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1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง  จ ากัด ( มหาชน )  ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการ, ธุรกิจบริการงาน
วิศวกรรม, รวมถึงธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ โดยลกัษณะการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทสามารถ
แบง่ได้เป็น 3 กลุม่หลกั ได้แก่ 
 กลุม่ที่ 1  ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (Management Service หรือ “MS”) ประกอบด้วย งานบริหารจัดการ

บุคลากร (Manpower Management หรือ “MM”) งานบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (Business 
Process Outsourcing หรือ “BPO”) และงานบริหารจดัการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ (Car Rental  
Management หรือ “CM”) 

 กลุม่ที่ 2  ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (Engineering Service หรือ “EN”) ประกอบด้วย งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า 
(Electrica l Power  Engineering System   หรือ “EE”)      และงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม 
(Telecommunication Engineering System หรือ “TL”) 

 กลุม่ที่ 3  ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Energy หรือ “SE”) 
 โดยบริษัทเร่ิมจดทะเบียนก่อตัง้เป็นบริษัทจ ากดั เมื่อปี  2540    และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวนัที่ 30
มกราคม 2552    ซึ่ง ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2559  บริษัทมีทุนจดทะเบียน  280 ล้านบาท  ทุนช าระแล้ว   210 ล้านบาท  
ประกอบด้วยหุ้นสามญั  420  ล้านหุ้น  มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ  0.50 บาท  
 
1.2 วิสัยทัศน์  ภารกิจ  เป้าหมาย และยุทธ์การด าเนินงาน 

วิสัยทัศน์ 
    บริษัทฯ มุง่มัน่สูก่ารขยายธุรกิจ พฒันาองค์กร เพิ่มคณุภาพผลงานอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อสร้างความพงึพอใจ
ให้กบัลกูค้า และรักษาผลประโยชน์ของผู้มีสว่นร่วมอยา่งสงูสดุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

พนัธกิจ 
1. เพิ่มช่องทางการด าเนินงาน กลุม่ธุรกิจหลกัของบริษัททัง้ธุรกิจบริการบริหารจดัการ (Outsourcing), 

ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม โดยขยายกลุม่ธุรกิจใหม ่มุง่เน้นธุรกิจพลงังานทดแทน (Alternative 
Energy) 

2. บริหารงานโดยใช้ทรัพยากรและต้นทนุอยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ ตลอดจนการเพิ่ม และขยายแหลง่
เงินทนุในการจดัการธุรกิจหลกั และเพื่อการขยายธุรกิจใหม ่

3. ให้บริการโดยเน้นคณุภาพ เพื่อสร้างความประทบัใจสงูสดุในการให้บริการแก่ลกูค้า 
4. พฒันาองค์กรและบคุลากร ด้วยระบบการบริหารจดัการภายในให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล

สงูสดุ โดยควบคมุกระบวนการท างาน ด้วยตวัชีว้ดัผลงาน และพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เนื่อง 
5. ประกอบธุรกิจภายใต้หลกัธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม และสิง่แวดล้อม 
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1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
ประวัติความเป็นมาที่ส าคัญของกลุ่มบริษัท    

บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ETE”) ก่อตัง้โดยนายไรวินท์ เลขวรนนัท์ 
ในปี 2540 ที่จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี ด้วยทนุจดทะเบียน 2.00 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบังานวิศวกรรมระบบ
ไฟฟ้า (Electrical Power Engineering System หรือ “EE”) ซึ่งได้แก่การให้ค าปรึกษา ส ารวจออกแบบ พร้อมจัดหา
อปุกรณ์ และติดตัง้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า โดยเร่ิมต้นจากการรับงานติดตัง้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสงูที่ระดบัแรงดนั 22kV 
และ 33kV ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพืน้ที่ภาคตะวนัออกและภาคใต้ และติดตัง้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสงู 
ตลอดจนระบบหม้อแปลงไฟฟ้าให้กลุม่ผู้ประกอบการโรงงานอตุสาหกรรมและโรงแรมในพืน้ที่ภาคใต้ จากนัน้ในปี 2543 
บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจสูธุ่รกิจงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม (Telecommunication Engineering System หรือ “TL”) 
โดยเร่ิมต้นจากการให้บริการติดตัง้ระบบไฟฟ้าส าหรับหม้อแปลงของเสาสง่สญัญาณให้กบักลุม่บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส (“AIS”) และกลุ่มบริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ (“TA Orange”) ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนช่ือเป็นกลุ่มบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น 
(“TRUE”) และในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทฯ ก็ได้เร่ิมรับงานติดตัง้เสาส่งสญัญาณโทรคมนาคมด้วย ต่อมาในปี 2547 
บริษัทฯ ได้เข้าสูธุ่รกิจบริหารจดัการบคุลากร (Manpower Management หรือ “MM”) โดยเร่ิมต้นจากการให้บริการจดัหา
บคุลากรในต าแหนง่ผู้ปฏิบตัิงานด้านระบบไฟฟ้า ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยช่างควบคมุงานของช่างควบคมุงานประจ าการไฟฟ้า
สว่นภมูิภาค ซึง่ได้รับความเช่ือถือจากลกูค้าเป็นอยา่งดี  

ตอ่มา ในปี 2550 บริษัทฯ ได้ขยายการด าเนินงานในธุรกิจบริการบริหารจดัการบคุลากร โดยผู้บริหารของบริษัทฯ 
ได้จดทะเบียนก่อตัง้บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากัด (“ETEM”) เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจบริการบริหารจัดการ
บคุลากรซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตอยา่งต่อเนื่อง และจดทะเบียนก่อตัง้บริษัท ไทย สปีดี ้คาร์ จ ากดั (ภายหลงัเปลี่ยนช่ือเป็น 
บริษัท ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์ จ ากดั (“TSDM”)) เพื่อด าเนินธุรกิจบริการบริหารจดัการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ ด้วยทนุ
จดทะเบียนบริษัทละ 1.00 ล้านบาท นอกจากนี ้ผู้บริหารของบริษัทฯ ยงัได้ก่อตัง้บริษัท อี.ที.อี. แฟคเตอร่ี จ ากดั ด้วยทนุจด
ทะเบียน 1.00 ล้านบาท เพื่อน าเข้าและจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างไรก็ดี ภายหลงัจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท 
ปัจจุบัน บริษัท อี.ที.อี. แฟคเตอร่ี จ ากัด ได้เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท วรนันท์ โฮลดิง้ จ ากัด และเปลี่ยนวตัถุประสงค์การ
ประกอบธุรกิจหลกัเป็นด าเนินธุรกิจบริหารการลงทุนและเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัส่วนร้อยละ 34.82 ของทุนจด
ทะเบียนก่อนการเสนอขายหลกัทรัพย์  

ในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทฯ ได้เร่ิมประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (Business Process 
Outsourcing หรือ “BPO”) โดยเร่ิมจากงานอา่นมาตรประปาให้กบัการประปาสว่นภมูิภาค และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็น
ตวัแทนจดหน่วยไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปี 2551 ต่อมาในปี 2552 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน  
ตามนโยบายของผู้บริหารท่ีมีเป้าหมายจะน าบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความ
มัน่ใจให้แก่ลกูค้า และสร้างความภาคภมูิใจให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ และในปี 2552 นี ้บริษัทฯ ยงัได้รับการ
ขึน้ทะเบียนเป็นผู้ รับจ้างส าหรับงานปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟา้ให้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาค ซึง่สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถ
รับงานติดตัง้และปรับปรุงระบบจ าหนา่ยไฟฟา้ให้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาค นบัวา่เป็นโอกาสในการพฒันาเทคนิค และการ
ให้บริการด้านการติดตัง้ระบบจ าหนา่ยไฟฟา้เป็นต้นมา 
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 ต่อมาในปี 2553 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าให้ท างานปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน และจาก
การพฒันาศกัยภาพในการให้บริการติดตัง้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถให้บริการติดตัง้
ระบบจ าหนา่ยไฟฟา้แรงสงูที่ระดบัแรงดนั 115kV ได้ในปี 2555  

นบัตัง้แต่ก่อตัง้เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจทัง้ในสว่นของธุรกิจบริการบริหารจดัการบคุลากร (MM) 
และบริการบริหารจดัการระบบงานธุรกิจ (BPO) รวมทัง้ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (EE) และวิศวกรรมระบบ
โทรคมนาคม(TL) อยา่งต่อเนื่อง ทัง้นีเ้พื่อเป็นการรองรับการเติบโตดงักลา่ว ในปี 2558 บริษัทฯ จึงได้มีการปรับโครงสร้าง
การถือหุ้นของกลุม่บริษัท โดยรวม ETEM และ TSDM เข้าเป็นบริษัทยอ่ย และเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็น 180.00 
ล้านบาท  เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ  โดยมีบริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากัด (เดิมช่ือบริษัท อี.ที.อี. แฟคเตอร่ี 
จ ากดั) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 34.82 ของทนุจดทะเบียนก่อนการเสนอขายหลกัทรัพย์  

นอกจากความมุ่งมัน่ในการพฒันาการให้บริการของธุรกิจเดิมให้สามารถเติบโตอย่างยัง่ยืนและมีประสิท ธิภาพ
ยิ่งขึน้แล้ว กลุม่บริษัทยงัได้มีการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ  อยา่งตอ่เนื่อง โดยมุ่งหวงัที่จะสร้างความเติบโตและความ
มัน่คงให้กับกลุ่มบริษัท ดงันัน้ ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ และ ETEM จึงก้าวเข้าสู่ธุรกิจพลงังานทดแทนจาก
พลงังานแสงอาทิตย์ โดยเข้าร่วมการคัดเลือกโดยวิธีจับฉลากเพื่อขอเป็นผู้ สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ของคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลงังาน และได้รับการประกาศรายช่ือให้เป็นผู้สนบัสนนุในโครงการดงักลา่ว ด้วยก าลงัการผลติไฟฟา้รวมทัง้สิน้ 16.47 เม
กะวตัต์ ซึง่มีก าหนดวนัจา่ยไฟฟา้เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Scheduled Commercial Operation Date : SCOD) ภายในสิน้ปี 
2559 สง่ผลให้ในปี 2559 บริษัทฯ มีการลดทนุจดทะเบียนจ านวน 40.00 ล้านบาท เป็น 140.00 ล้านบาท เพื่อตดัหุ้นเพิ่ม
ทนุที่ยงัไม่ได้จ าหน่ายออกจากทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 140.00 ล้านบาท เป็น 
280.00 ล้านบาท โดยมีทนุช าระแล้วเท่ากบั 210.00 ล้านบาท เพื่อรองรับธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ 
และเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ  

ปี  เหตุการณ์ที่ส าคัญ 

ปี 2540 : เร่ิมจดทะเบียนก่อตัง้บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 2.00 ล้านบาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 20,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท โดยนายไรวินท์ เลขวรนนัท์ เป็น 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 60.00 เพื่อด าเนินธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ 

ปี 2542 : บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนอีก 3.00 ล้านบาท เป็น 5.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 50,000 หุ้น มลูคา่ที่
ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

ปี 2543 : บริษัทฯ ได้ขยายบริการงานวิศวกรรมไปยงัธุรกิจโทรคมนาคมโดยเร่ิมให้บริการติดตัง้ระบบไฟฟ้าส าหรับ
สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับกลุ่มบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (“AIS”) และกลุ่มบริษัท ทีเอ  
ออเร้นจ์ (“TA Orange”) และในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทฯ ก็ได้เร่ิมรับงานติดตัง้เสาส่งสัญญาณ
โทรคมนาคม 
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ปี 2545 : บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนอีก 2.00 ล้านบาท เป็น 7.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 70,000 หุ้น มลูคา่ที่
ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจและใช้ขยายธุรกิจบริการงาน
วิศวกรรม 

ปี 2547 : บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจบริการบริหารจดัการบคุลากร โดยเร่ิมให้บริการบริหารจดัการบคุลากรใน
ต าแหนง่ช่างเพื่อปฏิบตัิงานระบบไฟฟา้ให้แก่การไฟฟา้สว่นภมูิภาค (“กฟภ.”) 

ปี 2548 : บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 3.00 ล้านบาท เป็น 10.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 100,000 หุ้น มูล
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

ปี 2549 : - บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนอีก 20.00 ล้านบาท เป็น 30.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 300,000 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

- บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 5.00 ล้านบาท เป็น 35.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 350,000 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

ปี 2550 : - บริษัทฯ ได้ขยายบริการไปยงัธุรกิจบริการบริหารจดัการระบบงานธุรกิจ โดยเร่ิมเข้าสูธุ่รกิจให้บริการใน
กลุม่งานจดหนว่ยไฟฟา้และงานอา่นมาตรประปา  

- เร่ิมจดทะเบียนก่อตัง้บริษัท ไทย สปีดี ้คาร์ จ ากดั (“TSDC”) เมื่อวนัที่ 19  มิถุนายน 2550 ด้วยทนุจด
ทะเบียนเร่ิมต้น 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 10,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 
บาท เพื่อด าเนินธุรกิจบริการบริหารจดัการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ 

- เร่ิมจดทะเบียนก่อตัง้บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากดั (“ETEM”) เมื่อวนัที่ 12 ตลุาคม 2550 ด้วยทนุจด
ทะเบียนเร่ิมต้น 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 10,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 
บาท เพื่อด าเนินธุรกิจบริการบริหารจดัการบคุลากร 

ปี 2551 : - บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 10.00 ล้านบาท เป็น 45.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 450,000 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ  

- บริษัทฯ ได้ตัง้ส านกังานสาขากรุงเทพมหานครที่เขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับ
การขยายงานในกลุม่ธุรกิจบริการบริหารจดัการบคุลากรและระบบงานธุรกิจ 

- บริษัทฯ เร่ิมให้บริการงานอ่านมาตรประปาของการประปาสว่นภมูิภาค และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็น
ตวัแทนงานจดหนว่ยไฟฟา้จากการไฟฟา้สว่นภมูิภาค (กฟภ.) 

ปี 2552 : - บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และ
เปลีย่นแปลงช่ือเป็น บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

- บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 56.00 ล้านบาท เป็น 101.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,010,000 
หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ  
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- บริษัทฯ ได้ขึน้ทะเบียนเป็นผู้ รับจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคเพื่อรับงานปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
ให้กบัหนว่ยงานท่ีวา่จ้างการไฟฟา้สว่นภมูิภาค 

ปี 2553 : บริษัทฯ ได้ขยายการบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าใต้ดิน โดยได้รับงานโครงการปรับปรุงระบบจ าหน่าย
ไฟฟา้ใต้ดิน บริเวณถนนหน้าเมือง จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี 

ปี 2554 : บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ISO9001 : 2008 โดย SGS (Thailand) และ SGS (International) ด้านระบบ
บริหารจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคม รวมถึง
บริการบริหารจดัการบคุลากรและระบบงานธุรกิจ 

ปี 2555 : บริษัทฯ ได้ขยายงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ โดยเร่ิมให้บริการติดตัง้ระบบจ าหนา่ยไฟฟา้แรงสงู 115kv 

ปี 2556 : - บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนอีก 30.00 ล้านบาท เป็น 131.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,310,000 
หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ  

- ETEM เพิ่มทนุจดทะเบียนอีก 9.00 ล้านบาท เป็น 10.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 100,000 หุ้น มลู
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

ปี 2557 : - ETEM เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 12.00 ล้านบาท เป็น 22.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 220,000 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

- TSDC เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 5.00 ล้านบาท เป็น 6.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 60,000 หุ้น มูล
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ  

ปี 2558 : - บริษัทฯ ลดทนุจดทะเบียนจ านวน 7.00 ล้านบาท เป็น 124.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,240,000 
หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อตดัหุ้นเพิ่มทนุท่ียงัไม่ได้จ าหนา่ยออกจากทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ 

- บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 11.00 ล้านบาท เป็น 135.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,350,000 
หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

- TSDC ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลีย่นช่ือบริษัทเป็น บริษัท ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์ จ ากดั (“TSDM”) ใน
เดือนพฤษภาคม 2558 

- บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท 
สง่ผลให้บริษัทมีหุ้นสามญัจ านวน 540,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในเดือนมิถนุายน 
2558 และ ด าเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้ นของกลุ่มบริษัทโดยบริษัทฯ ซือ้หุ้ นของ TSDM ที่มี 
ทนุจดทะเบียนและช าระแล้วจ านวน 6.00 ล้านบาท ในอตัราสว่นร้อยละ 99.00 ของทนุจดทะเบียน และ
ซือ้หุ้นของ ETEM ที่มีทนุจดทะเบียนและช าระแล้วจ านวน 22.00 ล้านบาท ในอตัราสว่นร้อยละ 99.00 
ของทนุจดทะเบียน จากผู้ ถือหุ้นและผู้บริหารเดิมของทัง้ 2 บริษัท สง่ผลให้บริษัททัง้สองแห่งดงักลา่วมี
สถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยเป็นการรวมธุรกิจภายใต้อ านาจควบคุมเดียวกัน (Business 
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Combination Under Common Control) เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้ นของกลุ่มบริษัท ก่อนเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

- ETEM เพิ่มทนุจดทะเบียนอีก 8.00 ล้านบาท เป็น 30.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 300,000 หุ้น มลู
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ สง่ผลให้บริษัทฯ ถือหุ้น
ในบริษัทดงักลา่วเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.27 

- TSDM เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 24.00 ล้านบาท เป็น 30.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 300,000 หุ้น 
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ สง่ผลให้บริษัทฯ ถือ
หุ้นในบริษัทดงักลา่วเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.80 

- นายไรวินท์ เลขวรนันท์ (“นายไรวินท์”) เปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นในบริษัทฯ จากเดิมถือครองใน
ฐานะบคุคลในสดัสว่นร้อยละ 91.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วของบริษัทฯ เหลือ  ร้อยละ 52.49 
ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วของบริษัท โดยให้ บริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั  

- (ซึ่งเป็นบริษัทของนายไรวินท์) ถือครองในสดัสว่นร้อยละ 34.82 และนางงา เลทิน้ (มารดาของนายไร
วินท์ และปัจจบุนัได้เปลีย่นนามสกลุเป็น นางงา เลขวรนนัท์) ในสดัสว่นร้อยละ 3.70 ของทนุจดทะเบียน
และช าระแล้วของบริษัทฯ  

- บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนอีก 45.00 ล้านบาท เป็น 180.00 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 720,000,000 
หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

- นายไรวินท์ได้ลดสดัสว่นการถือครองหุ้นในบริษัทฯ ลง จากเดิมถือครองร้อยละ 52.49 ของจ านวนหุ้นที่
จดทะเบียนและช าระแล้วของบริษัทฯ เหลือร้อยละ 35.44 ของจ านวนหุ้นที่จดทะเบียนและช าระแล้ว
ของบริษัทฯ โดยขายหุ้นให้แก่บคุคลภายนอกและผู้บริหารรวมทัง้สิน้ 12 คน ท่ีราคา 1.20 บาทตอ่หุ้น ซึง่
เป็นราคาที่สงูกว่าราคาที่ผู้ประเมินอิสระประเมินไว้ ณ ช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อ านาจการ
ควบคุมบริษัทฯ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากนายไรวินท์และบริษัทวรนันท์  
โฮลดิง้ จ ากัด บริษัทของนายไรวินท์ ยงัคงถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันเท่ากับร้อยละ  70.26 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจดทะเบียนและช าระแล้วของบริษัทฯ 

- บริษัทฯ และ ETEM เข้าร่วมการคดัเลือกโดยวิธีจบัฉลากเพื่อขอเป็นผู้สนบัสนนุโครงการผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ของ
คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) 

ปี 2559 : - บริษัทฯ ได้ย้ายที่ตัง้ส านกังานสาขากรุงเทพมหานคร จากเขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร มา
อยูท่ี่เขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ  

- ณ วนัท่ี 21 เมษายน 2559 คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานได้ด าเนินการจบัสลาก และประกาศผล
เอกชนท่ีได้รับสิทธ์ิเป็นผู้ สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน
ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างเป็นทางการในวนัที่ 26 เมษายน 2559  ซึ่ง
บริษัทฯ และ ETEM ได้รับการประกาศรายช่ือให้เป็นผู้สนบัสนนุในโครงการดงักลา่ว ในก าลงัการผลิต
ไฟฟ้ารวมทัง้สิน้ 16.47 เมกะวัตต์ ส่งผลให้บริษัทฯ และ ETEM เร่ิมเข้าสู่ธุรกิจพลงังานทดแทนจาก
พลงังานแสงอาทิตย์ 
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ปี  เหตุการณ์ที่ส าคัญ 
- ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 ที่จัดขึน้เมื่อวนัที่ 17 มิถุนายน 2559 มีมติอนุมตัิการลดทนุจด
ทะเบียนจ านวน 40.00 ล้านบาท เป็น 140.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 560,000,000 หุ้น มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อตดัหุ้นเพิ่มทนุที่ยงัไม่ได้จ าหน่ายออกจากทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  และ
ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 140.00 ล้านบาท เป็น 280.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญ 
1,120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวแบ่งเป็นเพื่อเสนอ
ขายต่อผู้ ถือหุ้นเดิม 280,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อประชาชนเป็น
ครัง้แรก (IPO) จ านวน 280,000,000 หุ้ น และที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่  1/2559 ยังได้มีมติ
เปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ (Par Value) จากหุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท สง่ผลให้บริษัท
ฯ มีหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้ 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัของ 
ผู้ ถือหุ้นเดิมจ านวน 420,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นครัง้แรก 
(IPO) จ านวน 140,000,000 หุ้น 

- ณ วนัที่ 1 กนัยายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2559 มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนใน 
ETEM จาก 30.00 ล้านบาท เป็น 80.00 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 800,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 
100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ และมีมติให้ ETEM ซือ้หุ้ นของบริษัท  
อีทีอี กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั (“ETEG”) จากผู้ ถือหุ้นเดิม ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ราคา 23.71 บาท
ตอ่หุ้น ซึง่เทา่กบัมลูคา่ทางบญัชีตอ่หุ้นของบริษัทดงักลา่ว ณ 30 สงิหาคม 2559 ตามงบการเงินภายใน
ของ ETEG (ราคาพาร์ 100.00 บาทต่อหุ้ น) ส่งผลให้ ETEG มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  
เพื่อเตรียมรองรับการขยายธุรกิจพลงังานทดแทนของกลุม่บริษัท  อย่างไรก็ตาม ณ วนัที่ 28 กนัยายน 
2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2559 มีมติให้ ETEM ยกเลิกการเข้าลงทนุใน ETEG และ
ให้ใช้ ETEM เป็นบริษัทท่ีรองรับการขยายธุรกิจพลงังานทดแทนของกลุม่บริษัทแทน 

- ETEM ได้ด าเนินการเรียกช าระทุนจดทะเบียนเป็นจ านวน 37.50 ล้านบาท จากเดิม 30.00 ล้านบาท 
ส่งผลให้ ณ 31 ธันวาคม 2559 ETEM มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วเท่ากับ 67.50 ล้านบาท จากทุนจด
ทะเบียนทัง้สิน้ 80.00 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 800,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท 
 

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท 

จากการขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจและการปรับโครงสร้างของกลุม่บริษัทเพื่อแบ่งแยกการด าเนินธุรกิจให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึน้ ท าให้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทประกอบด้วยบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมกันทัง้สิน้ 3 
บริษัท ดงันี ้
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รายละเอียดบริษัทย่อย 

1. บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากดั (“ETEM”) 

 
2. บริษัท ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์ จ ากดั (“TSDM”)  

ช่ือบริษัท : บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากดั 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : บริการบริหารจดัการ และธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ 
วนัท่ีก่อตัง้ : 12 ตลุาคม 2550 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 88 ซอยโยธินพฒันา  แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

รายช่ือกรรมการ : 
นายไรวินท์ เลขวรนันท์, นายชานนท์ พฤกประสงค์ ,นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร, 
นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร ,นางสาวอจัจิมา วงศ์ศภุชาติ 

ช่ือบริษัท : บริษัท ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์ จ ากดั 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : บริการบริหารจดัการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ 

วนัท่ีก่อตัง้ : 19 มิถนุายน 2550 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 88 ซอยโยธินพฒันา  แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

รายช่ือกรรมการ : 
นายไรวินท์ เลขวรนันท์, นายชานนท์ พฤกประสงค์ ,นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร, 
นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร ,นางสาวอจัจิมา วงศ์ศภุชาติ 

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) (“ETE”) 
ทนุจดทะเบียน 280.00 ล้านบาท 
ทนุจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้ว 210.00 ล้านบาท 
 
 

ด ำเนินธุรกิจบริกำรบริหำรจดักำร ธุรกิจบริกำรงำนวิศวกรรม  
รวมถึงธุรกิจพลงังำนทดแทนจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ 

บริษัท อีทอีี เมเนจเมนท์ จ ากัด (“ETEM”) 
ทนุจดทะเบียน 80.00 ล้านบาท 

ทนุจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้ว 67.50 ล้านบาท 

ด ำเนินธุรกิจบริกำรบริหำรจดักำร และธุรกิจ
พลงังำนทดแทนจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ 

บริษัท ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์ จ ากัด (“TSDM”) 
ทนุจดทะเบียน 30.00 ล้านบาท 
ทนุจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้ว 30.00 ล้านบาท 

ด ำเนินธุรกิจบริหำรจดักำรรถเชำ่พร้อมพนกังำนขบัรถ 

99.27% 99.80% 
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 ปัจจุบนัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และ ETEM ด าเนินธุรกิจบริการบริหารจัดการในลกัษณะเดียวกัน โดย
กลุ่มบริษัทมีนโยบายให้ ETEM ด าเนินธุรกิจบริการบริหารจัดการเป็นหลกั อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการประมลูงานบาง
กรณี จ าเป็นต้องใช้บริษัทที่มีประวตัิการด าเนินงาน และมีทนุจดทะเบียนตามเง่ือนไขที่ลกูค้าก าหนด กลุม่บริษัทจึงจะต้อง
ใช้บริษัทฯ ในการประมลูงานท่ีมีข้อก าหนดในกรณีดงักลา่ว  
 ส าหรับธุรกิจของ TSDM กลุม่บริษัทมีนโยบายเพื่อประกอบธุรกิจบริการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ ซึ่ง ณ 31 
ธนัวาคม 2559 TSDM มีการให้บริการเฉพาะรถเช่าแก่บริษัทฯ เพียงรายเดียว จ านวนทัง้สิน้ 13 คนั 

ความสัมพันธ์กับผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ และบริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั โดยถือหุ้นของบริษัทฯ 
ในสดัส่วนร้อยละ 35.44 และร้อยละ 34.82 ของทุนจดทะเบียนก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ ตามล าดับ โดยบริษัท 
วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั เป็นบริษัทบริหารจดัการเงินลงทนุโดยนายไรวินท์และพี่น้องของนายไรวินท์เป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมดใน
สดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วของบริษัท 

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ น้จากการที่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งได้แก่ 
นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ และบริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากัด จะประกอบธุรกิจทบัซ้อนกันกับบริษัท ผู้ ถือหุ้นใหญ่ทัง้ 2 ราย
ข้างต้น จึงได้ท าสญัญากบับริษัทฯ วา่จะไมป่ระกอบธุรกิจประเภทเดียวกนักบักลุม่บริษัทรวมถึงธุรกิจอื่นของกลุม่บริษัทใน
อนาคต รวมทัง้จะไมก่ระท าการใด ๆ อนัเป็นการแขง่ขนักบัธุรกิจของกลุม่บริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นในกลุม่บริษัท หรือห้าง
หุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนแบบไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการหรือรับจ้างหรือเป็นผู้มี
อ านาจควบคมุในกิจการใดที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของกลุม่บริษัท ไมว่่า
จะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น โดยหากผู้ ถือหุ้นใหญ่เห็นโอกาสทางธุรกิจดงักลา่วในอนาคต จะพิจารณาให้
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบกิจการนัน้ๆ  ซึ่งสัญญานีม้ีผลผูกพันจนกว่านายไรวินท์ เลขวรนันท์ รวมถึงผู้ ที่
เก่ียวข้องตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ กจ .17/2551 จะถือหุ้นรวมกนัต ่า
กว่าร้อยละ 10.00 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท และไม่มีท่านใดด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารหรือกรรมการของ
บริษัท 

ทัง้นี ้นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ และบริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั ได้ท าสญัญากบับริษัทฯ ว่า จะรักษาสดัสว่นการ
ถือหุ้นมิให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 51.00 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย์ (COD) แล้ว เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อป้องกันมิให้บริษัทฯ ท าผิดเง่ือนไขในสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) ซึ่งมี
ข้อก าหนดห้ามมิให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงจ านวนผู้ ถือหุ้นจนเป็นเหตใุห้ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าน้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ และห้ามเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นที่ถือเหลอืน้อยกวา่ร้อยละ 51.00 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ จนกวา่บริษัทฯ 
จะได้จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี และผู้ ถือหุ้นทัง้ 2 รายดงักลา่วยงัได้จดัท าสญัญากบั
บริษัทฯ ว่าจะรักษาสดัส่วนการถือหุ้นมิให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 51.00 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ ตลอดอายุ
สญัญาให้สินเช่ือส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ เพื่อป้องกันมิให้บริษัทฯ ท าผิดเง่ือนไขตามสญัญาให้
สนิเช่ือ 
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2.ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

ปัจจุบัน บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) ( “บริษัทฯ” หรือ “ETE”) และบริษัทย่อย  
(“กลุม่บริษัท”) ประกอบธุรกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, รวมถึงธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ โดยลกัษณะการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทสามารถแบง่ได้เป็น 3 กลุม่หลกั ได้แก่ 

กลุ่มที่  1 ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (Management Service หรือ “MS”) ประกอบด้วย งานบริหารจัดการ
บคุลากร (Manpower Management หรือ “MM”) งานบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (Business Process Outsourcing 
หรือ “BPO”) และงานบริหารจดัการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ (Car Rental  Management หรือ “CM”) 

กลุ่มที่ 2 ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (Engineering Service หรือ “EN”) ประกอบด้วย งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า 
(Electrical Power Engineering System หรือ “EE”) และงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม (Telecommunication 
Engineering System หรือ “TL”) 

กลุ่มที่ 3 ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Energy หรือ “SE”) 

โครงสร้างรายได้จ าแนกตามประเภทของการด าเนินธุรกิจในปี 2557 ถึงปี 2559 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

หมายเหต ุ: รายได้อ่ืนของกลุ่มบริษัท ได้แก่ รายได้จากดอกเบีย้รับ ก าไรจากการขายสินทรัพย์ รายได้ค่าสินไหมทดแทน รายได้จากการขาย
สินค้า ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน รายได้จากการให้เชา่รถยนต์ เป็นต้น 

 

 ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (Management Service หรือ “MS”) 

ธุรกิจบริการบริหารจดัการ (MS) ของกลุม่บริษัท ด าเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ซึง่ได้แก่ บริษัท 
อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากดั (“ETEM”) และบริษัท ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์ จ ากดั (“TSDM”) สามารถจ าแนกได้เป็น 3 
รูปแบบการให้บริการ ได้แก่ 1)การบริหารจดัการบคุลากร (MM) 2)การบริหารจดัการระบบงานธุรกิจ (BPO) และ 

ประเภทของรายได้ งบการเงนิรวมเสมือน ปี 2557 งบการเงนิรวม ปี 2558 งบการเงนิรวม ปี 2559 
(หน่วย : ล้านบาท) มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

รายได้จากบริการบริหารจดัการ 
      -        บริหารจดัการบคุลากร        672.32           58.81         757.67           47.52          775.98           54.79  

-        บริหารจดัการระบบงานธุรกิจ           23.03              2.01            30.33              1.90             42.37              2.99  
รวมรายได้จากบริการบริหารจดัการ        695.35           60.83         788.00           49.42          818.35           57.78  

รายได้จากบริการงานวิศวกรรม 
     

                   
-        งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้         212.68           18.60         533.57           33.46          407.04           28.74  
-        งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม        227.94           19.94         264.76           16.61          186.28           13.15  
รวมรายได้จากบริการงานวิศวกรรม        440.62           38.54         798.33           50.07          593.33           41.89  

       รวมรายได้จากการให้บริการ    1,135.97           99.37     1,586.33           99.49      1,411.68           99.67  

       รายได้อ่ืน              7.22              0.63               8.14              0.51               4.73              0.33  

       รายได้รวม    1,143.19         100.00     1,594.47         100.00      1,416.41        100.00  
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3)งานบริหารจดัการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ (CM) ภายใต้การบริหารจดัการของทีมงานอย่างมืออาชีพของ
บริษัทฯ และการรับรองคณุภาพมาตรฐาน ISO9001 : 2008 ในการด าเนินการประสานงานดแูลพนกังานให้กบั
ลกูค้าอยา่งใกล้ชิดตลอดอายสุญัญา ซึง่ธุรกิจดงักลา่วมีอายสุญัญาประมาณ 1 - 3 ปี นอกจากนีย้งัมีหน้าที่ช่วย
แก้ปัญหาที่เกิดขึน้ให้กบัลกูค้า รวมถึงควบคมุการใช้งบประมาณและกระบวนการท างานให้เป็นไปตามที่ลกูค้า
ก าหนด ทัง้นีร้ายได้หลกัของกลุ่มบริษัทมาจากการให้บริการบริหารจัดการบุคลากร (MM) ซึ่งในปี 2559 กลุ่ม
บริษัทมีสดัส่วนรายได้ของการบริหารจดัการบคุลากร (MM) และการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) ใน
สดัสว่นประมาณร้อยละ 54.79 และร้อยละ 2.99 ของรายได้รวม ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดของการให้บริการ
ในแตล่ะรูปแบบดงันี ้

1) การบริหารจัดการบุคลากร (Manpower Management หรือ “MM”) 

กลุม่บริษัทให้บริการบริหารจดัการบคุลากรของลกูค้าแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการให้บริการบริหาร
จัดการบุคลากรส าหรับกลุ่มต าแหน่งงานที่ลกูค้าไม่ได้ก าหนดให้มีทกัษะเฉพาะทางเป็นหลกั ได้แก่ พนกังาน
ธุรการ  พนกังานขบัรถ พนกังานช่างทัว่ไป และพนกังานทัว่ไป รวมถึงต าแหน่งงานที่ลกูค้าบางรายก าหนดให้มี
ทกัษะเฉพาะทาง เช่น วิศวกร ทัง้นีเ้พื่อสร้างความคลอ่งตวัและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและการ
จดัหาพนกังานทดแทนของลกูค้า 

รูปแบบการให้บริการของกลุ่มบริษัท ได้แก่ การเป็นผู้ ให้บริการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก 
(Outsource) ให้กับลูกค้าในการบริหารจัดการกลุ่มพนกังานตามที่ลกูค้าก าหนด  โดยกลุ่มบริษัทจะเข้าไปท า
หน้าที่ให้บริการเสมือนเป็นแผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resource Department) ส าหรับกลุ่มพนกังานใน
ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการ โดยกลุ่มบริษัทมีหน้าที่บริหารจัดการให้ลูก ค้ามีพนักงานพร้อม
ปฏิบตัิงานตามที่ก าหนด ทัง้ตามจ านวนและคณุสมบตัิที่ตกลงกนัในสญัญาภายใต้งบประมาณที่ก าหนด ซึง่ใน
การบริหารจัดการบุคลากรดังกล่าว กลุ่มบริษัทสามารถให้บริการได้ตัง้แต่ขัน้ตอนการสรรหาและทดสอบ
พนักงานเพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณสมบตัิตามที่ลกูค้าก าหนด ตัง้แต่ระดับพนกังานปฏิบตัิงานไปจนถึงระดับ
ผู้จดัการ หรือรับโอนพนกังานเดิมจากลกูค้าเพื่อบริหารจดัการตอ่ภายใต้การบริหารจดัการของกลุม่บริษัท รวมถึง
การจดัเตรียมพนกังานส ารองในระดบัปฏิบตัิงานทัว่ไป และจดัสง่พนกังานดงักลา่วเข้าท างานแทนพนกังานที่มี
การขาดงาน ลางาน หรือลาออก โดยมีการจดัทีมผู้ประสานงานคอยดแูลการท างานของพนกังานดงักลา่วตลอด
อายสุญัญา เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการด าเนินงานของลกูค้าจะไม่หยดุชะงกัเนื่องจากการขาดแคลนพนกังาน รวมถึง
การบริหารจดัการด้านการจ่ายคา่ตอบแทนและสวสัดิการให้กบัพนกังานตามที่กฎหมายแรงงานและตามสัญญา
ที่ลกูค้าก าหนด  

ลกูค้าที่ใช้บริการในลกัษณะนีส้่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิต, การไฟฟา้สว่นภมูิภาค, การไฟฟา้นครหลวง, กรมสรรพากร และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น  คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 85.34 ของรายได้จากธุรกิจบริการบริหารจดัการ หรือเท่ากบัร้อยละ 49.31 ของรายได้รวมของ
กลุม่บริษัทในปี 2559  ซึ่งปัจจบุนัหนว่ยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงองค์กรภาคเอกชนได้มีนโยบายในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) เพื่อ
ด าเนินการแทนในสว่นที่ไม่ใช่หน้าที่หลกัของหน่วยงาน หรือจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ในสว่น
งานที่ผู้ ว่าจ้างเล็งเห็นว่ามีความสามารถในการเข้ามาด าเนินการเพื่อประสิทธิภาพที่สงูกว่า เช่น งานด้านช่าง
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เทคนิค, งานธุรการ หรือ งานบริการขบัรถ เป็นต้น โดยจะมีการก าหนดงบประมาณและเง่ือนไขที่ต้องการ และ
คดัเลอืกผู้ให้บริการจ้างเหมาหนว่ยงานภายนอกที่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขได้ให้เป็นผู้ รับผิดชอบแทน  

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่กลุ่มบริษัทให้บริการบริหารจัดการบุคลากรนัน้ กลุ่มบริษัทได้มีการ
ปรับปรุงและพฒันาคณุภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ท าให้กลุม่บริษัทได้รับความไว้วางใจทัง้จากกลุม่ลกูค้า
เดิมที่มีการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และสามารถขยายการให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ได้เพิ่มขึน้ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา โดยได้รับคะแนนการประเมินความพึงพอใจจากลกูค้าด้วยคะแนนเฉลี่ยสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตระหนกัต่อคณุภาพการบริการ และการเข้าถึงความต้องการของ
ลกูค้า ตลอดจนการพฒันาทีมงานให้เป็นผู้ เช่ียวชาญงานบริหารบคุลากร เพื่อให้สามารถบริการลกูค้าได้ตรงตาม
ความต้องการอยา่งมีประสทิธิภาพ  

ณ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทให้บริการบริหารจัดการบุคลากรแก่ลกูค้าทัง้ภาครัฐและเอกชนกว่า 
60 องค์กร โดยมีพนกังานที่อยู่ภายใต้การบริหารจดัการของกลุ่มบริษัทกว่า 5,000 คนต่อปี โดยมีรายละเอียด
ตามตารางด้านลา่ง ดงันี ้ 

      (หน่วย : คน) 

ต าแหน่งพนักงาน 
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. พนกังานชา่งเทคนิค 3,185 62.24 3,190 60.65 2,660 50.51 
2. พนกังานธุรการ/บนัทกึข้อมลู/เลขานกุาร 1,065 20.81 1,190 22.62 1,539 29.23 
3. พนกังานขบัรถยนต์ 627 12.25 536 10.19 311 5.91 
4. วิศวกร 106 2.07 112 2.13 93 1.77 
5. พนักงานประชาสัมพันธ์/พนักงานต้อนรับ/พนักงาน

อ านวยความสะดวก/พนักงานประสานงาน/พนักงาน
คอมพิวเตอร์/พนกังานรับ-สง่เอกสาร/พนกังานการเงิน 

134 2.62 232 4.41 663 12.59 

รวมจ านวนพนักงาน 5,117 100.00 5,260 100.00 5,266 100.00 
      (หน่วย : คน) 

ต าแหน่งพนักงาน 
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. พนกังานชา่งเทคนิค 3,185 62.24 3,190 60.65 2,660 50.51 
2. พนกังานธุรการ/บนัทกึข้อมลู/เลขานกุาร 1,065 20.81 1,190 22.62 1,539 29.23 
3. พนกังานขบัรถยนต์ 627 12.25 536 10.19 311 5.91 
4. วิศวกร 106 2.07 112 2.13 93 1.77 
5. พนักงานประชาสมัพนัธ์/พนักงานต้อนรับ/พนักงาน

อ านวยความสะดวก /พนักงานประสานงาน /
พนักงานคอมพิวเตอร์/พนักงานรับ -ส่งเอกสาร /
พนกังานการเงิน 

134 2.62 232 4.41 663 12.59 

รวมจ านวนพนักงาน 5,117 100.00 5,260 100.00 5,266 100.00 
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ภาพตวัอย่างธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากรของกลุ่มบริษัทที่เข้าท างานให้กับลกูค้า 

 
 

2) การบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (Business Process Outsourcing หรือ “BPO”) 

ธุรกิจบริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (“Business Process Outsourcing” หรือ “BPO”) เป็นการขยาย
ขอบเขตการให้บริการมาจากธุรกิจบริการบริหารจดัการบคุลากร (Manpower Management) ที่กลุม่บริษัทเป็นผู้ให้บริการ
จ้างเหมาแก่หน่วยงานภายนอก (Outsource) ในฐานะฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource Department) เพียง 
อย่างเดียว สู่การเป็นผู้ ให้บริการด้านการบริหารจัดการงานทัง้ระบบ กล่าวคือ เป็นการบริหารงานทัง้ส่วนงานที่ลกูค้า
ต้องการจ้างเหมาแรงงานภายนอก (Outsource) ให้เข้ามาด าเนินการแทน โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการตอบสนอง
ผลลพัธ์ (Output) ตามที่ลกูค้าต้องการ  

การก้าวเข้าสูธุ่รกิจดงักลา่วเกิดจากการท่ีผู้บริหารของกลุม่บริษัท เลง็เห็นโอกาสในการน าเสนอการให้บริการด้าน
การบริหารจดัการงานทัง้ระบบ เพื่อช่วยปรับปรุงระบบการท างานของลกูค้าในบางกระบวนการให้มีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้ 
โดยการน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อให้มีความรวดเร็วและความถกูต้องเพิ่มขึน้ โดยกลุม่บริษัทมุ่งเน้นลกูค้าซึ่งเป็น
หน่วยงานราชการที่มีการให้บริการแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นหลกั เนื่องจากที่ผ่านมาการให้บริการของหน่วยราชการ อาจไม่
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนผู้ ใช้บริการที่มีจ านวนเพิ่มขึน้ได้ ท าให้ปัจจบุนัหน่วยงานราชการมีแนวโน้มหนัมา
ใช้บริการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ส าหรับบางสว่นงานมากขึน้ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและความรวดเร็ว
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ในการให้บริการแก่ประชาชน ท าให้หน่วยงานราชการสามารถพัฒนาการด าเนินงานหลกั (Core Process) เพื่อมุ่งสู่
เปา้หมายหลกัของหนว่ยงานได้ 

ปัจจบุนั กลุม่บริษัทได้มุง่เน้นการให้บริการเก่ียวกบัระบบงานธุรกิจในด้านการบริหารจดัการข้อมลู ทัง้งานบริหาร
จัดการงานข้อมูลจดหน่วย-อ่านมาตร (Meter Reading Systems) และงานบันทึกข้อมูล (Data Entry Service) โดย 
กลุ่มบริษัทด าเนินการตัง้แต่การส ารวจและรวบรวมข้อมูล , การจัดการด้านระบบซอฟท์แวร์ (Software) และฮาร์ดแวร์ 
(Hardware), การบริหารจดัการพนกังาน ตัง้แตก่ารสรรหา คดัเลอืก การฝึกอบรม และการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
ตามที่กฏหมายแรงงาน และตามที่สญัญาก าหนด , การวางแผนควบคุมตรวจสอบและการบริหารจัดการขัน้ตอนการ
ท างานให้มีประสทิธิภาพ, การสรุปข้อมลูและการจดัท ารายงานให้ลกูค้า โดยตลอดอายสุญัญามีทีมงานของกลุม่บริษัทท า
หน้าที่เป็นผู้ประสานงานและดแูลการปฏิบตัิงานของพนกังานอยา่งใกล้ชิด ตลอดจนการให้ความช่วยเหลอืและแก้ปัญหาที่
เกิดขึน้ในระหวา่งการปฏิบตัิงาน รวมถึงควบคมุการใช้จ่ายของงบประมาณตา่งๆ ให้เป็นไปตามที่ลกูค้าก าหนด 

ส าหรับลกัษณะงานในปัจจบุนัท่ีกลุม่บริษัทให้บริการ ได้แก่ การบริหารจดัการจดหน่วยไฟฟา้, การบริหารจดัการ
งานอา่นมาตรประปา รวมถึงให้บริการด้านการรับบนัทึกข้อมลูทกุรูปแบบทัง้แบบรายการและรายเดือน หรือตามรูปแบบที่
ลกูค้าก าหนด เป็นต้น ซึง่รูปแบบของบริการดงักลา่ว เปรียบเสมือนการที่ลกูค้าจ้างเหมาหนว่ยงานภายนอก (Outsource) 
เข้ามาด าเนินการแทนทัง้กระบวนการเพื่อน าส่งข้อมูลที่ลูกค้าต้องการ โดยในการให้บริการนัน้ กลุ่มบริษัทจะต้อง
ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสงูส าหรับการบริหารจัดการข้อมูล 
ตลอดจนจัดอบรมพนกังานให้มีความรู้ ความเข้าใจในงาน เพื่อให้พนกังานของกลุ่มบริษัทสามารถปฏิบตัิหน้าที่ตามที่
ลกูค้าก าหนด ซึ่งลกูค้าจะได้รับข้อมลูที่ผ่านการประมวลผลอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา โดยลกูค้าสว่นใหญ่ของ
กลุม่ธุรกิจนี ้ ได้แก่ การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค, การไฟฟา้นครหลวง, และการประปาสว่นภมูิภาค ซึ่งการให้บริการดงักลา่วช่วย
ให้ลูกค้าสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน เนื่องจากลูกค้าสามารถก าหนดงบประมาณในการจัดจ้าง
หน่วยงานภายนอกเป็นจ านวนคงที่ได้ และช่วยลดเร่ืองการร้องเรียนจากความผิดพลาดในการจดหน่วยและอ่านมาตรใน
ใบแจ้งหนี ้โดยลูกค้าสามารถคิดค่าปรับจากผู้ ให้บริการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก หากเกิดความผิดพลาดใน 
การจดหน่วยและอ่านมาตรในใบแจ้งหนี ้ท าให้ผู้ ให้บริการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกมีการด าเนินงานจดหน่วย  
และอา่นมาตรอยา่งระมดัระวงั เพื่อปอ้งกนัคา่ปรับท่ีอาจเกิดขึน้จากความผิดพลาดในการจดหนว่ย-อา่นมาตรในใบแจ้งหนี ้
นอกจากนีก้ารให้บริการดงักลา่วยงัชว่ยให้ลกูค้าสามารถจดัเก็บคา่น า้ประปาและคา่ไฟฟา้ได้รวดเร็วมากขึน้ ซึง่เป็นผลจาก
กระบวนการท างานท่ีมีประสทิธิภาพและเทคโนโลยีที่กลุม่บริษัทน ามาใช้ในการด าเนินการ 

การบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ 
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3) งานบริหารจัดการรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ (Car Rental  Management หรือ “CM”) 

งานบริหารจัดการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ เป็นการให้บริการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถแก่ลกูค้าทัง้ภาครัฐ
และภาคเอกชน ด าเนินการโดย TSDM อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน TSDM มีการให้บริการเฉพาะรถเช่ากับบริษัทฯ  เพียง 
รายเดียว เป็นจ านวนทัง้สิน้ 13 คนั 

ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเอาท์ซอร์ส (Outsource) 

ธุรกิจเอาท์ซอร์ส (Outsource) ได้แก่ การให้บริการการเคลื่อนย้ายหน้าที่ , งาน, หน่วยงาน หรือบุคลากรจาก 
ผู้ ว่าจ้างมาบริหารจัดการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ผู้ ว่าจ้างก าหนดไว้ ส าหรับในประเทศไทยธุรกิจเอาท์ซอร์ส 
(Outsource) มีการด าเนินงานเป็นระยะเวลานานแล้ว  โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของการจ้างบริษัทรักษาความ
ปลอดภยั, การจ้างบริษัทท าความสะอาด, การจ้างบริษัทรับเหมาช่วงในงานก่อสร้าง ไปจนถึงระดบัแรงงานที่มีทักษะ
เฉพาะทาง เช่น บุคลากรด้าน IT, ช่างเทคนิค และพนักงานธุรการ เป็นต้น โดยในปี 2551 สภาองค์กรลูกจ้างพัฒนา
แรงงานแห่งประเทศไทยได้ท าการส ารวจรัฐวิสาหกิจกว่า 63 แห่งทั่วประเทศพบว่า มีการจ้างเหมาช่วงพนักงานจาก

บริษัทเอกชน เป็นจ านวนกว่า 20,000 คน1 อย่างไรก็ตามปัจจุบนัยงัไม่มีการส ารวจภาพรวมมลูค่าตลาดของธุรกิจเอาท์

ซอร์ส (Outsource) ในประเทศไทยเพิ่มเติม  

ภาพรวมของการเติบโตในธุรกิจเอาท์ซอร์ส (Outsource) ที่มีการพึง่พิงแรงงานเป็นหลกันัน้เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้ม
การเติบโตเป็นไปในทิศทางเดียวกบัอตัราการจ้างงานและความต้องการแรงงานในประเทศ โดยความต้องการแรงงานใน
ประเทศสามารถสะท้อนได้จากจ านวนผู้มีงานท าของประเทศไทยซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกบัเศรษฐกิจ
ของประเทศเสมอ ดงัจะเห็นได้จากแนวโน้มจ านวนผู้มีงานท าของประเทศไทยและแนวโน้มอตัราการเติบโตของผลติภณัฑ์
มวลรวม (GDP) ในปี 2554 ถึง 2558  

จ านวนผู้มีงานท าของประเทศไทยปี 2554 ถึง 2558 
หน่วย: ล้านคน 

ผลติภณัฑ์มวลรวมและอตัราการเติบโตปี 2554 ถึง 2558 
หน่วย: พนัล้านบาท                                                   หน่วย : ร้อยละ 

  

ที่มา : ส านกังานสถิติแหง่ชาติ ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 

แนวโน้มการจ้างงานส าหรับบุคลากรที่มีทักษะหรือมีความสามารถเฉพาะทางนัน้มีการเติบโตเพิ่ มขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีการจ้างงานผู้จบการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 9.16 ล้านคน เพิ่มขึน้จากปี 2554 ถึง 2557 ที่มี
ประมาณ 7 ล้านคน เป็น 8.89 ล้านคน และมีการว่าจ้างบคุลากรที่อยู่ในสายงานด้านการบริการ, งานเฉพาะทางที่ต้องมี  

                                                           
1 ท่ีมา : หนงัสือพิมพม์ติชน ฉบบัวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2551 
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ใบประกอบวิชาชีพ, ช่างเทคนิค, เสมียนและงานธุรการทัว่ไป จาก 12.08 ล้านคน ในปี 2554 เป็น 12.82 ล้านคน ในปี 
2558 

จ านวนผู้มีงานท าตามระดบัการศกึษาปี 2554 – 2558 
หน่วย: พนัคน 

จ านวนผู้มีงานท าตามลกัษณะอาชีพปี 2554 - 2558 
หน่วย: พนัคน 

  

ที่มา : ส านกังานสถิติแหง่ชาติ 

ในสว่นของการจ้างงานในลกัษณะของการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) นัน้ มีแนวโน้มการเติบโต
จากกลุ่มลูกค้าภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ภาครัฐได้มีนโยบายให้จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก 
(Outsource) โดยมีการก าหนดเร่ืองการปรับโครงสร้างองค์กรภาครัฐไว้ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 
2540 – 2544) ที่ผลกัดนัให้มีการปรับลดต าแหน่งข้าราชการและลกูจ้างประจ าลง ส่งผลให้ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมานัน้ 
ก าลงัคนของภาครัฐเพิ่มขึน้เกือบร้อยละ 50 แตจ่ านวนข้าราชการประจ ากลบัเพิ่มขึน้เพียงเลก็น้อย โดยที่ก าลงัคนที่เพิ่มขึน้
ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างและพนักงานของรัฐ เช่น กระทรวงทรัพยากรฯ มีข้าราชการประจ าเพียง 10,000 คน ในขณะที่มี
ลกูจ้างและพนกังานของรัฐเป็นจ านวนกวา่ 50,000 คน เป็นต้น 

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรดังกล่าว ภาครัฐจึงได้ก าหนดนโยบายให้มีการจ้างเหมาหน่วยงาน
ภายนอก (Outsource) ในส่วนงานที่ไม่ใช่หน้าที่หลกัของหน่วยงานหรือส่วนงานที่หน่วยงานภายนอก (Outsource) 
สามารถด าเนินการได้มีประสิทธิภาพมากกวา่ และสว่นงานท่ีภาครัฐมีอตัราก าลงัคนไมเ่พียงพอหรือไมส่ามารถปฏิบตัิงาน
ได้ทนัตามระยะเวลาที่ก าหนด เช่น งานธุรการ งานช่าง บริการยานพาหนะ และต าแหน่งอื่นๆ ประจ าส านกังาน เป็นต้น 
นอกจากนีห้นว่ยงานรัฐวิสาหกิจก็ได้มีการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) เข้ามาด าเนินการแทน เช่นเดียวกบั
หน่วยงานภาครัฐ ขณะที่รัฐวิสาหกิจบางแห่งก็มีการจดัตัง้บริษัทย่อย เพื่อท าหน้าที่ในการบริหารจดัการงาน Outsource 
ของหนว่ยงานเอง 

จากข้อมลูงบประมาณประจ าปี 2556 – 2559 จะเห็นได้ว่า ในแต่ละปีภาครัฐมีนโยบายเพิ่มงบประมาณในการ
ลงทุนของแต่ละหน่วยงานมากขึน้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยงบประมาณส าหรับจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก 
(Outsource) นัน้นบัเป็นสว่นหนึ่งของงบประมาณประจ าปีโดยจะอยูภ่ายใต้งบประมาณส าหรับการด าเนินงานของแต่ละ
หนว่ยงาน ดงันัน้ การจ้างเหมาหนว่ยงานภายนอก (Outsource) จึงมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตามงบประมาณประจ าปีด้วยเช่นกนั 
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งบประมาณประจ าปี 2556 – 2559 
หน่วย : พนัล้านบาท 

งบด าเนินงานปี 2556 – 2559 
หน่วย : พนัล้านบาท 

  
ที่มา : ส านกังบประมาณ  

ปัจจบุนัธุรกิจเอาท์ซอร์ส (Outsource) ได้มีการพฒันาจากกระบวนการสรรหาวา่จ้างหรือการบริหารบคุลากรไปสู่
ขัน้การให้บริการบริหารจัดการทัง้กระบวนการท างานทางธุรกิจ  หรือที่เรียกว่า Business Process Outsourcing (BPO) 
เช่น การให้บริการงาน Call Center, การให้บริการงานป้อนข้อมูล, การให้บริการงานธุรการ และการให้บริการจัดอีเวนต์
ต่างๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในอดีตธุรกิจบริการบริหารจดัการระบบงานธุรกิจ (BPO) ยงัจ ากดัอยู่ในองค์กรขนาดกลาง
และขนาดใหญ่เท่านัน้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการข้ามชาติหรือองค์กรที่มีผู้บริหารเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งมองเห็นความส าคญั
ในการใช้บริการ เอาท์ซอร์ส (Outsource) โดยตดัสว่นที่บริษัทไม่ได้มีความเช่ียวชาญ แล้วใช้เวลาทัง้หมดสร้างมลูค่าเพิ่ม
ทางธุรกิจ ทุ่มเทเวลา และความคิดทัง้หมดกับธุรกิจหลักขององค์กร อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันองค์กรทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนสว่นใหญ่ในประเทศไทย เร่ิมหนัมาให้ความส าคญักบัการทุ่มเทการบริหารจดัการและการวางแผนกลยทุธ์ใน
ธุรกิจหลกัขององค์กร เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลกูค้าหรือผู้ ใช้บริการ เนื่องจากปัจจุบันภาคธุรกิจในหลาย
อุตสาหกรรมมีการแข่งขันกันสูงทัง้จากคู่แข่งภายในประเทศและต่างประเทศ อีกทัง้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคหรือประชากรเมื่อเทียบกบัในอดีต ท่ีต้องการได้รับบริการท่ีรวดเร็วขึน้และต้องการสนิค้าที่มีคณุภาพมากขึน้ ท าให้
องค์กรทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมาก ซึ่งจากการปรับตวัขององค์กรต่างๆ ได้ส่งผลให้ธุรกิจ
บริการเอาท์ซอร์ส (Outsource) ได้รับประโยชน์จากการปรับตวัดงักลา่ว 

ประเภทธุรกิจเอาท์ซอร์ส  

ปัจจบุนัธุรกิจเอาท์ซอร์ส (Outsource) มีการให้บริการท่ีหลากหลายเพิ่มมากขึน้เมื่อเทียบกบัในอดีต โดยมีบริการ
ตัง้แต่กระบวนการผลิต (Operations) กระบวนการขนส่ง (Supply Chain Management) กระบวนการงานสนับสนุน
ภายในองค์กร (Business Administration) จนถึงกระบวนการด้านการตลาดและการบริการลกูค้ารวมถึงการบริการหลงั
การขาย (Sales, Marketing, and Customer Care) ซึ่งแต่ละบริการก็จะมีช่ือเรียกแตกต่างกนัออกไป ยกตวัอย่างเช่น 
Marketing Chain Management Services, Contact Center Services, Support Desk Services, Global IT Services, 
Software Development Services, System Integration Services เป็นต้น ซึ่งส่วนงานที่องค์กรมักจะนิยมใช้บริการ 
เอาท์ซอร์ส (Outsource) กนัในปัจจบุนั ได้แก่ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการตลาด และด้านทรัพยากรบคุคล  
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ส าหรับลกัษณะงานและลกัษณะการให้บริการของธุรกิจเอาท์ซอร์ส (Outsource) ในประเทศไทยมีดงันี ้

ลักษณะงาน1) 
ลักษณะการให้บริการ1) 

ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ2) 

กระบวนการ
ท างาน3) 

บุคลากร4) 

1. กลุม่งานโลจิสติกส์ (Supply Chain Management)    
2. กลุม่งานการผลิต (Operations)    
3. กลุม่งานสนบัสนนุภายในองค์กร (Business Administration)    
4. กลุม่งานการตลาดและการบริการลกูค้า (Marketing and Customer Services)    
ที่มา :  1) ส านกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, ชมยัพร วิเศษมงคล (ที่ปรึกษาฝ่ายประสานและบริการ SMEs) 

2) บริการเอาท์ซอร์ส (Outsource) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การรับจ้างบริการเอาท์ซอร์ส (Outsource) เขียน
ซอฟท์แวร์ และดแูลระบบคอมพิวเตอร์ โดยบริการด้านนีจ้ะเน้นเฉพาะด้าน IT เพียงด้านเดียว 

3) บริการเอาท์ซอร์ส (Outsource) ด้านกระบวนการท างาน หมายถึง การรับจ้างบริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) ซึ่ง
บริการดงักลา่วจะเน้นด้านการบริหารจดัการกระบวนการท างานทางธุรกิจ (Business Process) เป็นหลกั 

4) บริการเอาท์ซอร์ส (Outsource) ด้านบคุลากร หมายถึง การรับจ้างบริการบริหารจดัการบคุลากร 

 ส าหรับการให้บริการเอาท์ซอร์ส (Outsource) ของประเทศไทยในปัจจุบันนัน้ มีทัง้ลกัษณะของการให้บริการ
เฉพาะด้านบุคลากร (MM), การให้บริการด้านกระบวนการท างาน (BPO) และการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยผู้ประกอบธุรกิจเอาท์ซอร์ส (Outsource) แต่ละรายสามารถให้บริการได้ครอบคลุมในหลายบริการซึ่ง
ขึน้อยู่กบัความพร้อมและศกัยภาพของผู้ประกอบการแต่ละราย ส าหรับการให้บริการของกลุม่บริษัทในปัจจุบนั สามารถ
ให้บริการเอาท์ซอร์สด้านกระบวนการท างาน (Business Process Outsourcing) และด้านบคุลากร (Manpower) ในกลุม่
งานสนบัสนนุภายในองค์กร (Business Administration) และกลุม่งานการตลาดและการบริการลกูค้า (Marketing and 
Customer Services) 

ปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเอาท์ซอร์ส  

ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ให้ความส าคญัต่อการบริหารต้นทุนในการด าเนินงานและการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานท่ีสงูขึน้ ซึ่งสง่ผลต่อความสามารถในการท าก าไรและความยัง่ยืนขององค์กร การให้ความส าคญัต่อปัจจยัดงักลา่ว 
ส่งผลให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธุรกิจเอาท์ซอร์ส (Outsource) มีการขยายตัวเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากธุรกิจ 
เอาท์ซอร์ส (Outsource) สามารถเอือ้ประโยชน์ให้แก่องค์กรตา่งๆ ได้ดงันี ้ 

1. การควบคุมต้นทุนการด าเนินงาน 
ระบบการท างานในลกัษณะของธุรกิจเอาท์ซอร์ส (Outsource) ช่วยให้องค์กรตา่งๆ สามารถควบคมุงบประมาณ

ในการบริหารจดัการบคุลากรได้ดียิ่งขึน้ รวมทัง้ช่วยลดต้นทนุค่าใช้จ่ายบางสว่นได้  เช่น การว่าจ้างพนกังานภายนอกที่มี
ความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะสามารถควบคมุค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการจดัตัง้แผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยา่งเต็มรูปแบบ ซึง่ท าให้องค์กรต้องก าหนดงบประมาณส าหรับการจ้างพนกังาน อบรมพนกังาน และอปุกรณ์
ตา่งๆ อีกทัง้ยงัช่วยปรับโครงสร้างต้นทนุ (Cost Restructuring) จากต้นทนุผนัแปรไปยงัต้นทนุคงที่มากขึน้สง่ผลให้องค์กร
สามารถควบคมุต้นทนุในการด าเนินงานได้ง่ายขึน้ 
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การใช้ระบบการท างานในลักษณะเอาท์ซอร์ส (Outsource) นัน้ จะช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมจ านวน
พนกังานให้สอดคล้องกบัปริมาณงานได้อย่างเหมาะสม ช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้และการฝึกงานที่องค์กรจะต้องใช้
กรณีที่ท าการว่าจ้างพนักงานเอง และช่วยลดปัญหาในการท างานเนื่องจากการบริหารจัดการบุคลากร ตลอดจนลด
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ในกรณีที่พนกังานลาออกอีกด้วย  

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  
การใช้บริการเอาท์ซอร์ส (Outsource) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานขององค์กรขนาดกลางให้เพิ่มขึน้ 

เนื่องจากการจ้างพนกังานภายนอก จะช่วยลดภาระการดแูลและการบริหารงานของผู้บริหารองค์กรได้เป็นอย่างดี โดย
องค์กรจะมอบหมายให้ผู้ให้บริการเอาท์ซอร์สที่มีความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการแทน โดยผู้บริหารขององค์กรจะ
ท าการติดตามและประเมินผลเท่านัน้ หากไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ องค์กรสามารถว่าจ้างผู้ ให้บริการ  
เอาท์ซอร์สรายอื่นให้เข้ามาท าหน้าที่แทนได้ ท าให้องค์กรมีความได้เปรียบและมีความยืดหยุ่นกว่าการว่าจ้างพนกังาน
ประจ า ช่วยลดความยุง่ยากในการบริหารจดัการภายในองค์กร สง่ผลให้ผู้บริหารขององค์กรสามารถมุ่งเน้นไปยงักิจกรรม
หลกัขององค์กรได้ รวมทัง้มีเวลาในการปรับปรุงประสทิธิภาพด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขง่ขันท่ีสงูขึน้ได้ 

นอกจากนัน้ ผู้ ให้บริการเอาท์ซอร์สมกัจะเป็นผู้ที่มีความรู้และความเช่ียวชาญในเร่ืองต่างๆ ท่ีให้บริการ และมี
ประสบการณ์ที่หลากหลาย จึงสามารถน าเสนอและปรับปรุงกระบวนการท างานขององค์กร ให้มีความรวดเร็ว มี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ สง่ผลตอ่การบริหารจดัการต้นทนุและเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัให้แก่องค์กรได้  

3. เพิ่มความคล่องตัวในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงระบบการท างาน หรือขยายการด าเนินธุรกิจ  
กรณีที่องค์กรมีความต้องการที่จะขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจเพิ่มขึน้ เช่น การให้บริการจัดส่งสินค้าให้แก่

ลกูค้าซึ่งเดิมท าการรับจ้างผลิตอย่างเดียว ในช่วงเร่ิมต้นของการขยายธุรกิจ  จ าเป็นต้องมีการลงทุนในทรัพย์สินหลกั 
อาจจะสง่ผลต่อสภาพคล่องทางการเงินได้ ดงันัน้ องค์กรอาจท าการว่าจ้างผู้ ให้บริการเอาท์ซอร์สให้เป็นผู้ท าหน้าที่แทน 
เพื่อลดการลงทนุในช่วงแรก ตลอดจนเรียนรู้การท างานจากผู้ ให้บริการเอาท์ซอร์ส และเพื่อศกึษากระบวนการท างานของ
ทีมงานภายนอกที่ให้บริการแก่องค์กร และน ามาปรับปรุงระบบการท างานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ในอนาคต 
เป็นต้น 

4. เพิ่มความน่าเชื่อถอืให้กับคู่ ค้า 
การใช้บริการผู้ให้บริการเอาท์ซอร์สที่ได้รับการยอมรับและมีช่ือเสยีง จะมีสว่นช่วยในการเพิ่มความนา่เช่ือถือและ

ความเช่ือมัน่ให้กบัคู่ค้า โดยเฉพาะในด้านของระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการท างานที่รัดกุมและ
สามารถสอบทานได้ ตลอดจนความถกูต้องของข้อมลู ซึ่งถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการด าเนินธุรกิจให้แก่องค์กร ทัง้ด้าน
การขยายงานต่างๆ ในอนาคต ทัง้ในลกัษณะการเข้าร่วมโครงการกบัคูค้่ารายอื่นที่ต้องการให้การท างานโปร่งใส หรือการ
ขยายงานอยา่งก้าวกระโดด ท่ีหากท าการวา่จ้างบคุลากรเองจะไมส่ามารถรองรับการขยายงานได้ในทนัที   

5. ใช้เป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการบุคลากรด้านต่างๆ   
เนื่องจากองค์กรภาครัฐขนาดใหญ่มีพนกังานจ านวนมาก การสร้างแรงจูงใจในการท างาน หรือเกณฑ์ในการ

ประเมินผล เพื่อก าหนดคา่ตอบแทน ตลอดจนสวสัดิการของแตล่ะสายงานควรมีความแตกตา่งกนั ท าให้การบริหารจดัการ
บคุลากรที่ใช้เกณฑ์ประเมินเดียวกนัอาจไม่มีประสิทธิภาพมากนกั ดงันัน้ในบางกรณี การแยกหน่วยธุ รกิจบางสว่นให้ผู้
ให้บริการเอาท์ซอร์สเข้ามาด าเนินการแทน  โดยมีการระบุเง่ือนไขในเร่ืองสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือเกณฑ์ในการ
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ประเมินผลงานที่เหมาะสมในแต่ละสายงาน อาจท าให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการที่สูงกว่า สามารถสร้าง
แรงจงูใจให้แก่พนกังานเพื่อการปฏิบตัิงานท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่องค์กรได้ 

จากเหตผุลข้างต้น จึงสง่ผลให้ธุรกิจบริการเอาท์ซอร์ส (Outsource) มีการเติบโตมากขึน้อยา่งตอ่เนื่องในช่วง 3 ปี
ที่ผ่านมา ทัง้ในกลุ่มลกูค้าภาครัฐและเอกชนในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  
กลุม่ธุรกิจโรงแรม กลุม่ธุรกิจให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม กลุ่มธุรกิจการเงินและธนาคาร กลุม่ธุรกิจหลกัทรัพย์และการ
ลงทนุ กลุม่ธุรกิจอตุสาหกรรมการผลิต และกลุม่ธุรกิจให้บริการ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัลกูค้าภาครัฐทัง้หน่วยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากหน่วยงานราชการเป็นหน่วยงานที่มีการให้บริการแก่ประชาชนเป็นจ านวนมาก และที่
ผ่านมาการให้บริการของหน่วยงานราชการหลายแห่งในประเทศไทยได้รับการร้องเรียนในเร่ืองของการให้บริการที่ลา่ช้า 
จากระบบการท างานท่ีมีขัน้ตอนการด าเนินงานที่ยุง่ยาก และไมส่ามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ต้องการ
รับบริการท่ีรวดเร็วได้ อีกทัง้นโยบายตา่งๆ ของรัฐบาลในปัจจบุนัท่ีสนบัสนนุให้หนว่ยงานราชการมีการด าเนินงานท่ีรวดเร็ว
มากขึน้ ยกตวัอย่างเช่น การออกพ.ร.บ.อ านวยความสะดวก พ.ศ. 2558 เป็นต้น ดงันัน้จากปัจจัยข้างต้นท าให้ปัจจุบัน
หน่วยงานราชการมีนโยบายในการจ้างผู้ ประกอบการเอาท์ซอร์ส เพื่อบริหารจัดการบุคลากร (MM) และบริหารจัดการ
ระบบงานธุรกิจ (BPO) มากขึน้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชน และท าให้มีเวลาใน
การพฒันากระบวนการหลกั (Core Process) ของหนว่ยงานได้ 

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม   

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินว่า ในอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร (MM) และธุรกิจ
บริการบริหารจดัการระบบงานธุรกิจ (BPO) ที่มุง่เน้นลกูค้าในกลุม่หนว่ยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยนัน้มีผู้
ให้บริการประมาณ 20 – 30 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ ให้บริการรายใหญ่ประมาณ 10 ราย ที่สามารถให้บริการจดัหาบคุลากรที่
หลากหลายกลุม่อาชีพ และสามารถให้บริการบริหารจดัการระบบงานธุรกิจ (BPO) แก่ลกูค้า ซึง่กลุม่ผู้ ให้บริการดงักลา่ว
มกัมีความสามารถในการจดัหาแหล่งเงินทุนและมีคณุสมบตัิตามที่ผู้ ว่าจ้างก าหนดไว้ เช่น ต้องผ่านการ รับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO เป็นต้น จึงสามารถเข้าร่วมการประกวดราคาโครงการต่างๆ ได้มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกบักลุม่ที่ไม่
ถือว่าเป็นผู้ ให้บริการรายใหญ่ในอตุสาหกรรมนี ้ซึ่งกลุม่บริษัทก็จัดอยู่ในประเภทผู้ ให้บริการรายใหญ่ของอตุสาหกรรมนี ้
ด้วย 

 ส าหรับผู้ ให้บริการขนาดกลางซึง่มีจ านวนประมาณ 10 รายนัน้ จะมีการให้บริการบริหารจดัการบคุลากร (MM) 
ที่หลากหลายกลุม่อาชีพ และบางรายมีการให้บริการบริหารจดัการระบบงานธุรกิจ (BPO) เช่นเดียวกบัผู้ประกอบการราย
ใหญ่ แต่จะมีขอบเขตความหลากหลายของกลุ่มอาชีพที่ให้บริการน้อยกว่า และมีข้อจ ากัดด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
มากกว่าผู้ ให้บริการรายใหญ่ ในสว่นของผู้ ให้บริการขนาดเล็กนัน้ ผู้บริหารของบริษัทประเมินว่ามีจ านวนหลายราย โดย
ผู้ประกอบการกลุม่นีจ้ะมีการบริการบริหารจดัการบคุลากร (MM) เฉพาะสายงานที่ตนเองมีความช านาญ และไมส่ามารถ
รับงานที่มีมลูคา่สงูได้ เนื่องจากลกูค้ามกัมีการก าหนดคณุสมบตัิเร่ืองทนุจดทะเบียนขัน้ต ่าของผู้ เข้าประกวดราคาไว้ด้วย 
ส าหรับกลุม่ผู้ให้บริการรายเลก็ที่มีการให้บริการในกลุม่งานสนบัสนนุภายในองค์กร และกลุม่งานการตลาดและการบริการ
ลกูค้า ซึง่เป็นกลุม่งานท่ีกลุม่บริษัทมีการให้บริการอยูน่ัน้มีจ านวนประมาณ 10 ราย โดยผู้บริหารประเมินแล้ววา่ไมใ่ช่คูแ่ขง่
ที่ส าคญัของกลุม่บริษัท 

ภาวะการณ์แขง่ขนัของกลุม่ลกูค้าที่เป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในอดีต มีการแขง่ขนัในด้านราคาเป็น
หลกั เนื่องจากในอดีตการประมูลงานของกลุ่มลูกค้าดังกล่าว จะต้องผ่านการสอบราคาหรือการประกวดราคา ตาม
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ระเบียบการจดัซือ้จดัจ้างของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งวิธีดงักลา่วผู้ ให้บริการต้องด าเนินการซือ้แบบประกวดราคา และจดัท า
แบบประกวดราคาที่ระบุรายละเอียดการให้บริการพร้อมทัง้ประมาณการต้นทุน เพื่อให้คณะกรรมการจัดซือ้จดัจ้างของ
หน่วยงานพิจารณาคดัเลือก โดยผู้ให้บริการแตล่ะรายจะต้องแข่งขนัประกวดราคาเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ ส่งผลให้ผู้ ให้บริการรายใดที่เสนอค่าบริการในราคาต ่าที่สดุก็จะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาและได้รับงาน
ดงักลา่ว  

อยา่งไรก็ดี นบัตัง้แตปี่ 2558 กรมบญัชีกลางได้พฒันาระบบการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Bidding) ขึน้มา
เพื่อแทนที่ระบบการสอบราคาและการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ซึ่งได้มีการก าหนดให้ต้องพิจารณา
คณุภาพการให้บริการควบคูก่บัราคาประมลู (Price Performance) ซึง่แตกตา่งจากระบบการประกวดราคาแบบเดิม ที่จะ
มีการพิจารณาด้านราคา (Price) เพียงอยา่งเดียว สง่ผลให้การแขง่ขนัในด้านราคามีความรุนแรงลดลง แตม่ีการแขง่ขนักนั
ในด้านคุณภาพของการให้บริการเพิ่มขึน้ ดงันัน้ ระบบการประกวดราคาแบบใหม่ข้างต้น จึงส่งผลดีต่อผู้ ให้บริการที่มี
ผลงานการให้บริการในอดีต (Track records) อยา่งต่อเนื่อง และหากเป็นผู้ให้บริการท่ีได้รับคะแนนประเมินที่ดีจากลกูค้า
หนว่ยงานราชการและรัฐวิสาหกิจดงัเช่นกลุม่บริษัทด้วยแล้วนัน้ ย่อมมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ให้บริการใน
ระบบการประกวดราคาแบบใหมน่ีเ้พิ่มขึน้เช่นกนั 

ในสว่นการแขง่ขนัในกลุม่ลกูค้าภาคเอกชนนัน้มีระดบัการแขง่ขนัไมรุ่นแรงมากนกั เนื่องจากสว่นใหญ่ผู้ให้บริการ
กบัลกูค้ามกัจะมีความสมัพนัธ์กนัมายาวนานท าให้มีการใช้บริการอยา่งต่อเนื่อง และไมน่ิยมเปลีย่นแปลงผู้ให้บริการ เว้น
แตใ่นกรณีที่ผู้ให้บริการรายเดิมด าเนินงานหรือให้บริการไมม่ีคณุภาพหรือการปรับราคาคา่บริการเพิ่มขึน้อยา่งมาก ดงันัน้ 
ผู้ให้บริการท่ีสามารถเข้าไปน าเสนอบริการแกก่ลุม่ลกูค้าภาคเอกชนและสามารถรักษาระดบัคณุภาพการให้บริการได้อยา่ง
ตอ่เนื่องนัน้ ก็จะมีแนวโน้มที่จะรักษาฐานลกูค้าเดิมของตนได้ตอ่ไปอยา่งตอ่เนื่องด้วย  

ลักษณะของลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย 

ลกูค้าเปา้หมายของกลุม่บริษัท ได้แก่ องค์กรที่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการบริหารจดัการบคุลากรจากภายนอก
องค์กร (MM) และบริการบริหารจดัการกระบวนการท างานทางธุรกิจ (BPO) เพื่อควบคมุต้นทนุการด าเนินงานของตนเอง 
รวมทัง้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ดงันัน้ กลุ่มลกูค้าของกลุม่บริษัทจึงเป็นได้ทัง้ลกูค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ , 
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ท่ีมีความต้องการทีมงานผู้ เช่ียวชาญในการบริหารจดัการบุคลากร (MM) และกระบวนการ
ท างานให้การด าเนินงานออกมาอยา่งมีประสทิธิภาพภายใต้งบประมาณที่ก าหนด ซึง่ปัจจบุนั กลุม่บริษัทได้ขยายขอบเขต
จากการให้บริการจากเดิมที่มีการให้บริการเฉพาะในลกัษณะบริหารจดัการบคุลากร (MM) เป็นการให้บริการในลกัษณะ
บริหารจดัการระบบงานธุรกิจ (BPO) ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการข้อมลูเพิ่มขึน้ ทัง้งานบริหารจดัการงานข้อมลูจด
หน่วย-อ่านมาตร (Meter Reading Systems) และงานบันทึกข้อมูล (Data Entry Service) ซึ่งเป็นกลุ่มการให้บริการที่
สามารถเพิ่มมูลค่าของงานได้สูงกว่าการบริหารจัดการบุคลากร (MM) เพียงอย่างเดียว กลุ่มลูกค้าหลกัของบริษัทใน
ปัจจุบนัได้แก่หน่วยงานภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และองค์การเอกชนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน , 
ธุรกิจสถาบนัการเงิน, ธุรกิจด้านการบิน และธุรกิจโทรคมนาคม เป็นหลกั ส าหรับเป้าหมายในอนาคต กลุม่บริษัทมีแผนที่
จะขยายฐานลกูค้าให้ครอบคลมุธุรกิจอื่นๆ เพิ่มขึน้ เช่น ธุรกิจห้างสรรพสนิค้า, ธุรกิจโรงแรม รวมถึงธุรกิจให้บริการอื่นๆ  
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ทัง้นี ้ในปี 2557 ถึง 2559 ลกูค้าของกลุ่มบริษัทส าหรับกลุ่มธุรกิจบริการบริหารจัดการ (MS) สามารถจ าแนก

ประเภทได้ดงันี ้
            (หน่วย : ล้านบาท) 

กลุ่มลูกค้าของบริษัท MS 
2557 2558 2559 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
หน่วยงานราชการ 116.52 16.76 105.08 13.34 145.16 17.74 

รัฐวิสาหกิจ  548.20 78.84 640.99 81.34 595.59 72.78 

บริษัทเอกชน  30.63 4.40 41.93 5.32 77.61 9.48 
รวมรายได้จากการให้บริการ 695.35 100.00 788.00 100.00 818.35 100.00 

 

หมายเหต ุ: ปี 2559 ลกูค้ารัฐวิสาหกิจของธุรกิจบริการบริหารจดัการของกลุม่บริษัทมีหน่วยงานการไฟฟา้สว่นภมิูภาค เป็นกลุม่ลกูค้าหลกัของ
กลุม่บริษัท ซึง่คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 39.31 ของรายได้จากการให้บริการบริหารจดัการ (MS) ในปัจจบุนั อยา่งไรก็ตาม ลกัษณะการด าเนินการ
ของหน่วยงานการไฟฟ้าจะมีการจดัสรรงบประมาณให้หน่วยงานของการไฟฟ้าแตล่ะเขตท าการบริหารจดัการเองโดยตรง ท าให้กลุม่บริษัทต้อง
ประกวดราคางานแยกกนัในแตล่ะเขต ส่งผลให้กลุม่บริษัทไมมี่การให้บริการแก่การไฟฟา้เขตใดเขตหนึ่ง เกินกวา่ร้อยละ 30 ของรายได้รวมของ
กลุม่บริษัทในแตล่ะปี 

การน าเสนอบริการและช่องทางการน าเสนอบริการ 

ทีมงานฝ่ายการตลาดของกลุม่บริษัทจะเป็นผู้ติดต่อเข้าเสนอบริการให้กบัลกูค้า  โดยมีทีมงานฝ่ายประสานงาน
ขายเป็นผู้สนบัสนนุด้านข้อมลูเพื่อใช้ในการน าเสนอต่อลกูค้า ส าหรับช่องทางและวิธีการติดต่อลกูค้าของฝ่ายการตลาด
ขึน้อยู่กบัวิธีการจดัซือ้จดัจ้างของลกูค้าซึง่แบง่เป็น  2  วิธีการหลกัคือ การเข้าเสนอบริการโดยตรง และการสอบราคาหรือ
การประกวดราคา  

1. การเข้าเสนอบริการโดยตรง : ลกูค้าที่ใช้วิธีการติดต่อโดยตรงสว่นมาก เป็นลกูค้าในภาคเอกชนเป็นหลกั ซึ่ง
กลุม่บริษัทจะต้องขอขึน้ทะเบียนในบญัชีคู่ค้า (Vendor List) ของลกูค้าก่อนเข้าเสนอบริการ โดยฝ่ายการตลาด
จะด าเนินการขอเข้าไปน าเสนอการบริการและผลงานที่ผ่านมาของกลุม่บริษัท เพื่อให้ลกูค้าพิจารณาคณุสมบตัิ
เพื่อบรรจเุข้าในบญัชีคูค้่า จากนัน้ในกรณีที่ลกูค้ามีความต้องการใช้บริการบริหารจดัการของกลุม่บริษัท ลกูค้าจะ
เป็นผู้ติดตอ่กลุม่บริษัทเพื่อให้เข้าไปเสนอการบริการและเจรจาตอ่รองเง่ือนไขการใช้บริการ   

2. การเสนอบริการโดยผ่านขัน้ตอนการสอบราคา, การประกวดราคา และการประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ 
:  ลกูค้าที่ใช้วิธีการดงักลา่ว ได้แก่ หนว่ยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมทัง้บริษัทเอกชนขนาดใหญ่บางแหง่ โดย
ลกูค้าจะประกาศความต้องการจดัจ้างผ่านเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
เป็นต้น รวมทัง้ช่องทางอื่นๆ เช่น การปิดประกาศที่หน่วยงาน หรือการออกหนงัสือเชิญประกวดราคา ซึ่งเป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคบัของภาครัฐหรือกฎเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน โดยจะระบุคุณสมบตัิ , จ านวนบุคลากร 
ตลอดจนถึงค่าตอบแทนและเง่ือนไขอื่นๆ ในการจ้างเหมาบริการ รวมถึงคณุสมบตัิของผู้ที่สามารถเข้าเสนอการ
บริการ โดยฝ่ายการตลาดของกลุ่มบริษัทจะท าหน้าที่ติดตามข่าวสาร และประกาศการจัดจ้างของลูกค้า
กลุม่เป้าหมายอย่างสม ่าเสมอ และคดักรองโครงการจดัจ้างที่สอดคล้องกบัเป้าหมายในการประกอบธุรกิจของ
บริษัทเพื่อวิเคราะห์โอกาสและประเมินศกัยภาพในการแข่งขนัของแต่ละโครงการ โดยจะพิจารณาจากลกัษณะ
ของงาน, มูลค่าโครงการ และเง่ือนไขที่ลูกค้าก าหนด เช่น จ านวนและคุณสมบัติบุคลากรที่ต้องการให้เสนอ
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บริการ , ทุนจดทะเบียนขัน้ต ่ าของผู้ เสนอบริการ , ประสบการณ์ ห รือผลงานในอดีตที่ ผ่ านมาของ 
ผู้ เสนอบริการ เป็นต้น จากนัน้ฝ่ายการตลาดจะน าเสนอโครงการที่ผ่านการทบทวนคุณสมบตัิตามที่ผู้ ว่าจ้าง
ก าหนดต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอีกครัง้ก่อนยื่นเสนอราคาหรือประกวดราคา และเมื่อผ่านการประกวดราคา
แล้ว กลุม่บริษัทก็จะเข้าด าเนินการเพื่อท าสญัญาว่าจ้าง และเข้าสู่ขัน้ตอนในการสรรหาและเตรียมความพร้อม
ของบคุลากรก่อนการสง่มอบบคุลากรให้กบัลกูค้า จากนัน้จึงด าเนินการให้บริการบริหารจดัการตามระยะเวลา
และเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญา 

การเลือกใช้วิธีจัดซือ้จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจจะขึน้อยู่กับมูลค่าของโครงการ  โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

2.1 การสอบราคา : เป็นการจดัซือ้จดัจ้างของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจส าหรับมลูค่าโครงการที่มีมลูค่า
ไมเ่กิน 2 ล้านบาท ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี (“ส านกัฯ”) วา่ด้วยการพสัด ุพ.ศ. 2535 (และที่แก้ไข) ซึง่วิธีดงักลา่วผู้
ให้บริการจะต้องด าเนินการซือ้แบบประกวดราคา และจดัท าแบบประกวดราคาที่ระบรุายละเอียดการให้บริการพร้อมทัง้
ประมาณการต้นทนุเพื่อให้คณะกรรมการจดัซือ้จดัจ้างของหนว่ยงานพิจารณาคดัเลอืก 

2.2 การประกวดราคา (E-Auction) : เป็นการจดัซือ้จดัจ้างของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจส าหรับมูลค่า
โครงการตัง้แต่ 2 ล้านบาทขึน้ไป ตามระเบียบส านกัฯ ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไข) และระเบียบส านกัฯ ว่า
ด้วยการพัสดุวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549  ซึ่งวิธีดงักล่าว ผู้ ให้บริการจะต้องศึกษาประกาศร่างข้อก าหนดของผู้ ว่าจ้าง 
(Term of Reference : TOR) ก่อนเพื่อศึกษารายละเอียดโครงการ จากนัน้ผู้ ให้บริการด าเนินการซือ้แบบประกวดราคา 
และจดัท าแบบประกวดราคาที่ระบรุายละเอียดการให้บริการพร้อมทัง้ประมาณการต้นทนุเพื่อให้คณะกรรมการจดัซือ้จดั
จ้างของหน่วยงานพิจารณาคดัเลือกคณุสมบตัิของผู้ ให้บริการ โดยผู้ประกวดราคาจะต้องขึน้ทะเบียนเป็นผู้ ค้ากบัภาครัฐ
และต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ก าหนดใน TOR อาทิเช่น มลูค่าทนุจดทะเบียน ผลงานที่ผ่านมา เป็นต้น และต้องไม่
เป็นบคุคลที่อยู่ในรายช่ือผู้ทิง้งานของกรมบญัชีกลาง จากนัน้คณะกรรมการจะเชิญผู้ให้บริการท่ีมีคณุสมบตัิตามประกาศ
เข้าร่วมการประกวดราคาผา่นระบบการเสนอราคาทางอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Auction) ตามวนัเวลาที่ก าหนด และประกาศผล
การพิจารณาบนเว็บไซต์ของหนว่ยงาน 
 2.3 การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Bidding) : ในปี 2558 กรมบญัชีกลางได้พฒันาระบบการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ขึน้มาแทนที่ระบบการสอบราคาและการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เพื่อ
ปอ้งกนัการมีผลประโยชน์ร่วมกนัในการประมลูของภาคเอกชนท่ีเข้าร่วมประมลู โดยเร่ิมทดลองและบงัคบัใช้กับหนว่ยงาน
ราชการบางแห่งตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นมา ตามประกาศส านกันายกรัฐมนตรี เร่ืองแนวทางปฏิบตัิในการ
จดัหาพสัดดุ้วยวิธีตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Market) และด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ซึง่ระบบการ
ประกวดราคาดงักลา่ว ผู้ เข้าประกวดราคาจะต้องวางหลกัประกนัอิเล็กทรอนิกส์ และต้องประกวดราคาผ่านระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ของกรมบญัชีกลางเท่านัน้ตามวนัเวลาที่ก าหนด และมีการก าหนดให้ต้องพิจารณาคณุภาพ
การให้บริการควบคูก่บัราคาประมลู (Price Performance) ซึ่งแตกต่างจากระบบการประกวดราคา (E-Auction) ที่มีการ
พิจารณาด้านราคา (Price) เพียงอย่างเดียว และจะประกาศผลการพิจารณาผ่านระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
 
 



 

บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

 

สว่นที่ 1   หน้า 24 
 

กลยุทธ์การแข่งขัน  

 กลุ่มบริษัทมีการใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อใช้ในการรักษากลุ่มลูกค้าเดิม โดยการให้บริการที่มีคุณภาพ 
ประทบัใจ และมุง่สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้า ผนวกกบัการขยายตลาดสูก่ลุม่ลกูค้าเป้าหมายใหม่เพิ่มขึน้อย่าง
ตอ่เนื่อง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. กลยุทธ์ด้านการตลาด  กลุม่บริษัทมีการก าหนดกลยทุธ์ด้านการตลาดโดยแบ่งตามลกัษณะของลกูค้าแต่ละ
กลุม่ ดงันี ้

1.1 กลุม่ลกูค้าหนว่ยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ: นบัเป็นกลุม่ลกูค้าหลกัของกลุม่บริษัท เนื่องจากแนวโน้มของ
กลุม่ลกูค้าดงักล่าวมีการปรับนโยบายมาใช้บริการบริหารจดัการบุคลากรจากภายนอกองค์กร (MM) และบริการบริหาร
จัดการกระบวนการท างานทางธุรกิจ (BPO) มากขึน้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการให้บริการแก่
ประชาชน และช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งท าในสิ่งที่เป็นเป้าหมายหลัก  โดยกลุ่มบริษัทมีกลยุทธ์การด าเนินงานด้าน
การตลาดดงันี ้

 ศึกษาอัตราการว่างงานในแต่ละอาชีพของประเทศไทย  เพื่อมองหาโอกาสและเพิ่มยอดขายตลาดงาน
ให้บริการบริหารจดัการบคุลากร (MM) ในอาชีพที่มีศกัยภาพและการเติบโต เป็นที่ต้องการของหน่วยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ 

 ศกึษาและน าเสนอบริการเพื่อเพิ่มทางเลอืกในการด าเนินงานให้กบัหนว่ยงานราชการและรัฐวิสาหกิจแตล่ะ
หน่วยงาน เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานและแก้ไขปัญหาการด าเนินงานที่ล่าช้า โดยมีวตัถุประสงค์ให้ผู้ ใช้บริการได้รับการบริการที่มี
คณุภาพ และมีประสทิธิภาพด้วยความรวดเร็ว เพื่อสร้างความประทบัใจแก่ผู้มาใช้บริการ 

 ศึกษาและติดตามงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจแต่ละหน่วยงาน พร้อมทัง้
จดัท าโครงการประกวดราคาเพื่อน าเสนอการให้บริการและยื่นประมลูโครงการ 

 ติดตามการประชาสัมพันธ์งานจ้างบริการบริหารจัดการบุคลากร (MM) ของหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจของแตล่ะหนว่ยงานอยา่งใกล้ชิด 

 ให้ความส าคัญในการบริการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลกูค้า
ดงักลา่ว รวมทัง้มีการติดตอ่ลกูค้าอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอเพื่อทราบถึงปัญหาในการให้บริการ และน ามาใช้เป็น
ข้อมลูในการปรับปรุงการท างานเพื่อให้การบริการสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้เพิ่มขึน้ ซึ่ง
จะสง่ผลดีต่อโอกาสในการขยายธุรกิจของกลุม่บริษัทในอนาคต เนื่องจากการประกวดราคาในปัจจุบนัมี
การพิจารณาคณุภาพในการให้บริการเพิ่มขึน้ จากเดิมที่มีการให้ความส าคญัในด้านราคาค่าบริการเพียง
อยา่งเดียว 

1.2 กลุม่ลกูค้าเอกชน: กลุม่บริษัทเลง็เห็นโอกาสในการขยายธุรกิจบริการบริหารจดัการ แก่กลุม่ลกูค้าดงักลา่ว ที่
มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดยกลุม่บริษัทมีกลยทุธ์การด าเนินงานด้านการตลาดดงันี  ้

 ศึกษาอตัราการว่างงานในแต่ละอาชีพของประเทศไทย  เพื่อมองหาโอกาส และขยายตลาดงานบริการ
บริหารจดัการบคุลากร (MM) ในอาชีพท่ีมีศกัยภาพรองรับการเติบโตและเป็นท่ีต้องการของภาคเอกชน 
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 ขยายฐานลกูค้าโดยการแนะน าจากลกูค้าเดิมของกลุ่มบริษัท ตลอดจนศึกษา วางเป้าหมาย และจัดท า
แผนการตลาดและแผนการขาย เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุม่ลกูค้าเอกชนแต่ละกลุ่ม พร้อมทัง้ติดต่อลกูค้า
เพื่อน าเสนอบริการให้แก่กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 

