ด้านที่ตั้งโรงไฟฟา้นี้ต้องเป็นพ้ืนที่ที่ไม่ติดกฎหมายผังเมืองและพ้ืนที่หวงห้าม สามารถดำาเนินการสร้างโรงไฟฟา้โดย
ไม่ขัดต่อกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง

 พ้ืนที่ตั้งโรงไฟฟา้ต้องเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพชีวมวล หรือมีเชื้อเพลิงที่เพียงพอสำาหรับใช้ในกระบวนการผลิต
ไฟฟา้ตลอดอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟา้ เนื่องด้วยหากพ้ืนที่มีเชื้อเพลิงไม่เพียงพอจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
ผลิตไฟฟา้และค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้ ซึ่งพ้ืนที่ตั้งโรงไฟฟา้ของบริษัทและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีแหล่งไม้เบญจพรรณ ทั้ง
ไม้สับ และไม้ท่อนเพียงพอในการดำาเนินงาน

 ท่ีตั้งโครงการต้องหลีกเลี่ยงพ้ืนท่ีอนุรักษ์และเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมถึงสถานที่สำาคัญหรือมีความ
อ่อนไหวต่อความรู้สึกของชุมชน เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน ศาสนสถาน โบราณสถาน และหลีกเล่ียงบริเวณท่ีมีชุมชน
อาศัยอยู่หนาแน่น



55

ETE ONE REPORT 2022

 ด้านการคัดเลือกเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำาเนินงาน 

 การเลือกเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรท่ีเหมาะสมเป็นปัจจัยสำาคัญอีกปัจจัยหน่ึงท่ีบริษัทให้สำาคัญ โดยบริษัทได้ทำาการ
ศึกษาข้อมูลเครื่องกำาเนิดไฟฟา้ชีวมวลแบบ Gasification ยี่ห้อ SPANNER RE2 จากประเทศเยอรมัน รวมทั้งได้
เข้าไปเยี่ยมชมโรงงานของประเทศผู้ผลิตเป็นการสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่บริษัทเลือกใช้มี
คุณภาพ และเหมาะสมเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์ เหมาะกับโรงไฟฟา้ชีวมวลขนาดไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ โดย
มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1) เป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการเผาไหม้ระบบปิด ไม่ทำาให้เกิดมลภาวะทางอากาศและไม่มีกลิ่น
 2) เป็นเคร่ืองจักรท่ีถูกออกแบบมาให้มีการเผาไหม้เช้ือเพลิงท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีเถ้าถ่านออกจากระบบการผลิต
  ท่ีน้อย
 3) เป็นเครืองจักรที่มีกระบวนการที่ใช้น้ำาน้อย น้ำาเสียจากกระบวนการผลิตแทบไม่มีทำาให้ไม่เป็นมลภาวะทางน้ำา 
 4) ด้วยประสิทธิภาพเครื่องจักรที่ดีทำาให้การใช้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตน้อยกว่าแบบอื่นประมาณ 30% 
 5) เครื่องจักรสามารถผลิตกระแสไฟฟา้ และเกิดความร้อนจากการผลิตทำาให้สามารถนำาความร้อนมาใช้ใน
  กระบวนการที่ต้องการความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ด้วยกลยุทธ์ในการดำาเนินงานตามท่ีกล่าวมา บริษัทจึงมีความม่ันใจว่าโรงไฟฟา้ชีวมวลท่ีกำาลังจะดำาเนินการขายไฟ
เข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคในปี 2565 น้ี จะสามารถดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม
สิ่งสำาคัญอีกข้อหน่ึงที่จะทำาให้โรงไฟฟา้ดำาเนินการได้อย่างราบรื่นนั้น คือ ต้องได้รับการยอมรับ ความเข้าใจจากชุมชน
ในพ้ืนท่ี เพ่ือให้โรงไฟฟา้ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยกันได้อย่างยั่งยืน

  3. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
 ในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟา้ชีวมวลขนาดกำาลังการผลิตไม่เกิน 0.99 เมกะวัตต์ ภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จำากัด บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทบูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) 
โครงการตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำาบลโซง อำาเภอน้ำายืน จังหวัดอุบลราชธานี บนพ้ืนที่ประมาณ 27 ไร่ โดยพ้ืนที่ดังกล่าว
นอกจากจะสร้างโรงไฟฟา้ชีวมวลแล้ว บริษัทได้วางแผนการจัดการเนื้อที่ส่วนที่เหลือภายในโครงการ จัดทำาเป็นพ้ืนที่
เพาะปลูกพันธุ์ไม้โตเร็วสำาหรับศึกษาและวิจัยพันธุ์ไม้ทีมีศักยภาพเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล เหมาะสำาหรับเป็นเชื้อเพลิงทาง
เลือกที่จะช่วยส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคต และยังวางแผนที่จะสร้างศูนย์การ เรียนรู้ เพ่ือเป็นโครงการ
ต้นแบบและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนหรือบุคคลภายนอกท่ีมีความสนใจด้านพลังงานชีวมวลได้เข้ามาศึกษากระบวนการ
ผลิตไฟฟา้จากพลังงานชีวมวลได้อีกด้วย
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 ส่วนประกอบหลักของโรงไฟฟา้ชีวมวล ได้แก่ 

 1. เทคโนโลยีระบบแก๊สซิฟเิคชั่น (Gasification) 

 สำาหรับเทคโนโลยีที่นำามาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟา้ของโครงการนี้ บริษัทได้ทำาการศึกษาข้อมูลและได้มีโอกาส
ไปดูเครื่องจักรยังประเทศผู้ผลิต จึงได้เลือกใช้เทคโนโลยีระบบแก๊สซิฟเิคชั่น (Gasification) ซึ่งนำาเข้ามาจากประเทศ
เยอรมนี ด้วยเป็นเครื่องจักรที่เหมาะสมกับโครงการขนาดเล็ก กำาลังการผลิตไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ระบบการเผาไหม้
เป็นระบบปิด ไม่ทำาให้เกิดมลภาวะทางอากาศและไม่มีกลิ่น อีกทั้งในกระบวนการผลิตยังใช้ปริมาณน้ำาที่น้อย ส่งผลให้
ปริมาณน้ำาเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตแทบไม่มี จึงไม่มีผลต่อมลภาวะทางน้ำา นอกจากน้ีความร้อนท่ีได้จากกระบวนการ
ผลิตยังสามารถนำามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย
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 2. วัตถุดิบหรือเชื้อเพลิงที่นำามาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟา้ของโรงไฟฟา้ฯ  

 ใช้เชื้อเพลิงประเภทไม้สับป้อนเข้าโรงไฟฟา้ จึงมีความจำาเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้เชื้อเพลิงประเภทไม้ท่อน  
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การลิดรอนกิ่งไม้ของเกษตรกร หรือแหล่งไม้ใกล้เคียงหรือรอบ ๆ  โรงไฟฟา้ มาสับ
และป้อนเข้าโรงไฟฟา้เพ่ือผลิตกระแสไฟฟา้

 ทั้งนี้ในอนาคตบริษัทได้เตรียมความพร้อมทางด้านวัตถุดิบ เพ่ือเป็นการลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟา้ 
และขยายธุรกิจด้านพลังงาน บริษัทได้สร้างโรงไม้สับในฐานะผู้ผลิต และจำาหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลให้แก่ผู้ที่มีความ
ต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลภายในรัศมี 200 กิโลเมตรอีกทางหนึ่งด้วย

 4. งานที่ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานโครงการหรือซื้อขายที่มีมูลค่าสูง
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กลุ่มที่ 4
ธุรกิจจำาหน่ายสินค้า
และบริการอื่น ๆ
(Trading)

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ปัจจุบันสามารถแบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
1) ธุรกิจจัดหาและจัดจำาหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย และ
2) ธุรกิจจัดจำาหน่ายระบบสูบน้ำา และระบบสูบน้ำาพลังงานแสง
 อาทิตย์ ดังน้ี
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1. ธุรกิจจัดหา และจัดจำาหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย

2. ธุรกิจจัดจำาหน่ายเคร่ืองสูบน้ำา และระบบสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์

 ธุรกิจจัดหาและจัดจำาหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย (Trading) ดำาเนินธุรกิจโดยบริษัท โกลว์ เทรดดิ้ง แอนด์ 
เซอร์วิส จำากัด (ปัจจุบันเปลื่ยนชื่อเป็น บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำากัด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท 

 บริษัทดำาเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำาหน่ายสินค้าอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยในพ้ืนที่สาธารณะจากผู้ผลิตสินค้าระดับสากลมากมาย เช่น ตราสินค้า Damascusgear, ตราสินค้า 
Camero เป็นต้น โดยบริษัทได้จัดหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วยการสั่งซื้อสินค้าผ่านบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทย รวมทั้ง
การสั่งซื้อสินค้าชนิดพิเศษโดยการนำาเข้าจากผู้ผลิตต่างประเทศ และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มลูกค้าภาครัฐเป็นหลัก 
โดยมีทีมงานขายทำาหน้าที่ติดต่อและประสานงานในการขาย ทำาให้สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าอย่างรวดเร็ว
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด

 ดำาเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท เอต้า อะควา จำากัด (ETA A) ประกอบกิจการธุรกิจจำาหน่าย ติดตั้ง และบริการหลัง
การขาย สินค้าและอุปกรณ์ทีเกี่ยวข้องกับเครื่องสูบน้ำา และระบบสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร 
 บริษัทดำาเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำาหน่ายสินค้าเครื่องสูบน้ำาและเครื่องสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์จากผู้ผลิต
สินค้าชั้นนำาต่าง ๆ จากต่างประเทศ เช่น ตราสินค้า Nastec ตราสินค้า Caprari ตราสินค้า Steca เป็นต้น โดยได้
จัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำา และเครื่องสูบน้ำาพลังงานจากแสงอาทิตย์ดังกล่าวด้วยการสังซื้อผ่านบริษัทผู้ผลิตใน
ต่างประเทศ สินค้ามีความหลากหลาย อาทิเช่น

 1) เคร่ืองสูบน้ำา และเคร่ืองสูบน้ำาพลังงงานแสงอาทิตย์

 • ป๊ัมน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump) ระบบสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นระบบสูบน้ำาสำาหรับการเกษตร
  ฟาร์มปศุสัตว์ ครัวเรือน อาคาร โรงเรียน โรงงาน สระว่ายน้ำา และประปาหมู่บ้าน ซ่ึงประกอบด้วย แผงโซล่าร์
  เซลล์ (Solar Panel) ตัวแปลงกระแสไฟฟา้ (Inverter) ระบบควบคุมอัจฉริยะ ป๊ัมน้ำา (Water Pump) และ
  ระบบท่อส่งน้ำา โดยแผงโซล่าร์เซลล์จะผลิตไฟฟา้กระแสตรง (DC) ผ่านอินเวอร์เตอร์เป็นกระแสสลับ (AC)  
  เพ่ือจ่ายไฟให้กับมอเตอร์สูบน้ำาเพ่ือให้สามารถสูบน้ำาได้โดยต้องอาศัยไฟฟา้จากระบบภาครัฐ ซึ่งสามารถใช้ได้
  ทั้งจากแหล่งน้ำาลึก แหล่งน้ำาใต้ดิน หรือบ่อบาดาล รวมไปถึงแหล่งน้ำาผิวดิน เช่น แม่น้ำา สระน้ำา ฯลฯ เพ่ือการ
  บริหารจัดการน้ำาเพ่ืออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปี

 • ป๊ัมน้ำาไฟฟา้ (AC Pump) มีสินค้าป๊ัมน้ำาให้เลือกหลากหลายประเภทสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมกับ
  การใช้งาน สามารถใช้ได้กับเกษตรกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ ครัวเรือน อาคาร โรงเรียน โรงงาน สระว่ายน้ำา และ
  ประปา หมู่บ้าน เป็นต้น

 • บูสเตอร์ป๊ัม (Pump Booster Set) หรือป๊ัมสำาหรับเสริมแรงดัน คือระบบที่ถูกออกแบบมาเพ่ือมีหน้าที่ในการ
  เพ่ิมแรงดันในระบบท่อ ซึ่งจะช่วยให้การไหลของน้ำา มีความสม่ำาเสมอเมื่อเปิดใช้งาน ซึ่งเหมาะกับการใช้งาน
  ในครัวเรือน ที่พักอาศัยที่ต้องใช้น้ำาเป็นจำานวนมาก และโรงงานอุตสาหกรรม
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 2) อุปกรณ์ควบคุมป๊ัมน้ำา (Inverter)

 • อินเวอร์เตอร์สำาหรับควบคุมป๊ัมพลังงานแสงอาทิตย์ (Inverter Solar Pump) ระบบป๊ัมน้ำาพลังงงาน แสง
อาทิตย์ที่สามารถใช้งานกับป๊ัมน้ำาแบบเดิมที่ใช้ไฟฟา้กระแสสลับได้ทุกชนิด จึงช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่นต่อการประยุกต์ใช้
งานในรูปแบบต่าง ๆ สามารถใช้งานกับระบบชลประทานเพ่ือสูบน้ำาจากแหล่งน้ำาบริเวณใกล้เคียง หรือสูบน้ำาให้เข้ามา
เก็บกักในถังน้ำาสำาหรับทำาปศุสัตว์หรือการเกษตร เป็นต้น 

 • อินเวอร์เตอร์สำาหรับควบคุมป๊ัมไฟฟา้ (Inverter AC Pump) อุปกรณ์แปลงพลังงานหรืออินเวอร์เตอร์ที่
สามารถจัดการการทำางานของป๊ัมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นความดัน การไหล อุณหภูมิ และอื่น ๆ ระบบจะ
ทำางานที่ความเร็วตามกำาหนดเท่าที่จำาเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน เหมาะกับการใช้งาน ได้แก่ การประปา การ
ชลประทาน และการใช้งานเชิงพาณิชย์และการอุตสาหกรรม เป็นต้น

 • ระบบผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Off-grid) ระบบผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่
จำาเป็นต้องพ่ึงระบบไฟฟา้ส่วนกลางในการใช้พลังงาน โดยระบบนี้สามารถต่อตรงกระแสไฟฟา้จากโซล่าร์เซลล์เข้าสู่
ป๊ัมน้ำาท่ีรองรับกระแสไฟตรง (DC) เท่านั้น

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ งบประมาณ 22,117.4 ล้านบาท เพ่ือให้ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัย
 ในชีวิตและทรัพย์สินโดยการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ปลูกฝังจิตสำานึก
 รักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ สนับสนุนภารกิจของกองอาสารักษาดินแดน
 ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐผ่านกลไกหมู่บ้าน เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม
 อาชญากรรม และการบังคับใช้กฎหมาย การอำานวยความยุติธรรมและบริการประชาชน รวมทั้งสร้าง
 การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน
2. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 6,251.2 ล้านบาท เพ่ือให้ประชาชน
 ในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยท้ังในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีเป้าหมายในการ
 ลดจำานวนเหตุรุนแรงในพ้ืนที่ลงร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับปี 2560  โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
 งานภาครัฐในลักษณะบูรณาการท่ีมีเอกภาพร่วมกับทุกภาคส่วน อาทิ การเพ่ิมประสิทธิภาพงานข่าวกรอง
 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดย
 สันติวิธี การอำานวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ การพัฒนาศักยภาพตามพ้ืนท่ี การพัฒนา
 สังคมและวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การเสริมสร้างความเข้าใจ
 และประสานความร่วมมือ และการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือมุ่งให้เกิด
 ผลในการแก้ไขปัญหาในมิติความม่ันคง มิติการพัฒนา และมิติการบริหารจัดการภาครัฐ ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด
 ชายแดนภาคใต้

 ความมั่นคงถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของทุกสังคมในทุกยุคทุกสมัย ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงจึงเป็นเป้า
หมายสำาคัญเพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับความมั่นคงของมนุษย์ และทุกมิติ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือ
กับภัยคุกคามท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคงได้กำาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำาคัญกับการรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือปรับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงให้
ประเทศมีความสงบเรียบร้อยและสันติสุข โดยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้เป็นจำานวนท้ังส้ิน 296,003.6 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 9.3 ของวงเงินงบประมาณ เพ่ือให้บ้านเมืองมีความม่ันคง ประชาชนมีความสุข ทุกภาคส่วนมีความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศและได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ จำาแนกตาม
แผนงาน ดังนี้

2. การตลาดและการแข่งขัน
 1. ธุรกิจจัดหา และจัดจำาหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย
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3. การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ งบประมาณ 58,194.40
  ล้านบาท เพ่ือให้หน่วยงานด้านความมั่นคง มีความพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ มีระบบและ
  แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติที่ทันสมัยและปฏิบัติได้จริง โดยการเพ่ิมขีดความสามารถงานข่าวกรองและ
  ต่อต้านข่าวกรอง สร้างเครือข่ายภาคประชาชนและภาคเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการข่าวและ
  การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพด้านการพัฒนา
  ประเทศและการช่วยเหลือประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการป้องกันประเทศ
4. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม งบประมาณ 423.1 ล้านบาท เพ่ือให้กลไก
  การบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
  แบบองค์รวม ขับเคล่ือนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
5. การสนับสนุนด้านความมั่นคง งบประมาณ 536.8 ล้านบาท เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้าน
  ความม่ันคง โดยการเพ่ิมขีดความสามารถระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคง สนับสนุนงานขับเคลื่อน
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้

 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีการเกษตรประมาณ 149.25 ล้านไร่ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ีการเกษตรมากท่ีสุด
คือ 63.86 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 43 ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งประเทศ รองลงมาคือ ภาคเหนือ และภาคกลาง มีพ้ืนที่
การเกษตร 32.51 ล้านไร่ และ 31.14 ล้านไร่ ตามลำาดับ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำาจากความผันแปรของ
สภาพอากาศ อีกทั้งในบางพ้ืนที่มีสภาพภูมิประเทศไม่เอื้ออำานวยต่อการลำาเลียงน้ำาจากแหล่งน้ำามาใช้ประโยชน์อีกด้วย 
ซึ่งการเกษตรใช้น้ำามากกว่าร้อยละ 75 ของปริมาณการใช้น้ำาทั้งหมด โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่เกษตรในเขตชลประทาน ในปี 
พ.ศ. 2560 มีการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทานรวม 32.75 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 22 ของพ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่ดังกล่าว
ใช้น้ำาจากอ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กผ่านระบบชลประทาน ซึ่งการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งจำาเป็น
ต้องใช้น้ำาในปริมาณมาก โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีลุ่มน้ำา เจ้าพระยา ซ่ึงในเขตชลประทานท่ัวประเทศ จำานวนท้ังส้ิน 32.75 ล้านไร่ 
พบว่าได้จัดสรรน้ำาให้พ้ืนที่ดังกล่าวรวมทั้งปีเฉลี่ย 65,000 ล้านลูกบาศก์เมตร และพ้ืนที่เกษตรนอกเขตชลประทาน
มีทั้งสิ้น 117 ล้านไร่ หรือกว่าร้อยละ 78 ของพ้ืนที่การเกษตร พ้ืนท่ีดังกล่าวใช้น้ำาฝนเป็นหลัก รองลงมาคือ ใช้น้ำาบาดาล 
และน้ำาท่าจากบริเวณพ้ืนท่ีใกล้เคียง ดังน้ัน ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำาเม่ือปริมาณน้ำาฝน และการกระจายของฝนเปล่ียน
แปลงไปในแต่ละปี จึงต้องการปริมาณน้ำาเพ่ือป้องกันผลผลิตเสียหายในช่วงฝนทิ้งช่วงประมาณปีละ 48,961 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ การบริหารจัดการน้ำาเพ่ือการเกษตรในปัจจุบันในฤดูแล้ง จะเป็นไปตามสภาพปริมาณน้ำาต้นทุน
เมื่อส้ินสุดฤดูฝน โดยพิจารณาตามลำาดับความสำาคัญของกิจกรรมการใช้น้ำา ดังนี้ 

 ลำาดับที่ 1 จัดสรรน้ำาเพ่ือการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง 
 ลำาดับที่ 2   จัดสรรน้ำาเพ่ือการรักษาระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้ง 
 ลำาดับที่ 3   สำารองน้ำาไว้ส้าหรับการใช้น้ำาในช่วงต้นฤดูฝน เพ่ืออุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ 
 ลำาดับที่ 4   จัดสรรน้ำาเพ่ือการเกษตรกรรม 
 ลำาดับที่ 5   จัดสรรน้ำาเพ่ือการอุตสาหกรรม

 2. ธุรกิจจัดจำาหน่ายเครื่องสูบน้ำา และระบบสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์

ท่ีมา : คำาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่ีมา : สำานักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์
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 ปัจจุบันยังมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมนอกเขตชลประทานจำานวนมากท่ีขาดแคลนน้ำาเพ่ือการเกษตร เกษตรกรบางส่วน
ใช้วิธีการสูบน้ำาบาดาลขึ้นมาเพ่ือใช้ในการเกษตรกรรมทำาให้มีต้นทุนในการทำาเกษตรที่สูงขึ้น ในบางพ้ืนที่เกษตรกรมี
แหล่งน้ำาขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม เกษตรกรยังขาดการจัดการบริหารน้ำาและระบบส่งน้ำาที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก 
ดังน้ันการใช้ระบบสูบน้ำาโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือสูบน้ำาสำาหรับใช้งานในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมนอกเขตชลประทานจึงเป็น
แนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำาเพ่ือทำาการเกษตร สามารถเพ่ิมพ้ืนที่ในการเพาะปลูกพืชนอกเขตชลประทานได้
และส่งเสริมคนในชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจและใช้พลังงานทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำาเทคโนโลยีพลังงาน
ทางเลือกมาประยุกต์ใช้กับชุมชนได้อย่างเหมาะสม 

 ดังนั้น กลุ่มบริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น
ในทุกปี และยังเป็นการขยายด้านการใช้พลังงานทดแทนที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาภัยแล้งเพ่ือการเกษตรนอกเขต
ชลประทาน และกักเก็บน้ำาเพ่ืออุปโภคบริโภค โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการ
ดำาเนินงานท่ีเน้นการจัดรูปแบบด้านการผลิต การใช้ และการแก้ปัญหา ให้เกษตรกรพ่ึงตนเองตามศักยภาพด้านพลังงาน
ท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินได้อย่างย่ังยืนและยังทำาให้ชุมชนหรือเกษตรกรท่ีสนใจระบบสูบน้ำาเพ่ือการเกษตรโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์
เข้าใจ สามารถติดตั้งใช้งานและดูแลรักษาระบบในเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับชุมชน
เกษตรกร อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนหรือเกษตรกรมีการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนที่สามารถนำามาใช้ให้
ก่อเกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าในทุกภาคส่วน  

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

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

 ไม่มี

 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

4. งานที่ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานโครงการหรือซื้อขายที่มีมูลค่าสูง 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้น
      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
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1.3.2 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

รายละเอียดบริษัทย่อย

รายละเอียดบริษัทย่อยทางอ้อม

ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
วันที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)
รายชื่อกรรมการ

ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
วันที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)
รายชื่อกรรมการ

ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
วันที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)
รายชื่อกรรมการ

 : บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด
 : ETEM

 : 12 ตุลาคม 2550
 : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 : ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน
 : 80 ล้านบาท / 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
 : 99.27
 : นายไรวินท์ เลขวรนันท์  นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร 

นางสาวประไพ พิมพา  และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ 

 : บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด
 : EFA

 : 4 พฤษภาคม 2560
 : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 : ธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน และธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
 : 90 ล้านบาท / 900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
 : 99.99

 : นายไรวินท์ เลขวรนันท์  นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร 
นางสาวประไพ พิมพา  และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

 : บริษัท เอต้า เมเนจเมนท์ 1 จำากัด (ชื่อเดิม บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 10 จำากัด)
 : ETA M1

 : 12 มีนาคม 2563
 : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 : ธุรกิจบริการบริหารจัดการ
 : 4 ล้านบาท / 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
 : บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด (ETEM)
 : 99.99

 : นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร  นางสาวประไพ พิมพา 
และนางสาวณภัทร สุขจันทร์
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ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
วันที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)
รายชื่อกรรมการ

ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
วันที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)
รายชื่อกรรมการ

ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
วันที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)
รายชื่อกรรมการ

 : บริษัท เอต้า เมเนจเมนท์ 2 จำากัด (ชื่อเดิม บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 2 จำากัด)
 : ETA M2

 : 12 มีนาคม 2563
 : 32/210 หมู่ท่ี 1 ตำาบลคลองเกลือ อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 : ธุรกิจบริการบริหารจัดการ
 : 6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
 : บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด (ETEM)
 : 99.99

 : นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร  นางสาวประไพ พิมพา 
และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

 : บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำากัด (ช่ือเดิม บริษัท โกลว์ เทรดด้ิง แอนด์ เซอร์วิส จำากัด)
 : ETA S

 : 5 พฤษภาคม 2560
 : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 : ธุรกิจขายสินค้าและบริการอื่น ๆ และธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
 : 40 ล้านบาท / 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
 : บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด (ETEM)
 : 70.00
 : นางสาวประไพ พิมพา  และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

 : บริษัท เอต้า ดิจิทัลไลฟ ์จำากัด  
 : ETA D

 : 1 เมษายน 2565
 : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 : ธุรกิจตัวแทนจำาหน่ายระบบซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ (Microsoft Partner)  

รวมทั้งให้คำาปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบบริหารจัดการและวางแผน
ทรัพยากรองค์กรด้วยระบบคลาวด์เทคโนโลยี (Enterprise Resource 
Planning - ERP on Cloud Computing)

 : 1 ล้านบาท / 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
 : บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด (ETEM)
 : 70.00
 : นายไรวินท์ เลขวรนันท์  และนายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย
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ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
วันที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)
รายชื่อกรรมการ

ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
วันที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)
รายชื่อกรรมการ

ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
วันที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)
รายชื่อกรรมการ

 : บริษัท ซีน 168 จำากัด 
 : SYN

 : 19  มิถุนายน 2550
 : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 : ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจบริการด้านการบำารุงรักษาโรงไฟฟา้
 : 30 ล้านบาท / 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
 : บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA)
 : 99.80
 : นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร  นางสาวประไพ พิมพา 

และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

 : บริษัท เอต้า เอ็นเทค จำากัด (เดิมชื่อ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 1 จำากัด)
 : ETA EN

 : 12 มีนาคม 2563
 : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 : ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
 : 6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
 : บริษัท ซีน 168 จำากัด (SYN)
 : 99.99

 : นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร  และนางสาวประไพ พิมพา  

 : บริษัท เอต้า โปรเฟสชั่นแนล จำากัด (เดิมชื่อ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 8 จำากัด)
 : ETA PRO

 : 12 มีนาคม 2563
 : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 : ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน
 : 6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
 : บริษัท ซีน 168 จำากัด (SYN)
 : 99.99

 : นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร  นางสาวประไพ พิมพา 
และนางสาวณภัทร สุขจันทร์
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ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
วันที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)
รายชื่อกรรมการ

ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
วันที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)
รายชื่อกรรมการ

 : บริษัท เอต้า เอนเนอร์จี 1 จำากัด (เดิมชื่อ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 4 จำากัด)
 : ETA ENG 1

 : 12 มีนาคม 2563
 : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 : ธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน และธุรกิจจำาหน่ายชีวมวลอัดแท่ง
 : 6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
 : บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA)
 : 99.99

 : นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร  นางสาวประไพ พิมพา 
และนางสาวณภัทร สุขจันทร์  

 : บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำากัด
 : ETEN 5
 : 12 มีนาคม 2563
 : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 : ธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน
 : 6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
 : บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA)
 : 99.99

 : นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร  นางสาวประไพ พิมพา 
และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
วันที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)
รายชื่อกรรมการ

 : บริษัท เอต้า วูดชิพ จำากัด (เดิมชื่อ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำากัด)
 : ETA WOOD

 : 12 มีนาคม 2563
 : สำานักงานใหญ่ 

88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 : สำานักงานสาขา 

346 หมู่ 4 ตำาบลโซง อำาเภอน้ำายืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260
 : ธุรกิจโรงไม้สับ ค้าไม้สับ
 : 6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
 : บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA)
 : 99.99

 : นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร  นางสาวประไพ พิมพา 
และนางสาวณภัทร สุขจันทร์
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ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
วันที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)
รายชื่อกรรมการ

ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
วันที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)
รายชื่อกรรมการ

ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
วันที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)
รายชื่อกรรมการ

 : บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำากัด
 : ETEN 6
 : 12 มีนาคม 2563
 : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 : ธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน
 : 6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
 : บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA)
 : 99.99

 : นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร  นางสาวประไพ พิมพา 
และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

 : บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำากัด
 : ETEN 7
 : 12 มีนาคม 2563
 : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 : ธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน
 : 6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
 : บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA)
 : 99.99

 : นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร  นางสาวประไพ พิมพา 
และนางสาวณภัทร สุขจันทร์  

 : บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำากัด
 : ETEN 9
 : 12 มีนาคม 2563
 : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 : ธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน
 : 6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
 : บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA)
 : 99.99

 : นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร  นางสาวประไพ พิมพา 
และนางสาวณภัทร สุขจันทร์
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ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
วันที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)
รายชื่อกรรมการ

ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
วันที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)
รายชื่อกรรมการ

ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
วันที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)
รายชื่อกรรมการ

 : บริษัท เอต้า อะควา จำากัด
 : ETAA

 : 5 มีนาคม 2564
 : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 : ธุรกิจจำาหน่าย ติดตั้ง และบริการหลังการขาย สินค้าและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง

กับระบบสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงเครื่องมือทางการเกษตร
 : 1 ล้านบาท / 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
 : บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA)
 : 51.00
 : นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร  นางสาวประไพ พิมพา 

และนายเมธัส จุขุนทด

 : บริษัท เอต้า ไอโอที จำากัด
 : ETAI

 : 25 พฤษภาคม 2564
 : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 : ธุรกิจให้บริการด้านการพัฒนาระบบ Software เก่ียวกับระบบบริหารจัดการน้ำา 

รวมทั้งจำาหน่าย ติดตั้งและบริการหลังการขาย สินค้า ผลิตภัณฑ์ แลอุปกรณ์ 
ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจบริหารจัดการน้ำาด้วยระบบ IoT

 : 5 ล้านบาท / 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
 : บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA)
 : 70.00
 : นายไรวินท์ เลขวรนันท์  นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร 

และนายโมรา ตรีพยัคฆ์

 : บริษัท ไบโอกรีน เอ็นเนอร์ยี 3 จำากัด 
 : BGE 3

 : 10 มกราคม 2562
 : สำานักงานใหญ่ 

88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 : สำานักงานสาขา 

345 หมู่ 4 ตำาบลโซง อำาเภอน้ำายืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260
 : ธุรกิจโรงไฟฟา้ผลิตพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) ขนาดเล็กมาก  
 : 100,000 บาท / 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
 : บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA)
 : 49.00
 : นายไรวินท์ เลขวรนันท์  นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร 

และนางสาวณภัทร สุขจันทร์
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รายละเอียดบริษัทร่วม

ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
วันที่ก่อตั้ง
ที่ตั้งบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 

ทุนจดทะเบียน
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท
จำานวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)
รายชื่อกรรมการ

 : บริษัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ จำากัด  
 : ABN

 : 10 มีนาคม  2563
 : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 : ธุรกิจจัดจำาหน่าย เคร่ืองกำาเนิดไฟฟา้ชีวมวล และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ

ธุรกิจพลังงาน
 : 18 ล้านบาท / 180,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
 : บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA)
 : 25.00
 : นายทรงกฤต ตรีรัตน์พิจารณ์  นางสาวเวทินี โลห์สิวานนท์ 

นายชุมพล เมฆอารี  นายจิณณะ จินตวาณิชกร 
และนางสาวชุติกา  สุทธิกาญจนังกูร

1.3.3 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย/บริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 
 แทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรง 

1.3.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 • บริษัทไม่มีนโยบายให้บุคคลซึ่งมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย / บริษัทร่วมแทนการถือหุ้นของบริษัท 
โดยตรง

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ นายไรวินท์ เลขวรนันท์ และบริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำากัด โดยถือหุ้นของ
บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 27.11 และร้อยละ 26.11 ของทุนจดทะเบียนตามลำาดับ โดยบริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำากัด
เป็นบริษัทบริหารจัดการเงินลงทุนโดยนายไรวินท์ เลขวรนันท์ คู่สมรส และพ่ีน้องของนายไรวินท์ เลขวรนันท์ เป็นผู้
ถือหุ้นทั้งหมด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำาระแล้วของบริษัท

 อย่างไรก็ดี เพ่ือเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีผู้ถือหุ้นใหญ่ ซ่ึงได้แก่
นายไรวินท์ เลขวรนันท์ และบริษัท วรนันท์ โฮลด้ิง จำากัด จะประกอบธุรกิจทับซ้อนกันกับบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ท้ัง 2 ราย
ข้างต้น จึงได้ทำาสัญญากับบริษัทว่าจะไม่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับกลุ่มบริษัท รวมถึงธุรกิจอ่ืนของกลุ่มบริษัท
ในอนาคต รวมทั้งจะไม่กระทำาการใด ๆ อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในกลุ่มบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนแบบไม่จำากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำากัด หรือเป็นกรรมการหรือรับจ้าง
หรือเป็น ผู้มีอำานาจควบคุมในกิจการใดที่ประกอบกิจการ อันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะทำาเพ่ือประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น โดยหากผู้ถือหุ้นใหญ่เห็นโอกาสทางธุรกิจดังกล่าว
ในอนาคต จะพิจารณาให้บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบกิจการน้ัน ๆ ซ่ึงสัญญาน้ีมีผลผูกพันจนกว่า นายไรวินท์ 
เลขวรนันท์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
กจ.17/2551 จะถือหุ้นรวมกันต่ำากว่าร้อยละ 10 ของ ทุนจดทะเบียนชำาระแล้วของบริษัท และไม่มีท่านใดดำารงตำาแหน่ง
เป็นผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัท

 ทั้งน้ี นายไรวินท์ เลขวรนันท์ และบริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำากัด ได้จัดทำาสัญญากับบริษัทว่าจะรักษาสัดส่วน
การถือหุ้นมิให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 51 ของจำานวนหุ้นท้ังหมดของบริษัทตลอดอายุสัญญาให้สินเช่ือสำาหรับโครงการ
โรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือป้องกันมิให้บริษัททำาผิดเงื่อนไขตามสัญญาให้สินเชื่อดังกล่าว
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1.3.5 ผู้ถือหุ้น

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

(1)  โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 (อ้างอิงข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565)

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรก ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 
  ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 มีดังนี้

ท่ีมา :  รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565  จัดทำาโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
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สำาหรับบริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำากัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังน้ี

(3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำาเนินงานของ 
  บริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ

1.4 จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว 

1.5 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 280,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนที่เรียกเก็บและชำาระแล้ว 
280,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai

 • ในปี 2565 บริษัทมิได้มีการออกหลักทรัพย์อื่น
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ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ปี 2563 – 2564 ที่ผ่านมาดังน้ี

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำากว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท  
หลังหักทุนสำารองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงาน ฐานะการเงิน 
สภาพคล่องการขยายธุรกิจ ความจำาเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องในการบริหารงาน 
ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำาเนินการดังกล่าวจะต้อง 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น  

 บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิตามงบการเงินของ
บริษัทย่อยหลังหักทุนสำารองต่าง ๆ  ท้ังหมดแล้ว โดยจะพิจารณาถึงผลกระทบต่อการดำาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง
การขยายธุรกิจ ความจำาเป็น ความเหมาะสมอ่ืนใดในอนาคต และปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย

 ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทซึ่งพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลต้องนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติ 
ยกเว้นกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจอนุมัติให้ดำาเนินการได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทม ี
กำาไรสมควรพอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัท แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป

 ในปี 2564 บริษัทมีกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำานวน 58,563,579 บาท โดยได้
ทำาการจัดสรรกำาไรสุทธิเป็นทุนสำารองตามกฎหมายจำานวน 2,928,179 บาท และตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 
2565 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้น 
ของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำาเป็นต้องรักษาสภาพคล่อง และจัดเตรียมใช้เป็นเงินลงทุนสำาหรับการขยายธุรกิจ
ใหม่ในอนาคต
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2. การบริหารจัดการความเส่ียง
 2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

 กลุ่มบริษัทให้ความสำาคัญต่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ด้วยตระหนักว่าการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือสากลที่ได้รับการยอมรับและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการกำากับ ประเมิน ติดตาม 
ตรวจสอบ และเฝ้าระวังต่อสภาวการณ์การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ จากปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก เพ่ือลดโอกาส
และผลกระทบที่จะมีต่อธุรกิจ ตลอดจนผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและผู้ถือหุ้น
โดยกรอบแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีบริษัทได้นำามาประยุกต์ใช้น้ัน เป็นไปตามหลักการของ COSO-Enterprise
Risk Management Framework (COSO-ERM) ซึ่งได้รับการสนับสนุนและผลักดันจากผู้บริหารและบุคลากร
ในทุกระดับ ท้ังด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ ด้านนโยบาย และการดำาเนินงานการบริหารความเส่ียงในมิติต่าง ๆ
เพ่ือให้มั่นใจว่าการดำาเนินธุรกิจภายใต้แผนกลยุทธ์ที่บริษัทกำาหนดไว้นั้น จะเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) ได้จัดทำาคู่มือ 
การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฎิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
กลุ่มบริษัทให้มีความสอดคล้องตามนโยบายบริหารความเสี่ยงและการกำากับดูแลกิจการที่ดี และเพ่ือให้มั่นใจว่า
กลุ่มบริษัท มีการกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

 โดยกลุ่มบริษัทได้ดำาเนินการจัดทำาการระบุความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยงในทุกกระบวนการของ              
ฝ่ายต่าง ๆ  ครอบคลุมทั้งองค์กร และพิจารณาควบคู่กับหลักเกณฑ์ความเสี่ยงตามที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.) กำาหนด เพ่ือช่วยสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทมีการตัดสินใจที่ดี 
พิจารณาโอกาสในการดำาเนินธุรกิจ ตลอดจนบรรเทาผลกระทบจากความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ขององค์กร รวมท้ังติดตามสถานะความเส่ียงประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผน เพ่ือให้บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมาย
ในการดำาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งมีการพิจารณาครอบคลุมด้านต่าง ๆ  7 ด้าน 
ดังต่อไปนี้ 
 
 1. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
 2. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
 3. การบริหารความเสี่ยงด้านรายงาน  
 4.  การบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงิน 
 5. การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในและภายนอกองค์กร 
 6.  การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 7. การบริหารความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 
 ทั้งนี้ กำาหนดให้การบริหารความเสี่ยงถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับที่ต้อง
ตระหนักถึงความเส่ียงท่ีมีในการปฎิบัติงาน รวมท้ังให้การสนับสนุนและการส่งเสริมการบริหารความเส่ียงขององค์กร
โดยต้องให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ด้านอย่างเหมาะสม
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 1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ทำาให้เชื่อมั่นได้ว่าความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำาคัญ ได้รับการระบุ
และประเมินอย่างสม่ำาเสมอ รวมทั้งได้มีการกำาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว้ โดยรับผิดชอบใน
เร่ืองต่าง ๆ ดังนี้
 

 • พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านตลาด  (Market 
Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk) 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และความเสี่ยง
ด้านอื่น ๆ เช่น ความเสี่ยงในด้านกฎหมาย และกฎระเบียบ (Regulatory Risk) เป็นต้น

 • พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำาเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบ 

 • พิจารณาและทบทวนการกำาหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) และมาตรการในการดำาเนินการ
กรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำาหนด (Corrective Measures)

 • ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเส่ียงท่ีสำาคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
เป็นผู้สอบทานเพ่ือให้ม่ันใจว่ากลุ่มบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจัดการความเส่ียง  
รวมทั้งการนำาระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วท้ังองค์กร

 • รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำาคัญอย่างสม่ำาเสมอ
 • ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ท้ังน้ีผู้บริหาร และ/หรือ
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำางานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร
 ความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี
 จะต้องรายงานหรือนำาเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือ
 สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงให้บรรลุตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย

 
 2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำาดับความเส่ียง
ของหน่วยงานท่ีตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกำาหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการจัดการความเส่ียง โดยถือเป็นส่วนหน่ึง
ของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
 
 3. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในผ่าน
การตรวจสอบภายในประจำาปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจที่สำาคัญตามปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้ง
ติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 
  
  นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทได้มีการกำาหนดการบริหารความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทและกลุ่มบริษัท        
โดยพิจารณาท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพ่ือให้มีการจัดการความเส่ียงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีความ
เหมาะสม โดยฝ่ายบริหารของบริษัทได้กำาหนดให้ดำาเนินการดังนี้

1. มีการสอบทานและพิจารณาความเส่ียงในทุก ๆ  ด้าน ท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างสม่ำาเสมอ 
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านรายงานความเสี่ยง 
ทางด้านการเงินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจน
ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. มีการสอบทานและประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและระดับความรุนแรงของผลกระทบในด้านต่าง ๆ 
3. มีการกำาหนดมาตรการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดความเส่ียงในแต่ละประเภท 
4. มีการกำาหนดผู้รับผิดชอบ รวมถึงการกำาหนดเกี่ยวกับมาตรการในการรายงาน และติดตามเพ่ือ

ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับต่ำาและในระดับที่ยอมรับได้ 

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง
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 ในปี  2565  บริษทัยังคงมีการเฝ้าระวงัและประเมิน 
ความเสี่ยงอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรน่า 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่อ
อันตราย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันรัฐบาลได้ประกาศให้
โควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังก็ตาม แต่ยัง
นับว่าเป็นความเสี่ยงที่ยังคงต้องประเมินและควบคุม
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการ
ดำาเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นวงกว้าง โดย
เหตุการณ์หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น บริษัท
อาจต้องหยุดดำาเนินกิจการเป็นการชั่วคราวหากพบ
พนักงานเป็นผู้ติดเชื้อและมีการแพร่ระบาดภายใน
องค์กร ผลกระทบต่องานโครงการที่ต้องหยุดชะงัก 
ผลกระทบต่อการจัดส่งสินค้าที่ต้องล่าช้าออกไปและ
ผลกระทบต่อยอดขายและรายได้ของบริษัท เป็นต้น  

 ดังนั้นในการบริหารความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) บริษัทจึงได้้มุ่งเน้นใน
การป้องกันและรักษาบุคลากรของบริษัทและผู้ที่เกี่ยว
ข้องให้ปลอดภัยเพ่ือไม่ให้มีการติดเชื้อ รวมถึงการ

รักษาสภาพคล่องของบริษัทให้สามารถดำาเนินธุรกิจ
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สภาวะวิกฤต ซึ่งจากการ
ดำาเนินงานในเชิงรุกและความร่วมมือในการปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัดของพนักงาน ทำาให้การดำาเนิน
การป้องกันการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)
ของกลุ่มบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำาหนด ได้แก่

 (1) พนักงานในกลุ่มบริษัทได้รับข้อมูลที่ถูกต้องที่
รวดเร็วและได้รับคำาแนะนำาในการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกัน
การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม  
 (2) บริษัทมีการวางแผนการทำางานโดยนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือปรับเปลี่ยน
วิธีการทำางานให้สามารถปฏิบัติงานได้ในสถานการณ์
ปัจจุบัน 
 (3) บริษัทสามารถรักษาเสถียรภาพและมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ืองเป็นไปตามแผนงาน
และเป้าหมายที่กำาหนด

1. การลงทุนในโครงการใหม่
การลงทุนในโครงการใหม่ทุกกรณี บริษัทกำาหนดให้มี
การประเมินความเสี่ยงและความคุ้มค่าในการลงทุน 
โดยต้องผ่านการพิจารณาจากฝ่ายกฎหมายและทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทได้กำาหนดแนวทาง
การจัดทำา Due Diligence หรือจัดหาที่ปรึกษาที่
เชี่ยวชาญเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ
ให้แก่ผู ้ดำาเนินโครงการซึ่งการลงทุนโครงการใหม่
ทุกกรณีจะต้องนำาเสนอการลงทุนต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเพ่ือพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงและ
นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติการลงทุน 
รวมทั้งกำาหนดให้มีการติดตามและรายงานผลความ
คืบหน้าของโครงการ และแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารทุกเดือน

2.การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
บริษัทมีการประกาศนโยบาย ETE Digital Trans-
formation เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนวัตกรรม
เกิดขึ้นครอบคลุมในทุกมิติของการดำาเนินงาน ได้แก่ 

มิติด้านกลยุทธ์ที่สร้างความแตกต่างของรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องคำานึงถึงการนำาเสนอ
สินค้าและบริการสู่ผู้บริโภค มิติด้านการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการเติบโตด้านนวัตกรรม 
ซึ่งในแต่ละมิติมีการเชื่อมโยงและสนับสนุนกันอย่าง
เป็นระบบเพ่ือการดำารงธุรกิจอย่างย่ังยืน และแสวงหา
โอกาสใหม่ๆ ในการขยายธุรกิจด้านดิจิทัล

3. การเพ่ิมขึ้นของต้นทุนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคาวัสดุ
บริษัทมีการสอบทานราคาวัตถุดิบและอุปกรณ์กับผู้ค้า
หลายรายเป็นประจำา เพ่ือจัดทำาราคากลางและมีการ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้ค้าหลายราย และยังมีการขึ้น
ทะเบียนผู้ขายวัตถุดิบแต่ละประเภท มีการเปรียบเทียบ
ราคาก่อนการส่ังซ้ือวัตถุดิบทุกคร้ัง และจัดทำาประมาณ
การจัดซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า เพ่ือควบคุมราคาวัตถุดิบ
ให้คงท่ีก่อนรับงาน อีกท้ังยังสำารองวัตถุดิบบางประเภท
ไว้เพ่ือลดผลกระทบจากความเส่ียงในการปรับข้ึนราคา
วัตถุดิบในอนาคต

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำาคัญ
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ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

 2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
 บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญต่อการบริหารความเสี่ยงแบบยั่งยืน เพ่ือช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และลดการสูญเสียที่อาจ
เกิดข้ึนในอนาคต ดังน้ัน บริษัทจึงได้มีการกำาหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีมุ่งเน้นและพัฒนาให้มีการบริหาร
ความเส่ียงท่ีครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และผลักดันอย่างต่อเน่ืองให้เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรม
การทำางานในองค์กร โดยท่ีบริษัทมีการทบทวนความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเน่ือง
รวมถึงการจัดการและบริหารความเส่ียงขององค์กร เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท้ังภายในและภายนอกท่ีอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น การเตรียมความพร้อมเพ่ีอรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการหา
แนวทางในการจัดการและลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได้ทุกรูปแบบท่ีจะทำาให้ความเส่ียงในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและยอมรับได้ 

 การปรับเปลี่ยนนโยบายรัฐบาล การออกกฎหมาย
หรือข้อบังคับของราชการอาจส่งผลกระทบต่อการ
ดำาเนินธุรกิจท่ีต้องดำาเนินการตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ขององค์กร กลุ่มบริษัทได้ให้ความสำาคัญกับนโยบาย 
ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ โดยมีการติดตามและ
ประเมินทิศทาง รวมถึงศึกษานโยบายของรัฐบาลใน
แต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือประเมินผลกระทบต่อ
การดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่ง
หากมีการดำาเนินการที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบต่อ
กลุ่มบริษัท ทั้งในด้านการเงินและการดำาเนินงาน เช่น 
ถูกลงโทษปรับ ถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตในการ
ประกอบกิจการ รวมทั้งอาจจะส่งผลต่อชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัท 

 กลุ่มบริษัทมีแนวทางป้องกันความเส่ียงการดำาเนิน
งานด้วยความระมัดระวัง และให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วน 
รวมถึงได้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำากับดูแลการ
ปฏิบัติงานด้าน กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เพ่ือ
ติดตามข้อมูลที่มีการประกาศแก้ไขปรับปรุงหรือออก
ใหม่ และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและพิจารณา

กล่ันกรองกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อกลุ่มบริษัท เพ่ือให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทมีการ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากน้ีกลุ่มบริษัท
ได้มีการติดตามความคืบหน้าการทบทวน ปรับปรุง และ
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
ควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง และคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
ท่ีดีและความย่ังยืน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ท้ังน้ี
กระบวนการดังกล่าวครอบคลุมในทุกธุรกิจของกลุ่ม
บริษัท ทั้งในกลุ่มธุรกิจเดิมและกลุ่มธุรกิจใหม่

(1) ความเส่ียงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ภาพรวมปัจจัยความเส่ียงที่สำาคัญซึ่งมีผลต่อการดำาเนินงานของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำาเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบัน และที่เกิดขึ้นใหม่
 (Emerging Risks)
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 การประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการของกลุ่ม
บริษัทน้ัน ในแต่ละสัญญาท่ีได้รับจะมีการระบุระยะเวลา
การให้บริการไว้อย่างชัดเจน โดยท่ัวไปจะมีอายุสัญญา
ประมาณ 1-3 ปี และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญา
ดังกล่าว ทางผู้ว่าจ้างไม่ว่าจะเป็นท้ังหน่วยงานภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน จะดำาเนินการประกวดราคา
ตามงบประมาณใหม่ของแต่ละหน่วยงาน มีทั้งการทำา
สัญญาว่าจ้างโดยตรงและการประกวดราคาตามวิธีการ
ที่หน่วยงานกำาหนด และมีโอกาสที่มีคู่แข่งขันเข้ามา
ร่วมเสนอบริการหรือเข้าร่วมการเสนอราคาแข่งกับ
กลุ่มบริษัท และอาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่ได้รับการต่อ
สัญญาการให้บริการแก่ลูกค้าได้   

 ปัจจุบันการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ 
ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซ่ึงในการประกวด
ราคาบางโครงการมีการพิจารณาในส่วนของคุณภาพ
การให้บริการและผลงานที่ผ่านมาของผู้ให้บริการเป็น
ปัจจัยประกอบควบคู่กับราคา (Price Performance) 
พร้อมทั้งมีการทำาการประเมินเพ่ือส่งเสริมสินค้าและ
ผู้ค้าที่มีคุณภาพ (Grading) โดยจะพิจารณาความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานในการดำาเนินงานตามสัญญา
และบริการหลังการขาย การนำาผลการประเมินไปใช้
เป็นปัจจัยหน่ึงในการพิจารณาผู้ได้รับการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณามีกำาหนดสัดส่วนแต่ละด้าน 
เช่น ร้อยละของด้านเทคนิค ร้อยละของด้านราคา และ
ร้อยละของด้าน Grading  เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจาก
ในอดีตท่ีผ่านมาท่ีมีการพิจารณาเฉพาะราคาประมูล

เพียงปัจจัยเดียวเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
ดังกล่าวจะส่งผลดีต่อกลุ่มบริษัทในการย่ืนเสนอประกวด
ราคา เน่ืองจากมีประวัติการทำางานและผลงานท่ีผ่านมา
เป็นที่ไว้วางใจสำาหรับหน่วยงานของภาครัฐและรัฐ
วิสาหกิจ ทำาให้มีโอกาสในการได้รับต่อสัญญาการให้
บริการมากยิ่งขึ้น

 กลุ่มบริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากการ
ไม่ได้รับการต่อสัญญาการให้บริการบริหารจัดการ
โดยกำาหนดให้มีขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพการให้
บริการอย่างต่อเนื่อง กำาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการ
ติดต่อประสานงานกับผู้บริหารของลูกค้า เพ่ือรับฟงั
คำาติชมและข้อคิดเห็นของการให้บริการด้านต่าง ๆ 
พร้อมทั้งมีการสำารวจความพึงพอใจลูกค้า โดยนำา
ข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ จัดทำาแผนการปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการอย่างรวดเร็วและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าเพ่ือรักษาฐานกลุ่มลูกค้าเดิมไว้
อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากหลาย ๆ สัญญาของ
การให้บริการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทได้รับการ
ต่อสัญญามาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยัง
มีแผนดำาเนินการด้านการตลาดเพ่ือขยายฐานไปยัง
กลุ่มลูกค้ารายใหม่ ๆ  และขยายขอบเขตการให้บริการ
เพ่ิมเติมและแตกต่างจากคู่แข่ง โดยการให้บริการ
บริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (Business Process 
Outsourcing : BPO) ในทุกส่วนงานตามที่ลูกค้า
ต้องการเพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการทำาธุรกิจและ
การเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทในอนาคต 

 บริการงานวิศวกรรมของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย
วิศวกรรมระบบไฟฟ้า และวิศวกรรมโทรคมนาคม      
โดยวิศวกรรมไฟฟา้ให้บริการในลักษณะของงานโครงการ
ที่จัดทำาสัญญาการให้บริการเป็นรายโครงการ เช่น  
สัญญางานปักเสาพาดสายไฟฟา้แรงสูงสำาหรับการ
จำาหน่ายกระแสไฟฟา้ งานติดตั้งและปรับปรุงระบบ
สายส่งกระแสไฟฟา้ งานย้ายระบบสายส่งกระแสไฟฟา้
ลงใต้ดิน งานติดตั้งระบบไฟส่องสว่างบนท้องถนน  
และงานติดต้ังระบบไฟฟา้ภายในอาคาร เป็นต้น ส่วนงาน
วิศวกรรมระบบโทรคมนาคมนั้นเป็นการให้บริการงาน
วิศวกรรมในลักษณะของการจ้างเหมาเป็นประเภทสัญญา 

เช่น สัญญางานให้บริการสร้างสถานีฐานและติดตั้ง
อุปกรณ์โทรคมนาคม งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณ
ภายนอกอาคารทุกประเภทและบนดาดฟา้อาคาร และ
งานปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมให้แก่เสาส่ง
สัญญาเดิม การประกอบกิจการโทรคมนาคม เป็นต้น
ซ่ึงการให้บริการในส่วนของวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม
จะข้ึนอยู่กับนโยบายการลงทุนในการขยายหรือปรับปรุง
พัฒนาโครงข่ายสัญญาณของผู้ให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่เป็นหลัก รวมทั้งนโยบายของภาครัฐในการ
ขยายคลื่นความถี่

(2) ความเส่ียงด้านการตลาด

ธุรกิจบริการบริหารจัดการ 

ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม 
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 ในธุรกิจบริการงานวิศวกรรมทั้ง 2 ประเภท กลุ่ม
บริษัทอาจมีความเส่ียงจากความไม่สม่ำาเสมอหรือความ
ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลต่อรายได้จากการให้บริการ
งานวิศวกรรมท้ัง 2 ประเภทในอนาคต ท้ังน้ีกลุ่มบริษัท
ตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม
กลุ่มบริษัทเชื่อว่าทั้งระบบงานไฟฟ้าและระบบงาน
โทรคมนาคม ถือเป็นการก่อสร้าง ติดต้ังเก่ียวกับระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่จำาเป็น และมีการขยาย
การลงทุนตามการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้ขยายประเภทการรับ
งานติดตั้งเกี่ยวกับสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอื่น เช่น 
โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์ ซ่ึง
เป็นโครงการที่ภาครัฐให้การส่งเสริม เพ่ือให้สามารถ
นำาน้ำาไปใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือเพ่ือใช้สำาหรับ
การเกษตรได้ตลอดทั้งปี ซึ่งผู้บริหารของกลุ่มบริษัท

เชื่อว่าเป็นโอกาสการขยายตัวทางธุรกิจบริการงาน
วิศวกรรม

 นอกจากนี้ตลอดระยะเวลาการดำาเนินงานที่ผ่านมา  
กลุ่มบริษัทได้รับการยอมรับและความไว้วางใจ จาก
ผู้ว่าจ้างให้กลุ่มบริษัทสามารถเข้าร่วมการประกวดราคา
เพ่ือให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้แก่หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการให้บริการ
วิศวกรรมระบบโทรคมนาคม ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทมี
รายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ค้า (Vendor List) ของผู้ให้
บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีหลายราย จึงทำาให้กลุ่มบริษัท
ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มผู ้ให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนท่ีดังกล่าวและส่งผลให้กลุ่มบริษัทได้รับงาน
อย่างสม่ำาเสมอตลอดมา

 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ กลุ่ม
ครอบครัวเลขวรนันท์ รวมถึงกลุ่มบริษัท วรนันท์ โฮลด้ิง
จำากัด จะถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 
56.01 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กลุ่มบริษัท จึงอาจทำาให้การตัดสินใจในการบริหาจัดการ
กลุ่มบริษัทข้ึนอยู่กับบุคคลดังกล่าวเป็นหลัก และทำาให้
กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นผู้มีอำานาจในการบริหารจัดการ
และควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำาคัญได้เกือบ
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือ
การขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองกฎหมายหรือข้อบังคับกลุ่ม
บริษัทซ่ึงต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 เสียงของจำานวนหุ้น
ท่ีเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังน้ันผู้ถือหุ้นรายอ่ืน
ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอาจจะไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบหรือถ่วงดุลการ
บริหารของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้

 อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัท
ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
รวม 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะ
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และ
คณะกรรมการบริหาร โดยแต่ละคณะมีการกำาหนดขอบ
เขตอำานาจหน้าที่อย่างชัดเจน ทำาให้ระบบการทำางาน
ของกลุ่มบริษัทเป็นมาตรฐาน อีกทั้งโครงสร้างคณะ
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของกลุ่มบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน จากจำานวนกรรม
การ ทั้งหมด 9 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านเป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถทำาให้สามารถสอบทานการทำา
งานของกลุ่มบริษัทให้มีความโปร่งใสได้ ตลอดจน
สามารถถ่วงดุลอำานาจในการนำาเสนอเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจะ
พิจารณาเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นได้ระดับหนึ่ง นอก
จากนี้ กลุ่มบริษัทได้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การทำารายการเก่ียวโยงกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำานาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีมีส่วนได้เสีย โดยบุคคล
ดังกล่าวจะไม่มีอำานาจอนุมัติในการทำารายการนั้น ๆ
ทำาให้สามารถช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องการถ่วงดุล
อำานาจได้ระดับหนึ่ง