 สร้างโอกาสในการให้บริการกบับริษัทตา่งๆ โดยการน าเสนอบริการให้แก่ลกูค้าโดยตรง โดยมุง่เน้นลกูค้าใน
ลกัษณะงานใกล้เคียงกบังานบริการท่ีปัจจุบนักลุม่บริษัทได้ให้บริการแก่ภาครัฐอยู่ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่
ให้แก่ลกูค้า โดยการน าเสนอจะมุ่งเน้นการท าความเข้าใจถึงรูปแบบการท างานของบริษัทลกูค้า และวาง
ระบบการจดัการอย่างครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานและแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน
ของแต่ละบริษัท  ตลอดจนการควบคุมงบประมาณ และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ มี
ความสามารถเฉพาะทางในการด าเนินงาน 

 จดัท าเว็บไซต์ของกลุม่บริษัทเพื่อเป็นการแนะน าข้อมลูเบือ้งต้นของกลุม่บริษัท และให้ข้อมลูเก่ียวกบับริการ
ของกลุม่บริษัทกบัลกูค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ (www.eastern-groups.com) 

2. กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ กลุม่บริษัทให้ความส าคญักบัการวางระบบการบริหารจดัการท่ีมุง่เน้นคณุภาพ
การให้บริการและการพฒันาระบบบริหารจดัการอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการควบคมุการให้บริการที่มีคุณภาพ สง่ผลให้
ลกูค้าเกิดความพงึพอใจในการใช้บริการ และกลุม่บริษัทสามารถรักษาฐานลกูค้าปัจจบุนัได้ รวมทัง้อาจได้รับโอกาสในการ
แนะน าจากลกูค้าเดิมไปยงัลกูค้าใหม่ ซึ่งจะช่วยขยายฐานลกูค้าและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่กลุม่บริษัทได้ในอนาคต 
โดยกลุม่บริษัทได้ตระหนกัและให้ความส าคญัต่อการบริหารจดัการเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างต่อเนื่อง 
ดงัจะเห็นได้จากการบริหารจดัการของบริษัทฯ ท่ีได้รับการรองรับคณุภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 อีกทัง้มี
การให้ลูกค้าประเมินผลการให้บริการของกลุ่มบริษัททุกครัง้ เพื่อน าไปใช้ปรับปรุงแก้ไขคุณภาพในการให้บริการและ
กระบวนการท างานของกลุม่บริษัท โดยมีเปา้หมายคือ การสร้างความพงึพอใจสูงสดุให้กบัลกูค้า  

3. กลยุทธ์ด้านบุคลากร เนื่องจากทรัพยากรด้านบคุลากรโดยเฉพาะพนกังานภายใต้การบริหารจดัการของกลุม่
บริษัท เป็นปัจจยัที่มีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งในการด าเนินธุรกิจบริการบริหารจดัการ (MS) เพราะการให้บริการของกลุม่
บริษัทจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ ก็ต่อเมื่อพนกังานซึ่งเป็นผู้ ให้บริการมีทกัษะและความสามารถในการท างานที่
สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้เป็นอยา่งดี ดงันัน้กลุม่บริษัทจึงให้ความส าคญัในการจดัฝึกอบรมพนกังาน 
ทัง้ในเร่ืองคุณภาพการให้บริการ ความปลอดภยัในการท างาน และวิธีการท างานให้เป็นไปตามเ ง่ือนไขที่ลกูค้าก าหนด  
ก่อนไปปฏิบตัิหน้าที่ให้กบัลกูค้าทกุครัง้ รวมทัง้ มีการฝึกอบรมพนกังาน เพื่อเสริมสร้างทกัษะและพฒันาความสามารถใน
การท างานของพนกังานอยา่งตอ่เนื่อง ตลอดจนมีการสือ่สารให้พนกังานทกุคนในองค์กรให้ตระหนกัถึงความส าคญัในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ให้ถกูต้อง ครบถ้วน และเพื่อประโยชน์สงูสดุของลกูค้าเป็นส าคญั นอกจากนัน้ ในการให้บริการลกูค้าแต่ละ
ราย กลุม่บริษัทจะมีผู้ท าหน้าที่ประสานงานกบัลกูค้าเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้อยา่งรวดเร็ว พร้อมทัง้ตรวจสอบการท างาน
ของพนกังานเป็นประจ าทกุวนั เพื่อสร้างคณุภาพในการให้บริการและความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า  

4. กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี กลุ่มบริษัทเช่ือมัน่ว่าการน าระบบการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ
รูปแบบต่างๆ สามารถช่วยสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่บริการท่ีกลุม่บริษัทน าเสนอแก่ลกูค้าได้ ด้วยลกัษณะลกูค้าสว่นใหญ่ของ
กลุม่บริษัทจะมีงานท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการประชาชน ซึ่งปริมาณงานมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึน้ตามการขยายตวัของ
ประชากรของประเทศ กลุม่บริษัทจึงมีการน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถบริการได้
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อย่างรวดเร็ว และมีความถกูต้องของข้อมูลเพิ่มขึน้ เช่น การจ้างโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมเฉพาะด้าน เพื่อใช้ในการ
ให้บริการจดหน่วยไฟฟ้าและอ่านมาตรประปาของกลุม่บริษัท การใช้ระบบ GPS ในการระบพุิกดัจุดติดตัง้มาตรวดัน า้เพื่อ
เพิ่มความคลอ่งตวัในการท างานของพนกังาน เป็นต้น ดงันัน้กลุม่บริษัทจึงได้น าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาประยกุต์ใช้ในการ
บริหารจดัการและการให้บริการกบัลกูค้าแตล่ะราย เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งเหมาะสม สง่ผลให้การ
บริหารจดัการและการท างานของกลุม่บริษัทเป็นไปอยา่งรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 

การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

 เนื่องจากธุรกิจบริการบริหารจดัการ จ าเป็นต้องพึ่งพาบคุลากรจ านวนมากในการให้บริการอย่างมีประสทิธิภาพ 
ดงันัน้กลุ่มบริษัทจึงมีช่องทางการสรรหาบุคลากรไว้หลายช่องทาง ได้แก่ การติดป้ายประกาศรับสมัครงาน , การเปิด 
รับสมคัรพนกังานทางเว็บไซต์ของกลุม่บริษัท และการลงประกาศหนงัสอืรับสมคัรงาน เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
จ านวนของพนกังานอยูเ่สมอ พร้อมทัง้ปอ้งกนัปัญหาการขาดแคลนพนกังานในการให้บริการของกลุม่บริษัท  

ด้วยกลุม่ลกูค้าเดิมของกลุม่บริษัท ซึง่ประกอบด้วย หนว่ยงานภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และองค์กรขนาดใหญ่ มกัจะ
มีการก าหนดเง่ือนไขค่าตอบแทนและสวสัดิการที่ดี รวมทัง้เปิดโอกาสให้พนกังานที่กลุ่มบริษัทส่งไปท างาน โดยเฉพาะ
พนกังานที่มีผลการปฏิบตัิงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ก าหนดนัน้ สามารถเข้ารับการสอบบรรจเุพื่อ
เป็นพนกังานประจ าได้ เมื่อหนว่ยงานนัน้ๆ มีต าแหนง่งานประจ าที่วา่ง สง่ผลให้กลุม่บริษัทต้องมีการจดัหาบคุลากรเข้ามา
ทดแทน แต่ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหารบคุลากรที่มีประสิทธิภาพและมีช่ือเสียงของกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะในเร่ือง
การดแูลพนกังาน ทัง้ในด้านคา่ตอบแทน, สวสัดิการ และการเตรียมความพร้อมให้แกพ่นกังานก่อนสง่เข้าท างานกบัองค์กร 
ของลกูค้า สง่ผลให้ตลอดระยะเวลาที่ผา่นมาบริษัทฯ ไมเ่คยประสบปัญหาในการสรรหาบคุลากรแตอ่ยา่งใด 

งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุม่บริษัทมีงานที่ยงัไม่ได้สง่มอบ ซึ่งคาดว่าจะรับรู้ในอนาคต โดยสามารถสรุปได้
ดงันี ้

      (หน่วย : ล้านบาท) 

ประเภทงาน 
มูลค่างาน การรับรู้รายได้ส่วนที่เหลือ1 

ตามสัญญา ยังไม่ได้รับรู้รายได้1 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
บริหารจดัการบคุลากร (MM) 1,502.290 733.430 663.586 57.094 12.750 
บริหารจดัการระบบงานธุรกิจ (BPO)2 113.779 77.110 46.037 21.731 9.342 
รวม 1,616.069 810.540 709.623 78.826 22.092 

หมายเหต ุ 1. มูลค่างานที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ และมูลค่าการรับรู้รายได้ส่วนที่ เหลือของแต่ละสัญญา อ้างอิงตามการรับรู้รายได้ ณ  
31 ธันวาคม 2559 

3. มลูคา่งานตามสญัญาของ BPO ค านวณจากจ านวนมิเตอร์ไฟฟา้หรือมาตรประปาตามที่ระบใุนสญัญา ซึง่เป็นตวัเลขประมาณการ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และการประปาส่วนภมิูภาค อย่างไรก็ดี ในการรับรู้รายได้จะค านวณจากจ านวน
มิเตอร์ไฟฟ้าหรือมาตรประปาที่บริษัทด าเนินการจดหน่วย-อ่านมาตรจริง ดังนัน้ มลูค่างานรวมในการท างานจริง จึงอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากมลูคา่งานรวมตามที่ระบใุนสญัญา 
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 ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (Engineering Service หรือ “EN”) 

ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (EN) ของกลุม่บริษัท ด าเนินการโดยบริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2540 และมีการพฒันาอย่าง

ต่อเนื่องจนสามารถให้บริการในลกัษณะของงานโครงการแบบครบวงจร (Turn-key Project) โดยกลุ่มบริษัทได้มีการ
ก าหนดขัน้ตอนในการบริหารงานโครงการ, ควบคุมคุณภาพ, ควบคุมงบประมาณโครงการที่ชัดเจน และมีการสื่อสาร
แผนการท างานให้พนกังานได้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกนั เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความพึง
พอใจของลูกค้า โดยในการให้บริการงานวิศวกรรมนัน้  กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการจ้างเหมาผู้ รับ เหมาช่วง 
(Subcontractors) พร้อมเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรเพื่อท างานติดตัง้ทัง้หมด ซึ่งได้แก่ งานก่อสร้างฐานราก, งานติดตัง้
โครงสร้างเสา และงานติดตัง้อุปกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารและควบคุมต้นทุนของโครงการได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ โดยมีวิศวกรของบริษัทฯ ที่มีความช านาญและประสบการณ์ในการท างานเป็นผู้ท าหน้าที่ควบคมุ ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของผู้ รับเหมาอย่างเข้มงวด และมีการว่าจ้างวิศวกรระดบัสามญัจากภายนอกซึ่งเป็นที่ยอมรับจาก
ลกูค้าเพื่อท าการออกแบบโครงสร้างฐานรากและโครงสร้างของเสาโทรคมนาคม 

ปัจจุบนัสามารถแบ่งการประกอบธุรกิจงานวิศวกรรมตามลกัษณะการให้บริการ ออกเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ 1) 
งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ (Electrical Power Engineering System หรือ “EE”) ซึ่งให้บริการงานส ารวจ, ออกแบบ พร้อม
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตัง้งานระบบไฟฟ้า และ 2) งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม (Telecommunication 
Engineering System หรือ “TL”) ให้บริการในการส ารวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติ ดตัง้สถานี
โทรคมนาคม ซึ่ง ปี 2559 กลุม่บริษัทมีสดัส่วนรายได้ของบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (EE) และระบบโทรคมนาคม 
(TL) ในสดัส่วนประมาณร้อยละ 28.74 และร้อยละ 13.15  ของรายได้รวม ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดลกัษณะการ
ให้บริการในแตล่ะธุรกิจดงันี ้

1) บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (Electrical Power Engineering System หรือ “EE”) 

กลุ่มบริษัทให้บริการติดตัง้และปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้า (Transmission Line System) ซึ่งเป็นระบบในการ
สง่ผ่านกระแสไฟฟ้าจากแหลง่ผลิตสู่สถานีไฟฟ้าย่อยในภมูิภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศ โดยมีระดบัแรงดนัไฟฟ้า 115 kV และ
ให้บริการติดตัง้และปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟา้ (Distribution Line System) ซึ่งเป็นระบบในการสง่ผ่านกระแสไฟฟ้าที่มี
ระดับแรงดัน 22 kV-33 kV จากสถานีไฟฟ้าย่อยในภูมิภาคต่างๆ ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือไปยังระบบแปลง
แรงดนัไฟฟา้เพื่อให้เป็นไฟฟา้แรงดนัต ่าที่มีระดบัแรงดนั 220 V - 380 V จากนัน้สง่ผา่นไปยงัผู้ ใช้ไฟฟ้ารายยอ่ยตามแหลง่
ชุมชนและที่อยู่อาศัย  โดยกลุ่มบริษัทสามารถให้บริการได้ทัง้ระบบสายส่งหรือจ าหน่ายไฟฟ้าบนดิน (Overhead 
Transmission & Distribution Line System) และระบบสายสง่หรือจ าหนา่ยไฟฟา้ใต้ดิน (Underground Transmission & 
Distribution Line System) รวมถึงการให้บริการงานระบบไฟฟา้สอ่งสว่าง, ระบบไฟฟา้ส าหรับภาคอตุสาหกรรม ไปจนถึง
ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โดยลูกค้าของกลุ่มบริษัท ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, โรงงานผลิต
พลงังานไฟฟ้า, โรงงานอตุสาหกรรม, สถานประกอบการ และโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่ต้องการติดตัง้ระบบสายสง่และ
ระบบจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้า เป็นต้น โดยกลุม่บริษัทให้บริการครอบคลมุตัง้แต่ให้ค าปรึกษา, ส ารวจออกแบบ พร้อมจดัหา
วสัดอุปุกรณ์, ติดตัง้ และทดสอบระบบไฟฟ้าก่อนการใช้งาน รวมทัง้ประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่ เก่ียวข้องใน
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การด าเนินงานตัง้แต่ขออนญุาตและติดต่อประสานงานระหว่างผู้ ว่าจ้างกับหน่วยงานราชการในการด าเนินงานจนแล้ว
เสร็จสามารถใช้กระแสไฟฟา้ได้โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพและประสบการณ์ในงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้  

แผนภาพแสดงโครงสร้างระบบสายส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

 

การให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (EE) ของกลุ่มบริษัท สามารถแบ่งออกเป็นประเภทงานต่างๆ ตาม
ลกัษณะการให้บริการได้ เป็น 3 ประเภท ดงันี ้

1.1 การออกแบบและติดตัง้ระบบสายส่งไฟฟ้าและระบบจ าหน่ายไฟฟ้าบนดิน (Overhead Transmission & 
Distribution Line System) 

กลุ่มบริษัทเป็นผู้ ให้บริการงาน ส ารวจออกแบบ พร้อมจัดหาวสัดุอุปกรณ์ และติดตัง้งานด้านระบบสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูงให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าระหว่างแหล่งผลิตไฟฟ้าไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยโดย
ให้บริการติดตัง้ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสงูพิกัดแรงดัน 115kV และให้บริการติดตัง้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงดัน 22kV – 
33kV และ 220V – 380V เพื่อสง่ผา่นกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟา้ยอ่ยไปสูเ่ขตชมุชนหรือพืน้ท่ีของลกูค้า เช่น นิคมโรงงาน
อุตสาหกรรม สถานประกอบการและที่พักอาศัย โดยวิธีปักเสาและพาดสายไฟฟ้าเหนือพืน้ดิน พร้อมติดตัง้อุปกรณ์
ประกอบส าหรับระบบสายสง่ อาทิ การติดตัง้สายลอ่ฟ้าและสายดิน อปุกรณ์ตดัตอนทางไฟฟ้าแรงสงู (SF6 Load break 
switch) หม้อแปลงไฟฟ้า (Distribution transformer) และการติดตัง้เครือข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสงและอปุกรณ์สื่อสาร
ป้องกันสายส่งไฟฟ้าแรงสงู (Teleprotection) ควบคู่กับระบบสายส่งหรือระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบสือ่สารของการไฟฟา้สว่นภมูิภาคที่ใช้ในการควบคมุระบบสายสง่หรือระบบจ าหนา่ยไฟฟา้ เป็นต้น 
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ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115kV ที่อยู่ระหว่างติดตัง้ 

 

ระบบสายส่ง 115kV และระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 22kV 

 

นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทยังให้บริการติดตัง้ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (Electrical lighting system) ส าหรับถนน
สาธารณะในพืน้ท่ีชุมชน สวนสาธารณะไปจนถึงระบบไฟสอ่งสว่างภายนอกอาคารในรูปแบบตา่งๆ อาทิ โคมไฟฟ้าเสาสงู 
โคมไฟถนนแบบก่ิงเดี่ยวและก่ิงคู่ โคมไฟสนาม โคมไฟประติมากรรมและโคมไฟหลอด LED ส าหรับองค์การบริหารสว่น
ท้องถ่ิน เทศบาล กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และผู้ใช้ไฟฟา้ทัว่ไป เป็นต้น 

ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
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1.2 การออกแบบและติดตัง้ระบบสายส่งไฟฟ้าและระบบจ าหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน (Underground Transmission 
& Distribution Line System) 

เนื่องจากนโยบายภาครัฐซึง่มีแนวคิดที่จะน าสายไฟฟา้ที่อยู่บนดินทัง้หมดลงสูใ่ต้ดิน เนื่องจากระบบไฟฟ้าใต้ดิน
นัน้จะสามารถส่งกระแสผ่านไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพกว่าระบบไฟฟ้าบนดินที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีฝนตก  
ลมกรรโชก หรือไฟฟ้าช๊อตและขดัข้องจากสตัว์ ต้นไม้ หรืออบุัติเหตไุด้ อีกทัง้ยงัสร้างความสวยงามทางภมูิทศัน์เพิ่มขึน้อีก
ด้วย ท าให้ปัจจบุนังานส ารวจออกแบบ พร้อมจดัหาวสัดอุปุกรณ์ และติดตัง้สายสง่ระบบจ าหนา่ยไฟฟา้ใต้พืน้ดนิมีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้ โดยจะเร่ิมจากกรุงเทพมหานครและสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญัในจงัหวดัต่างๆ ซึง่นบัเป็นโอกาสทางธุรกิจของกลุม่
บริษัทในการเป็นผู้ ให้บริการติดตัง้ระบบสายส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน รวมถึงการติดตัง้ระบบสายส่งลงใต้ดิน
บริเวณทางข้ามแยก ลอดแนวรางรถไฟหรือแนวถนน เป็นต้น อีกทัง้หากแนวการวางสายไฟฟ้าต้องผ่านแม่น า้ คลอง  
หรือแหลง่น า้ บริษัทยงัสามารถให้บริการติดตัง้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าใต้น า้ได้อีกด้วย ทัง้นี ้กลุม่บริษัทยงัสามารถให้บริการ
ติดตัง้เครือข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสงและอปุกรณ์สือ่สารปอ้งกนัสายสง่ไฟฟ้าแรงสงู (Teleprotection) ควบคูก่บัการติดตัง้
ระบบจ าหนา่ยไฟฟา้ใต้ดินดงักลา่วด้วย 

ระบบสายส่งไฟฟ้าและระบบจ าหน่ายไฟฟ้าใต้ดนิ 

 

1.3 การออกแบบและติดตัง้ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Interior Electrical Installation) 

กลุ่มบริษัทให้บริการออกแบบและติดตัง้ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารแบบครบ
วงจร เช่น ติดตัง้มิเตอร์วดัไฟฟ้า แผงจ่ายไฟฟ้า (MDB: Main Distribution Board) แผงจ่ายไฟฟ้าฉกุเฉิน (Emergency 
MDB) การติดตัง้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง และการวางระบบไฟฟ้าแสงสว่างทัว่ทัง้อาคาร โดยให้บริการครอบคลมุตัง้แต่
อาคารขนาดเล็กไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่  ได้แก่ บ้านพักอาศัยทั่วไป โครงการบ้านจัดสรร อาคารส านักงาน 
คอนโดมิเนยีม โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอตุสาหกรรม และ นิคมอตุสาหกรรม เป็นต้น 

ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
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2) บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม (Telecommunication Engineering System หรือ “TL”) 

ในช่วงหลายปีที่ผา่นมา ภาวะอตุสาหกรรมด้านสือ่สารและโทรคมนาคมมีการเติบโตอย่างมาก ซึง่เป็นผลมาจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาระบบการส่งสญัญาณจากการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบเสียง (Voice) เพียง
อยา่งเดียวเข้าสูร่ะบบการสื่อสารข้อมลูแบบดิจิทลั (Digital) ความเร็วสงูที่สามารถสง่ข้อมลูทัง้ในลกัษณะรูปแบบเสยีงและ
ในลกัษณะรูปแบบข้อมูล (Data) ผ่านระบบ 4G อย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลที่รวดเร็ว
ยิ่งขึน้ อีกทัง้มีการพฒันาแอพพลิเคชั่น (Application) ของโทรศพัท์สมาร์ทโฟน (“Smart Phone”) ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างมาก ท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มหนัมาใช้ Smart Phone อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อ
โอกาสทางธุรกิจแก่กลุ่มบริษัทในการเร่ิมให้บริการงานวิศวกรรมแก่ลกูค้าในกลุ่มโทรคมนาคมตัง้แต่ปี 2543 เป็นต้นมา 
โดยให้บริการทัง้การติดตัง้ระบบไฟฟา้ของสถานีโทรคมนาคม และการติดตัง้เสาสง่สญัญาณโทรคมนาคมเร่ือยมา 

ปัจจุบนั กลุม่บริษัทให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมครอบคลมุตัง้แต่การออกแบบ จดัหา และติดตัง้ 
เสาส่งสญัญาณโทรคมนาคม ภายใต้การควบคมุการท างานของผู้ รับเหมาจากวิศวกรที่มีความรู้ความช านาญของกลุ่ม
บริษัท ส่งผลให้กลุ่มบริษัทได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นผู้ ให้บริการด้านโทรคมนาคม ได้แก่ กลุ่มบริษัท  
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS), กลุม่บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ (DTAC), กลุม่บริษัททรู คอร์ปอเรชัน่ (TRUE), 
กลุ่มบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (CAT) และ กลุ่มบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) จ ากัด (TOT) รวมถึงลูกค้า 
ในกลุ่มผู้จดัจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม เช่น Huawei, Ericsson และ Alcatel เป็นต้น และปัจจุบนักลุ่มบริษัทมุ่งเน้น
การให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม (TL) ในเขตพืน้ท่ีภาคใต้และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นหลกั ส าหรับงาน
บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม สามารถแบง่ได้ตามลกัษณะการให้บริการ 3 ประเภท ดงันี  ้

2.1 บริการในการส ารวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตัง้เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม  
กลุม่บริษัทให้บริการในการสร้างสถานีฐาน และเสาสง่สญัญาณโทรคมนาคมแบบครบวงจร โดยมีการให้บริการ

ครอบคลมุตัง้แต ่

 การส ารวจพืน้ที่ติดตัง้ ทัง้การส ารวจลกัษณะผิวดินส าหรับติดตัง้เสาส่งสญัญาณโทรคมนาคมบน
พืน้ดิน (Greenfield) และการส ารวจความแข็งแรงอาคารส าหรับตดิตัง้เสาสง่สญัญาณโทรคมนาคมบน
อาคาร (Rooftop)  

 การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในท้องถ่ินเพื่อด าเนินการขออนุญาตติดตัง้เสาส่งสัญญาณ
โทรคมนาคม 

 การออกแบบงานวิศวกรรมโยธา ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการติดตัง้เสาสง่สญัญาณโทรคมนาคม และการ
ออกแบบฐานรากของเสาสง่สญัญาณโทรคมนาคมแตล่ะประเภท ให้เหมาะสมกบัสภาพภมูิศาสตร์และ
ความต้องการของลกูค้า  

 การจดัหาวสัดอุปุกรณ์, การก่อสร้างและติดตัง้เสาสง่สญัญาณโทรคมนาคมในสว่นของงานวิศวกรรม
โยธา ตัง้แตก่ารปรับพืน้ที่ติดตัง้, การสร้างฐานราก, การติดตัง้เสาสง่สญัญาณโทรคมนาคมให้พร้อมใน
การติดตัง้อุปกรณ์ส่งสัญญาณสื่อสาร, การติดตัง้อุปกรณ์ในการตรวจสอบและควบคุม ทัง้ระบบ 
Wireless ระบบ Server และติดตัง้ Switch Boards เป็นต้น  
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 การวางระบบสาธารณูปโภค ตัง้แต่การติดตัง้ระบบไฟฟ้าส าหรับสถานีฐาน ไปจนถึงการติดตัง้รัว้
ล้อมรอบพืน้ท่ีสถานีฐาน และดแูลความเรียบร้อยของบริเวณโดยรอบสถานีฐาน ภายหลงัการติดตัง้เสา
สง่สญัญาณโทรคมนาคมเรียบร้อย 

ในทุกขัน้ตอนการท างานดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยวิศวกรของกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามแบบ
ก่อสร้างติดตัง้ และถกูต้องตามหลกัวิศวกรรม ตลอดจนมาตรฐานความปลอดภยัที่เก่ียวข้อง โดยกลุม่บริษัทใช้การจ้าง
เหมาสว่นงานสร้างและติดตัง้ให้แก่ผู้ รับเหมา 

ทัง้นี ้ส าหรับการให้บริการดังกล่าวข้างต้นของกลุ่มบริษัทนัน้ สามารถแบ่งออกได้ตามลกัษณะของเสาส่ง
สญัญาณโทรคมนาคม ดงันี ้  

2.2 การส ารวจ, ออกแบบ และติดตัง้เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมประเภทตดิตัง้บนพืน้ดิน (Greenfield) 

 กลุ่มบริษัทให้บริการส ารวจออกแบบเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม (“Tower”) ประเภทติดตัง้บนพืน้ดิน 
(Greenfield) โดยการเข้าส ารวจพืน้ที่ติดตัง้ ด าเนินการเจาะส ารวจความหนาแน่นของดินเพื่อออกแบบชนิดฐานรากให้
เหมาะสมตามลกัษณะของแต่ละพืน้ที่ ตลอดจนติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการเพื่อด าเนินการขออนญุาตติดตัง้ 
รวมทัง้จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อด าเนินการติดตัง้ เพื่อให้สถานีโทรคมนาคมมีความพร้อมในการให้บริการ โดยเสา
โทรคมนาคมประเภทติดตัง้บนพืน้ดิน (Greenfield) สามารถแบง่ตามประเภทของเสาโทรคมนาคมได้ดงัตอ่ไปนี ้

 Self-supporting Tower – เป็นเสาโครงเหล็กถกัแบ่งเป็นประเภทโครงเหล็กสามเหลี่ยม หรือโครง
เหล็กสี่เหลี่ยม, มีความแข็งแรงสงู สามารถทนแรงลมพายแุละรองรับน า้หนกัอปุกรณ์ได้มากกว่า
เสาประเภทอื่นโดยไมต้่องใช้สายยดึโยงท าให้เหมาะส าหรับมีพืน้ท่ีติดตัง้แบบจ ากดั โดยเสาที่กลุม่
บริษัทให้บริการติดตัง้นัน้มีความสงูของเสาตัง้แต ่37.00 เมตร ถึง 60.00 เมตร 

เสาประเภท Self-support Tower 

 

 
 Guyed Mast Tower – เป็นเสาโครงสร้างเหลก็สามเหลีย่มที่ต้องใช้สลิงดึงยึดโยงกบัฐานรากเพื่อ

เพิ่มความแข็งแรง จึงต้องใช้พืน้ท่ีในการติดตัง้เป็นบริเวณกว้างกวา่เสาชนิดอื่น แตเ่ป็นเสาชนิดที่มี
น า้หนักเบาและใช้ปริมาณเหล็กน้อยกว่าเสาประเภท Self-supporting Tower โดยเสาที่กลุ่ม
บริษัทให้บริการติดตัง้นัน้มีความสงูของเสาตัง้แต ่12.00 เมตร ถึง 60.00 เมตร 
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เสาประเภท Guyed Mast Tower 

 
 

2.3 การส ารวจ ออกแบบเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม ประเภทติดตัง้บนอาคาร (Rooftop) 

 กลุม่บริษัทให้บริการ ส ารวจ ออกแบบ เสาสง่สญัญาณ ประเภทติดตัง้บนอาคาร (Rooftop) โดยการเข้าส ารวจ
พืน้ที่ติดตัง้ และด าเนินการส ารวจความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร เพื่อออกแบบการติดตัง้ให้เหมาะสมในแต่ละพืน้ที่ 
ตลอดจนติดตอ่ประสานงานหนว่ยงานราชการเพื่อด าเนินการขออนญุาตติดตัง้  รวมทัง้จดัหาวสัดอุปุกรณ์เพื่อด าเนินการ
ติดตัง้ เพื่อให้เสาสง่สญัญาณโทรคมนาคมมีความพร้อมในการให้บริการ โดยเสาสง่สญัญาณโทรคมนาคมประเภทติดตัง้
บนอาคาร (Rooftop) สามารถแบง่ตามประเภทของเสาโทรคมนาคมได้ดงัตอ่ไปนี ้

 Pole – เป็นเสาแกนเดี่ยวซึ่งออกแบบส าหรับใช้ติดตัง้บนอาคาร โดยมีขาค า้ยนัสว่นฐานเพื่อเพิ่ม
ความแข็งแรงในการติดตัง้และยดึกบัโครงสร้างของอาคาร โดยเสาที่กลุม่บริษัทให้บริการติดตัง้นัน้
มีความสงูของเสาตัง้แต ่3.50 เมตร ถึง 9.50 เมตร ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของพืน้ท่ี 

เสาประเภท Pole 

 
 

 Guyed Steel Pole – เป็นเสาโครงสร้างเหล็กสามเหลี่ยมที่ต้องใช้สลิงดึงยึดโยงกับโครงสร้าง
อาคารเพื่อเพิ่มความแข็งแรง เป็นเสาชนิดที่มีน า้หนกัเบา สามารถรองรับการติดตัง้อุปกรณ์ได้ดี 
แต่ต้องใช้พืน้ที่ในการติดตัง้เป็นบริเวณกว้างกวา่เสาชนิดอื่น โดยเสาที่กลุม่บริษัทให้บริการติดตัง้
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นัน้มีความสงูของเสาตัง้แต ่3.50 เมตร ถึง 14.00 เมตร  ขึน้อยูก่บัพืน้ท่ีที่ใช้ในการติดตัง้และความ
กว้างของพืน้ท่ีในการยดึโยก 

เสาประเภท Guyed Steel Pole 

 
 

2.4 บริการปรับปรุงเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม รวมทัง้รือ้ถอนและขนย้ายอุปกรณ์โทรคมนาคม 
นอกเหนือจากการให้บริการในการส ารวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาวสัดุอปุกรณ์ และติดตัง้เสาส่งสญัญาณของ

สถานีโทรคมนาคมแล้ว กลุ่มบริษัทยงัมีการให้บริการในการปรับปรุง (Upgrade) เสาสง่สญัญาณโทรคมนาคมและการ
ติดตัง้อปุกรณ์สง่สญัญาณให้มีประสทิธิภาพเพื่อรองรับระบบ 3G และระบบ 4G มากยิ่งขึน้ โดยลกูค้าหลกัจะเป็นบริษัทใน
กลุม่ผู้จดัจ าหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคม ได้แก่ Huawei, Ericsson และ Alcatel เป็นต้น นอกจากนีก้ลุม่บริษัทยงัให้บริการ
ในการรือ้ถอนและขนย้ายอปุกรณ์โทรคมนาคมแก่ลกูค้า เพื่อไปติดตัง้ยงัท าเลที่ตัง้ใหม่ที่เหมาะสมเพื่อการสง่สญัญาณมี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

การให้บริการปรับปรุงเสาโทรคมนาคม 

 
 

2.5 บริการติดตัง้อุปกรณ์ระบบชุมสายโครงข่ายสื่อสารและติดตัง้สายเคเบิลใยแก้วน าแสง(Fiber Optic) 
กลุม่บริษัทให้บริการส ารวจ ออกแบบ จดัหาและติดตัง้อปุกรณ์ระบบชุมสายโครงข่ายสื่อสาร ได้แก่  อปุกรณ์ส่ง

คลืน่สญัญาณแบบมลัติเพล็กซ์ (Wavelength Division Multiplexing : WDM), อปุกรณ์เครือขา่ยสง่สญัญาณความเร็วสงู 
(Synchronous Digital Hierarchy : SDH) และอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลความเร็วสูง (Asynchronous Transfer Mode : 
ATM) เป็นต้น นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทยังให้บริการในการติดตัง้สายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) และสายน า
สญัญาณ (Copper) รวมถึงอปุกรณ์อื่นๆ เพื่อเช่ือมโครงขา่ยในระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพตามความต้องการของ
ลกูค้า ภายใต้การควบคมุดแูลของทีมงานวิศวกรที่มีความช านาญและมีประสบการณ์ในระบบสือ่สารโทรคมนาคม 
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การให้บริการตดิตัง้อุปกรณ์ระบบชุมสายโครงข่ายสื่อสารและติดตัง้สายเคเบลิใยแก้วน าแสง 

 

ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

ปัจจุบนัโครงสร้างอตุสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทยประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) 
เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าและเป็นผู้ รับซือ้ไฟฟา้จากโรงไฟฟา้เอกชนหรือรับซือ้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ  เพื่อจ าหนา่ยไฟฟ้าผ่านระบบ
สง่ไฟฟา้ (Transmission) ให้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) และการไฟฟา้สว่นภมูิภาค (“กฟภ.”) เพื่อจ าหนา่ยไฟฟา้ต่อ
ให้กบัผู้ ใช้ไฟฟ้าทัว่ประเทศ โดยการไฟฟ้านครหลวงจะรับผิดชอบการจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ ใช้ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร , 
นนทบรีุ และสมทุรปราการ สว่นการไฟฟา้สว่นภมูิภาคจ าหนา่ยไฟฟา้ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟา้ในจงัหวดัอื่นๆ นอกจากนีผู้้ผลติไฟฟ้า
เอกชนบางรายยงัสามารถจ าหนา่ยไฟฟา้ให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมได้โดยตรง ส าหรับการจ าหนา่ยไฟฟา้ให้กบัผู้ใช้ไฟฟา้นัน้ 
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นเจ้าของสถานีไฟฟ้า , ระบบสายสง่ (Transmission Line System), 
ระบบจ าหน่าย (Distribution Line System),  หม้อแปลง,  ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต ่าและเคร่ืองวัดหน่วยไฟฟ้า  
(มิเตอร์ไฟฟา้) เทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ผลิตไฟฟ้า
กฟผ.
IPP
SPP

ตา่งประเทศ

ผู้จ าหน่าย

กฟน.

กฟภ.

ผู้บริโภค
ผู้ใช้ไฟฟา้เขตนครหลวง

ผู้ใช้ไฟฟา้สว่นภมูิภาค

ลกูค้าตรง กฟผ.
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ตารางแสดงก าลงัการผลติไฟฟา้ / ความต้องการใช้ไฟฟา้ / การจ าหนา่ยพลงังานไฟฟา้และรายได้ประชาชาต ิ
ของประเทศไทย ปี 2540 – 2557 

ก าลงัการผลติไฟฟา้และความต้องการใช้ไฟฟา้ของ
ประเทศไทย 

การจ าหนา่ยพลงังานไฟฟา้และรายได้ประชาชาติ 

 
 

ข้อมลู : ศนูย์ข้อมลูสถิติการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

ที่ผ่านมาตัง้แต่ปี 2540 จนถึงปี  2557 ปริมาณก าลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยมีเพียงพอต่อปริมาณความ
ต้องการใช้มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 ก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวมของประเทศเท่ากบั 34,668.03 เมกะวตัต์  สงูกว่า
ความต้องการไฟฟา้สงูสดุที่ 26,942.10 เมกะวตัต์ ซึง่เชือ้เพลิงหลกัที่ใช้ในการผลติไฟฟา้ของไทยคือ ก๊าซธรรมชาติคิดเป็น
ร้อยละ 64 ของเชือ้เพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าทัง้หมด รองลงมา ได้แก่ ถ่านหินร้อยละ 20 พลงังานหมุนเวียนร้อยละ 8 และ
เชือ้เพลงิอื่นร้อยละ 8 ของเชือ้เพลงิที่ใช้ผลติไฟฟา้ทัง้หมด 

ในปี 2557 ประเทศไทยมีการจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 173,603.81 ล้านกิโลวตัต์ชั่วโมง เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง
เฉลี่ยร้อยละ 3.92 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเมื่อพิจารณาจากการเติบโต
ของรายได้ประชาติ (GDP) ที่เพิ่มขึน้อยา่งต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 3.47 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผา่นมาเช่นกนั เนื่องจากพลงังาน
ไฟฟา้นบัเป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคลื่อนและด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคต่างๆ และยงัมีบทบาทส าคญัต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชนนัน่เอง  

แนวโน้มของอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย 

ปัจจยัที่สง่ผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศเพิ่มขึน้นัน้ มาจากการเติบโตและการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
ภายในประเทศ โดยเป็นผลมาจากความต้องการใช้ไฟฟ้าทัง้ในการผลิตของภาคอตุสาหกรรมที่ขยายตวัตามปริมาณการ
ส่งออกและการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนที่มีแนวโน้มการปรับตัวดีขึน้ภายหลงัจากสถานการณ์ด้าน
การเมืองมีความชดัเจนและครัวเรือนมีรายได้อยูใ่นเกณฑ์ที่ดีขึน้จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทัง้อตัราเงิน
เฟ้อและราคาน า้มันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มความเช่ือมั่นในการลงทุนของภาคเอกชน ดังนัน้ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของทุกกลุ่มเศรษฐกิจจึงมีแนวโน้มขยายตัวเป็นอย่างมาก  ทัง้ภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานด้านระบบไฟฟ้า ที่จ าเป็นต้องวางแผนบริหารจัดการระบบ
สาธารณปูโภคพืน้ฐานด้านระบบไฟฟา้ให้เพียงพอและทนัตอ่การขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต   
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ปัจจุบันรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานทัง้ระยะสัน้และระยะยาวส าหรับการพฒันาระบบ
สาธารณปูโภคพืน้ฐานด้านระบบไฟฟ้าทัง้ประเทศ เพื่อรองรับการขยายตวัด้านการลงทนุของภาครัฐและภาคเอกชน และ
การเปิดประเทศเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อผลกัดนัให้เกิดการเคลือ่นย้ายทนุสูป่ระเทศก าลงัพฒันา  ท า
ให้เกิดการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานและพลงังาน รวมถึงแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าและบริการที่เก่ียวเนื่องเพิ่มขึน้  ซึง่สามารถ
สรุปได้ดงันี ้  

แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579  (Thailand Power Development Plan : 
PDP2015) 

แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558–2579 (PDP-2015) เป็นกรอบการพฒันาพลงังานของ
ไทยในระยะเวลา 20 ปี มีการประมาณการการใช้พลงังานไฟฟ้าในอนาคตและแผนการสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้
งานดงักล่าว โดยค านึงถึงทัง้ความเพียงพอและราคาของการไฟฟ้า นอกจากนีย้งัเป็นการวางแผนให้สอดคล้องกับแผน
อนุรักษ์พลงังานซึ่งมีเป้าหมายเพื่อประหยดัและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังาน และแผนพฒันาพลงังานทดแทนและ
พลงังานทางเลือก ซึ่งตัง้เป้าการกระจายแหลง่เชือ้เพลิงเพื่อใช้พลงังานทดแทนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึน้  โดย
ใจความส าคญัของแผน PDP 2015 สรุปได้ดงันี ้
 
การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าและแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าตามแผน PDP2015 จะพิจารณาให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ  โครงการลงทนุของภาครัฐขนาดใหญ่ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต  รวมถึงผล
ของแผนอนรัุกษ์พลงังานและแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก โดยในช่วงปี 2558-2579 ความต้องการ
พลงังานไฟฟ้ารวมสทุธิของประเทศมีอตัราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 2.67 ต่อปี สง่ผลให้ความต้องการพลงังานไฟฟ้ารวม
สทุธิ (Energy) และพลงัไฟฟ้าสูงสดุสทุธิ (Peak) ในปี 2579 ของประเทศไทยมีค่าประมาณ 326,119 ล้านหน่วย และ 
49,655 เมกะวตัต์ ตามล าดบั 

แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015)  ได้ประมาณการก าลงัการผลิต
ไฟฟา้รวมสทุธิเมื่อสิน้สดุแผนในปลายปี 2579 เทา่กบั 70,335 เมกะวตัต์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

- ก าลงัผลติไฟฟา้ ณ ธนัวาคม 2557      37,612  เมกะวตัต์ 
- ก าลงัผลติไฟฟา้ใหมใ่นช่วงปี 2558 – 2579     57,459  เมกะวตัต์ 
- ก าลงัผลติไฟฟา้ที่ปลดออกจากระบบในช่วงปี 2558 – 2579 (24,736)  เมกะวตัต์ 
- รวมก าลงัผลติไฟฟา้ทัง้สิน้  ณ สิน้ปี  2579     70,335  เมกะวตัต์ 

เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึน้ ดงันัน้แผน PDP 2015 จึงได้วางแผนเพิ่มก าลงัการผลิตไฟฟ้าในปี 
2579   รวมเท่ากับ 57,459 เมกะวตัต์ จากปัจจุบนัมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 37,612 เมกะวตัต์ เพื่อให้ก าลงัการผลิต
ไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 70,335 เมกะวัตต์ โดยระดับการผลิตตามแผนนีจ้ะส่งผลให้มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าส ารองอยู่ในเกณ ฑ์
มาตรฐานที่ร้อยละ 15 ในปี 2579 นอกจากนีย้งัเห็นควรให้กระจายแหลง่พลงังานในการผลติไฟฟ้าให้มีความหลากหลาย
มากขึน้ โดยก๊าซธรรมชาติมีสดัสว่นลดลงจากร้อยละ 64 เหลือร้อยละ 37 ของเชือ้เพลิงที่ใช้ทัง้หมด และเพิ่มสดัสว่นของ
การใช้เชือ้เพลิงถ่านหิน การน าเข้าไฟฟ้า พลงังานน า้จากต่างประเทศ และพลงังานทดแทนแบบต่างๆ ซึ่งเชือ้เพลิงทัง้ 3 
อยา่งนีจ้ะมีสดัสว่นเพิ่มขึน้จาก ร้อยละ 33 เป็นร้อยละ 56 ของเชือ้เพลิงทัง้หมด ซึง่สอดคล้องกบัแผนพลงังานทดแทนและ
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พลงังานทางเลอืก (AEDP) ที่ตัง้เปา้ในการใช้พลงังานทดแทนร้อยละ 20 ของการผลติไฟฟา้ในปี 2579 พร้อมทัง้การขยาย
ระบบสง่ไฟฟ้าและระบบจ าหน่ายไฟฟา้ของกฟผ. กฟภ. และกฟน. ให้รองรับการสง่เสริมพลงังานทดแทน ตลอดจนพฒันา
ระบบ Smart Grid เพื่อช่วยเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทน 
ตารางแสดงสดัสว่นการใช้เชือ้เพลงิในการผลติไฟฟา้ตามแผน PDP 2015 
 

ประเภทเชือ้เพลิง 
ณ ปี 2557 

ประมาณร้อยละ 
ณ ปี 2569 

ประมาณร้อยละ 
ณ ปี 2579 

ประมาณร้อยละ 
ซือ้ไฟฟา้พลงัน า้ตา่งประเทศ 7 10 – 15 15 – 20 
ถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด (รวมลิกไนต์) 20 20 – 25 20 – 25 
พลงังานหมนุเวียน (รวมพลงัน า้) 8 10 – 20 15 – 20 
ก๊าซธรรมชาติ 64 45 – 50 30 – 40 
นิวเคลียร์ - - 0 – 5 
ดีเซล / น า้มนัเตา  1 - - 

แผนพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า 

 จากการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าและการพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึน้ดงักลา่วข้างต้นตามแผน 
PDP 2015 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมีโครงการและแผนงานพฒันาระบบสง่ไฟฟา้ เพื่อรองรับการ
ขยายพืน้ที่การให้บริการและตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึน้ในอนาคต  เพื่อปรับปรุงระบบสายสง่ไฟฟ้าที่
เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เพื่อรองรับการเช่ือมต่อของระบบไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าและการเช่ือมโยงระหว่างประเทศ 
และเพื่อรองรับการพฒันาระบบโครงขา่ยไฟฟ้าสมาร์ทกริด เป็นต้น โดยเป็นโครงการและแผนงานที่กฟผ. ได้รับอนมุตัิจาก
คณะรัฐมนตรีและอยูร่ะหว่างการก่อสร้างจ านวน 13 โครงการ และเป็นโครงการและแผนงานท่ีกฟผ. มีแผนการศึกษาเพื่อ
ขออนมุตัิอีกจ านวน 19 โครงการ ที่มีพืน้ท่ีกระจายอยูท่ัว่ทกุภมูิภาคของประเทศไทย    

แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 

การไฟฟา้นครหลวง (“กฟน”) มีโครงการเปลีย่นระบบสายไฟฟา้บนดินเป็นสายไฟฟา้ใต้ดนิ ปัจจบุนัด าเนินการน า
สายไฟฟา้ลงใต้ดินแล้วทัง้สิน้เป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เงินลงทนุรวม  2,200  ล้านบาท และอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ
อีกเป็นระยะทาง 53.3 กิโลเมตร วงเงินลงทุนรวม 15,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงมากยิ่งขึน้ 
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าในพืน้ที่เศรษฐกิจที่มีความส าคัญได้อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ  ลดปัญหาไฟฟ้าตก -ดับ  
ลดอบุตัิเหตแุละภยัธรรมชาติ ตลอดจนช่วยปรับปรุงทศันียภาพของกรุงเทพมหานคร   

ในปี 2558 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการน าสายไฟฟา้ลงใต้ดินเพิ่มเติมอีก โดยมอบหมายให้  กฟน. เป็น
ผู้ด าเนินการน าสายไฟฟ้าในอากาศบริเวณพืน้ที่กรุงเทพมหานครและศนูย์กลางธุรกิจที่ส าคญัลงสูใ่ต้ดิน ภายใต้งบลงทนุ
ทัง้สิน้ 143,092 ล้านบาท รวมทัง้หมด 79 เส้นทาง ระยะทางรวม 261.6 กิโลเมตร   

นอกจากนัน้ในปี 2559  ภาครัฐโดยกระทรวงมหาดไทยได้เร่งด าเนินการน าระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร
โทรคมนาคมแบบสายอากาศเป็นระบบสายใต้ดิน  โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือการด าเนิน
โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าและสายสื่อสารโทรคมนาคมแบบสายอากาศเป็นระบบสายใต้ดิน โดยประกอบด้วยหลาย
หนว่ยงาน  เช่น  การไฟฟา้นครหลวง (กฟน.),  คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม
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แห่งชาติ (กสทช.),  บริษัท  ทีโอที  จ ากดั (มหาชน),  กรุงเทพมหานคร และส านกังานต ารวจแห่งชาติ  เพื่อรองรับการเป็น
มหานครแห่งอาเซียน  ซึ่งมีขอบเขตประกอบด้วย  โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินบริเวณ 
จิตรลดา,  ปทุมวนั,  พญาไท,  นนทรี,  พระราม 3 และรัชดาภิเษก – พระราม 9  รวมระยะทาง 127.3 กิโลเมตร  วงเงิน
ลงทนุ  48,717 ล้านบาท  โดยเป็นโครงการลงทนุระยะยาว 10 ปี (2559 – 2568)         

แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) มีโครงการลงทุนที่ส าคัญตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ  ฉบบัท่ี 10-11  (ในสว่นของโครงการท่ีมีเงินลงทนุเกินกวา่ 1,000 ล้านบาท) ดงันี ้  

 โครงการ 
ระยะเวลา 
(ปี พ.ศ.) 

เงนิลงทุน 
(ล้านบาท) 

1 โครงการพฒันาระบบสง่และจ าหน่าย  ระยะที่ 1  ทัว่ประเทศ 2558 – 2566 51,950 
2 โครงการพฒันาระบบไฟฟา้ในเมืองใหญ่  ระยะที่ 1  พืน้ที่เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร 12 แหง่ 2558 – 2564 26,900 
3 โครงการเปลี่ยนแรงดนัไฟฟ้าในพืน้ที่ภาคใต้จาก 33 เควี  เป็น  22 เควี  ระยะที่ 1  จงัหวดัระนอง   

พงังา  ภเูก็ต   
2558 – 2563 5,910 

4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบศนูย์สัง่การจา่ยไฟ (คปศ.) 2557 – 2561 4,530 
5 แผนพฒันาศนูย์วิเคราะห์และแก้ปัญหาไฟฟา้ขดัข้อง   ทัว่ประเทศ 2557 – 2561 1,045 
6 แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟา้รองรับผู้ผลิตไฟฟา้ขนาดเล็กมากจากพลงัหมนุเวียน ทัว่ประเทศ 2557 – 2561 2,700 
7 โครงการขยายเขตไฟฟา้ให้พืน้ที่ท ากินทางการเกษตร  ระยะที่ 2   ทัว่ประเทศ 2557 – 2561 2,030 
8 โครงการขยายเขตไฟฟา้ให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม ่ ทัว่ประเทศ 2557 – 2560 3,700 
9 โครงการพฒันาระบบผลิตไฟฟา้ด้วยทุง่กงัหนัลมในพืน้ที่ภาคใต้ 2558 – 2561 1,200 

ที่มา : แผนพฒันาระบบไฟฟา้  การไฟฟา้สว่นภมิูภาค 
 

แผนการลงทุนของภาครัฐ และภาคเอกชน 

ในปี 2558 ที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยต้องเผชิญกบัปัจจยัลบหลายด้าน  โดยเฉพาะเศรษฐกิจของ
ประเทศคูค้่าที่ชะลอตวัและปัจจยัเชิงโครงสร้างที่สะสมมาเช่น  ความไมต่อ่เนื่องของการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  ภาคเอกชนมีการลงทนุวิจยัและพฒันาในระดบัต ่า   สง่ผลให้ความสามารถในการแข่งขนัลดลง
และมีส่วนท าให้การส่งออกของไทยหดตวัอย่างต่อเนื่อง  ดงันัน้ภาครัฐจึงมีบทบาทส าคญัที่จะช่วยพยุงและขบัเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ  โดยได้ทยอยออกมาตรการต่างๆ ซึง่สามารถแบง่ออกได้เป็น 3 มาตรการ ดงันี ้ 

1. มาตรการเยียวยาให้แก่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ   เช่น  การให้เงินอุดหนุนหรือสินเช่ือแก่กลุ่ม
เกษตรกรและการให้สนิเช่ืออตัราดอกเบีย้ต ่าแก่กลุม่ธุรกิจขนาดเลก็ (SMEs)  เป็นต้น 

2. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อมุง่หวงัให้เม็ดเงินเข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจได้โดยเร็วผา่น 2 ช่องทาง  คือ   

2.1 ช่องทางการใช้จ่ายโดยตรงของภาครัฐ  ทัง้การเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีให้เข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจตัง้แตไ่ตรมาสแรกของปีงบประมาณและการเพิ่มเม็ดเงินผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ
เช่น การลงทนุซอ่มสร้างอาคารหน่วยงานของรัฐ   การลงทนุในระบบจดัการน า้และการขนสง่ทางถนน  
และการสนบัสนนุสนิเช่ือผา่นกองทนุหมูบ้่าน  เป็นต้น 
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2.2 ช่องทางการจูงใจให้เอกชนใช้จ่าย  อาทิเช่น  มาตรการกระตุ้นภาคอสงัหาริมทรัพย์  และมาตรการ
สนบัสนนุการลงทนุภาคเอกชนผา่น BOI  เป็นต้น 

3. มาตรการยกระดบัศกัยภาพ  เพื่อสนบัสนนุการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว  โดยเฉพาะการลงทนุ
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการสนบัสนนุการลงทนุของภาคเอกชน  ประกอบด้วย 3 สว่น  ดงันี ้

3.1 การลงทนุของภาครัฐ  เน้นการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนสง่  เนื่องจากมีผลเช่ือมโยง
ต่อภาคเศรษฐกิจอื่นๆ สงู  ช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื น้ที่ที่เส้นทาง
คมนาคมผ่าน  โดยเฉพาะการเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านแนวตะวันออก – ตะวันตก  ของ
ภมูิภาคลุม่แม่น า้โขง  ซึ่งภาครัฐได้จดัท าแผนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย ปี 
2558-2565 เพื่อเป็นกรอบการลงทุนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่งในอนาคต  มีวงเงิน
ลงทนุรวมจ านวน 1.91  ล้านล้านบาท  และมีแผนการปฏิบตัิการด้านคมนาคมขนสง่ระยะเร่งดว่น พ.ศ. 
2559 (Action Plan)  ในกรอบวงเงินรวม 1.79 ล้านล้านบาท  เพื่อสร้างความชดัเจนและความต่อเนื่อง
ของแผนการลงทนุ 

3.2 การร่วมลงทนุกบัเอกชนในโครงการด้านโครงสร้างพืน้ฐานตา่งๆ โดยภาครัฐได้ประกาศแผนยทุธศาสตร์
การให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 – 2562  คาดวา่จะมีมลูคา่การลงทนุรวมประมาณ  
1.41 ล้านล้านบาท  พร้อมทัง้มีมาตรการเร่งรัดเพื่อลดระยะเวลาในการพิจารณาอนมุตัิให้เอกชนเข้าร่วม
ทนุจากเดิม  25 เดือน  เหลอืเพียง 9  เดือน  ซึง่จะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัธุรกิจและสามารถดงึดดู
การลงทนุของภาคเอกชนเพิ่มขึน้ได้ 

3.3 มาตรการสนบัสนนุให้เอกชนลงทนุในด้านการวิจยัและพฒันา และการลงทนุขยายก าลงัการผลติสินค้า
ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสงูขึน้  โดยภาครัฐมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกผ่านมาตรการต่างๆ อาทิเช่น  
การน าค่าใช้จ่ายด้านวิจยัและพฒันามาหกัลดหยอ่นภาษีได้ 3 เทา่   การลดอปุสรรคในการด าเนินธุรกิจ  
และการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการลงทนุให้แก่อุตสาหกรรมเป้าหมาย  ผ่านนโยบายหลกั 3 ด้าน  ได้แก่  
นโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone)  นโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษใน
รูปแบบคลสัเตอร์ (Super Cluster)  และนโยบายสาขาการผลิตที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม ่
(New Growth Engine)  เป็นต้น   

ในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนโดยรวมในปี  2558  มีการปรับตวัเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากปี 2557 โดยดชันีการ
ลงทนุของภาคเอกชนในปี 2558 มีค่าเท่ากบั 125.3 เพิ่มขึน้จาก 123.6  ในปี 2557 และในช่วงเดือนมกราคม – มิถนุายน 
2559  ดชันีการลงทนุของภาคเอกชนเทา่กบั  125.2  โดยมีปริมาณการจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ภายในประเทศในปี  
2558 เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 9.24  จากปี  2557  และในช่วงเดือนมกราคม – มิถนุายน 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.55  จาก
ช่วงเดียวกันของปี 2558   ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขมูลค่าเงินลงทุนในโรงงานที่ได้รับอนุญาตจัดตัง้โดยกระทรวง  
อตุสาหกรรม (รวมกรมโรงงานอตุสาหกรรมอตุสาหกรรมจงัหวดัและสว่นปกครองท้องถ่ิน) ที่เพิ่มขึน้จาก  375,695.70 ล้าน
บาท  ในปี  2557 เป็น  396,700.90 ล้านบาท  ในปี 2558  และในช่วงเดือนมกราคม – มิถนุายน 2559  มีมลูคา่รวมทัง้สิน้  
136,698.90 ล้านบาท  

ขณะที่ในปี 2558  คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  ได้อนมุตัิส่งเสริมการลงทุนในกิจการทัง้สิน้ 2,237 
ราย คิดเป็นมูลค่ารวม 809,380 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปี 2557  ที่สง่เสริมการลงทนุในกิจการทัง้สิน้  1,662 ราย คิดเป็น
มลูคา่รวม  729,400 ล้านบาท  และในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2559  คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI)  ได้
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อนมุตัิสง่เสริมการลงทนุในกิจการทัง้สิน้ 652 ราย คิดเป็นมลูค่ารวม 160,580 ล้านบาท  ส าหรับแนวโน้มปี 2559 คาดว่า 
การลงทนุภาคเอกชนจะขยายตวัเพิ่มขึน้จากปี 2558 เนื่องจากอปุสงค์ในประเทศและตา่งประเทศนา่จะปรับตวัเพิ่มขึน้ตาม
การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก  

จากภาพรวมทางเศรษฐกิจและการลงทนุทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนที่มีแนวโน้มขยายตวัและเติบโตเพิ่มขึน้นัน้  
ยอ่มสะท้อนถึงความต้องการใช้ไฟฟา้ที่เพิ่มขึน้ของประเทศด้วย   

แผนการพัฒนาระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) กระทรวงพลงังาน ได้จดัท าแผนงานพฒันาระบบไฟฟ้าในภาพรวม
ของประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยก าหนดกรอบแนวทางจัดท านโยบายและ
แผนงานพฒันาระบบไฟฟา้ร่วมกนัทัง้ 3 การไฟฟา้ ได้แก่ การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการ
ไฟฟา้สว่นภมูิภาค ดงันี ้   

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต วางแผนก่อสร้างและปรับปรุงระบบสง่ไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ซึ่งเป็นระบบหลกัในการสง่จ่าย
ไฟฟา้ของประเทศ โครงการพฒันาและปรับปรุงระบบสง่ไฟฟ้าทัว่ทกุภมูิภาคของประเทศ เพื่อเสริมความมัน่คงระบบไฟฟ้า 
รองรับความต้องการไฟฟา้ที่เพิ่มสงูขึน้ และรองรับโครงขา่ยไฟฟา้อาเซียน ก าหนดแล้วเสร็จภายในปี 2566    

การไฟฟา้นครหลวง วางแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟา้อากาศเป็นสายไฟฟา้ใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานคร
แหง่อาเซียน ระยะทางรวมประมาณ 261.6 กิโลเมตร ด าเนินการในปี 2557-2566    

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค วางแผนท าโครงการพฒันาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะแรก เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสงูขึน้จากการเติบโตของระบบเศรษฐกิจบริเวณเขตชายแดนจากการ
จดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกมีจ านวน 6 พืน้ที่  ได้แก่  อ.แมส่อด จ.ตาก, อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว, อ.คลอง
ใหญ่ จ.ตราด, อ.เมือง จ.มกุดาหาร, อ.สะเดา จ.สงขลา และ อ.เมือง จ.หนองคาย   
 จากภาพรวมของอตุสาหกรรมและแนวโน้มของอตุสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย รวมทัง้แผนพฒันาก าลงัการ
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP2015), แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน, 
แผนการพฒันาระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค, แผนการขยายลงทนุของภาคเอกชนและภาครัฐบาล และแผนการ
พฒันาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กลา่วมาข้างต้น จะเห็นวา่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และภาคเอกชน  ได้ให้ความส าคัญกับการจัดการด้านพลังงานในส่วนของการผลิตไฟฟ้าให้มีการกระจายชนิดของ
เชือ้เพลิง เพื่อลดความเสี่ยงด้านการจดัหา ความผนัผวนทางด้านราคาและลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการส่งเสริมผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนและพลงังานทางเลือก โดยเฉพาะการพฒันาเชือ้เพลิงชีวภาพและชีวมวล สง่เสริมพลงังาน
หมุนเวียนทุกรูปแบบทัง้ ลม  แสงอาทิตย์ พลงัน า้ ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล ขยะ และการใช้พลงังานที่ให้ความส าคัญต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมทัง้การพัฒนาพลงังานที่สะอาดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจก ซึ่งการด าเนินการดงักลา่วจะเป็นที่มาของการเพิ่มการลงทนุของทัง้ภาคเอกชนและภาครัฐบาล ท่ีสะท้อนถึงการ
ขยายตวัในงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล รวมถึงการลงทนุด้านโรงไฟฟ้าที่ใช้พลงังานทดแทน
และพลงังานหมนุเวียน ท าให้มีการขยายตวัเพิ่มขึน้ของตลาดงานระบบสายสง่ไฟฟา้ สถานีไฟฟา้ยอ่ย รวมถึงงานก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ส่งผลให้บริษัทที่ด าเนินธุรกิจให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า อาทิเช่น 
ให้บริการงานติดตัง้และปรับปรุงระบบสายสง่ไฟฟ้า งานระบบจ าหนา่ยไฟฟ้าทัง้ระบบบนดินและระบบเคเบิลไฟฟ้าใต้ดิน 
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รวมถึงงานระบบไฟฟ้าสอ่งสว่าง ระบบไฟฟ้าอตุสาหกรรมและภายในอาคาร เป็นต้น มีโอกาสที่จะขยายการด าเนินธุรกิจ 
เพื่อเพิ่มการเติบโตของรายได้และผลก าไรได้ในระยะยาว     

อุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

ปัจจุบนัมลูค่าตลาดการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทยเติบโตขึน้มากกว่า 1.5 เท่า ในช่วงระยะเวลา 9 ปี  
ตัง้แตปี่  2550 - 2558  โดยเพิ่มขึน้จาก 335,117 ล้านบาท  เป็น 561,418 ล้านบาท (ที่มา : ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (“สวทช”)) และยงัมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากยิ่งขึน้ไปอีกในอนาคต  โดยส านกังานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ได้วิเคราะห์ว่าธุรกิจโทรศพัท์บ้านมีแนวโน้ม
ลดลงอยา่งรวดเร็วและตอ่เนื่องตามพฤตกิรรมของผู้บริโภคที่หนัมาใช้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีแทนโดยเฉพาะผู้ใช้บริการใน
ต่างจงัหวดัหรือตามชนบท ดงัจะเห็นได้จากที่มีผู้ ใช้โทรศพัท์บ้าน 7.2 ล้านราย ในปี 2549  ลดลงเหลือ  5.4 ล้านราย ใน 
ไตรมาส 3 ปี 2558 ขณะที่ธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนที่และธุรกิจอินเตอร์เน็ต (Internet) ความเร็วสงูกลายเป็นตลาดหลกัของ
ระบบโทรคมนาคม ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตที่สงูขึน้ในทิศทางเดียวกัน   โดยโทรศพัท์เคลื่อนที่ในปี 2549 มีจ านวน 40.1 
ล้านราย เพิ่มขึน้เป็น 97.1 ล้านราย ในปี 2557 และ 83.1 ล้านราย ในไตรมาส 3 ปี 2558 สว่นธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สงู มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึน้จาก 11.4 ล้านราย ในปี 2549 เป็น  38.9 ล้านราย ในไตรมาส 3 ปี 2558 

 
กราฟแสดงผู้ใช้งานในตลาดโทรคมนาคมของประเทศไทย (หน่วย : ล้านราย) 

  
ข้อมลู : ศนูย์ข้อมลูและวิจยัเศรษฐกิจโทรคมนาคม ส านกัวิชาการและจดัการทรัพยากรโทรคมนาคม ส านกังาน กสทช. 

ในอนาคตระบบ  4G  จะเป็นตวัขบัเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทลัและจะช่วยผลกัดนัให้มีการปรับเปลี่ยนทัง้เศรษฐกิจ
และอตุสาหกรรมไอซีทีของประเทศไทย  การใช้จ่ายด้านบริการโทรคมนาคมของประเทศจะได้รับแรงหนนุมาจากปริมาณ
การใช้งานด้านข้อมลู (Data) ที่เพิ่มขึน้ โดยคาดวา่ในปี 2559 จะมีอตัราการเติบโตร้อยละ 6.5 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 6.2 ในปี 
2558  การให้บริการเชิงพาณิชย์ส าหรับเครือข่าย 4G  ถือเป็นจุดหักเหที่ส าคัญต่ออัตราการเติบโตไม่เพียงแต่ 
ธุรกิจโทรคมนาคมเท่านัน้แต่ยงัรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย   เนื่องจากอตัราการรับส่งข้อมลูที่รวดเร็วของระบบ  
4G  จะมีสว่นช่วยในการเพิ่มผลผลติ, สร้างนวตักรรม และก่อให้เกิดการพฒันาบริการใหมร่วมถึงการมีธุรกิจใหม่ๆ  เกิดขึน้   

ส่วนแบ่งการตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย  

ในปี 2558  กสทช. ได้ประมาณการว่า ผู้ ได้รับใบอนญุาตในเครือข่ายของกลุม่บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
(AIS) มีสว่นแบ่งตลาด (ซึง่ค านวณจากจ านวนผู้ ใช้บริการ)  คิดเป็นร้อยละ  45.56 ของตลาดโดยรวม, ผู้ ได้รับใบอนญุาต
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ในเครือข่ายของกลุ่มบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 29.56 ของตลาดโดยรวม,  
ผู้ได้รับใบอนญุาตในเครือข่ายของกลุม่บริษัททรู คอร์ปอเรชัน่ (TRUE) มีสว่นแบ่งตลาดร้อยละ 22.14 ของตลาดโดยรวม, 
ผู้ ได้รับใบอนญุาตในเครือข่ายของกลุม่บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (CAT) มีสว่นแบ่งตลาดร้อยละ 1.82  ของตลาด
โดยรวม และผู้ ได้รับใบอนุญาตในเครือข่ายของกลุ่มบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) จ ากัด และผู้ประกอบการที่เป็นผู้
ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที่บนโครงข่ายเสมือน (Mobile Virtual Network Operators : MVNOs) มีสว่นแบ่งตลาดร้อยละ 
0.92  ของตลาดโดยรวม 
 

ประมาณการส่วนแบ่งการตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ปี 2558 

 
ข้อมลู : ศนูย์ข้อมลูและวิจยัเศรษฐกิจโทรคมนาคม ส านกัวิชาการและจดัการทรัพยากรโทรคมนาคม ส านกังาน กสทช. 

 
การประมูลใบอนุญาตระบบ 4G 

ปัจจุบันเทคโนโลยีของโทรศพัท์เคลื่อนที่ที่ใช้อยู่ในประเทศไทยอยู่ระหว่างการก้าวขึน้สู่ยุค 3G และ 4G โดย  
กสทช. ได้เปิดประมลูใบอนญุาตระบบ 4G บนยา่นความถ่ี 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ (“MHz”) และยา่นความถ่ี 900 MHz  เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว   โดยผู้ที่ชนะการประมลูใบอนญุาตย่านความถ่ี  900 MHz คือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั 
และบริษัท ทรู มฟู เอช ยนูิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั  ซึง่มีการก าหนดเง่ือนไขให้ผู้ที่ชนะการประมลูจะต้องด าเนินการ
ให้เครือข่ายมีความครอบคลมุจ านวนประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของประชากรภายใน 4 ปี  และครอบคลมุจ านวน
ประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนประชากรภายใน 8 ปี  นบัจากวนัท่ีได้รับใบอนญุาต  สว่นผู้ที่ชนะการประมลู
ใบอนุญาตย่านความถ่ี 1800 MHz คือ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด และบริษัท แอดวานซ์  
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั  ซึ่งมีการก าหนดเง่ือนไขให้ผู้ที่ชนะประมลูต้องด าเนินการให้เครือข่ายมีความครอบคลมุจ านวน
ประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจ านวนประชากรภายใน 4 ปี  และครอบคลมุจ านวนประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนประชากรภายใน 8 ปี  ดงันัน้ผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ชนะการประมูลจะต้องเตรียมการพัฒนาความ
ครอบคลมุของพืน้ที่ให้บริการ (Coverage) และประสิทธิภาพของโครงข่าย (Efficiency) ด้วยการเพิ่มจ านวนสถานีฐาน 
และเปลี่ยนอุปกรณ์โทรคมนาคมให้ทนัสมยัหรือเพิ่มอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อใ ห้
เป็นไปตามเง่ือนไขของใบอนญุาตและเพื่อรักษาสว่นแบง่การตลาดของตน 
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แผนการลงทุนของผู้ให้บริการโทรคมนาคมด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

จากแนวโน้มการขยายตัวของผู้ ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้บริการอินเตอร์เน็ตดังกล่าวข้างต้น  
ประกอบกับการประมูลใบอนุญาตระบบ 4G บนย่านความถ่ี 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ (“MHz”) และย่านความถ่ี 900 MHz   
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนัน้ จะส่งผลให้ผู้ประกอบการที่มีสิทธิในโครงข่ายขยายการลงทุนในพืน้ที่การให้บริการมากยิ่งขึน้   
โดยผู้ ให้บริการโทรคมนาคมด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมีผู้ประกอบรายใหญ่จ านวน 3 ราย ได้แก่ กลุ่มบริษัทแอดวานซ์  
อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS), กลุม่บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ (DTAC) และกลุม่บริษัททรู คอร์ปอเรชัน่ (TRUE) ตา่งต้อง
เร่งลงทุนพัฒนาโครงข่ายเพื่อรองรับเทคโนโลยี 4G โดยสามารถสรุปแผนการลงทุนของแต่ละกลุ่มผู้ ให้บริการได้ดังนี  ้ 
(ที่มา : จากเอกสารเผยแพร่และข้อมลูการประชาสมัพนัธ์ของแตล่ะบริษัท) 

กลุ่ม AIS 
หลงัจากที่ได้รับใบอนญุาตใช้คลืน่ความถ่ี 900 MHz และ 1800 MHz จากกสทช. กลุม่  AIS ได้ประกาศเร่งการ

ขยายเครือขา่ยโดยใช้เงินลงทนุไปแล้วกวา่  14,000 ล้านบาท  มีจ านวนสถานีฐานเพิ่มเป็น  14,000 แหง่  ครอบคลมุพืน้ที่  
77  จงัหวดัทัว่ประเทศ  และมีโครงขา่ยเคเบิลใยแก้วน าแสงที่ยาวกวา่  150,000 กิโลเมตร  ที่มีผู้ ใช้งานแล้วกว่า 2.6 ล้าน
ครัวเรือน  และตัง้เป้าหมายที่จะเพิ่มพืน้ที่ให้บริการครอบคลมุ  6.5 ล้านครัวเรือนภายในสิน้ปี 2559   ทัง้นี ้กลุ่ม  AIS  
ยงัคงมีแผนการลงทนุอย่างต่อเนื่องโดยภายในปี 2559 จะติดตัง้สถานีฐาน 3G คลื่น 2100 MHz มากกว่า 27,000 แห่ง 
และมีงบประมาณลงทนุอีก 20,000 ล้านบาท เพื่อเสริมระบบ 3G  คลืน่ 2100 MHz ให้มากขึน้ และมีงบประมาณลงทนุใน
การขยายระบบ 4G อีกจ านวน 20,000 ล้านบาท 

กลุ่ม TRUE 
ภายหลงัจากที่ได้รับมอบใบอนญุาตใช้คลื่นความถ่ี 900 MHz และ 1800 MHz กลุม่ TRUE จะเป็นผู้ให้บริการที่

มีจ านวนเครือข่ายที่ให้บริการมากที่สดุในขณะนีภ้ายใต้คลื่นความถ่ีย่าน 850 MHz,  900 MHz,  1800 MHz  และ 2100 
MHz โดยวางแผนที่จะใช้งบประมาณลงทุนไว้ประมาณ 57,000 ล้านบาท  เพื่อลงทุนติดตัง้เครือข่ายดงักล่าวภายใน
ระยะเวลา 3 ปี 2559 - 2561 โดยแบ่งเป็นการลงทนุในปี  2559  จ านวน 36,000 ล้านบาท  เพื่อติดตัง้เครือข่ายบนคลื่น
ความถ่ี 900 MHz  จ านวน  16,000 สถานี  และภายใน 3 ปีจะมีเครือขา่ยให้บริการ  30,000 สถานี   

สว่นคลื่นความถ่ี 1800 MHz  และ 2100 MHz  ที่ให้บริการทัง้โทรศพัท์เคลื่อนที่ระบบ 3G และ 4G  กลุม่ทรูมี
แผนที่จะเพิ่มสถานีอีก  3,000  สถานี  ให้รวมเป็น  25,000 สถานี  ขณะที่คลื่นความถ่ี 850 MHz  ที่เปิดให้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนที่ระบบ 3G  จะมีเครือข่ายรวมทัง้สิน้ 16,000 สถานี  ภายในสิน้ปี 2559  ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มทรูมีพืน้ที่
ให้บริการครอบคลมุประชากรถึงร้อยละ 90        

กลุ่ม DTAC 
กลุม่ DTAC เป็นผู้ประกอบการท่ีไม่ได้รับใบอนญุาตจากการประมลูใบอนญุาตระบบ 4G บนย่านความถ่ี 1800  

เมกะเฮิร์ตซ์ (“MHz”) และย่านความถ่ี 900 MHz แต่ยงัคงมีแผนการลงทนุอย่างต่อเนื่องรวม 3 ปี (2559 - 2561) จ านวน  
70,000 ล้านบาท  โดยวางแผนงบลงทุนในปี 2559 จ านวนประมาณ 20,000 ล้านบาท เพื่อเร่งขยายโครงข่ายการ
ให้บริการ บนคลื่นความถ่ี 1800 MHz  และ 2100 MHz เดิมที่มีอยู่โดยจะขยายสถานีฐานเพิ่มขึน้เป็น 6,000 สถานีฐาน  
จากเดิมที่มีอยู่ 2,000 สถานีฐาน รวมทัง้การพัฒนาสถานีฐานของการให้บริการระบบ 3G  ที่มีอยู่แล้ว และขยายเพิ่ม
โครงข่ายบริการ 4G บนคลื่น 1800 MHz ให้ครอบคลมุพืน้ที่ 77 จงัหวดั   และขยายเพิ่มพืน้ที่การให้บริการ 4G บนคลื่น
ความถ่ี 2100 MHz ให้ครอบคลมุทัว่ทัง้ 878 อ าเภอ  ทัว่ประเทศภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559  
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จากแผนการลงทุนของผู้ ให้บริการโทรคมนาคมด้านโทรศัพท์ เคลื่อนที่ดังกล่าวข้างต้นทัง้ 3 ราย โดยเฉพาะ
แผนการลงทุนสร้างโครงข่ายสญัญาณเพิ่มขึน้เพื่อขยายพืน้ที่การให้บริการเพื่อให้ครอบคลมุพืน้ที่ตามข้อก าหนดของ
เง่ือนไขที่ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถ่ีจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนด ประกอบกบัสภาวะการแข่งขนัของ
ธุรกิจโทรคมนาคมของกลุม่ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีซึง่จะต้องมีการปรับปรุงและพฒันาคณุภาพหรือประสิทธิภาพการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการให้บริการ รวมทัง้อาจจะมีการโยกย้ายหรือการสร้างเสาโทรคมนาคมทดแทน
เสาเก่าที่เสือ่มสภาพลงนัน้ ล้วนเป็นปัจจยัที่สง่ผลดีต่อบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม อาทิ
เช่น งานส ารวจออกแบบพร้อมจดัหาวสัดอุปุกรณ์, งานด้านติดตัง้ระบบไฟฟ้าและติดตัง้เสาของสถานีโทรคมนาคม, งาน
ปรับปรุงเสาโทรคมนาคมรวมทัง้การรือ้ถอนและขนย้ายอุปกรณ์โทรคมนาคม และบริการติดตัง้อุปกรณ์ระบบชุมสาย
โครงขา่ยสือ่สารและระบบ Fiber Optic เป็นต้น สง่ผลให้กลุม่บริษัทมีโอกาสที่จะขยายการด าเนินธุรกิจได้อยา่งตอ่เนื่องใน
อนาคต 
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย (“แผนการพัฒนาฯ”) 

ภาครัฐได้มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งเป็นการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทลัมาผลกัดนัให้เ กิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด ารงชีวิตด้าน
เศรษฐกิจและสงัคม ท่ีน าไปสูก่ารใช้ให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาเองได้ ตลอดจนสามารถสร้างให้เกิดนวตักรรม โดยมี
เป้าหมายของแผนการพฒันาฯ เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถทางการแข่งขนัด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดย
อาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร เป็นเคร่ืองมือหรือกลไกหลกัในการขบัเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้าง
โอกาสอยา่งเทา่เทียมกนั โดยการสร้างสงัคมคณุภาพและคณุภาพชีวิตที่ดีให้กบัประชาชนทกุกลุม่ บนพืน้ฐานท่ีประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อพฒันาทุนมนุษย์ส าหรับโลกยุคดิจิทลั โดยการให้ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างชาญฉลาดและมีความรับผิดชอบ และเพื่อเปลี่ยนกระบวนทศัน์การท างานและบริการ
ภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีอย่างสมบูรณ์แบบ ที่ทันสมัย มั่นคงและปลอดภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถให้บริการแก่
ประชาชนได้อยา่งโปร่งใสและมีประสทิธิภาพ      

  เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลั  จ าเป็นต้องให้ความส าคญักบั
การก าหนดกรอบยทุธศาสตร์การพฒันา 6 ยทุธศาสตร์  ดงันี ้ 

1. การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการสือ่สารดิจิทลั (Hard infrastructure) ประกอบด้วย โครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, โทรคมนาคม และการแพร่ภาพกระจายเสยีง ท่ีมีความทนัสมยั, ครอบคลมุทกุ
พืน้ที่และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อรองรับการติดต่อสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
สารสนเทศ 

2. การสร้างความเช่ือมั่นในการใช้งานเทคโนโลยีดิ จิทัล (Soft infrastructure) จะต้องอาศัยมาตรฐาน
กฎหมาย  กฎระเบียบ และกติกา ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์สากล เพื่ออ านวยความ
สะดวก สร้างความเช่ือมัน่ คุ้มครองความมัน่คงปลอดภยัและสทิธิให้แก่ผู้ใช้งานในทกุภาคสว่น  

3. การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล (Service infrastructure) คือ การจัดให้มีชุดข้อมูลและระบบบริการ
พืน้ฐานที่มีมาตรฐาน สามารถแลกเปลี่ยนเช่ือมโยง และใช้งานร่วมกันได้ระหว่างหน่วยงานโดยไม่จ ากัด
การใช้งานเฉพาะในภาครัฐ ภาคเอกชนสามารถสร้างบริการตอ่ยอดบนฐานข้อมลูเปิดของภาครัฐได้  
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4. การขบัเคลือ่นเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Economy Acceleration) คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ  
พร้อมกบัเพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินธุรกิจตลอดจนการแขง่ขนัเชิงธุรกิจในระยะยาว  

5. การพัฒนาสังคมดิจิทัล (Digital Society) คือ การให้บริการต่างๆ  ของภาครัฐ ที่ประชาชนทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ ด้อยโอกาส  ผู้สงูอายุและคนพิการ  สามารถเข้าถึงได้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั  โดยมีการ
รวบรวมและแปลงข้อมูลองค์ความรู้ระดบัประเทศและระดบัท้องถ่ินให้อยู่ในรูปแบบดิจิทลั   ที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึน้ 

6. การพัฒนาก าลังคนดิจิทัล (Digital Workforce)  คือ  การสร้างและพัฒนาบุคลากรวัยท างานให้มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ  รวมถึงการ
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความรู้ความสามารถและความ
เช่ียวชาญระดบัมาตรฐานสากล  เพื่อรองรับการพฒันาประเทศตอ่ไป  

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคม 

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินว่าปัจจุบันธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าส าหรับหน่วยงานราชการ  
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  ในประเทศไทยมีผู้ ให้บริการประมาณ 200-300 ราย อย่างไรก็ตาม ส าหรับผู้ประกอบการที่
ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าภูมิภาคซึ่งเป็นลกูค้าหลกัในงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าของกลุม่บริษัท มี
ประมาณ 20 ราย มีสภาพการแขง่ขนัไมรุ่นแรงนกั เนื่องจากการไฟฟ้ามีการขยายงานอยา่งตอ่เนื่อง  โดยสามารถแบง่กลุม่
ผู้ ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าออกเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ กลุ่มที่ 1 ผู้ ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้ารายใหญ่  
ได้แก่กลุ่มผู้ ให้บริการซึ่งมีผลงานได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ,  มีประวตัิการท างานกบัหน่วยงานมานาน,  มีผลงานหลาย
โครงการ, สามารถส่งมอบงานได้ตรงตามก าหนดเวลา , มีความสามารถในการรับงานได้หลากหลาย เช่น สามารถ
ให้บริการได้ทัง้การติดตัง้ระบบจ าหนา่ยไฟฟา้ที่ระดบัแรงดนั 22 kV-33 kV และการติดตัง้ระบบสายสง่ไฟฟา้แรงสงูที่ระดบั
แรงดนั 115 kV ขึน้ไป และมีวงเงินทนุหมนุเวียนที่เพียงพอส าหรับการรับงานที่มีมูลค่างานที่สงูได้ โดยผู้ประกอบการใน
กลุม่นีจ้ะสามารถเข้าร่วมประมลูงานโครงการต่างๆ ได้ในระดบัมลูคา่งานตัง้แต่ประมาณ 300 ล้านบาทขึน้ไป ซึง่ผู้บริหาร
ของกลุม่บริษัทประเมินวา่ผู้ประกอบการในกลุม่นีม้ีจ านวนประมาณ 10 ราย รวมถึงกลุม่บริษัทด้วย กลุม่ที่ 2 ผู้ให้บริการ
งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้ารายกลาง  ได้แก่กลุม่ผู้ ให้บริการซึ่งมีเงินทนุหมุนเวียนน้อยกว่า จึงเข้าร่วมประมูลงานโครงการ
ต่าง ๆ ได้ในระดบัมูลค่างานประมาณ 100-300 ล้านบาท และไม่สามารถให้บริการได้หลากหลายเท่ากบัผู้ประกอบการ
รายใหญ่ เช่น ไม่สามารถรับงานการติดตัง้ระบบสายสง่ไฟฟ้าแรงสงูที่ระดบัแรงดนั 115 kV ซึง่มกัมีมลูค่าโครงการสงูกว่า
งานติดตัง้ระบบจ าหนา่ยไฟฟา้แรงดนั 22 kV-33kV ได้ ผู้บริหารของกลุม่บริษัทประเมินวา่ผู้ประกอบการในกลุม่นีม้ีจ านวน
ประมาณ 5 ราย และกลุม่ที่ 3 ผู้ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้รายเลก็ ได้แก่กลุม่ผู้ประกอบการซึง่มีความสามารถเข้า
ร่วมประมูลงานโครงการต่าง ๆ ได้ในระดับมูลค่างานที่ต ่ากว่า 100 ล้านบาท  ผู้ บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินว่า
ผู้ประกอบการในกลุม่นีม้ีจ านวนประมาณ 5 ราย  

ในส่วนของธุรกิจให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมนัน้ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินว่าสภาพการ
แข่งขนัไม่รุนแรงเนื่องจากตลาดของผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยมีขนาดใหญ่และหลากหลาย เนื่องจากมี
ผู้ประกอบการท่ีให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีที่มีคลืน่ความถ่ีเป็นของตวัเองมีเป็นจ านวนถึง 6 ราย โดยจดัเป็นผู้ประกอบการ
รายใหญ่ 3 รายคือ กลุม่ AIS กลุม่ TRUE และกลุม่ DTAC ซึง่แต่ละรายจะมีการก าหนดทะเบียนผู้ ค้า (Vendor List)  ของ
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ผู้ให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมที่มีประวตัิการท างานและมีผลการท างานที่มีประสิทธิภาพ ซึง่ผู้ให้บริการงาน
วิศวกรรมระบบโทรคมนาคมที่จะเข้าไปอยู่ในทะเบียนผู้ ค้าดังกล่าวได้ จะต้องเร่ิมต้นจากการเข้าเป็นผู้ รับเหมาช่วง  
(Subcontractor)  ของบริษัทท่ีอยูใ่นทะเบียนผู้ ค้าก่อน  เพื่อแสดงผลงานให้เป็นท่ียอมรับซึง่จะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร  
ผู้บริหารของบริษัทประเมินว่ามีผู้ประกอบการท่ีอยู่ในทะเบียนผู้ ค้าของกลุม่ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่รายใหญ่ดงักลา่ว
ประมาณ 15-20 ราย ส าหรับในปัจจุบนับริษัทฯ ถือเป็นผู้ให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมที่มีอยูใ่นทะเบียนผู้ ค้า 
(Vendor List) ของผู้ประกอบการโทรศพัท์เคลื่อนที่รายใหญ่ทัง้ 3 ราย ซึ่งได้แก่ กลุ่ม AIS, กลุ่ม TRUE และกลุ่ม DTAC  
โดยได้รับงานจากผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีดงักลา่วอยา่งตอ่เนื่อง  

 
ลักษณะลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า  

ลกูค้าของกลุม่งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ สามารถจ าแนกได้ 2 กลุม่ยอ่ย ได้แก่  
1. ลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ :  ลกูค้าหลกัของกลุม่บริษัทเป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 

อนัได้แก่ การไฟฟา้สว่นภมูิภาคสว่นกลาง และการไฟฟา้สว่นภมูิภาคทัง้ 12 เขต ซึ่งจะมีการจดัซือ้จดัจ้างแยกกนั
ในแตล่ะเขต เนื่องจากงานวิศวกรรมงานระบบไฟฟา้สว่นใหญ่เก่ียวข้องกบัการส ารวจออกแบบ พร้อมจดัหาวสัดุ
อปุกรณ์ และติดตัง้งานระบบสายสง่ไฟฟ้า และระบบจ าหน่ายไฟฟ้าหลกัภายในประเทศ นอกจากนี ้บริษัทจะมี
การติดตัง้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น กองทพับก , หน่วยงานเทศบาล, หน่วยงาน
ปกครองสว่นท้องถ่ิน และสถานศกึษาของรัฐ เป็นต้น 

2. ลูกค้าเอกชน : กลุ่มบริษัทมีการให้บริการส ารวจออกแบบ พร้อมจดัหาวสัดุอปุกรณ์ ติดตัง้ และเป็นที่ปรึกษา
ส าหรับงานระบบไฟฟ้าภายในอาคารส านกังาน, โรงงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ ตลอดจนงานเช่ือมต่อ 
สายสง่ไฟฟา้ของบริษัทเอกชนท่ีประกอบธุรกิจพลงังานทดแทนเข้าสูร่ะบบจ าหนา่ยไฟฟา้ของภาครัฐ 

กลุ่มงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม  
ลกูค้าของกลุม่งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม สามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุม่ยอ่ย ได้แก่  

1. กลุม่ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม (Operators) : กลุม่ลกูค้าหลกัของกลุม่บริษัท ได้แก่ ผู้ประกอบการท่ีให้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนที่หรืออินเตอร์เน็ต ซึ่งมีความต้องการขยายเครือข่ายสญัญาณของตนเองให้ครอบคลมุพืน้ที่ใน
การให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่หรืออินเตอร์เน็ตของตนให้กว้างขวางขึน้ หรือเพื่อรองรับปริมาณการใช้งานที่
เพิ่มขึน้ของผู้ บริโภค รวมทัง้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณโดยการอัพเกรด (Upgrade) เพิ่มอุปกรณ์
โทรคมนาคมเพื่อช่วยยกระดบัการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ท าให้กลุม่บริษัทสามารถน าเสนอบริการ
ได้ทัง้การส ารวจ, ออกแบบ พร้อมจดัหาวสัดอุปุกรณ์ และติดตัง้เสาของสถานีโทรคมนาคม และการปรับปรุงเพื่อ
เพิ่มประสทิธิภาพเสาสง่สญัญาณโทรคมนาคม  

2. กลุม่ผู้ประกอบการอื่นในอตุสาหกรรมโทรคมนาคม : กลุม่ลกูค้าหลกัของกลุม่บริษัท ได้แก่ ผู้ประกอบการท่ีเป็น
ผู้ รับเหมา (Contractors)  หรือ ผู้ให้บริการด้านอปุกรณ์ เช่น Huawei, Ericsson, Nokia, Siemens และ Alcatel 
ซึ่งได้รับงานจากผู้ ให้บริการโทรคมนาคม (Operators) หรือลกูค้าในกลุม่ที่ 1 ให้ท าหน้าที่ปรับปรุงคณุภาพของ
ระบบสญัญาณ หรือรับงานในกลุ่มงานบางประเภท โดยกลุ่มบริษัทจะท าหน้าที่ให้บริการเป็นผู้ รับเหมาช่วง 
(Subcontractor) ตัง้แต่การส ารวจ, ออกแบบ พร้อมจัดหาวสัดุอุปกรณ์ และติดตัง้เสาส่งสญัญาณของสถานี
โทรคมนาคม 
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สดัสว่นรายได้จากลกูค้าแตล่ะกลุม่งานการให้บริการงานวิศวกรรมระหวา่งปี 2557 – 2559 สามารถแสดงได้ดงันี ้
           (หน่วย : ล้านบาท) 

 

หมายเหต ุ: ปี 2559 ลกูค้าภาครัฐของธุรกิจงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทมีหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค เป็นกลุม่ลกูค้าหลกัของกลุ่มบริษัท 
ซึง่คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 52.46 ของรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรม (EN) ในปัจจบุนั อย่างไรก็ตาม ลกัษณะการด าเนินการของหน่วยงานการไฟฟ้า
จะมีการจดัสรรงบประมาณให้หน่วยงานของการไฟฟ้าแตล่ะเขตท าการบริหารจดัการเองโดยตรง ท าให้กลุ่มบริษัทต้องประกวดราคางานแยกกันในแต่ละ
เขต สง่ผลให้กลุม่บริษัทไม่มีการให้บริการแก่การไฟฟ้าเขตใดเขตหนึง่ เกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวมของกลุม่บริษัทในแตล่ะปี 

 
การน าเสนอบริการและช่องทางการน าเสนอบริการ 

กลุ่มงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า 

1. ลูกค้ากลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  : โดยทั่วไปลูกค้ากลุ่มนีจ้ะใช้วิธีการจัดจ้างในลักษณะของ 
การประกวดราคา โดยจะประกาศความต้องการจดัซือ้จดัจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือช่องทางอื่นๆ ตาม
ระเบียบข้อบงัคบัของภาครัฐและแตล่ะหนว่ยงาน ฝ่ายการตลาดของกลุม่บริษัทจะท าหน้าที่ติดตามข่าวสารและ
ประกาศการจดัจ้างของลกูค้ากลุม่เปา้หมายอยา่งสม ่าเสมอ และคดักรองโครงการจดัจ้างที่มีความเป็นไปได้ เพื่อ
ประเมินศกัยภาพของโครงการ และน าเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาก่อนยื่นเสนอราคาหรือประกวดราคา ทัง้นี ้
การยื่นเสนอราคาแก่ลกูค้ากลุม่ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจมี 2 วิธีการหลกัคือ การสอบราคา การประกวดราคาแบบ 
E-Auction ที่ภายหลงัได้พฒันามาเป็นการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ซึ่งการเลือกใช้วิธีจัดซือ้ 
จดัจ้างจะขึน้อยู่กบัมลูค่าของโครงการ (ดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 1.6 การน าเสนอบริการและช่องทางการ
น าเสนอการบริการของกลุม่ธุรกิจบริการบริหารจดัการ) 

2. ลกูค้าภาคเอกชน : กลุม่บริษัทจะเข้าน าเสนอการให้บริการโดยตรงแก่องค์กรนัน้ๆ   โดยฝ่ายการตลาดจะท าการ
ติดตามข้อมูลเก่ียวกับหน่วยงานเอกชนที่เก่ียวข้อง เพื่อเข้าไปน าเสนอการให้บริการส าหรับงานระบบไฟฟ้า
ภายในอาคารส านกังานหรือโรงงานนัน้โดยตรง นอกจากนี ้กลุม่บริษัทยงัมีช่องทางการน าเสนอบริการทางอ้อม
ผา่นการแนะน าจากลกูค้ารายอื่นๆ อีกด้วย 
 
 

ลักษณะงานธุรกิจบริการงานวศิวกรรม 2557 2558 2559 

 
มลูคา่ ร้อยละ มลูคา่ ร้อยละ มลูคา่ ร้อยละ 

งานวศิวกรรมระบบไฟฟ้า 
      -        ภาครัฐ 197.29 44.77 510.64 63.97 328.59 55.38 

-        เอกชน 15.39 3.49 22.93 2.87 78.46 13.22 
รวมรายได้จากการให้บริการงานวศิวกรรมระบบไฟฟ้า 212.68 48.27 533.57 66.84 407.04 68.60 
งานวศิวกรรมระบบโทรคมนาคม 

      -        ผู้ให้บริการระบบ 210.94 47.87 221.14 27.70 179.99 30.34 
-        ผู้ประกอบการอ่ืนๆ  17.00 3.86 43.62 5.46 6.29 1.06 
รวมรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมระบบ
โทรคมนาคม 227.94 51.73 264.76 33.16 186.28 31.40 

รวมรายได้จากการให้บริการงานวศิวกรรม 440.62 100.00 798.33 100.00 593.33 100.00 
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กลุ่มงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม 
1. ลกูค้ากลุม่ผู้ ให้บริการด้านโทรคมนาคม (Operators) : กลุม่บริษัทจะด าเนินการขอขึน้ทะเบียนในทะเบียนผู้ ค้า 