(3) ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายการบริหารงาน
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(2) ความเส่ียงจากการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนอันเนื่องมาจากราคาวัสดุเปลี่ยนแปลงและผู้รับเหมาช่วงไม่มีคุณภาพ

 เน่ืองจากธุรกิจงานวิศวกรรมของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่จะต้องเสนอราคาในการให้บริการเป็นแบบรับเหมาเบ็ดเสร็จ
ทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าจ้างแรงงานของโครงการ ดังนั้นการปรับตัวสูงขึ้นของค่าวัสดุอุปกรณ์จะส่งผลให้กลุ่ม
บริษัทมีต้นทุนในการดำาเนินงานในแต่ละโครงการสูงขึ้น และการจ้างผู้รับเหมาช่วงที่ไม่มีคุณภาพ อาจก่อให้เกิด
ปัญหาการขาดความเอาใจใส่ในการดำาเนินงานและเกิดข้อผิดพลาดในการทำางานได้ ส่งผลให้งานไม่มีคุณภาพและ
โครงการเกิดความล่าช้า

 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีการสอบทานราคาวัสดุอุปกรณ์กับผู้ค้าหลายรายเป็นประจำา เพ่ือจัดทำาราคากลาง 
และมีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุหลายราย และยังมีการข้ึนทะเบียนผู้ขายวัสดุแต่ละประเภท มีการเทียบราคา
ก่อนการสั่งซื้อวัสดุทุกครั้ง และจัดทำาประมาณการจัดซื้อวัสดุล่วงหน้า เพ่ือควบคุมราคาวัสดุให้คงที่ก่อนรับงาน 
อีกท้ังสำารองวัสดุบางประเภทเก็บไว้เพ่ือลดผลกระทบจากความเส่ียงในการปรับข้ึนของราคาในอนาคต สำาหรับในส่วน

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

 สำาหรับบริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม 
เป็นการให้บริการในลักษณะของงานโครงการเช่น
เดียวกันกับธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ 
แต่การทำาสัญญาว่าจ้างจะแตกต่างกัน โดยกลุ่มบริษัท
จะทำาสัญญาว่าจ้างหลักในการให้บริการสำารวจ ออกแบบ 
พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตั้งเสาของสถานี
โทรคมนาคม กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแต่ละราย
มีระยะเวลาของสัญญาหลักประมาณ 3 ปี ซ่ึงในสัญญา
หลักจะกำาหนดอัตราค่าปรับท่ีเกิดจากกรณีต่าง ๆ เช่น 
การไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามเวลาที่กำาหนดไว้
ในหนังสือสั่งงาน หรืองานไม่ผ่านการตรวจรับมอบ
จากผู้ว่าจ้างหรือในช่วงระยะเวลารับประกันผลงาน
ผู้รับจ้างไม่สามารถดำาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิด
ขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำาหนด ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึง
อาจมีภาระค่าใช้จ่ายจากค่าปรับหรือมีต้นทุนในการให้
บริการงานวิศวกรรมเพ่ิมสูงข้ึน หรืออาจมีความเส่ียง
จากการถูกระงับหรือการบอกเลิกสัญญาจากผู้ว่าจ้าง
ได้เช่นกัน โดยที่ผ่านมากลุ่มบริษัทไม่เคยส่งมอบงาน
ล่าช้ากว่ากำาหนดเวลา หรือผลงานไม่ผ่านการตรวจรับ
จากผู้ว่าจ้าง หรือไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องท่ีเกิดข้ึน

ในช่วงระยะเวลารับประกันผลงานจนทำาให้ถูกเรียกร้อง
ค่าปรับจากผู้ว่าจ้าง
 อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทยังคงประเมินความเส่ียง
การดำาเนินงานทุกด้าน มีการเปล่ียนแปลงระเบียบปฏิบัติ
และมีการนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ใน
กระบวนการทำางาน รวมถึงมีการกำาหนดให้มีการประชุม
หารือร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือร่วม
วางแผนพร้อมทั้งกำาหนดขั้นตอนและวิธีการในการ
ดำาเนินงานให้อยู่ภายในกรอบระยะเวลาตามท่ีกำาหนดไว้
ในสัญญาการจ้างงาน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีการ
ติดตาม ตรวจสอบการส่งมอบงานตามขั้นตอนความ
สำาเร็จของงานอย่างใกล้ชิด โดยวิศวกรผู้ควบคุมงาน
ประจำาโครงการในแต่ละพ้ืนท่ีต้องรายงานความคืบหน้า
สำาหรับการดำาเนินงาน อุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้น
จริงในพ้ืนที่หน้างานในแต่ละโครงการให้ทางผู้บริหาร
ทราบเป็นรายวัน และรายงานปัญหาหรืออุปสรรคที่ไม่
สามารถควบคุมได้ให้ผู้ว่าจ้างรับทราบ ซ่ึงการดำาเนินการ
ดังกล่าวจะช่วยป้องกันความเสี่ยง ที่อาจจะก่อให้เกิด
ความล่าช้าในการส่งมอบงาน และสามารถหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

(1) ความเส่ียงจากการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนที่เกิดจากค่าปรับจากการไม่สามารถส่งมอบงานบริการวิศวกรรมได้ทัน
 ตามกำาหนดเวลาของลูกค้า 

 การบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ เป็นการให้บริการในลักษณะของงานโครงการที่มีการทำาสัญญาว่าจ้าง
แยกรายโครงการพร้อมท้ังกำาหนดระยะเวลาการส่งมอบงานอย่างชัดเจน โดยมีระยะเวลาของสัญญาประมาณ 3 เดือน
ถึง 2 ปี ซ่ึงในสัญญาดังกล่าวจะกำาหนดอัตราค่าปรับหรือค่าเสียหายท่ีเกิดจากความล่าช้าของการส่งมอบงานไม่ทัน
ตามกำาหนดเวลา ดังน้ันในกรณีท่ีการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทมีความล่าช้าเกิดข้ึนจากท่ีกำาหนดไว้ในสัญญา อาจทำาให้
กลุ่มบริษัทต้องเสียค่าปรับหรือค่าเสียหาย ส่งผลให้มีภาระค่าใช้จ่ายหรือมีต้นทุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมเพ่ิม
สูงขึ้น นอกจากนี้กลุ่มบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการถูกระงับหรือการบอกเลิกสัญญาจากผู้ว่าจ้างได้ การดำาเนิน
งานของกลุ่มบริษัทที่ผ่านมาอาจจะมีต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นจากค่าปรับความเสียหายบ้าง แต่มีส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยธรรมชาติ สถานการณ์ความไม่สงบ เป็นต้น
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(3) ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ (Supplier) น้อยราย

(4) ความเส่ียงด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม

 ในปี 2565 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการของบริษัทจะทำาการส่ังซ้ือจากผู้จัดจำาหน่ายในประเทศ จำานวน
145 ราย และจากต่างประเทศจำานวน 2 ราย รวมจำานวนทั้งสิ้น 147 ราย ทั้งนี้ไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มีสัดส่วน
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์มากกว่าร้อยละ 30 ดังนั้น ในปี 2565 บริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงในการพ่ึงพิง ผู้จัดจำาหน่าย
รายใหญ่แต่เพียงผู้เดียวแต่อย่างใด

ของผู้รับเหมา ได้มีการขึ้นทะเบียนเพ่ือประเมินศักยภาพการทำางาน และกำาหนดให้มีการจัดอบรมพัฒนาผู้รับเหมา
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการทำางานให้สามารถส่งมอบงานได้ภายในระยะเวลาที่กำาหนด นอกจากนี้ยังมี
การประเมินผู้รับเหมาก่อนการรับมอบงาน พร้อมทั้งแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับเหมาทราบเพ่ือประโยชน์ในการจ้าง
ผู้รับเหมาในอนาคต อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังมีการกำาหนดอัตราค่าปรับในใบสั่งจ้าง/สัญญาจ้างของผู้รับเหมาเพ่ือเป็น
การลดผลกระทบจากความเสี่ยง

 ในการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทท่ีจะดำารงอยู่ได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั้น ต้องพ่ึงพาการสนับสนุน
จากชุมชนและสังคม การดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทท่ี
ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 
อาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัทนำามาซึ่ง
ผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทในระยะ
ยาว กลุ่มบริษัทจึงได้ให้ความสำาคัญด้านการรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชน โดยกลุ่มบริษัทได้
กำาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ท่ีมีการสร้างสัมพันธ์
ท่ีดีกับองค์กร ท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำาชุมชน
เพ่ือประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน
และเป็นรูปธรรม เช่น การให้ความรู้ต่อชุมชนซึ่งกลุ่ม
บริษัทมีการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ
เพ่ือให้ประชาชนบริเวณโดยรอบเข้ามาศึกษาเรียนรู้  
การร่วมกับชุมชนในด้านการทำานุบำารุงศาสนา ร่วมทอด

ผ้าป่า ทอดกฐิน นำาเงินไปสร้างวัดเพ่ือให้ชาวบ้านได้มา
ทำาบุญ ร่วมปันน้ำาใจสู้ภัยโควิด สนับสนุนมอบข้าวสาร
อาหารสำาเร็จรูปและน้ำาด่ืมเพ่ือนำาไปแบ่งปันผู้ป่วยยากไร้
ผู้ป่วยติดเตียง เด็กออทิสติก เป็นต้น นอกจากนีก้ลุ่ม
บริษัทยังมีการคำานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบาย
เพ่ือการส่งเสริมให้ความรู้พนักงานในองค์กรเรื่องส่ิง
แวดล้อม เพ่ือปลูกฝังให้พนักงานทุกคนคำานึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างสม่ำาเสมอ และมีการสร้างจิตสำานึกให้พนักงาน
ผ่านการสื่อสารภายในองค์กร และโครงการรณรงค์
ประหยัดพลังงานตลอดเวลา กลุ่มบริษัทดำาเนินงาน
ตามนโยบายด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง
โดยมุ่งหวังให้กลุ่มบริษัทและชุมชนสามารถอยู่ร่วม
กันได้อย่างยั่งยืน

(5) ความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

 ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่กลุ่ม
บริษัทคำานึงถึงมีหลายด้าน ทั้งความเสี่ยงจากการ
ยักยอกทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทไปการครอบครอง
อย่างไม่ถูกต้อง หรือเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทสูญเสีย
ทรัพย์สิน ความเสี่ยงจากการใช้อำานาจหน้าที่กระทำา
การใด ๆ โดยมิชอบ เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ต่อทั้ง
องค์กรหรือตนเอง เช่น การให้และ/หรือรับสินบน 
การเรียกร้องผลประโยชน์ และการจ่ายเงินเพ่ือให้ได้
รับความสะดวกในการกระทำาการใด ๆ เป็นต้น 

 ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่นนั้น กลุ่มบริษัทได้มีการประกาศนโยบาย 
คู่มือปฏิบัติงาน และมาตรการเพ่ือต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น โดยแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปช่ันได้มีการกำาหนดไว้อย่างชัดเจน
ในคู่มือปฏิบัติงาน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีคู่มือ
การกำากับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และ
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ คู่มือการบริหารความ
เสี่ยงภายในองค์กรโดยมีการประเมินความเสี่ยงด้าน
การทุจริตและคอร์รัปชั่นไว้อย่างครอบคลุม และมีการ
สื่อสารทุกช่องทางให้ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่ม
บริษัทเข้าใจหลักปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติ และรับทราบ
ถึงบทลงโทษของการกระทำาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
รวมถึงเพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานมีความตระหนัก 
มีจิตสำานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปช่ัน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบ
การดำาเนินงานตามนโยบายน้ี เพ่ือให้ม่ันใจว่าความเส่ียง
ด้านการทุจริตได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
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ความเสี่ยงด้านการเงิน  

(6) ความเส่ียงจากสภาพเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนภายหลังจากการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

(1) ความเส่ียงจากการบริหารสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ 

 แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยและท่ัวโลกจะเร่ิมคล่ีคลายและสามารถควบคุม
สถานการณ์การระบาดได้และเร่ิมเปิดให้กิจกรรมส่วนใหญ่กลับมาดำาเนินการได้ตามปกติ แต่ก็ยังสามารถพบผู้ติดเช้ือ
รายใหม่ได้อยู่ตลอดเวลา และยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า โลกจะไม่กลับมาประสบกับการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มีความอันตรายและไม่สามารถควบคุมได้อีกในช่วงหลายปีข้างหน้านี้อีก
หรือไม่ ดังน้ัน ความเส่ียงจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) นับว่ายังคงเป็นปัจจัยเส่ียงท่ีอาจจะส่งผล
กระทบต่อการดำาเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นวงกว้าง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
ด้วยเช่นกัน โดยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำาเนินงานทั้งในเร่ืองของการชะลอการลงทุนในโครงการใหม่ ทำาให้
บริษัทขาดสภาพคล่องในการดำาเนินธุรกิจ หรือผลกระทบจากข้อจำากัดในเรื่องเวลาการทำางานจากมาตรการฉุกเฉิน
ของภาครัฐ รวมถึงนโยบายควบคุมการเข้าออกพ้ืนท่ีในบางจังหวัด ส่งผลให้การดำาเนินงานต่าง ๆ ล่าช้ากว่าแผน
งานที่กำาหนดไว้ หรืออาจทำาให้มีการหยุดดำาเนินงานในบางกิจกรรมหรือบางโครงการของบริษัทได้

 ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมของกลุ่มบริษัทมีการรับรู้รายได้จากการบริการตามงวดงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
สามารถวางบิลได้ และมีขั้นตอนการตรวจรับงาน การจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกเงินค่างวดงานหลายขั้น
ตอน ส่งผลให้งบการเงินกลุ่มบริษัทมีลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ดำาเนินการแล้วเสร็จแต่ยังมิได้เรียกเก็บเพ่ิม
สูงขึ้นตามปริมาณงานที่สามารถส่งมอบบริการได้ และกลุ่มบริษัทมีวงจรเงินสดในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 
จำานวน 135 วัน 112 วัน และ 121 วัน ตามลำาดับ ซึ่งมีระยะเวลาวงจรเงินสดค่อนข้างนาน ส่งผลให้กลุ่มบริษัท
มีความเสี่ยงด้านการบริหารสภาพคล่องทางการเงินในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้

 อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงิน ซ่ึงมีจำานวนวงเงินหมุนเวียน
ที่เพียงพอต่อการบริหารสภาพคล่อง และกลุ่มบริษัทวางแผนการจัดระบบการจัดเตรียมเอกสารภายในของกลุ่ม
บริษัทให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้สามารถวางบิลเรียกเก็บเงินได้อย่างรวดเร็วเมื่อถึงกำาหนดการวาง เพ่ือลดภาระลูก
หน้ีค่าก่อสร้างที่ยังมิได้เรียกเก็บ (Unbill) ตามงบการเงินให้ลดลงและทำาให้วงจรเงินสดของกลุ่มบริษัทสั้นลง 

(2) ความเส่ียงด้านความสามารถในการจ่ายเงินปันผล

 ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกลุ่มบริษัท
และกลุ่มบริษัทย่อย ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไข
และข้อจำากัดตามที่กำาหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือ
สัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฐานะการเงินและผลดำาเนิน
งานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  ของกลุ่มบริษัทและ
กลุ่มบริษัทย่อย โดยกลุ่มบริษัทอาจกำาหนดให้จ่ายเงิน
ปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราท่ีกำาหนดตามนโยบายการ
จ่ายปันผลของกลุ่มบริษัทได้ หรืองดเว้นการจ่ายเงิน
ปันผลหากกลุ่มบริษัทมีความจำาเป็นท่ีจะต้องนำาเงินกำาไร
สุทธิจำานวนดังกล่าวมาใช้เพ่ือขยายการดำาเนินงานของ
กลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทอาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
และคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทอาจไม่เสนอให้มีการ
จ่ายเงินปันผล รวมทั้งผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทอาจไม่
อนุมัติการจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้นโยบายการจ่าย
เงินปันผลของบริษัทได้กำาหนดไว้ว่า กลุ่มบริษัทไม่

สามารถจ่ายเงินปันผลได้หากกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุน
สะสม แม้ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำาไรสุทธิในปีนั้น ๆ ก็ตาม 
อีกทั้งกรณีที่กลุ่มบริษัทมีกำาไรสุทธิในปีใด กลุ่มบริษัท
ต้องจัดสรรกำาไรเป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.0 
ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดรวมขาดทุนสะสม
ท่ียกมาจนกว่าทุนสำารองท้ังหมดจะมีจำานวนร้อยละ 10.0
ของทุนจดทะเบียนของกลุ่มบริษัท

 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังมุ่งม่ันท่ีจะดำาเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์เพ่ือให้มีผลประกอบการเป็นไปตาม
เป้าหมายของกลุ่มบริษัท เพ่ือสร้างการเติบโตอย่าง
ย่ังยืนในระยะยาวท้ังในธุรกิจเดิมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคำานึงถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยว
ข้องอย่างสูงสุด 
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(1) ความเส่ียงจากการเพ่ิมขึ้นของค่าจ้างบุคลากรอันเนื่องมาจากนโยบายรัฐบาลในขณะที่อยู่ระหว่างสัญญาจ้าง

 การประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการบุคลากร
และระบบงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท ต้องอาศัยแรงงาน
จำานวนมากในการดำาเนินงาน ดังน้ันนโยบายของรัฐบาล
ที่มีการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำา จะมีผลกระทบ
ทางอ้อมต่อฐานอัตราค่าจ้างงานในระดับอื่น ๆ ให้สูง
ข้ึนด้วย ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายในการจ้าง
บุคลากรเพ่ิมขึ้น และหากในอนาคตรัฐบาลมีการปรับ
อัตราค่าจ้างแรงงานขึ้นอีกในระหว่างระยะเวลาของ
สัญญาจ้างกลุ่มบริษัทจะมีความเสี่ยงที่ต้องรับภาระ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว และอาจส่งผลกระทบต่อผลการ
ดำาเนินงานและกำาไรสุทธิของกลุ่มบริษัท อีกทั้งหาก
ลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลบางหน่วยงานยังไม่ได้
รับงบประมาณเพ่ิมเติมสำาหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวตาม
นโยบายจากรัฐบาล อาจทำาให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยง
ที่จะได้รับค่าบริการเพ่ิมเติมล่าช้าได้

 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทพิจารณาเลือกรับงานท่ีมี
การกำาหนดเงื่อนไขให้สามารถปรับอัตราค่าบริการได้
หากรัฐบาลมีการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำา นอก
จากนี้ลักษณะสัญญาของกลุ่มบริษัทเป็นสัญญาระยะ
สั้นที่มีอายุสัญญาประมาณ 1 - 3 ปี ทำาให้กลุ่มบริษัท
สามารถปรับขึ้นค่าบริการได้เมื่อมีการต่อสัญญาใน
แต่ละครั้ง และสามารถเรียกเก็บค่าจ้างบุคลากรเพ่ิม
เติมจากนโยบายดังกล่าวจากลูกค้าที่เป็นหน่วยงาน
รัฐบาลได้ อีกทั้งกลุ่มบริษัทจะประมาณการเผื่อเกิด
การปรับขึ้นค่าจ้างในการประมาณการต้นทุน เพ่ือช่วย
ลดความเสี่ยงจากการประกาศเพ่ิมค่าจ้างขั้นต่ำาใน
อนาคตได้ นอกจากน้ีท่ีผ่านมากลุ่มบริษัทมีการจ่ายเงิน
ค่าจ้างให้แก่พนักงานเป็นไปตามประกาศค่าจ้างขั้นต่ำา
หรือสูงกว่า และที่ผ่านมากลุ่มบริษัทไม่เคยได้รับความ
เสียหายจากกรณีดังกล่าว 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในและภายนอกองค์กร

(1) ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

(2) ความเส่ียงด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์
 และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำาคัญเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคปัจจุบัน เนื่องจาก
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัลต่าง ๆ จะช่วยควบคุมและเพ่ิมประสิทธิภาพการดำาเนินธุรกิจ
ให้มีโอกาสในการแข่งขันเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นหากธุรกิจเพิกเฉยต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมเป็นความ
เสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทเป็นอย่างมาก 

 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว และมีการเตรียมพร้อม
ในการรับมือ รวมถึงดำาเนินการเปล่ียนแปลง โดยกลุ่มบริษัทได้มีการประกาศนโยบาย ETE Digital Transformation
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนวัตกรรมเกิดขึ้นครอบคลุมในทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านกลยุทธ์ที่สร้างความแตกต่าง
ของรูปแบบผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีต้องคำานึงไปถึงการนำาเสนอสินค้าและบริการสู่ผู้บริโภค มิติด้านการปรับเปล่ียน
โครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการเติบโตด้านนวัตกรรม และในแต่ละมิติต้องมีการเชื่อมโยงและสนับสนุนกันอย่าง
เป็นระบบ ปฏิรูปการดำาเนินธุรกิจเพ่ือการดำารงธุรกิจอย่างย่ังยืนและแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในการขยายธุรกิจในด้าน
ดิจิทัล

 จากการปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำาให้ระบบสารสนเทศยิ่งมี
ความเสี่ยงต่อการล่วงละเมิดหรือภัยคุกคามมากขึ้น ทั้งจากผู้ไม่ประสงค์ดี และจากผู้ใช้งานด้านเทคโนโลยีเองโดย
ไม่ต้ังใจ ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการดำาเนินงานช่ือเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรได้ เช่น คอมพิวเตอร์
ติดไวรัสหรือโปรแกรมไม่ประสงค์ดี ทำาให้ระบบคอมพิวเตอร์หยุดชะงักไม่สามารถให้บริการได้หรือแฮกเกอร์เข้ามา
ยึดครองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้เป็นเครือข่ายในการโจมตีเป้าหมายการล่วงละเมิดในลักษณะน้ีจะไม่แสดงให้เห็น
ชัดเจนทำาให้ผู้ดูแลระบบไม่รู้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตนดูแลอยู่ กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการล่วงละเมิดระบบ
สารสนเทศของผู้อ่ืนเป็นตน กลุ่มบริษัทจึงต้องมีแผนและแนวทางป้องกันและลดความเส่ียงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์
ซ่ึงอาจส่งผลให้การดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทต้องหยุดชะงัก สูญเสียรายได้ กระทบต่อภาพลักษณ์และช่ือเสียง

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
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2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
(1) ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่ซ่ึงเป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการเป็นหลัก สามารถแบ่งประเภทของรายได้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายได้
จากการให้บริการบริหารจัดการ และรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมไฟฟา้ โดยในปี 2563 ปี 2564 และ ปี 2565
รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการ มีลูกค้าหลักรายใหญ่จำานวน 1 ราย คือ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคคิดเป็นสัดส่วน
ของรายได้ประมาณร้อยละ 46.57 ร้อยละ 56.71 และร้อยละ 41.41 ของรายได้จากการให้บริการบริหารจัดการสำาหรับ
รายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมไฟฟา้ มีลูกค้าหลักรายใหญ่ 1 ราย ซ่ึงได้แก่ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกัน
คิดเป็นสัดส่วนของรายได้ในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 คิดเป็นสัดส่วนของรายได้ประมาณร้อยละ 64.42 ร้อยละ
62.16 และร้อยละ 85.41 ของรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมไฟฟา้ ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงมีความเสี่ยงจาก
การพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าว

 อย่างไรก็ดี ลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวมีนโยบายการ
บริหารจัดการแบบแบ่งเขตหรือฝ่ายระบบงานต่าง ๆ
ที่มีการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานแต่ละเขตและ
ฝ่ายระบบงานต่าง ๆ มีความเป็นอิสระในการพิจารณา
การจัดซ้ือจัดจ้างเป็นของเขตและฝ่ายระบบงานตนเอง
จึงส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่ได้พ่ึงพิงการไฟฟา้เขตใด
เขตหนึ่งหรือฝ่ายระบบงานใด ฝ่ายระบบงานหนึ่งเกิน
กว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท 
 นอกจากน้ีกลุ่มบริษัทยังมีนโยบายในการลด
ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่ เนื่องจาก
ปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ี
มุ่งเน้นการนำานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนา
ความสามารถของการบริหารจัดการระบบงานให้มี

ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือสร้างข้อได้เปรียบทาง
ด้านการแข่งขัน ด้วยการประยุกต์ระบบอัตโนมัติซ่ึงเป็น
หนึ่งในเทคโนโลยีสำาคัญที่มีส่วนช่วยในการพลิกโฉม
รูปแบบการทำางานในอนาคตส่งผลให้องค์กรท้ังภาครัฐ
และเอกชนจำาเป็นต้องปรับตัว ซึ่งกลุ่มบริษัทได้มีการ
ขยายการประกอบธุรกิจสู่การให้บริการบริหารจัดการ
ระบบงานธุรกิจ (Business Process Outsourcing 
: BPO) ในทุกส่วนงานตามท่ีลูกค้าต้องการ จะช่วยเพ่ิม
โอกาสในการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหม่ ๆ
ให้แก่กลุ่มบริษัททำาให้รายได้รวมของกลุ่มบริษัทเพ่ิม
สูงขึ้น และส่งผลให้สัดส่วนของรายได้จากลูกค้าหลัก
รายใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบันลดลง จะทำาให้กลุ่มบริษัท
ลดความเสี่ยงในการพ่ึงพิงลูกค้ารายดังกล่าวได้        

 ดังน้ัน เพ่ือให้ม่ันใจว่าองค์กรจะสามารถดูแลระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเสริมสร้าง
ความม่ันคงปลอดภัย กลุ่มบริษัทได้มีแนวทางการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับในองค์กรมีแนวทางในการปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้อง กลุ่มบริษัทได้มีการประกาศนโยบาย
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information System Security Policy) โดยมีเนื้อหาสำาคัญครอบคลุมองค์
ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ 

 1. การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) คือ การทำาให้มั่นใจว่ามีเฉพาะผู้ที่มีสิทธิหรือได้รับอนุญาต
เท่านั้นท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
 2. การรักษาความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) คือ มีกลไกการตรวจสอบสิทธิในการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขข้อมูลได้
 3. ความพร้อมใช้ (Availability) หมายถึง การทำาให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้งานท่ีมีสิทธิเข้าถึงระบบได้ตามต้องการ โดยกลุ่มบริษัทมีการตรวจสอบและการประเมินความเพียงพอของ
นโยบายฯ และระบบการควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเป็น
ประจำาทุกปี



85

ETE ONE REPORT 2022

2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์ 
  เป็นบริษัทต่างประเทศ)

(2) ความเส่ียงจากการลงทุนโครงการใหม่

 กลุ่มบริษัทมีนโยบายการลงทุนและขยายธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทย่อย และกลุ่มบริษัทร่วมอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งการลงทุนในแต่ละประเภทธุรกิจมีความเสี่ยงในการลงทุนที่แตกต่างกันตามประเภทของโครงการ 
อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทได้กำาหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุนโครงการใหม่ ดังนี้

• การลงทุนโครงการใหม่ทุกกรณีของกลุ่มบริษัท กำาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและความคุ้มค่าในการ
ลงทุนตามแนวทางของกลุ่มบริษัท ซ่ึงจะต้องผ่านการพิจารณาจากฝ่ายกฎหมายและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง โดยมี 
การจัดทำา Due Diligence หรือจัดหาที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจให้แก่ผู้ 
ดำาเนินโครงการ กรณีมีการลงทุนผ่านกลุ่มบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทจะมีการเสนอช่ือกรรมการ
หรือผู้บริหารท่ีมีความรู้ความสามารถไปดำารงตำาแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง ซึ่งการลงทุนโครงการ
ใหม่ทุกกรณีจะต้องนำาเสนอการลงทุนต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือพิจารณาปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเกิด
ขึ้นให้ครอบคลุมทุกด้าน และนำาเสนอต่อคณะกรรมการกลุ่มบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติการลงทุน
• ด้านการติดตามและการรายงานผลความคืบหน้าโครงการ กำาหนดให้มีการรายงานผลการดำาเนินงานโครงการ
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงในโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน และที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริษัททุกไตรมาสตามลำาดับ ซึ่งจากการดำาเนินการ
ดังกล่าวในทุกขั้นตอน ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าเป็นไปด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ

• ไม่มี
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 ทั้งนี้ บริษัทยังกำาหนดนโยบายอื่น ๆ ที่สอดคล้องตามบริบทความยั่งยืน และการกำากับดูแลกิจการที่ดี
โดยผู้ท่ีสนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com

3. การขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน
 3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

 บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะดำาเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการกำากับดูแลกิจการท่ีดีโดยมีเป้าหมายสำาคัญ คือ ความย่ังยืน
ขององค์กร รวมท้ังยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพ่ือประโยชน์ร่วมกันอย่างย่ังยืน และเพ่ือให้
การดำาเนินการด้านความย่ังยืนของบริษัทเป็นไปตามทิศทางองค์กรอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
ที่กำาหนดไว้ บริษัทจึงได้จัดทำานโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น โดยกำาหนดกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่ง
สอดคล้องกับมาตรฐานความย่ังยืนระดับประเทศและสากล เพ่ือเป็นแนวทางในการดำาเนินงานของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน ในการร่วมกับขับเคล่ือนการดำาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยครอบคลุม
ประเด็นด้าน ESG ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) มิติสังคม (Social) และมิติบรรษัทภิบาล
และเศรษฐกิจ (Governance & Economic) ซึ่งได้กำาหนดแนวทางการดำาเนินการไว้ดังนี้

1. ดำาเนินธุรกิจอย่างซ่ือสัตย์เป็นธรรม ยึดม่ันในการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำาหนดทางการค้า สร้างเสริม
ความชัดเจนโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักสากล รวมถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต
การป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ การใช้อำานาจในทางมิชอบ เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดท่ีเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนร่วม

2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยคำานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ 
ความเสมอภาคของบุคคลท่ีได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายระหว่างประเทศ 
ท่ีเก่ียวข้องรวมถึงการให้ความเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่

3. มุ่งเน้นการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการทำางาน และการให้บริการ ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่าตามหลัก
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพ่ือสร้างทัศนคติด้านคุณภาพแก่บุคลากรในองค์กร ส่งผลต่อการสร้างคุณค่า
เพ่ิมให้แก่ลูกค้าและการเติบโตระยะยาว

4. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดและควบคุมผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากการดำาเนินการของบริษัท และรวมถึงคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง

5. ห่วงใยและให้ความสำาคัญต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน ของพนักงาน
คู่ค้า ผู้มาติดต่อ เพ่ือป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเน่ืองมาจากการทำางาน

6. บริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ให้ความสำาคัญในการพัฒนาความสามารถด้านแรงงาน และ
ส่งเสริมให้เกิดความสุขในการทำางาน อันจะนำาไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมถึงการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรผู้มีส่วนร่วม

8. สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งการให้ความสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำานึกที่ดีต่อส่วนร่วม และการทำาดีต่อสังคม

9. ม ุ ่งมั่นในการบริหารความเส่ียงรอบด้านให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมโอกาสความสำาเร็จและ
ลดโอกาสความล้มเหลวหรือสูญเสียให้น้อยที่สุด
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 บริษัทได้บูรณาการแนวคิดด้านการพัฒนาท่ีย่ังยืนผนวกเข้ากับกลยุทธ์การดำาเนินงานของบริษัท โดยพิจารณา
จากนโยบายธุรกิจ การกำากับดูแลกิจการที่ดีท่ียึดหลักธรรมาภิบาล และแผนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการสร้าง
คุณค่าร่วมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุก
ภาคส่วน และรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีสำาคัญ รวมถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน
ตลอดจนขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทให้เติบโตไปพร้อมกับการอยู่ร่วมกันด้วยดีกับชุมชนโดยรอบบนพ้ืนฐานของ
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี 2565 บริษัทจึงได้กำาหนดกลยุทธ์หลักในการดำาเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน ดังนี้

กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความย่ังยืน
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 เพ่ือให้การบริหารจัดการงานด้านความย่ังยืนของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายท่ีกำาหนด
บริษัทได้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน” เพ่ือทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำาในการจัดทำา
และ/หรือ ทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน รวมถึงกำากับดูแลและสนับสนุนให้มี
การดำาเนินงาน ด้านความยั่งยืนและผลักดันให้นำาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนให้คำาปรึกษาและส่งเสริม
ให้มีการดำาเนินการ ด้านความยั่งยืนเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท สอดรับความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย และความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

 ในปี 2565 บริษัทได้ขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาประเด็นของการพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืน เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งเป็น
เป้าหมายของการพัฒนาระดับนานาชาติที่จัดทำาขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN)  ในประเด็น
ที่สอดรับกับขีดความสามารถและศักยภาพทางธุรกิจของบริษัท เพ่ือนำามาเชื่อมโยงกับแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืนของบริษัท  

 โดยบริษัทได้มีการดำาเนินงานเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)
ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) มิติสังคม (Social) และมิติบรรษัทภิบาลและ
เศรษฐกิจ (Governance & Economic) จำานวน 10 เป้าหมายจากจำานวนทั้งหมด 17 เป้าหมาย โดยมีรายละเอียด
สรุปได้ดังนี้

เป้าหมายการจัดการด้านความอย่างยั่งยืน
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การดำาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)
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 บริษัทได้ให้ความสำาคัญอย่างย่ิงกับการมีส่วนร่วมในการดำาเนินการด้านความย่ังยืนของบริษัทจากทุกภาคส่วน
ในองค์กร จึงกำาหนดให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้มีบทบาทในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนา
ในทุกด้าน ท้ังด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจตลอดจน
วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง และเอื้อต่อการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริง บริษัทเชื่อว่าการ
กำากับดูแลกิจการท่ีดี ประกอบกับการมีคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบ มีระบบ
การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และ
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะนำามาซึ่งความน่าเชื่อถือและความยั่งยืนของธุรกิจและสังคมโดยรวมต่อไป

 นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะทำางานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนขึ้น เพ่ือให้
กระบวนการทำางานและเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งขับเคลื่อน
การพัฒนาที่ย่ังยืน  

โครงสร้างการบริหารจัดการความยั่งยืน

การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืนไปสู่พนักงานทุกระดับ
ผ่านโครงสร้างการบริหารจัดการความย่ังยืนขององค์กรภายใต้การกำากับดูแลที่ดี
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 กำาหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร รวมถึงกำากับดูแลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร เพ่ือความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและความย่ังยืน โดยผ่านกระบวนการสรรหา
พิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ  ตามที่ได้กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน     
และกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
และความยั่งยืน อีกทั้งยังมีทักษะความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในเชิงธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โดยมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำาหนดกรอบและ
แนวทางปฏิบัติ ด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ การกำากับดูแลด้านการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น รวมถึงแนวปฏิบัติอื่นใดที่สนับสนุนการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท เพ่ือสร้างให้มีการนำาไปปฏิบัติการ
อย่างครบถ้วน สามารถสร้างคุณค่าและการเจริญเติบโตในการดำาเนินธุรกิจขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

 เพ่ือให้การดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทสามารถดำาเนินงาน
ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดำาเนิน
ธุรกิจของ บริษัท คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน จึงได้จัดตั้งคณะทำางานด้านการกำากับดูแล
กิจการท่ีดีและการพัฒนาความย่ังยืนข้ึน เพ่ือทำาหน้าท่ีขับเคล่ือนการดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบทบาท หน้าท่ี
และความรับผิดชอบของคณะทำางานด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและการพัฒนาความย่ังยืนของบริษัทมีรายละเอียด
ดังนี้

1. กำาหนดแนวทางและแผนการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีเหมาะสม 
  สอดคล้องกับนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายของบริษัท
2. กำากับ ดูแล ทบทวนการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลักดันให้นำาไปสู่การปฏิบัติ สร้างการม ี
 ส่วนร่วมในการดำาเนินโครงการต่าง ๆ  ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างย่ังยืนกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภายใน 
 และภายนอก
3. สร้างวัฒนธรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่ือสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ คู่ค้า 
 และผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกคนได้รู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ติดตามและประเมินผลงานการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและการพัฒนาความย่ังยืนของบริษัท 
5. รายงานผลการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจัดทำารายงานด้าน 
 การพัฒนาอย่างยั่งยืนนำาเสนอต่อคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • คณะกรรมการบริษัท 

 • คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

 • คณะทำางานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืน
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 3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า
 ของธุรกิจ

 บริษัทตระหนักดีว่าความยั่งยืนของการดำาเนินธุรกิจนั้นไม่สามารถพิจารณาแต่เพียงในระดับกระบวนการ
ดำาเนินงานและการส่งมอบบริการของบริษัทเท่านั้น แต่จำาเป็นต้องพิจารณาในทุกขั้นตอนของการดำาเนินงานที่มี
ความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจประกอบด้วย บริษัทจึงให้ความสำาคัญต่อเสียง
สะท้อนและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพ่ือนำามาปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารและดำาเนินธุรกิจที่
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำาคัญต่อการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ จึงได้กำาหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงในระบบห่วงโซ่อุปทานและการกำาหนดแผนการ
พัฒนาคู่ค้า เป็นแนวทางที่บริษัทได้ดำาเนินการเพ่ือบริหารและประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าอันเป็นการป้องกันและ
ลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลกิจการที่ดีตลอดห่วงโซ่อุปทานของการดำาเนินธุรกิจ

 ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทต้องอาศัยวัตถุดิบ อุปกรณ์ และการบริการจากคู่ค้า ซ่ึงหากคู่ค้าไม่ให้ความสำาคัญ
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ บริษัทจึงตระหนักและให้ความสำาคัญกับการบริหารความเส่ียง
จากคู่ค้า ซึ่งสามารถลดต้นทุน ลดระยะเวลาการส่งมอบสินค้าและบริการ และลดความเสี่ยงในด้านสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชนตลอดจนพัฒนาคู่ค้าให้สามารถดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเติบโตร่วมกันในระยะยาว

 บริษัทได้กำาหนดระเบียบปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง การคัดเลือกและประเมินผู้ขาย ผู้รับเหมาเพ่ือใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติงานกับบุคลากรของกลุ่มบริษัท รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมบุคคลท่ีเก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มให้มีแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัท ซ่ึงครอบคลุมกระบวนการจัดซ้ือจัดหาสินค้า/วัตถุดิบ และการจัดจ้าง
งานบริการ ซึ่งนำามาใช้ในกระบวนการผลิตอันส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์/บริการโดยตรง รวมถึงการจัดซื้อ
จัดหาสินค้าสำาเร็จรูปเพ่ือจำาหน่ายอันถือเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท โดยระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
ดังนี้

 (1) เพ่ือม่ันใจว่าสินค้า/บริการ อันเป็นวัตถุดิบ/บริการหลักท่ีมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยตรง ได้ถูก
  ควบคุมและถูกต้องตรงตามข้อกำาหนดในการจัดซื้อ 

 (2) เพ่ือม่ันใจได้ว่าสินค้า/บริการที่จัดซื้อจัดหา ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกจากผู้ขาย/ผู้รับเหมา
  อย่างเหมาะสม 

 (3) เพ่ือม่ันใจได้ว่าคู่ค้าท่ีมีผลต่อคุณภาพ ได้มีการควบคุมและประเมินความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 บริษัทพิจารณาแบ่งกลุ่มคู่ค้าท่ีสำาคัญตามมูลค่าสัญญาการซ้ือขาย หรือเป็นคู่ค้าท่ีจำาหน่ายวัตถุดิบหรือสินค้า
และบริการที่สำาคัญ โดยมีการจัดทำาแบบประเมินผู้ขาย/ผู้รับเหมารายใหม่ที่มีความประสงค์ต้องการขึ้นทะเบียนคู่ค้า
กับบริษัทครอบคลุมทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านจริยธรรมธุรกิจ ด้านแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชน ด้านการบริหาร
จัดการคุณภาพ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือพิจารณา
ถึงคุณภาพการให้บริการ การส่งมอบ ความปลอดภัย ซึ่งผลการประเมินจะช่วยทำาให้ทราบปัญหาและปัจจัยเสี่ยง
เพ่ือใช้ในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานต่อไป

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain)

 แนวทางการดำาเนินงาน
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 บริษัทได้กำาหนดหลักจรรณยาบรรณธุรกิจสำาหรับคู่ค้าซ่ึงจะเป็นหลักปฏิบัติท่ีคู่ค้าทุกรายต้องปฏิบัติเพ่ือให้มั่นใจ
ว่าคู่ค้าจะดำาเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีจริยธรรม โดยครอบคลุมประเด็นใน 
6 ด้าน ได้แก่  
   
1. ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ 
บริษัทเช่ือม่ันว่าการดำาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างย่ังยืนน้ัน ย่อมต้องอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมอันดี จึงสนับสนุนให้
“คู่ค้า” ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญ ยึดถือแนวทางในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เพ่ือร่วมสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน 

2. ด้านแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชนสากล
คู่ค้าต้องดำาเนินธุรกิจโดยยึดม่ันต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล เน่ืองด้วยเป็นหลักการท่ีสำาคัญและเป็น
สิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีบุคคลโดยทั่วไปพึงจะได้รับการปกป้อง รับรอง และคุ้มครอง ทั้งน้ีคู่ค้าของบริษัทต้องยึดถือเป็น
แนวทางปฎิบัติร่วมกัน

3. ด้านการบริหารจัดการคุณภาพ 
คู่ค้าต้องดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ การส่งมอบสินค้าหรือการบริการที่ถูกต้อง 
แม่นยำา และครบถ้วน ตลอดจนมีการแก้ไขอย่างเต็มความสามารถเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น

4. ด้านความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
คู่ค้าต้องให้ความสำาคัญและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และต้องร่วมกันสอดส่องดูแลกรณีท่ีพบเห็นความไม่ปลอดภัย
ต่อชีวิต สุขอนามัย ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือนำาไปสู่การดำาเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

5. ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
คู่ค้าควรดำาเนินธุรกิจโดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมจากการดำาเนินงานของตน ต้องเคารพในวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น รวมถึงให้ความร่วมมือต่อชุมชน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและสังคมตามโอกาส
และความเหมาะสม

6. ด้านการร้องเรียน 
บริษัทเปิดโอกาสให้คู่ค้าของบริษัทได้ร่วมกันสอดส่องดูแลให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน เม่ือพบเห็นการกระทำา
ที่ทุจริตคอร์รัปชั่น การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณคู่ค้าของบริษัทตามช่องทางที่บริษัท
กำาหนดไว้

 ผลการดำาเนินงาน

การประเมินคุณสมบัติเพ่ือคัดเลือกคู่ค้า
 บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติในการคัดกรองและคัดเลือกคู่ค้า เพ่ือดำาเนินการสั่งซื้อสินค้า
หรือจ้างเหมาบริการโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. คุณภาพสินค้าและบริการหรือผลงานที่ผ่านมา 
2. ระยะเวลาในการจัดส่ง
3. ราคาหรือค่าบริการ
4. การให้ความร่วมมือกับบริษัทในเรื่องตัวอย่างสินค้า  ใบเสนอราคา ข้อมูลอื่น ๆ  เช่น การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
 ธุรกิจสำาหรับบริษัทคู่ค้า แบบสอบถาม และปฏิบัติตามนโยบายเร่ืองการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันและการแจ้งเบาะแส
 หรือข้อร้องเรียน
5. เง่ือนไขในการชำาระเงิน สินค้าและบริการ
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 เพ่ือให้มั่นใจว่าการดำาเนินการด้านจัดซื้อ/จัดหาของบริษัทผู้ขาย และการให้บริการของผู้รับเหมามีความสามารถ
และมีศักยภาพในการตอบสนองต่อความต้องการของบริษัท บริษัทจึงได้จัดทำาแบบประเมินผลในเรื่องดังกล่าวขึ้น
เพ่ือใช้ในการประเมินผู้ขาย/ผู้รับเหมารายใหม่ และรายปัจจุบันที่มีอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ขาย/ผู้รับเหมา (Approved 
Vendor List) โดยมีหลักในการประเมินดังนี้

1. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลสำาหรับผู้ขาย มีเกณฑ์การประเมินดังนี้
 1.1 ด้านคุณภาพของสินค้า
  • ความถูกต้องตรงตาม Spec
  • สภาพบรรจุภัณฑ์เรียบร้อย ไม่ชำารุด  
 1.2 ด้านการส่งมอบสินค้า
  • ส่งมอบตรงเวลา
  • ความครบถ้วนตามจำานวน
 1.3 ด้านการบริการ
  • การประสานงาน
  • ความรวดเร็วในการให้ข้อมูล
  • การแก้ไขปัญหา

2. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลสำาหรับผู้รับเหมา สามารถแบ่งออกเป็นด้านหลัก ๆ ดังนี้
 2.1 ด้านวิศวกรรม มีหลักเกณฑ์ประเมินตามผลงานดังนี้
  • มาตรฐานการติดตั้งงานโครงการ 
  • การส่งมอบงานโครงการ 
  • ความสามารถในการลงทุน (คน วัสดุ และอุปกรณ์)  
  • ความรู้ความสามารถของบุคลากร  
  • การบริการ/ความปลอดภัย  
 2.2 ด้านการขนส่ง มีหลักเกณฑ์ประเมินตามผลงานดังนี้
  • การส่งมอบ   
  • คุณภาพสินค้า 
  • ราคา
  • เอกสารและใบส่งของ
  • การบริการ เสนอราคา การแก้ไขปัญหา การเอาใจใส่ การให้ความร่วมมือ 
 2.3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหลักเกณฑ์ประเมินตามผลงานดังนี้
  • มาตรฐานคุณภาพงาน
  • การส่งมอบงาน
  • ความสามารถในการลงทุน (คน วัสดุ และอุปกรณ์)  
  • ความรู้ความสามารถของบุคลากร
  • การบริการ/ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2.4 ด้านที่ปรึกษา มีหลักเกณฑ์ประเมินตามผลงานดังนี้
  • ความรู้ ความสามารถในการให้คำาปรึกษา
  • ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
  • ความสามารถในการเสนอแนะแนวทางสำาหรับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
  • ความสามารถในการผลักดันการดำาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำาหนดไว้
  • บุคลิกภาพ และคุณลักษณะทั่วไป

การประเมินผลผู้ขาย / ผู้รับเหมา
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3. การประเมินผลและคะแนนในการประเมิน
 ฝ่ายจัดซ้ือจะทำาการประเมินผลผู้ขาย / ผู้ให้บริการรายใหม่ก่อนท่ีจะทำาการซ้ือขายหรือใช้บริการ รวมถึงรายปัจจุบัน
ท่ีอยู่ใน Approved Vendor List ซ่ึงจะประเมินปีละ 2 คร้ัง ระยะเวลาประเมินต้ังแต่เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน
และเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม เป็นประจำาทุกปี โดยการแปลผลคะแนนการประเมินมีดังน ี้

• สรุปผลการประเมินผู้ขาย คะแนนเฉลี่ยประจำาปี 2565 ดังนี้ 

• สรุปผลการประเมินผู้รับเหมา คะแนนเฉลี่ยประจำาปี 2565 ดังนี้ 

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
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 ลูกค้าเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการและความย่ังยืนของบริษัท การบริหาร
ความสัมพันธ์กับลูกค้า จึงมีความสำาคัญมากต่อบริษัท นอกจากจะทำาให้บริษัทได้รับทราบทัศนคติ และความคิดเห็น
ของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น
แล้วยังช่วยให้บริษัทสามารถติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

 การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและการสร้างความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทนับเป็น
ช่องทางสำาคัญท่ีจะช่วยเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจด้วยการดึงดูดให้เกิดการซ้ือและการใช้บริการซ้ำา เกิดการแนะนำาบอกต่อ
และสร้างชื่อเสียงและความเชื่อมั่นให้กับบริษัทอันนำามาซึ่งการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทจึงมุ่งเน้นที่จะ
เสริมสร้างความเช่ือม่ันของลูกค้าตลอดทุกข้ันตอนในการดำาเนินธุรกิจ รวมถึงยึดปฏิบัติตามแนวทางการดำาเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม มีการส่งมอบและตรวจสอบงาน ตลอดจนการพัฒนาสินค้าและการบริการให้มีคุณภาพ ทันสมัย
และตรงตามความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ  

 บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าลูกค้าเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการเจริญโตทางเศรษฐกิจของบริษัท       
ในระยะยาว บริษัทจึงมุ่งมั่นในการสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า และการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือสร้างความผูกพัน ความพึงพอใจ และความเช่ือม่ันในฐานะหุ้นส่วนความสำาเร็จทางธุรกิจท่ีจะเติบโต
ไปด้วยกัน โดยบริษัทได้กำาหนดแนวทางในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าดังนี้ 

 แนวทางการดำาเนินงาน

1. การปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

 กำาหนดให้กลุ่มบริษัท รวมถึงกรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติต่อลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายและปฎิบัติเกี่ยว
กับลูกค้าซึ่งระบุไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจโดยเคร่งครัด ดังนี้

 กลุ่มบริษัทต่อลูกค้า
 กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยเน้นที่ความเอาใจใส่และความรับผิดชอบ 
ซ่ึงมีผลต่อความสำาเร็จของธุรกิจ โดยพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการ ในระดับราคาท่ีเหมาะสม
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำาเสมอ เพ่ือรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว 
โดยกลุ่มบริษัทได้มีการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าเพ่ือรับฟงัความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน และได้มีการนำามา
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการและบริหารงานให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรที่จะมาให้บริการ
กับลูกค้า โดยมีการอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานทั้งก่อนการปฏิบัติงานจริงและพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ
และความรู้ให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการ

 กลุ่มบริษัทยังมุ่งเน้นเร่ืองคุณภาพของสินค้าและการให้บริการเป็นหลัก ได้แก่ การได้รับการรับรองระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

 กรรมการและผู้บริหารต่อลูกค้า
 - ดำาเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์
  แก่ลูกค้า                         
 - การบริการท่ีมีคุณภาพ โดยมุ่งม่ันท่ีจะยกระดับมาตรฐานให้สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยมีการกำาหนดระดับคุณภาพ
  ท่ียอมรับได้ของบริการ
 - เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือน
  ข้อเท็จจริงโดยคำานึงถึงประโยชน์ลูกค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
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 - การให้การรับประกันสินค้าและการบริการภายใต้เงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม
 - การไม่ส่งมอบการบริการให้แก่ลูกค้าทั้ง ๆ ที่รู้ว่าการบริการนั้น ๆ มีข้อบกพร่องเสียหายหรือเกิดอันตราย      
  ต่อลูกค้าได้ และไม่ปล่อยให้การบริการที่มีคุณภาพต่ำากว่าระดับที่กำาหนดตกถึงมือลูกค้า
 - การจัดระบบเพ่ือให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ และดำาเนินการอย่างดีที่สุดเพ่ือให้ลูกค้าได้รับ
  การตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
 - การรักษาความลับอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือ
  ผู้มีอำานาจของกลุ่มบริษัทก่อน เว้นแต่ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของ
  กฎหมายรวมถึงไม่นำาข้อมูลมาใช้เพ่ือประโยชน์ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 - การรักษาสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
  ข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
 - การไม่ค้ากำาไรเกินควร เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของบริการ และไม่กำาหนดเงื่อนไข การค้าที่ไม่เป็นธรรม
  แก่ลูกค้า
 - การไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ  ให้ลูกค้า เพ่ือเป็นการให้ได้มา หรือแย่งชิงลูกค้ามาโดยการใช้วิธีการที่ไม่สุจริต
 - จัดกิจกรรมการสำารวจความพึงพอใจขึ้นเป็นประจำาทุกปี และเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับ
  สินค้าและบริการ และการดำาเนินการอย่างดีที่สุดเพ่ือให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

2. ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐาน
 บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการในระดับราคาที่เหมาะสม โดยมีการอบรมและ
ให้ความรู้พนักงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการ

3. การปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
 ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับลูกค้าจะถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ โดยเข้าถึงได้เฉพาะพนักงานท่ีจำาเป็น
ต้องใช้ข้อมูลเท่านั้น ทั้งนี้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะเปิดเผยต่อบุคคลอื่นได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากลูกค้า
หรือในกรณีที่มีเหตุจำาเป็นทางกฎหมาย

4. การสำารวจความพึงพอใจ 
 บริษัทดำาเนินการสำารวจความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี และเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนที่หลากหลาย อาทิ 

  • จดหมาย   :  ฝ่ายการตลาด บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)
  • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ :  marketingcenter@eastern-groups.com
  • โทรศัพท์   :  02 158 2000     
  • โทรสาร    :  02 158 6148

5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 ในการดำาเนินการบริษัทมีแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับแต่ละประเภทธุรกิจ
เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าต่องานบริการของบริษัท เช่น การเยี่ยมเยียนในโอกาส
หรือเทศกาลต่าง ๆ การให้คำาปรึกษา การประชุมระหว่างบริษัทกับลูกค้า และรายงานผลการดำาเนินงานอย่างต่อ
เน่ือง เป็นต้น
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 ผลการดำาเนินงาน

 1. ด้านคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า 

2. ด้านข้อร้องเรียน

ขั้นตอนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

 บริษัทได้จัดแบบประเมินเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า ประจำาปี 2565 โดยมีหัวข้อการประเมินความ
พึงพอใจของลูกค้า ดังนี้

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)
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 การดำาเนินธุรกิจในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็ว และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเข้ามา
มีบทบาทต่อการดำาเนินธุรกิจและการดำาเนินชีวิต ส่งผลให้ทุกธุรกิจจำาเป็นต้องมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงคุณลักษณะ
ขององค์กรให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของ
ลูกค้าและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับ
การสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม โดยกำาหนดให้อยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ 
  พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร พร้อมดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการนำาไปเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาปรับปรุง
  การดำาเนินงานและการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 2. คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้กิจการตามปัจจัยแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง
  ท้ังในรูปแบบธุรกิจ แนวคิด มุมมองการออกแบบและการพัฒนาบริการ รวมท้ังการร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตร
  ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือการสร้างประโยชน์ร่วมกัน

 การสร้างและส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กรเป็นแผนงานที่สำาคัญในกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือสร้างความ
ยั่งยืนขององค์กร ซึ่งบริษัทได้มีการดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และการกำาหนดกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กรอย่างชัดเจนเพ่ือเป็นแนวทางในการบรรลุเป้าหมายด้าน
นวัตกรรม รวมไปถึงการสร้างกระบวนการเพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและสร้างบรรยากาศในองค์กรให้เอื้อ
ต่อการคิดค้นนวัตกรรม

  ปัจจุบันกระแสนวัตกรรมเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักที่เป็นรากฐานของกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท 
และเป็นปัจจัยสำาคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ต้องการตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของ
ลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น บริษัทเล็งเห็นความสำาคัญของการพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ให้เข้ามามีบทบาทในการดำาเนินธุรกิจมากขึ้น โดยใช้กลยุทธ์หลักดังต่อไปนี้

 1. นวัตกรรมด้านดิจิทัล นำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในองค์กรเพ่ือพัฒนาและสร้างคุณค่า
ทางการตลาดท่ีสูงข้ึนในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคิดวิธีการนำาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทำางาน
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมที่บริษัทพัฒนาขึ้น โดยมีเป้าหมายในการนำานวัตกรรมมาใช้
ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำางานของบริษัทได้มากที่สุด เพ่ือเป็นการวางรากฐานให้บริษัทมีความยั่งยืนในการ
ดำาเนินธุรกิจในระยะยาวและยังสามารถนำานวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นนี้ไปสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคตต่อไปอีกด้วย
 2. การพัฒนาไปสู่ระบบดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำาเนินงานภายใน
กลุ่มบริษัทให้เหมาะสมกับรูปแบบการบริหารงาน

การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน

 แนวทางการดำาเนินงาน

กลยุทธ์ด้านนวัตกรรม 
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 ในปี 2565 บริษัทมีการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำางานเป็นประเด็นที่บริษัทให้
ความสำาคัญเนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนในการดำาเนินธุรกิจ นอกเหนือจากการพัฒนากระบวนการทำางาน
อย่างต่อเน่ืองเล้ว บริษัทยังมุ่งม่ันในการเปล่ียนผ่านสู่ยุคดิจิทัล โดยให้ผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลางเพ่ือยกระดับศักยภาพ
ในการแข่งขันทางธุรกิจสู่ความยั่งยืนต่อไป โดยในปี 2565 มีผลงานด้านนวัตกรรมที่โดดเด่นดังน้ี

 ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนในการดำาเนินงานในทุกมิติ การบริหารจัดการข้อมูลที่ง่าย สะดวกและปลอดภัย      
การจัดการคำาส่ังงานอัตโนมัติ การปรับปรุงระบบซัพพลายเชนให้คล่องตัวมากข้ึน กระบวนการปฏิบัติตามคำาส่ังซ้ือ
ท่ีให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเพ่ือช่วยในการตัดสินใจในทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที

 ผลการดำาเนินงาน

• การนำาระบบ ERP on Cloud Platform มาใช้งานในบริษัทย่อย  
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 ปัจจุบันพฤติกรรมการใช้งานที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็วผ่านสมาร์ทโฟน ส่งผลให้ภาคธุรกิจจึงต้องตระหนัก
ถึงความสำาคัญของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำาวันและการตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจมากยิ่ง
ขึ้น การนำาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินธุรกิจให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพ่ือตอบโจทย์การ
ทำางานแบบเรียลไทม์ให้พนักงานสามารถเข้าถึงระบบได้สะดวกตามความต้องการ รวดเร็ว เพ่ือยกระดับการทำางาน
ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ิมความคล่องตัวในกระบวนการทำางานให้สามารถตอบสนองทิศทางการเปล่ียนแปลง
ของธุรกิจ โดยผลิตภัณฑ์ท่ีถูกนำามาใช้ในองค์กรและธุรกิจในเครือ ได้แก่

• การนำาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินธุรกิจให้มีความหลากหลาย 
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 นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งเสริมการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถให้กับพนักงานถึงมุมมองในรูปแบบดิจิทัล
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคตท่ีจะมาถึง ซ่ึงทำาให้พนักงานมีความคิดริเร่ิมออกแบบการใช้
นวัตกรรมผ่าน Application หรือ Platform มาลดกระบวนการทำางาน หรือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำางานให้ดีมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีตัวอย่างการนำานวัตกรรมเข้ามาใช้ในกระบวนการทำางานขององค์กร ได้แก่ 
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 บริษัทมุ่งมั่นเพ่ือสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาและแสวงหาโอกาสทาง
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือมอบคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท  

ความก้าวหน้ามิติเศรษฐกิจ

 ในปี 2565 บริษัทมีความก้าวหน้ามิติเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีพัฒนาการและขยายการลงทุนที่สำาคัญใน
ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจด้านนวัตกรรม ดังนี้

 1. การลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

 แนวทางการดำาเนินงาน
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 ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาของบริษัทมีดังนี้

2. การลงทุนในธุรกิจด้านนวัตกรรม

 ผลการดำาเนินงาน
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 บริษัทให้ความสำาคัญอย่างย่ิงต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
บริษัทโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัท และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีอิทธิพลหรือส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจได้ 
บริษัทมีกระบวนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis) และได้ดำาเนินการทบทวนการระบุและจัด
ลำาดับความสำาคัญของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรเป็นประจำาทุกปี โดยการระบุผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาจาก 4 หลัก
เกณฑ์ ได้แก่ ความเกี่ยวข้อง การพ่ึงพา ความรับผิดชอบ และอิทธิพล และจัดลำาดับความสำาคัญของผู้มีส่วนได้
เสียโดยพิจารณาจากระดับผลกระทบของบริษัทที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงระดับผลกระทบหรืออิทธิพลจากผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัท

 บริษัทได้กำาหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนวิธี
การสำารวจความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ และ
ดำาเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และนำา
ความคาดหวัง ความต้องการ ข้อกังวลใจ และข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจของ
บริษัทมาวิเคราะห์ประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน (Materiality) และดำาเนินการตอบสนองในรูปแบบต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม
 
 ในปี 2565 บริษัทได้ทบทวนเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยกำาหนดให้คู่แข่งทางการค้าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัทเพ่ิมเติมอีกกลุ่มหน่ึง จึงส่งผลให้การจำาแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท่ีสำาคัญของบริษัทเพ่ิมข้ึนจากเดิม 9 กลุ่ม
เป็น 10 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน ชุมชน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมลงทุน ผู้รับเหมา คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า
สถาบันการเงิน และหน่วยงานรัฐและเอกชน อีกท้ังยังได้จำาแนกกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียทางตรง (Direct Stakeholder) ภายในบริษัท กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทางตรง (Direct Stakeholder) 
ภายนอกบริษัท และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อม (Indirect Stakeholder)

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
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กระบวนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย

การเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้เสีย
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 เพ่ือให้บริษัทสามารถตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับสร้างคุณค่า และมูลค่าต่อบริษัท
สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้ดำาเนินกระบวนการประเมินประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมประเด็น
ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยพิจารณาประเด็นต่างๆ จากการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มการเปล่ียนแปลง
ของโลก ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท การบริหารความเส่ียงองค์กร ตลอดจน
ผลจากการประเมินต่าง ๆ และจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็นโดยอ้างอิงตามหลักนัยสำาคัญหรือหลักสาระสำาคัญ
(Materiality Principle) และหลักการ Reporting Principle 4 ประการตามมาตรฐานการรายงานขององค์กร
แห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล หรือ Global Reporting Initiative (GRI) Standards ประกอบด้วย 
บริบทความยั่งยืน (Sustainability Context) ประเด็นที่มีนัยสำาคัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ 
(Completeness) และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Inclusiveness)  

 นอกจากน้ี บริษัทยังได้ดำาเนินงานเพ่ือให้ข้อมูลในรายงานฉบับน้ีมีคุณภาพตามหลักการสำาคัญในการกำาหนดคุณภาพ
(Principles for Defining Report Quality) อันได้แก่ ความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย (Accuracy) ความ
สมดุลของผลการดำาเนินงาน ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ (Balance) ความชัดเจนของข้อมูลและเข้าใจง่ายต่อผู้มีส่วน
ร่วมทุกกลุ่ม (Clarity) การมีข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบได้เพ่ือแสดงถึงแนวโน้มของการดำาเนินงานที่ผ่านมา 
(Comparability) ความน่าเช่ือถือของข้อมูลและเน้ือหา (Reliability) และขอบเขตของเวลาในการรายงานเพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้มีส่วนร่วม (Timeliness)

 บริษัทได้กำาหนดกระบวนการประเมินประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน เพ่ือให้ม่ันใจว่าการระบุประเด็นและการจัด
ลำาดับความสำาคัญของประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน มีความถูกต้องแม่นยำา สะท้อนบริบทของธุรกิจ ตอบสนอง
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 10 กลุ่มของบริษัท  โดยมีกระบวนการดังนี้ 

 1. ระบุประเด็นความยั่งยืน
  โดยนำาประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังหรือให้ความสนใจจากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียมา
วิเคราะห์เทียบกับการพิจารณาข้อกำาหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่สำาคัญของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
ใกล้เคียง ประเด็นที่กำาหนดอยู่ในมาตรฐานสากล 

 2. ระบุผลกระทบต่อบริษัท
  ประเมินระดับของผลกระทบโดยพิจารณาจากเกณฑ์ด้านการเงิน การดำาเนินงาน กลยุทธ์ และกฎหมาย ร่วมกับ
โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ของประเด็นความยั่งยืน 

 3. ระบุผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
  ประเมินระดับของผลกระทบร่วมกับระดับอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทของประเด็นความยั่งยืนใน
แต่ละประเด็น

  4. จัดลำาดับความสำาคัญของประเด็น
  โดยแบ่งประเด็นความยั่งยืนตามความสำาคัญของผลกระทบต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ประเด็นที่มี
ความสำาคัญมาก ปานกลาง และน้อย 

การประเมินประเด็นสำาคัญด้านความย่ังยืน

ขั้นตอนการประเมินประเด็นสำาคัญด้านความย่ังยืน
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 ในปี 2565 บริษัทยังคงจำาแนกประเด็นที่มีความสำาคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัททั้งด้านมิติ
บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ได้ดังนี้

ประเด็นที่มีความสำาคัญหรือผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัท
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 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่ความยั่งยืน จึงได้กำาหนดประเด็นที่
สำาคัญจำานวนทั้งสิ้น 15 ประเด็น พร้อมทั้งวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนกำาหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารการเปิด
เผยข้อมูลและการมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำาเนินงานที่ยั่งยืน ดังนี้

ขอบเขตของประเด็นสำาคัญด้านความย่ังยืน
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 สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยต้องรับมือในปัจจุบัน คือ ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของประเทศกำาลังเสื่อมโทรม มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจำานวนมากเพ่ือการพัฒนาส่งผลให้เกิดการ
เสื่อมโทรมและถดถอยของทรัพยากร โดยปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เพ่ิมขึ้นพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่มี
การจัดการที่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสะท้อนกลับไปส่งผลให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงต้องมีบทบาทในการร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 

 บริษัทให้ความสำาคัญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นทางตรง
หรือทางอ้อม โดยบริษัทมุ่งม่ันพัฒนาการดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงคำานึง
ถึงความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในหลักการบริหารและปฏิบัติภายใต้มาตรฐานด้าน
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  
ด้วยการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำาหนด และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มั่นใจว่า
ทุกกระบวนการดำาเนินธุรกิจจะได้รับการดูแลและใส่ใจต่อผลกระทบที่อาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทและบริษัท
ย่อยมีเจตจำานงที่จะประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักการ ดังนี้

• บริษัทจะคำานึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหาย 
 ของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด
• มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยการคืนกำาไรส่วนหนึ่งเพ่ือจัดกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค ์
 สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำาเสมอ
• ปลูกฝังจิตสำานึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมให้เกิดข้ึนในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเน่ือง
• ให้ความสำาคัญในการทำาธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำานงเดียวกันกับบริษัทในเรื่องความรับผิดชอบต่อ 
 สังคม และสิ่งแวดล้อม

 บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทยึด
ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฎิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้ความสำาคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในการดำาเนินงาน บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ
บริษัท โดยรณรงค์ให้พนักงานของบริษัทมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ปลูกฝังการใช้เท่าท่ีจำาเป็น
และรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการตรวจวัดปริมาณการใช้ทุก ๆ  เดือน และมีเป้าหมายในการกำาหนด
การใช้ประจำาปีที่แสดงให้เห็นว่ามีการลดจำานวนการใช้ทรัพยากรดังกล่าว  

 บริษัทให้ความสำาคัญในการเลือกใช้หลอดไฟท่ีติดต้ังในสำานักงาน เพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟา้จากเช้ือเพลิง
ฟอสซิลท่ีก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและเป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อม บริษัทจึงได้เลือกใช้หลอดไฟฟา้แบบประหยัดพลังงาน
LED ท้ังท่ีสำานักงานใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำานักงานสาขา กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประหยัดค่าไฟมากกว่าหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดประหยัดไฟทั่วไปประมาณร้อยละ 40 – 50 รวมทั้งการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่ได้
การรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นต้น

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการพลังงาน

 แนวทางการดำาเนินงาน
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โดยแหล่งการใช้พลังงานภายในองค์กรของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

 1. การใช้ไฟฟา้ในสำานักงาน
 2. การใช้น้ำาประปาในสำานักงาน
 3. การใช้กระดาษในสำานักงาน
 4. การใช้เชื้อเพลิง ได้แก่ น้ำามันเบนซิน น้ำามันดีเซล และก๊าซเพ่ือการขนส่ง

 นอกจากน้ี บริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพ่ือสร้างจิตสำานึกของพนักงานและสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมในการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการลดการใช้พลังงานต่าง ๆ โดยจัดให้มีการ
ติดป้ายสติกเกอร์ข้อความกระตุ้นเตือนการใช้พลังงานในจุดต่าง ๆ ภายในบริษัท อาทิ จุดสวิตซ์เปิด-ปิดไฟฟา้  
จุดก๊อกน้ำาในห้องครัวและห้องน้ำา รวมถึงบริเวณติดตั้งเคร่ืองถ่ายเอกสารทุกจุด

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นประเด็นที่ประชาคมโลกให้ความสนใจอย่างมาก
เน่ืองจากมีผลกระทบที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังอุณหภูมิเฉล่ียของโลกและภัยธรรมชาติต่าง ๆ นำามาซึ่งการตั้ง
เป้าหมายในการควบคุมการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีว่าด้วยการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ที่มุ่งเป้าไปสู่การควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส 

 นอกเหนือจากการใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานสิ้นเปลืองแล้ว บริษัทมุ่งเน้นในการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน
สะอาดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถทดแทนการผลิตพลังงานไฟฟา้จากเชื้อเพลิงฟอสซิลและลดผลกระทบ
ทางตรงจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นต้นเหตุสำาคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยบริษัทได้
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) สำาหรับอาคาร
สำานักงานใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำานักงานสาขา กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ประเภทท่ี 2 จากการลดปริมาณการใช้ไฟฟา้ รวมท้ังช่วยลดมลภาวะท้ังภายในอาคารและภายนอกอาคาร โดยบริษัท
จัดให้มีระบบการตรวจวัด บันทึกค่าและแสดงผลการผลิตไฟฟา้จากเซลล์แสงอาทิตย์ อันนำาไปสู่การลดต้นทุนทาง
ด้านพลังงาน พร้อมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนื่องจากการใช้พลังงานลดลงได้อย่างยั่งยืน

 นอกจากน้ี บริษัทในฐานะผู้ผลิตพลังงานยังมีความมุ่งม่ันในการเพ่ิมสัดส่วนของธุรกิจพลังงานทดแทนหรือ
พลังงานสะอาด โดยมีนโยบายขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาด เพ่ือการมีส่วนร่วมในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและขยายการเข้าถึงการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดอย่างทั่วถึงอีกด้วย

การจัดการเพ่ือลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

 แนวทางการดำาเนินงาน
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การติดตั้งระบบผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา อาคารสำานักงานใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา อาคารสำานักงานสาขา กรุงเทพมหานคร

 ในปี 2565 บริษัทได้ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา สำาหรับอาคารสำานักงานใหญ่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำานักงานสาขา กรุงเทพมหานคร รวมกำาลังการผลิตรวมท้ัง 2 สำานักงานท้ังส้ิน 40.73 kWp
โดยมีปริมาณการใช้ไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวจำานวน 40,958.70 กิโลวัตต์/ชั่วโมง หรือคิดเป็น 
147,451.32 เมกะจูล และสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 221,826.19 บาท

 บริษัทตระหนักถึงปัญหาที่จะตามมาจากการจัดการขยะและของเสียในการดำาเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลกระทบทั้ง
ในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทจึงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการขยะและของเสียโดยลด
การเกิดของเสียตั้งแต่ต้นทางซึ่งเป็นสาเหตุเริ่มต้นของการเกิดขยะและของเสีย 

 ในปี 2565 บริษัทได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำาปี 2565 ท้ังท่ีสำานักงานใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และสำานักงานสาขา กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 โดยพนักงานร่วมกันทำาความสะอาดสำานักงาน
ภายใต้ธีมงาน “How to ทิ้ง” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการจัดระเบียบพ้ืนที่ให้เอื้ออำานวยกับ
การปฏิบัติงาน สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ควบคู่ไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ ตลอดจนความปลอดภัยในการปฏิบัติ
งานและสุขอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน  

การจัดการขยะและของเสีย

 แนวทางการดำาเนินงาน
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 การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีทุกธุรกิจต้องปฏิบัติเพ่ือให้ได้มาซ่ึงการอนุญาตให้ดำาเนินการ ดังน้ัน
การดำาเนินการที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ 
ความเชื่อม่ันจากผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  

 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในการเป็นผู้ประกอบการท่ีเป็นมิตรต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือความน่าเช่ือถือ
และไว้วางใจต่อประชาชน รวมถึงเพ่ิมมูลค่าให้แก่ตนเองและประเทศ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ความใส่ใจและรับผิดชอบชุมชน
โดยรอบ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมีการ
ติดตามตรวจสอบนโยบายและข้อกำาหนดใหม่ ๆ เพ่ือนำามาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำางานให้ประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเน่ืองภายใต้เป้าหมายว่าจะต้องไม่มีอุบัติการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมและไม่มีค่าปรับท่ีมีนัยสำาคัญ พร้อมท้ังจัดให้มีการ
ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดำาเนินงานของธุรกิจ และได้ปลูกฝังจิตสำานึก
เพ่ือให้พนักงานทุกระดับเห็นคุณค่าของการรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือแสดงให้เห็นว่าบริษัทเป็นองค์กรที่รักษ์โลกและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง 

 บริษัทส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำาหนดมาตรการและรณรงค์ให้บุคลากรใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และปลูกจิตสำานึกในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะการใช้พลังงานต่าง ๆ 
ภายในองค์กร โดยในปี 2563 เป็นปีแรกที่บริษัทมีการรายงานผลการใช้ไฟฟา้ โดยมีขอบเขตการดำาเนินงานในการ
เก็บข้อมูลของสำานักงานท้ัง 2 พ้ืนท่ี ได้แก่ สำานักงานใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำานักงานสาขา กรุงเทพมหานคร  

 ในปี 2565 ปริมาณการใช้ไฟฟา้ในสำานักงานของบริษัททั้ง 2 สำานักงาน มีดังนี้

การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการพลังงาน

 ผลการดำาเนินงาน
 การใช้ไฟฟา้ในสำานักงาน

 แนวทางการดำาเนินงาน

3.3.2 ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
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 บริษัทมีการใช้น้ำาประปาสำาหรับการใช้อุปโภคและบริโภคในอาคารสำานักงาน เพ่ือควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำา
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทได้รณรงค์ให้พนักงานเล็งเห็นคุณค่าของการใช้น้ำาเพ่ือให้เกิดน้ำาเสีย
น้อยท่ีสุด ตลอดจนควบคุมปริมาณการใช้และสำารวจจุดร่ัวไหลของก๊อกน้ำาและท่อน้ำาอยู่เสมอ โดยในปี 2565 บริษัท
มีปริมาณการใช้น้ำาคิดเป็นงบประมาณค่าใช้จ่าย ดังนี้

 บริษัทได้จัดกิจกรรมเพ่ือติดตามและควบคุมการใช้กระดาษ โดยมีการเก็บสถิติการใช้งานของแต่ละฝ่ายงาน
เพ่ือลดการใช้กระดาษในกระบวนการดำาเนินงาน และได้นำาระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในกระบวนการดำาเนินงาน
ซึ่งนอกจากจะช่วยอำานวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพการทำางานแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติด้วย อาทิเช่น

• การเก็บเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานของบริษัทผ่านการใช้งานระบบ Microsoft SharePoint  
 ส่งผลให้สามารถควบคุมและลดการใช้กระดาษท่ีไม่จำาเป็น ช่วยลดการใช้ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 
 ลดต้นทุนการผลิตให้แก่บริษัทได้อย่างเป็นรูปธรรม
• ระบบการอนุมัติการดำาเนินการผ่านระบบออนไลน์แทนการลงนามในเอกสาร 
• การสื่อสารข้อมูลให้พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผ่านระบบออนไลน์ 
• การรณรงค์การใช้งานกระดาษทั้ง 2 หน้า การนำากระดาษกลับมาหมุนเวียนใช้งานซ้ำา 
• สร้างความตระหนักให้มีการใช้อุปกรณ์สำานักงานอย่างรู้คุณค่า เพ่ือยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ 
 ให้ยาวนานขึ้น  
• การนำา Application หรือ Platform เข้ามาใช้ในกระบวนการทำางานขององค์กร ช่วยลดปริมาณ การใช้

 กระดาษสำาหรับการจัดทำารายงาน อีกท้ังยังเป็นประโยชน์สำาหรับการค้นหาข้อมูล และอำานวยความสะดวก
 ให้แก่ผู้ใช้งาน

การใช้น้ำาประปาในสำานักงาน

การใช้กระดาษในสำานักงาน
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 ในปี 2565 ผลการเก็บข้อมูลแหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนื่องมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ของ
บริษัท มีดังนี้

โดยในปี 2565 บริษัทมีปริมาณการใช้กระดาษสำาหรับการดำาเนินภายในสำานักงาน ดังนี้

การจัดการเพ่ือลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก



121

ETE ONE REPORT 2022

 บริษัทได้ดำาเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ผ่าน 3 กระบวนการ ได้แก่
 1)  ทิ้งเลย - ทิ้งเอกสารที่ไม่ได้ใช้งานและเอกสารที่มีอายุการแก้ไขเกินกำาหนดตามระบบบริหารงานคุณภาพ 
  ISO 9001: 2015 รวมถึงอุปกรณ์ ทรัพย์สินที่ชำารุด (ซ่อมไม่ได้) และไม่ได้ใช้งานแล้ว

 2)  ทำาลาย - เอกสารสำาคัญ/ลับเฉพาะ โดยการส่งทำาลายกับบริษัท ท็อป ซีเคร็ต ด็อกคิวเมนท์ ดิสทรัคชั่น 
  จำากัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับความเชื่อถือในด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งในครั้งนี้ได้ทำาลายเอกสารไปทั้งสิ้น 
  2,430 กิโลกรัม

 3)  รีไซเคิล - คัดแยกอุปกรณ์และสิ่งของท่ีไม่ได้ใช้งานเพ่ือส่งต่อและบริจาคให้กับหน่วยงานที่สามารถนำาไป
  ใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อไป ได้แก่ มูลนิธิกระจกเงา โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ

การจัดการขยะและของเสีย

 ผลการดำาเนินงาน
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 ในปี 2565 บริษัทบรรลุเป้าหมายรายปีในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อมท่ีกำาหนดไว้ โดยไม่มีรายงาน
อุบัติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากการละเมิดด้านสิ่งแวดล้อม และไม่มีค่าปรับที่มีนัยสำาคัญใน
แต่ละหน่วยธุรกิจ

การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 

 ผลการดำาเนินงาน

 นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการคงสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำางาน และรักษาสุขอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคนให้
คงอยู่อย่างย่ังยืน บริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ทุกฝ่ายงานดำาเนินการจัดการเอกสารและขยะในพ้ืนท่ี
ของตัวเองอย่างต่อเนื่องทุกเดือนภายใต้การดำาเนินการของทั้ง 3 กระบวนการดังกล่าว  และบริษัทมีแผนงานการ
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นประจำาทุกปี ซึ่งเป็นกิจกรรมการส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านนโยบายและ
แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR Policy) อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร 
(Core Values) หัวข้อ Teamwork (มุ่งม่ันเป็นหน่ึงเดียวกัน) และ Entrepreneurship (จิตสำานึกความเป็นเจ้าของ)
อีกด้วย
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 3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

 บริษัทมีความตระหนักว่า การรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา ต้ังแต่นโยบายหลัก
ของกลุ่มบริษัท ไปจนถึงระดับปฏิบัติการและต้องดำาเนินอยู่ในทุก ๆ ภาคส่วนขององค์กร โดยบริษัทเชื่อว่าองค์กร
ทางธุรกิจนั้นเป็นเพียงหน่วยเล็ก ๆ หน่วยหนึ่งของสังคม มีจำานวนพนักงานในกลุ่มบริษัทเพียงหลักร้อยคน และ
มีผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทจำานวนหลักพันคน ซึ่งเม่ือเทียบกับจำานวนประชากรของทั้งประเทศแล้ว ถือว่าเป็นจำานวน
ที่น้อยมาก แต่บริษัทมีความเชื่อว่าหากองค์กรทางธุรกิจทั้งหลายแต่ละองค์กรได้ผนึกกำาลังร่วมกันผลักดันการ
ดำาเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำานึกต่อสังคมและส่วนรวมไปร่วมกัน เพ่ือผลระยะยาวในทิศทางเดียวกันทุกภาคส่วนแล้ว 
พลังการขับเคลื่อนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมได้อย่างมีนัยสำาคัญ อันนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งใน
ระดับชุมชนและระดับประเทศ

 คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR Policy)  
ของกลุ่มบริษัทข้ึนมา โดยกำาหนดกรอบความรับผิดชอบต่อสังคม ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน และได้มีนโยบายสานต่อ
โครงการต่าง ๆ ตามแนวทางที่ได้กำาหนดไว้ ทั้งโครงการต่อเนื่องที่เป็นโครงการระยะยาวและโครงการต่อเนื่อง
ในด้านพัฒนาสังคมและชุมชน

 นอกจากน้ี บริษัทมีความมุ่งม่ันท่ีจะดำาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างย่ังยืนภายใต้การกำากับดูแลกิจการท่ีดี โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล ใส่ใจดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรักษาดุลยภาพ
ของการดำาเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อันจะนำาไปสู่การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดจน
คำานึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน 
ตลอดจนสังคมวงกว้าง ซ่ึงจากกระบวนการคิดแบบบูรณาการอย่างต่อเน่ือง บริษัทสามารถระบุประเด็นท่ีเก่ียวข้อง
กับความรับผิดชอบต่อสังคมได้ 6 ด้าน ได้แก่

 • ด้านการดูแลพนักงาน
 • ด้านวัฒนธรรมองค์กร
 • ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 • ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
 • ด้านสิทธิมนุษยชน 
 • ด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม  

 พนักงานถือเป็นทรัพยากรท่ีสำาคัญในการนำาพาธุรกิจไปสู่เป้าหมายและนำาไปสู่ความย่ังยืน โดยท่ีพนักงานท่ีมี
ความรู้ความสามารถและพนักงานท่ีประพฤติดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กรย่อมเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีสามารถ
จะขับเคล่ือนธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาวการณ์ท่ีมีความซับซ้อนและ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบัน ซ่ึงหากบริษัทไม่มีแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพอาจส่งผล
กระทบต่อโอกาสทางธุรกิจและศักยภาพในการแข่งขันได้ 

 บริษัทจึงมุ่งเน้นการดูแลและสร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของพนักงาน และสนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ รวมทั้งร่วมกันขับเคลื่อน
องค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

ด้านการดูแลพนักงาน
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 บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับการดูแลพนักงาน เพ่ือรักษาพนักงานเดิมและดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถ
สูงให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

 แนวทางการดำาเนินงาน

• บริษัทมีการกำาหนดแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
 พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ขององค์กรทุกปี และมีการรายงานผลการดำาเนินงาน
 ให้ผู้บริหารรับทราบเป็นประจำาทุกเดือน 

• จัดให้มีการสำารวจระดับความผูกพันต่อองค์กร (ETE Engagement Survey)
 เป็นประจำาทุกปี เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานทุกระดับ และรายงาน
 ผลการสำารวจให้ผู้บริหารรับทราบ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
 พร้อมติดตามดูแลบุคลากรในทุกกลุ่มธุรกิจ เพ่ือให้การดำาเนินงานเกิดประสิทธิผล
 สูงสุด

• บริษัทมีการนำาเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้
 สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และสอดคล้องกับสถานการณ์
 การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เช่น นำาระบบ Smart Check-in 
 มาใช้บันทึกเวลาการปฏิบัติงานแทนการสแกนน้ิว ระบบ E-Leave เพ่ือให้พนักงาน
 บันทึกการลางานในระบบแทนการใช้กระดาษ  

• บริหารงานทรัพยากรบุคคลด้วยระบบ Upper Knowledge เพ่ือการเข้าถึง
 ข้อมูลด้านบุคลากร และตัวชี้วัดของบุคลากรในทุกด้าน

• บริษัทยึดถือแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานตามที่กำาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรม
 ธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยมีเป้าหมายในการสร้างความสุขและความมั่นคงใน 
 คุณภาพชีวิตของพนักงาน
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 บริษัทให้ความสำาคัญกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งและเกื้อกูลการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความย่ังยืน และเล็งเห็นคุณค่าของการทำางานเป็นทีมซ่ึงต้องประกอบด้วยบุคลากรท่ีมีความแตกต่างกันท้ังในด้าน
อายุ การศึกษา ศาสนา และประสบการณ์ หากมีความร่วมมือกันโดยนำาความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
ในงานที่ตนถนัดมาบูรณาการกับการปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีจิตสำานึกความเป็นเจ้าของร่วมกันจะก่อให้เกิด
ความเป็นหนึ่งเดียวของทีมงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำาพาบริษัทให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำาเร็จและเติบโต
ได้อย่างยั่งยืน

 บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานยึดหลักในการทำางานร่วมกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้วัฒนธรรมองค์กร
(Culture & Motto) ที่บริษัทได้กำาหนดขึ้น โดยให้ความสำาคัญในการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความสุขและสนุก
ในงานที่ทำา ด้วยแนวคิดว่าหากพนักงานมีความสุขก็จะสามารถสร้างพลังที่ไร้ขีดจำากัด สามารถสร้างผลงานที่มี
คุณค่าและมุ่งเน้นเป้าหมายเดียวกันเพ่ือสนับสนุนและขับเคล่ือนองค์กรสู่การเติบโตอย่างย่ังยืน ซ่ึงวัฒนธรรมองค์กร
ของบริษัทประกอบด้วยหลัก 3 ประการ ได้แก่

 E  Enjoy  สนุกในงานที่ทำา

 T Target Oriented  มุ่งเน้นเป้าหมาย

 E Energetic   พลังที่ไร้ขีดจำากัด

 และเพ่ือผลักดันให้วัฒนธรรมองค์กรของบริษัทได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทจึงได้นำาหลักการ
ของค่านิยมองค์กร (Core Values) ของบริษัทมาประยุกต์ใช้ร่วมกับวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือสร้างคุณค่าร่วมและ
ยกระดับมาตรฐานการดำาเนินงานให้สามารถสร้างมูลค่าและคุณค่าทางธุรกิจให้กับบริษัท รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรและการทำางานร่วมกันของพนักงานทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้พนักงานเห็นคุณค่าของตนเอง 
รวมถึงบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะนำาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและความยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดย
ค่านิยมองค์กรของบริษัท ได้แก่ 

 E Expertise   ความเชี่ยวชาญในงาน   

 T Teamwork   มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว

 E  Entrepreneurship  จิตสำานึกความเป็นเจ้าของ  

ด้านวัฒนธรรมองค์กร 

 แนวทางการดำาเนินงาน
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 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจและ
มีส่วนสำาคัญในการช่วยผลักดันให้บริษัทสามารถบรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทจึงมุ่งเน้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยสนับสนุนการพัฒนาทักษะ และศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของพนักงานอย่างต่อเน่ือง
ผ่านโครงการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพนักงานทุกระดับทั้งหลักสูตรภายในและ
หลักสูตรภายนอกองค์กร

 บริษัทตระหนักดีว่าการลงทุนในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานไม่เพียงแค่ช่วยสร้างแรงจูงใจใหกับพนักงาน
เท่านั้น แต่ยังเป็นการเสริมสร้างบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ และความสามารถให้กับองค์กรอีกด้วย บริษัทจึงจัดให้มี
โครงการพัฒนาทักษะท่ีหลากหลายและครอบคลุม เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าท้ังในด้านทักษะส่วนบุคคลและเส้นทาง
อาชีพของพนัักงาน ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความพึงพอใจในงานและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้มีแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลกร ดังนี้

 1) ส่งเสริมให้พนักงานใหม่สามารถนำาความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างรวดเร็วจึงกำาหนด
การเรียนรู้ในงาน (On the job Training) ให้พนักงานใหม่ทุกคน โดยจะมีผู้รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงานเป็น
พ่ีเล้ียงในการสอนงานและให้คำาปรึกษาพนักงานใหม่ ให้สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมการทำางานของบริษัท และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับระบบการทำางานของบริษัทได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน อีกท้ังยังสามารถปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน
ได้เป็นอย่างดี เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนบริษัทให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

 2) ส่งเสริมและดำาเนินการจัดอบรมสัมมนาท้ังภายในและภายนอกให้แก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเน่ือง โดยมี
การสำารวจความต้องการฝึกอบรมของแต่ละฝ่ายทุกไตรมาสท่ี 3 ของปี และนำาข้อมูลมาจัดทำาแผนการฝึกอบรมประจำาปี
เพ่ือให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานและความก้าวหน้าในอาชีพของ
แต่ละคน อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางวิสัยทัศน์ของบริษัทอีกด้วย

 3) บริษัทได้นำาค่านิยมหลัก (Core Value) และวัฒนธรรมองค์กร (Culture) มากำาหนดเป็นพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ขององค์กร เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยบริษัทมีการประเมินสมรรถนะ
หลักที่พนักงานแต่ละระดับควรมีและสิ่งที่พนักงานควรพัฒนา โดยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้
สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของบริษัท เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจและการเติบโตของ
ทุกกลุ่มธุรกิจ อันจะนำาไปสู่การเติบโตขององค์กรที่ย่ังยืนต่อไป

ด้านการพัฒนาบุคลากร 

 แนวทางการดำาเนินงาน
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)

หลักเกณฑ์การประเมิน

 บริษัทมีการจัดทำาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน โดยการกำาหนดเป้าหมายของ
ระดับองค์กร (Corporate) ระดับฝ่าย (Department) และระดับบุคคล (Individual) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจขององค์กร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง คือ การประเมินกลางปี (Mid-year 
Review) และการประเมินปลายปี (Year-end Review) เพ่ือให้หัวหน้างานทุกฝ่ายได้ทบทวนผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในฝ่าย และนำาข้อมูลท่ีได้จากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
ต่อองค์กรต่อไป 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) บริษัทจะพิจารณาเป็น 3 ระดับ คือ 

 1. พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท 

 2. พิจารณาจากผลการดำาเนินการระดับฝ่าย 

 3. พิจารณาจากผลการดำาเนินงานระดับบุคคล 

 โดยบริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละระดับ และนำาข้อมูลที่ได้จากระบบการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการพิจารณาการจ่ายเงินพิเศษ (โบนัส) และการปรับขึ้นเงินเดือนให้พนักงาน ตามผล
การดำาเนินงานและผลประกอบการของบริษัท และข้อมูลดังกล่าวยังนำาไปใช้ในการวางแผนการพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan) อีกด้วย

• พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำาหนดไว้และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจของบริษัท

• พิจารณาจากผลการดำาเนินงานระดับฝ่าย เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำาหนดไว้ และสอดคล้องกับเป้าหมาย 
ของบริษัท

• พิจารณาจากผลการดำาเนินงานระดับบุคคล เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำาหนดไว้ และสอดคล้องกับเป้าหมาย 
ระดับฝ่าย
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การสืบทอดตำาแหน่งงาน
 นอกจากการพัฒนาความรู้ความสามารถจากการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ แล้ว บริษัทได้เล็งเห็นถึงความจำาเป็น
และความสำาคัญของการสืบทอดตำาแหน่งของผู้บริหารระดับสูง จึงได้ดำาเนินการจัดทำาแผนการสืบทอดตำาแหน่ง
ของผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำาแหน่งงานจากการทำาระบบประเมินผลการปฏิบัติ
งาน (PMS) โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีความสามารถในระดับสูง (High Performer) และผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กร
ในระดับสูง (High Engagement) รวมถึงมีการประเมินคุณลักษณะที่สำาคัญของตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพ่ือ
จัดทำาแผนการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (Individual Development Plan) ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เพ่ือนำา
มาวางแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคลตามทิศทางการขยายตัวของธุรกิจ และสร้างความพร้อมให้ผู้ที่จะมาสืบทอด
ตำาแหน่งของผู้บริหารระดับสูง เพ่ือให้องค์กรเกิดความมั่นคงต่อไป

 นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) แบบออนไลน์ เพ่ือลดการใช้กระดาษ
และการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบของ Upper Knowledge ซึ่งในระบบ
ดังกล่าว พนักงานสามารถเข้าไปอัพเดทผลการปฏิบัติงานของตัวเองได้ทุกเดือน พร้อมทั้งแนบผลงานของตัว
เองในระบบเพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ และหัวหน้างานสามารถเข้าไปดูผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้ตลอด
เวลา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) กับผู้ใต้บังคับบัญชา และร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประสิทธิผลที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป   

 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานเป็นประเด็นพ้ืนฐานสำาหรับองค์กรต่าง ๆ ใน
การลดโอกาสและป้องกันความเส่ียงของชีวิตและทรัพย์สินของผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรดังกล่าว ท้ังน้ี
ด้วยลักษณะการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ความปลอดภัยถือเป็นองค์ประกอบหลักพ้ืนฐานที่สำาคัญยิ่งในการ
ดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Operational, 
Health and Safety : OHS) ท่ีอาจส่งผลกระทบร้ายแรงท่ีเกิดข้ึนได้ต่อพนักงาน ลูกค้า และชุมชน บริษัทจึงมุ่งม่ัน
ในการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทได้ดำาเนินมาตรการ
เชิงรุกเพ่ือรับรองความปลอดภัยและสวัสดิภาพ ของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึงการดำาเนิน
มาตรการป้องกันต่าง ๆ การจัดฝึกอบรมทางด้านความปลอดภัย รวมทั้งการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย
ภายในองค์กรเพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจและขวัญกำาลังใจของพนักงานในการทำางานกับบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือการป้องกันและลดจำานวนการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยจากการทำางานให้ได้มากที่สุด 

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำางาน
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 ความปลอดภัยในการทำางานของพนักงาน ถือเป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุดของพนักงานทุกคน ทุกระดับ รวมถึง
ผู้มีส่วนร่วมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทกำาหนดให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานของบริษัทอย่างเคร่งครัด ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (มาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย “กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางาน 
บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพ่ือดำาเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565”) และ
กำาหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ซึ่งประกอบด้วยประธานคณะกรรมการความปลอดภัย (นายจ้าง
แต่งตั้ง) กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการทุกระดับ (มาจากการเลือกตั้ง) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การทำางานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการความ
ปลอดภัยมีหน้าที่ในการจัดทำานโยบาย โครงสร้างการบริหารงานความปลอดภัยในการทำางาน สอดส่อง ส่งเสริม 
ผลักดัน และบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย รวมถึงการสร้างวินัย ความตระหนักและให้ความรู้แก่พนักงาน
ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการประสบอันตราย และการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการทำางาน  

 ความปลอดภัยในการทำางานถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในบริษัท ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักงาน
ทุกคนท่ีต้องร่วมใจกันสร้างและธำารงรักษาไว้ซ่ึงสภาพการทำางานท่ีปลอดภัย เพราะทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพยากร
อันมีค่าสูงสุดของบริษัท หากเกิดการบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ หรือเจ็บป่วยจากการทำางาน นอกจากจะสูญเสียเงินทอง
เพ่ือการรักษาพยาบาลแล้วยังทำาให้พนักงานสูญเสียรายได้ อีกท้ังยังทำาให้ครอบครัวและผู้อยู่เบ้ืองหลังได้รับความ
เดือดร้อนอีกด้วย

 บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบและความสำาคัญในด้านนี้ จึงได้จัดทำาคู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางานเพ่ิมเติมอีกฉบับหนึ่ง โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาความปลอดภัยในแง่มุมต่าง ๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำาวันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งกับพนักงานทุกคนเพ่ือสามารถปฏิบัติ
งานด้วยความปลอดภัยและปราศจากอันตรายในการทำางานต่อไป

1. บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำางาน การให้บริการเป็นสิ่งสำาคัญย่ิง ให้ถือเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานทุกคนในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำาหนดอื่น ๆ ที่

 เก่ียวข้องกับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. จัดทำาแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และนำาไปสู่การปฏิบัติ ติดตามผล 
 ทบทวน และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. มุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร โดยการอบรมให้ความรู้ และสร้างจิตสำานึกด้านความปลอดภัย อาชีว
 อนามัย และส่ิงแวดล้อมในการทำางาน
4. ส่งเสริม รณรงค์การจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมี
 ส่วนร่วมของพนักงานทุกคน
5. ให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างพอเพียงและเหมาะสมในการดำาเนินการระบบการจัดการด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาการจัดการระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานให้สอดคล้อง
 กับข้อกำาหนด กฎหมาย มาตรฐานสากล เพ่ือสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ในการทำางานของ
 องค์กร รวมถึงครอบคลุมผู้ให้บริการจากภายนอก เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอน 
 การปฏิบัติงาน

 แนวทางการดำาเนินงาน

 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

 คู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน
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 สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิพ้ืนฐานในความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนพึงได้รับอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม การละเมิด
สิทธิมนุษยชนอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจและภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัทจึงให้ความสำาคัญสูงสุดต่อ
การเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chan) และผู้ร่วม
ธุรกิจ (Joint Venture) โดยการยึดหลักสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามข้อกำาหนดกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล เพ่ือป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน และให้
มั่นใจว่าการดำาเนินธุรกิจของบริษัทปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน

 ผู้บริหารของบริษัทได้ให้ความสำาคัญและสนับสนุนการดำาเนินงาน โดยการจัดสรรงบประมาณการดำาเนินงาน
ด้านความปลอดภัยไว้อย่างเหมาะสม พร้อมกับติดตามตรวจสอบผลการดำาเนินการงานผ่านการประชุมคณะกรรมการ
บริหารเป็นประจำา นอกจากนี้ยังกำาหนดให้ตัวแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นประธานคณะกรรมการความปลอดภัย  เพ่ือ
กำากับดูแลการดำาเนินงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานที่ได้มา
จากการเลือกตั้ง

 กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับพนักงาน และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำาเนิด 
เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติ ตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใด ที่มิได้เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เช่น การ
พิจารณาคัดเลือกสรรหาบุคลากรของกลุ่มบริษัท โดยการประกาศคุณสมบัติไว้อย่างชัดเจน ซึ่งมิได้จำากัดทางด้าน 
เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติ ตระกูล สถานศึกษา แต่จะพิจารณาจากความรู้ความสามารถให้มี
ความเหมาะสมกับตำาแหน่งงานนั้น ๆ เป็นต้น

1. การให้ความเคารพ เป็นธรรม ให้เกียรติ คำานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน รวม
 ถึงเคารพในสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลโดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ
 สัญชาติ ถิ่นกำาเนิด ศาสนา เพศ อายุ สีผิว ภาษา ความเชื่อ การศึกษา เผ่าพันธุ์ ความทุพพลภาพ
 การแสดงความเห็นทางการเมือง ฐานะทางเศรษฐกิจ การเข้าร่วมกลุ่ม หรือสถานะทางสังคมอื่นใด
 ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือเรื่องอื่นใดก็ตาม
2. การใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน

การดำาเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน
3. การสนับสนุนส่งเสริมการดำาเนินการเพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

 บริษัทตระหนักดีว่า การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่มีความสำาคัญต่อความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจ
ที่ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท รวมทั้งกำาหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นเพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติสำาหรับผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติในการดำาเนินงานที่เคารพสิทธิมนุษยชนในทุก
กิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ด้านสิทธิมนุษยชน 

 แนวทางการดำาเนินงาน

 การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง

 คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน : แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน  
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4. การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ทำาความเข้าใจ กำาหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอื่นใด แก่ผู้
 เกี่ยวข้อง ในการดำาเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) ผู้ส่งมอบ
 สินค้าและบริการ (Supplier) ผู้รับเหมา (Contractor) ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture)
  เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคน
 ตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายนี้
5. การสอดส่องดูแลเร่ืองการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระทำาท่ีเข้าข่าย
 ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และ
 ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับ
 บัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำาหนดไว้
6. การให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลท่ีแจ้งเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยใช้มาตรการคุ้มครอง
 ผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่ได้กำาหนดไว้
7. การพัฒนาและดำาเนินกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) อย่าง
 ต่อเน่ือง เพ่ือท่ีจะระบุประเด็นความเส่ียงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน กำาหนดกลุ่มหรือบุคคลท่ีได้รับ
 ผลกระทบ วางแผนและกำาหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน จัดการแก้ไข
 และป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และตรวจสอบติดตามผล โดยจัดให้มีกระบวนการบรรเทา
 ผลกระทบท่ีเหมาะสมในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย
8. การมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบาย
 ด้านสิทธิมนุษยชนน้ี
9. การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการดำาเนินธุรกิจและความเสี่ยงด้าน
 สิทธิมนุษยชน รวมถึงมีการติดตาม รายงานและเผยแพร่ข้อมูลการประเมินผลกระทบและผลการ
 ดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อสาธารณะเพ่ือความโปร่งใส
10. ผู้กระทำาการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นการกระทำาผิดจรรยาบรรณที่ดี จะต้องได้รับการพิจารณา
 ทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำาหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำานั้น
 ผิดกฎหมาย

 ชุมชนและสังคมถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่บริษัทให้ความสำาคัญ และมีพันธกิจในการมุ่งสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีและคุณค่าร่วมกัน บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการดำาเนินธุรกิจที่ยั่งยืนจะต้องดำาเนินการควบคู่ไป
กับการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม นอกจากนี้กิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชนยังส่งผลทางอ้อมต่อกลุ่มบริษัท ใน
การสร้างความตระหนักรู้ขององค์กร (Brand Awareness) ต่อผู้คนในวงกว้างซึ่งเป็นการเพ่ิมคุณค่าทางธุรกิจ
ได้อย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการช่วยเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานอีกทางหนึ่ง

 บริษัทมุ่งม่ันในการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมท้ังท่ีเก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ เพ่ือสร้าง
สมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจกับการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียดังเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ
ที่บริษัทยึดมั่นปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา 25 ปี รวมทั้งให้ความสำาคัญกับการรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยได้
จัดตั้งคณะทำางานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขึ้นเพ่ือช่วยผลักดันการดำาเนินธุรกิจโดยไม่กระทบต่อชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อมทั้งบริเวณพ้ืนที่โดยรอบไซท์งาน พ้ืนที่โดยรอบสำานักงาน และมีการรายงานผลการดำาเนินงานแก่
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัท ตามลำาดับ
 
 ท้ังน้ีบริษัทไม่สนับสนุนกิจกรรมท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ส่ิงท่ีผิดศีลธรรม ผิดจรรยา
บรรณ หรือการไม่เคารพชาติหรือศาสนา และกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

ด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม

 แนวทางการดำาเนินงาน
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 บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับผลตอบแทนพนักงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำาหนด และพิจารณา
ความเหมาะสมตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ความรู้ ความสามารถ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ รวมทั้งมีนโยบายให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่พนักงานและสอดคล้องกับผลการดำาเนินงานทั้งในระยะสั้น ได้แก่ ค่าจ้าง เงินเดือน ค่า
ล่วงเวลา เงินโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัท และระยะยาว ได้แก่ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ และ
ผลตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งเป็นสวัสดิการที่เป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงานในระยะยาว

 นอกจากน้ี บริษัทให้ความสำาคัญต่อการจ้างงาน ด้วยการบริหารจัดการผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม
ต่อพนักงานเพ่ือให้พนักงานมีผลตอบแทนและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ
ที่ต้องการในงานนั้น ๆ รวมถึงการรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ โดยการกระตุ้นและจูงใจให้พนักงาน
ทำางานอย่างมีประสิทธิภาพเต็มความสามารถ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้การแตกต่างทางเพศไม่
ส่งผลต่อการกำาหนดค่าตอบแทนและการเลื่อนตำาแหน่งของพนักงาน 

1. บริษัทได้จัดสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างชัดเจนทั้งในส่วนที่กฎหมายกำาหนด และนอกเหนือจากที่
 กฎหมายกำาหนด รวมท้ังเงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ หากเกิดกรณีพนักงานเจ็บป่วยฉุกเฉิน ได้แก่

   
  -  ประกันสังคม     -  การดูแลรักษาพยาบาล 
  -  การตรวจสุขภาพประจำาปี   -  ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ 
  -  เงินช่วยเหลือการสมรส   -  เงินรับขวัญบุตรแรกเกิด 
  -  เงินช่วยเหลือการเสียชีวิตของ
     บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร 
 

2. บริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานเก็บออมเงินผ่านกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึง
 ความสำาคัญในชีวิตของพนักงานช่วงหลังเกษียณอายุ ออกจากงาน ทุพพลภาพ และเพ่ือเป็นหลัก
 ประกันให้แก่ครอบครัวของพนักงาน การคัดเลือกผู้จัดการกองทุนสำารองเล้ียงชีพ บริษัทสนับสนุนให้
 คณะกรรมการกองทุนสำารองเล้ียงชีพคัดเลือกผู้จัดการกองทุนท่ีปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน 
 (Investment Governance Code : I Code) และเป็นผู้จัดการกองทุนท่ีบริหารการลงทุนอย่างรับผิด
 ชอบ โดยคำานึงถึงส่ิงแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดี (Environmental, 
 Social, and Governance : ESG) อันจะนำาไปสู่การบริหารการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำานึง
 ถึงผลตอบแทน และประโยชน์สูงสุดของสมาชิกกองทุนสำารองเลี้ยงชีพในระยะยาวเป็นสำาคัญ โดยได้
 จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟนัด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ภายใต้การจัดการ
 ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำากัด เป็นสวัสดิการให้พนักงาน โดยพนักงานที่
 มีอายุ 1 ปีขึ้นไปสามารถสะสมเงินเข้ากองทุนได้ 2% ต่อเดือน และบริษัทจะสมทบให้อีก 2% ตลอด
 อายุงาน โดยเงินสะสมดังกล่าวบริษัทจะนำาไปลงทุนในตราสารหนี้ และลงทุนในตราสารทุนผ่านบริษัท
 หลักทรัพย์จัดการกองทุน ซ่ึงจะได้ผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมทบมาเฉล่ียคืนให้แก่พนักงาน
 ตามสัดส่วนของเงินท่ีแต่ละคนมีอยู่ในกองทุน โดยสัดส่วนพนักงานท่ีเข้าร่วมกองทุนสำารองเล้ียงชีพ
 เม่ือเทียบกับจำานวนพนักงานทั้งหมดคิดเป็น 69.35%

ด้านการดูแลพนักงาน

 ผลการดำาเนินงาน
 การบริหารผลตอบแทนพนักงาน 

 การบริหารสวัสดิการ

3.4.2  ผลการดำาเนินงานด้านสังคม
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 บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมายด้านแรงงาน และข้อกำาหนดท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงกำาหนดข้อบังคับ
ในการทำางาน และกฎระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติของกฎหมาย เพ่ือเป็นกรอบในการ
ทำางานของบุคลากร รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายเพ่ือปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 
บริษัทไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมาย ทั้งในเร่ืองแรงงาน และการบังคับใช้แรงงานเด็กแต่อย่างใด  

 ในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ได้ให้ความสำาคัญกับการรักษาพนักงานที่มีคุณค่าไว้มากขึ้น และสิ่งที่สำาคัญที่
อย่างหนึ่งที่สามารถทำาได้คือการสำารวจว่า ทุกวันนี้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรเพียงใด และรู้สึกอย่างไรต่อ
องค์กร  โดยบริษัทได้จัดให้มีการสำารวจระดับความผูกพันต่อองค์กร (ETE Engagement Survey) เป็นประจำา
ทุกปี เพ่ือนำาผลสำารวจไปใช้ในการพัฒนาระบบบริหาร พัฒนางานด้านสวัสดิการ และสภาพแวดล้อมในการทำางาน  
ให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทำางานและมีความผูกพันต่อองค์กร เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำาคัญที่จะ
ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่ตั้งไว้  เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาองค์กรต่อไป ซึ่ง
การสำารวจระดับความผูกพันต่อองค์กรในปี 2565 ประกอบไปด้วย 3 มิติ ได้แก่ 
 
 มิติท่ี 1  Core Value ประกอบด้วยมิติย่อย 3 ด้าน คือ Expertise Teamwork และ Entrepreneurship 
 มิติท่ี 2 Culture ประกอบด้วยมิติย่อย 3 ด้าน คือ Enjoy Target-Oriented และ Energy
 มิติท่ี 3  ความรู้สึกนึกคิดของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร ประกอบด้วยมิติย่อย 3 ด้าน คือ Say Stay และ Strive

 โดยผลการสำารวจระดับความผูกพันต่อองค์กรในปี 2565  มีพนักงานร่วมแสดงความคิดเห็นในแบบสำารวจ
ความผูกพันต่อองค์กร จำานวนร้อยละ 89.52 จากพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท โดยคะแนนความผูกพันต่อ
องค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 78.37

 สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องมาจาก
ปี 2564  และในช่วงท่ีเกิดการระบาดอย่างรุนแรงในช่วงเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้
กำาหนดมาตรการ ต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ดังนี้

• จัดให้มีการตรวจคัดกรองโควิด-19 ของพนักงานทุกคนด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ 
• การตรวจคัดกรอง ATK สำาหรับบุคคลภายนอกและกลุ่มเสี่ยงอยู่เสมอ  
• กำาหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานมีการ
 ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
• รณรงค์ให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพ่ือ
 ลดความเส่ียงในการติดเชื้อ 
• จัดวางแอลกอฮอล์ไว้ในหลายจุดของสำานักงาน และจัดให้มีการพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในพ้ีนท่ีสำานักงาน
 เป็นประจำา เพ่ือให้ม่ันใจว่าพนักงานจะมีความปลอดภัยเมื่ออยู่ในสำานักงาน 
• ปรับขั้นตอนและกระบวนการทำางานให้มีความคล่องตัวและเอื้อต่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำางาน
• สนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ในการประชุมภายใน
 องค์กร เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะทำางานต่าง ๆ เพ่ือลด
 การรวมตัวทางสังคมภายในบริษัท

 การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

 ความผูกพันต่อองค์กร

 การบริหารบุคคลากรในสถานการณ์โควิด-19
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 อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนกันยายน 2565 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศการยกเลิกโควิด-19 จาก
การเป็นโรคติดต่ออันตรายและกำาหนดให้เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
ทั่วโลกมีแนวโน้มจำานวนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตลดลง และการแพร่ระบาดและความรุนแรง
ของโรคในต่างประเทศมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับจำานวนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศมีจำานวนเพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน และประชาชนในประเทศได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในระดับความครอบคลุมสูง
ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันโรคเพ่ิมขึ้น จึงสมควรปรับมาตรการทางกฎหมายให้สอดคล้องกับการผ่อนคลาย
มาตรการต่าง ๆ  ในประเทศ อีกทั้งมีการประกาศยกเลิกการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยให้การสวมหน้ากาก
เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ 

 บริษัทจึงประกาศยกเลิกนโยบายการปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work from Home) และประกาศผ่อนคลายมาตรการ
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข โดยอนุญาตให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเช้ือ
(เสี่ยงสูง) ไม่ต้องกักตัว และสามารถเข้ามาทำางานในสำานักงานได้ แต่ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้น
ระยะห่างกับผู้อื่น ซึ่งแนวทางดังกล่าวมิได้ส่งผลกระทบกับการปฏิบัติงานของพนักงานแต่อย่างใด

 บริษัทได้นำาหลักการเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (Culture & Motto) และค่านิยมองค์กร (Core Values)  
เพ่ือกำาหนดเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร โดยสอดแทรกแนวคิดของวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยม
องค์กรในทุกกิจกรรมและการดำาเนินงานของบริษัท อีกท้ังยังนำาหลักการของวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมองค์กร
มาเป็นแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่ และส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เพ่ือนำาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป  

 ในปี 2565 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ดำาเนินงานด้านการฝึกอบรมพนักงาน โดยดำาเนินการสำารวจความต้องการ
ฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ จากทุกส่วนงาน ซึ่งจะเริ่มดำาเนินการสำารวจความต้องการฝึกอบรมในไตรมาสที่ 3 ของ
ทุกปี และรวบรวมข้อมูลที่ผู้บริหารของแต่ละฝ่ายนำาเสนอมา เพ่ือจัดทำาหลักสูตรการอบรมและแผนการฝึกอบรม
ประจำาปีต่อไป

 สำาหรับหลักสูตรการฝึกอบรมหลักในปี 2565  บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาตามสมรรถนะผู้นำา (Leadership 
Competency) เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของหัวหน้างานที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำาเนินธุรกิจของ
บริษัทให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติงานหลักสูตร “SOAR Analysis for Strategic 
Management and OKRs & Goal Setting Workshop” สำาหรับพนักงานในระดับผู้จัดการ ผู้อำานวยการ และผู้
บริหารของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มตำาแหน่งที่เป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด  รวมทั้งมีการจัดอบรมหลักสูตร “Essential Mindset for Leader” เพ่ือสร้างกรอบความคิด
เชิงเติบโต (Growth Mindset) หรือวิธีคิดท่ีเชื่อว่าทักษะและความรู้ความสามารถสามารถพัฒนาได้ผ่านการเรียนรู้
และการพยายามฝึกฝน โดยจัดหลักสูตรให้สำาหรับผู้จัดการและผู้อำานวยการของทุกกลุ่มงาน 

ด้านวัฒนธรรมองค์กร 

ด้านการพัฒนาบุคลากร 

 ผลการดำาเนินงาน

 ผลการดำาเนินงาน

 การฝึกอบรมพนักงาน



135

ETE ONE REPORT 2022

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติงานหลักสูตร
“SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting Workshop”

 นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทได้มีการปรับรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน (Hybrid) โดยผสมผสาน
การฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ให้สอดกับการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งปฏิบัติงานในหลายพ้ืนที่ 
ทั้งที่สำานักงานใหญ่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำานักงานสาขา กรุงเทพมหานคร และพนักงานที่ปฏิบัติงานที่ไซต์งาน
ต่างจังหวัด เน่ืองจากปัจจุบันเทคโนโลยีเอ้ืออำานวยให้พนักงานท่ีปฏิบัติงานในหลากหลายพ้ืนท่ีสามารถเข้าฝึกอบรม
ร่วมกันได้โดยไม่ต้องเดินทางมาพบกัน   
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การจัดหลักสูตรอบรมสำาหรับพนักงาน ในปี 2565
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การฝึกอบรมของพนักงานประจำาของกลุ่มบริษัท ประจำาปี 2565

  จำานวนการฝึกอบรมของพนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsource) ประจำาปี 2565

 • ข้อมูลชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงาน 42,519.50 ชั่วโมง
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 บริษัทมุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และปกป้องสิ่งแวดล้อมในการทำางาน
ในระดับสากล เพ่ือพนักงานทุกคน รวมถึงลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่อและบุคคลภายนอก ที่เข้ามาปฏิบัติงานในบริษัท
ให้ได้รับความปลอดภัยภายใต้สภาพแวดล้อมการทำางานที่ดีและเหมาะสม โดยมีแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นหลักในการดำาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือสนับสนุน
พนักงานให้เข้าใจ ตระหนัก และปฏิบัติงานให้สอดคล้องและมีการดำาเนินการด้วยความปลอดภัยอย่างจริงจัง  

 บริษัทให้ความสำาคัญอย่างย่ิงในการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับพนักงาน และการปลูกฝังวัฒนธรรม
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับผ่านนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดจำานวนการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานให้เป็นศูนย์ (Zero 
Accident) และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวบริษัทได้กำาหนดกระบวนการและกิจกรรมในการทำางานให้ครอบคลุม
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยมีสาระสำาคัญสรุปได้ดังนี้

1. จัดทำาแผนการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยประจำาปี
2. จัดทำาทะเบียนรายงานการประสบเหตุของคนงานประจำาปี
3. จัดทำาแบบตรวจความปลอดภัยในการทำางาน
4. จัดทำาแผนรับเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัย พร้อมทั้งจำาลองสถานการณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัย
5. จัดทำาแผนรับเหตุฉุกเฉินด้านอุบัติภัย (น้ำาท่วม)
6. จัดทำาแผนการจัดการระบบงานด้านความปลอดภัยในการทำางานก่อสร้าง
7. การรายงานอุบัติเหตุในงาน นอกงาน และการเจ็บป่วยด้วยโรคเนื่องจากการทำางาน
8. การช้ีบ่งอันตรายและการประเมินความเส่ียงในการทำางาน รวมถึงการวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย
9. การรายงานและการสอบสวนเหตุการณ์ผิดปกติหรืออุบัติเหตุ
10. การส่งเสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน โดยการตรวจวัดปัญหาสภาพแวดล้อมในการทำางานประจำาปี
 เป็นการตรวจปัจจัยเสี่ยงของสภาพแวดล้อมที่พนักงานอาจจะได้รับการสัมผัส ได้แก่ แสงสว่าง 
 เพ่ือหาปริมาณท่ีพนักงานสัมผัสไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่กำาหนด 
11. การตรวจสอบความปลอดภัยภายในพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ของบริษัท 
12. การรายงานการสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุ/อุบัติการณ์เบื้องต้น
13. การรายงานการสนทนาความปลอดภัยในการทำางาน Safety Talk
14. การตรวจเช็คและประเมินสภาพการใช้งานของอุปกรณ์การทำางานต่าง ๆ เพ่ือป้องกันอันตรายส่วน
 บุคคล
15. การสำารวจพ้ืนท่ีในอาคารสำานักงานในจุดเส่ียงท่ีจะเกิดอันตรายจากการทำางานและอัคคีภัย และดำาเนิน
 การปรับปรุงโดยการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และม ี
 การตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเป็นประจำา
16. การอบรมพนักงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยบริษัทได้จัดให้มีการอบรมดับเพลิง
 เบื้องต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นประจำาทุกปี เพ่ือให้พนักงานทุกคนมีความพร้อมในการ
 รับมือกับเหตุฉุกเฉิน และเรียนรู้ทักษะที่จำาเป็นในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การปฏิบัติตนอย่างถูก
 ต้องเพ่ือความปลอดภัยขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำางาน

 ผลการดำาเนินงาน

 การดำาเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทำางานของพนักงานกลุ่มบริษัท

 ทั้งนี้ จากผลการติดตามการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทสำาหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 บริษัทได้
สอบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้น โดยได้เพ่ิมมาตรการและความเคร่งครัดในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดกระบวนการแก้ไข 
ปรับปรุง และป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำา  ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิตจากการ
ทำางาน และความเสียหายของสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์ รวมถึงการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่าง
ยั่งยืนในอนาคตต่อไป

 บริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เพ่ือจัดการควบคุม ตอบสนอง
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้บาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงาน รวมถึงลูกค้า ผู้ที่เข้ามาติดต่อ อันจะเป็นการ
ป้องกันผลกระทบต่อชีวิต ลดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันความเสียหาย
อันอาจจะเกิดต่ออาคารสถานที่  
 ในปี 2565 บริษัทได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม “การฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟขั้นต้นและการซ้อมหนีไฟ 
ประจำาปี 2565” โดยจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 สำาหรับพนักงานสำานักงานสาขา กรุงเทพมหานคร 
และสำานักงานใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งถือเป็นหลักสูตรด้านความปลอดภัยที่บริษัทได้จัดขึ้นอย่างเป็นประจำา
ทุกปี โดยเชิญวิทยากรผู้ชำานาญการและมีประสบการณ์จากห้างหุ้นส่วนจำากัด แบท ไฟร์ เทรนนิ่ง เซอร์วิส
มาถ่ายทอดความรู้และทักษะในการอบรมครั้งนี้ เพ่ือให้ความรู้รวมถึงการสาธิตการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
ขั้นต้นแก่พนักงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ทั้งพนักงานเข้าใหม่ และพนักงานเก่าที่จำาเป็นต้องรับการทบทวนใหม่ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องในการปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ดังน้ี

 1.  เพ่ือให้สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อกำาหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำาเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ในสถานประกอบ
การเพ่ือความปลอดภัยของลูกจ้างในการทำางาน จัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงข้ันต้นจากหน่วยงาน
ที่ทางราชการกำาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำานวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการ

 2.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำาความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำาวัน เพ่ือให้รู้จักวิธีการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี

 3.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นกำาลังสำาคัญของสถานประกอบการ ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้น
และ ขั้นรุนแรงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดการสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

 การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน
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 นอกจากการดูแลให้เกิดอาชีวอนามัย และความปลอดภัยแก่พนักงาน ลูกค้า และผู้ท่ีเข้ามาติดต่อของบริษัทแล้ว
บริษัทยังส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับเหมาที่ร่วมทำาธุรกิจ
ร่วมกับบริษัท รวมถึงจัดให้มีการเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์
ในการใช้งานของงานโครงการก่อสร้างที่ไซต์งานโดย จป.วิชาชีพของบริษัทก่อนเริ่มงานโครงการก่อสร้างในแต่ละ
คร้ังอย่างสม่ำาเสมอ ภายใต้กิจกรรม “Satety Week” เพ่ือเสริมสร้างกระบนการทำางานที่ปลอดภัยให้กับผู้รับเหมา
ที่ร่วมงานกับบริษัท และรับทราบข้อกำาหนด นโยบาย กฎระเบียบด้านความปลอดภัย เพ่ือให้ผู้รับเหมาเกิดความ
ตระหนักถึงการจัดการด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยท่ีดีอันจะช่วยลดความเส่ียงจากการชะลอตัวของธุรกิจ
อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

 ความปลอดภัยในการทำางานของผู้รับเหมา

รูปภาพการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟขั้นต้นและการซ้อมหนีไฟ ประจำาปี 2565



141

ETE ONE REPORT 2022

 1. ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น ประจำาปี 2565 การจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 2. กิจกรรมตรวจสภาพแวดล้อมในการทำางาน เป็นการตรวจปัจจัยเสี่ยงของสภาพแวดล้อมที่พนักงาน
  อาจจะได้รับการสัมผัส ได้แก่ แสงสว่าง

 3. กิจกรรมการตรวจสอบความปลอดภัยพ้ืนท่ีปฏิบัติงานโครงการโรงไฟฟา้ชีวมวล จังหวัดอุบลราชธานี

 4. กิจกรรมการตรวจสอบความปลอดภัย ธุรกิจวิศวกรรม โครงการ SOLAR ROOFTOP PROJECT

 5. กิจกรรมการตรวจสอบความปลอดภัยพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ธุรกิจวิศวกรรม โครงการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดิน
  1 จังหวัด 1 ถนน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เขตพ้ืนที่ กฟน.2 (จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดสุโขทัย และ
  จังหวัดพิจิตร)

 ภาพรวมกิจกรรมและการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำางาน 
 ในปี 2565
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 6. กิจกรรม Safety Talk ออนไลน์ เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการทำางานที่ปลอดภัยให้กับผู้รับเหมาท่ีร่วมงาน
  กับบริษัท และรับทราบข้อกำาหนด นโยบาย กฎระเบียบด้านความปลอดภัย

 7. กิจกรรมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานให้แก่พนักงาน
  เข้าใหม่ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
  พ.ศ. 2554 ตามมาตรา 16               

 8. กิจกรรมอบรมทบทวนความปลอดภัยหลักสูตรดับเพลิงข้ันต้น และอพยพหนีไฟ เพ่ือให้พนักงานท่ีควบคุม
  โรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดสระก้ว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดตราด เพ่ือให้มีความ
  รู้ความเข้าใจหลักการของไฟ สาเหตุของเพลิงไหม้ และวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างถูกต้องถูกวิธี

โครงสร้างและความรับผิดชอบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน

 นอกจากน้ี บริษัทได้กำาหนดโครงสร้างและความรับผิดชอบการบริหารจัดการและการทำางาน ให้ถูกต้องตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 บริษัทให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และพัฒนาให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำา
คู่มือจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct : SCOC) ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางผลักดันให้คู่ค้าให้ปฏิบัติ
ตามและเป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวปฏิบัติและวัฒนธรรมของบริษัท โดยมุ่งหวังความร่วมมือจากคู่ค้าในการ
ดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 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

 การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
 จากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำาไปตามระเบียบบริษัท
 หรือตามกฎหมาย
3. บริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากลและการทุจริต
4. พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำาการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำา

 ต่อผู้อื่นบนพ้ืนฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่ายกายและจิตใจ

 นอกจากนี้ บริษัทยังมีการกำากับดูแลระบบการบริหารและดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริตคอร์รัปชั่น  โดยมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.) และผู้ตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระและมี
ความโปร่งใส  เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าบริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งที่ได้กำาหนดไว้ในกฎหมายและที่บริษัท
ได้กำาหนดนโยบายขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และ/หรือคู่ค้า เป็นต้น

 ในปี 2565 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนจากการดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญ
จากผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงไม่มีการรายงานด้านการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนจากทั้งคู่ค้า ผู้รับเหมา และจากลูกค้า 
ตลอดจนไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายทั้งในเรื่องแรงงาน การบังคับใช้แรงงานเด็ก อีกทั้งมีเจตนารมณ์อันแน่ว
แน่เพ่ือขจัดภัยคุกคาม

 ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทดำาเนินกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคมผ่านโครงการต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น
กิจกรรมด้านหลัก ๆ ดังนี้

• ร่วมสนับสนุนโครงการปันน้ำาใจให้ทุนการศึกษาแด่น้องผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน Police
 Sun Time โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนแวนชั่น อำาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

• สนับสนุนกิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษาให้แก่โรงเรียนในอำาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
• ร่วมบุญสร้างถวายเสนาสนะแก่พระภิกษุสงฆ์ และถวายผ้าป่าต่อเติมศาลาการเปรียญ ให้แก่วัดในอำาเภอ    

 อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ด้านสิทธิมนุษยชน 

ด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม

 ผลการดำาเนินงาน

 ผลการดำาเนินงาน

 กิจกรรมด้านการศึกษาและศาสนา
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• บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำาปี ในปี 2565 ท้ังท่ีสำานักงานใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใน
 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โดยใช้สถานพยาบาล คือ บริษัท วิภาวดี การแพทย์และสุขภาพ จำากัด และ
 สำานักงานสาขา กรุงเทพมหานคร ได้จัดขึ้นในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โดยใช้สถานพยาบาล คือ 
 โรงพยาบาลลาดพร้าว ซึ่งโปรแกรมตรวจสุขภาพจะครอบคลุมตามกฎหมาย และมีการจัดโปรแกรมเพ่ิม
 เติมให้พนักงานตามช่วงอายุ และเพศที่มีความเส่ียง ทั้งน้ีบริษัทได้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานตาม
 ปัจจัยเส่ียงครบถ้วนร้อยละ 100

 กิจกรรมด้านสุขภาพ

การตรวจสุขภาพพนักงานประจำาปีในปี 2565 สำานักงานใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การตรวจสุขภาพพนักงานประจำาปีในปี 2565 สำานักงานสาขา กรุงเทพมหานคร
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• มาตรการเพ่ือป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) และการแพร่ระบาดภายในสำานักงาน      
 โดยการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ทั่วบริเวณภายในสำานักงาน และการตรวจ ATK ให้กับพนักงานในทุกวัน 
 จันทร์ก่อนเข้าปฏิบัติงานในสำานักงานในช่วงที่โควิด-19 ยังมีการแพร่ระบายในวงกว้าง

• การติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) ณ สำานักงานใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือช่วยลดการใช้
 ไฟฟา้ และเพ่ิมพลังงานสะอาด เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

• กิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมออกซิเจนให้กับชุมชน สำานักงานใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

• กิจกรรม Big Cleaning เพ่ิมพ้ืนท่ีในการทำางาน และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีควบคู่ไปกับความปลอดภัย

 กิจกรรมด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม
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• การปลูกป่าแปลงสาธิต (Experimental Plant) เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับชุมชน และปลูกป่าแปลง
 สาธิตเพ่ือนำาผลิตผลมาใช้กับโรงไม้สับของบริษัท โดยดำาเนินการที่อำาเภอน้ำายืน จังหวัดอุบลราชธานี

• กิจกรรมวันสงกรานต์ บริษัทได้จัดให้มีการทำาบุญใส่บาตร สรงน้ำาพระรับพรเพ่ือเป็นสิริมงคล เพ่ือ
 สืบสานประเพณีไทย และสร้างขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม
 อันดีและความสามัคคีร่วมกัน

• ให้การสนับสนุนทีมฟุตบอลอาวุโสเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลการกุศล จีพาทธ์ สัมพันธ์ “คุณคือผู้ให้”

 กิจกรรมนันทนาการประจำาปี
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• กิจกรรมวันคริสมาสต์ แอนด์ แฮปป้ีนิวเยียร์ เป็นกิจกรรมที่ส่งมอบความสุข ความสนุกให้แก่ผู้บริหาร
 และพนักงาน โดยในปี 2565 บริษัทได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นข้าวกล่อง Box Set อาหารไทย และ
 จัดทำาเมนูสำาหรับชาวมุสลิมไว้เฉพาะ พร้อมกับ Box Set ผลไม้ และน้ำาอัดลมกระป๋องแช่เย็นช่ำา สำาหรับ
 รับประทานปิดท้ายในช่วงกลางวัน ในช่วงเย็นยังมีการจัดเลี้ยงอาหารเย็นทั้งประเภทอาหารอีสาน มา
 พร้อมกับซูชิ Box Set ปิดท้ายด้วยมะม่วงน้ำาปลาหวานเสิร์ฟพร้อมกับลูกช้ินทอด และลูกช้ินป้ิง โดยการ
 เข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ีมีการขอความร่วมมือให้ทุกท่านตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงานเพ่ือควบคุมความเส่ียง
 ในการเกิดคลัสเตอร์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย  ในงานน้ีมีกิจกรรม
 สร้างรอยย้ิม เสียงหัวเราะ และให้ลุ้นระทึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเล่นเกมส์โดยร่วมสนุกตอบคำาถาม
 ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โหวตขวัญใจ ETE และการแต่งกายดีเด่น รวมถึงกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยคือ
 การจับแจกรางวัล ซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลกลับบ้านไปอย่างแน่นนอน อีกทั้งยังได้ลุ้นรับรางวัล
 พิเศษจากผู้บริหารอีกมากมาย
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4. การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ  
 (Management Discussion and Analysis : MD&A)

รายได้

ผลการดำาเนินงานสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำาไรสุทธิสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำานวน 23.68 ล้านบาท ลดลง
จำานวน 2.33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.97 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำาไรสุทธิจำานวน 
26.01 ล้านบาท ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้

 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำานวน 1,257.97 ล้านบาท ลดลง
จำานวน 122.81 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.89 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ที่มีรายได้รวมจำานวน 1,380.79 ล้านบาท 
ส่งผลให้กำาไรขั้นต้นรวมสำาหรับปี มีจำานวน 156.50 ล้านบาท ลดลง 43.15 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.61 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า

1. รายได้จากงานบริการด้านวิศวกรรม สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำานวน 411.40 ล้านบาท
 ลดลงจำานวน 39.23 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.70 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีรายได้จำานวน 450.62 
 ล้านบาท เนื่องจากปี 2564 มีโครงการที่ถึงกำาหนดส่งมอบงานตามสัญญามากกว่าปี 2565
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ต้นทุนทางการเงิน

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำานวน 112.62 ล้านบาท ลดลง
จำานวน 23.08 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.96 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร จำานวน 135.70 ล้านบาท เนื่องมาจากปี 2564 มีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์จากเหตุการณ์
ความเสียหายในอุปกรณ์ท่ีใช้แปลงกระแสไฟฟา้ ของธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ในขณะท่ีปี 2565
ไม่มีรายการดังกล่าว และบริษัทมีมาตรการในการลดและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในสำานักงาน จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารในปี 2565 โดยรวมลดลง

 ต้นทุนทางการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำานวน 25.93 ล้านบาท ลดลงจำานวน 10.70 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.21 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีต้นทุนทางการเงินจำานวน 36.64 ล้านบาท เนื่องมา
จากมีการทยอยชำาระหนี้สินระยะยาวจากโครงการพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์

2. รายได้จากงานบริการด้านบริหารจัดการ สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 มีจำานวน 698.60 ล้านบาท
  ลดลงจำานวน 84.03 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.74 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีรายได้จำานวน 782.63 
 ล้านบาท เนื่องจากฝ่ายบริหารพิจารณาเลือกรับงานที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะถูกชะลอหรือยกเลิกงบประมาณ
 โครงการในอนาคต
3. รายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 มีจำานวน 134.74
 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจำานวน 3.65 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.79 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีรายได้จำานวน 
 131.09 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาส 4 ปี 2565 บริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟา้
 จากชีวมวล ซ่ึง COD เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2565 และบริษัทยังคงมุ่งเน้นการบำารุงรักษาระบบโรงไฟฟา้
 พลังงานแสงอาทิตย์ในแต่ละพ้ืนท่ีอย่างสม่ำาเสมอทำาให้สามารถรักษาเสถียรภาพด้านกำาลังการผลิตกระแส
 ไฟฟา้อย่างต่อเน่ือง
4. รายได้จากการขายสินค้าและบริการอ่ืนๆ สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 มีจำานวน 13.24 ล้านบาท
 ลดลง 3.22 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
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สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำานวน 2,138.42 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก
สิ้นปี 2564 จำานวน 272.98 ล้านบาท เนื่องจากเหตุผลหลักดังต่อไปนี้

• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น มีจำานวน 307.99 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปี 2564 จำานวน 88.22 ล้านบาท
  จากลูกหนี้การค้าจากงานบริการด้านวิศวกรรมเพ่ิมขึ้น
• สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา มีจำานวน 346.75 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2564 จำานวน 160.73 ล้านบาท
  จากงานเสร็จรอวางบิลของงานบริการด้านวิศวกรรมที่เพ่ิมขึ้น
• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีจำานวน 1,093.55 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปี 2564 จำานวน 56.14 ล้านบาท 
  เน่ืองจากการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟา้จากชีวมวล และลดลงในระหว่างงวดเน่ืองจากการคำานวณค่าเส่ือม
  ราคา
• สินค้าคงเหลือ มีจำานวน 60.84 ล้านบาท ลดลงจากส้ินปี 2564 จำานวน 52.98 ล้านบาท เน่ืองจากการนำา
  ไปติดตั้งในโครงการของธุรกิจบริการด้านวิศวกรรม

 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำานวน 1,231.51 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปี
2564 จำานวน 251.57 ล้านบาท เนื่องจากเหตุผลหลักดังต่อไปนี้

• เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีจำานวน 475.31 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก
  สิ้นปี 2564 จำานวน  231.65 ล้านบาท 
• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น มีจำานวน 223.45 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปี 2564 จำานวน 75.33 ล้านบาท 
  มาจากการเพ่ิมขึ้นของเจ้าหน้ีการค้าและต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
• หนี้สินที่เกิดจากสัญญา มีจำานวน 37.61 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปี 2564 จำานวน 32.58 ล้านบาท
  เนื่องจากบริษัทรับงานโครงการเกิดใหม่และมีการรับเงินโครงการตามสัญญา
• เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีจำานวน 415.76 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2564 จำานวน 86.78 
  ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างงวดมีการจ่ายชำาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำาหนดชำาระตามเงื่อนไขปกติ

 บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำานวน 906.91 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 
ณ วันที่31 ธันวาคม 2564 จำานวน 21.41 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างงวดกลุ่มบริษัทมีกำาไรสุทธิเพ่ิมขึ้น ทำาให้
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้นตามจำานวนดังกล่าว
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทย่อย ที่มีจำานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อ
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำาคัญ

• บริษัทไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอ่ืน

• บริษัทไม่มีการดำาเนินงานเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวน้ี

5.1 ข้อมูลทั่วไป

5.2 ข้อพิพาททางกฎหมาย

5.3 ตลาดรอง

5.4 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำา (เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหนี้)



152

ETE ONE REPORT 2022

การกำากับดูแลกิจการ
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6. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ

หมวดท่ี 1
การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำาองค์กรท่ี
สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน 

หมวดที่ 2
การกำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการที่เป็นไปเพ่ือความย่ังยืน

 บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจตามหลักการ
กำากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทเป็น
องค์กรที่ดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน มุ่งเน้นการสร้าง
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีคุณธรรมในการดำาเนินธุรกิจ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการจัดทำานโยบาย       
การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สอดคล้องตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียนของสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลัก
เกณฑ์ว่าด้วยหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสากล (ASEAN CG Scorecard) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจสำาหรับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และกำาหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเป็นประจำาทุกปี เพ่ือให้
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดำาเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง

 โดยบริษัทได้เผยแพร่แนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และ
บริษัทร่วมยึดเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมหลักปฏิบัติ 8 หมวด ดังนี้

 การดำาเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำาคัญในฐานะผู้นำาองค์กรท่ีจะสร้างคุณค่าและ การเติบโต
ให้กิจการอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปฏิบัติดังนี้
 1.1 บทบาทและความรับผิดชอบในฐานะการเป็นผู้นำาองค์กร
 1.2 การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
 1.3 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเพ่ือให้การดำาเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 1.4 การกำาหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ ฝ่ายจัดการ
  อย่างชัดเจน 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อการกำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
ให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์การ
บริการ และขยายธุรกิจพลังงานทดแทน เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อน
ธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน”
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หมวดที่ 3
การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

หมวดที่ 5
การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หมวดที่ 6
การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หมวดที่ 4
การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

 คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหัวใจสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ 
ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำา มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ การแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทจึงเป็นหลักสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่
บริษัท  โดยคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส รอบคอบระมัดระวัง และเข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมาย ข้อกำาหนด กฎเกณฑ์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลัก
การกำากับดูแลกิจการที่ดี ไม่กระทำาการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท เพ่ือให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเกิด
ความม่ันใจ

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท จึงสนับสนุนให้
ฝ่ายจัดการสรรหาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างประโยชน์ต่อสังคม การใช้งาน
ของลูกค้าควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการทำางานใน
องค์กร โดยจัดให้มีกรอบการกำากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรตามความเหมาะสม เพ่ือ
พัฒนากระบวนการดำาเนินงาน และบริหารความเสี่ยงของกิจการ เพ่ือให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักของกิจการได้อย่างยั่งยืน

 คณะกรรมการบริษัททำาหน้าท่ีกำากับดูแลให้ม่ันใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีจะทำา
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดำาเนินการและกำากับดูแลให้การสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหาร
 ระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำาเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายของ
 องค์กร

2. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากำาหนดรูปแบบ และ
 หลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

3. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการทำาความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบ
 ต่อการบริหารงานของกิจการและอำานาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ เพ่ือมิให้เป็นอุปสรรคต่อการ
 ปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ
 อย่างเหมาะสม

4. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอำานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
 ระบบการกำากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึงผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท เพ่ือให้มีการปรับปรุงการ
 ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
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หมวดที่ 7
การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หมวดที่ 8
การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยข้อมูล คุณภาพของข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูล
อย่างชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสม่ำาเสมอทั้งด้านบวกและด้านลบเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัทเกิดความมั่นใจ และได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อกำาหนดกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานของ
รัฐท่ีเกี่ยวข้อง

 บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ   เพ่ือสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นว่าจะไม่กระทำาการใด ๆ  ที่จะเป็นการละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามที่กำาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงบริษัทจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิข้ันพ้ืนฐานของตนอย่างเต็มท่ี โดยมีสำานักงานเลขานุการ
บริษัททำาหน้าที่ประสานงานดูแลและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเท่าเทียมกัน

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการให้บริษัทดำาเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย โดยคณะกรรมการของบริษัท
ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้
บริหารระดับสูงวางแผนการดำาเนินงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว ตลอดจนกำาหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง 
การกำากับดูแลกิจการ การตรวจสอบและการประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
บริหารให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างอิสระ

 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ 
ทั้งในเรื่ององค์ประกอบ คุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จำานวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจ สัดส่วน
กรรมการอิสระ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำาหนดไว้  โดยมีการกำาหนดหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการบริษัท
ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้
บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีองค์ประกอบที่สำาคัญ ดังนี้ 

 1.  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีจำานวนกรรมการท่ีเหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการ
บริษัทไม่น้อยกว่า 10 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารจำานวน 5 ท่าน
รวมกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ซึ่งมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งท่านมีประสบการณ์ด้านบัญชี
และการเงิน
 2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Executive Director) ในจำานวนนี้มี
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 



156

ETE ONE REPORT 2022

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำากับดูแลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลาก
หลายทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุที่จำาเป็นต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยมีคุณสมบัติที่สำาคัญด้งน้ี

 1. กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ในการดำาเนินธุรกิจ 
และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
 2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ัง
ต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
ตามที่คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำาหนด
 3. กรรมการบริษัทสามารถดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระในฐานะกรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางของ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 4. กรรมการบริษัทไม่สามารถประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจกรรมของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อการกำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้
สามารถเติบโตอย่างย่ังยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์การบริการ 
และขยายธุรกิจพลังงานทดแทน เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจและ
ทรัพยากรมนุษย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน” โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้

 1.  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กิจการมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (Objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม 
สอดคล้องตามรูปแบบธุรกิจ (Business model) และส่ือสารให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนในองค์กรขับเคล่ือนการดำาเนินงาน
ไปในทิศทางเดียวกัน
 2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำากับดูแลการกำาหนดรูปแบบธุรกิจ (Business model) ที่สามารถสร้างคุณค่า
ให้ทั้งแก่กิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่กันไป โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยต่าง ๆ ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ความพร้อม ความชำานาญ ความสามารถในการแข่งขัน รวมถึง 
การนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างเหมาะสม
 3. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารและเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท สะท้อน
การดำาเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

 ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทหน้าท่ีในการกำากับดูแลให้ม่ันใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์
ของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีการนำานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะทำา
หน้าที่ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องทราบ และดูแลการจัดการเอกสารการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอกสารสำาคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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 1. คณะกรรมการบริษัทจะกำากับดูแลให้การจัดทำากลยุทธ์และแผนงานประจำาปี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของบริษัทโดยคำานึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงท่ียอมรับได้ และสนับสนุนให้มีการจัดทำา
หรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ในระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพ่ือให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจำาปี
ได้คำานึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ้นและสามารถคาดการณ์ได้ตามสมควร
 2. ในการกำาหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำาปี คณะกรรมการบริษัทจะกำากับดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) รวมทั้ง
ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของธุรกิจ
 3. ในการกำาหนดกลยุทธ์คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรม และนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยอยู่บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 4. คณะกรรมการบริษัทจะกำาหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจนำาไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม
 5. คณะกรรมการบริษัทกำากับดูแลให้มีการถ่ายทอดและส่ือสารวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของธุรกิจ ผ่านวิสัยทัศน์
พันธกิจ และค่านิยมองค์กร รวมทั้งกลยุทธ์และแผนงาน ให้ทุกคนในกลุ่มบริษัทรับทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน
 6. คณะกรรมการบริษัทกำากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำาเนินงานท่ีเหมาะสม พร้อมติดตาม
การดำาเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานประจำาปี

4. ภาวะผู้นำาและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

5. การจัดต้ังคณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการบริษัท
ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้
บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีองค์ประกอบที่สำาคัญ ดังนี้ 

 1.  คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการดำาเนินการตาม
นโยบาย และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพ่ือประโยชน์แก่การดำาเนินงานของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
 2. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจากภายนอก ซ่ึงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ โดยกรรมการ
อิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลธุรกิจอื่น ๆ อย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ 
รักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมประชุมโดยสม่ำาเสมอ พร้อมทั้งจัดทำารายงานรับรองความเป็นอิสระของ
ตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเปิดเผยในรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 
(แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท 
 3. กรรมการอิสระทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมท้ังมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ  ตามท่ีบริษัทกำาหนด เพ่ือสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียม
กัน และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้
บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ยังต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ

 เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ีอพิจารณา
กลั่นกรองการดำาเนินงานที่สำาคัญเฉพาะเรื่องตามที่ได้รับมอบหมาย และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท โดยผ่าน
การพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร
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6. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัททำาหน้าที่กำากับดูแลให้มั่นใจว่าการดำาเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำาเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำาเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุน
การดำาเนินงานของคณะกรรมการ ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

 1.  บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยกำาหนดวันประชุมไว้ล่่วงหน้าตลอดท้ังปี
และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจำาเป็น โดยแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบล่วงหน้า เพ่ือให้จัดเวลา และเข้าร่วม
ประชุมได้  
 2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจำานวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยให้ประธานกรรมการทำาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้ทำาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
  3. การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละวาระนั้น จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวน
กรรมการทั้งหมด ทั้งนี้การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมี 1 เสียงในการลงคะแนน
เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและให้ความเห็นในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 4. ในการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ร่วมกันกำาหนดการประชุม และ
พิจารณาเรื่องวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องราวต่าง ๆ เพ่ือ
เข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยหลีกเลี่ยงการเพ่ิม การถอน การเวียนวาระการประชุม 
 5. ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ กรรมการ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้
คณะกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง โดยคณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลง
คะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 6. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหารได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และรับ
ทราบนโยบายโดยตรง เพ่ือให้สามารถนำาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการ
บริษัท หรือเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งน้ีเพ่ือความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 
 7. กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนเองดำารงตำาแหน่งอยู่ แม้ว่าในบางโอกาสหรือสถานการณ์อาจ
ทำาให้กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทคาดหวังว่ากรรมการจะเข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละชุดที่เกิดขึ้นตลอดปี
 8. เลขานุการบริษัททำาหน้าท่ีจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ ประชุม
ไปให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วัน เพ่ือให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณา
ข้อมูลก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำาเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น 
และกำาหนดการประชุมให้เร็วกว่่านั้นก็ได้
 9. เม่ือส้ินสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าท่ีจัดทำารายงานการประชุม โดยเสนอให้ท่ีประชุม
รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง 
ท้ังนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ 
 10. รายงานการประชุมท่ีได้รับการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารช้ันความลับของ
บริษัท ณ สำานักงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุม
ต่าง ๆ เพ่ือสะดวกในการสืบค้น
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7. การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

8. การเสริมสร้างทักษะและความรู้ของคณะกรรมการ

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

10. การกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้กรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง
โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายปัญหาที่เกี่ยวกับธุรกิจ
ของบริษัท ร่วมกันหารือเกี่ยวกับมุมมองและความคาดหวังของคณะกรรมการต่อการบริหารจัดการของบริษัทในรอบปี
ที่ผ่านมา และนำาข้อเสนอแนะที่มีความเห็นอย่างอิสระให้กับผู้บริหาร เพ่ือพิจารณานำาไปปรับใช้ในการดำาเนินงานของบริษัท
ได้ต่อไป 
 ในการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของการประชุม หากประธานกรรมการไม่
สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ให้ที่ประชุมคัดเลือกกรรมการหนี่งท่านเพ่ือทำาหน้าที่เป็นประธานของการประชุมแทน และให้
เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการของการประชุม

 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี และการกำากับดูแล
กิจการท่ีดีของบริษัทให้กับกรรมการอย่างสม่ำาเสมอ โดยอย่างน้อยคณะกรรมการทุกคนต้องเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพ้ืนฐาน
ของคณะกรรมการบริษัท Directors Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ทั้งน้ีเพ่ือนำาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่จะได้รับการแนะนำาและมี
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐานความเสี่ยง และ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำาเสมอ 
 ทั้งนี้บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัท
ให้เป็นที่รับทราบตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์ และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการ
เป็นประจำาทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนำามาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 
 1. เพ่ือให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในระหว่างปีที่ผ่านมา
 2. เพ่ือให้การทำางานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงความรับผิดชอบของตนเองได้
ชัดเจน เพ่ือช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร จากผลการประเมินดังกล่าว 
คณะกรรมการบริษัทสามารถนำามาใช้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำางานของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่อไป
 
 ท้ังน้ีผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย บริษัทจะเปิดเผยให้เป็นท่ีรับทราบ โดยบริษัท
จะเปิดเผยข้อมูลหลักเกณฑ์ ข้ันตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานผลการดำาเนินประจำาปีของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการ และผู้บริหาร ในระดับที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ด้วยความชัดเจนเป็นธรรม 
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง
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การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

11. การปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทจะกำากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ โดยกำาหนดเป็นแนวปฏิบัติดังนี้

 1.  คณะกรรมการบริษัทกำาหนดนโยบายการดำารงตำาแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท  
และในกรณีที่มีการดำารงตำาแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่น จะดำารงตำาแหน่งได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
จะไปดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น (ยกเว้นบริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัว) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริษัทก่อน โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประเภทของตำาแหน่งกรรมการและจำานวนบริษัทที่สามารถไป
ดำารงตำาแหน่งได้ ทั้งนี้การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น ๆ ทุกบริษัท ต้องไม่ขัดต่อข้อกำาหนด หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
กำากับอื่นที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ีเพ่ือให้ม่ันใจว่ากรรมการทุกคนจะสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ และจัด
ให้มีการรายงานการดำารงตำาแหน่งอื่นกรรมการและเปิดเผยให้เป็นที่รับทราบ
 2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีกำากับดูแลการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการบริษัท ตามระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทที่ว่า กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นกรรมการ
ของบริษัทจำากัด หรือบริษัทมหาชนจำากัดอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ/หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัทไม่ได้
 3. คณะกรรมการบริษัทมีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน โดยบริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศ
แก่กรรมการใหม่ เพ่ือแนะนำาภาพรวมของธุรกิจ แนวทางการดำาเนินงาน รวมถึงให้ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีของกรรมการใหม่
 4. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่ได้
จัดให้มีขึ้นในรอบปี

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากำาหนดรูปแบบ และหลักเกณฑ์ การจ่ายผลตอบแทนของ
คณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทอย่างเป็นธรรมเหมาะสม ดังต่อไปนี้
 
 1.  พิจารณาผลตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ดำาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 2. พิจารณาผลตอบแทนจากขอบเขตอำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) 
รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เพ่ิมขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่
เป็นธรรมและเหมาะสม
 3. พิจารณาผลตอบแทนจากผลการดำาเนินงานของบริษัทในแต่ละปี 
 4. พิจารณาผลตอบแทนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Self Assessment 
of the Board of Directors' Performance) ในแต่ละปี รวมทั้งมีการทบทวนและเสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
งานและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือนำาข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัทต่อไป 
 5. พิจารณาทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนทุกประเภททุกปี ทั้งจำานวนเงินสด และสัดส่วน
การจ่ายผลตอบแทนให้มีความเหมาะสม ได้แก่ ผลตอบแทนประจำาเดือน (เช่น ค่าเบี้ยประชุม) และผลตอบแทนรายปี (เช่น 
เงินบำาเหน็จ) ท่ีจ่ายให้กับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทแล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
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12. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอ่ืนท่ีบริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำาคัญ

 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดกรอบและกลไกในการกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระดับ
ท่ีเหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน โดยกำาหนดเป็นนโยบายและ
แนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 1.  บริษัทจะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นในแต่ละบริษัท หรือตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน โดยการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคำานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ
 2. คณะกรรมการบริษัทกำากับดูแลให้มีคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น
ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นไปตาม
นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุริต ความระมัดระวัง มีความรับผิดชอบ และ
มีจริยธรรม
 3. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามผลการดำาเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างต่อเน่ือง รวมถึง
ให้คำาแนะนำาเพ่ือให้มั่นใจว่าการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนด และสามารถจัดการ
อุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม
 4. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา ติดตาม และให้คำาแนะนำาเพ่ือให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีระบบควบคุมภายใน 
รวมถึงระบบการทำางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำาเนินธุรกิจ
 5. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา ติดตาม และดำาเนินการในการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และ
แผนงานท่ีสำาคัญต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพ
ธุรกิจอย่างสม่ำาเสมอ
 6. บริษัทจะกำาหนดแผนงานและดำาเนินการเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำากับดูแล หน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และนักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชนที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ 
 7. ในกรณีที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความจำาเป็นต้องเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะต้องติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเข้าทำารายการด้วยความโปร่งใสและเป็น
ธรรม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาและจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
ซึ่งกำาหนดโดยหน่วยงานกำากับดูแลที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด
 8. บริษัทจะดำาเนินการที่จำาเป็นและติดตามให้บริษัทและบริษัทร่วม มีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการดำาเนินธุรกิจ

 ท้ังนี้รายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ได้กำาหนดไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัท  ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี้ ภายใต้หัวข้อ “เอกสาร
แนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำา” และบน
เว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com ภายใต้หัวข้อ “การกำากับดูแลกิจการที่ดี”

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ด
สำาหรับดาวน์โหลดนโยบายการกำากับดูแลกิจการ
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1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ซ่ึงจัดข้ึนตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด
พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำาหนดให้ต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปีภายใน 
4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
 ในปี 2565 คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2565 ซ่ึงได้จัดประชุมเม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 
2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565  เวลา 13.00 น. ในรูปแบบ
การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
ซึ่งไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดต่อเนื่องท่ีหยุดติดต่อกัน 3 วันขึ้นไป โดยได้จัดให้มีการถ่ายทอดสด ณ ห้อง
ประชุมของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) สำานักงานกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 88 ซอยโยธิน
พัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำาปี 2565 ซึ่งมี 3 ช่องทาง ดังนี้ 

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นว่าจะไม่กระทำาการใด ๆ ท่ีจะเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามท่ีกำาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงบริษัทจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพ้ืนฐานของตนอย่างเต็มที่ โดยมีสำานักงานเลขานุการ
บริษัททำาหน้าที่ประสานงานดูแลและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเท่าเทียมกัน  
 นอกจากนั้นบริษัทยังมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ดำาเนิน
การจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ กฎหมาย พรบ.หลักทรัพย์ และพรบ. มหาชนจำากัด นอกจากนี้บริษัทมี
มาตรการดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้
บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นคนไทย  ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพ่ือคุ้มครอง
สิทธิของผู้ถือหุ้น และอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับ 

การดำาเนินการก่อนจัดประชุมผู้ถือหุ้น

 1.  เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้น
เสนอคำาถาม เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ
บริษัท ประจำาปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยได้เผยแพร่ตามหลัก
เกณฑ์ท่ีบริษัทกำาหนดบนเว็บไซต์ของบริษัท https://investor.eastern-groups.com/th/downloads/meetings/
proposal-of-meeting-agenda และแจ้งข่าวผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่่งประเทศไทย  
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำาถาม เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ
บริษัทเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด
 2. บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการกำาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 
ระเบียบวาระการประชุม รวมถึงวันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ผ่าน
ระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในทันทีที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ โดยได้เผยแพร่
สารสนเทศดังกล่าวเมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565
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 3. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ประชุม ได้แก่ ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ (โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ
หน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง) กำาหนดการประชุม ระเบียบวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมท้ังเอกสารประกอบ
การประชุมต่าง ๆ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.) และสำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 
2564 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์
ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 นับเป็น 33 วันก่อนวันประชุม โดยมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 นับเป็น 33 วันก่อนวันประชุม เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบ
การประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมตามที่กฎหมายกำาหนด 
 4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทอำานวยความสะดวกโดยการจัดส่งหนังสือมอบ
ฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้ 
พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ตลอดจนคำาแนะนำาวิธีการมอบฉันทะที่ไม่ยุ่งยาก เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่าง
ถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ
 5. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียลงคะแนน โดยบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น
สามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนสียงได้ และมีการเสนอช่ือกรรมการอิสระจำานวน 4 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ
ของผู้ถือหุ้น
 6. บริษัทได้ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำาชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละ
วาระหรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม 
 7. บริษัทได้อำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มท่ี และละเว้นการกระทำา
ใด ๆ  ท่ีเป็นการจำากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพ่ือออกเสียง การลงมติไม่ควรมีวิธีการท่ียุ่งยาก
หรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง หรือจัดประชุมถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-AGM) เป็นต้น
 8. บริษัทได้ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 ในหนังสือพิมพ์เพ่ือแจ้งกำาหนดวัน เวลา 
สถานที่ และวาระการประชุม เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม เพ่ือเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมล่วงหน้า 
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม

การดำาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

 1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 จัดข้ึนในวันพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุม
ผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดย ณ 
เวลาเปิดประชุม มีจำานวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำานวน 8 ราย นับจำานวนหุ้นรวมได้ 157,837,526 หุ้น และ
ผู้รับมอบฉันทะจำานวน 28 ราย นับจำานวนหุ้นรวมได้ 182,107,255 หุ้น รวมทั้งสิ้น 36 ราย นับจำานวนหุ้นรวมทั้งหมดได้ 
339,944,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.7044 ของหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด 560,000,000 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 
 2. ประธานกรรมการบริษัททำาหน้าที่ประธานในที่ประชุม และดำาเนินการประชุมตามลำาดับวาระการประชุม ทั้งนี้ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 ไม่มีการเปลี่ยนลำาดับระเบียบวาระและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้
กำาหนดไว้ในท่ีประชุมแต่อย่างใด
 3. กรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมครบจำานวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด ประธาน
คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ด้านการเงิน (CFO) ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือนำาเสนอข้อมูลและชี้แจงข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถามที่เก่ียวข้อง
 4. บริษัทได้มีการแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ตลอดจนวิธีการซักถามและแสดง
ความคิดเห็นก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม
 5. ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำา
ปี 2565 ได้แก่ นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และนางสาวชลิดา คงปรัชญา ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10015
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การดำาเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

 1.  ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 เสร็จสิ้น  บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมผ่านระบบการเปิดเผย
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศภายในวันที่ประชุม โดยระบุผลของมติและจำานวนคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วม
ประชุมในแต่ละระเบียบวาระทั้ง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”รวมทั้งแจ้งจำานวนบัตรเสียเพ่ือให้เป็นไป
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้เผยแพร่สารสนเทศดังกล่าว เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันเดียว
กับวันที่ประชุม
 2. จัดให้มีการจดรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำาคัญไว้ใน
รายงานการประชุมเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากน้ีบริษัทได้นำาส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไปยัง ตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นการนำาส่งภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุม ผู้ถือหุ้น และ
เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป
 3. บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจัดทำาโดยสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 มีอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมในการประชุมด้วย
 4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอข้อมูล หรือสอบถามได้โดยตรงผ่านช่องทางของสำานักงานเลขานุการ
บริษัท หรือตามช่องทางการติดต่อ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล

 6. บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท ดี ลีกัลแอนด์แอดไวเซอร์ จำากัด เพ่ือทำาหน้าที่ผู้ตรวจสอบการ
นับคะแนนเสียง ทั้งนี้เม่ือการประชุมแล้วเสร็จไม่มีผู้ถือหุ้นโตแย้งผลการนับคะแนนเสียงแต่อย่างใด
 7. บริษัทได้จัดให้มีการนำาเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น (ระบบงานประชุมผู้ถือหุ้น) ท้ังการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น
การนับคะแนนและแสดงผล รวมถึงการสอบถามคำาถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพ่ือให้การดำาเนินการประชุมรวมท้ังการนับคะแนนและแสดงผล สามารถกระทำาได้รวดเร็ว ถูกต้อง
และแม่นยำา 
 8. วาระพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ ประจำาปี 2565
ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 9. ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาการประชุมให้มีความเหมาะสม โดยเริ่มประชุมในเวลา 13.00 น. และปิดการประชุม
เวลา 14.22 น. อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นและตั้งคำาถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทอย่างเต็มที่ และได้บริหารจัดการให้มีตอบข้อซักถามทุกข้ออย่างครบถ้วน

 1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บริษัทกำาหนด โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์สามารถแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการถึงสำานักงานเลขานุการ
บริษัท และจัดส่งต้นฉบับเอกสารพร้อมทั้งหลักฐานต่าง ๆ ถึงสำานักงานเลขานุการบริษัทตามช่องทางการติดต่อ หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล 
 2. คณะกรรมการบริษัทดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการ
เพ่ิมวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพ่ือความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 3. กำาหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระผ่านทางสำานักงานเลขานุการบริษัท ตามช่องทางการติดต่อ หรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำาเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง หากเป็นข้อร้อง
เรียนกรรมการอิสระจะตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำาเนินการหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม หากเป็นข้อเสนอแนะกรรมการอิสระ
จะทำาการพิจารณาข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่สำาคัญที่มีผลต่อผู้มี
ส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพ่ือพิจารณากำาหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
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 4. บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนในทุกวาระการประชุมท่ีต้องมีการลงคะแนนเสียง ท้ังน้ีเพ่ือความโปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับคะแนนเสียง โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 จัดขึ้นใน
รูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  บริษัทได้ใช้ระบบ OJ E-AGM ซึ่งเป็นระบบของบริษัทผู้ดำาเนิน
การจัดทำาระบบ E-AGM สำาหรับการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเข้าใช้งานแถบเมนู 
E-Voting เพ่ือทำาการลงคะแนนในแต่ละวาระแทนการใช้บัตรลงคะแนน พร้อมท้ังเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียง และบันทึก
มติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม

 บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
เพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) และได้
เผยแพร่ให้กรรมการบริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพ่ือป้องกันกรณี
ที่กรรมการและผู้บริหารทำาการซื้อขายหุ้นของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน หรือการทำารายการเกี่ยวโยงกัน ตลอดจนซื้อขาย
สินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.) บริษัทกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้อง
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย โดยจัดส่งให้แก่เลขานุการบริษัทผ่านช่องทางการติดต่อที่กำาหนดไว้หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือเก็บรักษา และจัดทำารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ผู้บริหารให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุม รวมท้ังให้มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำาปี (แบบ 56-1 One Report)

 1.  บริษัทกำาหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในลักษณะที่อาจทำาให้กรรมการรายดังกล่าว ไม่สามารถให้ความเห็นได้
อย่างอิสระ จะต้องงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาวาระ
 2. บริษัทเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน ซ่ึงได้กระทำาอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า
โดยกำาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.) และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1 One Report)

 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่าย
จัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท
และการทำาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

 1.  บริษัทกำาหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น การถือครองหลัก
ทรัพย์ของบริษัทให้ทราบทุกครั้ง 
 2. บริษัทกำาหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 3. บริษัทกำาหนดเป็นนโยบายว่าการทำารายงานระหว่างกันท่ีสำาคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 4. บริษัทมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซ่ึงรวมถึงการกำาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ
การจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ตลอดจนกำากับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึง
บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง อาทิ ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

4. การมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการ

5. การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์
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 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษรและเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท และสื่อสารในทุกระดับทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้เกิดการ
ปฏิบัติได้จริง โดยนโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทได้กำาหนดหลักปฏิบัติสำาคัญเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการนำาไปปฏิบัติ กล่าวคือ ไม่กระทำาหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่ากรณีใด ๆ  และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้
บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำาหนด กฎระเบียบ 
และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คำาแนะนำาในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำาหนด
ของกฎหมายที่เก่ียวข้อง
 รวมถึงได้แต่งตั้งคณะทำางานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือทำาหน้าที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบาย
และการติดตามการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการทำางาน โดยมีการรายงานผลให้คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำาทุกไตรมาส
 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายท่ีดำาเนินธุรกิจโดยให้ความสำาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และยึดม่ันคุณธรรม 
จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้บริษัทได้กำาหนดแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "บรรษัทภิบาล" ของบริษัท

 1. บริษัทได้กำากับดูแลให้มีการจัดทำารายงานทางการเงินท่ีมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี 
โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีท่ีเป็นอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้ดำาเนินการตามเกณฑ์ของสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และเป็นไปตาม
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
 2. บริษัทกำาหนดให้กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามข้อกำาหนด
ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.) เปิดเผยข้อมูลโดยการจัดทำารายงาน
ต่าง ๆ  อย่างครบถ้วน เพ่ือให้ม่ันใจว่าไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ  ในเร่ืองท่ีตัดสินใจ อาทิเช่น รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องรายงานการถือหลักทรัพย์ และการรับทราบภาระหน้าท่ีการรายงานการถือหลักทรัพย์ 
รายงานการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง การรับรอง
ความเป็นอิสระของคณะกรรมการอิสระ รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี 
 3. บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลนอกเหนือจากสารสนเทศต่าง ๆ ตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น และ
สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารของบริษัท ได้แก่ ข่าวการลงทุนที่สำาคัญ ข่าวการดำาเนินงานของบริษัท โครงการเพ่ือ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 คณะกรรมการบริษัทตั้งมั่นในความยุติธรรม และความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อ
ผู้หน่ึงผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ใช้วิจารณญาณหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยก
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคม และชุมชน และถือเป็นภารกิจหลัก
ที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคม และชุมชน โดยบริษัทได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยว
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไว้ดังนี้

6. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

7. การเปิดเผยข้อมูล

8. บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
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 1. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น 
 บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำานึงถึงการเติบโตของบริษัทอย่าง
ยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำาเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และเพ่ือให้
เป็นไปตามหลักการดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นซึ่งเปิด
เผยอยู่ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร

 2. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า
  บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีมี
คุณภาพในระดับราคาท่ีเหมาะสมรวมท้ังรักษาสัมพันธภาพท่ีดีและย่ังยืน ดังน้ันเพ่ือให้บริษัทมีคุณลักษณะดังกล่าว กรรมการ
บริษัทจึงได้กำาหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งเปิดเผยไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และ
ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้บริษัทได้จัดตั้ง Call Center เบอร์ 02 1582000 เพ่ือตอบคำาถาม 
ข้อร้องเรียน และข้อสงสัยเพ่ือเป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทได้โดยตรง

 3. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ทางการค้า 
 บริษัทคำานึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำาเนินธุรกิจเพ่ือรักษาผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า คู่แข่ง 
ทางการค้า และเจ้าหนี้ทางการค้า โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กติกา และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และมี
จรรยาบรรณที่ดีในการดำาเนินธุรกิจเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้
ทางการค้า ที่กำาหนดขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปิดเผยไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วท้ังองค์กร
 คู่ค้า : บริษัทมีการจัดทำาคู่มือการปฏิบัติงาน ในการจัดซื้อจัดจ้างผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา เพ่ือให้คู่ค้าของบริษัทได้มี
โอกาสเข้ามาประมูลงานหรือทำางานตามขั้นตอน และเป็นการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสมตามเงื่อนไขท่ีบริษัทกำาหนด  
 คู่แข่ง : บริษัทยึดหลักการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันท่ีดี ไม่ใช้วิธีการท่ีไม่สุจริตเพ่ือทำาลายคู่แข่งทางการค้า
การแข่งขันจึงเป็นไปอย่างเป็นธรรม
 เจ้าหน้ี : บริษัทปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือชำาระหน้ีให้กับเจ้าหน้ีท่ีให้การสนับสนุนเงินกู้ของบริษัท

 4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง
 บริษัทถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำาเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศ
การทำางานที่ดี ส่งเสริมการทำางานเป็นทีม เพ่ือสร้างความมั่นใจให้พนักงาน และเพ่ิมมูลค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม
กรรมการบริษัทจึงกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับพนักงาน ซ่ึงเปิดเผยในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct)
และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วท้ังองค์กร
 บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ใช้ระบบการประเมินผลงาน (KPI) ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้สะท้อนผลการปฏิบัติตามความเป็นจริง นอกจากนี้ผลจากการประเมินจะใช้ในการวางแผนการฝึกอบรม 
การสนับสนุนเร่ืองการศึกษาต่อของพนักงาน และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม รวมท้ังบริษัทยังจัดต้ังกองทุน
สำารองเลี้ยงชีพพนักงาน และสวัสดิการต่าง ๆ กำากับดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำางาน

 5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและส่ิงแวดล้อม
 บริษัทตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงให้ความ
สำาคัญ ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับคุณลักษณะดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน หรือสังคม นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเปิดเผยไว้ในคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจ (Code of Conduct) รวมถึงได้เปิดเผยแนวปฏิบัติในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1 One Report)  
หรือรายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainability Report) ประจำาปี เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด

 6. จรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยบริษัทมีประกาศนโยบายต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันต่อสาธารณะ นอกจากน้ีบริษัทได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอีกด้วย
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 1.  บริษัทและบริษัทย่อยกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดูแลเรื่อง กรรมการและผู้บริหารในการนำาข้อมูลภายในของ
บริษัทและบริษัทย่อยซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์  
 หากผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าได้กระทำาผิด  บริษัทจะพิจารณาดำาเนินการลงโทษทางวินัย ได้แก่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือน
เป็นหนังสือ ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง และเลิกจ้างตามลำาดับ รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้งทาง
อาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 2. บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายห้ามมิให้บุคลากร ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทำาการอันใดที่เป็น
การเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้รับ ผู้ให้ หรือเสนอให้
สินบนแก่บุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน คู่ค้า และลูกค้า โดยให้มีการสอบทานนโยบายการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำาเสมอเป็นประจำาทุกปี เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อกำาหนดของกฎหมาย  
 หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำาผิดตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และแนวปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จะต้อง
ได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับในการทำางานที่กลุ่มบริษัทกำาหนดไว้ และต้องรับผิดชอบชดใช้ความ
เสียหายแก่กลุ่มบริษัท หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำาดังกล่าว และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำานั้น
ผิดกฎหมาย

9. มาตรการดำาเนินการกับผู้ท่ีกระทำาไม่เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ

6.2 จริยธรรมทางธุรกิจ
 คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ได้ถูกจัดทำาขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท บูรพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีแนวทางในการปฏิบัติงาน การประพฤติตน เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ 
คุณธรรม และความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทมหาชนจำากัด และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ธำารงไว้ซึ่งชื่อเสียงที่ดี และความภาคภูมิใจของพนักงานอันจะนำาไปสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการจัดการที่ด ี 
อีกทั้งยังส่งผลให้ผลงานโดยส่วนรวมประสบความสำาเร็จและมีประสิทธิภาพ
 โดยบริษัทและบริษัทย่อยปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติงาน
ภายใต้คู่มือจริยธรรมธุรกิจฉบับนี้อย่างสม่ำาเสมอในทุกกรณีจนกลายเป็นหลักในการทำางานที่ดีต่อไป

 ท้ังนี้ คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วยสาระสำาคัญ 5 หมวด ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1
หลักจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ

 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
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 บริษัทได้จัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ โดยกำาหนดข้อพึงปฏิบัติไว้สำาหรับกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้ยึดถือในการปฏิบัติงาน และกำาหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบและทำาความเข้าใจ รวมทั้งต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำาคัญ ที่จะต้องดำาเนินการให้พนักงานภายใต้ 
สายบังคับบัญชาของตน รับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจในการทำางานอย่างจริงจัง
 คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบปฏิบัติของบริษัทและบริษัทย่อย

การดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ

หมวดที่ 2
ข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน

หมวดที่ 3
นโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ

 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

 เพ่ือให้กลุ่มบริษัทดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จึงได้กำาหนดข้อพึงปฏิบัติหรือจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือเป็นแนวทาง
การปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการ รวมทั้งเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำาหนดไว้ในคู่มือ
จริยธรรมเล่มนี้อย่างเคร่งครัด จึงกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่สำาคัญของกลุ่มบริษัท มีดังนี้

 1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
  1.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น
  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
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หมวดที่ 4
การแจ้งข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและบทลงโทษการไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดเก่ียวกับ 
จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน

หมวดที่ 5
การติดตามและประเมินการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจ

 1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  
 บริษัทกำาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดของพนักงานในทุกระดับที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มี
ในการปฏิบัติงาน และต้องให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ด้านอย่างเหมาะสม

 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR Policy) 
ของกลุ่มบริษัทขึ้นมา โดยกำาหนดกรอบความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมในทุก ๆ  ด้าน และกลุ่มบริษัทได้มีนโยบายสาน
ต่อโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางที่ได้กำาหนดไว้ ทั้งโครงการต่อเนื่องท่ีเป็นโครงการระยะยาวและโครงการต่อเนื่องในด้าน
พัฒนาสังคมและชุมชน

 ด้วยความคาดหมายให้พนักงานของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ร่วม
กันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และเพ่ือให้การดำาเนินงานของกลุ่ม
บริษัทมีแบบแผนท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และมีมาตรฐานสากลทัดเทียมกับบริษัทช้ันนำาอ่ืน ๆ กลุ่มบริษัท
จึงเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียนแสดงความคิดเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดกฎหมาย
ผ่านทางสำานักงานเลขานุการบริษัท ซ่ึงทำาหน้าท่ีเป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนและการกำากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท โดยรายงานข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทดังนี้

 4.1  ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
 4.2 กระบวนการดำาเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
 4.3 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
 4.4  ความสำาคัญและแนวทางการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน  
 4.5  บทลงโทษการไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน

 5.1 การติดตามและสอบทานการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจ                                             
 บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามดูแล และรายงานผลต่อคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดเก็บบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการกระทำาที่ละเมิดหรือ
อาจละเมิดต่อจรรยาบรรณน้ี ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าท่ีต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและครบถ้วนแก่
บริษัท ท้ังน้ีผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการสอดส่องติดตามดูแลการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณน้ี
เพราะการกระทำาต่าง ๆ ท่ีขัดต่อหลักจรรยาบรรณถือเป็นความผิดทางวินัยการทำางานตามท่ีกำาหนดไว้ในข้อบังคับการทำางาน
และอาจจะถือเป็นการกระทำาความผิดตามกฎหมาย และเป็นการทำาลายและทำาให้เสื่อมเสียต่อคุณค่าที่ดีขององค์กร ซึ่งส่ง
ผลกระทบต่อองค์กรในทุก ๆ  ด้านทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พนักงานจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานต่อบริษัท หรือผู้
บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูงให้รับทราบทันที เมื่อพบเห็นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการละเมิด หรือสงสัยว่าอาจจะเกิด
การละเมิดต่อจรรยาบรรณนี้
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 5.2 การประเมินและการทบทวนคู่มือจริยธรรมธุรกิจ 
 บริษัทมีหน้าท่ีในการประเมินผลการประกาศใช้คู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท กำาหนดความถ่ีประจำาทุกปี เพ่ือแจ้งผล
การปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจนี้ได้ผลเป็นอย่างไร มีอุปสรรคและข้อจำากัดที่ส่งผลต่อการดำาเนินกิจการบริษัทหรือไม่
โดยให้แจ้งผลท่ีได้จากการประเมินรายงานให้คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและความย่ังยืน คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ พร้อมทั้งทบทวนเพ่ือปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นประจำาทุกปี เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกอันอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ ตลอดจนเพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