(Approved Vendor List) ของลกูค้าตามขอบเขตในแต่ละประเภทงาน และติดตามข้อมลูข่าวสาร ในการจดัซือ้
จดัจ้างของลกูค้าอย่างสม ่าเสมอ โดยเมื่อมีการประกาศเอกสารข้อก าหนดของผู้ ว่าจ้าง (Term of reference: 
TOR) กลุ่มบริษัทจะพิจารณาความสามารถในการให้บริการ และค านวณต้นทุนในการด าเนินการ จากนัน้จึง
ติดตอ่ขอน าเสนอบริการหรือเข้าร่วมการประมลูงานตอ่ไป   

2. กลุม่ผู้ประกอบการอื่นในอตุสาหกรรมโทรคมนาคม หรือผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้ รับเหมา (Contractors) : ในกรณีที่
กลุม่บริษัทไมไ่ด้รับงานโดยตรง เมื่อทราบผลการจดัซือ้จดัจ้างแล้ว กลุม่บริษัทจะท าการประเมินโอกาสในการเข้า
รับเหมาช่วงงาน (Subcontract) โดยจะติดตอ่ผู้ รับเหมาหลกั (Main Contractor) ที่ได้รับงานจากผู้ให้บริการด้าน
โทรคมนาคมโดยตรงเพื่อน าเสนอบริการในลกัษณะการเป็นผู้ รับเหมาช่วง (Subcontractor) โดยทนัที  

กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

การให้บริการงานวิศวกรรมทัง้ระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคม เป็นการแข่งขนัการให้บริการในด้านคณุภาพ
ของงานและการบริหารงานให้เสร็จทนัตามก าหนดเวลาเป็นหลกั โดยกลุม่บริษัทใช้กลยทุธ์ในการประกอบธุรกิจในด้าน
ต่างๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั สร้างความแข็งแกร่งในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตของกลุ่ม
บริษัทดงันี ้

กลยุทธ์ด้านการตลาด 

เนื่องจากลกัษณะลกูค้ากลุม่เปา้หมายหลกัของกลุม่บริษัทเป็นองค์กรภาครัฐ หรือบริษัทขนาดใหญ่ ซึง่มีระเบียบ
ในการจดัซือ้จดัจ้างที่ชดัเจน ท าให้กลยทุธ์ทางการตลาดของกลุม่บริษัทเน้นการสร้างการเติบโตของรายได้ ด าเนินการใน
ลกัษณะการติดตามข้อมูลข่าวสารการประกวดราคาต่างๆ ของกลุ่มลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ใน
โครงการที่กลุม่บริษัทมีศกัยภาพในการเข้าร่วมการเสนอราคา และท าการพิจารณาต้นทนุในการด าเนินการเพื่อน าเสนอ
คา่บริการ และความรวดเร็วในการด าเนินงานให้แก่ลกูค้า   

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโดยส่วนใหญ่ลกูค้ามกัมีการระบุคุณลกัษณะทางเทคนิคของวสัดุอุปกรณ์หลกัอย่าง
ชดัเจน ท าให้ภาวะการณ์แข่งขนัเป็นการแข่งขนัในด้านการบริหารต้นทนุในการด าเนินงานของแต่ละผู้ประกอบการเป็น
ส าคัญ โดยกลุ่มบริษัทจะมุ่งเน้นการลดต้นทุนในการด าเนินงาน โดยใช้การจ้างเหมาส่วนงานสร้างและติดตั ้งให้แก่
ผู้ รับเหมา ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้กลุ่มบริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนในการด าเนินงานได้ดียิ่งขึน้ โดยลดภาระ
คา่ใช้จ่ายคงที่ลง สง่ผลให้กลุม่บริษัทมีความได้เปรียบในการเสนอราคาคา่บริการให้แก่ลกูค้าเพิ่มขึน้   

กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ 

กลุม่บริษัทให้ความส าคญัในเร่ืองการบริหารการจดัการเพื่อให้สามารถสง่มอบงานให้แก่ลกูค้าได้อยา่งมีคณุภาพ
และทันตามก าหนดเวลา โดยในการให้บริการนัน้ กลุ่มบริหารใช้นโยบายการบริหารจัดการในลกัษณะการจ้างเหมา
หน่วยงานภายนอก (Outsource) ในสว่นงานสร้างและติดตัง้ให้แก่ผู้ รับเหมาเป็นผู้ด าเนินการแทน และให้วิศวกรซึ่งเป็น
พนกังานของกลุม่บริษัทเป็นผู้ควบคมุงานแตล่ะโครงการ โดยควบคมุให้การติดตัง้มคีณุภาพ และใช้ระยะเวลาตามที่บริษัท
ก าหนด ซึ่งการบริหารจดัการในลกัษณะดงักลา่ว สง่ผลให้กลุม่บริษัทมีความคลอ่งตวัในการรับงานในพืน้ที่ต่างๆ เพิ่มขึน้ 
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เพิ่มโอกาสในการรับงาน และไม่มีข้อจ ากดัในเร่ืองการรับงาน เนื่องจากพนกังานไมเ่พียงพอ รวมทัง้ลดภาระในด้านต้นทนุ
คงที่ ซึง่สง่ผลตอ่ความสามารถในการท าก าไรของกลุม่บริษัทอีกด้วย 

ด้วยการบริหารจัดการในลักษณะดังกล่าวข้างต้น ท าให้กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ผู้ รับเหมาในฐานะคู่ค้าที่ดี เพื่อสร้างฐานในการรองรับการขยายงานในอนาคตของกลุม่บริษัท อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท
ยงัให้ความส าคัญในด้านการควบคุมคุณภาพงานของผู้ รับเหมาช่วง โดยกลุ่มบริษัทมีการประเมินผลการท างานของ
ผู้ รับเหมาช่วงทกุครัง้ที่มีการตรวจรับ หรือสง่มอบงานให้แก่กลุ่มบริษัท และสรุปผลการประเมินการท างานของผู้ รับเหมา
ช่วงทุก 6 เดือน เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงการท างาน รวมทัง้ ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กลุ่มบริษัท
ก าหนด ซึง่จะสง่ผลตอ่เนื่องถึงคณุภาพงานท่ีกลุม่บริษัทสง่มอบให้แก่ลกูค้า 

ในสว่นของการบริหารจัดการภายในองค์กรของกลุม่บริษัท กลุ่มบริษัทให้ความส าคญัในการอบรมและพฒันา
ศกัยภาพวิศวกร ตลอดจนมีการประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าของแต่ละโครงการในทุกสปัดาห์ เพื่อควบคุมให้การ
ปฏิบตัิงานเป็นไปตามแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้ 

การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

ในการให้บริการงานวิศวกรรมทัง้ระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมนัน้ กลุ่มบริษัทสามารถจ าแนกการจดัหา
สนิค้าและบริการ โดยแบง่ออกเป็น 3 องค์ประกอบหลกั คือ  

1. การจดัหาอปุกรณ์ที่ใช้ในการสร้างและติดตัง้ 
2. การจดัหาผู้ รับเหมาช่วงในการด าเนินการสร้างและติดตัง้ 
3. การจดัหาวิศวกรของบริษัทในการควบคมุโครงการ 

1. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างและติดตัง้ 

อปุกรณ์ที่ใช้ในการสร้างและติดตัง้ สามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุม่ ได้แก่ อปุกรณ์หลกั และอปุกรณ์ทัว่ไป  
อุปกรณ์หลัก 

- อปุกรณ์หลกัของงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ได้แก่ เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง
ไฟฟา้ สวิทซ์เกียร์ อปุกรณ์ปอ้งกนั ลกูถ้วย และตู้ควบคมุระบบไฟฟา้ เป็นต้น  

- อปุกรณ์หลกัของงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม ได้แก่ เสาโครงเหลก็ อปุกรณ์รับ-สง่สญัญาณ รัว้และ
อปุกรณ์งานรัว้ เป็นต้น  

อุปกรณ์ทั่วไป  
อปุกรณ์ทัว่ไป ได้แก่ อุปกรณ์ข้อต่อของท่อ, ท่อร้อยสายไฟ, สกรู, น๊อต, เหล็กแผ่นสงักะสี, ลวดเช่ือม และป้าย  

ลาเบล ซึ่งเป็นอปุกรณ์ที่มีความต้องการใช้ในทกุโครงการเป็นจ านวนมาก โดยมลูคา่และสดัสว่นการจดัหาวสัดอุปุกรณ์ใน
ปี 2557 – 2559 มีรายละเอียด ดงันี ้
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 (หน่วย : ล้านบาท) 

การจัดหาอุปกรณ์ 
2557 2558 2559 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
อุปกรณ์หลัก       
- งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ 83.13 53.87 253.19 71.02 117.47 58.90 
- งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม 71.19 46.13 92.45 25.93 51.97 26.06 
รวมอุปกรณ์หลัก 154.32 84.04 345.64 96.95 169.44 84.96 
อุปกรณ์ทั่วไป 29.31 15.96 10.86 3.05 29.99 15.04 
รวมมูลค่าการจัดหาอุปกรณ์ 183.63 100.00 356.50 100.00 199.42 100.00 

รายละเอียดของวสัดแุละอปุกรณ์หลกัในแต่ละโครงการนัน้จะมีความแตกต่างกนัตามข้อก าหนด และลกัษณะ
งานของลกูค้าแตล่ะราย  ดงันัน้ ก่อนที่กลุม่บริษัทจะยื่นซองประมลูงานตา่งๆ ต้องท าการศกึษาข้อมลูในเร่ืองวสัดอุปุกรณ์ที่
มีคณุลกัษณะเฉพาะทางด้านเทคนิค โดยฝ่ายจดัซือ้จะเป็นผู้ติดตอ่และเจรจากบัผู้ผลติวสัดอุปุกรณ์เพื่อสอบถามถึงเง่ือนไข
ราคา, การส่งมอบ และการช าระเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการค านวณต้นทุนโครงการก่อนการยื่นประมูลงาน ทัง้นี ้  
ในบางกรณีนอกเหนือจากการระบคุณุลกัษณะทางเทคนิคของวสัดอุปุกรณ์แล้ว ลกูค้าอาจมีการระบรุายช่ือผู้จดัจ าหน่าย
ของอปุกรณ์บางประเภทให้ผู้ รับเหมาต้องจดัซือ้จากผู้จดัจ าหน่ายภายในกรอบรายช่ือที่ก าหนดเท่านัน้ เพื่อควบคมุในสว่น
ของคุณภาพงาน ในส่วนของอุปกรณ์ทั่วไปนัน้เป็นกลุ่มอุปกรณ์ที่สามารถจัดซือ้จัดหาได้โดยง่าย สามารถซือ้หาได้
โดยทัว่ไป 

ในการจัดหาวสัดุอุปกรณ์นัน้ กลุ่มบริษัทท าการจัดหาวสัดุอุปกรณ์ทัง้หมดจากผู้ประกอบการภายในประเทศ  
ทัง้นี ้ในปี 2558 และในปี 2559  ไมม่ีการจดัหาวสัดอุปุกรณ์จากผู้ประกอบการรายใดรายหนึง่ในสดัสว่นเกินกวา่ร้อยละ 30 
ของมูลค่าการจดัหาวสัดอุปุกรณ์โดยรวมของกลุม่บริษัท ทัง้นี ้กลุม่บริษัทมีนโยบายสัง่ซือ้และจดัเก็บสินค้าตามลกัษณะ
ของกลุม่ธุรกิจ โดยส าหรับกลุม่งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม กลุม่บริษัทจะมีการสัง่ซือ้อปุกรณ์เมื่อได้รับการวา่จ้างจาก
ลกูค้าโดยจะสัง่ซือ้ตามปริมาณที่ต้องใช้งานจริงในแตล่ะโครงการ ในสว่นของกลุม่งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้นัน้ กลุม่บริษัท
จะมีการสต็อคสินค้าในกลุ่มอปุกรณ์หลกัเช่น สายไฟ, ลกูถ้วย และอปุกรณ์คอนกรีต คิดเ ป็นสดัสว่นขัน้ต ่าร้อยละ 30.00 
ของมลูค่าอปุกรณ์หลกัที่จะต้องใช้ตามแผนงานของกลุม่บริษัทซึ่งคาดการณ์ จากแผนการใช้งบประมาณของกลุม่ลกูค้า
หลกั  เพื่อความคลอ่งตวัในการท างาน และประโยชน์ในการได้สว่นลดทางการค้า อย่างไรก็ตาม อปุกรณ์สว่นใหญ่ที่กลุม่
บริษัทมีการเก็บสต็อคนัน้มีอายกุารใช้งานได้ยาวนาน และมีการเสือ่มสภาพน้อย   

   
2. การจัดหาผู้รับเหมาช่วงในการสร้างและติดตัง้ 

จากนโยบายการบริหารจดัการของกลุม่บริษัท ที่เน้นการใช้ผู้ รับเหมาช่วงในการด าเนินการสร้างและติดตัง้ และ
ให้วิศวกรของบริษัทมีหน้าที่บริหารโครงการให้ส าเร็จลลุว่งตามความต้องการของลกูค้าภายในระยะเวลาที่ก าหนดนัน้ กลุม่
บริษัทจึงต้องมีการจดัหาผู้ รับเหมาช่วงที่มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญด้านงานติดตัง้เพื่อด าเนินการดงักลา่ว โดย
ผู้ รับเหมาช่วงส่วนใหญ่จะมีความสมัพันธ์อนัดีกับกลุม่บริษัท และมีประวตัิการร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 
1-3 ปี  

ณ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีผู้ รับเหมาช่วงรวมทัง้สิน้ประมาณ 120 ราย แบ่งออกเป็น งานระบบ
วิศวกรรมไฟฟ้า 69 ราย, งานระบบวิศวกรรมโทรคมนาคม 51 ราย โดยมีมูลค่าว่าจ้างผู้ รับเหมาช่วงระหว่างปี  2556 – 
2559   ดงันี ้ 
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          (หน่วย : ล้านบาท) 

ผู้ รับเหมาช่วง 
2557 2558 2559 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
ผู้ รับเหมาช่วง       

- งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ 48.01 34.96 118.03 52.92 118.29 59.43 
- งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม 89.30 65.04 104.99 47.08 80.74 40.57 

รวมมูลค่าว่าจ้างผู้ รับเหมาช่วง 137.31 100.00 223.02 100.00 199.03 100.00 

 
ทัง้นี ้ในปี 2558 และในปี 2559 กลุ่มบริษัทไม่มีการว่าจ้างผู้ รับเหมาช่วงรายใดรายหนึ่งสงูเกินกว่าร้อยละ 30 

ของมลูคา่วา่จ้างผู้ รับเหมาช่วงรวมในแตล่ะปี 
กลุม่บริษัทมีการก าหนดเกณฑ์ในการคดัเลอืกผู้ รับเหมาช่วงของงานแตล่ะประเภท โดยมีการท าทะเบียนรายช่ือ

ผู้ รับเหมาซึ่งเป็นผู้ รับเหมาที่ผา่นการพิจารณาคณุสมบตัิเบือ้งต้น และท าการประเมินผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอทกุ
ครัง้ที่มีการตรวจรับหรือส่งมอบงาน และท าการสรุปผลการประเมินให้แก่ผู้ รับเหมาช่วงทราบไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครัง้ 
ส าหรับผู้ รับเหมาที่ด าเนินการสร้างหรือติดตัง้ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานโดยตรง โดยหากผู้ รับเหมารายใดได้
คะแนนในการประเมินต ่ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด กลุ่มบริษัทจะท าการประชุมร่วมกับผู้ รับเหมาเพื่อให้รับทราบและท าการ
ปรับปรุง และหากได้รับการประเมินต ่ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดติดต่อกัน 2 ครัง้จะท าการยกเลิกการว่าจ้างส าหรับงานใน
อนาคต นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยงัมีข้อก าหนดในสญัญาที่จะปรับผู้ รับเหมาช่วงในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตาม
ตารางเวลาที่ก าหนด โดยค่าปรับจะสอดคล้องกบัสญัญาที่กลุม่บริษัทท ากบัลกูค้า อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบตัิงานนัน้ทกุ
โครงการจะมีวิศวกรที่เป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทประจ าอยู่ที่พืน้ที่ เพื่อสามารถควบคุมและติดตามการท างานของ
ผู้ รับเหมาช่วงอยา่งใกล้ชิด ซึง่จะช่วยให้คณุภาพงานและการสง่มอบงานในแตล่ะช่วงเวลาเป็นไปตามตารางเวลาที่ก าหนด
และตกลงไว้กบัลกูค้าของกลุม่บริษัทได้  

3. การจัดหาวิศวกรในการควบคุมโครงการ 

วิศวกรผู้ควบคมุโครงการจะเป็นพนกังานของกลุม่บริษัท ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินงาน 
และควบคุมดูแลการสร้างและติดตัง้ให้เป็นไปตามแบบรายการ มาตรฐานและข้อก าหนดต่างๆ โดยทั่วไปแล้วจ านวน
วิศวกรผู้ควบคมุงานจะขึน้อยู่กับขนาดของโครงการ โดยจะช่วยกนัท าหน้าที่ ควบคุมการด าเนินการสร้างและติดตัง้ของ
ผู้ รับเหมาให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่ก าหนด การจัดท าแผนปฏิบตัิงานและรายงานความคืบหน้าแก่ผู้จัดการโครงการ 
ประสานงานกับลกูค้า และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการยื่นเอกสารขออนญุาตสร้างและติดตัง้ การยื่นเอกสารกับ
การไฟฟา้ หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และด าเนินการใดๆ เพื่อให้งานลลุว่งไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้  
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ณ 31 ธนัวาคม 2559 กลุม่บริษัทมีวิศวกรและผู้ควบคมุงานรวมทัง้สิน้ 30 คน ซึง่แบ่งตามระดบั และระบบความ
ช านาญงานได้ดงันี ้

            (หน่วย : คน) 

ระดับ 
ณ 31 ธันวาคม 2559 

งานไฟฟ้า ร้อยละ 
งาน

โทรคมนาคม 
ร้อยละ 

งาน
โยธา 

ร้อยละ 
งานไฟฟ้า 

(พลังงานแสงอาทติย์) 
ร้อยละ 

1 ) ผู้จดัการโครงการ 5 38.46% 2 22.22% 3 75.00% 1 25.00% 
2) วิศวกรโครงการ 4 30.77% 6 66.67% 1 25.00% 3 75.00% 
3) ผู้ควบคมุงานไฟฟา้ 4 30.77% 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 
รวม 13 100.00% 9 100.00% 4 100.00% 4 100.00% 

 

งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 กลุม่บริษัทมีงานให้บริการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการดงันี ้ 
              (หน่วย : ล้านบาท) 

ประเภทงาน 
มูลค่างาน การรับรู้รายได้ส่วนที่เหลือ1 

ตามสัญญา / PO2 ยังไม่ได้รับรู้รายได้1 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ระบบไฟฟา้ (EE) 558.088 455.838 305.085 150.753 - 

ระบบโทรคมนาคม (TL) 40.086 40.086 40.086 - - 

รวม 598.174 495.924 345.171 150.753 - 

หมายเหต ุ 1. มลูคา่งานที่ยงัไมไ่ด้รับรู้รายได้ และมลูคา่การรับรู้รายได้สว่นที่เหลือของแตล่ะสญัญา อ้างอิงตามการรับรู้รายได้ ณ  
31 ธันวาคม 2559 
2. มลูคา่งานข้างต้นเป็นมลูคา่ตามสญัญาก่อสร้างหรือใบสัง่ซือ้-สัง่จ้างที่บริษัทฯ ได้รับเอกสาร ณ 31 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทฯ 
จะรับรู้รายได้ตามขัน้ความส าเร็จของงาน ดงันัน้ มลูคา่งานที่เกิดขึน้จริงจงึอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากการด าเนินงานก่อสร้าง
ที่เกิดขึน้ในอนาคตไมเ่ป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้ของกลุม่ของบริษัท 

 
 

 ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทติย์ (Solar Energy)  

ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ของกลุม่บริษัท ด าเนินการโดยบริษัทฯ และ ETEM ซึ่งในเดือน
พฤศจิกายน 2558 ถือเป็นการเข้าสูก่ารด าเนินธุรกิจดงักลา่วของกลุม่บริษัท โดยเร่ิมต้นจากการศกึษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ จากนัน้ในเดือนเมษายน 2559 ได้เข้าร่วมการคดัเลอืกโดยวิธีจบัฉลากเพื่อขอเป็นผู้สนบัสนนุโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ของคณะกรรมการ
ก ากบักิจการพลงังาน และได้รับการประกาศรายช่ือให้เป็นผู้สนบัสนนุในโครงการดงักลา่ว ด้วยก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวม
ทัง้สิน้ 16.47 เมกะวัตต์ โดยมีระยะเวลาการด าเนินการก่อสร้าง และก าหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 
(Scheduled Commercial Operation Date : SCOD) ไว้ภายในสิน้ปี 2559 โดยโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ทกุโครงการ
ที่กลุ่มบริษัทใช้ในการด าเนินการผลิตไฟฟ้าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบโฟโต้โวลตาอิกหรือโซล่าร์เซลล์ 
(Photovoltaic : PV) ชนิดติดตัง้บนพืน้ดิน หรือโดยทัว่ไปเรียกวา่ โรงไฟฟา้ PV ประเภท Solar Farm 
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ทัง้นี ้การลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทนดงักลา่ว กลุม่บริษัทใช้แหลง่เงินทนุจากการกู้ยืมสถาบนัการเงินเป็นหลกั
คิดเป็นสว่นร้อยละ 75.00 ของมลูคา่เงินลงทนุรวม หรือเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 740.50 ล้านบาท และกลุม่บริษัทต้องจดัหา
เงินลงทนุสว่นที่เหลอืในสดัสว่นร้อยละ 25.00 ของมลูค่าเงินลงทนุรวม โดยกลุม่บริษัทด าเนินการจดัหาจากกระแสเงินสด
ภายในกลุม่บริษัทและการเสนอขายหุ้นกู้ ด้อยสิทธิให้แก่นกัลงทนุเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีเง่ือนไขรวมถึงข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง
ในการประกอบธุรกิจดงักลา่วที่กลุม่บริษัทต้องปฏิบตัิตาม  

ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

รายละเอียดโครงการ 
กลุม่บริษัทด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ด้วยระบบโฟโต้โวลตาอิกหรือโซลา่ร์เซลล์ 

(Photovoltaic : PV) ชนิดติดตัง้บนพืน้ดิน (Solar Farm) เพื่อจ าหน่ายให้แก่ภาครัฐ ตามโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรของคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลงังาน รวมทัง้สิน้ 4 โครงการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ช่ือโครงการ 
ด าเนินการ

โดย 
ที่ตัง้โครงการ ก าลังการผลิต 

(เมกะวัตต์) 
สถานะโครงการ 

อ าเภอ จังหวัด 
สหกรณ์การเกษตร 
นิคมฯ คลองน า้ใส จ ากดั 

ETE อรัญประเทศ สระแก้ว 1.47 ด าเนินการ COD แล้ว 
เม่ือวนัที่ 29 ธันวาคม 2559 

สหกรณ์การเกษตร 
วฒันานคร จ ากดั 

ETE วฒันานคร สระแก้ว 5.00 ด าเนินการ COD แล้ว 
เม่ือวนัที่ 29 ธันวาคม 2559 

สหกรณ์การเกษตร 
บางสะพานน้อย จ ากดั 

ETE บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขนัธ์ 5.00 ด าเนินการ COD แล้ว 
เม่ือวนัที่ 30 ธันวาคม 2559 

สหกรณ์การเกษตร 
เมืองตราด จ ากดั 

ETEM เมืองตราด ตราด 5.00 ด าเนินการ COD แล้ว 
เม่ือวนัที่ 29 ธันวาคม 2559 

รวม 16.47  
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1) โครงการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ คลองน า้ใส จ ากัด 

ผู้ด าเนินการ บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
ที่ตัง้โครงการ ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
พืน้ที่โครงการ 23.79 ไร่ 

ก าลังการผลิต 1.47 เมกะวตัต์ 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต 
ผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic) ประเภท Crystalline ที่ติดตัง้
บนพืน้ดิน 

กรรมสิทธ์ิในที่ดิน สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ คลองน า้ใส จ ากดั  
ราคารับซือ้ไฟฟ้า 5.66 บาทตอ่หน่วย 

วันที่เร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) 29 ธันวาคม 2559 

 

ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ คลองน า้ใส จ ากดั 
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2) โครงการสหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด 
ผู้ด าเนินการ บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
ที่ตัง้โครงการ ต.โนนหมากเค็ง อ.วฒันานคร จ.สระแก้ว 
พืน้ที่โครงการ 55.72 ไร่ 

ก าลังการผลิต 5.00 เมกะวตัต์ 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต 
ผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic) ประเภท Crystalline ที่ติดตัง้
บนพืน้ดิน 

กรรมสิทธ์ิในที่ดิน สหกรณ์การเกษตรวฒันานคร จ ากดั  
ราคารับซือ้ไฟฟ้า 5.66 บาทตอ่หน่วย 

วันที่เร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) 29 ธันวาคม 2559 

 

ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรวฒันานคร จ ากดั 
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3) โครงการสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จ ากัด 
ผู้ด าเนินการ บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
ที่ตัง้โครงการ ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
พืน้ที่โครงการ 56.51 ไร่ 

ก าลังการผลิต 5.00 เมกะวตัต์ 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต 
ผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic) ประเภท Crystalline ที่ติดตัง้
บนพืน้ดิน 

กรรมสิทธ์ิในที่ดิน สหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จ ากดั 

ราคารับซือ้ไฟฟ้า 5.66 บาทตอ่หน่วย 

วันที่เร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) 30 ธันวาคม 2559 

 

ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จ ากดั 
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4) โครงการสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จ ากัด 
ผู้ด าเนินการ บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากดั 
ที่ตัง้โครงการ ต.ทา่กุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 
พืน้ที่โครงการ 71.38 ไร่ 

ก าลังการผลิต 5.00 เมกะวตัต์ 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต 
ผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic) ประเภท Crystalline ที่ติดตัง้
บนพืน้ดิน 

กรรมสิทธ์ิในที่ดิน สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จ ากดั 

ราคารับซือ้ไฟฟ้า 5.66 บาทตอ่หน่วย 

วันที่เร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) 29 ธันวาคม 2559 

 
 

ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จ ากดั 
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 กลุ่มบริษัทมีนโยบายขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อรับ 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ่ง ณ ปัจจุบนั กลุ่มบริษัทได้รับบตัร
สง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) แล้วเป็นจ านวนทัง้สิน้ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสหกรณ์
การเกษตรนิคมฯ คลองน า้ใส จ ากดั, โครงการสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จ ากดั และโครงการสหกรณ์การเกษตร
เมืองตราด จ ากดั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ 
สหกรณ์การเกษตร 

นิคมฯ คลองน า้ใส จ ากัด* 
สหกรณ์การเกษตร 

บางสะพานน้อย จ ากัด 
สหกรณ์การเกษตร 
เมืองตราด จ ากัด 

บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที่ 59-1348-1-00-1-0 59-1347-1-00-1-0 59-1371-1-00-1-0 
วนัที่ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุ 4 ตลุาคม 2559 4 ตลุาคม 2559 4 ตลุาคม 2559 
ผู้ ได้รับบตัรสง่เสริม ETE ETE ETEM 
ชนิดผลิตภณัฑ์ ผลิตไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ 
ก าลงัการผลิต (เมกะวตัต์) 1.47 4.99 4.99 
1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล
ส าหรับก าไรสทุธิที่ได้รับจากการ
ประกอบกิจการมีก าหนด 8 ปี นบั
จากวนัที่เร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนัน้  

   

2. ได้รับอนญุาตให้น าผลขาดทนุ
ประจ าปีที่เกิดขึน้ในระหวา่งเวลาที่
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตาม
ข้อ 1. ไปหกัออกจากก าไรสทุธิที่
เกิดขึน้เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปื 
นบัแตว่นัพ้นก าหนดตามข้อ 1. 
โดยจะเลือกหกัจากก าไรสทุธิของ
ปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้  

   

3. ได้รับยกเว้นไมต้่องน าเงินปันผล
จากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมซึง่
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล
ตามมาตรา 31 ไปรวมค านวณเพ่ือ
เสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่
ได้รับการสง่เสริม 

   

4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับ
เคร่ืองจกัร 

   

5. ได้รับอนญุาตให้น าคนตา่งด้าวซึง่
เป็นชา่งฝีมือหรือผู้ช านาญการได้
ตามจ านวนและระยะเวลาที่
ก าหนด 

   

เง่ือนไขเฉพาะโครงการ 1. ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับ
ยกเว้นตามข้อ 1. มีมลูคา่ไม่
เกิน 83.80 ล้านบาท 

1. ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับ
ยกเว้นตามข้อ 1. มีมลูคา่ไม่
เกิน 285.00 ล้านบาท 

1. ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับ
ยกเว้นตามข้อ 1. มีมลูคา่ไม่
เกิน 285.00 ล้านบาท 
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โครงการ 
สหกรณ์การเกษตร 

นิคมฯ คลองน า้ใส จ ากัด* 
สหกรณ์การเกษตร 

บางสะพานน้อย จ ากัด 
สหกรณ์การเกษตร 
เมืองตราด จ ากัด 

2. บริษัทฯ จะต้องเพิ่มทนุจด
ทะเบียนอีกไมน้่อยกวา่ 100.00 
ล้านบาท รวมทนุจดทะเบียน
เดิมเป็นไมน้่อยกวา่ 280.00 
ล้านบาท 

3. บริษัทฯ จะต้องด าเนินการให้
ได้รับใบรับรองระบบคณุภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 9001 หรือ 
ISO 14000 หรือมาตรฐาน 
สากลอ่ืนที่เทียบเทา่ ภายใน 2 
ปี นบัแตว่นัครบเปิดด าเนินการ 
หากไมส่ามารถด าเนินการได้
ภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว 
จะถกูเพิกถอนสิทธิและ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคลเป็นเวลา 1 ปี 

2. บริษัทฯ จะต้องเพิ่มทนุจด
ทะเบียนอีกไมน้่อยกวา่ 100.00 
ล้านบาท รวมทนุจดทะเบียน
เดิมเป็นไมน้่อยกวา่ 280.00 
ล้านบาท 

3. บริษัทฯ จะต้องด าเนินการให้
ได้รับใบรับรองระบบคณุภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 9001 หรือ 
ISO 14000 หรือมาตรฐาน 
สากลอ่ืนที่เทียบเทา่ ภายใน 2 
ปี นบัแตว่นัครบเปิดด าเนินการ 
หากไมส่ามารถด าเนินการได้
ภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว จะ
ถกูเพิกถอนสิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลเป็น
เวลา 1 ปี 

2. บริษัทฯ จะต้องเพิ่มทนุจด
ทะเบียนอีกไมน้่อยกวา่ 50.00 
ล้านบาท รวมทนุจดทะเบียน
เดิมเป็นไมน้่อยกวา่ 80.00 ล้าน
บาท 

3. บริษัทฯ จะต้องด าเนินการให้
ได้รับใบรับรองระบบคณุภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 9001 หรือ 
ISO 14000 หรือมาตรฐาน 
สากลอ่ืนที่เทียบเทา่ ภายใน 2 
ปี นบัแตว่นัครบเปิดด าเนินการ 
หากไมส่ามารถด าเนินการได้
ภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว จะ
ถกูเพิกถอนสิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลเป็น
เวลา 1 ปี 

*หมายเหต ุโครงการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ คลองน า้ใส จ ากดั ตัง้อยูท่ี่ ต าบลฟากห้วย อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแก้ว ซึง่เป็นจงัหวดัที่
ได้รับสิทธิและประโยชน์ทางภาษีเพ่ิมเติม ตามเง่ือนสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคของคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทนุ (BOI) สง่ผลให้โครงการดงักลา่วได้รับสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมจากโครงการอ่ืนของกลุม่บริษัท ดงันี ้

1. ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการลงทนุในอตัราร้อยละ 50.0 ของอตัราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับ
จากวนัที่พ้นก าหนดระยะเวลาตามข้อ 1. 

2. ได้รับอนญุาตให้หกัเงินลงทนุในการติดตัง้หรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกร้อยละ 25.0 ของเงินลงทนุ นอกเหนือไปจากการหกัค่า
เสื่อมราคาตามปกติ 

3. ได้รับอนญุาตให้หกัคา่ขนสง่ คา่ไฟฟา้ และคา่ประปา 2 เทา่ของคา่ใช้จา่ยดงักลา่วเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแตว่นัที่เร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ 

ทัง้นี ้โครงการสหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกร รมการ
ส่งเสริมการลงทุนแล้ว เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนของโครงการ
ดงักลา่ว เพื่อเร่ิมใช้สทิธิประโยชน์ทางภาษีได้ ก็ตอ่เมื่อบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ
ก าหนด โดยมีเง่ือนไขที่ส าคญั คือ บริษัทฯ จะต้องด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนอีกเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 100.00 ล้าน
บาท รวมทนุจดทะเบียนเดิมเป็นไม่น้อยกว่า 280.00 ล้านบาท ก่อนออกบตัรสง่เสริม และบริษัทฯ จะต้องด าเนินการช าระ
เต็มมลูคา่หุ้นก่อนเปิดด าเนินการ ซึง่หมายถึงระยะเวลา 36 เดือนนบัแตว่นัท่ีออกบตัรสง่เสริม  

ดงันัน้ บริษัทฯ จะได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุของโครงการดงักลา่ว ภายหลงัจากที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการเสนอขาย
หุ้นสามญัแก่ประชาชนเป็นครัง้แรกในครัง้นี ้โดยจะท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จาก 210.00 ล้านบาท เป็น 
280.00 ล้านบาท (แบ่งออกเป็น 560.00 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50  บาท) ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
สง่เสริมการลงทนุก าหนด 

อย่างไรก็ตาม ภายหลงัจากที่บริษัทฯ ได้รับบตัรส่งเสริมการลงทนุของโครงการดงักลา่วแล้ว บริษัทฯ สามารถท า
เร่ืองขอขยายเวลากับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีย้อนหลงัของโครงการ
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สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด ได้จนถึงวันที่บริษัทฯ ท าการยื่นเอกสารขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) เพื่อรับสทิธิประโยชน์ทางภาษีของโครงการดงักลา่ว 

ภาวะอุตสาหกรรม  

ก าลงัการผลติไฟฟา้ของประเทศไทยในปัจจบุนั 
ณ เดือนกรกฏาคม 2559 ประเทศไทยมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าในระบบทัง้สิน้ประมาณ 41,097.25 เมกะวัตต์ 

แบ่งเป็นก าลงัการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ประมาณ 16,376.13 เมกะวตัต์ และก าลงัการผลิตไฟฟ้าจากแหลง่อื่นประมาณ 
24,721.12 เมกะวัตต์  ซึ่งประกอบด้วย การรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้าที่มีก าลังการผลิตภายในประเทศประมาณ  
20,843.52 เมกะวตัต์ และการรับซือ้ไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้ที่มีก าลงัการผลติจากประเทศเพื่อนบ้านประมาณ ,877.60  
เมกะวตัต์  (ที่มา : การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (www.egat.co.th)) 

วตัถุดิบสว่นใหญ่ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศ ได้แก่  ก๊าซธรรมชาติประมาณร้อยละ 69.22  รองลงมา
เป็นถ่านหิน (ลิกไนต์) ประมาณร้อยละ 19.10  พลงังานน า้ประมาณร้อยละ 8.65  พลงังานหมุนเวียนประมาณร้อยละ 
2.24  และน า้มนัประมาณร้อยละ 0.71  นอกจากนีม้ีการน าเข้าพลงังานไฟฟ้าประมาณร้อยละ 0.07 (ที่มา : การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแหง่ประเทศไทย ข้อมลูชว่งมกราคมถึงธันวาคม 2558) 
 

สดัสว่นการผลติไฟฟา้จากเชือ้เพลงิชนิดตา่งๆ ในระบบของ กฟผ. ปี 2558 

 

ที่มา  :การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย )www.egat.co.th(  

ปัจจุบันกระแสการตื่นตัวกับสภาวะโลกร้อน ที่ต้องการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบกับ
ประเทศไทยต้องการลดการพึ่งพาการน าเข้าพลงังานจากตา่งประเทศ กระทรวงพลงังานจึงได้มีการจดัท าแผนการพฒันา
พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกเพื่อทดแทนการใช้เชือ้เพลิงฟอสซิล โดยก าหนดกรอบและทิศทางการพัฒนา
พลงังานทดแทนของประเทศขึน้มา อนัจะเป็นการช่วยลดการน าเข้าพลงังานจากตา่งประเทศได้ทางหนึง่ และช่วยกระจาย
ความเสี่ยงในการจัดหาเชือ้เพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้ามากขึน้ ท าให้อุตสาหกรรมพลงังานทดแทนในปัจจุบนัมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการสนบัสนนุจากนโยบายของรัฐบาล ตามแผนการพฒันา

ก๊าซธรรมชาต,ิ 69.22%

ถ่านหนิ, 19.10%

น าเข้า, 0.08%

น า้, 8.65%

พลังงานทดแทน, 2.24%
น า้มัน, 0.71%

ก๊าซธรรมชาติ

ถ่านหิน

น าเข้า

น า้

พลงังานทดแทน

น า้มนั



 

บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

 

สว่นที่ 1   หน้า 62 
 

ก าลงัผลติไฟฟา้ของประเทศไทยปี 2555 - 2573 โดยแผนดงักลา่วได้มีการเปลีย่นแปลงแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2558 ที่เรียกว่า 
แผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟา้ของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579  (Thailand Power Development Plan : PDP2015)  ซึ่ง
มีกรอบการพฒันาพลงังานของไทยเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยแผนดงักลา่วเป็นแผนฉบบัลา่สดุที่มีการประมาณการการใช้
พลงังานไฟฟา้ในอนาคตและแผนการสร้างโรงไฟฟา้เพื่อรองรับการใช้งานดงักลา่ว โดยค านงึถึงทัง้ความเพียงพอและราคา
ของการไฟฟ้าในอนาคต นอกจากนีย้งัเป็นการวางแผนให้สอดคล้องกบัแผนอนรัุกษ์พลงังานซึ่งมีเป้าหมายเพื่อประหยดั 
และเพิ่มประสทิธิภาพการใช้พลงังาน และแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก ซึ่งตัง้เป้าการกระจายแหลง่
เชือ้เพลงิเพื่อใช้พลงังานทดแทนและเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมมากขึน้ 

แผนภาพแสดงเปา้หมายของแผนพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก (AEDP) 

 

แนวโน้มการเติบโตของการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ 

 จากปริมาณน า้มนัส ารองของโลกที่ลดลง รวมถึงราคาน า้มนั ถ่านหิน และก๊าซที่น ามาผลิตกระแสไฟฟ้ามีราคา
สงูขึน้  ประกอบกบัปัจจุบนัมีการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ที่ทนัสมยัมากขึน้ และสง่ผลให้
ต้นทนุการผลิตเร่ิมมีแนวโน้มที่ลดลง จึงท าให้ผู้ประกอบการประเภทต่างๆ หนัมาท าธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
เพิ่มขึน้  อีกทัง้ กระทรวงพลงังานได้มีการจดัท าแผนการพัฒนาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก โดยมีวตัถปุระสงค์
ให้ประเทศไทยสามารถพฒันาพลงังานทดแทนให้เป็นพลงังานหลกัของประเทศทดแทนการน าเข้าน า้มนัได้ในอนาคต เพื่อ
เสริมสร้างความมัน่คงด้านพลงังานของประเทศ โดยการสนบัสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีพลงังานทดแทนใน
ประเทศ และเพื่อวิจยัพฒันาสง่เสริมเทคโนโลยีพลงังานทดแทนสญัชาติไทยให้สามารถแข่งขนัในตลาดสากล  โดยหนึง่ใน
แผนการพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืกที่มีแผนการพฒันา ได้แก่ การผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ ที่
มีการตัง้เป้าหมายไว้ถึง 3,000 เมกะวตัต์ ภายในปี 2564 และ 6,000 เมกะวตัต์ ภายในปี 2579 จากปัจจุบนัที่มีการจ่าย
ไฟฟา้เข้าระบบแล้วประมาณ 1,414 เมกะวตัต์ จ านวน 645 ราย ซึง่จะเห็นวา่โครงการผลติไฟฟา้จากแสงอาทิตย์มีแนวโน้ม
เติบโตขึน้ตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก อยา่งตอ่เนื่องในอีก 20 ปีข้างหน้า 
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สถานะปัจจุบันโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทติย์ 

ราย 
ก าลังผลิตติดตัง้ 
(เมกะวัตต์) 

ขายไฟฟา้แล้ว 645 1,414 
เซ็นสญัญาแล้วแตย่งัไมข่ายไฟฟา้ 2,563 346 
ตอบรับซือ้แล้วแตย่งัไมเ่ซ็นสญัญา 1,258 152 
รวมที่ผูกพันกับภาครัฐแล้วทัง้หมด 4,466 1,912 
ยื่นค าขอแตย่งัไมไ่ด้ตอบรับซือ้ 153 875 
รวมทัง้หมด 4,619 2,787 

   ที่มา : รายงานที่ประชมุ กพช .ครัง้ที่ 1/2558 วนัที่ 16 กมุภาพนัธ์ 2558 

ในระยะแรกกระทรวงพลงังานได้เปิดให้เอกชนมีสว่นร่วมในการผลิตไฟฟ้า จากพลงังานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ
ของโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน (โซลา่ร์ฟาร์ม) ขนาดไม่เกิน 90 เมกะวตัต์ และในปี 
2552 กระทรวงพลงังานได้จัดท าแผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี (Renewable Alternative Energy Development 
Plan : REDP พ.ศ. 2551 - 2565) เพื่อก าหนดเป้าหมายการผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวียน โดยประกาศเปา้หมายการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์จ านวน 500 เมกะวตัต์ จากนัน้ในปี 2554 กระทรวงพลงังานได้ปรับปรุงแผนพลงังาน
ทดแทน  เป็นแผนพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืกร้อยละ 25 ใน 10 ปี (Alternative Energy Development Plan : 
AEDP พ.ศ. 2551 - 2565) โดยปรับปริมาณการรับซือ้พลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพิ่มขึน้จาก 500 เมกะวตัต์ เป็น 
2,000 เมกะวตัต์ 

ต่อมาในปี 2556  กระทรวงพลงังานปรับปรุงแผน AEDP อีกครัง้ ซึ่งปรับปริมาณการรับซือ้พลงังานไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย์เพิ่มขึน้จาก 2,000 เมกะวตัต์ เป็น 3,000 เมกะวตัต์ แบง่เป็น  

1) แบบติดตัง้บนพืน้ดิน จ านวน 2,000 เมกะวตัต์ 
2) แบบติดตัง้บนหลงัคา จ านวน 200 เมกะวตัต์ 
3) แบบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรับหนว่ยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร จ านวน 800 เมกะวตัต์ 

 
เมื่อวนัที่ 22 ตลุาคม 2557 มติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) ได้ประกาศรับซือ้พลงังานไฟฟ้า

จากพลงังานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมอีก 800 เมกะวตัต์ รวมทัง้สิน้ 3,800 เมกะวตัต์ อย่างไรก็ตาม ปัจจบุนัหากพิจารณาจาก
แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579  (Thailand Power Development Plan : PDP2015) ซึ่ง
เป็นแผนพฒันาพลงังานฉบบัลา่สดุของประเทศไทยได้มีการตัง้เปา้หมายรับซือ้ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์เป็น  จ านวน
รวมทัง้สิน้ 6,000 เมกะวตัต์ ภายในปี 2564  
อตัราการรับซือ้ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ 

ปัจจุบนัภาครัฐได้มีนโยบายการรับซือ้ฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ซึ่งมีการใช้กัน
อยา่งแพร่หลายในตา่งประเทศ เพื่อจงูใจให้ผู้ประกอบการเอกชนเข้ามาลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวียน ซึง่อตัรา 
FiT จะอยู่ในรูปแบบอัตรารับซือ้ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ  ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามค่าไฟฐาน โดยมีการค านวน
ผลตอบแทนที่มีการค านวนต้นทนุด้านตา่งๆ ไว้แล้ว เช่น แนวโน้มเทคโนโลยี, คา่วสัด,ุ คา่ที่ดิน, คา่ก่อสร้าง, คา่แรง,  อตัรา
เงินเฟอ้, ดอกเบีย้ และอื่นๆ ซึง่มีความชดัเจนและเป็นธรรมแก่ภาครัฐมากกวา่การสง่เสริมแบบการให้สว่นเพิ่มรับซือ้ไฟฟ้า 
(Adder) ที่อาจท าให้ต้นทนุค่าไฟฟ้าของประชาชนในช่วงที่รัฐบาลให้การสง่เสริมการให้สว่นเพิ่มรับซือ้ไฟฟ้า (Adder) สงู
เกินไปและไมส่อดคล้องกบัภาวะต้นทนุท่ีแท้จริงของผู้ประกอบการ 



 

บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

 

สว่นที่ 1   หน้า 64 
 

โดยในปี 2550 รัฐบาลสนบัสนนุอตัราสว่นเพิ่มอตัรารับซือ้ไฟฟา้ (Adder) ในราคา 8.00 บาทตอ่หนว่ย ระยะเวลา 
7 ปี ต่อมาในปี 2551 ปรับระยะเวลาเพิ่มเป็น 10 ปี และในปี 2552 ปรับลดอตัราส่วนเพิ่มลงเหลือ 6.50 บาทต่อหน่วย 
ภายในระยะเวลา 10 ปี และในปี 2557 ถึง 2558 รัฐบาลน านโยบายรับซือ้ไฟฟา้รูปแบบ FiT มาใช้ก าหนดอตัรารับซือ้ไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย์ ดงันี ้

อัตรารับซือ้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ในรูปแบบ FiT ที่ประกาศใช้ในปี 2557 - 2558 
ก าลังผลิต (MW) FiT (บาท/หน่วย) ระยะเวลาสนับสนุน (ปี) 

บนหลงัคา ก าลงัผลิตติดตัง้ 0-10 kWp  6.85 25 ปี 
บนหลงัคา ก าลงัผลิตติดตัง้ >10-250 kWp  6.40 25 ปี 
บนหลงัคา ก าลงัผลิตติดตัง้ >250-1,000 kWp  6.01 25 ปี 
บนพืน้ดิน ทกุขนาด  5.66 25 ปี 

 

ลกัษณะลกูค้าและกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 

 กลุม่ลกูค้าเป้าหมายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของกลุม่บริษัท ได้แก่ หนว่ยงานไฟฟา้ของภาครัฐที่มี
การรับซือ้ไฟฟ้าจากภาคเอกชน ได้แก่ การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟา้ฝ่ายผลิต 
(กฟผ.)โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของกลุม่บริษัทจดัอยู่ในประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) ซึง่ใน
ปัจจบุนั ลกูค้าของกลุม่บริษัทในธุรกิจมีเพียงรายเดียวคือ กฟภ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ทัง้สิน้ 4 โครงการ เป็นโรงไฟฟ้า 
PV ประเภท Solar Farm โดยสญัญาซือ้ขายไฟฟา้มีอาย ุ25 ปี และมีระยะเวลาการรับซือ้ไฟฟา้ด้วยอตัรารับซือ้ไฟฟา้พิเศษ 
(Feed-in-Tariff : FiT) เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัแตว่นัท่ี 30 ธนัวาคม 2559  
 อย่างไรก็ตาม กฟภ. ได้ท าสญัญารับซือ้ไฟฟ้าจากกลุ่มบริษัท ดังนัน้ช่องทางในการจัดจ าหน่ายจึงเป็นการ
เช่ือมต่อไฟฟ้าจากแต่ละโครงการเข้าสู่สถานีและระบบไฟฟ้าของ กฟภ. โดยปริมาณไฟฟ้าที่จ าหน่ายให้แก่ กฟภ. จะคิด
จากจ านวนหนว่ยไฟฟา้ที่ผา่นมิเตอร์วดัหน่วยไฟฟา้ ณ จดุจ่ายไฟฟ้าของแตล่ะโครงการ เพื่อให้ กฟภ. น าไปจ าหนา่ยให้แก่
ผู้บริโภคตอ่ไป 

กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

กลุ่มบริษัทได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และจัดเตรียมทีมงานเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการ
ด าเนินงานในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ซึง่เป็นธุรกิจใหม่ของกลุม่บริษัท อย่างไรก็ตาม เพื่อให้โครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ทัง้ 4 โครงการของกลุม่บริษัท สามารถด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าสูร่ะบบเชิงพาณิชย์ได้ทนัตามก าหนด
และเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ กลุม่บริษัทจึงได้มีกลยทุธ์ในการด าเนินงานดงันี ้

ด้านการคัดเลือกท าเลที่ตัง้ของโครงการ 

กลุม่บริษัทได้มีการศึกษาและพิจารณาปัจจยัตา่งๆ เก่ียวกบัท าเลที่ตัง้ ส าหรับการด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ของแตล่ะโครงการ โดยมีการพิจารณาปัจจยัที่ส าคญั ดงันี  ้

- ท าเลที่ตัง้แตล่ะโครงการจะต้องตัง้อยู่ในพืน้ที่ท่ีมีความเข้มแสงอาทิตย์เฉลี่ยรายปีในระดบัสงู โดยใช้ข้อมลูความ
เข้มแสงอาทิตย์ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแหง่ชาติ หรือองค์กรนาซา่ (NASA) เป็นเกณฑ์อ้างอิง 

- ท าเลที่ตัง้ของแตล่ะโครงการจะต้องตัง้อยูใ่นพืน้ที่ท่ีมีสภาพทางภมูิศาสตร์ที่เหมาะสม สามารถปรับสภาพผิวดิน
ของพืน้ท่ีเพื่อสร้างโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ด้วยต้นทนุท่ีเหมาะสมได้ 

ที่มา : ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
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- ท าเลที่ตัง้ของแต่ละโครงการจะต้องตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่มีความเสี่ยงภยัจากธรรมชาติ  โดยอยู่ในระดบัที่กลุม่บริษัท
สามารถยอมรับได้ โดยกลุ่มบริษัทได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาทางเทคนิค เพื่อศึกษาความเสี่ยงด้านภยัธรรมชาติ
ของพืน้ที่ตัง้แต่ละโครงการ  อาทิเช่น การเกิดน า้ท่วม การเกิดแผ่นดินถล่ม การเกิดแผ่นดินไหว เป็นต้น  
นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทได้มีการท าประกันภยัความคุ้มครองสงูที่สดุ ภายใต้เบีย้ประกันที่เหมาะสมเพื่อป้ องกัน
ความเสีย่งดงักลา่ว 

- ท าเลที่ตัง้ของแตล่ะโครงการ จะต้องตัง้อยู่ในพืน้ที่ท่ีไม่มีข้อจ ากดัด้านความสามารถของระบบโครงขา่ยไฟฟ้าใน
การรับปริมาณไฟฟา้ 

ด้านการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)  

กระบวนการคัดเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จของกลุ่มบริษัท มีการพิจารณาในหลายปัจจัย อาทิ 
ประสบการณ์การท างาน, ประวตัิการละทิง้งาน, ความมัน่คงทางการเงิน, การออกแบบ, คณุสมบตัิของอปุกรณ์ทัง้หมดที่
ใช้ในโครงการ และการรับประกนัคณุภาพงานและปริมาณพลงังานไฟฟา้ที่ผลติได้ (Electricity Output Warranty) ตลอด
อายโุครงการ 25 ปี นบัจากวนัที่เร่ิมเปิดด าเนินการจ่ายไฟฟา้เข้าระบบเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าแต่ละแหง่ รวมถึงข้อเสนอ
ราคาและเง่ือนไขการช าระเงิน ทัง้นี ้มีผู้ รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จเข้าร่วมประมลูงานกบักลุม่บริษัททัง้หมดจ านวน 8 
ราย ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ท าการคดัเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จเหลือเพียง 2 ราย ให้ด าเนินการรายละ 2 โครงการ 
เพื่อเป็นการกระจายความเสีย่งในการด าเนินงาน และเพื่อให้ทีมงานของกลุม่บริษัทสามารถบริหารจดัการและควบคมุการ
ด าเนินงานของผู้ รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และสามารถด าเนินการจ่ายไฟฟา้เข้าระบบ
เชิงพาณิชย์ได้ทนัตามก าหนด 

ด้านการคัดเลือกอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการด าเนินโครงการ  

กลุ่มบริษัทได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ เพื่อให้
ค าปรึกษาแก่ทีมงานวิศวกรของกลุม่บริษัท โดยทีมงานวิศวกรของกลุม่บริษัทได้มีการศกึษาคณุสมบตัิของอปุกรณ์หลกัที่
ใช้ในการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ และท าการคดัเลือกอุปกรณ์หลกัร่วมกับที่ปรึกษาโครงการของ  
กลุ่มบริษัท อาทิ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า โดยมีเง่ือนไขหลกัคือ อุปกรณ์เหล่านีจ้ะต้องเป็น
อปุกรณ์ที่มีคณุภาพได้รับการยอมรับอยา่งแพร่หลาย ทนทานต่อการใช้งาน และมีการรับประกนัระยะยาวจากผู้ผลติ จาก
คณุสมบตัิข้างต้น  อปุกรณ์หลกัที่กลุม่บริษัทเลอืกใช้จึงมีคณุสมบตัิดงันี ้

- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่กลุม่บริษัทเลอืกใช้มีการรับประกนัการใช้งานเป็นระยะเวลา 25 ปี  
- อินเวอร์เตอร์ที่กลุ่มบริษัทเลือกใช้มีการรับประกันการใช้งานเป็นระยะเวลา 5 ปี และหากหมดระยะเวลา

รับประกนักลุม่บริษัทสามารถซือ้การรับประกนัเพิ่มเติมจากผู้ รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จได้  
- หม้อแปลงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทเลือกใช้เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับทั่วประเทศไทย โดยหม้อแปลง

ดงักลา่วมีระยะเวลาการรับประกนั 10 ปี  

ดงันัน้กลุม่บริษัทจึงมัน่ใจวา่โรงไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ทกุโครงการของกลุม่บริษัท จะสามารถด าเนินการ
จ าหนา่ยไฟฟ้าเข้าสูร่ะบบของกฟภ. ตลอดระยะเวลาทัง้สิน้ 25 ปี ได้อยา่งราบร่ืน ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการจดัซือ้อปุกรณ์ที่
เหมาะสม 
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ด้านการติดตามการด าเนินงานก่อสร้างของผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

นอกจากกลุ่มบริษัทจะมีกระบวนการคดัเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จแล้ว เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีความ
เช่ือมัน่วา่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของกลุม่บริษัททกุโครงการจะสามารถด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย์ได้ทนัตามก าหนด กลุม่บริษัทจึงมีกระบวนการติดตามการด าเนินงานก่อสร้างของผู้ รับเหมา โดยทีมงานวิศวกร
ของกลุม่บริษัท ในแตล่ะช่วงเวลาตัง้แตร่ะยะเวลาสัง่ซือ้วสัดอุปุกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินโครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง วา่
สามารถด าเนินการสัง่ซือ้วสัดอุุปกรณ์ในการก่อสร้างได้ทนัตามก าหนดและด าเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามแผนที่วาง
ไว้หรือไม่ และหากมีปัญหาใดเกิดขึน้ ทางกลุ่มบริษัทจะได้ร่วมปรึกษาหารือร่วมกบัผู้ รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จเพื่อ
ช่วยกนัหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ได้อยา่งรวดเร็ว เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนท่ีวางไว้ 

ด้านการติดตามการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์  

กลุ่มบริษัทมีการจัดเตรียมพนักงานของกลุ่มบริษัทอยู่ประจ าโครงการทัง้ 4 โครงการ ประกอบด้วย หัวหน้า
โครงการ วิศวกรประจ าโครงการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน คอยติดตามการด าเนินงานของโรงไฟฟา้ตลอด 24 ชัว่โมง อีกทัง้
มีการติดตัง้ระบบติดตามผลการด าเนินงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control and Data Acquisition 
(SCADA) ที่ส านกังานกรุงเทพฯ ท าให้ผู้บริหารและทีมงานที่เก่ียวข้องสามารถดขู้อมูลแต่ละโครงการได้ตลอดเวลา และ
หากพบว่า โครงการใดมีผลการด าเนินงานที่แตกต่างจากปกติอย่างมีนยัส าคญั ท าให้พนกังานประจ าโครงการของกลุ่ม
บริษัทสามารถด าเนินการแก้ไขได้อยา่งรวดเร็วเพื่อให้โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ของกลุม่บริษัทสามารถด าเนินการผลิต
และจ าหนา่ยไฟฟา้ได้ตามปกติ 

นอกจากนี ้กลุม่บริษัทได้วา่จ้างบริษัท โททลั ซิสเต็มส์ เอ็นจิเนียร่ิง และ ดีเวลลอ็ปเมนท์ จ ากดั ที่ปรึกษาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของกลุม่บริษัทฯ เป็นระยะเวลา 2 ปี ตัง้แตเ่ดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2561 ใน
การให้บริการบริหารจดัการและให้บริการซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า (O&M Contract) เพื่อเพิ่มความมัน่ใจให้แก่กลุ่มบริษัทว่า 
การด าเนินงานผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้ได้ตามเปา้หมายภายใต้การด าเนินงานท่ีมีประสทิธิภาพ สามารถซอ่มแซมชิน้สว่นท่ี
มีปัญหาได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว ผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ในขณะเดียวกนักลุม่บริษัทก็จะด าเนินงานจดัส่ง
ทีมงานวิศวกรและพนกังานของกลุม่บริษัทคอยท างานควบคู่กบัทีมงานของที่ปรึกษาโครงการ เพื่อศึกษาการท างานจาก
ทีมงานผู้ เช่ียวชาญของที่ปรึกษาโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมงานของกลุ่มบริษัทมีประสบการณ์และ
ความสามารถในการบริหารจดัการโครงการภายหลงัหมดระยะเวลาตามสญัญาให้บริการ ซึง่กลุม่บริษัทมีการวางแผนท่ีจะ
ด าเนินการบริหารจดัการและบ ารุงรักษาโรงไฟฟา้ทัง้หมดเองในอนาคต  

ด้านมาตรการเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

กลุม่บริษัทมีการด าเนินการด้านสิง่แวดล้อมตามที่กฏหมายที่เก่ียวข้องก าหนดอยา่งเคร่งครัด เพื่อใช้ประกอบการ
ยื่นขออนญุาตก่อสร้างและขออนญุาตประกอบธุรกิจโรงไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ โดยกลุม่บริษัทได้มีการด าเนินการ
ตามประมวลหลกัการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่แวดล้อมในทกุโครงการของกลุม่บริษัท เพื่อป้องกนัไม่ให้โรงไฟฟ้าของกลุม่บริษัทสง่ผลกระทบต่อคณุภาพสิง่แวดล้อม
ในสถานท่ีตัง้ของโรงไฟฟา้อยา่งมีนยัส าคญั ซึง่เป็นสิง่ที่กลุม่บริษัทตระหนกัถึงเป็นอยา่งยิ่ง 
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จากกลยทุธ์ข้างต้น ท าให้กลุม่บริษัทมีความเช่ือมัน่ว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของกลุม่บริษัททกุ
โครงการจะสามารถด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ทนัตามก าหนดที่ระบุอยู่ในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า และ
สามารถด าเนินการจ่ายไฟฟา้เข้าสูร่ะบบได้อยา่งราบร่ืนตลอดระยะเวลาโครงการของแตล่ะโครงการ 

การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 
ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัท  กลุม่บริษัทได้มีการว่าจ้างบริษัทผู้ รับเหมาแบบ

เบ็ดเสร็จ (EPC) ของแต่ละโครงการ ในการออกแบบ ติดตัง้ และทดสอบระบบของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในแต่ละ
โครงการ  

สว่นประกอบหลกัของโรงไฟฟ้า ได้แก่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Panel), เคร่ืองแปลงไฟฟ้า (Inverter), และ
หม้อแปลงไฟฟา้ (Transformer) โดยอปุกรณ์แตล่ะชนิดมีการรับประกนัอายกุารใช้งานตามเง่ือนไขดงันี ้ 

1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Panel) 
การรับประกนั : 1. รับประกนัความช ารุดบกพร่องของอปุกรณ์ (Product Warranty) เป็นระยะเวลา 10 ปี นบั

จากวนัที่ขนส่งสินค้า อ้างอิงตามเง่ือนไขการขนส่งสินค้า (Incoterms 2010) ที่ตกลงกัน
ระหวา่งผู้ซือ้-ผู้ขาย 

2. รับประกนัประสทิธิภาพในการผลติไฟฟา้ของอปุกรณ์ (Electricity Output Warranty) เป็น
ระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนัท่ีขนสง่สนิค้า อ้างอิงตามเง่ือนไขการขนสง่สินค้า (Incoterms 
2010) ที่ตกลงกันระหว่างผู้ซือ้-ผู้ ขาย โดยในปีที่ 1 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์จะต้องไม่
ลดลงเกินกว่าร้อยละ 2.50 และในปีต่อๆ มา ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของอปุกรณ์
จะต้องไม่ลดลงเกินกว่าร้อยละ 0.70 ต่อปี  โดยเมื่อครบก าหนด 25 ปี แผงเซลล์
แสงอาทิตย์จะต้องมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.70 ของ
ประสทิธิภาพในการผลติไฟฟา้ 

2. เคร่ืองแปลงไฟฟา้ (Inverter)  
การรับประกนั : 1. ระยะเวลาการรับประกนัอปุกรณ์ 60 เดือน (5 ปี) นบัจากวนัท่ีสง่มอบสนิค้า โดยรับประกนั

เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานตามปกติที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน (User 
Manual) โดยการรับประกันไม่รวมถึงการดัดแปลง แก้ไข และการใช้งานผิดประเภท 
นอกเหนือจากที่ระบไุว้ในคูม่ือการใช้งาน รวมถึงความเสยีหายที่เกิดจากวินาศภยัตา่งๆ 

3. หม้อแปลง (Transformer)  
การรับประกนั : ขอบเขตการรับประกนัคณุภาพ 

1. การรับประกันคุณภาพจะครอบคลมุข้อผิดพลาด หรือความเสียหายอนัเกิดขึน้จากการ
ผลิต การประกอบ หรือการติดตัง้ (ถ้ามี) โดยผู้ผลิตจะเป็นผู้วินิจฉยัการบริการซ่อม หรือ
เปลีย่นอะไหลใ่ห้ตามความจ าเป็น 

2. รับประกันคุณภาพของขดลวดแรงสูง/ขดลวดแรงต ่า และแกนเหล็กหม้อแปลง เป็น
ระยะเวลา 10 ปี 
 



 

บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

 

สว่นที่ 1   หน้า 68 
 

3. รับประกนัคณุภาพของอปุกรณ์หม้อแปลงที่ยึดติดกบัภายนอกตวัถงัหม้อแปลง และ On-
Load Tap Charger, Load Break Switch เป็นระยะเวลา 1 ปี 

4. รับประกันคุณภาพปะเก็นยาง ลกูถ้วยหม้อแปลง วสัด/ุอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพจากการใช้
งาน และสภีายนอกหม้อแปลง เป็นระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัท่ีสง่ของ 

ความเสยีหายนอกขอบเขตการรับประกนั 
1. ความผิดพลาดเสียหายอนัเกิดจากการขนสง่ การเคลื่อนย้าย การติดตัง้ การใช้งานที่ไม่

ถกูต้องของผู้ซือ้ ตลอดจนการขาดบ ารุงรักษาในสว่นของผู้ซือ้ที่ดีพอ ตามที่ระบใุนคูม่ือการ
ใช้งานของผู้ผลติ 

2. ความผิดพลาดเสียหายอนัเกิดจากการใช้งานเกินก าลงั และการใช้งานที่ไม่เป็นไปตาม
เง่ือนไขมาตรฐาน IEC 60354 

3. ความผิดพลาดเสยีหายอนัเกิดจากแรงดนัฟา้ผา่ หรือการปลด-สบัสวิทซ์แรงสงู 
4. ความเสยีหายอนัเนื่องจากการลดัวงจรภายนอกหม้อแปลง 
5. ความเสียหายอนัเกิดจากการติดตัง้อปุกรณ์ป้องกันภายนอกไม่ถกูต้องหรือไม่เหมาะสม 

รวมทัง้การติดตัง้หม้อแปลงใช้งานในสถานที่ไมเ่หมาะสม 
6. ความเสยีหายของอปุกรณ์ปอ้งกนัหม้อแปลงประเภท Power Fuse, Lightning Arrester 
7. ความเสยีหายอนัเกิดจากภยัพิบตัิทางธรรมชาติทกุประเภท 

การยกเลกิสทิธ์ิในการรับประกนัคณุภาพ 
1. กรณีที่หม้อแปลงไม่ได้รับการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่องทุกปีจากผู้ผลิต ตลอดระยะเวลา

การรับประกนั 10 ปี 
2. กรณีที่ผู้ซือ้ไมป่ฏิบตัิตามค าแนะน าในการบ ารุงรักษา หรือซอ่มบ ารุงหม้อแปลงจากผู้ผลติ 
3. กรณีที่หม้อแปลงได้รับการบ ารุงรักษา ดัดแปลง แก้ไข หรือซ่อมด้วยวิธีการต่างๆ โดย

บคุคลภายนอก 
4. กรณีที่ลกูค้าไม่ได้ช าระค่าสินค้า หรือไม่ได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการช าระเงินที่ก าหนดไว้ใน

สญัญา หรือข้อตกลง 
5. กรณีที่ซือ้หม้อแปลงผา่นคนกลาง และผู้ผลติยงัไมไ่ด้รับการช าระเงินคา่หม้อแปลง 

งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไมม่ี - 
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3.ปัจจัยความเส่ียง 
 

 ความเส่ียงด้านการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

ความเสี่ยงด้านการไม่ได้รับการต่อสัญญาของงานให้บริการบริหารจัดการ 
การประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทนัน้ ในแต่ละสญัญาที่ได้รับจะมีการระบุระยะเวลาการ

ให้บริการ ไว้อย่างชัดเจน  ซึ่งโดยทัว่ไปจะมีอายุสญัญาประมาณ 1-3 ปี  และเมื่อสิน้สดุระยะเวลาของสญัญาดงักล่าว  
ทางผู้ ว่าจ้างที่เป็นทัง้หน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือภาคเอกชน  ก็จะด าเนินการตามงบประมาณใหม่ของแต่ละ
หนว่ยงาน  ซึง่มีทัง้การท าสญัญาวา่จ้างโดยตรงและการยื่นซองประกวดราคาตามข้อก าหนด (TOR)  แบบ E-Bidding  ซึ่ง
ปัจจุบนัธุรกิจบริการบริหารจดัการเป็นธุรกิจที่นา่สนใจและก าลงัขยายตวัอย่างมาก  ดงันัน้จึงมีโอกาสที่อาจจะมีคู่แขง่ขนั
เข้ามาร่วมเสนอบริการหรือเข้าร่วมการเสนอประกวดราคาแข่งกบักลุม่บริษัท และอาจสง่ผลให้กลุม่บริษัทไมไ่ด้รับการต่อ
สญัญาการให้บริการแก่ลกูค้าได้    

ปัจจุบันหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์การประกวดราคาเป็นระบบการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ขึน้มาแทนที่ระบบการสอบราคาและการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Auction) โดยมีการพิจารณาในส่วนของคุณภาพการให้บริการและผลงานที่ผ่านมาของผู้ ให้บริการเป็นปัจจยัประกอบ
ควบคู่กับราคาประมูล(Price Performance) พร้อมทัง้มีการท าการประเมินเพื่อส่งเสริมสินค้าและผู้ ค้าที่มีคุณภาพ 
(Grading) โดยจะพิจารณาความพึงพอใจของผู้ ใช้งาน  คณุภาพในการด าเนินงานตามสญัญาและบริการหลงัการขาย 
และน าผลการประเมินไปใช้เป็นปัจจยัหนึง่ในการพิจารณาผู้ได้รับการคดัเลอืก  ตามหลกัเกณฑ์การพิจารณามีสดัสว่น เช่น 
ด้านราคาร้อยละ 60  ด้านเทคนิค ร้อยละ 30  และด้าน Grading ร้อยละ 10   เป็นต้น ซึง่แตกต่างจากในอดีตที่ผา่นมาที่มี
การพิจารณาเฉพาะราคาประมูลเพียงปัจจัยเดียวเท่านัน้  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ดงักล่าว  จะส่งผลดีต่อกลุ่ม
บริษัทในการยื่นเสนอประกวดราคา  เนื่องจากมีประวตัิการท างานและผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ไว้วางใจส าหรับหน่วยงาน
ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ท าให้มีโอกาสในการได้รับตอ่สญัญาการให้บริการมากยิ่งขึน้ 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการต่อสัญญาการให้บริการบริหารจัดการ โดย
ก าหนดให้มีขัน้ตอนการปรับปรุงคณุภาพการให้บริการอยา่งต่อเนื่อง ก าหนดให้มีผู้ รับผิดชอบในการติดตอ่ประสานงานกบั
ผู้บริหารของลกูค้า เพื่อรับฟังค าติชม และข้อคิดเห็นของการให้บริการด้านตา่งๆ พร้อมทัง้มีการส ารวจความพงึพอใจลกูค้า 
โดยน าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์และจดัท าแผนการปรับปรุงคณุภาพการให้บริการอยา่งรวดเร็วและตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้า  เพื่อรักษาฐานกลุม่ลกูค้าเดิมไว้อยา่งต่อเนื่อง ดงัจะเห็นได้จากหลายๆ สญัญาของการให้บริการบริหารจดัการ
ของกลุม่บริษัทได้รับการต่อสญัญามาอยา่งต่อเนื่อง  นอกจากนัน้กลุม่บริษัทยงัมีแผนด าเนินการด้านการตลาดเพื่อขยาย
ฐานไปยงักลุม่ลกูค้ารายใหม่ๆ  และขยายขอบเขตการให้บริการเพิ่มเติมโดยการให้บริการบริหารจดัการระบบงานธุรกิจ 
(Business Process Outsourcing : BPO) ในทกุสว่นงานตามที่ลกูค้าต้องการ   เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการท าธุรกิจและ
การเจริญเติบโตของกลุม่บริษัทในอนาคต     
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ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มบริษัทไม่ได้รับงานวิศวกรรม 

กลุม่บริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการงานวิศวกรรม คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 38.54, 50.07 และ 41.89 ของรายได้
รวม ในปี 2557, 2558 และปี 2559 ตามล าดบั โดยการด าเนินธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าของบริษัทนัน้ เป็น
การให้บริการในลักษณะของงานโครงการที่จัดท าสัญญาการให้บริการเป็นรายโครงการ เช่น  การปักเสาพาดสาย
ไฟฟ้าแรงสงูส าหรับการจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ และ/หรือ สถานท่ีหรือแหลง่ผลิตกระแสไฟฟ้าเช่ือมต่อไปยังสถานีไฟฟ้ายอ่ย
ของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค   การติดตัง้และปรับปรุงระบบสายสง่กระแสไฟฟา้   การย้ายระบบสายสง่กระแสไฟฟา้ลงใต้ดิน  
การติดตัง้ระบบไฟสอ่งสวา่งบนท้องถนน  ตลอดจนการติดตัง้ระบบไฟฟา้ภายในอาคาร  เป็นต้น  ซึง่การให้บริการดงักลา่ว
จะขึน้อยู่กบันโยบาย  งบประมาณ หรือแผนการลงทนุของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค  หน่วยงานของรัฐ  หรือภาคเอกชน  เป็น
หลกั    

ส าหรับในสว่นของการด าเนินธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมนัน้  เป็นการให้บริการงานวิศวกรรม
ในลักษณะของการรับจ้างเหมาคล้ายกับงานโครงการ  อาทิเช่น  การให้บริการสร้างสถานีฐานและติดตัง้อุปกรณ์
โทรคมนาคม  การติดตัง้เสาสง่สญัญาณภายนอกอาคารทุกประเภทและบนดาดฟ้าอาคาร  และการปรับปรุงและติดตัง้
อปุกรณ์เพิ่มเติมให้แก่เสาส่งสญัญาเดิม  เป็นต้น   ซึ่งการให้บริการในสว่นของวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมจะขึน้อยู่กับ
นโยบายการลงทนุในการขยายหรือปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายสญัญาณของผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่เป็นหลกั  รวมทัง้
นโยบายของภาครัฐในการขยายคลืน่ความถ่ี     

ดงันัน้  กลุม่บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงจากความไม่สม ่าเสมอหรือความไม่ต่อเนื่องของรายได้จากการให้บริการ
งานวิศวกรรมทัง้ 2 ประเภทในอนาคต ทัง้นี ้กลุม่บริษัทตระหนกัถึงความเสี่ยงดงักล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท
เช่ือว่าทัง้ระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคม ถือเป็นระบบสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานที่จ าเป็น  และมีการขยายตวัอย่าง
ต่อเนื่องตามการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ดงัจะเห็นได้จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติตลอด
ระยะเวลาที่ผา่นมา ดงันัน้ผู้บริหารของกลุม่บริษัทเช่ือว่าโอกาสที่ผู้ประกอบการทัง้ภาครัฐและเอกชนด้านระบบไฟฟ้าและ
โทรคมนาคมจะไมท่ าการขยายการลงทนุเพิ่มขึน้อีกเป็นไปได้น้อยมาก  

ในสว่นความสามารถในการประมลูงานนัน้ การให้บริการวิศวกรรมระบบไฟฟ้าสว่นใหญ่เป็นงานของการไฟฟ้า
สว่นภมูิภาคและบางสว่นเป็นงานของภาคเอกชน   ซึ่งตลอดระยะเวลาการด าเนินงานของกลุม่บริษัทได้รับการยอมรับและ
ความไว้วางใจจากผู้ ว่าจ้างเสมอมา  และกลุม่บริษัทไม่เคยมีประวตัิอยู่ในรายช่ือผู้ ไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบหรือทิง้งาน  
(Black List) ของผู้ ว่าจ้างดงักล่าว  ท าให้สามารถเข้าร่วมการประมูลงานและรับงานการให้บริการด้านวิศวกรรมระบบ
ไฟฟ้าจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึน้ได้อีกอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการให้บริการวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม   
ปัจจุบนักลุม่บริษัทมีรายช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ค้า (Vendor List)  ของผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนทกุราย ได้แก่ กลุม่บริษัท 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  จ ากดั (มหาชน)  กลุม่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  และกลุม่บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิ เคชั่น จ ากัด (มหาชน)  รวมทัง้มีประสบการณ์และได้รับความไว้วางใจในการท างานกับทัง้ผู้ ให้บริก าร
โทรศพัท์เคลื่อนที่ รวมถึงผู้ รับเหมาหลกัของผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่  เช่น Ericson, Huawei  และ Siemens เป็นต้น 
ประกอบกบัมีผลงานท่ีดีเสมอมา  สามารถให้บริการท่ีมีคณุภาพและสง่มอบงานได้ตรงตอ่เวลา   จึงท าให้กลุม่บริษัทได้รับ
ความไว้วางใจจากกลุม่ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีดงักลา่ว   เป็นผลให้กลุม่บริษัทได้รับงานอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง
เช่นกนั  
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ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึน้ของต้นทุนที่เกิดจากค่าปรับจากการไม่สามารถส่งมอบงานบริการวิศวกรรมได้ทัน
ตามก าหนดเวลาของลูกค้า 

 ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ 

ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า เป็นการให้บริการในลกัษณะของงานโครงการที่มีการท าสญัญาว่าจ้าง
แยกรายโครงการพร้อมทัง้ก าหนดระยะเวลาการสง่มอบงานอยา่งชดัเจน  โดยมีระยะเวลาของสญัญาประมาณ 3 เดือนถึง 
2 ปี ซึ่งในสญัญาดงักลา่วจะก าหนดอตัราค่าปรับหรือค่าเสียหายที่เกิดจากความลา่ช้าของการสง่มอบงานได้ไม่ทนัตาม
ก าหนดเวลาของสญัญา ดงันัน้ในกรณีที่การด าเนินงานของกลุม่บริษัทมีความลา่ช้าเกิดขึน้จากที่ก าหนดไว้ในสญัญา อาจ
ท าให้กลุ่มบริษัทต้องเสียค่าปรับหรือค่าเสียหาย ส่งผลให้มีภาระค่าใช้จ่ายหรือมีต้นทุนในการให้บริการด้านวิศวกรรม
ดงักลา่วเพิ่มสงูขึน้ นอกจากนีก้ลุม่บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการถกูระงบัหรือการบอกเลิกสญัญาจากผู้ว่าจ้างได้ ทัง้นีท้ี่
ผ่านมาในปี 2558 และ  2559  กลุม่บริษัทมีการสง่มอบงานการให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าลา่ช้า ท าให้ต้องเสีย
คา่ปรับความเสยีหายเป็นจ านวนเงินเทา่กบั 0.31 ล้านบาท และ 0.15 ล้านบาท ตามล าดบั  ซึง่คิดเป็นสดัสว่นเพียงร้อยละ 
0.02 และร้อยละ 0.01 ของรายได้รวมของกลุม่บริษัท ตามล าดบั  

กลุม่บริษัทมีนโยบายป้องกนัความเสี่ยงจากการไม่สามารถสง่มอบงานได้ทนัตามก าหนดเวลาดงักลา่วข้างต้น 
โดยมีการก าหนดระเบียบปฏิบตัิหรือขัน้ตอนการด าเนินงานการให้บริการงานวิศวกรรมอย่างชดัเจน โดยก าหนดให้มีการ
ประชุมหารือร่วมกนัระหว่างผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย เพื่อร่วมวางแผนการให้บริการในแตล่ะโครงการ พร้อมทัง้ก าหนดขัน้ตอน
และวิธีการในการด าเนินงานให้อยูภ่ายในกรอบระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาการจ้างงาน โดยเร่ิมตัง้แตข่ัน้ตอนการ
ส ารวจ  ออกแบบ การจัดหาวสัดุอปุกรณ์ การจัดหาผู้ รับเหมาช่วง  การก าหนดวิศวกรผู้ควบคมุงาน เป็นต้น นอกจากนี ้
กลุม่บริษัทยงัมีการวางแผนการประสานงาน การติดตาม การตรวจสอบ และการสง่มอบงานตามขัน้ตอนความส าเร็จของ
งานอย่างสม ่าเสมอ  โดยวิศวกรผู้ควบคุมงานประจ าโครงการในแต่ละพืน้ที่จะจัดท ารายงานความคืบหน้าส าหรับการ
ด าเนินงาน อปุสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึน้จริงในพืน้ท่ีหน้างานในแต่ละโครงการให้ทางผู้บริหารทราบเป็นรายวนัเพื่อจดัเก็บ
ไว้เป็นเอกสารประกอบการจัดท ารายงานความคืบหน้าของโครงการ เพื่อน าเสนอความคืบหน้า รายงานปัญหาหรือ
อปุสรรคที่พบจากการด าเนินงานในโครงการนัน้ๆ ให้ผู้วา่จ้าง ซึง่การด าเนินการดงักลา่วจะสามารถชว่ยให้ทางผู้บริหารของ
กลุม่บริษัทและผู้วา่จ้างรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึน้ท่ีอาจจะก่อให้เกิดความลา่ช้าในการสง่มอบงาน และหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ทันท่วงที หรือเจรจาต่อรองเพื่อขยายระยะเวลาในการด าเนินงานเพื่อให้สามารถส่งมอบงาน
โครงการได้ทนัตามก าหนดเวลา  

 ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม  

ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม เป็นการให้บริการในลกัษณะของงานโครงการเช่นเดียวกนักบัธุรกิจ
บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า แต่การท าสญัญาว่าจ้างจะแตกต่างกนั  โดยกลุม่บริษัทจะท าสญัญาว่าจ้างหลกัในการ
ให้บริการส ารวจ ออกแบบ พร้อมจดัหาวสัดอุปุกรณ์ และติดตัง้เสาของสถานีโทรคมนาคม กบัผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที่
แตล่ะราย มีระยะเวลาของสญัญาหลกั  3 ปี และภายในช่วงระยะเวลาของสญัญาหลกัดงักลา่วเมื่อผู้ว่าจ้างประสงค์จะให้
กลุ่มบริษัทด าเนินการส ารวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาวสัดุอปุกรณ์ และติดตัง้เสาของสถานีโทรคมนาคม ก็จะแจ้งจ านวน
และพืน้ท่ีที่ผู้วา่จ้างต้องการเป็นครัง้ๆ ไป ซึง่ในสญัญาหลกัดงักลา่วจะก าหนดอตัราคา่ปรับท่ีเกิดจากกรณีตา่งๆ เช่น การไม่
สามารถสง่มอบงานได้ทนัตามก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืสัง่งานหรืองานไม่ผา่นการตรวจรับมอบจากผู้วา่จ้างหรือ
ในช่วงระยะเวลารับประกนัผลงานผู้ รับจ้างไม่สามารถด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึน้ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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ดงันัน้กลุม่บริษัทจึงอาจต้องเสียค่าปรับ สง่ผลให้มีภาระคา่ใช้จ่ายหรือมีต้นทนุในการให้บริการงานวิศวกรรมดงักลา่วเพิ่ม
สงูขึน้ นอกจากนีก้ลุม่บริษัทอาจมคีวามเสีย่งจากการถกูระงบัหรือการบอกเลกิสญัญาจากผู้วา่จ้างได้เช่นกนั ทัง้นีท้ี่ผา่นมา
กลุ่มบริษัทไม่เคยส่งมอบงานล่าช้ากว่าก าหนดเวลาหรือผลงานไม่ผ่านการตรวจรับจากผู้ ว่ าจ้างหรือไม่สามารถแก้ไข
ข้อบกพร่องที่เกิดขึน้ในช่วงระยะเวลารับประกนัผลงาน จนท าให้ถกูเรียกร้องคา่ปรับจากผู้วา่จ้าง  

อยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัทมีนโยบายป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่วข้างต้นเช่นเดียวกนักบัธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
ระบบไฟฟ้า  โดยมีการก าหนดระเบียบปฏิบตัิ วางแผนและก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงาน การประชุมหารือร่วมกนั การ
ติดตามตรวจสอบ  และการสง่มอบงานตามขัน้ตอนความส าเร็จของงาน ภายในก าหนดระยะเวลาด าเนินงานท่ีระบไุว้ใน
หนงัสอืสัง่งานแตล่ะฉบบั 

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรทางด้านวิศวกร  
การด าเนินธุรกิจบริการงานวิศวกรรมของกลุม่บริษัท มีความจ าเป็นที่จะต้องพึ่งพิงบคุลากรหรือผู้ เช่ียวชาญที่มี

ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคือทีมงานด้านวิศวกร ในการน าเสนอเพื่อเข้าประมลูงาน การ
ออกแบบ การค านวณต้นทุนโครงการ การลงนามรับรองแบบเพื่อยื่นขออนญุาตติดตัง้ และควบคมุการด า เนินงานตาม
ขัน้ตอนต่างๆ ของแต่ละโครงการให้แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาที่ระบไุว้ในสญัญาและเป็นไปตามความต้องการของ
ลกูค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบนักลุม่บริษัทมีทีมงานวิศวกรและผู้ควบคมุงานจ านวน  30 คน แบ่งเป็นวิศวกรงาน
ไฟฟ้า 9 คน, วิศวกรงานโยธา 8 คน , วิศวกรงานโทรคมนาคม 4 คน, วิศวกรงานไฟฟ้า (พลงังานแสงอาทิตย์) 4 คน และผู้
ควบคุมงานไฟฟ้าและงานโยธา 5 คน ดงันัน้หากกลุ่มบริษัทไม่สามารถรักษาทีมงานด้านวิศวกรดงักล่าวให้อยู่กับกลุ่ม
บริษัทได้ ก็อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการรับงานและการบริหารจดัการงานวิศวกรรมของกลุม่บริษัท 

กลุม่บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของบคุลากรขององค์กรในทกุๆ สายงาน โดยเฉพาะทีมงานวิศวกรด้านการ
ควบคมุงานสร้างและติดตัง้แตล่ะประเภทงาน ซึ่งเป็นปัจจยัหรือก าลงัส าคญัในการขบัเคลือ่นธุรกิจของกลุม่บริษัท ดงันัน้
กลุ่มบริษัทจึงมีนโยบายในการลดความเสี่ยงในเร่ืองการพึ่งพิงวิศวกรดังกล่าว  โดยการก าหนดระบบเงินเดือนและ
คา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน  พร้อมทัง้จดัให้มีสวสัดิการและมาตรการจูงใจต่างๆ เพื่อเสริมสร้างให้บคุลากรมี
ความผูกพนัและรักองค์กรในระยะยาว รวมทัง้มีนโยบายการการกระจายอ านาจการบริหารงานและการหมุนเวียนการ
ท างานของทีมงานด้านวศิวกรเพื่อลดการพึง่พิงบคุลากรเป็นรายบคุคล  นอกจากนัน้กลุม่บริษัทยงัมีนโยบายการสง่เสริมให้
มีการจดัการอบรมสมัมนาในสาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของกลุม่บริษัท เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความช านาญ
ให้แก่วิศวกรจนอยูใ่นระดบัท่ีสามารถท างานทดแทนกันได้   

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ  
การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท  มีความเก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่

ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบนั  อาทิเช่น  พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์   พระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน  และพระราชบญัญัติความปลอดภยั  อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน  เป็นต้น  ซึ่งการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอาจมีความเสี่ยงในแงของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบตา่งๆ ได้    

กลุม่บริษัทตระหนกัถึงความเสีย่งดงักลา่วข้างต้น  จึงมีการก าหนดนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตาม
กฎหมายและกฎระเบียนตา่งๆ ไว้อย่างครอบคลมุในคู่มือการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ  เพื่อสื่อสารให้
พนกังานทุกระดบัทราบและน าไปปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด  ประกอบกับก าหนดให้มีผู้ รับผิดชอบในการติดตามและทบทวน
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ความสอดคล้องของการประกาศใช้กฎหมายใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง  
นอกจากนัน้  กลุ่มบริษัทยงัก าหนดให้มีการจัดตัง้หน่วยงานส านักงานกฎหมายขึน้เพื่อท าหน้าที่ควบคุม  ติดตามและ
เสนอแนะ  การปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท  ตลอดจนการ
จดัหาที่ปรึกษากฎหมายประจ าบริษัทเพื่อท าหน้าที่ในการสนบัสนนุการด าเนินงานด้านกฎหมายตา่งๆ  

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ซ่ึงเป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
กลุม่บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเป็นหลกั สามารถแบ่งประเภทของรายได้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายได้

จากการให้บริการบริหารจัดการ และรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรม โดยในปี 2558 และปี 2559 รายได้จากการ
ให้บริการบริหารจดัการ มีลกูค้าหลกัรายใหญ่จ านวน 1 ราย คือการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค คิดเป็นสดัสว่นของรายได้ประมาณ
ร้อยละ 55.88 และร้อยละ 39.31 ของรายได้จากการให้บริการบริหารจดัการ หรือเท่ากบัประมาณร้อยละ 27.76 และร้อย
ละ 22.71 ของรายได้รวม ตามล าดบั ส าหรับรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรม มีลกูค้าหลกัรายใหญ่ 1 ราย ซึง่ได้แก่
การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เช่นเดียวกนั คิดเป็นสดัสว่นของรายได้ประมาณร้อยละ 51.37 และร้อยละ 52.46 ของรายได้จาก
การให้บริการงานวิศวกรรม หรือเท่ากบัประมาณร้อยละ 25.85 และร้อยละ 21.97 ของรายได้รวม ตามล าดบั ดงันัน้กลุม่
บริษัทจึงมีความเสีย่งจากการพึง่พิงลกูค้ารายใหญ่ดงักลา่ว  

อย่างไรก็ดีลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวมีนโยบายการบริหารจัดการแบบแบ่งเขตหรือฝ่ายระบบงานต่างๆ ที่มีการ
จดัสรรงบประมาณให้หน่วยงานแตล่ะเขตและฝ่ายระบบงานต่างๆ มีความเป็นอิสระในการพิจารณาการจดัซือ้จดัจ้างเป็น
ของเขตและฝ่ายระบบงานตนเอง  โดยการให้บริการบริหารจัดการจะพิจารณาจัดซือ้จัดจ้างแบบแบ่งตามเขตของการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคและส าหรับการให้บริการในสว่นของงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าจะพิจารณาจดัซือ้จดัจ้างจากการไฟฟ้า
สว่นภมูิภาคสว่นกลางที่แบง่ตามฝ่ายระบบงานตา่งๆ   ดงันัน้จึงสง่ผลให้กลุม่บริษัทไมไ่ด้ให้บริการหรือพึง่พิงการไฟฟา้เขต
ใดเขตหนึง่หรือฝ่ายระบบงานใดฝ่ายระบบงานหนึง่เกินกวา่ร้อยละ 30  ของรายได้รวมของกลุม่บริษัท  

นอกจากนี ้กลุม่บริษัทยงัมีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลกูค้ารายใหญ่   โดยขยายการประกอบ
ธุรกิจจากการบริการบริหารจดัการบคุลากรเพียงอยา่งเดียว  มาเป็นการให้บริการบริหารจดัการระบบงานธุรกิจ (Business 
Process Outsourcing : BPO) ในทกุสว่นงานตามที่ลกูค้าต้องการ  เพื่ออ านวยความสะดวกให้ลกูค้าสามารถทุม่เทเวลา
กับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับธุรกิจหลัก  เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงทัง้ภายในประเทศและจาก
ตา่งประเทศ  อีกทัง้การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการบริการท่ีรวดเร็วและสนิค้าที่มีคุณภาพมากขึน้  สง่ผล
ให้องค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชนจ าเป็นต้องปรับตัว  โดยตัดส่วนงานที่ไม่มีความเช่ียวชาญไปใช้บริการ Outsource 
ตวัอย่างเช่น  งานบริการลกูค้าสมัพนัธ์ (Contact Center) การให้บริการป้อนข้อมลู  และด้านกระบวนการลงบญัชี  เป็น
ต้น โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อมุ่งเน้นการตอบสนองผลลพัธ์ (Output)  ในการด าเนินงานทางธุรกิจของลกูค้าเป็นส าคญั  ซึ่ง
การขยายการให้บริการดงักลา่วช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลกูค้าไปยงักลุม่ลกูค้ารายใหม่ๆ ให้แก่กลุม่บริษัท  ท าให้
รายได้รวมของกลุม่บริษัทเพิ่มสงูขึน้และสง่ผลให้สดัสว่นของรายได้จากลูกค้าหลกัรายใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบนัลดลง  ซึง่จะ
ท าให้กลุม่บริษัทลดการพึง่พิงลกูค้ารายดงักลา่วได้         
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ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึน้ของค่าจ้างบุคลากรอันเน่ืองมาจากนโยบายรัฐบาลในขณะที่อยู่ระหว่างสัญญาจ้าง 

การประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจดัการบคุลากรและระบบงานธุรกิจของกลุม่บริษัท ต้องอาศยัแรงงานจ านวน
มากในการด าเนินงาน ดงันัน้นโยบายของรัฐบาลตัง้แต่ปี 2555 ที่มีการปรับอตัราค่าจ้างแรงงานขัน้ต ่า จะมีผลกระทบ
ทางอ้อมต่อฐานอตัราค่าจ้างงานในระดับอื่นๆ ให้สูงขึน้ด้วย ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร
เพิ่มขึน้ และหากในอนาคตรัฐบาลมีการปรับอตัราคา่จ้างแรงงานขึน้อีกในระหวา่งระยะเวลาของสญัญาจ้าง กลุม่บริษัทจะ
มีความเสีย่งที่ต้องรับภาระคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว และอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานและก าไรสทุธิของกลุม่บริษัท อีก
ทัง้หากลกูค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลยงัไม่ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมส าหรับค่าใช้จ่ายดงักล่าวตามนโยบายจากรัฐบาล 
อาจท าให้กลุม่บริษัทมีความเสีย่งที่จะได้รับคา่บริการเพิ่มเติมลา่ช้าได้ 

อยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัทได้ก าหนดเง่ือนไขให้สามารถปรับอตัราคา่บริการได้ หากรัฐบาลมีการปรับอตัราค่าจ้าง
แรงงานขัน้ต ่า นอกจากนีล้กัษณะสญัญาของกลุม่บริษัท เป็นสญัญาระยะสัน้ที่มีอายสุญัญาประมาณ 1 - 3 ปี ท าให้กลุม่
บริษัทสามารถปรับขึน้ค่าบริการได้เมื่อมีการต่อสญัญาในแต่ละครัง้  และสามารถเรียกเก็บค่าจ้างบุคลากรเพิ่มเติมจาก
นโยบายดงักลา่วจากลกูค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลได้ครบทัง้จ านวน อีกทัง้กลุม่บริษัทยงัมีการส ารองเงินทนุไว้ตลอดเวลา
ส าหรับเหตกุารณ์ที่ไมค่าดคิด เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ     

ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึน้ของต้นทุนอันเน่ืองมาจากราคาวัสดุเปลี่ยนแปลงและผู้รับเหมาช่วงไม่มีคุณภาพ 