 ท้ังนี้รายละเอียดคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1 One 
Report) ฉบับน้ี ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณ
ธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำา” และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com ภายใต้หัวข้อ “การกำากับดูแล
กิจการที่ดี”

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ด
สำาหรับดาวน์โหลดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct)

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญของนโยบาย
 แนวปฏิบัติ และระบบการกำากับดูแลกิจการในรอบปท่ีีผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย
 แนวปฏิบัติ และระบบการกำากับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ
 ในรอบปีที่ผ่านมา

 บริษัทมุ่งมั่นประกอบธุรกิจตามแบบอย่างบรรษัทภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน บริษัท
ตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นสินทรัพย์ท่ีมีค่าและเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคล่ือนองค์กร โดยบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นผู้ท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันในความซ่ือสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม นอกจากน้ี
บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility) ซึ่งบริษัทเชื่อว่า
การพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดีมีความสามารถนั้นจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรเติบโตได้อย่างก้าวหน้าด้วยความยั่งยืน
 
 ในปี 2565 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการ 
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ รวมถึงแนวปฏิบัติและนโยบาย
ที่สำาคัญของบริษัท เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการกำากับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการด้านความย่ังยืนอย่างมีประสิทธิผล ท้ังน้ีการปฎิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ
บริษัทเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดีในปี 2565 ที่ผ่านมา มีสาระสำาคัญโดยสรุป ดังนี้
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 1.  การทบทวนและแก้ไขปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการ ให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
สำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.)  
รวมถึงเพ่ือเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมิน “โครงการ CGR ปี 2566” ฉบับปรับปรุงใหม่ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัท (IOD) อีกด้วย  โดยเพ่ิมเติมเนื้อหาในประเด็นดังนี้

• กรรมการแต่ละคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี
• คณะกรรมการกำาหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดท้ังปี และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ

 ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำาการ 
• บริษัทมีการกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับจำานวนองค์ประชุมขั้นต่ำา ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะ

 กรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด 
• คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม

 2. การทบทวนและแก้ไขปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท เพ่ือให้ครอบคลุมรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติของพนักงานต่อคู่ค้า ภายใต้หัวข้อ “นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า” โดยเพ่ิมเติมเนื้อหา
นโยบายและแนวปฏิบัติของพนักงานต่อคู่ค้า มีสรุปประเด็นสำาคัญดังนี้

• พนักงานห้ามให้หรือรับสินบนในการดำาเนินธุรกิจทุกชนิด 
• พนักงานที่มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ต้องคำานึงถึงราคา และคุณภาพของสินค้าและบริการ และดำาเนินการถูกต้อง
 ตามระเบียบ ข้อกำาหนด และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
• พนักงานต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้าจนทำาให้คู่ค้า

 มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
• พนักงานที่มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ต้องเก็บเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงตามสมควรแก่ความ

 จำาเป็นตามระยะเวลาที่กำาหนด
• พนักงานท่ีมีหน้าท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ต้องกำากับดูแลให้คู่ค้าปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด

 โดยบริษัทได้ประกาศสื่อสารนโยบายการกำากับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจฉบับแก้ไขให้แก่ผู้บริหาร และ
พนักงานของกลุ่มบริษัทเพ่ือรับทราบและปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยผ่านระบบ E-ISO บนระบบ Microsoft SharePoint 
ของบริษัท  
 นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มี “Onboarding Program” โดยกำาหนดให้พนักงานที่เข้าใหม่ทุกคนต้องรับทราบและ 
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำากับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงนโยบายและระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ    
ที่สำาคัญของบริษัท โดยพนักงานใหม่จะต้องศึกษาข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ E-ISO พร้อมทั้งยืนยันการเข้าศึกษาและรับ
ทราบนโยบายและคู่มือต่าง ๆ ผ่าน Microsoft Form โดยจะไม่มีการกล่าวอ้างว่าไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว ซึ่งในกิจกรรมนี้
จะมี Checklist บนระบบ Microsoft SharePoint ไว้ด้วย เพ่ือช่วยย้ำาเตือนให้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน 
และถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผ่านทดลองงานต่อไป
 ท้ังนี้ ในปี 2565 ที่ผ่านมาไม่มีข้อร้องเรียนกรณีพนักงานของบริษัทกระทำาผิดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของบริษัท

 3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี เป็นชื่อใหม่ คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
และความยั่งยืน เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมการกำากับดูแลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายหลัก
ขององค์กร 

 4. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ กฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรคณะ
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และกฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย
ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยจำานวน 2 คณะ ดังนี้
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• กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้สอดคล้องกับคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบของสำานักงานคณะกรรมการ
 กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.) และแนวปฏิบัติที่ดีสำาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ด้านการตรวจสอบกิจการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) 

• กฎบัตรคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน โดยแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีความเหมาะสม
 และสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำานักงานคณะกรรมการ
 กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.) รวมถึงเช่ือมโยงกับ หลักเกณฑ์การประเมิน“ โครงการ
 CGR ปี 2566” ฉบับปรับปรุงใหม่ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) อีกด้วย

 5. การทบทวนและแก้ไขปรับปรุงแนวปฏิบัติและนโยบายที่สำาคัญอื่น ๆ ของบริษัท ได้แก่

• การแก้ไขและปรับปรุง “นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน (Anti-Corruption Policy)” ของบริษัทให้ครอบคลุม
 รายละเอียดเกี่ยวกับ คำานิยามที่สำาคัญ แนวทางเกี่ยวกับกรอบวงเงินการรับของขวัญ แนวทางเกี่ยวกับการ
 จัดจ้างพนักงานภาครัฐ เป็นต้น 

• การแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และประกาศบังคับใช้นโยบายการ
 คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของกลุ่มบริษัท เพ่ือกำาหนดเป็นแนวปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจของพนักงาน
 และผู้บริหารของบริษัท และเพ่ือให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมาย
 ท่ีเก่ียวข้องกำาหนดไว้

• การแก้ไขเพ่ิมเติมนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ โดยเพ่ิมสาระสำาคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
 กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ข้อกำาหนดด้านดิจิทัล การพัฒนาและนำาดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็น
 ส่วนสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด

• การแก้ไขเพ่ิมเติมนโยบายด้านการบัญชี เพ่ือให้ครอบคลุมเรื่องระยะเวลาการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
 ณ วันส้ินสุดอายุการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน กลุ่มอาคารและส่วนปรับปรงุอาคาร

• การอนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน สำาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 6. การทบทวนแบบประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยในปี 2565
คณะกรรมการบริษัทได้มีการแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยจำานวน 2 คณะ
ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ทั้งนี้เพ่ือ
ปรับเนื้อหาของแบบประเมินให้มีความเหมาะสม ครบถ้วน และสอดคล้องกับแนวทางการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบันที่มุ่งเน้น
การให้ความสำาคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance 
& Economic) หรือ ESG มากยิ่งขึ้น  

 7. การให้ความเห็นชอบให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการเสนอคำาถาม เสนอระเบียบวาระการ
ประชุม และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำาหรับการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจำาปี 2566 เป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 
2565 และได้แจ้งข่่าวผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัท https://investor.eastern-groups.com/th/downloads/meetings/proposal-of-meeting-agenda  

 8. การประชุมระหว่างกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำาปี 2565 จำานวน 1 ครั้ง โดยจัดขึ้นใน
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 

 9. การประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการ     
เข้าร่วมประชุม จำานวน 1 ครั้ง โดยจัดขึ้นในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

 10. การกำาหนดแผนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประจำาปี 2566
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 11. การแก้ไขและปรับปรุงการกำาหนด รูปแบบ หลักเกณฑ์การประเมินผลของผู้บริหารและพนักงาน ประจำาปี 2565  
และการกำาหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์การประเมินผลของ ผู้บริหารและพนักงาน ประจำาปี 2566

 12. การกำาหนดให้มีการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือสร้างผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของกลุ่มบริษัท  โดยสำานักเลขานุการบริษัทมีการแจ้งเตือนการทำารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ
กรรมการ และผู้บริหาร (แบบ 59-2) รวมถึงการแจ้งเตือนถึงรายละเอียดและระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 
(Black-Out Period) ซ่ึงบริษัทกำาหนดให้ต้องหลีกเล่ียงการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงิน
หรือข้อมูลภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และ 24 ช่ัวโมงหลังจากการเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลสารสนเทศท่ีสำาคัญ
ต่อสาธารณชน ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญนั้นต่อบุคคลอื่นรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย

 13. การส่ือสารและเสริมสร้างการตระหนักถึงความสำาคัญของบุคลากรในการปฎิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ 
คู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท การควบคุมภายในท่ีดี และการปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยการจัดอบรมและ
บรรยายเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวให้กับพนักงานท่ีเข้าทำางานกับบริษัทในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคร้ัง

 14. การจัดอบรมเพ่ือทบทวนและส่ือสารให้บุคลากรปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน เพ่ือให้รับทราบถึงแนว
ปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน การรับเร่ืองร้องเรียน การสอบสวนและบทลงโทษ รวมท้ังการรักษาความลับและการให้
ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชั่น

 15. การรายงานผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ รวมถึงประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร ประจำาปี 2564 รวมถึงการรายงานสรุปผลการดำาเนินงานด้านกฎหมายและคดีความต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำา
ทุกไตรมาส

 16. การประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ รวมถึงประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร ประจำาปี 2565

6.3.2  การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560  
 (CG Code)

 บริษัทได้มีการปฏิบัติตามแนวทางของหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)
โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำา CG Code ไปปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัท อีกทั้งได้ติดตามผลการปฏิบัติตาม CG Code ดังกล่าวด้วย 

 โดยบริษัทได้นำาหลักปฏิบัติของ CG Code ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่าง
เหมาะสมแล้ว ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีนโยบายกำากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือยกระดับการกำากับดูแลกิจการของ
บริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักการกำากับดูแลกิจการสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งบริษัทได้มีการสื่อสารให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเผยแพร่นโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของบริษัทแก่นักลงทุนอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำาหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการให้มีความ
สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นประจำาทุกปี

 จากการดำาเนินงานในปี 2565 ท่ีผ่านมา ไม่พบเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใด ๆ  ท่ีไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำาหนด
นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจของบริษัท และการทุจริตคอร์รัปชั่นแต่อย่างใด
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6.3.3  การปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 ในปี 2565 บริษัทได้รับผลการประเมินจากโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำาปี 2565
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022) หรือ CGR Checklist โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดเป็นคะแนนเฉล่ียโดยรวมร้อยละ 93 โดยได้รับผลคะแนนในระดับ “ดีมาก” (Excellent
CG Scoring) หรือระดับ 5 ดาว และคะแนนเฉลี่ยรายหมวดทุกหมวดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เช่นกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัท
ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี

 นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565” หรือ 
AGM Checklist โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมีการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลและผ่านหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ โดยการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565  บริษัทได้คะแนนประเมิน AGM Checklist คิดเป็น 99 คะแนน อยู่ในเกณฑ “ดีมาก” 
(Very Good)  อีกทั้งได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำาปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 
ติดต่อกัน ประเภท “Sustainability Disclosure Recognition” จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กร
ที่ดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
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7.1 โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ 

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำากับดูแล
กิจการที่ดีและความยั่งยืน  และคณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้าน
ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน เพ่ือให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้

7. โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ และข้อมูลสำาคัญ
 เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
 ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ
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 บริษัทมีคณะกรรมการจำานวน 9 ท่าน เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ  มีทักษะ ความเป็นผู้นำา วิสัยทัศน์ และ
การตัดสินใจที่เป็นอิสระในการกำาหนดทิศทางของธุรกิจ และการดำาเนินงานตามภารกิจและนโยบายของบริษัท โดยมีราย
ละเอียดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 

• ประธานกรรมการ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร อีกทั้งไม่ 
  เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ

• จำานวนกรรมการอิสระ จำานวน 4 ท่าน ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการ 
  ท้ังคณะ

• จำานวนกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร จำานวน 4 ท่าน 

• จำานวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำานวน 1 ท่าน 

• จำานวนกรรมการสุภาพสตรี จำานวน 5 ท่าน ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการ 
  ทั้งหมด ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 1 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ 
  ด้านบัญชีและการเงิน กรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการ

  บริหาร 3 ท่าน  

 ท้ังน้ีในการเลือกสรรกรรมการบริษัทจะคำานึงถึงความหลากหลายในด้านต่าง ๆ  โดยไม่จำากัดเพศ เช้ือชาติ หรือศาสนา

โครงสร้างความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการบริษัท (Board Skills Matrix and Diversify)
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)
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7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำานาจควบคุมบริษัทรายบุคคล
 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ
เป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดนโยบายของบริษัท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัท มีจำานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

หมายเหตุ : (1) ดร.เปรมวดี ฟองศิริ ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยทุกคณะ มีผลเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2566
  โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวจิรยง อนุมานราชธน ให้ดำารง 

  ตำาแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนตำาแหน่งท่ีว่างลงของดร.เปรมวดี ฟองศิริ มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

 (2) นายรชต ยอดบางเตย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร มีผลเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565
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 นายไรวินท์ เลขวรนันท์ นางสาววราลี เลขวรนันท์ นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร นางสาวกัญณฐา ธนัญวรัณกร
นางสาวประไพ พิมพา กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท ยกเว้น นายไรวินท์ 
เลขวรนันท์ และนางสาววราลี เลขวรนันท์ ลงลายมือชื่อร่วมกันไม่ได้

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าท่ีตามท่ีได้กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน โดยสอดคล้อง
ตามที่กฎหมายกำาหนด และข้อกำาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยา
บรรณทางธุรกิจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
 1.  สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
 2. กำาหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางการดำาเนินงาน และงบประมาณของบริษัท และ
ทบทวนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเป็นประจำาทุกปี พร้อมกำากับ ควบคุม ดูแลการดำาเนินงานของ       
ฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสูงสุดให้แก่
บริษัทและผู้ถือหุ้น
 3. กำาหนดอำานาจอนุมัติในการทำาธุรกรรม และการดำาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท และ
ให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 4. จัดให้มีการจัดทำางบดุลและงบกำาไรขาดทุนของบริษัท ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซ่ึงผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
 5. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 6. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำาหนดแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่อง
ท่ีเป็นสาระสำาคัญ
 7. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 8. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่น ๆ ที่สำาคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำาเนินการนั้น ๆ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

7.2.3  ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการให้บริษัทดำาเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย โดยคณะกรรมการของบริษัท
ประกอบด้วยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหาร
ระดับสูงวางแผนการดำาเนินงานท้ังระยะส้ัน และระยะยาว ตลอดจนกำาหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเส่ียง การกำากับ
ดูแลกิจการ การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารให้
เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างอิสระ

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่อง
องค์ประกอบ คุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จำานวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจ สัดส่วนกรรมการอิสระ 
เพ่ือให้มีความเหมาะสมและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำาหนดไว้
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 9. พิจารณากล่ันกรองรายงานท่ีต้องนำาเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลักในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี ดังนี้

 ‐ พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำาเนินการของบริษัท
 ‐ พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
 ‐ พิจารณาจัดสรรเงินกำาไรบริษัท
 ‐ เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ
 ‐ เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 ‐ พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
 ‐ เร่ืองอื่น ๆ

 10. พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงทุน และการ
ดำาเนินการใด ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำาหนด และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องของอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
 11. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
ตามความเหมาะสม 
 12. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมท้ังกำากับดูแล
ให้บริษัทมีกระบวนการในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำาทุกปี
 13. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำาเสมอ ดำาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการจัดให้มีรายงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพ่ือรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง 
ทันการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด
 14. คณะกรรมการอาจมอบอำานาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการ
อย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำานาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าว
มีอำานาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำานาจหรืออำานาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควรการมอบอำานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจ หรือมอบอำานาจช่วงที่ทำาให้คณะกรรมการ
บริษัท หรือผู้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ให้หมาย
ความตามที่กำาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำาเนินธุรกรรมที่
เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 15. ในการดำาเนินการของคณะกรรมการบริษัทตามท่ีได้รับมอบอำานาจดังกล่าวข้างต้น หากมีกฎหมาย หรือกฎระเบียบ
หรือข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำาหนดขอบเขตอำานาจของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการบริษัทนั้น
ดำาเนินการให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว โดยในกรณีท่ีการดำาเนินการใด
ที่กรรมการของบริษัทมีหรืออาจมีผลประโยชน์ หรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นการดำาเนินการที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ตามความหมายของประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง กรรมการบริษัทท่านนั้นจะไม่มีอำานาจอนุมัติการดำาเนินการดังกล่าว
 16. เว้นแต่อำานาจในการดำาเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ เร่ือง
ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย 
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน

 ‐ เร่ืองท่ีกฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 ‐ การทำารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมายของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

 และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่
 ประชุมผู้ถือหุ้น
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 17. เร่ืองต่อไปน้ีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการ
ที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 ‐ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น
 ‐ การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 ‐ การทำา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญการมอบ

 หมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่ง
 กำาไรขาดทุนกัน
 ‐ การออกหุ้นใหม่เพ่ือชำาระแก่เจ้าหน้ีของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 ‐ การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 ‐ การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 ‐ การอื่นใดที่กำาหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือข้อกำาหนดของตลาด

 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
 ด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

 ท้ังน้ีเร่ืองใดท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซ่ึงมีส่วน
ได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 
 18. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับขอบเขต
ความรับผิดชอบ และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำาหนด โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำาทุกปี

 การดำาเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำาคัญในฐานะผู้นำาองค์กรท่ีจะสร้างคุณค่าและการเติบโต
ให้กิจการอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปฏิบัติดังนี้

 บริษัทกำาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนในฐานะผู้กำากับดูแล
ให้กิจการมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคุลมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 ‐ การกำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 ‐ การกำาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำาเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำาคัญเพ่ือให้บริษัทบรรลุ

 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำาหนดไว้
 ‐ การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำาเนินงาน

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำากับดูแลกิจการโดยการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และนำาไปสู่
ผลสำาเร็จในประเด็นสำาคัญดังนี้

 ‐ สนับสนุนให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
 ‐ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 ‐ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจโดยคำานึงถึงประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อ

 สิ่งแวดล้อม
 ‐ กำากับดูแลให้ธุรกิจสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

2. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำาองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการ       
 อย่างย่ังยืน

 2.1 บทบาทและความรับผิดชอบในฐานะการเป็นผู้นำาองค์กร

 2.2 การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน
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 คณะกรรมการบริษัทต้องกำากับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัด
ระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะ
กรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำาคัญ 

 ท้ังนี้เพ่ือแสดงให้เห็นว่ากรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ
ซื่อสัตย์สุจริต บริษัทจึงได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องดังนี้

 ‐ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคน จะกระทำาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ‐ รวมถึงหลักเกณฑ์และข้อบังคับของหน่วยงานกำากับดูแล
 ‐ บริษัทกำาหนดนโยบายอำานาจการดำาเนินการและการอนุมัติ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติสำาหรับคณะกรรมการ

 บริษัทและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
 ‐ คณะกรรมการบริษัททำาหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็นประจำาทุกไตรมาส
 ‐ คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเป็นประจำาทุกปี

 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกำาหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่าย
จัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการกำากับดูแลการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานกำากับดูแล เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับบริษัทและเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน โดยดำาเนินการ

 ‐ การจัดทำากฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพ่ือให้กรรมการบริษัท
 เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง และให้มีการทบทวนกฎบัตรเป็นประจำาทุกปี  
 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 ‐ การมอบหมายอำานาจการจัดการกิจการให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ฝ่ายจัดการ โดยการ

 มอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลื้องหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะ
 กรรมการบริษัทยังคงติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย

 (1)  ควบคุม ดูแลบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำาหนด คำาสั่ง มติที่ประชุมผู้
  ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ
 (2)  ควบคุมดูแลการดำาเนินกิจการและบริหารงานประจำาวันของบริษัท
 (3) ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ และมีหน้าท่ีรายงานผลการดำาเนินงาน 
  ความคืบหน้าในการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
  บริษัท
 (4) จัดทำาและนำาเสนอนโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำาเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ การ
  ระดมทุนของบริษัท งบประมาณประจำาปีของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ รายงานประจำาปี และ
  กำาหนดอำานาจบริหารงาน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ
  กรรมการบริษัท

 2.3 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเพ่ือให้การดำาเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย
 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 2.4 การกำาหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

 1) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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 (5) พิจารณาผลกำาไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำาปี 
  เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
 (6) กำาหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรม 
  การว่าจ้าง และเลิกจ้างพนักงานของบริษัท และกำาหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส 
  และสวัสดิการต่าง ๆ สำาหรับพนักงาน  
 (7) พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำาเนินงานตามธุรกิจปกติ ของบริษัทในแต่ละรายการ ตามท่ีกำาหนด
  ไว้ในนโยบายและการกำาหนดอำานาจอนุมัติดำาเนินการ และหรือตามอำานาจอนุมัติท่ีคณะกรรมการบริษัท
  ให้ไว้
 (8) ดูแลบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำาสั่ง หนังสือแจ้ง
  ใด ๆ ตามที่กำาหนดไว้ในนโยบายและการกำาหนดอำานาจอนุมัติดำาเนินการ และ/หรือ ตามอำานาจอนุมัติ
  ท่ีคณะกรรมการบริษัทให้ไว้
 (9) ดูแลให้มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 (10) ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพ่ือเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดี
  ของบริษัท
 (11) ดำาเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริษัท
 (12) มีอำานาจในการมอบอำานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดย
  การมอบอำานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำานาจตาม
  หนังสือมอบอำานาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำาหนด หรือคำาสั่ง ท่ีคณะกรรมการของ
  บริษัทได้กำาหนดไว้ ท้ังน้ีการมอบหมายอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารน้ัน
  จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจหรือมอบอำานาจช่วงที่ทำาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับ
  มอบอำานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
  (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะ
  กรรมการกำากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความ
  ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่
  เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

 ทั้งนี้บริษัทกำาหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยแบ่งแยก
หน้าท่ีไว้อย่างชัดเจน และกำาหนดเป็นนโยบายท่ีประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน 

 ฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำาเนินการจัดการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย หรือแผนงานที่คณะกรรมการบริษัท
ได้อนุมัติแล้ว และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำาเสมอ โดยดำาเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบ
หมายดังนี้
 (1)  กำาหนดและทบทวนกลยุทธ์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณประจำาปี
 (2)  ดำาเนินงานและบริหารกิจการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
 (3)  จัดให้มีและกำากับดูแลการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพียงพอ
 (4)  กำาหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากร ภายใต้แผนความ
  ต่อเน่ืองของธุรกิจและแผนสืบทอดตำาแหน่ง (Succession Plan)
 (5)  ติดตาม ดูแล และประเมินผลการดำาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องตามนโยบายและแผน
  งานที่ได้กำาหนดไว้

 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
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 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วย กรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด รวม
ถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน 
ก.ล.ต.) กำาหนด ซึ่งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติดังนี้
 (1) กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด
 (2) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท
ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน 
 (3) ไม่เป็นกรรมการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัท     
จดทะเบียนมีหน้าท่ีในลักษณะเดียวกับท่ีกำาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต
การดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ โดยประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการ
อิสระ และแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทอย่างชัดเจน เพ่ือเอ้ือต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจ
อย่างมีอิสระ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ดังน้ี
 1. เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยทำาหน้าที่ประธานในที่ประชุม และกำาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือ
  ร่วมกับฝ่ายจัดการ เพ่ือให้แน่ใจว่าเร่ืองสำาคัญได้ถูกบรรจุไว้ในวาระการประชุมแล้ว รวมท้ังกำากับดูแลการจัดส่ง
  หนังสือนัดประชุม และเอกสารต่าง ๆ เพ่ือให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
 2. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุม และมีการลงคะแนน
  เสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
 4. เป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เปน็ไปตามข้อบังคับบริษัท และตามระเบียบวาระท่ีกำาหนดไว้
 5. ดูแลให้การติดต่อส่ือสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่กฎหมายกำาหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

3. คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
7.3.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดที่ได้รับการแต่งตั้ง

 เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ีอพิจารณา
กลั่นกรองการดำาเนินงานที่สำาคัญเฉพาะเรื่องตามที่ได้รับมอบหมาย และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท โดยผ่าน
การพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ดังต่อไปนี้ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
• คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
• คณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

 1.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ
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  (4) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึง (1) คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทำาหน้าท่ี
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
 (5) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

 1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำาแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 
 2. นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
  (1)  ตาย
  (2)   ลาออก
  (3)   ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ
  (4)   คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำาแหน่งและ/หรือออกจากตำาแหน่งกรรมการบริษัท              

 กรณีตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุท่ีไม่สามารถดำารงตำาแหน่งได้จนครบวาระ  
ซึ่งมีผลให้จำานวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่เพ่ือทดแทน
ตำาแหน่งที่ว่างลงภายในเก้าสิบ (90) วัน นับตั้งแต่วันที่จำานวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบ
มีจำานวนกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำาหนด โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ใน
ตำาแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออก
จากตำาแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
และมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกฎหมายที่เก่ียวข้องกำาหนด
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
audit) รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลตามกรอบการควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐานสากล และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิก
จ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก และจัดให้มีการประชุมร่วมกับ
ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) คร้ัง 
 5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
 6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

 (1) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 (2) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 (4) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 (5) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 1.2 วาระการดำารงตำาแหน่ง

 1.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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 (6) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 (7) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน    
 (8) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะ
  กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter)
 (9) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้
  รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท                                                                                                                                                                                        

 7. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำา ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะ
การเงิน และผลการดำาเนินงานของบริษัท เช่น 
 (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 (2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบการควบคุมภายใน 
 (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น  
 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลา
ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข ภายใน
เวลาตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึง อาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำา
ดังกล่าวต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 8. จัดทำา ทบทวน และประเมินความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงความ
สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ และหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกำาหนด และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำาทุกปี
 9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำารายงาน
ตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1 One 
Report) ของบริษัท
 10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 
กรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างน้อยสาม (3) ท่าน โดยกรรมการมากกว่าก่ึงหน่ึงของจำานวนกรรมการท้ังหมดจะต้องเป็น
กรรมการอิสระ 
 2. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
 3. คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจในการเพ่ิมเติมจำานวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือประโยชน์
ในการดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพ่ือทดแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตำาแหน่งได้ 
 4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีของบริษัทหนึ่ง (1) คนทำาหน้าที่
เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 5. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง
 6. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เหมาะสม
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน
 7. มีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล และมีความเป็นอิสระตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 2.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ
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 1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นตำาแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
 2. นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำาแหน่งเม่ือ
  (1) ตาย
  (2) ลาออก
  (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำาแหน่ง
 
 กรณีตำาแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุที่ไม่สามารถ
ดำารงตำาแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำานวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่
มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีจำานวนครบ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอยู่ในตำาแหน่ง
ได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

 (1) พิจารณากำาหนดและทบทวนโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท คณะ
กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารให้เหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ
 (2) พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์ นโยบายและกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือดำารง
ตำาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุด รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำาหนด
ไว้และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
 (3) พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท และเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติในกรณีที่ตำาแหน่งดังกล่าวว่างลง
 (4) พิจารณากำาหนดและทบทวนแผนการสืบทอดตำาแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารสูงสุดของ
บริษัท รวมท้ังกำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สืบทอดตำาแหน่ง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ
 (5) กำากับดูแลให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศ (Orientation) และส่ือสารข้อมูลเก่ียวกับบริษัทท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 (6) สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

 (1)  พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงผลประโยชน์
อื่น ๆ  ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล เพ่ือเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
 (2) พิจารณาค่าตอบแทนที่จำาเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท    
โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน 
เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
 (3) กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

 2.2 วาระการดำารงตำาแหน่ง

 2.3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  2.3.1 บทบาทหน้าที่ด้านการสรรหา

  2.3.2 บทบาทหน้าที่ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
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 (4) พิจารณาหลักเกณฑ์การวัดผลการดำาเนินงานของบริษัท หรือตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสมเพ่ือใช้ในการพิจารณา
ปรับอัตราค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลประจำาปี (โบนัส/บำาเหน็จ) ให้กับพนักงานและผู้บริหารของบริษัท โดยพิจารณา
จากงบประมาณประจำาปี เป้าหมายการดำาเนินงานของบริษัท รวมทั้งสภาวะตลาดและเศรษฐกิจโดยรวม และนำาเสนอความ
เห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
 (5) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
 (6) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ
บริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท อย่างน้อยจำานวนสาม (3) ท่าน ทั้งนี้กรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ท่าน 
ต้องเป็นกรรมการอิสระ
 2. ให้แต่งต้ังกรรมการบริหารความเส่ียงหน่ึงคนซ่ึงไม่ได้ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เป็นประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
 3. กรรมการบริหารความเส่ียงต้องเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง
 4. กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท หรือมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียง
พอในการปฏิบัติงาน
 5. ให้เลขานุการบริษัททำาหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ/หรือเป็น
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เว้นแต่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

 1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยกรรมการบริหารความ
เส่ียงที่พ้นตำาแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
 2. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำารงตำาแหน่งเท่าที่ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้
บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
 3. นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
  (1) ตาย
  (2) ลาออก 
  (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
  (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำาแหน่ง
 
 กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุที่ไม่สามารถดำารงตำาแหน่ง
ได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำานวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีจำานวนครบตามท่ีได้กำาหนดไว้ในกฎบัตรน้ี
โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหาร
ความเส่ียงท่ีตนเข้ามาแทน ท้ังน้ีกรรมการบริหารความเส่ียงคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อประธานกรรมการ
บริษัท

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

 3.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

 3.2 วาระการดำารงตำาแหน่ง
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 1. กำาหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบาย และคู่มือการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเสนอ
แนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อ
ทิศทางกลยุทธ์การดำาเนินแผนธุรกิจ และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
 2. กำากับดูแล ติดตาม สอบทานแผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญ เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทมี
การบริหารจัดการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเส่ียง
 3. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นการกำาหนดระดับความเส่ียงยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำาเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบ
 4. พิจารณาและทบทวนการกำาหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) และมาตรการในการดำาเนินการ กรณี
ที่ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำาหนด (Corrective Measures)
 5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำาคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็นผู้สอบทานเพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจัดการความเส่ียง รวมท้ังการนำาระบบบริหาร
ความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
 6. มีอำานาจแต่งตั้งคณะทำางานเพ่ือประเมินและติดตามความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุก
กระบวนการดำาเนินธุรกิจขององค์กร
 7. สนับสนุนเครื่องมือและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วท้ังองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่ง
เสริมการพัฒนาวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
 8. รายงานความเส่ียงท่ีสำาคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเส่ียง แนวทางในการจัดการความเส่ียง
ความคืบหน้า และผลการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำาเสมอ
 9. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็นประจำาทุกปี
 10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 3.3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 1. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ
อิสระ และผู้บริหารของบริษัทอย่างน้อยจำานวน 3 ท่าน
 2. ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ต้องเป็นกรรมการอิสระ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีและแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ
 3. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทหนึ่ง (1) ท่าน 
เพ่ือทำาหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
 4. กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจำากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง
 5. กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ต้องเป็นผู้มีความรู้ในด้านการกำากับดูแลกิจการ และใช้
ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนให้
ประสบผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
 6. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

4. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความย่ังยืน

 4.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
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 1. กรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและความย่ังยืน มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยกรรมการ
ท่ีพ้นตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 
 2. กรณีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทมีวาระการดำารงตำาแหน่งเท่าท่ีดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท
เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
 3. นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนจะพ้นจาก
ตำาแหน่งเมื่อ
  (1) ตาย
  (2) ลาออก
  (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
  (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำาแหน่ง

 กรณีตำาแหน่งกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและความย่ังยืนว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุท่ีไม่สามารถ
ดำารงตำาแหน่งได้จนครบวาระ ซ่ึงมีผลให้จำานวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งต้ังกรรมการ
กำากับดูแลกิจการท่ีดีและความย่ังยืนใหม่เพ่ือทดแทนตำาแหน่งท่ีว่างลงภายในเก้าสิบ (90) วัน นับต้ังแต่วันท่ีจำานวนกรรมการ
ไม่ครบถ้วน โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำารงตำาแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของกรรมการที่ตนเข้าทำาหน้าที่แทน 
ทั้งน้ีกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

 1. พิจารณากำาหนด นโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำาเนิน
ธุรกิจ จริยธรรมของพนักงาน นโยบายเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัท นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน            
(Anti-Corruption Policy) รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทในฐานะผู้นำาที่
สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนตามแนวทางของธรรมาภิบาล เพ่ือก่อให้เกิดความโปร่งใส่เป็นธรรมและสนับสนุนการ
เจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน
 2. พิจารณากำาหนดนโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม
(Corporate Social Responsibility : CSR) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับ
ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 3. ให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเก่ียวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 4. ส่งเสริมและกำากับดูแลให้การดำาเนินกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหาร 
และพนักงานเป็นไปตามนโยบายด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 5. กำาหนดผู้รับผิดชอบในการกำากับดูแลและกำากับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
นโยบายและกระบวนการปฏิบัติที่ได้วางเอาไว้
 6. ให้ความห็นชอบต่อรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
 7. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เป็นประจำา
ทุกปีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
 8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 4.2  วาระการดำารงตำาแหน่ง

 4.3  บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและความย่ังยืน
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 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร รวมถึงที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และผู้
บริหารของบริษัทเพ่ือทำาหน้าที่และรับผิดชอบในการบริหารงาน โดยมีองค์ประกอบและคุณสมบัติดังนี้
 1. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน โดยพิจารณา
คัดเลือกจากกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท และให้แต่งตั้งหนึ่งในกรรมการบริหารเป็นประธานกรรมการ
บริหาร 
 2. กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจำากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 3. กรรมการบริหารต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การดำาเนินธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน
 4. การเสนอรายชื่อและ/หรือคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ต้องผ่านกระบวนการสรรหา
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งต้องมีรายละเอียดประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การประกอบ
วิชาชีพของบุคคลนั้น เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจ
 5. เลขานุการบริษัททำาหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือเป็นเลขานุการ คณะ
กรรมการบริหาร เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

 1. กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกำาหนดออกตาม
วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมบริษัท และเมื่อครบกำาหนดตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
อีกได้
 2. กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำารงตำาแหน่งเท่าที่ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของ
บริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
 3. นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
  (1)   ตาย
  (2)   ลาออก
  (3)   ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหาร
  (4)   คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำาแหน่งและ/หรือออกจากตำาแหน่งกรรมการบริษัท              

 กรณีตำาแหน่งกรรมการบริหารว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุที่ไม่สามารถดำารงตำาแหน่งได้จนครบวาระ
ซ่ึงมีผลให้จำานวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งต้ังกรรมการบริหารใหม่เพ่ือทดแทนตำาแหน่ง
ที่ว่างลงภายในเก้าสิบ (90) วัน นับตั้งแต่วันที่จำานวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการดำาเนินงาน 
ท้ังนี้ กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

 1. กำาหนดและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนการดำาเนินธุรกิจ งบประมาณ
ประจำาปี และอำานาจการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัท เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

 2. ควบคุมดูแลการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้บรรลุผลเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการ
ดำาเนินงาน และงบประมาณประจำาปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแสวงหา 
ศึกษา และประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ 

5. คณะกรรมการบริหาร

 5.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

 5.2 วาระการดำารงตำาแหน่ง

 5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
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 3. กำากับและติดตามผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และกลุ่มบริษัทในเครือ  และรายงานผล
การดำาเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญให้แก่กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำาทุก
ไตรมาส

 4. พิจารณาให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

 5. พิจารณาอนุมัติการดำาเนินงานในการทำาธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินสำาหรับสนับสนุน
การทำาธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิด/ปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ จำานำา จำานอง 
ค้ำาประกัน และอื่น ๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ท่ีดินใด ๆ เพ่ือการดำาเนินงานตามปกติธุรกิจ ตามอำานาจ
อนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้

 6. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำาสัญญาเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจปกติของบริษัท หรือการเลิกธุรกิจ ตามที่
กำาหนดไว้ในนโยบายและการกำาหนดอำานาจอนุมัติดำาเนินการ และหรือตามอำานาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้

 7. พิจารณาอนุมัติการลงทุน การกำาหนดงบประมาณ การจัดตั้งบริษัทย่อย/บริษัทร่วมแห่งใหม่ /กิจการ
ร่วมค้า เพ่ือเตรียมการสำาหรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ รวมถึงการดำาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมรองรับการ
ขยายงานในอนาคตตามที่กำาหนดไว้ในนโยบายและการกำาหนดอำานาจอนุมัติดำาเนินการ และหรือตามอำานาจอนุมัติที่คณะ
กรรมการบริษัทให้ไว้

 8. กำาหนดนโยบายโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน
และผู้บริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำาเสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

 9. คณะกรรมการบริหารมอบอำานาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลในบุคคลหน่ึงมีอำานาจในการดำาเนินการในเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ือง ตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร
หรือการมอบอำานาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำาหนดในข้อบังคับของบริษัท ประกาศของคณะกรรมการกำากับ
ตลาดทุน ประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้การ
อนุมัติรายการใด ๆ ต้องเป็นไปตามนโยบาย และขั้นตอนตามที่คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานกำากับดูแลกำาหนดไว้

 10. พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้หน้าท่ี
ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอำานาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเพ่ือนำาเสนอ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง

 11. มีอำานาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพ่ือให้ความเห็นหรือคำาแนะนำาตามความจำาเป็น 
รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาและคณะที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินงานของบริษัท

 12. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติเป็นประจำาทุกปี

 13. ปฏิบัติหน้าท่ีหรือดำาเนินการอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีจำานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

หมายเหตุ : * กรรมการอิสระ

 1  ดร. เปรมวดี ฟองศิริ เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจะสามารถทำาหน้าท่ีในการสอบทาน ความน่าเช่ือถือของงบการเงิน

 ของบริษัท ท้ังน้ี ดร.เปรมวดี ฟองศิริ ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยทุกคณะ มีผลเม่ือวันท่ี 

 1 มีนาคม 2566 โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2566 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติแต่งต้ังนางสาวจิรยง อนุมานราชธน

 ให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนตำาแหน่งที่ว่างลงของดร.เปรมวดี ฟองศิริ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 

 เป็นต้นไป

โดยมีนางสาวสุรัญตา วัฒนเวฬุ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำาหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : * กรรมการอิสระ
 1  ดร. เปรมวดี ฟองศิริ ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยทุกคณะ มีผลเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2566

โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ผู้อำานวยการสำานักกำากับดูแลกิจการ ทำาหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน และคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 
เพ่ีอพิจารณากล่ันกรองการดำาเนินงานท่ีสำาคัญเฉพาะเร่ืองตามท่ีได้รับมอบหมาย และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท
โดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ดังต่อไปนี้ 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน
เพ่ือทำาหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.) กำาหนด

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

7.3.2  รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีจำานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

หมายเหตุ : * กรรมการอิสระ

 1  ดร. เปรมวดี ฟองศิริ ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยทุกคณะ มีผลเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2566

โดยมี นางสาวกัลยา ธัญญเจริญ เลขานุการบริษัท ทำาหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : * กรรมการอิสระ

 1  ดร. เปรมวดี ฟองศิริ ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยทุกคณะ มีผลเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2566

 - ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2565 เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 

   เป็นชื่อใหม่ คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและความยั่งยืน

โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ผู้อำานวยการสำานักกำากับดูแลกิจการ ทำาหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและความย่ังยืน  

 บริษัทตระหนักถึงการจัดการที่ดี และเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวัตถุประสงค์
ที่บริษัทกำาหนด รวมทั้งเพ่ือการขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ ตลอดจนเพ่ือ
เป็นการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษัทคณะ
กรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการดำาเนินงานตามหลักการการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance) โดยเล็งเห็นว่าการกำากับดูแลกิจการท่ีดีไม่เพียงสร้างความเช่ือม่ันในการดำาเนินกิจการของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
นักลงทุน สถาบันการเงิน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ  แต่ยังแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซ่ึงถือเป็นหลักสำาคัญท่ีจำาเป็นต่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างย่ังยืน ด้วยเหตุน้ี คณะกรรมการ
บริษัท จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

4. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความย่ังยืน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริหาร มีจำานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร มีจำานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

โดยมี นางสาวกัลยา ธัญญเจริญ เลขานุการบริษัท ทำาหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : 1 นายรชต ยอดบางเตย ได้ลาออกจากตำาแหน่งรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีผลเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2565

5. คณะกรรมการบริหาร

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
7.4.1 รายชื่อและตำาแหน่งของผู้บริหาร 

 ทั้งนี้รายชื่อของคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้างต้นเป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.) ตามประกาศที่ ทจ.23/2551 ลงวันที่
31 สิงหาคม 2551 และตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 17/2551 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม
2551 ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับมอบหมายอำานาจหน้าที่ให้ดำาเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการ
บริษัทกำาหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจัดทำาคู่มืออำานาจดำาเนินการในการกำาหนดขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน 
เพ่ือความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงท้ัง 9 ท่าน
ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้
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 1.   ไม่มีประวัติการกระทำาผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
 2.  ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

 เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และตามข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 
เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติแต่งต้ังนางสาวกัลยา ธัญญเจริญ ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพ่ือทำาหน้าท่ี
จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำารายงานการประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1 One Report) ตลอดจนจัดเก็บ
เอกสารตามท่ีกฎหมายกำาหนด โดยเลขานุการบริษัทท่ีคณะกรรมการแต่งต้ังข้ึนเป็นผู้ท่ีคณะกรรมการ เห็นว่ามีความเหมาะสม
มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัทที่ดูแลสำานักงานเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน
งานเลขานุการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลของ
บริษัท นอกจากนี้บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย 
บัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท และมีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในแบบ
แสดงรายงานข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1 One Report)

 1) ให้คำาแนะนำาเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ในข้อกำาหนดที่มีนัยสำาคัญแก่กรรมการ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทสามารถทำางานได้อย่างราบรื่น และมีข้อมูลในการ
ประกอบการพิจารณา และตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต

 2) จัดทำาและจัดเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
• ทะเบียนกรรมการ
• หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำาปีของบริษัท
• หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
• รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

 3) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีกำากับดูแลบริษัทเพ่ือให้เป็น
ไปตามระเบียบและข้อกำาหนดของหน่วยงานราชการ

 4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้
เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

 5) จัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้

 6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสาร

เลขานุการบริษัท 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท มีดังนี้
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7.4.2  นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

7.4.3  จำานวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากำาหนดรูปแบบ และ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ดังต่อไปนี้ 

 1. พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการดำาเนินงานของบริษัท หรือ KPI (Key Performance Indicators) 
เพ่ือใช้ในการพิจารณาการปรับอัตราเงินเดือน และการจ่ายเงินรางวัลประจำาปี (Bonus) ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท  
โดยพิจารณาจากงบประมาณประจำาปี และเป้าหมายการดำาเนินงานของบริษัทรวมท้ังสภาวะตลาดและเศรษฐกิจแล้วนำาเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานด้านต่าง ๆ  ซึ่งนำามาประกอบ
การพิจารณาพิจารณาการปรับอัตราเงินเดือน และการจ่ายเงินรางวัลประจำาปี (โบนัส) ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีดังน้ี 

• ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานด้านการเงิน ได้แก่ รายได้ และกำาไรสุทธิ โดยพิจารณาจากผลประกอบการที่แสดง
 ในงบการเงินของบริษัท เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำาหนดไว้
• ตัวชี้วัดผลดำาเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ หรือ Corporate KPI โดยพิจารณาจากผลการดำาเนินงาน
 ตามเป้าหมายแผนงานท่ีกำาหนดขึ้น เพ่ือสนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท 

 2. พิจารณาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำาหนดโครงสร้างการจ่ายเงินเดือน เงินรางวัลประจำาปี (โบนัส) 
และอัตราการปรับข้ึนเงินเดือนประจำาปีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
อนุมัติต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 3. พิจารณาเสนอแนะโครงสร้างเงินเดือน ผลประโยชน์ และสวัสดิการอื่น ๆ ของผู้บริหารระดับสูงของบริษัททั้งที่
เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน

 ทั้งนี้ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน และสิทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ  ส่วนค่าตอบแทนระยะยาว ได้แก่ เงินรางวัลประจำาปี (โบนัส) การพิจารณาขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินงานตาม
เป้าหมายผลประกอบการและตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานที่กำาหนดไว้

ในปี 2565 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดังนี้
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การเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานอย่างมีนัยสำาคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา  

 พนักงานเป็นปัจจัยสำาคัญและมีคุณค่าย่ิงต่อบริษัทในการขับเคล่ือนการดำาเนินงานของบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย
และสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน บริษัทจึงกำาหนดนโยบายเก่ียวกับพนักงานท่ีครอบคลุมท้ังในเร่ืองของการสรรหา การบริหาร
จัดการ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างความสุขในการทำางาน และการ
สร้างความผูกพันในองค์กร โดยคำานึงถึงสภาพแวดล้อมด้านสังคม สิ่งแวดล้อม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น

 ตารางสัดส่วนการจ้างงานแยกตามอายุและเพศ ซ่ึงครอบคลุมเฉพาะพนักงานประจำาของกลุ่มบริษัท บูรพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด (มหาชน) เท่าน้ัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

หมายเหตุ  :  - อ้างอิงข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2565

 - การจำาแนกระดับพนักงานและผู้บริหารอ้างอิงตามโครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กร
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ประเภทการจ้างงานของบริษัท

ค่าตอบแทนพนักงาน

ผลตอบแทนพนักงานระยะส้ัน

ผลตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ

 การจ้างงานพนักงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและเป็นธรรม ทั้งนี้บริษัทคำานึงถึงความสำาคัญในการกำาหนด
วันเวลาทำางาน เวลาพัก วันหยุด และวันลา ตลอดจนการจ่ายค่าตอบแทนการทำางานทั้งในกรณีปกติ และในกรณีที่มีการ
ทำางานในวันหยุดให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยการจ้างงานของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 
 
 (1) การจ้างงานแบบประจำา (Contract Employment Permanent) 
 (2)  การจ้างงานแบบสัญญาจ้างรายปี (Contract yearly)
 (3)  การจ้างงานแบบสัญญาจ้างชั่วคราว (Outsourcing)  

 นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทได้ให้ความสำาคัญในการว่าจ้างแรงงานผู้พิการโดยสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพ่ิมขีดความ
สามารถให้แก่ผู้พิการ เพ่ือมอบโอกาสให้ผู้พิการได้มีรายได้และสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง โดยในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีการ
ว่าจ้างแรงงานผู้พิการจำานวนทั้งสิ้น 46 ราย

 บริษัทมีนโยบายให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่พนักงานและสอดคล้องกับผลการดำาเนินงานท้ังในระยะส้ัน และระยะยาว  
ซึ่งสามารถจำาแนกเป็นผลตอบแทนพนักงานได้ดังนี้

 ผลตอบแทนพนักงานระยะสั้น คือ ผลตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำาระภายใน 12 เดือน หลังจากวันสิ้นรอบระยะ
เวลาบัญชี เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัท การลาประจำาปีและ
การลาป่วยที่มีการจ่ายค่าแรง และค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน

 โครงการผลตอบแทนเมื่อเกษียณอายุครบ 60 ปี กำาหนดจำานวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณ
อายุ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ จำานวนปีที่ทำางานกับบริษัท และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ

ตารางสัดส่วนการจ้างงานแบบจ้างเหมาบริการ (Outsource) แยกตามตำาแหน่งการจ้างงาน
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กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

การบริหารและพัฒนาบุคลากร

 บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในชีวิตของพนักงานช่วงหลังเกษียณอายุ ออกจากงาน ทุพพลภาพ และเพ่ือเป็น
หลักประกันให้แก่ครอบครัวของพนักงาน จึงจัดต้ังกองทุนสำารองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นสวัสดิการท่ีเป็นหลักประกันทางการเงิน
ให้แก่พนักงาน  โดยพนักงานที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไปสามารถสะสมเงินเข้ากองทุนได้ 2% ต่อเดือน และบริษัทจะสมทบให้อีก 2% 
ตลอดอายุงาน โดยเงินสะสมดังกล่าวบริษัทจะนำาไปลงทุนในตราสารหนี้ และลงทุนในตราสารทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ซึ่งจะได้ผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมทบมาเฉลี่ยคืนให้แก่พนักงานตามสัดส่วนของเงินที่แต่ละคน
มีอยู่ในกองทุน

 ทั้งนี้ในรอบบัญชีปี 2565 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานบริษัทและบริษัทย่อย เป็นเงินจำานวนทั้งสิ้น 
71,018,104.00 บาท ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าว ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม           
เงินสมทบทุนกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น  และมีสัดส่วนค่าตอบแทนของพนักงานหญิงต่อพนักงานชายดังนี้

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอำานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบ
การกำากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึงผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อ
เนื่องในด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารจัดการจำานวนบุคลากร สวัสดิการ และ
แรงจูงใจให้มีความเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม 
และให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำากับดูแลกิจการของบริษัท เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
โดยอาจกระทำาเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้
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7.6 ข้อมูลสำาคัญอื่น ๆ
7.6.1 รายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำา
 บัญชีเลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำากับ
 ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 
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7.6.2  รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพ่ือการติดต่อ

7.6.3  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จำากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลัก
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต) เพ่ือทำาหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
สำาหรับการจัดทำางบการเงินประจำาปี 2565 พร้อมทั้งกำาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2565 เป็นเงินไม่เกิน 3,996,000 บาท และไม่มีค่าบริการอ่ืน และมอบอำานาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ หากจำาเป็น
ต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอ่ืนแทนในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมท้ัง
มอบอำานาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี
ด้วย ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จำากัด ประกอบด้วย

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

ในปี 2564 และ 2565 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

หมายเหตุ  :  ค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีรายปีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

 ของผูส้อบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะ เป็นต้น
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8. รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญด้าน
 การกำากับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการในรอบปท่ีีผ่านมา

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ

1. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ    

 ในรอบปี 2565 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและแก้ไขปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการ (Corporate
Governance)  คู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct)  กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุก
คณะ รวมถึงแนวปฏิบัติและนโยบายที่สำาคัญของบริษัทซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือให้สอดคล้อง
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.) อีกทั้งเพ่ือปรับเนื้อหาให้มีความเหมาะสม ครบถ้วน และสอดคล้องกับแนวทางการ
ดำาเนินธุรกิจในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการให้ความสำาคัญเรื่องส่ิงแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล
และเศรษฐกิจ (Governance & Economic) หรือ ESG มากย่ิงข้ึน โดยมีการประกาศใช้เป็นหลักในการทำางานของพนักงาน
ทุกระดับในการขับเคล่ือนการดำาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลมีการบริหารจัดการ
ท่ีพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันจะเป็นการสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  

 ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการทบทวนและแก้ไขปรับปรุงแนวปฎิบัติและนโยบายที่สำาคัญดังกล่าวปรากฎในหัวข้อ 
6.3.1 เร่ืองการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสำาคัญเก่ียวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำากับดูแลกิจการ
หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี้

 นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทยังได้ทบทวนและกำาหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ ตลอดจนทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือผลักดันให้การดำาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และมุ่งม่ัน
สู่การเติบโตเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด บริษัทได้กำาหนดนิยาม
ของกรรมการอิสระไว้ตามหลักเกณฑ์ เรื่อง “กรรมการอิสระ” ซึ่งกำาหนดโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  โดย “กรรมการอิสระ” ของบริษัท หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้
 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจำา หรือ ผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา 
คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
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2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
2.1 การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการ

 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ 
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุ้นท่ีมีนัยหรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้ง
ให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ 
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ 
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง
การเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้ขึ้นดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท 
 10. ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective 
decision) ได้

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำาหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสม สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือดำารงตำาแหน่ง
กรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำาหนดไว้ตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. พิจารณารายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระ และรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการ
คัดเลือกเพ่ือดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัท ท้ังจากการเสนอของกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเฉพาะผู้ถือหุ้น
รายย่อย (ถ้ามี)
 2. พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัท จะต้องไม่มีคุณสมบัติ และลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กฎหมายกำาหนด รวมทั้งข้อกำาหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.)
 3. พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทจะต้องมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ ์
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีภาวะผู้นำา วิสัยทัศน์ กว้างไกล อุทิศเวลา ความพยายามในการปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความเป็นธรรม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็น มีประวัติการทำางานที่ดี ไม่ด่าง
พร้อยและมีจริยธรรมที่ดีงาม
 4. พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัท จะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำาเพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่นก็ตาม
 5. การสรรหากรรมการ สามารถใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firms) หรือใช้ฐานข้อมูลกรรมการ 
(Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่
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2.2 วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 

2.3 การสรรหาและแผนการสืบทอดตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
 ของบริษัท

การสรรหา

 1. คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยคณะกรรมการบริษัทท่ีพ้นจากตำาแหน่งตาม
วาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำารงตำาแหน่งใหม่อีกได้ สำาหรับกรรมการอิสระของบริษัทจะมีวาระการดำารงตำาแหน่ง
ต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลน้ันสมควรดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท
 2. การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำาแหน่งจำานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ
บริษัทท้ังหมด หากจำานวนกรรมการท่ีจะออกไม่สามารถแบ่งให้ตรงตามจำานวนได้ กำาหนดให้ออกตามจำานวนท่ีใกล้เคียงท่ีสุด
กับสัดส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
 3. นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
  (1) ตาย
  (2) ลาออก
  (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด 
   หรือมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชน
   เป็นผู้ถือหุ้นตามท่ีกำาหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4)
   พ.ศ. 2551
  (4) ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำาแหน่ง (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจำานวนผู้ถือหุ้น
   ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้น
   ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
  (5) ศาลมีคำาสั่งให้ออก

 4. กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
 5. กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระให้ กรรมการเลือกบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 และ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการคงเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน 
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 
และต้องได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดำาเนินการและกำากับดูแลให้การสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
ระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำาเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายขององค์กร โดย
การดำาเนินการดังนี้
 1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำาหน้าท่ีพิจารณากำาหนด ทบทวน
โครงสร้าง และคุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้เหมาะสม สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
 2. พิจารณาบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กฎหมายกำาหนด รวมทั้งข้อกำาหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของ สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.)
 3. พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ ์
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีภาวะผู้นำา วิสัยทัศน์ กว้างไกล อุทิศเวลา ความพยายามในการปฏิบัติ
หน้าท่ี ด้วยความเป็นธรรม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็น มีประวัติการทำางานท่ีดี ไม่ด่าง
พร้อยและมีจริยธรรมที่ดีงาม
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แผนการสืบทอดงานตำาแหน่ง
 บริษัทมีแผนการเตรียมการสืบทอดตำาแหน่งงานท่ีสำาคัญอย่างเป็นระบบ เพ่ือทดแทนผู้ท่ีเกษียณอายุ หรือบรรจุลงใน
ตำาแหน่งงานใหม่ที่เกิดขึ้นจากการขยายกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัท หรือการสืบทอดตำาแหน่งผู้
บริหารระดับสูงสุด เพ่ือความต่อเนื่องในการบริหาร และเพ่ือให้สามารถคัดเลือกบุคคลากรที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดำารง
ตำาแหน่งงานสำาคัญดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทยังได้ปรับปรุงข้อกำาหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ
หลักเกณฑ์การวางตัวผู้สืบทอดตำาแหน่งงาน โดยใช้หลักการพัฒนาทางสายอาชีพ (Career Management) และแผนการ
วางตัวผู้สืบทอดตำาแหน่งงาน (Talent Management and Succession Planning) ด้วยวิธีการคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพ
สูง โดยใช้แนวทางที่เหมาะสมกับบริษัทและมีการสื่อสารเพ่ือให้ได้รับทราบ และเข้าใจ ขอบเขตของการพัฒนา และสิ่งที่ควร
ปฏิบัติ ตลอดจนพัฒนาผู้บริหารให้มีความพร้อมในการสืบทอดตำาแหน่งงาน เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการสรรหา ซึ่งพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์
ในการนำาพาบริษัทให้เจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดไว้ และสามารถสร้างความเติบโตไป
พร้อมกับองค์กร อันจะส่งผลให้บริษัทและกลุ่มบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือช่วยให้สามารถทำาหน้าที่และกำากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การพัฒนาความรู้ มีทั้ง
หลักสูตรการอบรมทั้งภายในบริษัทและสถาบันภายนอก สำาหรับปี 2565 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้เข้า
รับการอบรม ดังนี้

 4. พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จะต้องไม่ประกอบกิจการอันมี
สภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำาเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นก็ตาม
 5. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและ
พัฒนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยคำานึงถึงการเตรียมความพร้อมในการ
สืบทอดตำาแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
 6. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดับสูงอาจดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนได้ แต่ในการเป็นกรรมการ
ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน และห้ามมิให้ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย

3. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
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 เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์
และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเป็นประจำา
ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยการประเมินได้จัดทำาทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

การพัฒนาและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปี 2566
 คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาอนุมัติ
การทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพ่ือใช้สำาหรับการ
ประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ ประจำาปี 2566 เป็นต้นไป โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ได้อนุมัติการทบทวนและแก้ไขเพ่ิมเติมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ชุดย่อยจำานวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความยั่งยืน เพ่ือปรับเนื้อหาของแบบประเมินให้มีความเหมาะสม ครบถ้วน และสอดคล้องกับแนวทางการดำาเนินธุรกิจใน
ปัจจุบันที่มุ่งเน้นการให้ความสำาคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ 
(Governance & Economic) หรือ ESG มากยิ่งขึ้น  

 สำาหรับปี 2565 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ  ยังคงใช้
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยดังเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม โดยแบบประเมินสำาหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
มีจำานวน 3 แบบ  ประกอบด้วย 

 โดยแบบประเมินสำาหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีจำานวน 3 แบบ ประกอบด้วย
 1. การประเมินตนเองของกรรมการแบบทั้งคณะ  หัวข้อประเมินประกอบด้วย
 • โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ   
 • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
 • การประชุมคณะกรรมการ     
 • การทำาหน้าที่ของกรรมการ    
 • ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ    
 • การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

 2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ  หัวข้อประเมินประกอบด้วย
 • โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  
 • การประชุมคณะกรรมการ     
 • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

 3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคล  หัวข้อประเมินประกอบด้วย
 • โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  
 • การประชุมคณะกรรมการ     
 • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
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ช่วงเวลาที่ทำาการประเมินตนเอง 

ความหมายการให้คะแนน

วิธีการประเมิน

1.  แบบประเมินผลงานการประเมินกรรมการบริษัท (ประเมินตนเอง) 
 การประเมินผลงานกรรมการบริษัททุกคน  

• ผู้ประเมิน : กรรมการบริษัททุกท่าน

• แบบประเมินนี้มีวิธีการให้คะแนน เพ่ือให้ผู้ประเมินสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อ หรือ
 เปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังน้ี

   0 =   ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำาเนินการในเรื่องน้ัน 

   1 =   ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำาเนินการในเรื่องน้ันเล็กน้อย 

   2 =   เห็นด้วย หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 

   3 =   เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นดี

   4 =   เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำาเนินการในเรื่องน้ันอย่างดีเยี่ยม

      

2.  แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล : ประเมินตนเอง) 
 การประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท การประเมินจัดแบบรายบุคคล  

• ผู้ประเมิน : กรรมการคณะย่อยทุกคณะ 

• แบบประเมินนี้มีวิธีการให้คะแนน เพ่ือให้ผู้ประเมินสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อ หรือ

 เปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้ 

   0 =   ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำาเนินการในเรื่องน้ัน 

   1  =   ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำาเนินการในเรื่องน้ันเล็กน้อย 

   2 =   เห็นด้วย หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 

   3 =   เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นดี

   4 =   เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำาเนินการในเรื่องน้ันอย่างดีเยี่ยม

 บริษัทจัดให้มีการประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ หรือเปรียบเทียบ
ภายในไตรมาสแรกของปีถัดไปด้วย 
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 โดยในปี 2565 สรุปผลภาพรวมการประเมินคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย  มีดังนี้

 1. การประเมินตนเองของกรรมการแบบทั้งคณะ 

  • มีคะเนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00  อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

 2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

  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 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

   • มีคะเนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00  อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

  2.5 คณะกรรมการบริหาร

   • มีคะเนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00  อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

 3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคล  

  • มีคะเนนเฉลี่ยร้อยละ 99.62  อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

 เพ่ือเป็นการติดตามและทบทวนการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ว่าเป็นไป
อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร รวมถึงสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
หรือไม่นั้น  คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากำาหนดรูปแบบ และ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ดังต่อไปนี้ 

 1. พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการดำาเนินงานของบริษัท หรือ KPI (Key Performance Indicators) 
เพ่ือใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือน และการจ่ายเงินรางวัลประจำาปี (Bonus) ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 
โดยพิจารณาจากงบประมาณประจำาปี และเป้าหมายการดำาเนินงานของบริษัทรวมทั้งสภาวะตลาดและเศรษฐกิจแล้วเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 2. พิจารณาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำาหนดโครงสร้างการจ่ายเงินเดือน เงินรางวัล ประจำาปี (Bonus)
และอัตราการปรับข้ึนเงินเดือนประจำาปีของผู้บริหารต้ังแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารข้ึนไป แล้วเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร

 3. พิจารณาเสนอแนะโครงสร้างเงินเดือน ผลประโยชน์ และสวัสดิการอื่น ๆ ของผู้บริหารระดับสูงของบริษัททั้งที่
เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารระดับสูง
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วิธีการประเมิน
 การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารสูงสุด หรือช่ือ 
ตำาแหน่งอื่น ที่เทียบเท่าผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

• ผู้ประเมิน : กรรมการบริษัททุกท่าน

• แบบประเมินนี้มีวิธีการให้คะแนน เพ่ือให้ผู้ประเมินสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อ หรือ

 เปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้

   0     =    ไม่มีการดำาเนินการในเรื่องนั้น

   1      =    มีการดำาเนินการในเรื่องน้ันเล็กน้อย 

   2     =    มีการดำาเนินการในเรื่องน้ันพอสมควร

   3     =    มีการดำาเนินการในเรื่องน้ันดี

   4     =    มีการดำาเนินการในเรื่องน้ันอย่างดีเยี่ยม

   N/A =    ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถนำามาใช้ได้

 ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย

 หมวดที่ 1 การวัดผลการปฏิบัติงาน
  • ความเป็นผู้นำา   

  • การกำาหนดกลยุทธ์ 

  • การปฏิบัติตามกลยุทธ์  

  • การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน

  • ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

  • ความสัมพันธ์กับภายนอก 

  • การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร

  • การสืบทอดตำาแหน่ง  

  • ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

  • คุณลักษณะส่วนตัว 

 หมวดที่ 2 การพัฒนาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • จุดแข็งที่สำาคัญ 

  • ประเด็นที่ควรได้รับการพัฒนา
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 บริษัทได้กำาหนดนโยบายเก่ียวกับจำานวนองค์ประชุมข้ันต่ำา ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการลงมติ โดยในปี 
2564 บริษัทได้มีการกำาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำาปี 2565 เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี (ตาราง
การประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) ทั้งนี้ไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษที่อาจกำาหนดขึ้นเพ่ิมในระหว่างปี โดยมีราย
ละเอียดดังนี้

 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำาทุกไตรมาส และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพ่ิมตามความ
จำาเป็น โดยมีการกำาหนดวาระการประชุมท่ีชัดเจน ท้ังน้ีกรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและไม่ข้ึน
กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมทั้งเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมในแต่ละระเบียบวาระให้กับกรรมการแต่ละท่านล่วงหน้า เพ่ือให้กรรมการ
มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2565 จำานวน 1 ครั้ง  
โดยเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2565

 ในปี 2565 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังส้ิน 5 คร้ัง และการประชุมระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม จำานวน 1 ครั้ง รวมทั้งมีการประชุม
ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม จำานวน 1 คร้ัง
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565

 ทั้งนี้สัดส่วนกรรมการบริษัททั้งคณะที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมี
รายละเอียดตามตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

1. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท    
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 บริษัทกำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และบทบาท
ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน รวมถึงคำานึงถึงความสอดคล้องกับผลดำาเนินการ และอยู่ในระดับ
เหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกันกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ดำาเนินธุรกิจอุตสาหกรรม ในกลุ่ม
ประเภทธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทได้กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำาหนดรูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ  นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือนำาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ  

หมายเหตุ : 1. นายรชต  ยอดบางเตย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร  มีผลเม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2565      

 2. นายจิระศักดิ์ ไกรหม่ืนไวย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและความยั่งยืน มีผลเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565

 3. การประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม

  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

 4. การประชุมระหว่างกรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

2. ค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำาปี 2565 มีดังน้ี
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 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยกำาหนดค่าตอบแทนแบบรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี 
ของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งปีเป็นเงินจำานวนไม่เกิน 4,800,000 บาท (ซึ่งเป็นอัตราคงเดิม
เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำาปี 2564) ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท
นำาเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าเบี้ยประชุม

หมายเหตุ : การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนสำาหรับกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ที่มีชื่อตาม

 หนังสือรับรองของบริษัทเท่านั้น

หมายเหตุ : การจ่ายค่าเบี้ยประชุม บริษัทพิจารณาจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มีการจัดประชุมตามวาระของคณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อย

 แต่ละชุด กรณีที่มีการเชิญเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว ซึ่งไม่ใช่วาระประชุมของชุดคณะกรรมการที่ดำารงตำาแหน่งอยู่จะไม่มีการจ่ายค่าเบี้ย 

 ประชุม ทั้งน้ีสำาหรับการจัดประชุมในวาระของคณะกรรมการชุดย่อยจะไม่จ่ายค่าเบ้ียประชุมสำาหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
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 - ไม่มี -

ค่าตอบแทนรายเดือน

หมายเหตุ :  * การจ่ายค่าตอบแทนประจำาปีของกรรมการบริษัท พิจารณาการจ่ายเฉพาะกรรมการอิสระ โดยกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการบริหาร

   กำาหนดรับค่าตอบแทนประจำาแทนประจำาปีในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนบริหาร

สรุปข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ดังน้ี
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 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดแนวทางที่สำาคัญสำาหรับการกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
และกิจการร่วมค้า เพ่ือให้บริษัทสามารถบริหารจัดการกิจการและกำากับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ให้
สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ  ของบริษัท รวมถึงเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน คณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. บริษัทจะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการ ร่วมค้า
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท หรือตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันตามสัญญา โดยกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะ
กรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการหรือผู้
บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า โดยคำานึงถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติบทบาทหน้าที่ความรับผิด
ชอบของแต่ละธุรกิจ ตลอดทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือขาดความน่าไว้วางใจตามที่กฎหมาย หรือข้อกำาหนด สำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.) และข้อกำาหนดอื่นที่เก่ียวข้องกำาหนดไว้ 

 2. คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่ในการกำากับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าแต่ละบริษัท ภายใต้
ขอบเขตดังต่อไปนี้
 2.1 กำากับดูแลให้มีการคณะกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าแต่ละบริษัทปฏิบัติหน้าที่ให้
  เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty
  of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม 
  (Ethics)  
 2.2 ติดตามผลการดำาเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า อย่างต่อเน่ือง รวมถึง
  ให้คำาแนะนำาเพ่ือให้ม่ันใจว่าการดำาเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า เป็นไปตามเป้าหมาย
  ท่ีกำาหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม 
 2.3 พิจารณา ติดตาม และให้คำาแนะนำาเพ่ือให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า มีระบบควบคุมภายใน 
  รวมถึงระบบการทำางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำาเนินธุรกิจ 
 2.4 พิจารณา ติดตาม และดำาเนินการในการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และแผนงานท่ีสำาคัญต่าง ๆ
  ท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับ
  สภาพธุรกิจอย่างสม่ำาเสมอ

 3. เพ่ือให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำาเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการ
ร่วมค้าได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยกำาหนดให้กรณี
ดังต่อไปนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 3.1 การเพ่ิมทุน การลดทุนจดทะเบียน และ/หรือทุนชำาระแล้ว 
 3.2 การกำาหนดและ/หรือแก้ไขข้อบังคับบริษัท
 3.3 การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการขยายการลงทุนเพ่ิมเติม นอกเหนือจากกรอบอำานาจอนุมัติของคณะกรรมการ
  บริหาร รวมถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์อันเนื่องมาจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

 บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการทำาธุรกิจของบริษัท หรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ใน
อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตหรือเป็นธุรกิจที่มีความถนัดและชำานาญ นอกจากนั้น จะคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่
ได้รับจากการลงทุนเป็นสำาคัญ 

8.1.3 การกำากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า  

แนวทางการควบคุมกำากับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
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 บริษัทได้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการที่บริษัทได้กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดย
ติดตามให้เกิดการปฏิบัติตามการกำากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

 3.4 การเข้าทำารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
  ตามเกณฑ์ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการทำารายการ
 3.5  การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น 
 3.6  การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่น
 3.7  การเข้าทำา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ 
 3.8  การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำาคัญ 
 3.9  การเลิกกิจการ
 3.10 การควบรวมกิจการ

 ท้ังนี้ รายการหรือการดำาเนินการอื่นใดนอกเหนือจากข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.10 ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการค้าท่ัวไป และเป็นรายการท่ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ
ให้ดำาเนินการภายใต้กรอบอำานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารตามที่ระบุไว้ในนโยบายอำานาจอนุมัติของบริษัท

 4. บริษัทจะกำาหนดแผนงานและดำาเนินการเพ่ือทำาให้ม่ันใจได้ว่าบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำากับดูแลหน่วย
งานราชการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และนักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

 5. ในกรณีที่บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า มีความจำาเป็นต้องเข้าทำารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการ
ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะต้องติดตามให้บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า เข้าทำารายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ ว่าด้วยการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาและจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำาหนดโดยหน่วยงานกำากับ
ดูแลที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด

 6. บริษัทจะดำาเนินการที่จำาเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า มีระบบในการเปิดเผยข้อมูล
และระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำาเนินธุรกิจ

 บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำาคัญกับหลักการกำากับดูแลกิจการ โดยคาดหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัท และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงเห็นควรจัดทำานโยบายเกี่ยวกับการ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการท่ีว่าการตัดสินใจใด ๆ ในการดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพ่ือ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท และควรหลีกเล่ียงการกระทำาท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยกำาหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือ
การมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำานาจอนุมัติในธุรกรรม
น้ัน ๆ โดยมีหลักการสำาคัญดังต่อไปนี้
 1. คณะกรรมการบริษัท กำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกำาหนดด้วยความรอบคอบภายในหลักการของเหตุผล
และความเป็นอิสระต่อกัน มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำารายการ และคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
และผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.)

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการ

1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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 2. บริษัทยึดมั่นในแนวปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจ ต้องดำาเนินธุรกิจที่ทำาให้เกิดความโปร่งใส ในการดำาเนินงาน และ
พยายามอย่างเต็มท่ีในการปกป้องทรัพย์สิน และธำารงไว้ซ่ึงช่ือเสียงของบริษัท และเช่ือม่ันในการให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย
ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และขจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ซ่ือสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุ
มีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน 
 3. บริษัทมีนโยบายกำาหนดให้การเข้าถึงข้อมูล หรือการล่วงรู้ข้อมูลของฝ่ายงาน และพนักงานจะต้องอยู่บนหลัก
การในเรื่องความจำาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ และต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตลอดระยะเวลาปฏิบัติ
งานให้แก่บริษัท และภายหลังพ้นจากการปฏิบัติงานแล้ว กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือ
ข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัทให้แก่บุคคลใด ๆ ไม่ว่าทางใด เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำานาจแล้วเท่านั้น

 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รับทราบ และตกลงปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเก่ียวโยงในกิจการท่ีอาจก่อ
ให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจะต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเร่ืองท่ีมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ัง ขอความร่วมมือให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามนโยบาย
ในการพิจารณารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้กรรมการบริษัทแจ้งต่อท่ีประชุมเพ่ือออกจากห้องประชุม
และงดออกเสียง หรืองดให้ความเห็นในวาระที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย
 2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องพึงละเว้นการประกอบการดำาเนินการ หรือลงทุนประกอบธุรกิจใด ๆ
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการแข่งขันหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และพึงละเว้นการถือหุ้น
การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในกิจการที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกัน หรือกิจการที่เป็นคู่แข่งทางการค้า
ของบริษัท
 ท้ังน้ีสามารถถือหุ้นการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในองค์กรอื่นใด หากการถือหุ้นหรือการดำารงตำาแหน่ง
น้ัน ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท
 3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องเปิดเผยธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัว หรือกับครอบครัว 
หรือญาติ พ่ีน้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ ที่มีผลประโยชน์อันจะมีผลกระทบให้เกิดการขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจได้ เช่น การ
ร่วมลงทุน หรือมีผลประโยชน์กับคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท การดำารงตำาแหน่งใด ๆ หรือแม้แต่เป็นที่ปรึกษาของคู่ค้าที่
ทำาธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท เป็นต้น
 4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบาย
ต่าง ๆ ของบริษัท โดยต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือของลูกค้า โดยอาศัย
ข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ซึ่งทำาให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือไม่เสียหายก็ตาม รวมถึงจะ
ต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด และต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเอง หรือ
บุคคลในครอบครัวของตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่ีเบ่ียงเบนไปจากหลักการ การกระทำาการใด ๆ  ต้องคำานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัทเท่านั้น
 5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ใช้หรือยอมให้ผู้อื่นใช้ตำาแหน่งหน้าที่ของตนทั้งโดยทางตรง หรือ
ทางอ้อมเพ่ือแสวงหาประโยชน์จากบริษัท
 6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องรับทราบถึงการดำาเนินการใด ๆ เข้าข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงต้องปฏิบัติ
ตามนโยบายการทำารายการระหว่างกันหรือรายการเก่ียวโยงของบริษัท และปฏิบัติตามข้อกำาหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เช่น สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.)
 7. บริษัทมีนโยบายกำาหนดให้ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย หรือรักษาการผู้จัดการฝ่ายของแต่ละฝ่ายงาน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการกำากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในฝ่ายงานให้เป็นไปตามนโยบายนี้
 8. บริษัทมีนโยบายกำาหนดให้สำานักงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่
ในการติดตามตรวจสอบ กำากับดูแล และประเมินความเพียงพอในการควบคุมการปฏิบัติงาน และระบบควบคุมภายในของ
แต่ละสายงานให้เป็นไปตามนโยบายนี้
 9. คณะกรรมการบริษัทกำากับดูแลให้บริษัท และฝ่ายจัดการทำาการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1 One Report)
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 บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายและแนวปฏิบัติดูแลเร่ืองกรรมการและผู้บริหารในการนำาข้อมูลภายในของบริษัทและ
บริษัทย่อย ซ่ึงยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนรวมท้ังการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังน้ี
 1. บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง 
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทและ/หรือข้อมูลภายในที่เป็น
สาระสำาคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน 
ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และ 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูล
สารสนเทศที่สำาคัญต่อสาธารณชน ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญนั้นต่อบุคคลอื่นรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย
 3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่ง
กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 241 “ ในการซื้อหรือขายซึ่งหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ท่ีซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลใดทำาการซ้ือ หรือขาย หรือ
เสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น ซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในประการที่น่าจะเป็น
การเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย์ท่ียังมิได้
เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้มาในตำาแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่ว่าการกระทำาดังกล่าวจะกระทำาเพ่ือประโยชน์ต่อ
ตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำาข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพ่ือให้ผู้อื่นกระทำาดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน” และ
รวมถึงต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำาหนด กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 4. ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องมีการเปล่ียนแปลงจำานวนหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีตนเอง
ถืออยู่ จะต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  และเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำาการนับจากวันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนดังกล่าว
 5. ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าได้กระทำาผิด บริษัทจะพิจารณาดำาเนินการลงโทษทางวินัย ได้แก่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือน
เป็นหนังสือ ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง และเลิกจ้างตามลำาดับ รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้งทาง
อาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2565 ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565

2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน์
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 บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญกับจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจรวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุก
หน่วยงานของบริษัท เน่ืองจากการกระทำาใด ๆ ท่ีขัดกับหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  หรือการทุจริตคอร์รัปชั่น อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียและต่อการ
ดำาเนินธุรกิจ ช่ือเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัท อีกท้ังยังเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างย่ังยืนของบริษัทและการพัฒนา
ของประเทศชาติด้วย

 บริษัทกำาหนดแนวทางปฏิบัติและส่งเสริมบุคลากรทุกระดับในการมีส่วนร่วมกับการต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูป
แบบ และได้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Anti-corruption Policy) อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือ
ให้สอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
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 1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำาหนดนโยบาย และกำากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ม่ันใจว่ากลุ่มบริษัทได้เข้าใจ และตระหนักถึงความสำาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน ตลอดจน
รับทราบการแจ้งเบาะแสการกระทำาอันทุจริตคอร์รัปชั่นที่บุคลากรในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง
 2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายในระบบ
ตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงมีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การกำากับดูแล สอบทานระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ  ของกลุ่มบริษัทให้มีการนำาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการกำากับดูแลและสนับสนุน ให้มีการดำาเนินงานเพ่ือป้องกันความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน ตลอดจนประเมิน จัดทำามาตรการและแนวทางป้องกันความเส่ียงจากการดำาเนิน
งานทุกกระบวนการ เพ่ือใช้ในการกำาหนดนโยบาย ทบทวนมาตรการต่าง ๆ ให้เพียงพอและเหมาะสม
 4. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีหน้าที่ในการทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการ และ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจน
กำากับและติดตามให้ทุกหน่วยงานภายในกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด
 5. ผู้บริหาร มีหน้าที่ในการกำาหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และสื่อสารให้บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องรับ
ทราบ หรือดำาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
 6. ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่นแนวทางปฏิบัติที่กลุ่มบริษัทได้กำาหนดไว้ และสอดคล้องกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ม่ันใจว่าระบบ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมีความเหมาะสมเพียงพอและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 7. พนักงานบริษัท มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว กับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 8. คณะทำางาน คือ คณะบุคคลท่ีได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและความย่ังยืนมีหน้าท่ีในการ
กำากับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำาเนินงานเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนประเมิน
จัดทำามาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการดำาเนินงานในทุกส่วนของกลุ่มบริษัท

     นอกจากนี้บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงในการดำาเนินงานที่อาจจะเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น และการดำาเนิน
การเพ่ือป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นสอดคล้องตามนโยบายฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ส่ือสาร ให้ความรู้ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำาคัญและมีจิตสำานึกในการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น โดยสื่อสารผ่านช่องทาง และกิจกรรมต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ คู่มือพนักงาน กิจกรรมการแถลงนโยบายประจำาปี และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เป็นต้น และบริษัทยัง
มีการส่ือสารนโยบายฯ แก่ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางการค้า และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทางธุรกิจ รวมถึงเชิญชวนบริษัทคู่ค้า/ลูกค้า
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปช่ัน โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัท และผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
เป็นต้น
 2. กำาหนดแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันน้ี ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล กระบวนการ
ทบทวนข้อตกลงงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการส่งมอบงาน  กระบวนการขออนุญาตต่าง ๆ   และกระบวนการ
เบิกเงินค่ารับรอง หรือค่าการกุศล รวมถึงการรับและให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้นโดยกำาหนดให้ผู้บังคับบัญชา
ทุกระดับมีหน้าที่สื่อสารทำาความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนำาไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ด
สำาหรับดาวน์โหลดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
(Anti-corruption Policy)
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 3. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต
คอร์รัปช่ันท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทและกลุ่มบริษัท รวมถึงพนักงานท่ีปฏิเสธต่อการกระทำา โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่กำาหนดไว้ในนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
 4. ผู้ที่กระทำาการทุจริตคอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทำาผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางานว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลสำาหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำาหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หาก
การกระทำานั้นผิดกฎหมายด้วย
 5. บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำาเนินงานอย่างสม่ำาเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
กฎหมายและสภาพการดำาเนินธุรกิจ ตลอดจนจัดให้มีการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับ
สินบนในทุกรูปแบบ

 ในปี 2565 บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Anti-corruption Policy)
ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Thai Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) โดยเพ่ิมเติมประเด็นครอบคลุมรายละเอียด
เกี่ยวกับคำานิยามที่สำาคัญ  แนวทางเกี่ยวกับกรอบวงเงินการรับของขวัญ นโยบายเกี่ยวกับค่าอำานวยความสะดวก และ
แนวทางเกี่ยวกับการจัดจ้างพนักงานภาครัฐ เป็นต้น  

 บริษัทได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action
Coalition หรือ CAC) เมื่อไตรมาสที่ 1/2563 ที่ผ่านมา โดยบริษัทมุ่งมั่นและตั้งใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขจัด
การทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ ท้ังในกระบวนการดำาเนินธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของประเทศ และเพ่ือแสดง
ออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทได้สื่อสารและสนับสนุนให้บริษัทย่อย และคู่ค้าธุรกิจหลักเข้า
ร่วม CAC และ CAC-SME อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้ส่ือสารไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพ่ือเน้นย้ำาถึงแนวปฏิบัติ
ที่ดี Do & Don’t ผ่านการประชุมที่สำาคัญของบริษัท เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมสัมมนาต่าง ๆ

 ท้ังน้ีบริษัทมุ่งเน้นความสำาคัญในการปลูกฝังและสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารและพนักงานในองค์กร โดยมีการจัด
อบรมให้ความรู้ในหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยจัดทำาหลักสูตรการอบรมในรูปแบบ E-learning ผ่านระบบ
Microsoft SharePoint ของบริษัท รวมทั้งส่ือสารรายละเอียดวิธีการเข้าอบรมผ่าน E-learning เพ่ืออำานวยความสะดวก
ให้กับผู้บริหารและพนักงานสามารถเข้ารับการอบรมและทบทวนหลักสูตรดังกล่าว โดยในปี 2565 ผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัทได้รับการอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นครบถ้วนร้อยละ 100 ตามเป้าหมายของบริษัท 

 นอกจากนี้ บริษัทได้มีการติดตามตรวจสอบการดำาเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริจคอร์รัปชั่น และแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องน้ันอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและความย่ังยืน ซ่ึงมอบหมายให้บริษัท มาซาร์ส
จำากัด ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ทำาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการดำาเนินงานภายในของบริษัททุก
กระบวนการรวมถึงแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีความถี่ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยรายงานผลการ
ดำาเนินงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการประเมินการดำาเนินงานด้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันเพ่ือให้สอดคล้องกับรายการตรวจสอบ (Checklist) จำานวน 71 ข้อของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพ่ือย่ืนขอต่ออายุการขอรับรองในไตรมาสที่ 1 ปี 2566

 บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติเพ่ือ
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้ประกาศ 
“นโยบายการงดให้และรับของขวัญ โดยการเปล่ียน
ของขวัญเป็นคำาอวยพร” ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
โอกาสอ่ืน ๆ โดยได้ส่ือสารให้พนักงาน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางอีเมลและเว็บไซต์ของ
บริษัท
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 • ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อ
 ร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำาที่ทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ
 หลักจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ผ่านคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของ
 บริษัทได้ 

 • ข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสท่ีแจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซ่ึงคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
  และความย่ังยืนจะส่ังการให้ตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

 • บริษัทมีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
 ในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็น
 ต่อบริษัท โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

 • แจ้งผ่านอีเมลของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
 • อีเมล : independentdirector@eastern-groups.com
 • แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”
 • แจ้งผ่านไปรษณีย์ปิดผนึก ถึง ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
 บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) 
 • ท่ีตั้ง สำานักงานสาขากรุงเทพมหานคร เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา  แขวงคลองจั่น
 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 • แจ้งผ่าน “กล่องรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น”
 (ต้ังอยู่ภายในบริษัท : เปิดกล่องได้เฉพาะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและความย่ังยืน และ/หรือเลขานุการ
 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน หรือเลขานุการบริษัท)

 • สำาหรับบุคลากรของบริษัทสามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้
 โดยตรงทาง E-mail ในระบบของบริษัท หรือจะสื่อสารโดยตรงกับผู้บริหารระดับสูง

 • เม่ือบริษัทได้รับข้อร้องเรียนจะดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะทำางานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
 หรือคณะทำางาน CAC 

 • หากพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น หรือเกี่ยวข้อง
 กับการขัดแย้งผลประโยชน์ของบริษัท คณะทำางาน CAC จะดำาเนินการส่งรายงานผลการสอบสวนต่อคณะ
 กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เพ่ือพิจารณาเรื่องร้องเรียนและดำาเนินการตามระเบียบวินัย
 ของบริษัท และ/หรือตามบทลงโทษของกฏหมายต่อไป  

4. การรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

ข้อร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน ในปี 2565
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 บริษัทตระหนักถึงการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว และให้ความสำาคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องหรือทำาธุรกรรมกับบริษัท เพ่ือให้ได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ท่ีบริษัทมีการจัดเก็บและประมวลผลจะถูกนำาไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องตามกฏหมาย บริษัทจึงได้จัดทำานโยบาย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นเพ่ือให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร และสอดคล้อง
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act B.E. 2562 : PDPA) รวม
ท้ังเป็นการกำาหนดหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกำากับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม 
ตลอดจนมีการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อกำาหนด และหลักเกณฑ์ของนโยบายดังกล่าวเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจให้
แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้เตรียมความพร้อมสำาหรับการบังคับใช้กฎหมายต่อไปอีกด้วย  

 บริษัทมีการพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามกฏหมายเพ่ือนำามากำาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัท อาทิ การประเมิน
การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
การกำาหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดการรั่วไหล และส่งผลกระทบไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวข้อง 

 บริษัทยังสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ และตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบในการเก็บ รวบรวม การจัดเก็บ
รักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพ่ือให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบาย และกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และได้มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
โดยเป็นบุคคลจากภายนอก เพ่ือทำาหน้าท่ีร่วมกับคณะทำางานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 

• การควบคุมภายในองค์กร (Internal Control) โดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) จะต้องเป็น
 ผู้ประสานงานภายในองค์กร เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  พ.ศ. 2562 (PDPA) รวมถึงมีการตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร เพ่ือให้มีการ 
 ดำาเนินการท่ีถูกต้องสอดคล้องกับกฏหมาย 
• การติดต่อประสานงานภายนอกองค์กร (External Communication) โดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วน

 บุคคล (DPO) จะทำาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของข้อมูล 
 รวมถึงเป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัทกับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือรายงานกรณีที่
 เกิดการร่ัวไหลของข้อมูล หรืออื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

5. การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษัทมีการกำาหนดช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 

• อีเมลของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีเมล: pdpa.ete@eastern-groups.com 
• แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com 
• แจ้งผ่านช่องทางหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง
• การแจ้งโดยตรงผ่านฝ่ายที่ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ 

 เม่ือบริษัทได้รับข้อร้องเรียนจะดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะทำางานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หาก
พิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าเกิดการร่ัวไหลของข้อมูลส่วนบุคคลจะมีการพิจารณาถึงผลกระทบต่อเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมถึงพิจารณาถึงช่องทางการรั่วไหล
และมาตรการป้องกันที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอหรือไม่ เพ่ือป้องกันไม่ให้การรั่วไหลของข้อมูลเกิดขึ้นซ้ำา และคณะทำางาน
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท จะดำาเนินการส่งรายงานการร่ัวไหลของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 72 ช่ัวโมง เพ่ือพิจารณาเร่ืองร้องเรียนและออกมติเพ่ือให้บริษัทดำาเนินการให้สอดคล้องกับกฏหมาย 

การรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
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ข้อร้องเรียนเก่ียวกับการร่ัวไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ในปี 2565

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ด
สำาหรับดาวน์โหลดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
 ในรอบปท่ีีผ่านมา

 ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมท้ังส้ิน 5 คร้ัง ซ่ึงกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วม
การประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รายงานผลการประชุม
ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังนี้

• ดร.พงศ์ศักติฐ์  เสมสันต์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      เข้าร่วมการประชุม 5/5 ครั้ง

• พล.อ.อ. บุรีรัตน์  รัตนวานิช  กรรมการตรวจสอบ
      เข้าร่วมการประชุม 5/5 ครั้ง

• ดร.เปรมวดี  ฟองศิริ   กรรมการตรวจสอบ
      เข้าร่วมการประชุม 5/5 ครั้ง

  
 ในการประชุมแต่ละคร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็น
ที่สำาคัญ เพ่ือให้การตรวจสอบและการสอบทานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจ
สอบยังจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมจำานวน 1 ครั้ง 
เพ่ือหารืออย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการปฏิบัติที่มีความสำาคัญของผู้สอบบัญชีในการจัดทำางบการเงิน  รวมถึงขอข้อคิดเห็น 
ขอบเขต แผนงาน และแนวทางการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี  อีกทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบภายในของบริษัท และขอความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายในในประเด็นต่าง ๆ

8.2.1 จำานวนคร้ังการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล
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 ในปี 2565 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีสรุปสาระสำาคัญดังนี้

 (1) การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการของบริษัท
 (2)  พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่องบการเงิน ประจำาปี 2564 และงบการเงินรายไตรมาสของปี 2565 ของ
  บริษัท เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติงบการเงิน 
 (3)  รับทราบรายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2564 และผลการดำาเนินงานรายไตรมาสของปี 2565 ของบริษัท 
  เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
 (4)  พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อการทำารายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีเก่ียวโยง
  ประจำาปี 2564 และรายไตรมาสของปี 2565 ของบริษัท เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
 (5)  พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2565 เพ่ือเสนอต่อที่
  ประชุมคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามลำาดับ โดยคณะ
  กรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งต้ัง บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอรส์ เอบีเอเอส
  จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี 2565 และมีค่าสอบบัญชีที่เสนอขออนุมัติสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
  ธันวาคม 2565 เป็นจำานวนเงิน 3,996,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น  
 (6)  พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือทำาหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และ
  แผนการตรวจสอบภายใน ประจำาปี 2565 เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
 (7)  พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัท
  ย่อยของบริษัทรายไตรมาส และติดตามผลการตรวจสอบภายในเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  รับทราบ
 (8)  พิจารณาให้ความเห็นแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
  ธันวาคม 2564
 (9)  พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนและแก้ไขปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท
  เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 (10)  พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะ
  กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 (11)  พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนและแก้ไขนโยบายด้านบัญชีของบริษัท เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
  บริษัทพิจารณาอนุมัติ
 (12)  พิจารณาอนุมัติการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน (Charter of Internal Audit)
 (13)  พิจารณาอนุมัติการกำาหนดแผนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำาปี 2566
 (14)  การประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำาปี 2565
 (15)  รับทราบผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำาปี 2564 
 (16)  การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพ่ือหารือกับ
  ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน การร้องเรียน 
  การทุจริตคอร์รัปชั่น  และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในการแสดง
  ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ
 (17)  รับทราบและให้ความเห็นต่อผลความคืบหน้าในการดำาเนินงานของฝ่ายบริหาร ประจำาปี 2564 และรายไตรมาส
  ของปี 2565
 (18)  รับทราบผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประจำาปี 2564 และรายไตรมาสของ ปี 2565
  รวมถึงรับทราบแผนการดำาเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำาปี 2565
 (19)  รับทราบผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและความย่ังยืน และด้าน CAC ประจำาปี 2564
  และรายไตรมาสของปี 2565 รวมถึงรับทราบแผนการดำาเนินงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี ประจำาปี 2565

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ



228

ETE ONE REPORT 2022

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ

 ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้จัดให้มีการประชุมรวมท้ังส้ิน 5 คร้ัง โดยกรรมการบริหารความเส่ียง
เข้าร่วมการประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.29 ของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้รายงานผลการ
ประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
แต่ละท่าน ดังนี้

• ดร.ศิริเดช  คำาสุพรหม    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
      เข้าร่วมการประชุม 5/5 ครั้ง

• ดร.เปรมวดี  ฟองศิริ   กรรมการบริหารความเสี่ยง 
      เข้าร่วมการประชุม 5/5 ครั้ง

• นางสาวชุติกา  สุทธิกาญจนังกูร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
      เข้าร่วมการประชุม 5/5 ครั้ง

• นางสาวกัญณฐา  ธนัญวรัณกร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
      เข้าร่วมการประชุม 5/5 ครั้ง

• นางสาวประไพ  พิมพา   กรรมการบริหารความเสี่ยง 
      เข้าร่วมการประชุม 4/5 ครั้ง

• นายลือนาท   คล้ายสมบัติ  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
      เข้าร่วมการประชุม 4/5 ครั้ง

• นายจิระศักดิ์   ไกรหมื่นไวย  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
      เข้าร่วมการประชุม 5/5 ครั้ง

 ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมรวมท้ังส้ิน 2 คร้ัง ซ่ึงกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านเข้าร่วมการประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละท่าน 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

8.3.1 จำานวนคร้ังการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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 ในปี 2565 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและความย่ังยืนได้จัดให้มีการประชุมรวมท้ังส้ิน 2 คร้ัง ซ่ึงกรรมการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนเข้าร่วมการประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.00 ของการประชุมคณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการ
เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนแต่ละท่าน ดังนี้

• ดร.ศิริเดช  คำาสุพรหม    ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
      เข้าร่วมการประชุม 2/2 ครั้ง

• ดร.เปรมวดี  ฟองศิริ   กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน 
      เข้าร่วมการประชุม 2/2 ครั้ง

• นางสาวชุติกา  สุทธิกาญจนังกูร กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
      เข้าร่วมการประชุม 2/2 ครั้ง

• นางสาวประไพ  พิมพา   กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
      เข้าร่วมการประชุม 1/2 ครั้ง

• นางสาวศิริภรณ์   แก้วสิทธิ์  กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
      เข้าร่วมการประชุม 2/2 ครั้ง

3. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและความย่ังยืน

8.3.2  ผลการปฎิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

 ในปี 2565 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีสรุปสาระสำาคัญดังนี้

 (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะ
  กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 (2) พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการกำาหนดเกณฑ์การประเมินความเส่ียง การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
  ประจำาปี 2565
 (3) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนและการจัดตั้งบริษัท เอต้า ดิจิทัลไลฟ ์จำากัด (ETA D) บริษัทย่อย
  แห่งใหม่ของบริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด (ETEM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพ่ือประกอบธุรกิจเป็น
  ตัวแทนจำาหน่ายระบบซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ (Microsoft Partner) รวมทั้งให้คำาปรึกษา ออกแบบ และ
  ติดต้ังระบบบริหารจัดการและวางแผนทรัพยากรองค์กร ด้วยระบบคลาวด์เทคโนโลยี (Enterprise Resource
  Planning - ERP on Cloud Computing)
 (4) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการเพ่ิมเติมงบประมาณลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงไม้สับชีวมวลของบริษัท 
  อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท
 (5) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำาโครงการลงทุนติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) 
  ของบริษัท ในรูปแบบ Private Power Purchase Agreement (Private PPA) สำาหรับโรงไม้สับชีวมวล 
  ตั้งอยู่ที่ ตำาบลโซง อำาเภอน้ำายืน จังหวัดอุบลราชธานี
 (6) การติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือนำาเสนอต่อคณะ
  กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำาทุกไตรมาส
 (7) พิจารณาอนุมัติการกำาหนดแผนการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำาปี 2566
 (8) การประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำาปี 2565
 (9) รับทราบผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำาปี 2564 
 (10) รับทราบความและให้ความเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำาเนินงานโครงการผลิตไฟฟา้จากเชื้อเพลิงชีวมวล 
  ขนาดกำาลังการผลิต 0.99 เมกะวัตต์ จังหวัดอุบลราชธานี และพิจารณาความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
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2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 (11) รับทราบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำาเนินงานโครงการก่อสร้างโรงไม้สับชีวมวล จังหวัดอุบล
  ราชธานี และพิจารณาความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
 (12) รับทราบการลาออกของกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 (13) รับทราบผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประจำาปี 2564 และรายไตรมาสของปี 2565
  รวมถึงแผนการดำาเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำาปี 2565
 (14) รับทราบรายงานผลความคืบหน้าการติดตามแก้ไขในประเด็นท่ีตรวจพบจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
  ของบริษัทที่มีระดับความเสี่ยงสูง
 (15) รับทราบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำาเนินงานภายใต้มาตรการต่าง ๆ  ของบริษัท จากการ
  ประเมินความเสี่ยงผลกระทบทางการเงินและโอกาสทางธุรกิจ
 (16) รับทราบความคืบหน้าการดำาเนินงานในธุรกิจของ บริษัท เอต้า ดิจิทัลไลฟ ์จำากัด (ETAD) 

 ในปี 2565 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีสรุปสาระสำาคัญดังนี้

 (1) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ 
  ประจำาปี 2565  โดยให้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือเสนอท่ีประชุมสามัญ
  ผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระจำานวน 3 ท่าน ได้แก่ 
  พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ นายไรวินท์ เลขวรนันท์ กรรมการ และนางสาววราลี เลขวรนันท์
  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 (2) พิจารณาการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำาปี 2565 โดยให้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
  ให้ความเห็นชอบ เพ่ือเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565 พิจารณาอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนให้
  แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำาปี 2565 จำานวนเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท 
 (3) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำาหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำาปี 2565 และเสนอต่อที่
  ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 (4) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนรายปีให้กับกรรมการบริษัท ประจำาปี 2564 และเสนอต่อที่
  ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 (5) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเสนอต่อที่
  ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 (6) พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำาหนดแบบประเมิน คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธาน
  เจ้าหน้าท่ีบริหาร ประจำาปี 2566 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 (7) พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำาหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์การประเมินผลของผู้บริหาร และพนักงาน ประจำาปี 
  2566 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 (8) พิจารณาอนุมัติการกำาหนดแผนการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำาปี 2566
 (9) การประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำาปี 2565
 (10) รับทราบผลการประเมินคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำาปี 2564
 (11) รับทราบความคืบหน้าการดำาเนินงานตามแผนการสืบทอดตำาแหน่งงาน (Succession Plan) ของบริษัท  
 (12) รับทราบการดำาเนินงานสำาหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำาถาม เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคล
  เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำาหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2566 เป็นการ
  ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท
  มีระยะเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
 (13) รับทราบผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำาถาม เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565
  และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 
  30 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
  ประจำาปี 2565  และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทการล่วงหน้าแต่อย่างใด
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3. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและความย่ังยืน

 ในปี 2565 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีสรุปสาระสำาคัญดังนี้

 (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2564
 (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี เป็นชื่อใหม่ คณะ
  กรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและความย่ังยืน เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับบทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
  ที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมการกำากับดูแลการ
  ดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายหลักขององค์กร
 (3) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนและแก้ไขปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท
  เพ่ือให้ครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติของพนักงานต่อคู่ค้า ภายใต้หัวข้อ “นโยบาย
  และแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า”   
 (4) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนและแก้ไขปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการ ให้มีความสอดคล้อง
  กับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของ (สำานักงาน ก.ล.ต.) และเชื่อมโยงกับ
  หลักเกณฑ์การประเมิน “โครงการ CGR ปี 2566” ฉบับปรับปรุงใหม่ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
  บริษัท (IOD)
  (5) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนและแก้ไขปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและ
  ความยั่งยืน โดยแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ
  คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี เป็นชื่อใหม่ คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน 
 (6) พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขและปรับปรุงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption 
  Policy) ของบริษัทให้ครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับ คำานิยามที่สำาคัญ แนวทางเกี่ยวกับกรอบวงเงินการ
  รับของขวัญ  แนวทางเกี่ยวกับการจัดจ้างพนักงานภาครัฐ เป็นต้น
 (7) พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และ
  ประกาศบังคับใช้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของกลุ่มบริษัท เพ่ือกำาหนดเป็นแนวปฏิบัติ
  ในการดำาเนินธุรกิจของพนักงานและผู้บริหารของบริษัท และเพ่ือให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล
  ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  และกฎหมายที่เก่ียวข้องกำาหนดไว้
 (8) รับทราบการแก้ไขเพ่ิมเติมนโยบายความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ โดยเพ่ิมสาระสำาคัญเก่ียวกับการปฏิบัติ
  ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ข้อกำาหนดด้านดิจิทัล การพัฒนาและนำาดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
  มาใช้เป็นส่วนสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 (9) รับทราบการแจ้งลาออกของกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
 (10) การประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประจำาปี 2565
 (11) รับทราบผลการประเมินคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประจำาปี 2564
 (12) รับทราบผลการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ประจำาปี 2564 และรายไตรมาสของปี 2565  
  รวมถึงรับทราบแผนการดำาเนินการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ประจำาปี 2565
 (13) รับทราบผลการดำาเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) ประจำาปี 2564 และรายไตรมาสของปี 
  2565 รวมถึงรับทราบแผนการดำาเนินงาน ประจำาปี 2565
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 บริษัทให้ความสำาคัญกับการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tredway Commission) เพ่ือให้ม่ันใจว่า การดำาเนินการต่าง ๆ 
มีระบบที่ดีจะสามารถป้องกัน บริหาร หรือจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นอย่างดี 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน 
ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำาหนด ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และจากการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร
เพ่ิมเติม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ มีการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ของบริษัทอย่างคุ้มค่า การรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้และทันเวลา การปฏิบัติงานเป็น
ไปตามนโยบายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทรวมถึงการทำาธุรกรรมกับบุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

 ระบบควบคุมภายในของบริษัทประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

 บริษัทได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมเอ้ืออำานวยให้มีระบบควบคุมภายในเป็นไปตามท่ีบริษัทมุ่งหวัง โดยกำาหนดให้มีนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) คู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) การจัดโครงสร้างองค์กร 
การกำาหนดอำานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำาเนินงานและธุรกรรมต่าง ๆ  เพ่ือให้ฝ่ายบริหารดำาเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการถ่วงดุลระหว่างกัน และสื่อสารให้พนักงานเข้าใจในทิศทางเดียวกันอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ยังคงสนับสนุน
การเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อันเป็นการเชื่อมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่น
อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ียังมีการกำาหนดแผนพัฒนาบุคลากร แผนการสืบทอดตำาแหน่งงานท่ีสำาคัญ (Succession Plan)
และจัดให้มีโครงการพัฒนาผู้บริหาร (Leadership Develop Program) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 บริษัทจัดให้มีการผลักดันแนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี โดยส่งเสริม
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทกำาหนด มีหน่วยงานสนับสนุน
ต่าง ๆ กำากับดูแลให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานที่กำาหนดไว้ และฝ่ายตรวจสอบภายในทำาหน้าที่ตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ 
(Third line) ในการดำาเนินการควบคุมภายในอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

 บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงประกาศให้พนักงาน ทุกคนรับทราบและ
ถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน 
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 บริษัทได้นำากรอบการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM เป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผล
กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีการจัดทำาและวิเคราะห์ความเสี่ยงการดำาเนินงานธุรกิจทั้งระดับองค์กร 
(Corporate Risk) ระดับหน่วยปฏิบัติงาน (Functional Risk) และในระดับของโครงการต่าง ๆ (Project Risk) โดย
ประเมินถึงความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตการคอร์รัปชั่น การทำาให้
สูญเสียทรัพย์สิน พร้อมกำาหนดแผนมาตรการรองรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับยอมรับได้
และกำาหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลดำาเนินการบริหารความเส่ียงในทุกไตรมาส หรือมีการเปล่ียนแปลง ท่ีกระทบความเส่ียง
สำาคัญกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ผู้บริหารสายงาน มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและประเมินความเสี่ยงของบริษัทอย่างสม่ำาเสมอและบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่สำาคัญให้แน่ใจว่า มีการจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรการและแผนทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ และพนักงานทุกคน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงท่ีอยู่ในขอบเขตงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ 

 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

 บริษัทจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุผลตามเป้าหมายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำาหนดนโยบาย คู่มือการทำางาน ขั้นตอน
การปฏิบัติงานรวมถึงท่ีเก่ียวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรและปฏิบัติงานได้จริง จัดเก็บรวบรวมในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
บนระบบของบริษัท ซึ่งควบคุมตามมาตรฐานของระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001 

 บริษัทมีนโยบายความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ นโยบายการกำากับดูแลป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการบัญชี นโยบายการทำาระหว่างกัน และกรอบอำานาจการอนุมัติ เป็นต้น 
ซึ่งควบคุมความปลอดภัยของการใช้ข้อมูลต่าง ๆ เช่น การอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูล และหน้าที่การดูแล
จัดเก็บจัดทรัพย์สิน 

 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้เป็นไปตามกลยุทธ์ กรอบนโยบาย
และแนวปฏิบัติของบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ นอกจากน้ีมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและปรับปรุงข้อมูลตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสมอ 
โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

 บริษัทให้ความสำาคัญในคุณภาพของระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายใน
สามารถดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล โดยพัฒนาระบบงานต่าง ๆ เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น ระบบจัดเก็บ
ควบคุมเอกสาร (E-ISO) ระบบการอนุมัติและติดตามงาน (ETA-INFO) และระบบรองรับงานบุคคล (Power app) เป็นต้น 
รวมถึงมีการทบทวนนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ นโยบายการกำากับดูแลป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ของบริษัท และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเน่ืองทุกปีหรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงสำาคัญ และมีการส่ือสาร
ของผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยนำาส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
เอกสารประกอบการประชุมให้ล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้กรรมการบริษัทพิจารณาข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่าง
เพียงพอ และจัดเก็บเอกสารสำาคัญทั้งในรูปแบบกระดาษและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 บริษัทมีการส่ือสารข้อมูลภายในองค์กรผ่านช่องทางส่ือสารหลายรูปแบบเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ประกอบด้วย
การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงผ่านกิจกรรม Town Hall อิเล็กทรอนิกส์เมล์ ระบบปฏิบัติการของบริษัท กลุ่มไลน์ และ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น (Zoom และ Microsoft Team) เป็นต้น และยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้
เสียภายนอกอีกหลายช่องทาง เช่น อิเล็กทรอนิกส์เมล์ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงช่องทางการสื่อสารรับ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต เพ่ือให้เชื่อมั่นว่าการร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และ
เป็นความลับในเวลาที่เหมาะสม
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 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

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2565 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 
23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติแต่งตั้งบริษัท มาซาร์ส จำากัด ให้ทำาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท (Outsource)  
ประจำาปี 2565 ซึ่งบริษัท มาซาร์ส จำากัด ได้มอบหมายให้นางสาวจันทร์เพ็ญ กสิกิจนำาชัย (ได้แจ้งลาออก มีผลตั้งแต่วันที่
16 กันยายน 2565) และนางสาวรวมพร วณิชย์วรนันต์ (ได้รับแต่งต้ังแทนหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทท่ีลาออก
มีผลต้ังแต่วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2565) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
(Outsource) ตามสัญญาการให้บริการด้านการตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบ
ในคุณสมบัติของบริษัท มาซาร์ส จำากัด และนางสาวจันทร์เพ็ญ กสิกิจนำาชัย รวมถึงนางสาวรวมพร วณิชย์วรนันต์ ว่ามี
ความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ เน่ืองจากมีความเป็นอิสระและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ
ที่หลากหลาย  
 
 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งให้นางสาวจันทร์เพ็ญ กสิกิจนำาชัย และนางสาวรวมพร วณิชย์วรนันต์ 
เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Outsource) เพ่ือประเมิน ตรวจสอบ สอบทาน และติดตามผลการ
ควบคุมภายในของบริษัทและให้คำาแนะนำาเก่ียวกับระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งน้ีการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียว
กับการตรวจสอบภายในของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 จากผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำาปี 2565 ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำาคัญเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ทบทวน
และประเมินระบบควบคุมภายในทางการบัญชีของบริษัท โดยได้รายงานว่า ไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสำาคัญท่ีมีผลกระทบ
งบการเงินของบริษัทจากการตรวจสอบงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
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มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

 กลุ่มบริษัทได้มีการกำาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเข้าทำารายการระหว่างกัน ซึ่งได้ผ่านมติที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยหากกลุ่มบริษัทมีความจำาเป็นที่จะต้องทำารายการระหว่าง
กันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย กลุ่มบริษัทได้กำาหนดมาตรการ ขั้นตอนการอนุมัติ
รายการเกี่ยวโยงกันและรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.) รวมทั้งกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้

• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า วัตถุดิบ เป็นต้น โดยการทำา
 รายการดังกล่าวจะต้องมีเง่ือนไขการค้าและราคาท่ีเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซ่ึงเทียบเคียง
 ได้กับการทำารายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทำารายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
 ผลประโยชน์กับบุคคลท่ัวไปหรือการทำารายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอ่ืนในธุรกิจ ท้ังน้ีบริษัทและ
 บริษัทย่อยมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความ
 จำาเป็นต่อการทำารายการดังกล่าว เป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
 ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่งหรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
 สำานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน
• รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น อาทิ รายการเช่าหรือ
 ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือ
 ทางการเงิน รายการเกี่ยวกับการซื้อขายทรัพย์สิน  เป็นต้น บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายให้คณะกรรมการ
 ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำาเป็นต่อการทำารายการดังกล่าว และ
 จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือ
 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยว
 กับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินท่ีสำาคัญของบริษัท
  ท้ังน้ี บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด
• กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยการทำารายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก
 ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.) กำาหนด
• กรรมการทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำาหนด
 ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเม่ือเกิดกรณี ดังต่อไปนี้

1. มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำาขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อ
 เท็จจริงเก่ียวกับลักษณะของสัญญา ชื่อคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญา (ถ้ามี)
2. ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำานวนท้ังหมดท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในระหว่างรอบปี
 บัญชี (ถ้ามี)

 ทั้งน้ี บริษัทจะจัดให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร นำาส่งข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของตนเองให้กับสำานักงาน
เลขานุการบริษัท และรวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการควบคุม
การทำาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงินประจำาป ี2565

 คณะกรรมการบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาการเปิดเผย
และการนำาเสนองบการเงินของบริษัท รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี
2565 (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำาขึ้นอย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการเลือกใช้นโยบายบัญชี การประมาณการที่
เก่ียวกับรายงานทางการเงินท่ีเหมาะสมและเพียงพอ รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างสูงสุด  

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระเพ่ือทำาหน้าท่ีสอบทาน
นโยบายการบัญชีและดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่อง
นี้ปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 
One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แล้ว 

 งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี
เอเอส จำากัด ซึ่งได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินงานที่ผิดปกติอย่าง
มีสาระสำาคัญ ในการนี้ความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏอยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำาปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แล้ว 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้าง
ความเชื่อม่ันอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัทสำาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีความเชื่อถือได้ ตาม
มาตรฐานการรายงานการทางเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง

(ดร.พงศ์ศักติฐ์  เสมสันต์) 

ประธานกรรมการ

(นายไรวินท์  เลขวรนันท์)

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด 
(มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และผลการ
ดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ
และบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำาหนดโดย สภาวิชาชีพบัญชี
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณ
อื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณดังกล่าว ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเร่ือง การรับรู้รายได้จากสัญญางานบริการด้านวิศวกรรม
เป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบและได้นำาเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
• งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุด
 วันเดียวกัน 
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความเห็น

งบการเงินที่ตรวจสอบ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

เร่ืองสำาคัญในการตรวจสอบ
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กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานน้ัน ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำาปีภายหลังวันท่ีใน
รายงานของผู้สอบบัญชีน้ี 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืน และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือม่ันต่อข้อมูลอ่ืน

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูล
อื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
 

ข้อมูลอื่น
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กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำาเป็น เพ่ือให้สามารถจัดทำางบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัท
ในการดำาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการ
ดำาเนินงานต่อเน่ือง เว้นแต่กรรมการมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำาเนินงาน หรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเน่ือง
ต่อไปได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีช่วยกรรมการในการกำากับดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับ
ประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่
ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล
ได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น 
 และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูล
 ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริต
 อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
 ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผย
 ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยกรรมการ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำาคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ
ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบ
บัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผล
กระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด

นันทิกา  ลิ้มวิริยะเลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7358
กรุงเทพมหานคร
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบ
 บัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
 อย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่
 แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบ
 การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป
 ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 
 เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเน่ือง 
• ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่

 ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
 ภายในกลุ่มกิจการเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการ
 ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 
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งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบแสดงสถานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2565
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งบแสดงสถานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2565

(ต่อ)
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งบแสดงสถานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2565

(ต่อ)
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2565

งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2565

(ต่อ)
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งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2565
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สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2565

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

1. ข้อมูลท่ัวไป

2. เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2565

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำากัด และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตามท่ีได้จดทะเบียนดังน้ี :

59/21-22 หมู่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำาบลบางกุ้ง อำาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มกิจการมีสำานักงานสาขาตามท่ีอยู่ดังน้ี

88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มกิจการ”

กลุ่มกิจการดำาเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับงานบริการด้านบริหารจัดการแรงงานและข้อมูล บริการติดต้ังระบบวิศวกรรมไฟฟา้ บริการติดต้ัง
เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม ธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน และธุรกิจจำาหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกำาหนดภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทำาข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นท่ี
อธิบายไว้ในนโยบายการบัญชี

การจัดทำางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำาหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญและการใช้
ดุลยพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการนำานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ กลุ่มกิจการเปิดเผยเร่ืองการใช้ดุลยพินิจ
ของผู้บริหารหรือรายการที่มีความซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำาคัญต่องบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 7

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทำาข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความ
ขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง

 3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงท่ีกลุ่มกิจการนำามาถือปฏิบัติสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
  ท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ

 3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 
  1 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ

 ก) การปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอ้างอิงระยะท่ี 2 (การปรับปรุงระยะท่ี 2) มีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 
  (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS 16) 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 (TFRS 4) แนวปฏิบัติทางการบัญชีเร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผย
  ข้อมูลสำาหรับธุรกิจประกันภัย กำาหนดมาตรการผ่อนปรนสำาหรับรายการท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอ้างอิง
  รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด หรือผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะ
  เกิดขึ้นเม่ือมีการเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียอ้างอิง 