เนื่องจากธุรกิจงานวิศวกรรมของกลุ่มบริษัท  ส่วนใหญ่จะต้องเสนอราคาในการให้บริการเป็นแบบรับเหมา
เบ็ดเสร็จทัง้ค่าวสัดอุปุกรณ์และค่าจ้างแรงงานของโครงการ   ดงันัน้การปรับตวัสงูขึน้ของค่าวสัดอุปุกรณ์จะสง่ผลให้กลุม่
บริษัทมีต้นทุนในการด าเนินงานในแต่ละโครงการสงูขึน้  นอกจากนัน้อีกปัจจยัหนึ่งที่พบคือ  การด าเนินงานและบริหาร
จดัการโครงการโดยผู้ รับเหมาช่วงที่ไม่มีคณุภาพ  อาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดความเอาใจใสใ่นการด าเนินงานและเกิด
ข้อผิดพลาดในการท างานได้  น ามาซึง่ความลา่ช้าของโครงการและงานท่ีไมม่ีคณุภาพ   

อย่างไรก็ตาม กลุม่บริษัทมีการสอบทานราคาวสัดอุปุกรณ์กบัผู้ ค้าหลายรายเป็นประจ าทกุเดือนเพื่อจดัท าราคา
กลางของกลุ่มบริษัท และมีการสร้างความสมัพนัธ์กับผู้ ค้าวสัดุหลายรายเพื่อสร้างอ านาจในการต่อรอง นอกจากนีก้ลุ่ม
บริษัทยังมีการจัดท าทะเบียนผู้ ขายวัสดุแต่ละประเภทเพื่อใช้ในการเทียบราคาก่อนการสัง่ซือ้วัสดุทุกครัง้ และจัดท า
ประมาณการจัดซือ้วสัดุล่วงหน้าเพื่อควบคุมราคาวสัดุให้คงที่ก่อนรับงาน อีกทัง้ส ารองวสัดุบางประเภทเก็บไว้เพื่อลด
ผลกระทบจากความเสี่ยงดงักลา่ว   ส าหรับในสว่นของผู้ รับเหมาช่วงกลุม่บริษัทได้มีการก าหนดให้ฝ่ายจดัซือ้ร่วมกบัฝ่าย
วิศวกรรมของกลุ่มบริษัทมีการจัดอบรมพฒันาผู้ รับเหมาช่วงอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการท างานและเพื่อให้
สามารถสง่มอบงานได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมทัง้ให้ผู้ รับเหมาช่วงสามารถด าเนินงานตามที่กลุม่บริษัทก าหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผู้ รับเหมาช่วงก่อนการรับมอบงานจากผู้ รับเหมาช่วงโดยฝ่ายจัดซือ้และฝ่าย
วิศวกรรมของกลุ่มบริษัท พร้อมทัง้แจ้งผลการประเมินให้ผู้ รับเหมาช่วงทราบเพื่อประโยชน์ในการจ้างผู้ รับเหมาช่วงใน
อนาคต อีกทัง้กลุ่มบริษัทยงัมีการก าหนดอตัราเบีย้ปรับในใบสัง่จ้างรับเหมาช่วง ในกรณีที่ผู้ รับเหมาช่วงไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงที่ระบไุว้ในสญัญา เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความเสีย่งดงักลา่ว 
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 ความเส่ียงด้านการเงนิ 

ความเสี่ยงด้านเงนิทุนหมุนเวียน 

การด าเนินธุรกิจบริการงานวิศวกรรมของกลุม่บริษัท  มีความจ าเป็นต้องใช้เงินทนุหมุนเวียนสงู  ส าหรับใช้ใน
ขัน้ตอนการประมลูงาน  การเตรียมงานโครงการ  รวมถึงการจัดซือ้จัดจ้างเพื่อการด าเนินงานในแต่ละโครงการ  ซึ่งเป็น
ขัน้ตอนการด าเนินการก่อนที่จะได้รับช าระเงินจากลกูค้าหรือผู้ว่าจ้างตามสญัญา  นอกจากนัน้ยงัจะต้องมีเงินหมนุเวียน
จ านวนหนึง่เป็นเงินค า้ประกนั  เพื่อรับประกนัผลงานของกลุม่บริษัทหลงัจากสง่มอบงานเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วอีกระยะเวลา
หนึ่ง  ซึ่งจะได้รับเงินค า้ประกันดังกล่าวคืนเมื่อครบอายุการรับประกันผลงาน    ประกอบกับการรับรู้รายได้ในแต่ละ
โครงการจะเป็นการรับรู้รายได้ตามความส าเร็จของงานซึง่จะต้องมีการตรวจรับและสง่มอบงานตามระเบียบท่ีก าหนดไว้ใน
สญัญาการจ้างงาน   ทัง้นี ้ ที่ผ่านมากลุม่บริษัทใช้เงินทนุหมนุเวียนจากแหลง่เงินกู้ยืมเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบนัการเงินเป็นหลกัในการด าเนินธุรกิจ สง่ผลให้กลุ่มบริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องประมาณ 0.88, 0.81 และ 
0.57 เทา่ ในช่วงปี  2557, 2558  และ 2559   

อย่างไรก็ดี เนื่องจากลกัษณะงานบริการติดตัง้เสาโทรคมนาคม ซึ่งใช้ระยะเวลาในการด าเนินการระยะสัน้โดย
เฉลี่ยไม่เกิน 60 - 90 วนั และธุรกิจบริการบริหารจดัการมีระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ป็นลกัษณะเดือนต่อเดือน และลกูค้า
ของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ซึ่งมีฐานะทางการเงิน
แข็งแกร่ง มีกระบวนการช าระหนีต้รงต่อเวลา ดงันัน้จึงท าให้กลุม่บริษัทมีสภาพคลอ่งเพียงพอ ในการช าระหนีแ้ก่สถาบนั
การเงินตามก าหนดเวลา ท าให้กลุม่บริษัทได้รับการสนบัสนนุเป็นอย่างดีจากสถาบนัการเงินต่างๆ มาโดยตลอด และเมื่อ
บริษัทฯ สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  เอ็ม เอ ไอ ได้แล้ว เงินที่ได้รับจากการระดมทนุสว่นหนึ่งจะน ามาใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียน  ซึง่จะช่วยลดผลกระทบจากการขาดสภาพคลอ่งทางการเงินได้ 

ความเสี่ยงจากการบริหารสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ  

ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมเป็นการให้บริการส ารวจ ออกแบบ พร้อมจดัหาวสัดอุปุกรณ์ และ
ติดตัง้เสาของสถานีโทรคมนาคม กบัผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่รายใหญ่ของประเทศ  ซึ่งมีขัน้ตอนการตรวจรับงานและ
การจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกเงินค่างวดงานหลายขัน้ตอน  ท าให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากการ
ให้บริการได้ตรงตามขัน้ความส าเร็จของงานที่วางแผนไว้  ส่งผลให้ตามงบการเงินกลุ่มบริษัทมีลกูหนีค้่าก่อสร้างตาม
สญัญาที่ด าเนินการแล้วเสร็จแต่ยงัมิได้เรียกเก็บเพิ่มสงูขึน้ตามปริมาณงานบริการด้านโทรคมนาคมที่เพิ่มขึน้  และท าให้
กลุม่บริษัทมีวงจรเงินสดในปี 2557 จ านวน 74.40 วนั เนื่องจากผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที่มีการเปลีย่นนโยบายการวาง
บิลจากเดิมที่สามารถเรียกเก็บได้ตามขัน้ความส าเร็จของงานในแต่ละขัน้ตอนมาเป็นให้วางบิลเรียกเก็บเงินได้เมื่องานใกล้
ส าเร็จลลุว่งแล้ว   ดงันัน้กลุม่บริษัทจึงอาจมีความเสีย่งจากการบริหารสภาพคลอ่งทางการเงิน  โดยจ าเป็นต้องจดัหาแหลง่
เงินทนุหมนุเวียนระยะสัน้ส าหรับการใช้หมนุเวียนในธุรกิจเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาดงักลา่วที่ยงัไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
จากลกูค้าได้  ซึง่ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอ่งดงักลา่วอาจจะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัทและ
อาจสง่ผลให้กลุม่บริษัทไมส่ามารถขยายการด าเนินธุรกิจในอนาคตได้ 

อยา่งไรก็ตามกลุม่บริษัทพยายามวางแผนการจัดระบบการจดัเตรียมเอกสารภายในของบริษัทให้มีประสทิธิภาพ
เพื่อให้สามารถวางบิลเรียกเก็บเงินได้อย่างรวดเร็วเมื่อถึงก าหนดการวางบิล  และพยายามเจรจากบักลุม่ลกูค้าดงักลา่วถึง
ขัน้ตอนการตรวจรับงานให้สอดคล้องกบัระยะเวลาการสง่มอบงาน  เพื่อให้กลุม่บริษัทสามารถวางเอกสารการเรียกเก็บเงิน
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ได้ตามก าหนดความส าเร็จของงาน  เพื่อลดภาระลกูหนีค้่าก่อสร้างที่ยงัมิได้เรียกเก็บ (Unbill) ตามงบการเงินให้ลดลงและ
ท าให้วงจรเงินสดของกลุ่มบริษัทสัน้ลงเช่นกัน โดยในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีวงจรเงินสด จ านวน 63.77 วนั และปี 2559 
จ านวน 41.05 วนั   

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ 

กลุม่บริษัทมีวงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน  5  แหง่  รวมจ านวนวงเงินทัง้สิน้  3,279.49 ล้านบาท  สว่นใหญ่เป็น
วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ (PN / OD) และวงเงินหนงัสือค า้ประกนั (LG)  โดย  ณ วนัที่  31 ธันวาคม  2559 กลุ่มบริษัทมียอด
ภาระหนีเ้งินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาวรวม  1,268.44 ล้านบาท  และมีภาระดอกเบีย้จ่ายที่เกิดจากเงินเบิกเกินบญัชี  เงิน
กู้ยืมระยะสัน้และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวนรวมเทา่กบั  44.03 ล้านบาท  ซึง่ภาระหนีเ้งินกู้ยืมดงักลา่วมี
อตัราดอกเบีย้ที่ลอยตวั  ซึ่งอ้างอิงกับอตัราดอกเบีย้ MLR จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  ดังนัน้ในกรณีที่อตัรา
ดอกเบีย้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสงูขึน้ ย่อมส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีภาระที่จะต้องจ่ายดอกเบีย้เป็นจ านวนเงินที่เพิ่มสงูขึน้
เช่นกนั 

อย่างไรก็ดี เมื่อบริษัทฯ สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  เอ็ม เอ ไอ ได้แล้ว เงินที่ได้รับจากการระดม
ทนุสว่นหนึง่จะน ามาลดภาระหนีเ้งินกู้ยืมดงักลา่วบางสว่น  ซึง่จะช่วยลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้
ในอนาคตได้ 

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการใช้ทรัพย์สินเป็นหลักทรัพย์ค า้ประกันภาระหนีส้ถาบันการเงิน
ของบริษัท 

ตามที่กลุม่บริษัทมีวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินจ านวน 5 แห่ง ซึ่งเดิมใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ บริษัทในเครือ
และทรัพย์สินสว่นตวัของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  เป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนัภาระหนีส้ถาบนัการเงิน   ตอ่มาในปี 2558  ได้มีการ
ปรับโครงสร้างกลุม่บริษัทเพื่อเตรียมตวัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  โดยด าเนินการซือ้ทรัพย์สินที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินธุรกิจและขายทรัพย์สินที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ  ระหว่างบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
เพื่อให้มีความชดัเจนในการเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ  แต่อย่างไรก็ตามทรัพย์สินสว่นใหญ่ดงักล่าวท่ีขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ยงัคงติดภาระเป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนัภาระหนีก้ับสถาบนัการเงินอยู่   ดงันัน้กลุ่มบริษัทจึงมีความเสี่ยงเกิดขึน้ใน
กรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่มีความประสงค์ที่จะน าทรัพย์สนิดงักลา่วไปท าประโยชน์อยา่งอื่นหรือไมย่ินยอมให้ใช้ทรัพย์สนินัน้
เป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกันภาระหนี ้ ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้วงเงินสินเช่ือของกลุ่มบริษัทหรือกลุ่มบริษัทอาจจะต้องหา
ทรัพย์สนิอื่นมาเป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนัภาระหนีด้งักลา่วแทนหลกัทรัพย์เดิม     

อย่างไรก็ดีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนัภาระหนีส้ถาบนัการเงิน  ได้
ออกหนงัสอืรับรองและยินยอมให้บริษัทฯ ท านิติกรรมจ านองท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างและท่ีดินเปลา่  ท่ีเป็นกรรมสทิธ์ิของผู้
ถือหุ้นรายใหญ่  เพื่อเป็นหลกัประกันกับสถาบันการเงินที่ให้วงเงินสินเช่ือแก่บริษัทฯ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ ทัง้สิน้  
จนกวา่บริษัทฯ จะหาหลกัประกนัอื่นใดมาทดแทนหรือยกเลกิวงเงินสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน 

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ เดิมและสัญญาเงินกู้ใหม่ของโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 

จากข้อมูลตามงบการเงิน ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือและภาระหนีร้วม  3,279.49 
ล้านบาท  และ  1,268.44 ล้านบาท  ตามล าดบั   ประกอบด้วยเงินกู้ยืมหมนุเวียนร้อยละ 80.01 และเงินกู้ยืมไมห่มนุเวียน
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ร้อยละ 19.99 โดยเป็นภาระหนีเ้งินกู้ยืมระยะยาวส าหรับการก่อสร้างอาคารส านกังานใหม่จ านวน  49.69 ล้านบาท  และ
ด าเนินการกู้ ยืมเงินระยะยาวส าหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร  อีกจ านวนประมาณ  740.50 ล้านบาท  กลุม่บริษัทจึงจะมีภาระที่จะต้อง
ช าระดอกเบีย้และเงินต้นของเงินกู้ยืมระยะยาวดงักลา่วให้แก่เจ้าหนีส้ถาบนัการเงินตามตารางการช าระหนีท้ี่ก าหนดใน
สญัญาเงินกู้ยืม  นอกจากนัน้ยงัจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ตามที่ได้ระบใุนสญัญาเงินกู้ยืม   ซึ่งหากผลประกอบการ
ของกลุม่บริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ดงักลา่วได้  กลุม่บริษัทอาจมีความเสี่ยง
จากการที่จะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ตามก าหนดหรืออาจจะถูกเรียกให้ช าระหนีเ้งินต้นคืนทนัทีทัง้จ านวน โดยเง่ือนไขที่
ส าคญัมีดงันี ้

 การด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามสญัญาเงินเดิมและสญัญาเงินกู้ ใหม่ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะต้องด ารงอตัราสว่นทางการเงินตลอดอายสุญัญาเงินกู้ยืมดงันี ้  
สญัญาเงินกู้ เดิม 
- อตัราสว่นความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (DSCR Ratio) ในแตล่ะปีในระดบัไมต่ ่ากวา่ 1.25 เทา่ 
สญัญาเงินกู้ ใหม ่
- อตัราสว่นหนีส้ว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (DE Ratio) ในปี 2559 และปี 2560 ในระดบัไมเ่กิน 4.50 เท่า, 

ในปี 2561 ในระดบัไม่เกิน 3.00 เทา่ และตัง้แตปี่ 2562 เป็นต้นไป ในระดบัไมเ่กิน 2.00 เท่า ทัง้นี ้หุ้นกู้ ด้อย
สทิธิให้นบัเป็นสว่นของผู้ ถือหุ้นในการค านวณอตัราสว่นดงักลา่ว 

- อตัราสว่นความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (DSCR Ratio) ในแตล่ะปีในระดบัไมต่ ่ากวา่ 1.30 เทา่ 

อนึง่ จากการพิจารณางบการเงินภายในส าหรับงวดสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559 ก่อนการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยเบือ้งต้นพบว่า บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ ETEM อาจไม่สามารถด ารงอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่น
ของผู้ ถือหุ้น (DE Ratio) ตามเง่ือนไขที่ก าหนดได้ เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ETEM มีเงินกู้ยืมระยะยาวและ
เจ้าหนีก้ารค้าซึ่งเกิดจากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เพิ่มขึน้มาก ทัง้นี ้กลุม่บริษัทได้ด าเนินการขอ
ผอ่นผนัเง่ือนไขดงักลา่วกบัสถาบนัการเงินเรียบร้อยแล้ว โดยสถาบนัการเงินซึง่เป็นผู้ให้การสนบัสนนุวงเงินกู้ยืมระยะยาว
ดงักลา่วพิจารณาแล้วเห็นวา่ ETEM ยงัสามารถช าระหนีไ้ด้ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาสนิเช่ือ ดงันัน้ จึงยงัไม่ใช้สทิธิ
ในเหตผิุดนดัตอ่ ETEM โดยยงัคงสงวนสทิธิในการด าเนินการใดๆ ตามสญัญาสนิเช่ือไว้ทกุประการ  

ทัง้นี ้ผู้บริหารของบริษัทฯ เช่ือมัน่ว่า ETEM มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายช าระเจ้าหนีก้ารค้าซึง่เกิดขึน้ในช่วง
ปลายปี 2559 ซึง่เมื่อช าระคืนเจ้าหนีก้ารค้าดงักลา่วแล้ว ก็จะสง่ผลให้ ETEM สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้
ดงักลา่วได้  

นอกจากนี ้จากการที่กลุ่มบริษัทได้เร่ิมเข้าสูธุ่รกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์นัน้ จะสง่ผลให้กลุ่ม
บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากการจ าหน่ายไฟฟ้าที่ค่อนข้างสม ่าเสมอเป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่งกลุ่มบริษัทจะด าเนินการ
วางแผนทางการเงินและติดตามผลการด าเนินงานทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความมัน่ใจว่า
กลุ่มบริษัทจะมีกระแสเงินสดที่เพียงพอส าหรับการช าระภาระดอกเบีย้และเงินกู้ ยืม  และสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไข
ทางการเงินท่ีก าหนดในสญัญาเงินกู้ยืมได้    
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 การรักษาสดัสว่นการถือหุ้นตามสญัญาเงินกู้ ใหมข่องโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 

กลุ่มบริษัทจะต้องรักษาสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นหลกัไว้ในจ านวนที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 51 ของทุนที่ได้รับ
ช าระแล้วของบริษัท ตลอดระยะเวลาของสญัญาเงินกู้ยืม โดยผู้ ถือหุ้นหลกัตามสญัญาเงินกู้ของบริษัทฯ ได้แก่ นายไรวินท์ 
เลขวรนนัท์ และบริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั และผู้ ถือหุ้นหลกัของ ETEM ได้แก่บริษัทฯ ทัง้นี ้เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจาก
การไม่สามารถรักษาสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นหลกัดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นหลกัของกลุม่บริษัทจึงได้ลงนามในสญัญาห้าม
เปลี่ยนแปลงการถือหุ้น ซึ่งก าหนดเง่ือนไขและข้อตกลงเก่ียวกับการถือครองหุ้นให้สอดคล้องกับเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาเงินกู้  

 การเพิ่มทนุจดทะเบียนช าระแล้วตามสญัญาเงินกู้ ใหมข่องโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 

บริษัทฯ จะต้องด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนช าระแล้วเป็นจ านวนไมน้่อยกวา่ 390.00 ล้านบาท หากบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่จะสง่ผลให้โครงสร้างเงินทนุ
ของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทฯ จะต้องจัดหาแหลง่เงินทนุเพื่อเพิ่มทนุช าระแล้วอีก 180.00 ล้านบาท (จากทุน
ช าระแล้วก่อนการเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนในครัง้นีจ้ านวน 210.00 ล้านบาท) เพื่อมิให้เป็นการผิดเง่ือนไขตาม
สญัญาเงินกู้ดงักลา่ว ทัง้นี ้เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการต้องเพิ่มทนุจดทะเบียนช าระแล้วอีก 180.00 ล้านบาท บริษัท
ฯ จะด าเนินการเจรจากบัสถาบนัการเงินซึ่งเป็นผู้ให้สนิเช่ือให้นบัรวมสว่นเกินมลูคา่หุ้นเป็นสว่นหนึง่ของทนุช าระแล้วเพื่อ
ลดจ านวนหุ้นที่จะต้องเพิ่มทุน อย่างไรก็ดี ผู้บริหารเช่ือมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถด าเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  และไมจ่ าเป็นต้องเพิ่มทนุช าระแล้วตามเง่ือนไขดงักลา่ว 

 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

ความเสี่ยงจากการที่ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต ่ากว่า
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าตามที่ประมาณการไว้ 

เนื่องจากปริมาณพลงังานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์โดยทั่วไป  จะขึน้อยู่กับผลกระทบหลายปัจจัย  ทัง้ปัจจัยภายในที่สามารถควบคุมได้และปัจจัย
ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้   โดยปัจจัยภายในที่ส าคัญ ได้แก่  ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์และอินเวอร์เตอร์รวมทัง้อปุกรณ์ที่ใช้ในระบบผลติไฟฟา้และอปุกรณ์เช่ือมต่อ   ปริมาณการสญูเสยีที่เกิดขึน้ใน
ระบบการผลิตไฟฟ้า และปัญหาด้านเทคนิคในกระบวนการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น  ส าหรับปัจจัยภายนอกที่ส าคัญ ได้แก่ 
ความเข้มของแสงอาทิตย์ การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูิอากาศ และภยัธรรมชาติตา่งๆ  เช่น อทุกภยั อคัคีภยั และวาตภยั 
เป็นต้น  โดยปัจจยัดงักลา่ว ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่จะสามารถผลิตปริมาณพลงังานไฟฟ้าได้ต ่ากว่าปริมาณ
พลงังานไฟฟา้ตามที่ประมาณการไว้ตามการพิจารณาลงทนุ ซึง่จะสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่รายได้และผลประกอบการของ
กลุม่บริษัท 

ผู้บริหารของกลุม่บริษัทตระหนกัถึงความเสี่ยงดงักล่าวที่เกิดจากผลกระทบหลายปัจจัยทัง้จากปัจจยัภายในที่
สามารถควบคมุได้และปัจจยัภายนอกที่ไม่สามารถควบคมุได้   จึงได้วางแผนการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากปัจจัย
ภายในโดยการสัง่ซือ้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เป็นอปุกรณ์หลกัที่ส าคญัในการผลติพลงังานไฟฟา้ของโครงการ  จากผู้ผลติที่
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มีรายช่ืออยู่ใน Vendor List  ของการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคและรับประกนัประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตลอดอายุ
ของสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ นอกจากนัน้ กลุม่บริษัทยงัมีการวา่จ้างผู้ รับเหมาก่อสร้าง (EPC Contractor) โดยมีการรับประกนั
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า (Performance Ratio) ให้กบักลุม่บริษัทเป็นระยะเวลา 1 ปีหลงัสง่มอบงาน และท าสญัญา
ว่าจ้างจ้างด าเนินงานและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ (O&M) เพื่อรับประกันประสิทธิภาพของการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อจาก
ผู้ รับเหมาก่อสร้างเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยจะพิจารณาตอ่สญัญาเป็นรายครัง้ไป   ส าหรับในสว่นของแผนการรองรับความ
เสี่ยงที่อาจเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่เกิดจากภัยธรรมชาตินัน้  ทางกลุ่มบริษัทจะท ากรมธรรม์
ประกนัภยัประเภทความเสี่ยงภยัทุกชนิด (All risk) ของโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ทกุโครงการ เพื่อช่วยลด
ผลกระทบจากความเสีย่งดงักลา่วที่อาจจะเกิดขึน้ได้ในระดบัหนึง่  

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการด าเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรับ
หนว่ยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร  ก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญาและก าลงัการผลติติดตัง้รวม  16.47 เมกะ
วตัต์  ซึง่การด าเนินการในโครงการดงักลา่ว  กลุม่บริษัทจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายที่ เก่ียวข้องในการประกอบธุรกิจ  เช่น  
พระราชบญัญัติการผงัเมือง พ.ศ. 2518  พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  พระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
พระราชบญัญัติการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 และระเบียบคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (“กกพ.”) เป็น
ต้น  อาจสง่ผลให้กลุม่บริษัทไม่สามารถปฏิบตัิได้ถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในการประกอบธุรกิจการ
ผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์  และสง่ผลกระทบตอ่การเติบโตของรายได้และก าไรสทุธิจากการลงทนุในโครงการใหม่ 

อยา่งไรก็ดี  กลุม่บริษัทมีทีมงานวิศวกรของกลุม่บริษัท และทีมที่ปรึกษาทางกฎหมาย พร้อมทัง้ทีมงานที่ปรึกษา
โครงการที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ในหลายๆ 
โครงการทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  และมีกระบวนการในการด าเนินการโครงการท่ีมีล าดบัขัน้ตอนท่ีท าให้เช่ือมัน่ได้วา่
จะสามารถด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจได้อยา่งครบครัน   

ความเสี่ยงในเร่ืองของการเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้ถือหุ้นและจ านวนหุ้นที่ถือของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัญญาซือ้ขาย
ไฟฟ้า 

เนื่องจากตามเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่างกลุม่บริษัทฯ กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้มีข้อก าหนดว่า 
ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้ ถือหุ้นจนเป็นเหตใุห้ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และห้าม
เปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นท่ีถือเหลือน้อยกวา่ร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด จนกวา่ผู้ผลิตไฟฟา้จะได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
เชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว เป็นระยะเวลา 3 ปี   ดงันัน้  หากผู้ ถือหุ้นของบริษัทและ ETEM มีการเปลีย่นแปลงการถือหุ้นจน
เข้าข่ายผิดเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ก็จะสง่ผลให้บริษัทและ ETEM อาจถูกพิจารณายกเลิกสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
และเกิดความเสยีหายตอ่การประกอบธุรกิจพลงังานทดแทนของกลุม่บริษัทฯ       

ดงันัน้ เพื่อป้องกนัมิให้มีบริษัทฯ และ ETEM ท าผิดเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่ง
ได้แก่นายไรวินท์ เลขวรนนัท์และบริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นเดิมที่เป็นกลุม่ครอบครัว และ/หรือ ผู้บริหาร
ของบริษัทฯ  ได้ร่วมกนัลงนามในสญัญาห้ามเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น  ซึ่งก าหนดเง่ือนไขและข้อตกลงเก่ียวกบัการถือหุ้น
ของตน  โดยกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่จะรักษาสดัสว่นการถือหุ้นของตนมิให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 51  ของจ านวนหุ้นทัง้หมด  
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และผู้ ถือหุ้นเดิมที่เป็นกลุม่ครอบครัว และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ขายหุ้นที่ถืออยู่จนหมดสภาพการเป็นผู้ ถือหุ้น
จนกวา่บริษัทฯ จะได้จ่ายไฟฟา้เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว เป็นระยะเวลา 3 ปี 

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนย้อนหลังของโครงการสหกรณ์
การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด ได้  

หลกัเกณฑ์การอนมุตัิโครงการของคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ได้มีการก าหนดอตัราสว่นหนีส้ินต่อ
ทนุจดทะเบียนของบริษัทที่ขอรับการสง่เสริมการลงทนุไว้ไมเ่กิน  3 : 1 จึงสง่ผลให้โครงการสหกรณ์การเกษตรวฒันานคร 
จ ากัด ได้รับการอนุมตัิการส่งเสริมการลงทุนแบบมีเง่ือนไข  โดยบริษัทฯ จะต้องด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกเป็น
จ านวนไมน้่อยกวา่ 100.00 ล้านบาท รวมทนุจดทะเบียนเดิมแล้วเป็นไมน้่อยกวา่ 280.00 ล้านบาท จึงจะได้รับบตัรสง่เสริม
การลงทนุเพื่อเร่ิมใช้สิทธิประโยชน์ และบริษัทฯ จะต้องด าเนินการช าระเต็มมลูคา่หุ้นก่อนเปิดด าเนินการ (36 เดือนนบัแต่
วันที่ออกบัตรส่งเสริม) จากเง่ือนไขดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ จะได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนของโครงการสหกรณ์
การเกษตรวฒันานคร จ ากดั ก็ตอ่เมื่อบริษัทฯ ได้ด าเนินการเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนในครัง้นีเ้ป็นท่ีเรียบร้อย ซึง่ท า
ให้บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนช าระแล้วเทา่กับ 280.00 ล้านบาท ตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุก าหนด  

จากผลกระทบข้างต้น ท าให้บริษัทฯ ต้องด าเนินการยื่นค าขอใช้สทิธิประโยชน์ย้อนหลงัถึงตัง้แตว่นัท่ีบริษัทฯ ยื่น
ค าขอรับการสง่เสริมการลงทนุของโครงการสหกรณ์การเกษตรวฒันานคร จ ากดั ต่อคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ เพื่อ
ขอยกเว้นหรือลดหยอ่นภาษีอากรน าเข้าอปุกรณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟา้ย้อนหลงัที่บริษัทฯ ได้น าเข้ามาก่อนการได้รับบตัร
สง่เสริมการลงทนุของโครงการสหกรณ์การเกษตรวฒันานคร จ ากดั และขอยกเว้นการน ารายได้จากการจ าหนา่ยไฟฟา้ของ
โครงการสหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด ที่ เกิดขึน้ก่อนการได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนของโครงการสหกรณ์
การเกษตรวฒันานคร จ ากดั มารวมค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคล 

ทัง้นี ้การอนุมัติสิทธิประโยชน์ย้อนหลงัดังกล่าว ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่ง
บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ดงันัน้ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้รับการอนมุตัิ จะสง่ผล
ให้บริษัทฯ ไมไ่ด้รับสทิธิประโยชน์ย้อนหลงัข้างต้น 

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากลุม่บริษัทได้มีการยื่นขอใช้สิทธิประโยชน์ย้อนหลงัส าหรับโครงการสหกรณ์การเกษตร
นิคมอตุสาหกรรมคลองน า้ใส จ ากดั, โครงการสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จ ากดั และโครงการสหกรณ์การเกษตร
เมืองตราด จ ากดั และได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุทกุโครงการ 

 

 ความเส่ียงด้านอ่ืนๆ 

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถอืหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือกลุ่มครอบครัว
เลขวรนนัท์   รวมถึง บริษัท  วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั  จะถือหุ้นรวมกนัคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 57.33  ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จึงอาจท าให้การตดัสินใจในการบริหารจดัการบริษัทขึน้อยู่กับบุคคลดงักลา่วเป็น
หลกั  และท าให้กลุม่ผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว เป็นผู้มีอ านาจในการบริหารจดัการและควบคมุคะแนนเสยีงในการลงมติที่ส าคญัได้
เกือบทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการแต่งตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอื่นท่ีต้องใช้เสียงสว่นใหญ่ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
ยกเว้นเร่ืองกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทซึ่งต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 เสียงของจ านวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงอาจจะไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดุล
การบริหารของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ได้ 

อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ รวม 5 
ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  โดยแต่ละคณะมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่อย่างชดัเจน ท าให้
ระบบการท างานของบริษัทฯ มีความเป็นมาตรฐานตรวจสอบได้ง่าย อีกทัง้ โครงสร้างคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ
ของบริษัทฯ  ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 10 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน  ซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ท าให้สามารถสอบทานการท างานของ
บริษัทฯ ให้มีความโปร่งใสได้ดียิ่งขึน้ ตลอดจนสามารถถ่วงดุลอ านาจในการน าเสนอเร่ืองต่างๆ ที่จะพิจารณาเข้าสู่การ
ประชมุผู้ ถือหุ้นได้ระดบัหนึง่ นอกจากนัน้แล้ว  บริษัทฯ ได้มีระเบียบปฏิบตัิกรณีที่มีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบักรรมการ ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุในกิจการ รวมทัง้บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่มีสว่นได้เสีย  โดย
บคุคลดงักลา่วจะไม่มีอ านาจอนมุตัิในการท ารายการนัน้ๆ ท าให้สามารถช่วยลดความเสี่ยงในเ ร่ืองการถ่วงดลุอ านาจได้
ระดบัหนึง่ 

ความเสี่ยงในเร่ืองตลาดรองส าหรับการซือ้ขายหลักทรัพย์ 

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ไปในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายหุ้นสามัญก่อนที่จะได้
รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในการอนมุตัิให้น าหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ดงันัน้ผู้ลงทนุจึงอาจมีความเสีย่งเก่ียวกบัสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในตลาดรองและอาจ
ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการขายหุ้นได้ตามที่คาดการณ์ไว้หากหลกัทรัพย์ของบริษัทฯไม่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ได้  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ยื่นขอให้รับหุ้นสามญัของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  แล้ว
เมื่อวนัท่ี 6 กนัยายน 2559 โดยบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวซอร่ี จ ากดั ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคณุสมบตัิของ
บริษัทฯ ในเบือ้งต้นแล้วเห็นวา่บริษัทฯ มีคณุสมบตัิครบถ้วนท่ีจะสามารถเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม 
เอ ไอ  เว้นแต่คณุสมบตัิเร่ืองการกระจายการถือหุ้นให้แก่นกัลงทนุรายยอ่ยซึ่งขึน้กบัผลของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 
บริษัทฯ จึงยงัมีความไม่แน่นอนท่ีจะได้รับอนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  ให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีคณุสมบตัิตามข้อ 5 (ก) คือมีผลการด าเนินงานไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนยื่นค าขอและมี
ก าไรสทุธิในปีลา่สดุและมีก าไรสทุธิในงวดสะสมก่อนยื่นค าขอ  โดยมิได้ใช้คณุสมบตัิตามข้อ 5 (ข) คือมีผลการด าเนินงาน
ไมน้่อยกวา่ 1 ปีก่อนยื่นค าขอและมีมลูคา่หุ้นสามญัตามราคาตลาดทัง้สิน้ไมน้่อยกวา่  1,000  ล้านบาท 

ความเสี่ยงในเร่ืองการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครัง้แรก 

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัแก่ประชาชนเป็นครัง้แรกในครัง้นีจ้ านวนหุ้นของบริษัทฯ จะเพิ่มขึน้อีก 140.00 
ล้านหุ้น  จาก 420.00 ล้านหุ้น  รวมเป็น 560.00 ล้านหุ้น (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50  บาท) หรือคิดเป็นการลดลงของสว่น
แบ่งก าไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้น (Control Dilution) ร้อยละ 25.00  
ซึง่จะสง่ผลให้อตัราก าไรตอ่หุ้นของบริษัทฯ ในอนาคตลดลงเนื่องจากจ านวนหุ้นท่ีใช้เป็นฐานในการค านวณเพิ่มขึน้ 
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อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยงัมีงานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) ของโครงการทัง้งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและ
ระบบโทรคมนาคมคงค้างอยูป่ระกอบกบัมีสญัญางานให้บริการบริหารจดัการให้กบัหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ท่ีมี
ความมัน่คง นอกจากนีก้ลุม่บริษัทคาดวา่ในระยะยาวกลุม่บริษัทจะได้รับผลดีจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
โดยเงินที่ได้จะน าไปใช้ในการหมนุเวียนส าหรับงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมเป็นหลกั ซึ่งจะสง่ผลให้
กลุม่บริษัทมีการพึ่งพิงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง ท าให้กลุม่บริษัทมีต้นทนุ
ทางการเงินลดลงสง่ผลให้ก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ในอนาคตเพื่อชดเชยกบัผลกระทบจากจ านวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้ดงักลา่ว 
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4.ทรัพย์สินท่ีใช้ประกอบธุรกิจ 
 
รายละเอียดสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สนิทรัพย์ที่กลุม่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจมีมลูคา่สทุธิหลงัหกัคา่เสือ่มราคาสะสม
เทา่กบั 237.72 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสนิทรัพย์ดงันี ้
 

ประเภทของสินทรัพย์ 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
1 ที่ดินและสว่นปรับปรุง    
 1.1 โฉนดเลขที่ 249771 เนือ้ที่รวม 1 งาน 68 ตารางวา 

และโฉนดเลขที่  129706 เนือ้ที่ รวม 2 งานที่ตัง้
อ าเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

เจ้าของ 34,632,000 ค า้ประกนัสนิเช่ือธนาคาร 

 1.2 โฉนดเลขที่ 31120 เนือ้ที่ 2 ไร่ 2 งาน 62.7ตารางวา 
ที่ตัง้อ าเภอเมืองสรุาษฏร์ธานี จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี 

เจ้าของ 21,350,481 ค า้ประกนัสนิเช่ือธนาคาร 

2 อาคารและสว่นปรับปรุง    
 2.1 อาคารส านักงานกรุงเทพฯ เลขที่  88 ซอยโยธิน

พฒันา อ าเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของ 56,020,098 ค า้ประกนัสนิเช่ือธนาคาร 

3 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เจ้าของ 2,595,982 ไมม่ี 
4 เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน เจ้าของ 18,112,643 ไมม่ี 
5 ยานพาหนะ – ตามสญัญาเช่าทางการเงิน - 9,507,750 สญัญาเชา่ทางการเงิน 
6 โครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ เจ้าของ 604,444,498 ค า้ประกนัสนิเช่ือธนาคาร 
7 สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง เจ้าของ 47,520 ไมม่ี 
 รวม  746,710,972  
บริษัท อทีีอี เมเนจเมนท์ จ ากดั 
8 เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน เจ้าของ 48,480 ไมม่ี 
9 โครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ เจ้าของ 287,064,409 ค า้ประกนัสนิเช่ือธนาคาร 
บริษัท ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์ จ ากัด 
10 ยานพาหนะ เจ้าของ 1,848,181 ไมม่ี 
11 ยานพาหนะ – ตามสญัญาเช่าทางการเงิน เจ้าของ 10,014,308 สญัญาเชา่ทางการเงิน 
12 เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน เจ้าของ 10,133 ไมม่ี 
 รวม  298,985,511  
 รวม  1,045,696,483  
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 3,368,736 บาท โดยรายการ
ดงักลา่ว ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ และสทิธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กลุม่บริษัทใช้ในการด าเนินธุรกิจ  
 

 สัญญาส าคัญท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ มสีญัญาที่ส าคญัดงันี ้
สัญญาขอเช่าพืน้ที่  :  

กลุม่บริษัทมีการท าสญัญาเช่าใช้พืน้ท่ีหลายฉบบั เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีสญัญาที่ส าคญัดงันี  ้

 สัญญาเช่าอาคารที่พักอาศัยกับบริษัท วรนันท์ โฮลดิง้ จ ากัด 

คูส่ญัญา : ฝ่ายที่ 1 : บริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั หรือ “ผู้ให้เชา่” 
ฝ่ายที่ 2 : บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) หรือ “ผู้ เช่า” หรือ “บริษัทฯ” 

ช่ือสญัญา : สญัญาเชา่อาคารท่ีพกัอาศยั 
วนัท่ีลงนาม : 1 สงิหาคม 2559 
สาระส าคญัของสญัญา : ผู้ ให้เช่าตกลงให้บริษัทฯ เช่าพืน้ที่อาคารเพื่อใช้เป็นที่ตัง้สถานประกอบการบริษัทฯ และเพื่อใช้

เป็นสถานท่ีพกัรับรองผู้บริหารของบริษัทฯ 
เง่ือนไขที่ส าคญั  

- ผู้ เช่าจะไม่น าทรัพย์สินที่เช่าทัง้หมดหรือบางส่วนให้เช่าช่วง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
ผู้ให้เช่า 

- หากผู้ เช่าผิดสญัญาผู้ให้เช่ามีสทิธิบอกเลกิสญัญาและเข้าครอบครองทรัพย์สนิท่ีเช่าทนัที 
- หากประสงค์จะเช่าตอ่ ผู้ เช่าจะต้องแจ้งความประสงค์ให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
- เมื่อสญัญาสิน้สดุ ผู้ เช่าจะขนย้ายทรัพย์สนิและสง่มอบทรัพย์สนิท่ีเช่าภายใน 30 วนันบัแต่

วนัสิน้สดุสญัญาเช่า 
พืน้ท่ีเช่า : ที่ดินโฉนดเลขที่ 4414 ต าบลวงัทองหลาง อ าเภอวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร พร้อมสิง่ปลกู

สร้างบ้านตกึ 3 ชัน้ เลขที่ 554/12 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลลีา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงั
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร พืน้ที่ใช้สอย 246.40 ตารางเมตร 

คา่เช่าและคา่บริการ : ช าระคา่เช่าเป็นรายเดือน อตัราเช่าเดือนละ 54,000 บาท 
ระยะเวลาสญัญา : สญัญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 1 สงิหาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 กรกฏาคม 2560)  

 

 สัญญาเช่าอาคารส านักงานพร้อมโรงจอดรถ และโกดังเก็บของกับบริษัท วรนันท์ โฮลดิง้ จ ากัด 

คูส่ญัญา : ฝ่ายที่ 1 : บริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั หรือ “ผู้ให้เชา่” 
ฝ่ายที่ 2 : บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) หรือ “ผู้ เช่า” หรือ “บริษัทฯ” 

ช่ือสญัญา : สญัญาเชา่อาคารส านกังาน โรงจอดรถและโกดงัเก็บของ 
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วนัท่ีลงนาม : 1 สงิหาคม 2559 
สาระส าคญัของสญัญา : ผู้ให้เชา่ตกลงให้บริษัทฯ เชา่พืน้ท่ีอาคารเพื่อใช้เป็นอาคารส านกังานวิศวกรรม พร้อมทัง้เป็น

สวสัดิการให้กบัพนกังาน อีกทัง้เพื่อเก็บสนิค้าและอปุกรณ์อื่นๆ ของบริษัทฯ 
เง่ือนไขที่ส าคญั  

- ผู้ เช่าจะไม่น าทรัพย์สินที่เช่าทัง้หมดหรือบางส่วนให้เช่าช่วง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
ผู้ให้เช่า 

- หากผู้ เช่าผิดสญัญาผู้ให้เช่ามีสทิธิบอกเลกิสญัญาและเข้าครอบครองทรัพย์สนิท่ีเช่าทนัที 
- หากผู้ เช่าประสงค์จะต่อระยะเวลาการเช่า ผู้ เช่าจะแจ้งความจ านงมาเป็นลายลกัษณ์

อกัษรก่อนระยะเวลาการเช่าสิน้สดุลง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั และคู่สญัญาทัง้ 
2 ฝ่ายตกลงให้ระยะเวลาสญัญาเช่ามีผลตอ่ไปตามก าหนดระยะเวลาที่ผู้ เช่าร้องขอ 

- เมื่อสญัญาสิน้สดุ ผู้ เชา่จะขนย้ายทรัพย์สนิและสง่มอบทรัพย์สนิที่เช่าภายใน 30 วนันบัแต่
วนัสิน้สดุสญัญาเช่า 

พืน้ท่ีเช่า : ที่ดินโฉนดเลขที่ 28754 ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมืองสรุาษฏร์ธานี จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี  พร้อมสิง่
ปลกูสร้างเป็นโกดงั พืน้ท่ีใช้สอย 909.83 ตารางเมตร 

คา่เช่าและคา่บริการ : ช าระคา่เช่าเป็นรายเดือน อตัราเช่าเดือนละ 94,000 บาท 
ระยะเวลาสญัญา : สญัญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 1 สงิหาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 กรกฏาคม 2560)  

 

 สัญญาเช่าพืน้ที่อาคารส านักงานและโกดัง พืน้ที่เก็บของกับบริษัท วรนันท์ โฮลดิง้ จ ากัด 

คูส่ญัญา : ฝ่ายที่ 1 : บริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั หรือ “ผู้ให้เชา่” 
ฝ่ายที่ 2 : บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) หรือ “ผู้ เช่า” หรือ “บริษัทฯ” 

ช่ือสญัญา : สญัญาเชา่พืน้ท่ีอาคารส านกังานและโกดงั พืน้ท่ีเก็บของ 
วนัท่ีลงนาม : 1 สงิหาคม 2559 
สาระส าคญัของสญัญา : ผู้ ให้เช่าตกลงให้บริษัทฯ เช่าพืน้ที่อาคารเพื่อใช้เป็นที่ตัง้สถานประกอบการบริษัทฯ และเพื่อใช้

เป็นสถานท่ีในการเก็บเอกสารและอปุกรณ์ตา่งๆ 
เง่ือนไขที่ส าคญั  

- ผู้ เช่าจะไม่น าทรัพย์สินที่เช่าทัง้หมดหรือบางส่วนให้เช่าช่วง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากผู้ให้เช่า 

- หากผู้ เช่าผิดสญัญาผู้ ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญาและเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เช่า
ทนัที 

- หากผู้ เช่าประสงค์จะต่อระยะเวลาการเช่า ผู้ เช่าจะแจ้งความจ านงมาเป็นลายลกัษณ์
อกัษรก่อนระยะเวลาการเช่าสิน้สดุลง เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั และคูส่ญัญา
ทัง้ 2 ฝ่ายตกลงให้ระยะเวลาสญัญาเช่ามีผลต่อไปตามก าหนดระยะเวลาที่ผู้ เช่าร้อง
ขอ 
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- เมื่อสญัญาสิน้สดุ ผู้ เช่าจะขนย้ายทรัพย์สินและสง่มอบทรัพย์สินที่เช่าภายใน 30 วนั
นบัแตว่นัสิน้สดุสญัญาเช่า 

พืน้ท่ีเช่า : โฉนดเลขที่ 57841, 57842, 47688, 9483 และ 9475 ต าบลบางกุ้ ง อ าเภอเมืองสรุาษฏร์ธานี 
จังหวดัสุราษฏร์ธานี รวม 5 โฉนด มีพืน้ที่รวม 4-2-55.4 ไร่ และมีพืน้ที่ใช้สอยรวม 1,766.70 
ตารางเมตร  

คา่เช่าและคา่บริการ : ช าระคา่เช่าเป็นรายเดือน อตัราเช่าเดือนละ 200,000 บาท 
ระยะเวลาสญัญา : สญัญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 1 สงิหาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 กรกฏาคม 2560)  

 

 สัญญาประกันอัคคีภยัอาคารส านักงานแห่งใหม่ของบริษัทฯ 

คูส่ญัญา : ฝ่ายที่ 1 : บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) หรือ “ผู้ เอาประกนั” หรือ 
“บริษัทฯ” 
ฝ่ายที่ 2 : บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) หรือ “ผู้ รับประกนั” 

วนัท าสญัญาประกนัภยั : 2 พฤศจิกายน 2559 
ระยะเวลาสญัญา : สญัญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 ถึงวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 

2560)  
ทรัพย์สนิท่ีเอาประกนัภยั : สิง่ปลกูสร้าง (ไมร่วมฐานราก) อาคารส านกังานกรุงเทพฯ เลขท่ี 88 ซอยโยธินพฒันา อ าเภอ

บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตการรับประกนั : - ไฟไหม้ แต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากแรงระเบิดที่เกิดจากไฟไหม้ ความเสียหาย

โดยตรงหรือโดยอ้อมจากแผน่ดินไหว ความเสยีหายที่เกิดจากการบดูเนา่ หรือการระอุ
ตามธรรมชาติ หรือการลกุไหม้ขึน้เองที่เกิดจากตวัทรัพย์สิน หรือเกิดจากทรัพย์สนินัน้
อยูใ่นระหวา่งกรรมวิธีใดๆ ซึง่ใช้ความร้อนหรือการท าให้แห้ง 

- ฟา้ผา่ 
- แรงระเบิดของแก๊ส ที่ใช้ส าหรับท าแสงสวา่งหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศยัเท่านัน้ ไม่

รวมถึงความเสยีหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผน่ดินไหว 
วงเงินคุ้มครอง : 37,037,545 บาท 
ผู้ รับประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
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5.ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่อยูร่ะหวา่งการฟอ้งร้อง 
ซึง่อาจท าให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้รับผลกระทบในทางลบหรือต้องชดใช้คา่เสยีหายเป็นมลูคา่เกินกวา่ร้อยละ 5.00 
ของสว่นของผู้ถือหุ้นรวม   
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6.ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 
 
ข้อมูลท่ัวไป 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 
ช่ือบริษัท : บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107552000014 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 59/21-22 หมูท่ี่ 1 ถนนเลีย่งเมือง ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี สรุาษฎร์ธานี 

84000 
โทรศพัท์ : 0 7729 5316-8 
โทรสาร  : 0 7729 5319-20 

ที่ตัง้ส านกังานสาขากรุงเทพฯ  : 88 ซอยโยธินพฒันา  แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศพัท์ : 0 2158 2000 
โทรสาร  : 0 2158 2000 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : บริการบริหารจัดการบุคลากรและระบบงานธุรกิจ , บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
และระบบโทรคมนาคม รวมถึงธุรกิจพลงังานทดแทนจากไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 

เว็บไซต์บริษัท : www.eastern-groups.com 
ทนุจดทะเบียน : 280 ล้านบาท /  560 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว : 210 ล้านบาท / 420 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อย  

ช่ือบริษัท : บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากดั 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105550107880 
ที่ตัง้บริษัท : 88 ซอยโยธินพฒันา  แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศพัท์ : 0 2158 2000 
โทรสาร : 0 2158 2000 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : บริการบริหารจดัการ และธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ 
ช่ือบริษัท : บริษัท ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์ จ ากดั 
เลขทะเบียนบริษัท : 0845550003204 
ที่ตัง้บริษัท : 88 ซอยโยธินพฒันา  แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศพัท์ : 0 2158 2000 
โทรสาร : 0 2158 2000 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : บริการบริหารจดัการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ 
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นำยทะเบียนหลักทรัพย์  

บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : ชัน้ 1 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารบี เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ : 0 2009 9000 
โทรสาร : 0 2009 9991 

 
ผู้สอบบัญชี  

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : ชัน้ 15 บางกอกซิตีท้าวเวอร์ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ : 0 2344 1000 
โทรสาร : 0 2286 5050 
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7.ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 10  กุมภาพันธ์  2560   เท่ากับ 280,000,000 บาท  โดยมีทุนเรียกช าระแล้ว 
280,000,000 บาท คิดเป็นหุ้นสามญั  560,000,000  หุ้น  มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50  บาท  

 ผู้ถอืหุ้น 
รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10  อนัดบัแรก ตามที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 ดงันี ้ 

ที่มา  : รายชื่อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ณ วนัที่  15  มีนาคม 2560   จดัท าโดย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ( ประเทศไทย) จ ากดั 
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*หมายเหต ุ บริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั (เดิมช่ือ บริษัท อี.ที.อี. แฟคเตอร่ี จ ากดั)  มีรายช่ือผู้ ถือหุ้นดงันี  ้

 รำยชื่อผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1. นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ 49,900 99.80 

2. นางสาววราล ี เลขวรนนัท์ 99 0.20 

3. นางสาวดาวเรือง เลขวรนนัท์ 1 0.00 

 รวม  50,000 100.00 

 
 กำรออกหลักทรัพย์อื่น 

เมื่อวนัท่ี  15 กรกฎาคม 2559  บริษัทมีการออกและเสนอขายตัว๋แลกเงินระยะสัน้ (B/E) จ านวน 6  ฉบบั มลูค่า
รวม 100.00 ล้านบาท  อายุ  266 วนั   ครบก าหนดใช้เงินคืนวนัที่  7 เมษายน  2560  อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7.00  ต่อปี 
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงรวม 6 ราย ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่มีความเก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัท เพื่อใช้ลงทุนใน
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้จ่ายช าระคืนตัว๋แลกเงินดงักลา่วในวนัที่ 7 
ตลุาคม 2559 ซึง่เป็นการช าระคืนก่อนก าหนด โดยบริษัทต้องจ่ายดอกเบีย้เพิ่มจากการไถ่ถอนตัว๋แลกเงินคืนก่อนก าหนด
เทา่กบั 1.52 ล้านบาท 

ต่อมา ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ที่ 3/2559  เมื่อวนัที่  9  ตุลาคม  2559 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ ด้อยสทิธิวงเงินไมเ่กิน  180.00 ล้านบาท โดยในวนัท่ี 12 ตลุาคม 2559 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้อย
สิทธิระยะสัน้ มลูค่ารวม 180.00 ล้านบาท อาย ุ181 วนั เสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุเฉพาะเจาะจงรวม 10 ราย ซึ่งไม่ได้เป็น
บุคคลที่มีความเก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัท เพื่อทดแทนการช าระคืนตั๋วแลกเงินระยะสัน้ที่ได้ไถ่ถอนไปก่อนก าหนด โดยมี
รายละเอียดของหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ  ทัง้นี ้ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ ด้อยสิทธิดงักล่าวทุก  10.00 ล้านบาท จะได้รับสิทธิในการซือ้หุ้ น
สามญัที่เสนอขายตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรกของบริษัท (IPO) เป็นจ านวน 1.00 ล้านบาท ในราคาเดียวกนักบัท่ีเสนอขายตอ่
ประชาชน (ราคา IPO) โดยการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทนุในหุ้นกู้ ด้อยสิทธิดงักลา่วจะนบัเป็นการจดัสรรให้แก่กลุม่ผู้มีอปุการ
คณุของบริษัท   

นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2559 วนัที่ 3 มีนาคม 2559 ได้อนมุตัินโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่

ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกัทนุส ารองตา่งๆ ทัง้หมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปัน
ผลนัน้จะต้องไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง การขยายธุรกิจ ความจ าเป็น ความเหมาะสมอื่น
ใดในอนาคต และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือ
เหมาะสม ทัง้นี ้การด าเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น   

บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินของบริษัท
ยอ่ยหลงัหกัทนุส ารองต่างๆ ทัง้หมดแล้ว โดยจะพิจารณาถึงผลกระทบต่อการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง การ
ขยายธุรกิจ ความจ าเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทยอ่ย 
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ทัง้นี ้มติคณะกรรมการบริษัทซึ่งพิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผลต้องน าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อขออนุมตัิ  
ยกเว้นกรณีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้ด าเนินการได้ เมื่อเห็นวา่บริษัทฯ มีก าไร
สมควรพอที่จะจ่ายโดยไมม่ีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวตอ่ไป 
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8.โครงสร้างการจัดการ 

 

คณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการรวม 5 ชดุ ได้แก ่
คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน  และคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทและผู้ บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา                                    
68 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 28/2551  
เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบบัลงวนัที่ 15 ธนัวาคม 2551 ทกุประการ โดย ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 10 ทา่น ประกอบด้วย 

 
ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. ดร. พงศ์ศกัติฐ์ เสมสนัต์ กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. พล.อ.อ. บรีุรัตน์  รัตนวานิช กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

3. ดร.เปรมวดี  ฟองศิริ กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

4. ดร. ศิริเดช  ค าสพุรหม กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5. นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

6. นายสขุมุ  โพธิสวสัดิ ์ กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารองค์กร/ผู้ ช่วยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบญัชีและการเงิน 

7. นายชานนท์  พฤกประสงค์ กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานพฒันาธุรกิจ 

8. นางสาวชตุิกา  สทุธิกาญจนงักรู กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบริหาร/ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยทุธ์และบริหารองค์กร 

9. นางสาวขนิษฐา  ฤทธ์ิเพชร กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อ านวยการอาวโุสสายงานสนบัสนนุต้นทนุ 

10. นางสาววราล ี เลขวรนนัท์ กรรมการ 

โดยมีนางสาวกลัยา ธญัญเจริญ เป็นเลขานกุารบริษัท 

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ นางสาววราลี เลขวรนนัท์ นายชานนท์ พฤกประสงค์ นางสาวชุติกา สทุธิกาญจนงักูร     
นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร กรรมการสองในห้าคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท ยกเว้น 
นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ และนางสาววราล ีเลขวรนนัท์ ลงลายมือช่ือร่วมกนัไมไ่ด้ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิ
หน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบภายใน ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสมและมีประสทิธิผล รวมทัง้มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอตามมาตรฐานบญัชี  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 23 มกราคม 2558 มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ จ านวน 4 ท่าน  ภายหลงันายสขุมุ โพธิสวสัดิ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. ดร.พงศ์ศกัติฐ์ เสมสนัต์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. พล.อ.อ.บรีุรัตน์ รัตนวานิช กรรมการตรวจสอบ 
3. ดร.เปรมวดี ฟองศิริ กรรมการตรวจสอบ 

           หมายเหต ุ :  1.ดร.เปรมวดี ฟองศิริ   เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

             โดยมี นายเกือ้กานต์ ชุม่เชือ้ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัท่ี 23 มกราคม  2558 มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่งของบริษัทฯ   โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีจ านวน  5 ทา่น ประกอบด้วย   

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
1. ดร. ศิริเดช ค าสพุรหม ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นายสขุมุ โพธิสวสัดิ์1   กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นายรชต ยอดบางเตย2 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. นายชานนท์ พฤกประสงค์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงักรู กรรมการบริหารความเสี่ยง 

หมายเหต ุ :  1.  นายสขุมุ โพธิสวสัดิ์ ลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เม่ือวนัที่ 9 กรกฎาคม 2558 โดยที่
ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครัง้ที่ 2/2558 เม่ือวนัที่ 9 กรกฎาคม 2558 ได้แตง่ตัง้  
ดร.ศิริเดช ค าสพุรหม เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน 

 2. นายรชต ยอดบางเตย ได้รับการแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง จากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท                 
ครัง้ที่ 1/2559 เม่ือวนัที่ 19 กมุภาพนัธ์ 2559 

โดยมี นายสรศกัดิ์ เดือนเพ็ง เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 23 มกราคม 2558 มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทฯ จ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย   

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
1. พล.อ.อ.บรีุรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายสขุมุ โพธิสวสัดิ ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3. นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงักรู กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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คณะกรรมการบริหาร 

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัท่ี 23 มกราคม 2558  มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารของ
บริษัทฯ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีจ านวน 6  ทา่น  ประกอบด้วย   

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายสขุมุ โพธิสวสัดิ์1 กรรมการบริหาร 
3. นายรชต ยอดบางเตย2 กรรมการบริหาร 
4. นายชานนท์ พฤกประสงค์ กรรมการบริหาร 
5.  นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงักรู กรรมการบริหาร 
6. นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร กรรมการบริหาร 

หมายเหต ุ : 1. นายสขุมุ  โพธิสวสัดิ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 2558 และได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการบริหาร ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2558 เม่ือวนัที่ 13 สิงหาคม 2558  
2. นายรชต  ยอดบางเตย ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหาร ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2559  
เม่ือวนัที่ 19 กมุภาพนัธ์ 2559 
 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2558 และปื 2559 มีดังนี ้ 

ล าดับ รายช่ือ 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมการประชุม 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

    คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
ปี 2558  ปี 2559 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2558  ปี 2559 

1 ดร.พงศ์ศกัติฐ์   เสมสนัต์  7/8 8/8 5/5 4/5         
2 พล.อ.อ. บรีุรัตน์  รัตนวานิช 7/8 8/8 5/5 5/5     1/1 2/2 

3 ดร.เปรมวด ี ฟองศิริ 7/8 8/8 5/5 5/5         

4 ดร.ศิริเดช   ค าสพุรหม  1 2/8 7/8     3/3 5/5     

5 นายไรวินท์    เลขวรนนัท์ 8/8 8/8             

6 นายสขุมุ  โพธิสวสัดิ์ 7/8 8/8     3/3 5/5 1/1 2/2 

7 นายชานนท์   พฤกประสงค์  8/8 7/8     3/3 5/5     

8 นางสาวชตุิกา   สทุธิกาญจนงักรู 8/8 8/8     3/3 5/5 1/1 2/2 

9 นางสาวขนิษฐา  ฤทธ์ิเพชร 8/8 8/8             

10 นางสาววราล ี   เลขวรนนัท์  7/8 7/8             

11 นายรชต   ยอดบางเตย 2           4/5     
 
หมายเหต ุ : 1.  ดร.ศิริเดช ค าสพุรหม ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่6/2558 เม่ือวนัที่ 13    

สิงหาคม 2558 และที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 5/2558 เม่ือวนัที่ 15 กนัยายน 2558 
          2.  คณุรชต  ยอดบางเตย  ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง จากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2559   

             เม่ือวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2559 
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ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์          
ที่  กจ. 17/2551 ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551    จ านวน 7 ทา่น ดงันี ้ 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
2. นายสขุมุ โพธิสวสัดิ ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารองค์กรและผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่

บริหารสายงานบญัชีและการเงิน 
3. นายรชต ยอดบางเตย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพฒันาธุรกิจ 
4. นายชานนท์ พฤกประสงค์ ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพฒันาธุรกิจ 
5. นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงักรู ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยทุธ์และบริหารองค์กร 
6. นางสาวขนิษฐา  ฤทธ์ิเพชร ผู้อ านวยการอาวโุสสายงานสนบัสนนุต้นทนุ 

7. นางสาวประไพ พิมพา ผู้อ านวยการอาวโุสสายงานบญัชีและการเงิน 

 

ณ  วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2559   บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจดัการภายในบริษัท   ดงันี ้
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เลขานุการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 23 มกราคม 2558  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
แต่งตัง้นางสาวกลัยา ธัญญเจริญ  ด ารงต าแหน่งเลขานกุารบริษัท  ซึ่งเป็นบคุคลที่มีคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถ  มี
ประสบการณ์ที่เหมาะสม  เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ เลขานกุารบริษัทได้     

โดยหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท   ดังนี ้

1. ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ ของบริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลงใน
ข้อก าหนดที่มีนยัส าคญัแก่กรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถท างานได้อย่างราบร่ืน และมีข้อมลูใน
การประกอบการพิจารณา และตดัสินใจในการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงัและความ
ซื่อสตัย์สจุริต 

2. จดัท าและจดัเก็บรักษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้

 ทะเบียนกรรมการ 

 หนงัสอืนดัประชมุกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 

 หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 รายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการและผู้บริหาร 
3. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก ากับดแูลบริษัทเพื่อให้

เป็นไปตามระเบียบและข้อก าหนดของหนว่ยงานราชการ 
4. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจดัสง่ส าเนารายงานการมีสว่นได้เสีย

ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่บริษัทได้รับ
รายงานนัน้ 

5. จดัให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องให้ครบถ้วนถกูต้องและสามารถตรวจสอบได้ 
6. ติดตอ่และสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆของผู้ ถือหุ้นและขา่วสาร 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2558 มีมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
และอนุกรรมการ โดยพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารให้ได้รับในต าแหน่งสงูสดุ
ต าแหนง่เดียวเทา่นัน้ และคา่เบีย้ประชมุในการประชมุแตล่ะครัง้  

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมวิสามัญของผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 มีการปรับเปลี่ยน
ค่าตอบแทนดงักลา่วให้มีความเหมาะสมเพิ่มขึน้ โดยก าหนดค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการ
อิสระและกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารเทา่นัน้ ส าหรับคณะอนกุรรมการต่างๆ จะได้รับคา่ตอบแทนในลกัษณะเบีย้ประชุม
ในการประชมุแตล่ะครัง้ โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทน ดงันี ้
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คา่ตอบแทนรายเดือน 

(หน่วย : บาท) 

ต าแหน่ง 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

1. ประธาน 50,000 - - - 

2. กรรมการอิสระ 30,000 - - - 

3. กรรมการที่ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 20,000 - - - 

4. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - - - - 

 

คา่เบีย้ประชมุ 

(หน่วย : บาท) 

ต าแหน่ง คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

1. ประธาน 25,000 20,000 15,000 15,000 

2. กรรมการอิสระ 15,000 15,000 10,000 10,000 

3. กรรมการที่ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 10,000 - - - 

4. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 10,000 - - - 

  

ในปี 2558 และ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการดงันี ้ 

(หน่วย : บาท) 

ช่ือ-สกุล 
กรรมการ1 กรรมการตรวจสอบ1 

กรรมการ บริหาร
ความเส่ียง1 

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน1 

2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 

1. ดร.พงศ์ศกัติฐ์ เสมสนัต์ 725,000 800,000 100,000   80,000 - - - - 

2. พล.อ.อ.บรีุรัตน์ รัตนวานิช 375,000 480,000 75,000 75,000 - - 20,000 30,000 

3. ดร.เปรมวดี ฟองศิริ 340,000 480,000 75,000 75,000 - - - - 

4. ดร. ศิริเดช ค าสพุรหม2  150,000 465,000 - - 180,000 75,000 - - 

5. นายสขุมุ โพธิสวสัดิ3์ 195,000 80,000 45,000 - 40,000 - 10,000 - 

6. นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ 70,000 80,000 - - - - - - 

7. นายชานนท์ พฤกประสงค์ 70,000 70,000 - - 20,000 - - - 

8. นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงักรู 70,000 80,000 - - 20,000 - 10,000 - 

9. นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร 70,000 80,000 - - - - - - 

10. นางสาววราลี เลขวรนนัท์ 220,000 310,000 - - - - - - 

รวม 2,285,000 2,925,000 295,000 230,000 260,000 75,000 40,000 30,000 
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หมายเหต:ุ  1. ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2558 เม่ือวนัที่ 23 มกราคม 2558 และที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2558 เม่ือวนัที่ 6 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุอื่นๆ และเร่ิมได้รับ
คา่ตอบแทนตัง้แตเ่ดือน กมุภาพนัธ์ 2558 เป็นต้นไป 

 2. ดร.ศิริเดช ค าสพุรหม ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2558 เม่ือ
วนัที่ 13 สิงหาคม 2558 และที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 5/2558 เม่ือวนัที่ 15 กนัยายน 2558  

3. นายสขุมุ โพธิสวสัดิ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 2558 และได้รับการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการบริหาร ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2558 เม่ือวนัที่ 13 สิงหาคม 2558 และการประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 5/2558 เม่ือวนัที่ 15 กนัยายน 2558   

 4. ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ มีประชมุ 5 ครัง้ เป็นการประชมุก่อนปรับคา่ตอบแทน 4 ครัง้ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมีการประชมุ 3 ครัง้ เป็นการประชมุก่อนปรับคา่ตอบแทน 2 ครัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนมีการประชมุ 1 ครัง้ก่อนการปรับคา่ตอบแทน 

 

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
ในปี 2558 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษัทฯ มีการจ่ายคา่ตอบแทนให้ผู้บริหาร ดงันี ้

ค่าตอบแทน 
จ านวนราย (คน) ค่าตอบแทน (บาท) 
2558 2559 2558 ปี 2559 

 เงินเดือน โบนสั  
7 7 

12,163,067.00 12,540,000.00 
คา่ตอบแทนอื่นๆ เชน่ คา่ประกนัชีวิต คา่ประกนัสงัคม สวสัดิการอ่ืน เป็น
ต้น 

1,560,866.00 1,539,898.00 

รวม 7 7 13,723,933.00 14,728,131.00 

  

 ค่าตอบแทนอื่น 

- ไมม่ี – 
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9.การก ากับดูแลกิจการ 
 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินงานตามหลกัการการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance) อย่างต่อเนื่อง โดยเล็งเห็นว่าการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ไม่เพียงแต่สร้างความเช่ือมัน่ในการด าเนินกิจการ 
ของบริษัทฯ ต่อผู้ ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ แต่ยงัแสดงถึงการมีระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งถือเป็นหลกัส าคญัที่จ าเป็นต่อการเติบโตทางธุรกิจ
อยา่งยัง่ยืน โดยสามารถสร้างมลูคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว การพฒันาสงัคม ตลอดจนการดแูลรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้
เสียกลุ่มต่างๆ  บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของบริษัทฯ ซึ่ง
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยโดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อใช้ในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ โดยสามารถแบง่ได้เป็น 5 หมวดดงันี ้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทฯ ได้ตระหนกัและให้ความส าคญัถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้น  โดยไมก่ระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือลดิรอน
สิทธิของผู้ ถือหุ้น  รวมถึงสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่  การซือ้ขายหรือการ
โอนหุ้น  การมีสว่นแบ่งในก าไรของบริษัทฯ  การได้รับข่าวสารข้อมลูของบริษัทฯ อยา่งเพียงพอ  การเข้าร่วมประชมุเพื่อใช้
สทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ  แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  และเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่บริษัทฯ 
เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคบัและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการ
อนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น 

นอกเหนือจากสิทธิขัน้พืน้ฐานดงักลา่วข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยงัได้ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการสง่เสริมและ
อ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

ก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น 
1. บริษัทฯ จะน าเสนอข้อมูลที่ส าคญัรวมไปถึงข่าวสารต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย อาทิเช่น รายงานงบการเงินประจ าไตรมาสและประจ าปี  แบบแสดงข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-2) รวมทัง้หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่มข้ีอมูล วนั เวลา สถานท่ี วาระการประชมุ กฎเกณฑ์ตา่งๆ 
ที่ใช้ในการประชมุ และขัน้ตอนการออกเสยีงอยา่งครบถ้วนซึง่เป็นข้อมลูเดียวกบัท่ีจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร  

2. บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชุมที่เก่ียวข้อง อย่างครบถ้วนให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นลว่งหน้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยระบวุนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นได้ศกึษาข้อมลูลว่งหน้า 

วันประชุมผู้ถอืหุ้น 
1. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ ประธานในท่ีประชมุจะชีแ้จงหลกัเกณฑ์ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุตามกฎหมายและ

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ อาทิเช่น การเปิดประชมุ รวมถึงวิธีการใช้สทิธิลงคะแนนและสิทธิในการแสดงความเห็น รวมทัง้
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การตัง้ค าถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ 

2. บริษัทฯ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้น                 
ทกุทา่นมีสทิธิเทา่เทียมกนัในการซกัถาม ประธานและคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ ในเร่ืองที่เก่ียวข้องได้ 

3.  บริษัทฯ หลกีเลีย่งการเพิ่มวาระอื่นๆ ท่ีไมไ่ด้ก าหนดไว้ลว่งหน้าในการประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อเป็นการเคารพสทิธิของผู้ ถือ
หุ้นท่ีไมไ่ด้เข้าประชมุ 

4. หากผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะ รูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถ
ก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอกรรมการอิสระ อยา่งน้อย 1 ท่าน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของ           
ผู้ ถือหุ้น 

หลังการประชุมผู้ถอืหุ้น 
1. บริษัทฯ จะจดัให้มีการจดรายงานการประชมุให้ครบถ้วน ถกูต้อง และบนัทกึประเด็นซกัถาม และข้อคิดเห็นที่ส าคญัไว้

ในรายงานการประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี ้บริษัทฯ จะน าสง่รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นไป
ยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่มีการประชุมผู้ ถือหุ้น และเผยแพร่รายงานการประชุม
ดงักลา่วในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ 

2. บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจัดท าโดยสมาคม
สง่เสริมผู้ลงทนุไทย  

3. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถติดต่อขอข้อมูล หรือสอบถาม ได้โดยตรง ผ่านช่องทางของส านักงาน
เลขานกุารบริษัท ตามช่องทางการติดตอ่ ของหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบใน การเปิดเผยข้อมลู 

หมวดที่ 2 :  การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  

บริษัทฯ มีการดแูลผู้ ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบตัิและปกป้องสทิธิขัน้พืน้ฐานอย่างเทา่เทียมกนัและเป็นธรรมทัง้ผู้ ถือ
หุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นคนไทย ผู้ ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ ถือหุ้นส่วนน้ อย
เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ ถือหุ้นและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิเร่ืองต่างๆ ท่ีผู้ ถือหุ้นสมควรได้รับ โดยมี
หลกัการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 
1. ปฏิบตัิและอ านวยความสะดวกต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั และไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการจ ากดัหรือละเมิดหรือ

ลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น 
2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวก  โดยการจดัสง่หนงัสอืมอบ

ฉนัทะให้แก่ผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ หรือให้มีกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คน 
เข้าร่วมประชมุและลงมติแทนได้ พร้อมทัง้แจ้งรายช่ือกรรมการอิสระดงักลา่วไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น  

3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือบคุคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และการส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

4. บริษัทฯ จะด าเนินการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชุมและไม่มีการเพิ่มวาระใน            
ที่ประชมุโดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า  ทัง้นีเ้พื่อความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ 
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5. ก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ดแูลผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย โดยผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาด าเนินการให้เหมาะสม ในแตล่ะเร่ือง 
หากเป็นข้อร้องเรียนกรรมการอิสระจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการ หาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม หากเป็น
ข้อเสนอแนะกรรมการอิสระจะท าการพิจารณาข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ซึง่หากกรรมการอิสระพิจารณา
ว่าเป็นเร่ืองที่ส าคญัที่มีผลต่อ ผู้มีสว่นได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการอิสระจะ
เสนอ เร่ืองดงักลา่วตอ่ที่ประชมุ  ผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุ ผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

6. บริษัทฯ จะจดัให้มีการใช้บตัรลงคะแนนในทกุวาระการประชมุที่ต้องมีการลงคะแนนเสยีง  ทัง้นีเ้พื่อความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลงั พร้อมทัง้ตรวจนบั คะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงและ
บนัทกึมติของที่ประชมุไว้อยา่งชดัเจน ในรายงานการประชมุ 

7. บริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การปฏิบตัิเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อื่นในทางมิชอบ ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลกูจ้าง 
ตลอดจน   คู่สมรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่วที่เก่ียวข้องกบัข้อมลู เป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ใน
คูม่ือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) และได้เผยแพร่ให้ทกุคนรับทราบและปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด 

8. บริษัทฯ จะให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ในหน้าที่การรายงานการถือหลกัทรัพย์                    
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทัง้จะแจ้ง
ข่าวสารและข้อก าหนดต่างๆ ของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ตามที่ได้รับแจ้งจากทางหนว่ยงานดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอ 
 

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัแก่การก ากบัดแูลผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ เช่น ลกูค้า คูค้่า พนกังาน ผู้ ถือหุ้น หรือ
เจ้าหนีต้่างๆ เป็นต้น รวมทัง้สาธารณชนและสงัคมโดยรวม บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสีย
แตล่ะกลุม่โดยค านงึถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีดงักลา่วตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกบับริษัทฯ และจะไม่กระท าการ
ใดๆ ที่เป็นการละเมิดสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีเหลา่นัน้ โดยบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบตัิดงันี ้ 
1. การปฎิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น : บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะรับผิดชอบและสร้างความพงึพอใจสงูสดุและผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กบั             

ผู้ ถือหุ้น โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยัง่ยืนรวมทัง้จะด าเนินการอย่างโปร่งใสมีระบบการควบคุม
ภายในท่ีมีประสทิธิภาพเช่ือถือได้  

2. การปฏิบตัิต่อลกูค้า : บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กบัลกูค้าที่ จะได้รับสินค้า
และบริการที่ดีมีคณุภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการ  โดยบริษัทฯ จะมีการก าหนดราคาสินค้า และบริการที่
เหมาะสมแก่ลกูค้าอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีการรักษาความลบัของลูกค้าอย่างสม ่าเสมอรวมทัง้
รักษาสมัพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยืน 

3. การปฏิบตัิตอ่คูค้่าและเจ้าหนีท้างการค้า : บริษัทฯ จะปฏิบตัิตอ่คูค้่าและเจ้าหนีอ้ยา่งสจุริต ไมเ่อารัดเอาเปรียบ ในการ
ด าเนินธุรกิจกับคู่ค้าและเจ้าหนี ้โดยบริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อคู่ค้าและเจ้าหนีต้ามเง่ือนไขทางการค้า และ /หรือข้อตกลง
ตามสญัญาที่ท าร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด เพื่อพฒันาความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้สองฝ่าย 

4. การปฏิบตัิต่อคู่แข่ง : บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขนัที่ดี เง่ือนไขทางการค้าและกฎหมายที่ก าหนดไว้ 
หลกีเลีย่งวิธีการท่ีทจุริตเพื่อท าลายคูแ่ขง่ และรักษาบรรทดัฐานของข้อพงึปฏิบตัิหรือข้อตกลงตา่งๆในการแขง่ขนั 
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5. การปฏิบตัิต่อชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจโดยตระหนกัถึงความส าคญัและผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อม สงัคม และชุมชน โดยปลกูฝังจิตส านึกของความรับผิดชอบต่อสงัคมให้เกิดขึน้ในบริษัทฯ อยา่งต่อเนื่อง
และจริงจัง รวมทัง้ช่วยเหลือและสนบัสนนุกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสว่นรวม สงัคม และสิ่งแวดล้อม และไม่
กระท าการใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย 

6. การปฏิบตัิต่อพนกังาน : บริษัทฯ มีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถของ
พนกังานแต่ละคน ตลอดจนการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยงัได้มุง่เน้นในการพฒันาศกัยภาพและความรู้ ความสามารถของพนกังานอยา่งตอ่เนื่อง ด้วยเช่ือวา่พนกังาน
ทกุคนเป็นปัจจยัหนึ่งสูค่วามส าเร็จของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ถือปฏิบตัิต่อพนกังานทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียมกนั  

ทัง้นี  ้บริษัทฯ มีการก าหนดช่องทางส าหรับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแจ้งข้อเรียน สามารถติดต่อส านักงาน
เลขานกุารบริษัทผา่นช่องทางที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ดงันี ้ 

1. ทางอีเมล์ :   cs@eastern-groups.com 
2. ทางโทรศพัท์ 02 158 2000 กด 2     โทรสาร 02 158 2000 
3. ทางจดหมาย /ไปรษณีย์ :  

ส านกังานเลขานกุารบริษัท   บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 88  ซอยโยธินพฒันา  
แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  

4. ทาง Website : http://www.eastern-groups.com 

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่  
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด ทัง้รายงานทางการเงินและข้อมูลทัว่ไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อมลูที่ส าคญัที่มีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และมีผลกระทบ
ต่อกระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ทัง้หมดได้รับทราบ
ข้อมลูอยา่งเท่าเทียมกนั โดยภายหลงัจากบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว และได้เสนอขายหุ้นในครัง้นี ้
บริษัทฯ จะท าการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ ถือหุ้น และสาธารณะชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่
ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และ
สมเหตุสมผล ส าหรับงบการเงินของบริษัทฯ นัน้ จะถูกจัดขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ไป โดยมีการเลือกใช้
นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจวา่การบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน 
และเพียงพอ และผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีที่เป็นอิสระ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัอยา่งเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน และบริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการด าเนินงานที่
ผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน 
รายการระหว่างกนั และระบบควบคมุภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทในการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้   
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การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์  
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นนกัลงทุน และผู้ที่สนใจอื่นๆสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างถูกต้องและ

รวดเร็วบริษัทได้น าเสนอข้อมลูส าคญัตา่งๆ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดงันี ้

 ข้อมลูบริษัทฯประกอบด้วย วิสยัทศัน์  พนัธกิจ โครงสร้างธุรกิจและผลติภณัฑ์โครงสร้างการจดัการเป็นต้น  

 การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีประกอบด้วยนโยบายการก ากบัดแูลกิจการจริยธรรมในการประกอบธุรกิจนโยบาย 

 การควบคมุการใช้ข้อมลูภายในและขอบเขตอ านาจหน้าที่เป็นต้น 

 นกัลงทนุสมัพนัธ์ ประกอบด้วยข้อมลูบริษัทฯ ข้อมลูทางการเงิน ข้อมูลราคาหลกัทรัพย์ข้อมูลผู้ ถือหุ้นข้อมูล
นกัวิเคราะห์เป็นต้น 

 ความรับผิดชอบตอ่สงัคมประกอบด้วย แนวทางปฏิบตัิด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม ทัง้ด้านเศรษฐกิจสงัคมและ
สิง่แวดล้อมและกิจกรรม สือ่ประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ เป็นต้น 

 ข่าวบริษัทฯประกอบด้วย ข่าวแจ้งตลาดหลกัทรัพย์  ข่าวแจ้งสื่อมวลชน ห้องข่าว   รวมทัง้ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ 
และสือ่น าเสนอผา่นวีดีโอ เป็นต้น 

นักลงทุนสัมพนัธ์   
บริษัท ได้ให้ความส าคญัอยา่งสงูตอ่การบริหารความสมัพนัธ์กบันกัลงทนุ โดยมุง่เน้นการปฏิบตัิหน้าที่ด้วย

ความรับผิดชอบซือ่สตัย์สจุริตกบั นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์และผู้มีสว่นร่วม เพื่อให้ได้รับสารสนเทศอยา่งเพียงพอถกูต้อง 
ครบถ้วน และเทา่เทียมกนั บริษัทฯ จึงจดัให้มีส านกังานนกัลงทนุสมัพนัธ์   เพื่อเป็นศนูย์กลางในการด าเนินกิจกรรมนกั
ลงทนุสมัพนัธ์ในเชิงรุก เพื่อสง่เสริมให้ช่องทางในการสือ่สารกบันกัลงทนุนกัวเิคราะห์และผู้ที่เก่ียวข้องเป็นไปอยา่งมี
ประสทิธิภาพ พร้อมทัง้เพื่อเปิดโอกาสให้นกัลงทนุได้ซกัถามตลอดจนรับทราบข้อมลูสารสนเทศของบริษัทฯ การจดัให้ผู้ ถือ
หุ้นรายยอ่ยและนกัลงทนุ เข้าเยีย่มสถานประกอบการ และพบปะคณะกรรมการและผู้บริหาร เพือ่เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ส าหรับผู้ที่สนใจหรือนกัลงทนุสามารถสอบถามข้อมลูมายงัส านกังานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
โดยติดตอ่ผา่นช่องทาง  

1. ทางอีเมล์ :   ir@ eastern-groups.com   
2. ทางโทรศพัท์ : 02 158 2000 กด 1  โทรสาร 02 158 2000 
3.   ทางไปรษณีย์ :  

ส านกังานนกัลงทนุสมัพนัธ์  บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)   เลขที่ 88  ซอยโยธิน
พฒันา  แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240  

4. ทาง Website : http://investor-th.eastern-groups.com/ 

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ  ภาพรวมขององค์กร และ
งบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก ากับดแูลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ก าหนด
อยา่งมีประสทิธิภาพ  คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฎิบตัิหน้าที่ตามที่กฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ และ
มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่เก่ียวข้อง รวมถึงข้อก าหนดเก่ียวกับจริยธรรม (Code of Conduct) กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึง
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชมุด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และค านงึถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก าหนดนโยบาย และก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย 
เป้าหมาย แผนการ และงบประมาณที่ก าหนดไว้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท และ             
ผู้ ถือหุ้นโดยรวม  ปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทาง
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 โดยมีรายละเอียดของคณะกรรมการดงันี ้
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ ได้มีการก าหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน
อยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ต้องไมน้่อยกวา่ 3 ทา่นซึง่มีหน้าที่เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย โดย
ปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดลุการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ด าเนินไปอย่างถกูต้อง เป็นธรรม และเพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 

 บริษัทฯ มีคณะกรรมการทัง้สิน้จ านวน  10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 5 ท่าน และ
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 5 ทา่น ซึ่งในจ านวนนีร้วมกรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน และ
กรรมการอิสระอีก 1 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระมีหน้าที่เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย โดยปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบและ
ถ่วงดลุการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ด าเนินไปอย่างถกูต้อง เป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 
ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้  และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดแูลระบบควบคมุภายใน 
โดยปัจจบุนับริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ บริษัท ยนูีค แอดไวเซอร์ จ ากดั ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญจากภายนอกเป็นผู้ประเมินระบบควบคมุ
ภายในของบริษัทฯ รวมถึงท าหน้าที่ ตรวจสอบและติดตามผลของระบบควบคุมภายใน และต้องรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และจดัท าแผนการตรวจสอบระบบควบคมุภายในประจ าปีเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. การประชมุคณะกรรมการ 
 บริษัทฯ จะจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยจะด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทมหาชนจ ากดั 
และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมที่ระบุวาระการประชุมพร้อมข้อมลูประกอบ
อย่างครบถ้วน ลว่งหน้า  7 วนั ก่อนวนัประชมุ รวมทัง้ได้มีการจดบนัทึกรายงานการประชมุเป็นลกัษณ์อกัษรอยา่งถกูต้อง
ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

3. วาระการด ารงต าแหนง่ของคณะกรรมการบริษัท 
  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหนง่ จ านวน 1 ใน 3 หรือจ านวน
ใกล้เคียงที่สดุกบัจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการบริษัทในขณะนัน้ โดยกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่อาจได้รับการ
พิจารณาเสนอช่ือ ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่ได้ 

4. การพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 
  บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมและจะจดัให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ และ
การก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้กับกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูอยู่เสมอ โดยอย่างน้อยคณะกรรมการ



 

บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

 

สว่นที่ 2   หน้า 17 
 

บริษัทควรเข้าร่วมอบรมหลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) ทัง้นีเ้พื่อน าความรู้และประสบการณ์มาประยกุต์ใช้ในการพฒันาบริษัทฯ 

5. คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
  นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจะอยู่ในลกัษณะที่สามารถเปรียบเทียบได้ในหมวด
อุตสาหกรรม ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทัง้นี ้การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะ
เป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด ที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ส าหรับ
ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ โดยจะพิจารณาจาก
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงาน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่  คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 และที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 
1/2558 เมื่อวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2558  มีการก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการ
จดัการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยสรุปอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบท่ีส าคญัได้ดงันี ้

1. ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายตา่งๆ วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
ด้วยความสจุริต ระมดัระวงั และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

2. ก าหนดวิสยัทศัน์ นโยบาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ และก ากบัดูแลให้เป็นไปตามนโยบายและ
แผนงานที่ก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ เพื่อเพิ่มมลูคา่สงูสดุให้แก่กิจการและผู้ ถือหุ้น  

3. ก าหนดเปา้หมาย แนวทาง นโยบาย  และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคมุดแูลการบริหารและการจดัการของ
ฝ่ายบริหาร หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ 

4. ก าหนดอ านาจอนุมตัิในการท าธุรกรรม และการด าเนินการต่างๆที่เก่ียวข้องกับงานของบริษัทฯ และให้มีการ
ทบทวนอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

ส านกังานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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5. จดัให้มีการจดัท างบดลุและงบก าไรขาดทนุของบริษัทฯ ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบ
บญัชีตรวจสอบแล้วน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

6. แตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่ส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้

ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และมีหน้าที่ก าหนดแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข กรณีที่พบ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั 

8. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ 
9. พิจารณาและอนมุตัิกิจการอื่นๆ ท่ีส าคญัอนัเก่ียวกับบริษัทฯ หรือที่เห็นสมควรจะด าเนินการนัน้ๆ เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ 
10. พิจารณากลัน่กรองรายงานท่ีต้องน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิในการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยมีวาระหลกัใน

การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี ดงันี ้
- พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทฯ 
- พิจารณาและอนมุตัิงบการเงิน 
- พิจารณาจดัสรรเงินก าไรบริษัทฯ 
- เสนอรายช่ือกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระเสนอรายช่ือผู้ สอบบญัชีและก าหนด

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
- พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในสว่นที่ต้องขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น 
- เร่ืองอื่นๆ 

11. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร และคณะอนกุรรมการอื่นใดตาม
ความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัท ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

12. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆรวมทัง้ก ากบัดแูลให้
บริษัทฯ มีกระบวนการที่มีประสทิธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดบัสงู 

13. คณะกรรมการต้องไมป่ระกอบกิจการอนัมีสภาพเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็น
หุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจ ากดั หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท
ฯ ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้ อื่น เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ
แตง่ตัง้ 

14. มีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น มีการจัดให้มี
รายงานข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อรายงานต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุน
ทัว่ไปอยา่งถกูต้อง ทนัการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

15. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ หรือมอบอ านาจเพ่ือให้
บคุคลดงักลา่วมีอ านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจหรืออ านาจนัน้ๆ ได้เมื่อ
เห็นสมควร 
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การมอบอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนัน้ จะต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือ
มอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติ
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ให้หมายความตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้อนุมตัิไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

16. ในการด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้น หากมีกฎหมาย หรือ
กฎระเบียบ หรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ ให้
คณะกรรมการบริษัทนัน้ด าเนินการให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ
ดงักลา่ว โดยในกรณีที่การด าเนินการใดที่กรรมการของบริษัทมีหรืออาจมีผลประโยชน์ หรืออาจมีส่วนได้สว่น
เสีย หรือเป็นการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามความหมายของประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง กรรมการบริษัทท่านนัน้ จะ
ไมม่ีอ านาจอนมุตัิการด าเนินการดงักลา่ว 

17. เว้นแตอ่ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้จะกระท าได้ก็ตอ่เมื่อได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน ทัง้นี ้เร่ือง
ที่กรรมการมีสว่นได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมี
สว่นได้เสยี หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
- เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
- การท ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยระบใุห้ต้องได้รับอนมุัติ
จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

18. เร่ืองต่อไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
- การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
- การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ                  

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

- การออกหุ้นใหมเ่พื่อช าระแก่เจ้าหนีข้องบริษัท ตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
- การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 
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- การอื่นใดที่ก าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และ/หรือ ข้อก าหนดของ  
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงดงักลา่วข้างต้น 

ทัง้นี ้เร่ืองใดที่กรรมการมีสว่นได้เสยีหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย กรรมการ
ซึง่มีสว่นได้เสยีหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าที่ในการก ากบัดูแลให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ อาทิ การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่าย ไปซึ่ง
ทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 23 มกราคม 2558  และที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2558 เมื่อวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานบัญชี โด ยการ
ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและ
ประจ าปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผู้สอบบญัชีให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า
จ าเป็นและเป็นเร่ืองส าคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 
audit) รวมทัง้การบริหารความเสีย่ง ที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงาน
ตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้ สอบบญัชีโดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และ
ประมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบญัชีนัน้  รวมทัง้เข้าประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้า
ร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

6. พิจารณารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ก าหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
หลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดงักลา่ว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
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- ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนด  

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ทา่น 
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(charter)  
- รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
8. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
9. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท า ซึง่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน

และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เช่น รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ่ง
ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ บ ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการ
กระท าดงักลา่วต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ทัง้นีใ้นการปฏิบตัิงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียก สัง่การให้
ฝ่ายบริหาร  หวัหน้าหน่วยงาน หรือพนกังานของบริษัทที่เก่ียวข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร
ตามที่เห็นว่าเก่ียวข้องและจ าเป็น นอกจากนัน้ ในการปฏิบตัิหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของข้อบงัคบั
ฉบบันี ้คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หาก
เห็นวา่มีความจ าเป็น และเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบในเร่ืองคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 23 มกราคม 2558 และที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2558 เมื่อวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2558 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ดงันี ้

1. น าเสนอคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ 
สามารถยอมรับได้ 
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2. ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลมุถึงความเสี่ยงประเภท
ต่างๆ ที่ส าคญัเช่น ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิการ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความ
เสีย่งด้านสภาพคลอ่ง และความเสีย่งด้านอื่นๆ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัท 

3. ก าหนดแผน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบันโยบายบริหารความเสี่ยงและ
ติดตามการน าไปปฏิบตัิ รวมทัง้การสอบทานประสทิธิผลของกรอบการบริหารความเสีย่ง  

4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และด าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีความ
เพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และได้น าไปปฏิบัติอย่าง
สม ่าเสมอตอ่เนื่อง  

5. ทบทวนระบบการจดัการบริหารความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของบริษัทฯ ให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่
ก าหนดไว้ รวมทัง้มาตรการในการด าเนินการกรณีที่ไมเ่ป็นไปตามระดบัความเสีย่งที่ก าหนด 

6. ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเสี่ยงที่ส าคญัและมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น
ผู้สอบทานเพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมตอ่การจดัการความเสี่ยง รวมทัง้การ
น าระบบบริหารความเสีย่งมาปรับใช้อยา่งเหมาะสมและสม ่าเสมอ 

7. น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานบริหารความเสีย่งตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ 
และ/หรือ พิจารณาอยา่งสม ่าเสมอ 

8. ตดัสนิใจและให้ค าแนะน าเก่ียวกบัปัญหาส าคญัที่เกิดขึน้ในกระบวนการบริหารความเสีย่ง 
9. ปฎิบตัิการอื่นใดเก่ียวกบัการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นชอบด้วย 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 23 มกราคม 2558  และที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่
1/2558  เมื่อวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

การสรรหา 
1. ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย  โดยพิจารณาความ

เหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
2. ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น

แล้วแตก่รณี 
3. พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบคุคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท ที่ครบวาระ และ/หรือ 

มีต าแหนง่วา่งลง และ/หรือ แตง่ตัง้เพิ่ม 
4. ปฏิบตัิการอื่นใดเก่ียวกบัการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ               

เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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การพิจารณาคา่ตอบแทน 
1. จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท  และกรรมการชุดย่อย                 

เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 
2. พิจารณาค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมทัง้ที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท  เป็น

รายบคุคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน  และเปรียบเทียบ
กับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิ 

3. รับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้ค าชีแ้จง ตอบค าถามกบัคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทใน
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

4. รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารตามข้อก าหนดของ  
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

5. ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยฝ่ายบริหาร 
และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมลูและเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุ
ตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 23 มกราคม 2558 และที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2558 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการ
บริหารงาน โดยสรุปอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีส าคญัได้ดงันี ้ 

1. ท าหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ และ
รายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2. ก าหนดกลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกิจ งบประมาณ รวมถึงโครงสร้างในการบริหารงานเพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้น าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา 

3. ก าหนดอ านาจอนมุตัิของแตล่ะบคุคลให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม จดัให้มีการแบง่แยกหน้าที่ท่ีอาจจะเอือ้ต่อการ
ทจุริตในหน้าที่ออกจากกนั และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิ รวมทัง้ควบคมุให้มีการถือปฏิบตัิ
ตามหลกัการและข้อก าหนดที่มีการอนมุตัิแล้ว 

4. พิจารณาโครงสร้างองค