  มาตรการผ่อนปรนที่สำาคัญของการปรับปรุงระยะท่ี 2  ได้แก่

• เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการกำาหนดกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน 
 (รวมถึงหนี้สินตามสัญญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอ้างอิงและ เกณฑ์ใหม่ท่ีใช้ในการกำาหนด
 กระแสเงินสดตามสัญญาเทียบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจการจะไม่ต้องรับรู้ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการ
 เปลี่ยนแปลงดังกล่าวในงบกำาไรขาดทุนทันที ทั้งนี้ กิจการที่เป็นผู้เช่าตาม TFRS 16 ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของ
 สัญญาเช่าเน่ืองจากการเปลี่ยนเกณฑ์การกำาหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเน่ืองจากการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอ้างอิง ก็ให้ถือ
 ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติข้างต้นด้วย

• ผ่อนปรนให้กิจการยังสามารถใช้การบัญชีป้องกันความเส่ียงสำาหรับรายการส่วนใหญ่ต่อไปได้ กรณีท่ีความสัมพันธ์ของ
 การป้องกันความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทั้งนี้ กิจการยังคงต้องรับรู้ส่วนของความ
 ไม่มีประสิทธิผล

  TFRS 7 ได้กำาหนดให้เปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ

• ลักษณะและระดับของความเสี่ยงต่อกิจการจากการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอ้างอิง
• กิจการมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่าน้ันอย่างไร
• ความคืบหน้าของแผนในการเปลี่ยนไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น และวิธีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
  ของกิจการในช่วงการเปลี่ยนแปลง

  ผู้บริหารได้ประเมินแล้วว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงข้างต้นไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำาคัญ
  ต่อกลุ่มกิจการ

 ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้อธิบายให้ชัดเจนโดยห้ามกิจการนำาส่ิงตอบแทน
  ที่ได้รับจากการขายชิ้นงานที่ผลิตในระหว่างการเตรียมความพร้อมของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ให้อยู่ในสถานท่ีและสภาพท่ี
  พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหารไปหักต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 ข) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ได้
  อธิบายให้ชัดเจนว่าในการพิจารณาว่าสัญญาเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระ ต้นทุนการปฏิบัติครบตามสัญญาประกอบด้วยต้นทุน
  ส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติตามสัญญาและการปันส่วนต้นทุนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในการปฏิบัติตามสัญญา นอกจากน้ี
  กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีเกิดข้ึนจากสินทรัพย์ท่ีใช้ในการปฏิบัติตามสัญญาก่อนท่ีจะต้ังประมาณการหน้ีสิน
  แยกต่างหากสำาหรับสัญญาท่ีสร้างภาระ 
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4. นโยบายการบัญชี

 4.1 การบัญชีสำาหรับงบการเงินรวม

 ค)  การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 เร่ืองการรวมธุรกิจ ได้อธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับการปรับการอ้างอิง
  กรอบแนวคิดรายงานทางการเงินให้เป็นฉบับปัจจุบัน และเพ่ิมการพิจารณาการรับรู้หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่รับมา
  จากการรวมธุรกิจ และไม่รับรู้สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ซื้อ

 ง) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการ
  พิจารณาการตัดรายการหนี้สินทางการเงินด้วยวิธีทดสอบร้อยละ 10 โดยให้รวมเฉพาะค่าธรรมเนียมที่เกิดระหว่างผู้กู้ยืม
  และผู้ให้กู้ยืม

 กลุ่มกิจการไม่ได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้มาถือปฎิบัติก่อนวันบังคับใช้ และประเมิน
 ว่ามาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำาคัญต่อกลุ่มกิจการ 

 ก) บริษัทย่อย

  บริษัทย่อยหมายถึงกิจการท้ังหมดท่ีกลุ่มกิจการมีอำานาจควบคุม กลุ่มกิจการมีอำานาจควบคุมเม่ือกลุ่มกิจการรับหรือมีสิทธิ
  ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน และสามารถใช้อำานาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนเพ่ือให้ได้ผล
  ตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมต้ังแต่วันท่ีกลุ่มกิจการมีอำานาจในการควบคุม
  บริษัทย่อยจนถึงวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอำานาจควบคุมในบริษัทย่อยน้ัน

  ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 ข) บริษัทร่วม

  บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญแต่ไม่ถึงกับมีอำานาจควบคุมหรือมีการควบคุมร่วมเงิน
  ลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม
 

 ค) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

  กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเม่ือเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยเงินที่จ่ายซื้อรวมกับต้นทุนทางตรงของเงินลงทุน

  กลุ่มกิจการจะรับรู้มูลค่าภายหลังวันท่ีได้มาของเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยส่วนแบ่งกำาไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุน
  ตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
  การได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน

  เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วม
  นั้นซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวอื่น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทร่วมนั้น เว้นแต่
  กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันหรือได้จ่ายเงินเพ่ือชำาระภาระผูกพันแทนบริษัทร่วม
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 ง) การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือครองกิจการ

  ในกรณีที่กลุ่มกิจการยังคงมีอำานาจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
  เช่นเดียวกันกับรายการกับผู้เป็นเจ้าของของกลุ่มกิจการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรือราคาขายจากการเปลี่ยนแปลง
  สัดส่วนในบริษัทย่อยกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุมท่ีลดลงหรือเพ่ิมข้ึนตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนแปลงไป
  จะถูกรับรู้ในส่วนของเจ้าของ

  ถ้าสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมลดลง แต่กลุ่มกิจการยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญหรือยังคงมีการควบคุมร่วม 
  กำาไรหรือขาดทุนท่ีเคยบันทึกไว้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะส่วนท่ีลดลงจะถูกโอนไปยังกำาไรหรือขาดทุน กำาไรหรือขาดทุน
  จากการลดสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมจะถูกรับรู้ในงบกำาไรขาดทุน

  เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสียอำานาจควบคุม การควบคุมร่วม หรือการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญในเงินลงทุนนั้น เงินลงทุน
  ที่เหลืออยู่จะถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะถูกรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของเงิน
  ลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริ่มแรกในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจัดประเภทใหม่ตามสัดส่วนการถือครองที่เหลืออยู่เป็น
  เงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือสินทรัพย์ทางการเงิน

 จ) รายการระหว่างกันในงบการเงินรวม

  รายการ ยอดคงเหลือ และกำาไรท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก กำาไรท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงในรายการ
  ระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทร่วมจะถูกตัดออกตามสัดส่วนที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วม ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
  จริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรายการนั้นจะมีหลักฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของ
  สินทรัพย์ที่โอน

 4.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

 ก) สกุลเงินท่ีใช้ในการดำาเนินงานและสกุลเงินท่ีใช้นำาเสนองบการเงิน

  งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดำาเนินงานของกลุ่มกิจการและเป็นสกุลเงินท่ีใช้นำาเสนองบการเงิน
  ของกลุ่มกิจการ
 

 ข) รายการและยอดคงเหลือ

  รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดำาเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ

  รายการกำาไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชำาระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์
  และหน้ีสินทางการเงินได้บันทึกไว้ในกำาไรหรือขาดทุน

  เม่ือมีการรับรู้รายการกำาไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตัวเงินไว้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตรา
  แลกเปล่ียนท้ังหมดของกำาไรหรือขาดทุนน้ันจะรับรู้ไว้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้กำาไรหรือขาดทุน
  ของรายการท่ีไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำาไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปล่ียนท้ังหมดของกำาไรหรือขาดทุนน้ันจะรับรู้
  ไว้ในกำาไรขาดทุนด้วย
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 4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 4.5 สินค้าคงเหลือ

 4.6 สินทรัพย์ทางการเงิน

 4.4 ลูกหน้ีการค้า

 ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงิน
 ลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

 เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

 สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า

 ราคาทุนของสินค้าของกลุ่มกิจการคำานวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของวัตถุดิบประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่าย
 ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อ หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพ่ือให้สินค้านั้นอยู่ใน
 สภาพและสถานที่ปัจจุบัน 

 งานระหว่างก่อสร้างประกอบด้วยต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่างานผู้รับเหมาช่วง ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นของโครงการ

 ก) การจัดประเภท

  กลุ่มกิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีตามลักษณะการวัดมูลค่า โดยพิจารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจ
  ในการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย 
  (SPPI) หรือไม่ ดังนี้

  • รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือผ่านกำาไรหรือขาดทุน)
  • รายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย

  กลุ่มกิจการจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนีใ้หม่ก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์
  เท่านั้น

  สำาหรับเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามารถเลือก (ซ่ึงไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้) ท่ีจะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
  ณ วันที่รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
  (FVOCI) ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีถือไว้เพ่ือค้าจะวัดมูลค่าด้วย FVPL เท่าน้ัน

 ลูกหน้ีการค้าแสดงถึงจำานวนเงินท่ีลูกค้าจะต้องชำาระสำาหรับการขายสินค้าและการให้บริการตามปกติธุรกิจ ซึง่ตามนโยบายของ
 กลุ่มกิจการจะให้ระยะเวลาสินเชื่อแก่ลูกหน้ี 30 - 60 วัน ดังน้ันลูกหน้ีการค้าจึงแสดงอยู่ในรายการหมุนเวียน

 กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจำานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำาระ ยกเว้นในกรณี
 ที่เป็นรายการที่มีองค์ประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำาคัญ กลุ่มกิจการจะรับรู้ลูกหน้ีด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน และ
 จะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำาหน่ายเนื่องจากกลุ่มกิจการตั้งใจท่ีจะรับชำาระกระแสเงินสดตามสัญญา 

 ทั้งน้ี การพิจารณาการด้อยค่าของลูกหน้ีการค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุ 5.1.3
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 ข) การรับรู้รายการและการตัดรายการ

  ในการซื้อหรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายการ ณ วันที่ทำารายการค้า ซึ่งเป็นวันที่

  กลุ่มกิจการเข้าทำารายการซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น โดยกิจการจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกเม่ือสิทธิในการได้รับ
  กระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั้นสิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ
  การเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป

  การวัดมูลค่า

  ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทำารายการ
  ซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้มาซ่ึงสินทรัพย์น้ันในกรณีสินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วย FVPL สำาหรับสินทรัพย์
  ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนการทำารายการที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุน

  กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงมีอนุพันธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเง่ือนไข
  ของการเป็นเงินต้นและดอกเบ้ีย (SPPI) หรือไม่

 ค) ตราสารหน้ี

  การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหน้ีข้ึนอยู่กับโมเดลธุรกิจของกลุ่มกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะ
  ของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้สามารถ
  แบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

  • ราคาทุนตัดจำาหน่าย - สินทรัพย์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการถือไว้เพ่ือรับชำาระกระแสเงินสดตามสัญญา ซึ่งประกอบด้วย 
   เงินต้นและดอกเบ้ียเท่าน้ัน จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย และรับรู้รายได้ดอกเบ้ียจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว
   ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงในรายการดอกเบี้ยรับ กำาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรับรู้
   โดยตรงในกำาไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกำาไร/(ขาดทุน)อ่ืนพร้อมกับกำาไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน รายการ
   ขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

  • มูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) - สินทรัพย์ทางการเงินท่ีกลุ่มกิจการถือไว้เพ่ือ ก) รับชำาระกระแส
   เงินสดตามสัญญาซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้น และ ข) เพ่ือขาย จะวัดมูลค่าด้วย FVOCI และรับรู้
   การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รายการขาดทุนจากการ
   ด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบ้ียท่ีคำานวณตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง และ 3) กำาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จะรับรู้ใน
   กำาไรหรือขาดทุน  เม่ือกลุ่มกิจการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว กำาไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้สะสมไว้ในกำาไรขาดทุน
   เบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกโอนจัดประเภทใหม่เข้ากำาไรหรือขาดทุนและแสดงในรายการกำาไร/(ขาดทุน)อ่ืน รายได้ดอกเบ้ียจะแสดง
   ในรายการรายได้อื่น รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  • มูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัด
   มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่ายหรือ FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL โดยกำาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
   จะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธิในกำาไร/(ขาดทุน)อื่นในรอบระยะเวลาท่ีเกิดรายการ
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 ง) การด้อยค่า

  กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรับรู้การด้อยค่าของลูกหน้ีการค้า และสินทรัพย์
  ที่เกิดจากสัญญา ตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตตลอดอายุของสินทรัพย์ดังกล่าวตั้งแต่วันท่ีกลุ่มกิจการเริ่มรับรู้
  ลูกหน้ีการค้า และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

  ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ผู้บริหารได้จัดกลุ่มลูกหน้ีและสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาตามความ
  เส่ียงด้านเครดิตท่ีมีลักษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาท่ีเกินกำาหนดชำาระ ท้ังน้ีเน่ืองจากสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาน้ันเป็น
  งานที่ส่งมอบแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บซึ่งมีลักษณะความเสี่ยงใกล้เคียงกับลูกหนี้สำาหรับสัญญาประเภทเดียวกัน ผู้บริหารจึง
  ได้ใช้อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหน้ีกับสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญาท่ีเก่ียวข้องด้วย อัตราขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่า
  จะเกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชำาระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต รวมทั้งข้อมูล
  และปัจจัยในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจ่ายชำาระของลูกหน้ี

  สำาหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย และ FVOCI กลุ่มกิจการใช้วิธีการทั่วไป (General 
  approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกำาหนดให้พิจารณาผลขาดทุนท่ีคาด
  ว่าจะเกิดข้ึนภายใน 12 เดือนหรือตลอดอายุสินทรัพย์ ข้ึนอยู่กับว่ามีการเพ่ิมข้ึนของความเส่ียงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำาคัญ
  หรือไม่ และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตั้งแต่เริ่มรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว

  กลุ่มกิจการประเมินความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน ว่ามีการเพ่ิมข้ึน
  อย่างมีนัยสำาคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อแรกเริ่มหรือไม่ (เปรียบเทียบความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ 
  วันที่รายงาน กับความเสี่ยงของการผิดสัญญาท่ีจะเกิดขึ้น ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก) 

  กลุ่มกิจการพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบ
  กับประสบการณ์ในอดีต โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่รับรู้เกิดจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิต
  ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก) โดยจำานวน
  เงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับ หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดและกระแสเงินสดซึ่งกิจการคาดว่าจะ
  ได้รับ คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงเม่ือแรกเริ่มของสัญญา 
 

 กลุ่มกิจการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยสะท้อนถึงปัจจัยต่อไปน้ี
  • จำานวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับถ่วงน้ำาหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น
  • มูลค่าเงินตามเวลา
  • ข้อมูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน เกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีต สภาพการณ์ในปัจจุบัน และการ
   คาดการณ์ไปในอนาคต

 ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนโดยแสดงรวมอยู่ในรายการค่าใช้จ่ายใน
 การบริหาร
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 4.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

 4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ต้นทุน
 เริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินทรัพย์นั้น

 ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เมื่อต้นทุนนั้นคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
 ในอนาคต มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออกไป

 กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษาอื่น ๆ เป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น

 ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์อ่ืนคำานวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพ่ือลดราคาทุนตลอดอายุการให้ประโยชน์
 ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

 อาคารและส่วนติดตั้ง  10 - 20 ปี
 อุปกรณ์สำาหรับงานก่อสร้าง          5 ปี
 โรงงานและเครื่องจักร  20 - 25 ปี
 เครื่องมือและอุปกรณ์สำานักงาน   2 - 10 ปี
 ยานพาหนะ      5 - 10 ปี

 กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบระยะเวลา
 รายงาน

 ผลกำาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คำานวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการ
 จำาหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และแสดงในรายได้อื่น

 ก) การซื้อสิทธิบัตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือมาจะถูกบันทึกด้วยราคาทุน และจะถูกตัดจำาหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์
  ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 - 10 ปี

  ต้นทุนที่เกี่ยวกับการบำารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
 

 ข) สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟา้

  สิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟา้เป็นสัญญาซ้ือขายไฟฟา้ผลิตพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) ขนาดเล็กมาก (VSPP) ท่ีกลุ่มกิจการ
  ทำากับการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค ซ่ึงกลุ่มกิจการได้กรรมสิทธ์ิในสัญญาซ้ือขายไฟฟา้ดังกล่าวมาจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย
  สิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟา้ตัดจำาหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 20 ปี โดยจะเร่ิมตัดจำาหน่าย
  เม่ือกลุ่มกิจการได้เริ่มดำาเนินการจ่ายไฟฟา้เข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้
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 4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 4.10 สัญญาเช่า - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

 กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ท่ีไม่ทราบได้แน่นอนเป็นประจำาทุกปี และเม่ือมีเหตุการณ์หรือ
 สถานการณ์ท่ีบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า สำาหรับสินทรัพย์อ่ืน กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าเม่ือมีเหตุการณ์
 หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของ
 สินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน โดยมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงจำานวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
 ในการจำาหน่ายและมูลค่าจากการใช้

 เม่ือมีเหตุให้เช่ือว่าสาเหตุท่ีทำาให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าสำาหรับสินทรัพย์
 อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม

 กลุ่มกิจการรับรู้สัญญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตาม
 สัญญาเช่า โดยค่าเช่าท่ีชำาระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชำาระหน้ีสินและต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงินจะรับรู้ในกำาไรหรือ
 ขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบ้ียคงท่ีจากยอดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีคงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการคิดค่าเส่ือม
 ราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุที่สั้นกว่าระหว่างอายุสินทรัพย์และระยะเวลาการเช่า

 กลุ่มกิจการปันส่วนส่ิงตอบแทนในสัญญาไปยังส่วนประกอบของสัญญาท่ีเป็นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาท่ีไม่เป็นการ
 เช่าตามราคาเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ สำาหรับสัญญาท่ีประกอบด้วยส่วนประกอบของสัญญาที่เป็นการเช่า
 และส่วนประกอบของสัญญาท่ีไม่เป็นการเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า โดยกลุ่มกิจการเลือกท่ี
 จะไม่แยกส่วนประกอบของสัญญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบท่ีเป็นการเช่าเท่าน้ัน

 สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบัน หนี้สินตามสัญญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบันของการ
 จ่ายชำาระตามสัญญาเช่า ดังน้ี 
 • ค่าเช่าคงท่ี (รวมถึงการจ่ายชำาระคงท่ีโดยเน้ือหา) สุทธิด้วยเงินจูงใจค้างรับ
 • มูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ และ
 • ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการท่ีกลุ่มกิจการคาดว่าจะยกเลิกสัญญาน้ัน

 การจ่ายชำาระตามสัญญาเช่าในช่วงการต่ออายุสัญญาเช่าได้รวมอยู่ในการคำานวณหนี้สินตามสัญญาเช่า หากกลุ่มกิจการมี
 ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่า 
 

 กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบ้ียโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบ้ียโดยนัยได้ กลุ่ม
 กิจการจะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้เช่า ซึ่งก็คืออัตราที่สะท้อนถึงการกู้ยืมเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่า
 ใกล้เคียงกัน ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสัญญา และเงื่อนไขท่ีใกล้เคียงกัน

 สินทรัพย์สิทธิการใช้จะรับรู้ด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วย
 • จำานวนที่รับรู้เริ่มแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
 • ค่าเช่าจ่ายท่ีได้ชำาระก่อนเริ่ม หรือ ณ วันทำาสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจท่ีได้รับตามสัญญาเช่า 
 • ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก 
 • ต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์ 
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 4.11 หน้ีสินทางการเงิน

 4.12 ต้นทุนการกู้ยืม

 ก) การจัดประเภท

  กลุ่มกิจการจะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุน
  โดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี้

  • หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น โดยไม่
   สามารถปฏิเสธการชำาระหรือเล่ือนการชำาระออกไปอย่างไม่มีกำาหนดได้น้ัน เคร่ืองมือทางการเงินน้ันจะจัดประเภทเป็นหน้ีสิน
   ทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชำาระน้ันสามารถชำาระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกิจการเองด้วยจำานวนตราสารทุนท่ีคงท่ี
   เพ่ือแลกเปลี่ยนกับจำานวนเงินที่คงที่

  • หากกลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชำาระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่องมือทางการ
   เงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน

  เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำาระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลาไม่
  น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

 ข) การวัดมูลค่า

  ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกกลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน
  ทั้งหมดภายหลังการรับรู้รายการด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย

 ค) การตัดรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา

  กลุ่มกิจการตัดรายการหนี้สินทางการเงินเมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรือได้มีการยกเลิกไป 
  หรือสิ้นสุดลงแล้ว

  หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของหน้ีสินทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณาว่ารายการ
  ดังกล่าวเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรับรู้หนี้สินทางการ
  เงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินใหม่น้ัน และตัดรายการหน้ีสินทางการเงินน้ันด้วยมูลค่าตามบัญชีที่เหลืออยู่ และรับรู้
  ส่วนต่างในรายการกำาไร/ขาดทุนอื่นในกำาไรหรือขาดทุน 

  หากกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วว่าการต่อรองเง่ือนไขดังกล่าวไม่เข้าเง่ือนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะปรับปรุงมูลค่า
  ของหน้ีสินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงเดิม (Original effective 
  interest rate) ของหนี้สินทางการเงินนั้น และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำาไรหรือขาดทุนอื่นในกำาไรหรือขาดทุน

 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยทั่วไปและที่กู้มาเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการ
 ผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ต้องนำามารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ หักด้วยรายได้จากการลงทุนที่เกิดจาก
 การนำาเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์สิ้นสุดลงเม่ือการดำาเนินการท่ีจำาเป็นในการ
 เตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมท่ีจะขายได้เสร็จสิ้นลง

 ต้นทุนการกู้ยืมอื่น ๆ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดขึ้น
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 4.13 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 4.14 ผลประโยชน์พนักงาน

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ใน
 งบกำาไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับรายการท่ีรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงไปยัง
 ส่วนของเจ้าของ

 ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

 ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบังคับใช้อยู่หรือท่ีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับ
 ใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีที่การนำา
 กฎหมายภาษีไปปฏิบัติข้ึนอยู่กับการตีความ กลุ่มกิจการจะต้ังประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีท่ีเหมาะสมจากจำานวนท่ีคาดว่าจะต้อง
 จ่ายชำาระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดง
 อยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลต่างชั่วคราวที่เกิดจากเหตุการณ์
 ต่อไปนี้

 - การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบต่อกำาไร
  หรือขาดทุนทั้งทางบัญชีและทางภาษี 
 - ผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะ
  เวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้น
  ภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ได้ในอนาคต

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำานวณจากอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบ
 ระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำาไปใช้เม่ือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ 
 หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำาระ

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกำาไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำา
 จำานวนผลต่างชั่วคราวน้ันมาใช้ประโยชน์ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
 ที่จะนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์และหนี้สินภาษี
 เงินได้ของงวดปัจจุบันเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สิน
 และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ
 

 ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น

  ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น คือ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำาระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
  เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน ลาประจำาปีและลาป่วยที่มีการจ่ายค่าแรง โบนัส และค่ารักษาพยาบาล โดยรับรู้ตามช่วงเวลาการให้
  บริการของพนักงานไปจนถึงวันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะบันทึกหน้ีสินด้วยจำานวนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
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 ข) โครงการสมทบเงิน

  กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสำารองเลี้ยงชีพตามข้อบังคับ กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชำาระเพ่ิมเติม
  เมื่อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกำาหนดชำาระ

 ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

  โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ กำาหนดจำานวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยมักขึ้นอยู่
  กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ จำานวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทนเม่ือเกษียณอายุ 

  ภาระผูกพันผลประโยชน์น้ีคำานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระอย่างสม่ำาเสมอ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณ
  การไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตราผล
  ตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด และวันครบกำาหนด
  ของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาท่ีต้องชำาระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ

  กำาไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะ
  รับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ในงวดท่ีเกิดขึ้นและรวมอยู่ในกำาไรสะสมในงบการเปลีย่นแปลงในส่วน
  ของเจ้าของ 

  ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำาไรหรือขาดทุน

 ง) ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

  กลุ่มกิจการจะรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างก่อนถึงกำาหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจการไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอให้ผลประโยชน์ 
  และ 2) กิจการรับรู้ต้นทุนสำาหรับการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวข้อง โดยผลประโยชน์ท่ีมีกำาหนดชำาระเกินกว่า 12 เดือนภายหลัง
  รอบระยะเวลารายงาน ต้องคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน

 4.15 ประมาณการหน้ีสิน

 4.16 ทุนเรือนหุ้น

 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำาไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต
 ซึ่งการชำาระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มกิจการต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณ
 การจำานวนที่ต้องจ่ายได้

 กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำานวนประมาณการหน้ีสินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะต้องนำามาจ่ายชำาระภาระผูกพัน 
 การเพ่ิมขึ้นของประมาณการหนี้สินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่าย
 

 หุ้นสามัญจัดประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้าของ

 ต้นทุนส่วนเพ่ิมที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหักในส่วน
 ของเจ้าของ
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 4.17 การรับรู้รายได้

 ก) รายได้จากการบริการติดตั้งระบบวิศวกรรม 

  รายได้จากการบริการติดตั้งระบบวิศวกรรมเป็นการสร้างหรือทำาให้สินทรัพย์ (งานระหว่างก่อสร้าง) ที่ลูกค้ามีอำานาจ
  ควบคุมอยู่เพ่ิมขึ้น กลุ่มกิจการจึงรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งโดยอ้างอิงจากระดับความคืบหน้าในการก่อสร้าง 
  ตามประมาณการล่าสุดของมูลค่าของสัญญา

  กลุ่มกิจการพิจารณาการรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาท่ีปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ (Over Time) โดยวิธีวัดระดับความ
  ก้าวหน้า แบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่

  1) วิธีปัจจัยนำาเข้า (Input Method) อ้างอิงถึงความพยายามของกลุ่มกิจการหรือทรัพยากรท่ีใช้ในการปฏิบัติตามภาระ
   ที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น เมื่อเปรียบเทียบกับความพยายามท้ังหมดหรือทรัพยากรทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพ่ือ
   ปฏิบัติตามภาระงานให้เสร็จสิ้น หรือต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนประมาณการ ท้ังหมดปรับปรุง
   ด้วยต้นทุนสินค้าที่ลูกค้ารับโอนการควบคุมไปแล้วแต่ยังไม่ได้ติดตั้ง ในกรณีที่กลุ่มกิจการไม่สามารถประมาณขั้น
   ของความสำาเร็จได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ (หากกลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับ) จะรับรู้ได้เท่ากับต้นทุนของสัญญาที่

   รับรู้เป็นรายจ่าย

  2) วิธีผลผลิต (Output Method) อ้างอิงจากการวัดระดับความคืบหน้าในการก่อสร้างท่ีได้โอนอำานาจการควบคุมให้กับ
   ลูกค้าแล้วเทียบกับจำานวนท่ียังคงเหลืออยู่ภายใต้สัญญาหรือจำานวนท้ังหมด และยังรวมถึงการสำารวจผลการปฏิบัติ
   งานที่เสร็จสิ้นแล้วจนถึงปัจจุบัน การประเมินผลความสำาเร็จ จำานวนหน่วยของผลผลิต และจำานวนหน่วยของงานท่ี
   ส่งมอบ

  ค่าชดเชยจากการเรียกร้อง ราคาตามสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไป และค่าปรับจากความล่าช้าจากการก่อสร้างถือเป็นสิ่ง
  ตอบแทนผันแปรและรวมอยู่ในรายได้ตามสัญญาหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่การกลับรายการอย่างมีสาระสำาคัญ
  จะไม่เกิดขึ้นในอนาคต

  ต้นทุนการทำาให้เสร็จสิ้นตามสัญญา

  กลุ่มกิจการรับรู้ต้นทุนท่ีมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับสัญญาท่ีเกิดข้ึนแล้วหรือสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนและคาดว่าจะได้รับ
  คืนต้นทุนดังกล่าวในอนาคต เป็นต้นทุนการทำาให้เสร็จส้ินตามสัญญา โดยแสดงรวมในรายการงานระหว่างทำา ในงบแสดง
  ฐานะทางการเงิน

 ข) รายได้จากการบริการด้านบริหารจัดการแรงงานและข้อมูล 

  กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากสัญญาให้บริการที่มีลักษณะการให้บริการแบบต่อเนื่องตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของ
  สัญญา โดยท่ีไม่ได้คำานึงถึงรอบระยะเวลาการชำาระเงินตามสัญญา
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 ค) รายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน 

  รายได้ดังกล่าวเกิดจากการจำาหน่ายกระแสไฟฟา้ที่ผลิตได้ในแต่ละงวด ซึ่งการส่งผ่านกระแสไฟฟา้มีจุดโอนและมาตรวัด
  ปริมาณท่ีชัดเจน รายได้ประเภทดังกล่าวรับรู้ขณะท่ีกิจการเสร็จส้ินการปฏิบัติตามภาระท่ีต้องปฏิบัติ ซ่ึงระบุว่าเป็นการส่ง
  ผ่านกระแสไฟฟา้ให้แก่ผู้รับซื้อ

 ง) รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่นๆ

  กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าเม่ือกลุ่มกิจการได้โอนอำานาจควบคุมในสินค้าและบริการไปยังลูกค้า ซึ่งเป็นการ
  ขนส่งสินค้าและบริการให้กับลูกค้าภายในประเทศในระยะเวลาอันสั้น

 จ) รายได้ดอกเบ้ีย

  รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุและ
  พิจารณาจากจำานวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีสำาหรับการบันทึกค้างรับ

 ฉ) รายได้ค่าเช่า

  รายได้จากการให้เช่าพ้ืนที่รับรู้รายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยที่ไม่ได้คำานึงถึงรอบระยะเวลาการ
  ชำาระเงินตามสัญญา

  สินทรัพย์และหนีส้ินทีเ่กิดจากสัญญา

  กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อกลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา 
  ก่อนที่จะรับชำาระหรือถึงกำาหนดชำาระตามสัญญา

  กลุ่มกิจการรับรู้หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเมื่อได้รับชำาระจากลูกค้าหรือถึงกำาหนดชำาระตามสัญญาก่อนที่กลุ่มกิจการจะ
  ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ

  กลุ่มกิจการจะแสดงยอดสุทธิหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหลังจากหักกลบกับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญานั้น ๆ ในแต่ละ
  สัญญาที่ทำากับลูกค้า

 4.18 การจ่ายเงินปันผล

 เงินปันผลท่ีจ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการจะรับรู้เป็นหน้ีสินในงบการเงินเม่ือการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้รับการอนุมัติ
 จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายเงินปันผลประจำาปีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
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  5.1.1 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย

 รายได้และกระแสเงินสดจากการดำาเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาด
 กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียจากเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว สินทรัพย์และ
 หนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มกิจการมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ กลุ่มกิจการพิจารณาความเสี่ยงจาก อัตราดอกเบี้ยว่า
 ไม่มีนัยสำาคัญเน่ืองจากรายการหลักท่ีมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียคือเงินกู้ยืมระยะยาวซ่ึงเกือบท้ังหมดมีอัตราดอกเบ้ีย
 คงท่ี กลุ่มกิจการไม่ได้ใช้อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ยเพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย

5. การจัดการความเส่ียงทางการเงิน

 5.1 ปัจจัยความเส่ียงด้านการเงิน

 กิจกรรมของกลุ่มกิจการมีความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย และความเส่ียงด้านราคา) ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ และความเส่ียงด้านสภาพคล่อง แผนการ
 จัดการความเสี่ยงของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นไปยังความผันผวนของตลาดการเงินและบริหารจัดการเพ่ือลดผลกระทบต่อผล
 การดำาเนินงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

 กลุ่มกิจการมีผู้บริหารด้านการเงินและคณะกรรมการบริหารในการจัดการความเส่ียง โดยนโยบายของกลุ่มกิจการรวมถึงนโยบาย
 ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย ความเสี่ยง
 จากราคา ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ทั้งนี้ หลักการในการป้องกันความเสี่ยงจะเป็นไปตาม
 นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพ่ือสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมส่วนงานบริหารการเงิน
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  5.1.2 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน  

  5.1.3 ความเส่ียงด้านเครดิต 

 กลุ่มกิจการไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำาคัญจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มกิจการมีลูกหนี้

 และเจ้าหน้ีส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท กลุ่มกิจการไม่ได้ใช้อนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีเกิดจากความผันผวน
 ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
 แก่ลูกค้าและลูกหน้ีคงค้าง

 ก) การบริหารความเสี่ยง

  กลุ่มกิจการบริหารความเส่ียงด้านเครดิตโดยการจัดกลุ่มของความเส่ียง สำาหรับเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน
  กลุ่มกิจการจะเลือกทำารายการกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็น
  อิสระในระดับ BBB เป็นอย่างน้อย 

  สำาหรับการทำาธุรกรรมกับลูกค้า กลุ่มกิจการจะพิจารณาความเสี่ยงจากการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความ
  น่าเชื่อถือที่เป็นอิสระ ในกรณีท่ีไม่มีการจัดอันดับไว้ กลุ่มกิจการจะประเมินความเสี่ยงจากคุณภาพเครดิตของลูกค้า 
  โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงิน ประสบการณ์ท่ีผ่านมา และปัจจัยอ่ืนๆ กลุ่มกิจการพิจารณากำาหนดวงเงินสินเช่ือ
  จากผลการประเมินดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดและวงเงินที่กำาหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้บริหารใน
  สายงานท่ีเกี่ยวข้องจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำาหนดการให้วงเงินสินเชื่อแก่ลูกค้าอย่างสม่ำาเสมอ

 ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

  สินทรัพย์ทางการเงินท่ีต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน มีท้ังหมด
  3 ประเภท ดังนี้

  • ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น
  • สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
  • เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน

  แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งเข้าเงื่อนไขการพิจารณาการด้อยค่าภายใต้ 
  TFRS 9 แต่กลุ่มกิจการพิจารณาว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าวเป็นจำานวนเงินท่ีไม่มีนัยสำาคัญ

  ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ตามสัญญา

  กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่า
  จะเกิดขึ้นซึ่งคำานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจาก
  สัญญาท้ังหมดอ้างอิงจากประวัติการชำาระเงินจากการขายในช่วงระยะเวลา 36 เดือนก่อนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565
  กลุ่มกิจการพบว่าลูกหนี้โดยปกติมีความสามารถชำาระหนี้ในระยะเวลาดังกล่าวเกือบท้ังหมด
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  กลุ่มกิจการใช้วิธีประเมินการด้อยค่าของลูกหน้ีการค้าและสินทรัพย์ตามสัญญาโดยพิจารณาจากหลักฐานท่ีแสดงว่า
  มีการด้อยค่าเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ระบุหรือไม่ สำาหรับลูกหนี้เหล่านี้ประมาณการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกใน
  ค่าเผื่อการด้อยค่า กลุ่มกิจการพิจารณาว่าข้อบ่งชี้ของการด้อยค่ามีดังต่อไปน้ี :
  • ปัญหาทางการเงินที่สำาคัญของลูกหน้ี
  • ความน่าจะเป็นที่ลูกหน้ีจะเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือการปรับโครงสร้างทางการเงิน
  • การผิดนัดชำาระหรือชำาระล่าช้า (ค้างชำาระมากกว่า 1 ปี)

  จากหลักการดังกล่าวค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำาหรับลูกหน้ีการค้า เป็นดังนี้

  รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนสำาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย ณ วันที่

  31 ธันวาคม มีดังนี้ 
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 กลุ่มกิจการจะตัดจำาหน่ายลูกหนี้การค้าเมื่อคาดว่าจะไม่ได้รับชำาระคืน ข้อบ่งชี้ที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำาระคืน เช่น การไม่ยอม
 ปฏิบัติตามแผนการชำาระหน้ีหรือทยอยชำาระหนี้ 

 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าจะแสดงเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าสุทธิในกำาไรจากการดำาเนินงาน กลุ่ม
 กิจการจะรับรู้จำานวนที่ได้รับชำาระสำาหรับจำานวนที่ได้ตัดจำาหน่ายไปแล้วเป็นยอดหักจากรายการที่ได้บันทึกผลขาดทุนจาก
 การด้อยค่า

 การประเมินการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่ายจะรับรู้ผลขาดทุนด้าน
 เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนข้างหน้าสำาหรับเงินให้กู้ยืมท่ีไม่ได้มีการเพ่ิมข้ึนของความเส่ียงด้านเครดิตท่ีมีนัยสำาคัญ
 และรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดตลอดอายุสำาหรับเงินให้กู้ยืมที่มีการเพ่ิมขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มี
 นัยสำาคัญ

  5.1.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 การจัดการความเส่ียงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคือ การมีจำานวนเงินสดหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด
 และการมีแหล่งเงินทุนที่สามารถเบิกใช้ได้จากวงเงินด้านสินเชื่อที่เพียงพอต่อการชำาระภาระผูกพันเมื่อถึงกำาหนดชำาระ 
 และเพียงพอต่อการปิดสถานะ ทั้งนี้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี กลุ่มกิจการมีเงินฝากธนาคารที่สามารถเบิกใช้ได้ทันที
 จำานวน 46.38 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 51.97 ล้านบาท) เพ่ือใช้ในการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มกิจการ 

 จากลักษณะของการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการซึ่งเป็นธุรกิจท่ีมีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนงาน
 บริหารการเงินของกลุ่มกิจการได้คงไว้ซึ่งความยืดหยุ่นในแหล่งเงินทุนโดยการคงไว้ซึ่งวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอ

 ผู้บริหารได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการอย่างสม่ำาเสมอโดยพิจารณาจาก ก) เงินสำารองหมุนเวียน
 (จากวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด นอกเหนือจากน้ี กลุ่มกิจการยังได้ทำาการ
 ประมาณการกระแสเงินสดในสกุลเงินหลัก พิจารณาสินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องสูงและอัตราส่วนสภาพคล่องตามข้อกำาหนด
 ต่าง ๆ และคงไว้ซึ่งแผนการจัดหาเงิน

 ก) การจัดการด้านการจัดหาเงิน

  กลุ่มกิจการมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้

 ข) วันครบกำาหนดของหนี้สินทางการเงิน

  ตารางในหมายเหตุ 5.1.1 แสดงให้เห็นถึงหนี้สินทางการเงินที่จัดประเภทตามระยะเวลาการครบกำาหนดตามสัญญา
  ซึ่งแสดงด้วยจำานวนเงินตามสัญญาท่ีไม่ได้มีการคิดลด ทั้งนี้ ยอดคงเหลือท่ีครบกำาหนดภายในระยะเวลา 12 เดือน
  จะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีเนื่องการการคิดลดไม่มีนัยสำาคัญ สำาหรับกระแสเงินสดที่แสดงภายใต้สัญญาแลกเปลี่ยน
  อัตราดอกเบี้ยนั้น เป็นกระแสเงินสดโดยประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
  รายงาน
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  5.2.1 การบริหารความเส่ียง 

 วัตถุประสงค์ของการบริหารส่วนของทุน คือ
 • การรักษาไว้ซ่ึงความสามารถในการดำาเนินงานต่อเน่ือง เพ่ือท่ีจะสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและก่อให้เกิด
  ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
 • การรักษาโครงสร้างเงินทุนไว้ให้อยู่ในระดับท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือลดต้นทุนเงินทุน

 การที่จะรักษาหรือปรับระดับโครงสร้างของเงินทุนนั้น กลุ่มกิจการอาจต้องปรับจำานวนเงินปันผลจ่าย ปรับการคืนทุนให้
 แก่ผู้ถือหุ้น ออกหุ้นใหม่ หรือการขายสินทรัพย์เพ่ือลดภาระหน้ีสิน

 เช่นเดียวกับกิจการอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มกิจการพิจารณาระดับเงินทุนอย่างสม่ำาเสมอจากอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน 

 5.2 การบริหารส่วนของเงินทุน

 ในระหว่างปี พ.ศ. 2565 กลยุทธ์ของกลุ่มกิจการยังคงเดิมเช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2564 คือการรักษาอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน
 ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารพาณิชย์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ดังนี้

 การคงไว้ซึง่อัตราส่วนตามสัญญาเงินกู้

 ภายใต้เงื่อนไขของวงเงินกู้ยืมหลักของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการจะต้องคงไว้ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินดังนี้ 

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

 กลุ่มกิจการสามารถคงไว้ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวตลอดรอบระยะเวลารายงาน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกลุ่มกิจการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่ายซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรมแบ่งออกเป็นลำาดับชั้นตามข้อมูลที่ใช้ดังน้ี

ข้อมูลระดับ 1 : มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินอ้างอิงจากราคาเสนอซ้ือปัจจุบันท่ีอ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลระดับ 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้อย่าง
  มีนัยสำาคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้
ข้อมูลระดับ 3 : มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซ่ึงไม่ได้มาจากข้อมูลท่ีสังเกตได้ในตลาด

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอายุคงเหลือต่ำากว่าหน่ึงปี มีค่าใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชี นอกจาก
นี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด ดังน้ัน ฝ่ายบริหารจึงเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชี
ของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

6. มูลค่ายุติธรรม
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การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ในอดีต
และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะน้ัน

ก) การปันส่วนราคาของรายการ

 ในบางกรณีเป็นการยากที่จะสามารถหาราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการแต่ละชนิด ซึ่งกลุ่มกิจการได้เสนอรวมสินค้า
 และบริการหลายชนิดแก่ลูกค้าในหน่ึงสัญญา เน่ืองจากราคาในตลาดค่อนข้างผันผวนเน่ืองจากการแข่งขันท่ีสูง และในหลายๆ กรณี
 ก็ไม่มีราคาขายแบบเอกเทศที่นำาเสนอในตลาด การเปลี่ยนแปลงในประมาณการราคาขายแบบเอกเทศจะส่งผลอย่างมีนัยสำาคัญต่อ
 การปันส่วนราคาของรายการรวมไปยังแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติ ดังนั้น การปันส่วนดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ และ
 สินทรัพย์และหนี้สินท่ีเกิดจากสัญญา

ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการผิดนัดชำาระหนี้และอัตรา
 การขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการประเมินข้อสมมติฐานเหล่านี้ และพิจารณาเลือกปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
 คำานวณการด้อยค่าบนพ้ืนฐานของข้อมูลในอดีตของกลุ่มกิจการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที่เกิดขึ้น รวมทั้งการคาดการณ์
 เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ค) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือสำาหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่ม
 กิจการ โดยฝ่ายบริหารจะทำาการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการ
 ในงวดก่อน หรือมีการตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานเนื่องจากการขายหรือเลิกใช้งานหรือจำาหน่ายออกไป

ง) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

 มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงานข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยท่ีใช้ในการคำานวณตามหลักคณิตศาสตร์
 ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่าน้ีจะส่ง
 ผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพัน

 กลุ่มกิจการได้พิจารณาอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงได้แก่อัตราดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้ในการกำาหนดมูลค่าปัจจุบันของประมาณการ
 กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน ในการพิจารณาอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมกิจการ
 พิจารณาใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท่ีต้องจ่ายชำาระผลประโยชน์เม่ือเกษียณ
 อายุ และมีอายุครบกำาหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาท่ีต้องจ่ายชำาระภาระผูกพัน

 ข้อสมมติฐานหลักอื่นๆ สำาหรับภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันในตลาด ข้อมูล
 เพ่ิมเติมเปิดเผยในหมายเหตุ 24

จ) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลขาดทุนทางภาษียกมา

 กลุ่มกิจการมีผลขาดทุนทางภาษี ซ่ึงจากการคำานวณกำาไรทางภาษีในอนาคตซ่ึงอ้างอิงจากแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ
 ซ่ึงอ้างอิงจากโครงการท่ีจะได้รับในอนาคต กลุ่มกิจการสรุปว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าว
 ได้ภายในระยะเวลา 5 ปี

7. ประมาณการทางบัญชีท่ีสำาคัญ และการใช้ดุลยพินิจ
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กลุ่มกิจการได้พิจารณาการนำาเสนอข้อมูลการเงินจำาแนกตามส่วนงานทั้งในส่วนของการแสดงส่วนงานธุรกิจ และส่วนงานภูมิศาสตร์
ในลักษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีนำาเสนอต่อผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน
หมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำาเนินงาน ซ่ึงพิจารณาว่า คือคณะกรรมการบริษัท
ที่ทำาการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยพิจารณาผลการดำาเนินงานจากกำาไรขั้นต้นเป็นหลัก

ส่วนงานภูมิศาสตร์

กิจการดำาเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า กิจการมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 
ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานพิจารณาผลการดำาเนินงานจากข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับงบการเงินท่ีนำาเสนอ

ส่วนงานธุรกิจ

กลุ่มกิจการมีส่วนงานดำาเนินงานซึ่งแยกตามลักษณะของธุรกิจดังต่อไปน้ี

ส่วนงานที่ 1 ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานบริการด้านบริหารจัดการแรงงานและข้อมูล
ส่วนงานที่ 2 ดำาเนินธุรกิจบริการติดตั้งระบบวิศวกรรม
ส่วนงานที่ 3 ดำาเนินธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน
ส่วนงานที่ 4 ดำาเนินธุรกิจจำาหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆ

8. ข้อมูลจำาแนกตามส่วนงาน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2565
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สัดส่วนของลูกค้ารายใหญ่แต่ละส่วนงานแยกแสดงได้ดังนี้

ส่วนงานที่ 3 รายได้ทั้งหมดได้รับจากลูกค้ารายหนึ่งซึ่งได้ลงนามในสัญญาซื้อกระแสไฟฟา้จากกลุ่มกิจการตลอดระยะเวลา 25 ปี 
จนถึงปี พ.ศ. 2584 และตลอดระยะเวลา 20 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2586

9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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10. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน
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11. สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องกับสัญญากับลูกค้า

กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญาดังนี้

 11.1 สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา - งานบริการด้านวิศวกรรม
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 11.2 หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - งานบริการด้านวิศวกรรม

 11.3 ภาระท่ีต้องปฏิบัติท่ียังไม่เสร็จส้ินจากสัญญาระยะยาวท่ีทำากับลูกค้า

 การรับรู้รายได้ทีเ่กีย่วข้องกับหนีส้ินทีเ่กิดจากสัญญา

 ตารางต่อไปน้ีแสดงจำานวนรายได้ท่ีรับรู้ในงวดท่ีรายงานท่ีได้เคยรวมอยู่ในหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาท่ียกมาต้นงวด และจำานวนรายได้
 ที่รับรู้ในงวดที่รายงานท่ีเกี่ยวเนื่องกับภาระท่ีได้ปฏิบัติสำาเร็จแล้วในงวดก่อนๆ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ราคาของรายการที่ได้ปันส่วนให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยังไม่เสร็จสิ้นซึ่งเป็นผลมาจากสัญญาบริการดังน้ี

 ผู้บริหารคาดว่าราคาของรายการที่ปันส่วนให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยังไม่เสร็จสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 จะรับรู้เป็น
 รายได้ในรอบระยะเวลารายงานถัดไป จำานวนเงินที่เปิดเผยข้างต้นไม่รวมสิ่งตอบแทนผันแปรที่มีข้อจำากัด 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินทั้งหมดของกลุ่มกิจการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย ยกเว้นเงินลงทุน      
ทั่วไปซึ่งวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่มีอายุคงเหลือ
ต่ำากว่าหนึ่งปีมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชี มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินตามสัญญาเช่าและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินได้
เปิดเผยในหมายเหตุ 22 

12. สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
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13. สินค้าคงเหลือ

14. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ำาประกัน
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ำาประกันได้จำานำาเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ง เพ่ือใช้ออกหนังสือค้ำาประกันแก่บุคคล
ภายนอกเพ่ือเป็นหลักประกันในการประมูลงานก่อสร้างโครงการ และเพ่ือค้ำาประกันวงเงินเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน กลุ่มกิจการแยกแสดงเงินฝากที่ติดภาระค้ำาประกันเป็นส่วนที่หมุนเวียนและส่วนที่ไม่หมุนเวียนตามกำาหนดที่คาดว่า
จะไถ่ถอนเงินค้ำาประกัน
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15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสำาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

  15.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมดังต่อไปนี้

 บริษัทย่อยดังกล่าวมีหุ้นทุนเป็นหุ้นสามัญเท่าน้ัน โดยสัดส่วนของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของท่ีกลุ่มกิจการถืออยู่เท่ากับ
 สิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ ยกเว้นหุ้นสามัญของบริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จำากัด ซ่ึงเปิดเผย
 ในรายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยทางตรง มีรายละเอียดดังน้ี
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เงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม มีรายละเอียดดังน้ี
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  15.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 พ.ศ. 2565

 การจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อม

 บริษัท เอต้า ดิจิทัลไลฟ ์จำากัด (ETAD) 

 เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด (ETEM) คร้ังท่ี 2/2565 ได้อนุมัติ
 การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในชื่อ บริษัท เอต้า ดิจิทัลไลฟ ์จำากัด เพ่ือรองรับการขยายงานธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ
 เป็นท่ีปรึกษาด้านการวางระบบ (ERP) ออกแบบติดต้ังระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ออกแบบติดต้ัง
 ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ORP) และเป็นตัวแทนจำาหน่ายระบบซอฟต์แวร์ (Microsoft Partner) ETAD มีทุน
 จดทะเบียน 1.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดย ETEM
 ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 69.00 และได้ชำาระมูลค่าหุ้นแล้วร้อยละ 25 คิดเป็นจำานวนเงิน 0.17 ล้านบาท

 การลงทุนเพ่ิมของบริษัทย่อยทางอ้อม

 บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำากัด (ETAS)

 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ETEM ครั้งที่ 5/2565 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญ
 ของบริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำากัด (ETAS) (เดิมชื่อ บริษัท โกลว์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำากัด (GTS)) จากผู้ถือหุ้นเดิม
 เป็นจำานวนเงิน 2.22 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 119,998 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ทำาให้สัดส่วน
 การถือหุ้นเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 70.00 เป็น ร้อยละ 99.99 อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่จ่ายซื้อเท่ากับมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มี
 อำานาจควบคุมท่ีได้รับจากการซ้ือ ดังน้ัน จึงไม่มีกำาไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว

 พ.ศ. 2564

 การเพ่ิมทุนในบริษัทย่อยทางตรง

 บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด (EFA) 

 เม่ือวันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท EFA คร้ังท่ี 1/2564 ได้มีมติพิเศษอนุมัติให้ออกหุ้นสามัญ
 เพ่ิมทุน เป็นจำานวน 40.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หุ้น
 สามัญเพ่ิมทุนชำาระมูลค่าแล้วร้อยละ 25 คิดเป็นจำานวนเงิน 10.00 ล้านบาท EFA ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนและได้รับชำาระมูลค่า
 หุ้นสามัญดังกล่าวจากบริษัทแล้วในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 โดยบริษัทยังคงสัดส่วนการถือหุ้น EFA ในอัตราร้อยละ 
 99.99 ตามเดิม นอกจากน้ี ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษัทได้ชำาระค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวอีกร้อยละ 75 คิดเป็น
 จำานวนเงิน 30.00 ล้านบาท 
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 การรวมธุรกิจของบริษัทย่อยทางอ้อม

 บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จำากัด (BGE3) 

 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท EFA ครั้งที่ 1/2564 ได้อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นบริษัท 
 ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จำากัด (BGE3) จาก บริษัท พาวเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) โดยแบ่งออกเป็นหุ้น
 สามัญคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.00 ซึ่งให้สิทธิในการออกเสียงประชุมร้อยละ 98.00 และหุ้นบุริมสิทธิร้อยละ 51.00 ซึ่ง
 ให้สิทธิในการออกเสียงประชุมร้อยละ 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
 ภายหลังจากเมื่อดำาเนินธุรกิจโรงไฟฟา้ (COD) เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งการซื้อดังกล่าวถือเป็นการซื้อสินทรัพย์ภายใต้
 มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ถูกซื้อเกือบทั้งหมด
 กระจุกตัวอยู่ที่สัญญาซื้อขายไฟฟา้ในโครงการโรงไฟฟา้ผลิตพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) ขนาดเล็กมาก (VSPP) ซึ่ง
 แสดงเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงบการเงินรวม (หมายเหตุ 19)

 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

 บริษัท เอต้า ไอโอที จำากัด (ETAI) 

 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท EFA ครั้งที่ 4/2564 ได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย
 แห่งใหม่ในช่ือ บริษัท เอต้า ไอโอที จำากัด เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เก่ียวกับระบบบริหาร
 จัดการน้ำา รวมทั้งจำาหน่าย ติดตั้ง และบริการหลังการขายสำาหรับสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ยังไม่เริ่มดำาเนินธุรกิจ) 
 ETAI มีทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 50,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท โดย EFA
 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 69.99 และได้ชำาระมูลค่าหุ้นแล้วร้อยละ 25 คิดเป็นจำานวนเงิน 0.87 ล้านบาท
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 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
 อนุมัติให้ลดทุนท่ีออกและชำาระแล้ว 10 บริษัท โดยได้ดำาเนินการจดทะเบียนลดทุนแล้วในเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท EFA ครั้งที่ 6/2564 ได้มีมติอนุมัติลงทุนเพ่ิมในหุ้น
 สามัญออกใหม่ของบริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำากัด (ETEN3) แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
 ไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจด้านพลังงาน โดย EFA ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราเดิม หุ้นสามัญ
 ท้ังหมดชำาระมูลค่าร้อยละ 25 คิดเป็นจำานวนเงิน 0.25 ล้านบาท

 การเปลี่ยนแปลงของทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม มีรายละเอียดดังนี้



313

ETE ONE REPORT 2022

 เม่ือวันท่ี 8 กันยายน พ.ศ. 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2564 ได้มีมติอนุมัติให้กลุ่มกิจการปรับโครงสร้าง
 การถือเงินลงทุนของบริษัทในกลุ่มใหม่เพ่ือสนับสนุนการดำาเนินงานตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ท้ังน้ีการปรับโครงสร้าง
 ดังกล่าวไม่ทำาให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของในภาพรวมของกลุ่มกิจการเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด

 รายละเอียดของโครงสร้างการถือเงินลงทุนก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม แสดงได้
 ดังต่อไปน้ี

  15.3 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือเงินลงทุนของกลุ่มกิจการ 
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16. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งลงทุนผ่าน EFA มีรายละเอียดดังน้ี

กลุ่มกิจการไม่มีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียในบริษัทร่วม

บริษัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ จำากัด (ABN)

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท EFA ครั้งที่ 2/2564 ได้มีมติอนุมัติลงทุนเพ่ิมในหุ้นสามัญออกใหม่
ของบริษัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ จำากัด (ABN) แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำานวน 30,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท 
เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจด้านพลังงาน โดย EFA ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราเดิม หุ้นสามัญทั้งหมดชำาระมูลค่าแล้วร้อยละ 70 
คิดเป็นจำานวนเงิน 0.53 ล้านบาท ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 บริษัทย่อย (EFA) ได้จ่ายชำาระมูลค่าหุ้นสามัญส่วนที่เหลืออีก ร้อยละ 30 
จนเต็มมูลค่า รวมเป็นจำานวน 0.75 ล้านบาท
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สำาหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ค่าเสื่อมราคาจำานวนเงิน 39.22 ล้านบาท และ 25.91 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 38.66 
ล้านบาท และ 26.06 ล้านบาท) ถูกบันทึกอยู่ในต้นทุนจากการขายสินค้าและบริการอื่นๆ จำานวนเงิน 8.13 ล้านบาท และ 7.92 ล้านบาท 
(พ.ศ. 2564 : 9.69 ล้านบาท และ 9.99 ล้านบาท) ถูกบันทึกอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารตามลำาดับ

สำาหรับงบการเงินรวม ต้นทุนการกู้ยืมจำานวน 7.91 ล้านบาท ได้รวมเป็นราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ซื้อเพ่ิมในระหว่างปี 
กลุ่มกิจการใช้อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนร้อยละ 4.72 ต่อปี ในการคำานวณต้นทุนที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 

สำาหรับโครงการผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดิน กลุ่มกิจการมีหน้าท่ีต้องร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างท่ีต้ังอยู่บนท่ีดิน
ณ วันสิ้นสุดสัญญา ดังนั้นกลุ่มกิจการได้ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนที่เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์
ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินเช่าจากสหกรณ์ท่ีร่วมโครงการแล้ว

สำาหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำานวน 765.98 ล้านบาท และ 538.43 
ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 : 802.98 ล้านบาท และ 564.06 ล้านบาท) ตามลำาดับได้นำาไปวางเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร
(หมายเหตุ 22)

18. สินทรัพย์สิทธิการใช้
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ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าท่ีไม่ได้รวมรับรู้ในหนี้สินตามสัญญาเช่าและสินทรัพย์สิทธิการใช้

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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20. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังน้ี

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังน้ี
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21. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน
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22. เงินกู้ยืม

สินทรัพย์ค้ำาประกันเงินกู้ยืมสามารถแสดงได้ดังนี้

เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นสินเชื่อเงินกู้ยืมในสกุลเงินบาทจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 4 แห่ง เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีดอกเบี้ย
ในอัตราคงที่ร้อยละ 2.00 ต่อปี และ 5.18 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 5.18 ต่อปี ถึง MLR ต่อปี)
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การเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตไฟฟา้จากพลังงานทดแทน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 จำานวน 20.67 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 24.48 ล้านบาท) โดยต้นทุนทางการเงินส่วนที่เหลือเกี่ยวข้องกับ
การดำาเนินธุรกิจโดยทั่วไปของกลุ่มกิจการ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาครบกำาหนดของเงินกู้ยืมแสดงในหมายเหตุ 5.1

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้

ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอัตราคงที่ มีดังต่อไปนี้
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มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมส่วนที่หมุนเวียนและเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยลอยตัวตามราคาตลาดมีมูลค่าใกล้เคียงราคาตามบัญชี เนื่องจาก
ผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มีสาระสำาคัญ

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมส่วนที่ไม่หมุนเวียนคำานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อัตราร้อยละ 
1.98 ถึงร้อยละ 4.79 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : อัตราร้อยละ 4.71 ถึงร้อยละ 5.30 ต่อปี) และอยู่ในข้อมูลระดับ 2 ของลำาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

รายละเอียดมูลค่าปัจจุบันของหน้ีสินตามสัญญาเช่ามีดังน้ี
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โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

23. เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน

24. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน



328

ETE ONE REPORT 2022

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ระหว่างปีมีดังนี้

สำาหรับงบการเงินรวม ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ได้รวมอยู่ในต้นทุนบริการจำานวน 8.35 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 7.90 ล้านบาท) และรวมอยู่
ในค่าใช้จ่ายในการบริหารจำานวน 1.90 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 0.70 ล้านบาท)

สำาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ได้รวมอยู่ในต้นทุนบริการจำานวน 0.27 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 0.21 ล้านบาท) และรวม
อยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารจำานวน 1.54 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 0.35 ล้านบาท)

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีใช้เป็นดังนี้
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นดังนี้
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ง ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติ
สถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำานวณการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกันกับการคำานวณหนี้

สินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

วิธีการและประเภทของข้อสมมติท่ีใช้ในการจัดทำาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 15 ปี (พ.ศ. 2564 : 15 ปี)

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (ผลประโยชน์เมือ่เกษียณอายุ)

การวิเคราะห์การครบกำาหนดของการจ่ายชำาระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุท่ีไม่มีการคิดลดสามารถแสดงได้ดังน้ี

หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดซึ่งมีราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (พ.ศ. 2564 : 0.50 บาท) มีจำานวน 560 ล้านหุ้น (พ.ศ. 2564 : 
560 ล้านหุ้น) หุ้นท้ังหมดได้ออกและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว 

25. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
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ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องกันเงินสำารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปี
หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำารองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำารองนี้จะนำาไปจ่ายเป็นเงิน
ปันผลไม่ได้

พ.ศ. 2565

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด (ETEM) (บริษัทย่อยทางตรง)

เม่ือวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2565 ของบริษัทย่อย (บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด) 
ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำาไรสะสม 9 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 จำานวน 21.25 บาทต่อหุ้น เป็นจำานวน
เงิน 17.00 ล้านบาท คิดเป็นส่วนของบริษัทใหญ่จำานวน 16.88 ล้านบาท และเป็นส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมจำานวน 0.12 
ล้านบาท

พ.ศ. 2564

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) (ETE)

เม่ือวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากการดำาเนินงานของปี พ.ศ. 2563 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.0373 บาท จำานวนทั้งสิ้น 
560,000,000 หุ้น เป็นจำานวนเงิน 20.89 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 พร้อมกันน้ี ได้มีมติอนุมัติ
จัดสรรกำาไรเป็นทุนสำารองตามกฎหมาย จำานวน 1.65 ล้านบาท โดยบริษัทได้ดำาเนินการจัดสรรเสร็จสิ้นแล้วตามที่แสดงรายการในงบ
การเงินประจำาปี พ.ศ. 2563
 
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด (ETEM) (บริษัทย่อยทางตรง)

เม่ือวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีของบริษัทย่อย (บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด) ได้อนุมัติการจ่ายเงิน
ปันผลจากกำาไรสุทธิสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จำานวน 25.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 20.00 ล้านบาท 
คิดเป็นส่วนของบริษัทใหญ่จำานวน 19.85 ล้านบาท และเป็นส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมจำานวน 0.15 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ของบริษัทย่อย (บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด) 
ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำาไรสะสม 9 เดือน ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2564 จำานวน 50.00 บาทต่อหุ้น เป็นจำานวน
เงิน 40.00 ล้านบาท คิดเป็นส่วนของบริษัทใหญ่จำานวน 39.71 ล้านบาท และเป็นส่วนของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุมจำานวน 0.29 
ล้านบาท

26. สำารองตามกฎหมาย

27. เงินปันผล
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28. รายได้อ่ืน

29. ต้นทุนทางการเงิน
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30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

31. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในการคำานวณกำาไรก่อนภาษีเงินได้สามารถแยกตามลักษณะได้ดังนี้

ภาษีเงินได้สำาหรับปีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
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ภาษีเงินได้สำาหรับกำาไรก่อนหักภาษีของกิจการมียอดจำานวนเงินที่แตกต่างจากการคำานวณกำาไรทางบัญชีคูณกับอัตราภาษี โดยมี
รายละเอียดดังนี้

สำาหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักเป็นร้อยละ 13.43 และ 14.31 ตามลำาดับ ซึ่งเกิด
จากค่าใช้จ่ายท่ีสามารถหักภาษีได้เพ่ิมขึ้นและรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี

32. กำาไรต่อหุ้น
กำาไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคำานวณโดยการหารกำาไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักที่ออกจำาหน่ายและ
ชำาระแล้วในระหว่างปี

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี พ.ศ. 2565
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กิจการและบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับกิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงแห่ง โดยท่ีบุคคล
หรือกิจการน้ันมีอำานาจควบคุมกิจการ หรือถูกควบคุมโดยกิจการ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกิจการ รวมถึงกิจการที่ดำาเนิน
ธุรกิจการลงทุน กิจการย่อย และกิจการย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการ กิจการร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของ
ส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของกิจการซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารสำาคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงาน
ของกิจการตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการ

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันซ่ึงอาจมีข้ึนได้ต้องคำานึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่า
รูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

กิจการมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มครอบครัวเลขวรนันท์

ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน

   ช่ือกิจการ      ลักษณะความสัมพันธ์
 
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด      บริษัทย่อย
บริษัท ซีน 168 จำากัด        บริษัทย่อย
บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด      บริษัทย่อย
บริษัท เอต้า โซลูช่ันส์ จำากัด (เดิมช่ือ บริษัท โกลว์ เทรดด้ิง แอนด์ เซอร์วิส จำากัด) บริษัทย่อย
บริษัท เอต้า อะควา จำากัด       บริษัทย่อย
บริษัท เอต้า ไอโอที จำากัด       บริษัทย่อย
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จำากัด      บริษัทย่อย
บริษัท เอต้า เอ็นเทค จำากัด (เดิมช่ือ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 1 จำากัด)   บริษัทย่อย
บริษัท เอต้า เมเนจเมนท์ 2 จำากัด (เดิมช่ือ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 2 จำากัด)  บริษัทย่อย
บริษัท เอต้า วูดชิพ จำากัด (เดิมช่ือ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำากัด)   บริษัทย่อย
บริษัท เอต้า เอนเนอร์จี 1 จำากัด (เดิมช่ือ 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 เอต้า โปรเฟสช่ันแนล จำากัด (เดิมช่ือ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 8 จำากัด)  บริษัทย่อย
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำากัด      บริษัทย่อย
บริษัท เอต้า เมเนจเมนท์ 1 จำากัด (เดิมช่ือ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 10 จำากัด)  บริษัทย่อย
บริษัท เอต้า ดิจิทัลไลฟ ์จำากัด      บริษัทย่อย
บริษัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ จำากัด     บริษัทร่วม
บริษัท วรนันท์ โฮลด้ิง จำากัด       บริษัทภายใต้ผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
บริษัท วรนันท์ กรุ๊ป จำากัด       บริษัทภายใต้ผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

33. รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
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นโยบายกำาหนดราคาสำาหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ก) รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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 ข)  ยอดค้างชำาระที่เกิดจากการขายและซื้อสินค้าและบริการ

 ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีเกี่ยวข้องกับรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน มีดังน้ี

 ค) เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

  เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นไปตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขการกู้ยืมตามปกติ เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำาหนดชำาระคืนในปี พ.ศ. 
  2566 และมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.72 ถึง ร้อยละ 5.40 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 3.72 ถึง ร้อยละ 5.40 ต่อปี)
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 ง)  เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย (หมายเหตุ 22)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.60 ถึงร้อยละ 5.85 ต่อปี (พ.ศ. 2564 
  : ร้อยละ 0.40 ถึงร้อยละ 5.85 ต่อปี) และไม่มีหลักประกัน 

 จ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญ

  ผู้บริหารสำาคัญของบริษัทรวมถึง กรรมการ และคณะผู้บริหารระดับสูง ค่าตอบแทนที่จ่ายหรือค้างจ่ายสำาหรับผู้บริหาร
  สำาคัญ สำาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี้

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน ซึ่งยังไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน มีดังนี้

34. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน

 34.1 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะสั้นเกี่ยวกับการเช่าพ้ืนที่อาคาร โดยมียอดรวมของ     
  จำานวนเงินขั้นต่ำาท่ีต้องจ่ายในอนาคตท่ีไม่สามารถยกเลิกได้ดังน้ี

บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำาหรับกิจการผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

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

(ก) ได้รับยกเว้นการเสียภาษีอากรขาเข้าสำาหรับการนำาเข้าเครื่องจักรตามท่ีคณะกรรมการอนุมัติ
(ข) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการน้ัน รวมท้ังสามารถ
 นำาผลขาดทุนในระหว่างปีท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้มาหักออกจากกำาไรสุทธิเป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำาหนด

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

(ก) ได้รับยกเว้นการเสียภาษีอากรขาเข้าท่ี สำาหรับเครื่องจักรตามท่ีคณะกรรมการอนุมัติ
(ข) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันท่ีเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการน้ัน
(ค) ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิร้อยละห้าสิบ ของอัตราปกติ รวมทั้งสามารถนำาผลขาดทุนในระหว่างปีที่ได้รับ
 ยกเว้นภาษีเงินได้มาหักออกจากกำาไรสุทธิเป็นเวลา 5 ปี นับจากวันท่ีพ้นกำาหนด
(ง) ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟา้ และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันท่ีเร่ิมมีรายได้จากการ
 ประกอบกิจการน้ัน

บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและประโยชน์ที่ได้รับนั้น ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
 

  ยอดรวมของภาระผูกพันอื่น มีดังต่อไปนี้

35. สิทธิประโยชน์ในการได้รับการส่งเสริมการลงทุน

 34.2 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
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ข้อพิพาทเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสายส่ง จ.ปัตตานี

บริษัทมีข้อพิพาทกับการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และได้รับหนังสือคำาสั่งจากกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ให้
เป็นผู้ท้ิงงานในการจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟา้ปัตตานี 2 - สถานีไฟฟา้สายบุรี จังหวัดปัตตานี และเม่ือวันท่ี
7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คำาสั่งลงโทษดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงการคลัง  ในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์ฝ่ายบริหารและ
ที่ปรึกษากฎหมายได้เข้าชี้แจงข้อโต้แย้งคำาสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มกราคม
พ.ศ. 2565 ปลัดกระทรวงการคลังมีคำาสั่งเพิกถอนคำาสั่งลงโทษบริษัทให้เป็นผู้ท้ิงงานออกจากรายชื่อผู้ท้ิงงานแล้ว

คดีความเกี่ยวกับสัญญาตั้งตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟา้

บริษัทถูกฟอ้งเป็นจำาเลยร่วมโดยลูกค้ารายหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ (โจทก์) ในเรื่องการผิดสัญญาตั้งตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้ง
ค่าไฟฟา้ โดยโจทก์เรียกร้องค่าเสียหายจำานวน 3.8 ล้านบาท ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้มีคำาพิพากษาให้บริษัทชำาระค่าเสียหายเป็นเงิน
จำานวน 3.4 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำาระเสร็จ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่ปรึกษากฎหมายแนะนำาให้บริษัทต่อสู้คดีในชั้นฎีกาต่อไป และฝ่ายบริหารเห็นชอบตาม ดังนั้นบริษัท
จึงได้ยื่นฎีกาคัดค้านคำาพิพากษาศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา 

เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2564 ศาลฎีกามีคำาส่ังรับฎีกาของบริษัทไว้พิจารณา ต่อมาเม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ศาลฎีกามีคำาพิพากษา
กลับคำาพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยพิพากษายกฟอ้งโจทก์ บริษัทจึงไม่ต้องรับผิดตามที่โจทก์ฟอ้ง

คดีความเกี่ยวกับสัญญาจ้างเหมาให้บริการแรงงาน

บริษัทถูกฟอ้งโดยพนักงานกลุ่มหนึ่ง (โจทก์) ในเรื่องการเรียกร้องค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน จากการเลิกจ้างพนักงานในธุรกิจ
ด้านบริหารจัดการแรงงานโครงการหน่ึง โดยโจทก์เรียกร้องค่าชดเชยรวมจำานวน 1.11 ล้านบาท

เม่ือวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 บริษัทยื่นคำาให้การต่อสู้คดีต่อศาลแรงงานฯ ว่าเป็นเพียงคู่สัญญาท่ีทำาหน้าที่เป็นตัวแทนมีบำาเหน็จใน
การจัดหาแรงงานพร้อมทั้งบริหารจัดการแรงงานตามสัญญาให้แก่รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งเท่านั้น บริษัทไม่ได้มีสถานะเป็นนายจ้างเพราะ
ไม่ได้เป็นผู้ท่ีมีอำานาจบังคับบัญชาพนักงานโดยตรง และขอให้ศาลแรงงานฯเรียกรัฐวิสาหกิจเจ้าของโครงการมาเป็นจำาเลยร่วม ศาลแรงงานฯ
มีคำาส่ังอนุญาตให้ออกหมายเรียกรัฐวิสาหกิจดังกล่าวเข้ามาเป็นจำาเลยร่วมเพ่ือร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าชดเชยให้แก่พนักงานในฐานะนายจ้าง
ที่แท้จริง

เม่ือวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศาลแรงงานฯ พิพากษาให้บริษัทรับผิดชำาระเงินแก่โจทก์ทั้งหมดเป็นเงิน 1,047,810 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงินนับแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จนกว่าจะชำาระเสร็จ

ต่อมาเมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 บริษัทยื่นอุทธรณ์คำาพิพากษาพร้อมทั้งยื่นคำาร้องขอทุเลาการบังคับคดีตามคำาพิพากษา และศาล
แรงงานมีคำาสั่งรับอุทธรณ์ของบริษัทไว้พิจารณาแล้ว

ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการแก้อุทธรณ์ของโจทก์และจำาเลยร่วม อย่างไรก็ตามผู้บริหารและที่ปรึกษากฎหมายยังมีความเห็นว่าบริษัทไม่
ต้องรับผิดชอบค่าชดเชยดังกล่าวตามประเด็นข้อต่อสู้ที่ที่ปรึกษากฎหมายเสนอต่อศาลฎีกา ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่ได้บันทึกค่าชดเชย
ดังกล่าวเป็นหน้ีสินในงบการเงิน

36. ข้อพิพาทและคดีความตามกฎหมาย
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การรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

 บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี      
(แบบ 56-1 One Report) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำาให้ผู้อื่นสำาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำาคัญ นอกจากนี้ 
บริษัทขอรับรองว่า

 1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน 
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

 2. บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็นสาระสำาคัญ ท้ังของ
บริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

 3. บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำาที่มิชอบที่
อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

 ในการนี้ เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท
ได้มอบหมายให้นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของนางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร กำากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ผู้มีอำานาจลงนาม

ผู้รับมอบอำานาจ
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม

ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำา
บัญชี เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเปน็

บริษัทต่างประเทศ

343
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ประวัติกรรมการ

ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์

คุณวุฒิทางการศึกษา

• กรรมการอิสระ  
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

จำานวนปท่ีีเป็นกรรมการ 8 ปี
(เข้าดำารงตำาแหน่งคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2558)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ตนเอง    ไม่มี

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *   ไม่มี

(ร้อยละ 0.00 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

อายุ 72 ปี สัญชาติไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี

• ปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโททางการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2542)
• MANCHESTER UNIVERSITY ENGLAND : Graduate Certificate in Senior Management
• INSTITUTE  for TAX ADMINISTRATION U.S.A : Certificate in Public Budgetting Monetary and  

Finance Management 
• สถาบันพระปกเกล้า  การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.1)
• สถาบันพระปกเกล้า  ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำาหรับนักบริหารระดับ

สูง (ปปร.20)
• วิทยาลัยการปกครอง นักปกครองระดับสูง  (นปส.34)
• สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.3)
• ศาลรัฐธรรมนูญ หลักสูตรหลักนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย (นธป.2)
• ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง 

(IP Bar 2021)
• มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity For 

Executive 
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การอบรมบทบาทกรรมการ

การอบรม / สัมมนาอ่ืน ๆ 

ประสบการณ์การทำางาน

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง (ท่ีสำาคัญ)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท

ทางราชการและรัฐวิสหกิจ  

การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)
• 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 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

 นักบริหารและกำากับนโยบายสาธารณะฯ (บกส.1)
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน ผู้บริหารระดับสูง (วตท.9)
• หอการค้าไทย Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 4)
• สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.3)
• สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ การบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส.1)
• สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำาหรับนักบริหารระดับสูง (ก.พ.ร.1)
• ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO.11)
• สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสหกรรม นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.4)

ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2557 - 2560 • ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
2549 - 2553 • ปลัดกรุงเทพมหานคร
2553 - 2555 • ประธานกรรมการท่ีปรึกษานายทะเบียนพรรคการเมือง สำานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
  (กกต.)

2560 - ปัจจุบัน • กรรมการปฎิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
  และสังคมแห่งชาติ 
2560 - ปัจจุบัน • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
2552 - ปัจจุบัน • อุปนายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
2552 - ปัจจุบัน • ที่ปรึกษา บริษัท วี.เอ็ม.แลนด์ สมาย จำากัด 

 ไม่มี
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ต.ค. 2549 -  ก.ค. 2553 •  กรรมการ รถไฟฟา้ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
พ.ย. 2549 - ก.ค. 2553 • กรรมการ การไฟฟา้นครหลวง (กฟน.) 
มี.ค. 2551 - ก.ค. 2557  •  กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน)    
มี.ค. 2552 - ก.ค. 2553 •  กรรมการ องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย 
ส.ค. 2556 - พ.ค. 2557 •  กรรมการ บริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (BAFS)

ทางนิติบัญญัติ 

ทางสังคม

ทางวิชาการ

2559 - ก.ค. 2560 •  คณะกรรมการศึกษาและจัดทำาร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน การดำาเนินการปฏิรูป 
  ประเทศ
2559 - ก.ค. 2560 •  ประธานอนุกรรมการจัดทำารายงานการศึกษาเพ่ือกำาหนดแผนและขั้นตอน การดำาเนินการ
  ปฏิรูปประเทศ 
2559 - ก.ค. 2560 •  ประธานคณะทำางานจัดทำาเนื้อหาของร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน การดำาเนินการ
  ปฏิรูปประเทศด้านการบริหาราชการแผ่นดิน
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    
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การเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา   

คุณสมบัติต้องห้าม

หมายเหตุ * บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ หมายถึง 

 (1) คู่สมรสหรือผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

 (2) บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 (3) นิติบุคคลท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
  ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดในนิติบุคคลน้ัน

•  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง 
•  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
• การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

• ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา
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พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช

คุณวุฒิทางการศึกษา

• กรรมการอิสระ  
• รองประธานกรรมการบริษัท  
• กรรมการตรวจสอบ  
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จำานวนปท่ีีเป็นกรรมการ 8 ปี
(เข้าดำารงตำาแหน่งคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2558)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ตนเอง    ไม่มี

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *   ไม่มี

(ร้อยละ 0.00 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

อายุ 74 ปี สัญชาติไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี

• ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์บัณฑิต กองทัพอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ
•  หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 42)

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

สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
• การกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นท่ี 5/2011

ประสบการณ์การทำางาน

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท

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

ประวัติกรรมการ
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การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

2557 - ปัจจุบัน •  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน •  ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

2555 - 2556   • รองประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำากัด
2551 - 2554  • กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) 
2551 - 2552  • รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย

การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน
 ไม่มี

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง (ท่ีสำาคัญ)

การเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา   

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง 
•  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
• การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

หมายเหตุ * บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ หมายถึง 

 (1) คู่สมรสหรือผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

 (2) บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 (3) นิติบุคคลท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
  ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดในนิติบุคคลน้ัน

• ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา
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ดร.เปรมวดี ฟองศิริ

คุณวุฒิทางการศึกษา

• กรรมการอิสระ  
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
• กรรมการบริหารความเส่ียง
• กรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและความย่ังยืน

จำานวนปท่ีีเป็นกรรมการ 8 ปี
(เข้าดำารงตำาแหน่งคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2558)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ตนเอง    ไม่มี

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *   ไม่มี

(ร้อยละ 0.00 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

อายุ 63 ปี สัญชาติไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี

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

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

ประสบการณ์การทำางาน
การดำารงตำาแหน่งในบริษัท

พ.ย. 2563 – 28 ก.พ. 2566  •  กรรมการบริหารความเสี่ยง  
พ.ย. 2563 – 28 ก.พ. 2566  •   กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
2560 - 28 ก.พ. 2566  •  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ก.พ. 2558 - 28 ก.พ. 2566  •  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

ประวัติกรรมการ
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การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

มี.ค. 2565 – ปัจจุบัน •  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ สิทธิ โซลูช่ัน จำากัด (มหาชน)
พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน •  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำากับการปฏิบัติงาน 
  บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำากัด (มหาชน)

พ.ย. 2565 – ปัจจุบัน •  กรรมการ บริษัท สโตเวอร์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำากัด
ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน •  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท นำาวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น
  จำากัด (มหาชน)
ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน •  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท นาราไทย คูซีน จำากัด   
2551 - ปัจจุบัน •  กรรมการ บริษัท ออดิท ไวส์ จำากัด    

การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน

การเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา   

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง 
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน 2/2 คร้ัง
• การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

หมายเหตุ * บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ หมายถึง 

 (1) คู่สมรสหรือผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

 (2) บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 (3) นิติบุคคลท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
  ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดในนิติบุคคลน้ัน

• ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา
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นางสาวจิรยง  อนุมานราชธน

คุณวุฒิทางการศึกษา

• กรรมการอิสระ  
• กรรมการตรวจสอบ

จำานวนปท่ีีเป็นกรรมการ - ปี
(เข้าดำารงตำาแหน่งคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2566)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ตนเอง    ไม่มี

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *   ไม่มี

(ร้อยละ 0.00 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

อายุ 54 ปี สัญชาติไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี

• ปริญญาโท มหาบัณฑิต (การเงิน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Postgraduate Diploma in Business Administration (Fashion), London College of Fashion, 

University of the Arts London 

การอบรมบทบาทกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 19/2015   
• Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 160/2012

ประวัติกรรมการ

การอบรม / สัมมนาอ่ืน ๆ 
• หลักสูตร Thailand Insurance Super Leadership Program สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม

 การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
• หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB 2)   

 มหาวิทยาลัยมหิดล
• หลักสูตร Advanced Master of Management (AMM 5) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
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ประสบการณ์การทำางาน

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง (ท่ีสำาคัญ)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัท

1 มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน  • กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ  

• หลักสูตร Thailand Insurance Leadership Program สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

• หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 24 (CMA 24) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตร Bhumipalung Phandin (BPP 4) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP 8) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

2562 - ปัจจุบัน  •  กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
    บริษัท ซี แพนเนล จำากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน  •  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง     
   และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำากัด (มหาชน)

2565 - ปัจจุบัน  • Facilitator สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director  
   Certification Program (DCP) and Financial Statements for Directors (FSD)
2563 - ปัจจุบัน  • กรรมการ สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.)
2562 - 2565  •  กรรมการ สถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ
2561 - ปัจจุบัน  • กรรมการ มูลนิธิอีดีพี (EDP Foundation)
2559 - ปัจจุบัน  •  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แบรนด์ แอนด์ บิซิเนส เวนเจอร์ จำากัด
2549 - ปัจจุบัน  •  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำากัด 
2543 - ปัจจุบัน  •  กรรมการ บริษัท เซคเคินด์ โอพิเนียน จำากัด 

2558 - 2564  •  กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำากัด
2547 - 2549  •  VP – Investment Banking, Asia Plus Securities PCL
2545 - 2547  •  VP – Investment Banking, Turnaround Limited
2544 - 2545  •  VP – Business Development, Grammy Entertainment PCL

การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน

การเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา   :  -

คุณสมบัติต้องห้าม

หมายเหตุ * บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ หมายถึง 

 (1) คู่สมรสหรือผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

 (2) บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 (3) นิติบุคคลท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
  ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดในนิติบุคคลน้ัน

• ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา
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ดร. ศิริเดช คำาสุพรหม

คุณวุฒิทางการศึกษา

• กรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
• ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและความย่ังยืน 

จำานวนปท่ีีเป็นกรรมการ 8 ปี
(เข้าดำารงตำาแหน่งคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2558)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ตนเอง    ไม่มี

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *   ไม่มี

(ร้อยละ 0.00 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

อายุ 50 ปี สัญชาติไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี

• 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
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
•  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การอบรมบทบาทกรรมการ

การอบรม / สัมมนาอ่ืน ๆ 

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

• Driving Company Success with IT Governance รุ่น 1/2016

ประวัติกรรมการ
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ประสบการณ์การทำางาน
การดำารงตำาแหน่งในบริษัท

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน •  ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
2558 - ปัจจุบัน •  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2561 - ปัจจุบัน •  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  บริษัท ไฮโดรเท็ค จำากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน •  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
  กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำากัด (มหาชน)

ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน •  กรรมการอิสระ บริษัท นาราไทย คูซีน จำากัด   
ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน •  คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี และผู้อำานวยการหลักสูตร
  บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน

ประวัติการทำางานทางวิชาชีพ 

ประวัติการทำางานทางวิชาการ 

ต.ค. 2559 - ก.พ. 2560 •  ท่ีปรึกษาด้านการบัญชีและการวางระบบบัญชี  
  บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำากัด (ธุรกิจการเงิน)
ม.ค. 2558 - มี.ค. 2558 •  ท่ีปรึกษาการบริหารความเสี่ยง 
  บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) (ธุรกิจทันตกรรม)
ต.ค. 2557 - ธ.ค. 2557 • ท่ีปรึกษาการบริหารความเสี่ยง 
  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 •  ท่ีปรึกษาการบริหารความเสี่ยง
  บริษัท เอส เอฟ ซีนีม่า จำากัด (ธุรกิจโรงภาพยนตร์)
มิ.ย. 2554 - ก.ย. 2554  •  ท่ีปรึกษาด้านการบัญชี การวางระบบบัญชี และการบริหารความเสี่ยง
   บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน)
ก.ค. 2553 - ส.ค. 2553 •  ท่ีปรึกษาด้านการควบคุมภายใน 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

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง (ท่ีสำาคัญ)
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การเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา   

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท  5/5 ครั้ง 
• การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  5/5 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน  2/2 ครั้ง
• การประชุมผู้ถือหุ้น  1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

หมายเหตุ * บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ หมายถึง 

 (1) คู่สมรสหรือผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

 (2) บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 (3) นิติบุคคลท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
  ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดในนิติบุคคลน้ัน

• ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา



357

ETE ONE REPORT 2022

นายไรวินท์  เลขวรนันท์  

คุณวุฒิทางการศึกษา

• กรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการบริหาร  
• ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

จำานวนปท่ีีเป็นกรรมการ 26 ปี
(เข้าดำารงตำาแหน่งคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 18 มิ.ย. 2540)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ตนเอง   151,840,857 หุ้น

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *

(ร้อยละ 27.11 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

อายุ 49 ปี สัญชาติไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

• ปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
•  ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

คู่สมรสถือหุ้นจำานวน    11,421,900 หุ้น

นิติบุคคลถือหุ้นจำานวน  146,222,223 หุ้น 
มี  (น้องชายนางสาววราลี เลขวรนันท์ กรรมการ)

(ร้อยละ 2.04 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

 (ร้อยละ 26.11 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

การอบรมบทบาทกรรมการ
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

ประวัติกรรมการ
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การอบรม / สัมมนาอ่ืน ๆ 
• หลักสูตรสุดยอดผู้นำาวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นท่ี 2
• หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
• หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting บริษัท มายด์ ทูลส์ จำากัด
• หลักสูตร How the new normal is shaping future of HR สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 

(PMAT) ร่วมกับ PWC Thailand     
• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นท่ี 2
• หลักสูตร วตท. รุ่นท่ี 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 รุ่นท่ี 8 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำางาน
การดำารงตำาแหน่งในบริษัท

ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน •  กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ม.ค. 2562 - ก.พ. 2563 •  รักษาการตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)
2540 -  ก.พ. 2558 •  ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่

ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน •  กรรมการ บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด
 •  กรรมการ บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด
 •  กรรมการ บริษัท ไบโอกรีน เอ็นเนอร์ยี 3 จำากัด
 •  กรรมการ บริษัท เอต้า ไอโอที จำากัด
เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน •  กรรมการ บริษัท เอต้า ดิจิทัลไลฟ ์จำากัด
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

การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
 ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา   

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง 
• การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
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คุณสมบัติต้องห้าม

หมายเหตุ * บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ หมายถึง 

 (1) คู่สมรสหรือผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

 (2) บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 (3) นิติบุคคลท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
  ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดในนิติบุคคลน้ัน

• ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา
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นางสาวชุติกา  สุทธิกาญจนังกูร

คุณวุฒิทางการศึกษา

• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหารความเส่ียง  
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและความย่ังยืน
• กรรมการบริหาร  
• รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

จำานวนปท่ีีเป็นกรรมการ 9 ปี
(เข้าดำารงตำาแหน่งคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2557)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ตนเอง       3,000,056  หุ้น

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *   ไม่มี

(ร้อยละ 0.54 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

อายุ 48 ปี สัญชาติไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การอบรมบทบาทกรรมการ

การอบรม / สัมมนาอ่ืน ๆ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) ปี 2565 รุ่น 2/2022
• 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

• หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคดิจิทัล (Business Change in Digital Era) 
สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

• หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting บริษัท มายด์ ทูลส์ จำากัด

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

ประสบการณ์การทำางาน
การดำารงตำาแหน่งในบริษัท

เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน •  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน •  กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน •  กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                                                        
2557 - ปัจจุบัน •  กรรมการบริษัท 
เม.ย. 2561 - มี.ค. 2562 •  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุกิจ
2558 – มี.ค. 2561  •  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  สายงานกลยุทธ์และบริหารองค์กร 
2548 - ก.พ. 2558 •  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน •  กรรมการ บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด  
 •  กรรมการ บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด
 •  กรรมการ บริษัท เอต้า เมเนจเมนท์ 1 จำากัด
 •  กรรมการ บริษัท เอต้า เมเนจเมนท์ 2 จำากัด
 • กรรมการ บริษัท ซีน 168 จำากัด  
 •  กรรมการ บริษัท เอต้า เอ็นเทค จำากัด
 •  กรรมการ บริษัท เอต้า โปรเฟสชั่นแนล จำากัด
 •  กรรมการ บริษัท เอต้า เอนเนอร์จี 1 จำากัด
 •  กรรมการ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำากัด 
 •  กรรมการ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำากัด 
 •  กรรมการ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำากัด 
 •  กรรมการ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำากัด 
 •  กรรมการ บริษัท เอต้า วูดชิพ จำากัด
 •  กรรมการ บริษัท เอต้า อะควา จำากัด
 •  กรรมการ บริษัท เอต้า ไอโอที จำากัด
 •  กรรมการ บริษัท ไบโอกรีน เอ็นเนอร์ยี 3 จำากัด
 •  กรรมการ บริษัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ จำากัด

การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
 ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา   

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง 
• การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน 2/2 คร้ัง
• การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง 
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คุณสมบัติต้องห้าม

หมายเหตุ * บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ หมายถึง 

 (1) คู่สมรสหรือผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

 (2) บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 (3) นิติบุคคลท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
  ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดในนิติบุคคลน้ัน

• ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา
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นางสาวกัญณฐา  ธนัญวรัณกร

คุณวุฒิทางการศึกษา

• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเส่ียง
• ผู้อำานวยการกลุ่มงานธุรกิจ

จำานวนปท่ีีเป็นกรรมการ 9 ปี
(เข้าดำารงตำาแหน่งคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2557)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ตนเอง         405,990  หุ้น

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *   ไม่มี

(ร้อยละ 0.07 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

อายุ 44 ปี สัญชาติไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การอบรมบทบาทกรรมการ

การอบรม / สัมมนาอ่ืน ๆ 

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

• หลักสูตรการบริหารความเส่ียงตามหลัก COSO ERM (COSO - Enterprise Risk Management) 
บริษัท มายด์ ทูลส์ จำากัด

• หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน (คปอ.) 
บริษัท ท๊อป โปรเฟสช่ันแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำากัด

• หลักสูตร เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทำางานระดับบริหาร (จป. บริหาร) บริษัท ท๊อป โปรเฟสช่ันแนล แอนด์ 
ดีเวลลอปเมนต์ จำากัด

• หลักสูตรทักษะการขาย (Selling with Attitude) บริษัท มายด์ ทูลส์ จำากัด
• หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting บริษัท มายด์ ทูลส์ จำากัด

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

ประสบการณ์การทำางาน
การดำารงตำาแหน่งในบริษัท

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

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 
2556 - ส.ค. 2564 •  กรรมการ บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด 
2556 - ส.ค. 2564 •  กรรมการ บริษัท ซีน 168 จำากัด  

การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
 ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา   

•  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง 
• การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง 
• การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง 

คุณสมบัติต้องห้าม

หมายเหตุ * บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ หมายถึง 

 (1) คู่สมรสหรือผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

 (2) บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 (3) นิติบุคคลท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
  ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดในนิติบุคคลน้ัน

• ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา
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นางสาวประไพ  พิมพา

คุณวุฒิทางการศึกษา

• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเส่ียง
• กรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและความย่ังยืน
• ผู้อำานวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน

จำานวนปท่ีีเป็นกรรมการ 3 ปี
(ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการเม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2562)  

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ตนเอง           19,556 หุ้น

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *   ไม่มี

(ร้อยละ 0.003 ของจำานวนหุ้นท้ังหมด)

อายุ 44 ปี สัญชาติไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยตาปี

การอบรมบทบาทกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) ปี 2565 รุ่น 2/2022
• 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

การอบรม / สัมมนาอ่ืน ๆ 
• หลักสูตรการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจในยุคดิจิทัล (Business Change in Digital Era) 

สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting บริษัท มายด์ ทูลส์ จำากัด
• หลักสูตร How to get started with e-tax จัดโดย บริษัท ภูรีภาค จำากัด 
• หลักสูตร Executive Mini MBA รุ่นท่ี 15 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• หลักสูตร Feasibility Study รุ่นท่ี 26 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติกรรมการ
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ประสบการณ์การทำางาน
การดำารงตำาแหน่งในบริษัท

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

ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน •  กรรมการ บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำากัด  
 •  กรรมการ บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร์ ออลล์ จำากัด
 •  กรรมการ บริษัท เอต้า เมเนจเมนท์ 1 จำากัด
 •  กรรมการ บริษัท เอต้า เมเนจเมนท์ 2 จำากัด
 •  กรรมการ บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำากัด
 •  กรรมการ บริษัท ซีน 168 จำากัด  
 •  กรรมการ บริษัท เอต้า เอ็นเทค จำากัด
 •  กรรมการ บริษัท เอต้า โปรเฟสชั่นแนล จำากัด
 •  กรรมการ บริษัท เอต้า เอนเนอร์จี 1 จำากัด
 •  กรรมการ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำากัด
 •  กรรมการ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำากัด
 • กรรมการ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำากัด  
 •  กรรมการ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำากัด
 •  กรรมการ บริษัท เอต้า วูดชิพ จำากัด
 •  กรรมการ บริษัท เอต้า อะควา จำากัด
     

การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
 ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา   

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง 
•  การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/5 ครั้ง 
• การประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน 1/2 ครั้ง
• การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง    

คุณสมบัติต้องห้าม

หมายเหตุ * บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ หมายถึง 

 (1) คู่สมรสหรือผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

 (2) บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 (3) นิติบุคคลท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
  ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดในนิติบุคคลน้ัน

• ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา
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ประสบการณ์การทำางาน
การดำารงตำาแหน่งในบริษัท

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

การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
 ไม่มี

 ไม่มี

นางสาววราลี  เลขวรนันท์

คุณวุฒิทางการศึกษา

• กรรมการบริษัท

จำานวนปท่ีีเป็นกรรมการ 12 ปี
(เข้าดำารงตำาแหน่งคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2554)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ตนเอง        2,380,978  หุ้น

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *   ไม่มี

(ร้อยละ 0.43 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

อายุ 58 ปี สัญชาติไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    มี (พ่ีสาวนายไรวินท์ เลขวรนันท์)

• ปริญญาตรีสาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

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

ประวัติกรรมการ
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การเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา   

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท  5/5 ครั้ง 
• การประชุมผู้ถือหุ้น  1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

หมายเหตุ * บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ หมายถึง 

 (1) คู่สมรสหรือผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

 (2) บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 (3) นิติบุคคลท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
  ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดในนิติบุคคลน้ัน

• ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา
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ดร.ปรีชา  สวน

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน
 Chief Financial Officer (CFO)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ตนเอง                    ไม่มี

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *   ไม่มี

(ร้อยละ 0.00 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

อายุ 50 ปี สัญชาติไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่ม ี

• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (B.B.A Accounting) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 6718
• ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA000131)
• นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountants : ASEAN CPA)
• ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามโครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี จากกรมสรรพากร

การอบรมบทบาทกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) ปี 2565 รุ่น 2/2022

ประวัติประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ด้านการเงิน (CFO)

การอบรม / สัมมนาอ่ืน ๆ 
• หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting บริษัท มายด์ ทูลส์ จำากัด
• หลักสูตร ESG Integration in Sustainable Investing สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
• หลักสูตร Fraud & Cyber Security Risk สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
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ประสบการณ์การทำางาน
การดำารงตำาแหน่งในบริษัท

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

2565 - ปัจจุบัน •  หุ้นส่วนตรวจสอบ บริษัท สำานักงาน เอ แอนด์ เอ จำากัด
2563 - ปัจจุบัน  •  อาจารย์พิเศษวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
2563 - ปัจจุบัน  •  อาจารย์พิเศษสำานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2563 - ปัจจุบัน •  คณะทำางานศูนย์พัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถสำาหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2557 - ปัจจุบัน •  วิทยากรอบรมของสภาวิชาชีพบัญชี
2556 - ปัจจุบัน •  ประธานคณะกรรมการวิชาการ บริษัท สำานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส จำากัด
2550 - ปัจจุบัน •  วิทยากรอบรม CPA TA CPD
2549 - ปัจจุบัน •  อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
2538 - ปัจจุบัน •  หุ้นส่วนงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สำานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำากัด

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

การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
 ไม่มี

ประสบการณ์การทำางานย้อนหลัง (ท่ีสำาคัญ)

การเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา   

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท  5/5 ครั้ง 
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  5/5 ครั้ง
• การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง 

คุณสมบัติต้องห้าม

หมายเหตุ * บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ หมายถึง 

 (1) คู่สมรสหรือผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

 (2) บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 (3) นิติบุคคลท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
  ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดในนิติบุคคลน้ัน

• ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา
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นายลือนาท  คล้ายสมบัติ 

คุณวุฒิทางการศึกษา

• กรรมการบริหารความเส่ียง
• ผู้อำานวยการกลุ่มงานธุรกิจ
• คณะกรรมการความปลอดภัย (OHS)    

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ตนเอง                    ไม่มี

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *   ไม่มี

(ร้อยละ 0.00 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

อายุ 51 ปี สัญชาติไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่ม ี

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

การอบรม / สัมมนาอ่ืน ๆ
• หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting  บริษัท มายด์ ทูลส์ จำากัด
• หลักสูตรทักษะการขาย (Selling with Attitude)  บริษัท มายด์ ทูลส์ จำากัด
• หลักสูตรการคำานวณแรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงตัวใหม่ (Response Spectrum) และโปรแกรม Microfeap 

 ใหม่ P1 : R8.8 ชมรมไมโครฟบี
บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำากัด (มหาชน)
• หลักสูตรการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม รุ่นท่ี 2/2558     
• Team Leading for TEAM Leadership รุ่นท่ี 1/2559   
• Coaching for Higher Performance รุ่นท่ี 2/2559
• เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทำางานระดับหัวหน้างานรุ่นท่ี 1/2560 (หลักสูตรอบรม 16 ช่ัวโมง)
• BIM 2016 รุ่นท่ี 2/2560 
• คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวออนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
• เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทำางานระดับบริหาร

ประวัติผู้บริหาร
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ประสบการณ์การทำางาน
การดำารงตำาแหน่งในบริษัท

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

สิงหาคม 2564 - ปัจจุบัน   •  ผู้อำานวยการธุรกิจวิศวกรรม บริษัท ซีน 168 จำากัด

การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
 ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา   

• การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  4/5 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

หมายเหตุ * บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ หมายถึง 

 (1) คู่สมรสหรือผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

 (2) บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 (3) นิติบุคคลท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
  ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดในนิติบุคคลน้ัน

• ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา
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ประสบการณ์การทำางาน
การดำารงตำาแหน่งในบริษัท

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

นายจิระศักด์ิ  ไกรหม่ืนไวย

คุณวุฒิทางการศึกษา

• กรรมการบริหารความเส่ียง
• ผู้อำานวยการกลุ่มงานสนันสนุนการดำาเนินธุรกิจ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ตนเอง                    ไม่มี

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *   ไม่มี

(ร้อยละ 0.00 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

อายุ 47 ปี สัญชาติไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่ม ี

• ปริญญาตรี สาขาการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

การอบรม / สัมมนาอ่ืน ๆ
• หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting บริษัท มายด์ ทูลส์ จำากัด
• หลักสูตรการบริหารความเส่ียงตามหลัก COSO ERM (COSO - Enterprise Risk Management) 

บริษัท มายด์ ทูลส์ จำากัด
• หลักสูตร Power App for Business บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำากัด
• Labor Law บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำากัด
• Strategic HRM สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ
• Database Training Oversea, Penang, Malaysia
• Human Resources Management สถานบันไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์
• Internet Professional Connection, Microsoft Tech-net

ประวัติผู้บริหาร
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ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน •  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอต้า ดิจิทัลไลฟ ์จำากัด
เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน •  กรรมการ บริษัท เอต้า ดิจิทัลไลฟ ์จำากัด

การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
 ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา   

• การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง 

คุณสมบัติต้องห้าม

หมายเหตุ * บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ หมายถึง 

 (1) คู่สมรสหรือผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

 (2) บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 (3) นิติบุคคลท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
  ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดในนิติบุคคลน้ัน

• ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา
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นางสาวสุภาภรณ์  โรจนอมรชัย 

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ผู้อำานวยการสำานักกำากับดูแลกิจการ
• เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทน
• เลขานุการคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
 และความย่ังยืน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ตนเอง                    ไม่มี

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *   ไม่มี

(ร้อยละ 0.00 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

อายุ 58 ปี สัญชาติไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่ม ี

•  ปริญญาโท วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม / สัมมนาอ่ืน ๆ
• หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM (COSO - Enterprise Risk Management) 

บริษัท มายด์ ทูลส์ จำากัด
•  หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting บริษัท มายด์ ทูลส์ จำากัด
• Integrating ESG into Business Strategy สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
• Net-Zero Targets: Energizing Efforts for Action สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
• การจัดการขยะเพ่ือลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์ในองค์กร บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำากัด
• การพัฒนาการบริหารจัดการขยะในองค์กรเพ่ือการลด Carbon Footprint บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำากัด
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจตามหลักความยั่งยืน : ESG 101 (E-learning) 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• Business and GHG Emission Reduction ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• SET Sustainability Reporting Guide ตาม ESG Metrics ระดับพ้ืนฐานและกลุ่มอุตสาหกรรม (E-learning)  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ESG ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรพ้ืนฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals Practice for Corporate Secretaries) 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประวัติผู้บริหาร
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ประสบการณ์การทำางาน
การดำารงตำาแหน่งในบริษัท

มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน  •  ผู้อำานวยการสำานักกำากับดูแลกิจการ

•  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advances for Corporate Secretaries) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• 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 

ไม่มี

ม.ค. - พ.ค. 2564 • เลขานุการบริษัท บริษัท ซีลิค คอร์พ จำากัด (มหาชน)
2562 - 2563 • ผู้อำานวยการสำานักเลขานุการบริษัท บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)
2560 - 2562 • เลขานุการบริษัท บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำากัด (มหาชน)
2558 - 2560 • เลขานุการบริษัท บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

การเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา   

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง 
• การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการกำากับและดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน 2/2 ครั้ง
• การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง 

คุณสมบัติต้องห้าม

หมายเหตุ * บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ หมายถึง 

 (1) คู่สมรสหรือผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

 (2) บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 (3) นิติบุคคลท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
  ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดในนิติบุคคลน้ัน

• ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา
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นางสาวกัลยา  ธัญญเจริญ

คุณวุฒิทางการศึกษา

• เลขานุการบริษัท
• เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง                        
• เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ตนเอง                 89 หุ้น 

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *   ไม่มี

(ร้อยละ 0.00 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด)

อายุ 45 ปี สัญชาติไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่ม ี

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การอบรม / สัมมนาอ่ืน ๆ
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

ประวัติเลขานุการบริษัท

การอบรม / สัมมนาอ่ืน ๆ
• หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting 

บริษัท มายด์ ทูลส์ จำากัด
• ESG integration for sustainability สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
• GRI Certified Training Course on based GRI Sustainability Reporting Standard (Nov. 2020) 

 สถาบันไทยพัฒน์
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ประสบการณ์การทำางาน
การดำารงตำาแหน่งในบริษัท

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

มี.ค. 2562 - ก.พ. 2563      •  เลขานุการบริษัท บริษัท นาราไทย คูซีน จำากัด

ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

การดำารงตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน

การเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา   

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง 
• การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการกำากับและดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน 2/2 ครั้ง
• การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง 

คุณสมบัติต้องห้าม

หมายเหตุ * บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ หมายถึง 

 (1) คู่สมรสหรือผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

 (2) บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

 (3) นิติบุคคลท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
  ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดในนิติบุคคลน้ัน

• ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
• ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา
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เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย

379
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัท

หมายเหตุ :   C = ประธานกรรมการ       I = กรรมการ        II = กรรมการ / ผู้บริหารของบริษัท
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ

หัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
(Compliance)
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รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้แต่งตั้ง บริษัท มาซาร์ส จำากัด (“มาซาร์ส”) เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท (Outsource)  
โดยมอบหมายให้นางสาวจันทร์เพ็ญ กสิกิจนำาชัย เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทนั้น

 เน่ืองจากนางสาวจันทร์เพ็ญ กสิกิจนำาชัย ได้ลาออกจากการเปน็พนักงานของมาซาร์สมีผลต้ังแต่วันท่ี 16 กันยายน
2565 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2565 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เม่ือวันท่ี
9 พฤศจิกายน 2565 จึงได้มีมติแต่งต้ังนางสาวรวมพร วณิชย์วรนันต์ ผู้อำานวยการส่วนงานตรวจสอบภายใน จากมาซาร์ส
เข้าดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Chief Audit Executive: CAE) ของบริษัท เพ่ือทดแทนนางสาวจันทร์เพ็ญ
กสิกิจนำาชัย หัวหน้างานตรวจสอบภายในคนเดิมท่ีลาออก โดยหัวหน้างานตรวจสอบภายในท้ัง 2 รายดังกล่าว มีคุณสมบัติ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้  

1. นางสาวจันทร์เพ็ญ กสิกิจนำาชัย  

• ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท (Outsource) ประจำาปี 2565 (แจ้งลาออก โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 16 กันยายน 
 2565) 
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2. นางสาวรวมพร วณิชย์วรนันต์  

• ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท (Outsource) ประจำาปี 2565 (ได้รับแต่งตั้งแทนหัวหน้างานตรวจสอบ
 ภายในท่ีลาออก โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2565)
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รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานกำากับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท (Compliance)

 บริษัทได้มอบหมายให้ผู้อำานวยการสำานักกำากับดูแลกิจการทำาหน้าที่กำากับและดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
(Compliance) เพ่ือให้มีการปฎิบัติเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
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เอกสารแนบ 4
ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ

และรายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
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ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

• รายละเอียดปรากฏตาม หัวข้อ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

• ไม่มี
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เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม

และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มท่ีบริษัทได้จัดทำา

387
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ  
  ฉบับเต็มท่ีบริษัทได้จัดทำา

 บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการกำากับกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ดังรายละเอียดปรากฏบน

เว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com ภายใต้หัวข้อ “การกำากับดูแลกิจการที่ดี” 

• นโยบายการกำากับกิจการ  https://www.eastern-groups.com/good-corporate-governance

• คู่มือจริยธรรมธุรกิจ  https://www.eastern-groups.com/good-corporate-governance

 นอกจากน้ีบริษัทได้จัดทำากฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดยได้

เปิดเผยข้อมูลกฎบัตรดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com ภายใต้หัวข้อ “การกำากับดูแลกิจการท่ีดี”

อีกด้วย

• กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท  และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด   

 https://www.eastern-groups.com/good-corporate-governance
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เอกสารแนบ 6
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

และรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ

389
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด (มหาชน) ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำาหนดและแนวทางปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจำานวน 3 ท่าน ได้แก่ 

 1.  ดร.พงศ์ศักติฐ์  เสมสันต์   ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2.  พล.อ.อ. บุรีรัตน์  รัตนวานิช   กรรมการตรวจสอบ
 3.  ดร.เปรมวดี  ฟองศิริ   กรรมการตรวจสอบ

 ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วม ประชุม
ครบทุกคร้ัง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้เชิญฝ่ายบริหารของบริษัท ผู้สอบ
บัญชี และผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม เพ่ือร่วมเสนอข้อมูลและรับฟงัความคิดเห็น รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน โดยผลสรุปจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคร้ัง ได้นำาเสนอต่อ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบทุกครั้ง 

 นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชี
และผู้ตรวจสอบภายในเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยจำานวน 1 คร้ัง เพ่ือหารือผู้สอบบัญชี
เก่ียวกับแผนการตรวจสอบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้สอบบัญชี และการแสดง
ความเห็นของผู้สอบบัญชี

 ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานเรื่องที่สำาคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 2565 ของบริษัท และงบการเงินรวม
รวมถึงให้ความเห็นรายการระหว่างกัน รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายใน
โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี เพ่ือสอบถามถึง
เรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำาคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน และความมี
อิสระของผู้สอบบัญชี เพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดทำางบการเงินเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชี รวมทั้ง
มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เพ่ือเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน 

 2. การกำากับดูแลการตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสม
และมีประสิทธิผล มิให้ละเมิดต่อระเบียบ กฎหมาย และข้อกำาหนดต่าง ๆ รวมถึงติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและให้คำาแนะนำาแก่ฝ่ายบริหารเพ่ือให้การปฏิบัติงานของบริษัทมีความ
รัดกุมและถูกต้อง

 ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท แต่งต้ังบริษัท มาซาร์ส 
จำากัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยมีหน้าที่ประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทเพ่ือให้นำาไปปรับปรุง แก้ไข ให้การดำาเนินการสอดคล้องตามนโยบายการ
กำากับกิจการที่ดี
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 3. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการกำาหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท แต่งต้ังและกำาหนดค่าตอบแทน บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี 2565  โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือก ได้แก่ ผู้สอบบัญชีต้องมีคุณสมบัติตามที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนดไว้ รวมทั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีความเป็นอิสระตาม
ข้อกำาหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

 4. การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งกัน
ทางผลประโยชน์ของบริษัทเพ่ือพิจารณาว่าการทำารายการมีความสมเหตุสมผล รวมถึงมีการเปิดเผยรายการของข้อมูล
ดังกล่าวตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน

 5. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำาเนินการสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน โดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ได้กำาหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือประโยชน์ต่อผู้มีส่วนร่วม
อย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เช่ือถือได้
สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบ การกำากับดูแลกิจการที่ดีมีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำาหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

(ดร.พงศ์ศักติฐ์  เสมสันต์) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด (มหาชน) ได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึน
เพ่ือกำาหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมท้ังองค์กร และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัท โดยอาศัยหลักการพ้ืนฐานของการกำากับดูแลกิจการท่ีดี มีการเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัทเพ่ือกำาหนด
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO-ERM) ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้มีส่วนร่วมกับองค์กรสามารถ
เชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำาเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีรายชื่อของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำานวน 7 ท่าน ได้แก่      

 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

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำาหนดไว้ โดยกำาหนดและทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง กำากับดูแล 
และให้ข้อเสนอแนะกับฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงให้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และติดตามผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำาเสมอ

 ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชุมรวม 5 คร้ัง ซ่ึงกรรมการบริหารความเส่ียงเข้าร่วมประชุม
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.29 ของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีในการกำาหนดแนวทางและ
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง ติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ติดตามแผนการตอบสนองความเสี่ยง 
ตลอดจนกำากับดูแลการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับสภาวะการท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยครอบคลุมความเส่ียงท้ัง 7 ด้าน
ได้แก่ 
 1. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
 2. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
 3. การบริหารความเสี่ยงด้านรายงาน  
 4. การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน 
 5. การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในและภายนอกองค์กร 
 6. การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
 7.  การบริหารความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 รวมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้อง
กับนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำาหนด
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 โดยภาพรวมแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบ และ 
ครบถ้วนตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้มีการบริหารความเสี่ยง
ท่ัวท้ังองค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ รวมถึง
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

(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 / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนอย่างครบถ้วน เพ่ือส่งเสริมหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ือช่วยกรรมการบริษัทในการกำาหนดหลักเกณฑ์
และกระบวนการในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือกและ
เสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท และกำาหนดค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการบริษัท โดยมุ่งเน้นถึง
ความเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เพ่ือสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 สำาหรับปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมจำานวน 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้กำาหนดไว้
ดังต่อไปนี้

 1. ด้านการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ได้กำาหนดไว้ในพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็น
กรรมการของบริษัทมหาชนจำากัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด อีกทั้งยังมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และเข้าใจใน
เชิงธุรกิจของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งคำานึงถึงคุณสมบัติความมีภาวะผู้นำามีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
พร้อมสามารถให้เวลาปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินการของบริษัท ท้ังน้ีได้มีกระบวนการสรรหา
ท่ีโปร่งใส สร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัท

        2. ด้านการกำาหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างรอบคอบเป็น
ธรรมและสมเหตุสมผล โดยได้พิจารณารูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทสำาหรับกรรมการและอนุกรรมการ เช่น ค่า
ตอบแทนประจำา ค่าตอบแทนตามผลการดำาเนินงาน และค่าเบ้ียประชุม โดยคำานึงถึงแนวปฏิบัติท่ีอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่
ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องได้อย่างสูงสุด 

 3. ด้านการกำากับดูแลกิจการ มีการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท การดำาเนินธุรกิจ
โดยให้ความสำาคัญกับการกำาหนดและปรับปรุงทบทวนนโยบาย ควบคู่ไปกับการนำานโยบายไปปฏิบัติจริงเพ่ือให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม รวมทั้งการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ตลอดทั้งการดำารงรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าของ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง
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 ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
กรรมการบริษัท มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรม
ในการดำาเนินธุรกิจ สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
ของตน 

( บุรีรัตน์  รัตนวานิช )

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พล.อ.อ. 
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รายงานของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและความย่ังยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด (มหาชน) ได้แต่งต้ังคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
และความยั่งยืนขึ้น เพ่ือกำาหนดนโยบายด้านการบริหารของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัท
จดทะเบียน และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยอาศัยหลักการพ้ืนฐานของการกำากับดูแล
กิจการที่ดี มีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท โดยมีรายชื่อของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความ
ยั่งยืน จำานวน 5 ท่าน ได้แก่
   
 1. ดร.ศิริเดช  คำาสุพรหม     ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการอิสระ
 2. ดร.เปรมวดี  ฟองศิริ     กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการอิสระ
 3. นางสาวชุติกา  สุทธิกาญจนังกูร    กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 4. นางสาวประไพ  พิมพา     กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 5. นางสาวศิริภรณ์  แก้วสิทธิ์    กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / ผู้บริหาร

 ในปี 2565 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและความย่ังยืน ได้จัดให้มีการประชุมรวมท้ังส้ิน 2 คร้ัง ซ่ึงกรรมการ
กำากับดูแลกิจการท่ีดีและความย่ังยืนเข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.00 ของการประชุมคณะกรรมการกำากับดูแล
กิจการที่ดีและความยั่งยืน และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง 

 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนที่ได้กำาหนดไว้ โดยกำาหนดและทบทวนกรอบนโยบาย
การบริหารงานภายในองค์กร กำากับดูแลองค์กรให้บริหารงานให้เปน็ไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ท้ังน้ี อำานาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนมีดังนี้

 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 ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

 3. ให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเก่ียวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 4. ส่งเสริมและกำากับดูแลให้การดำาเนินกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน
เป็นไปตามนโยบายด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี



397

ETE ONE REPORT 2022

 5. กำาหนดผู้รับผิดชอบในการกำากับดูแลและกำากับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
นโยบายและกระบวนการปฏิบัติที่ได้วางเอาไว้

 6. ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

 7. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนเป็นประจำาทุกปี และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

 ทั้งนี้คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมี
จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับ
ผิดชอบของตน

(ดร. ศิริเดช  คำาสุพรหม)

   ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน






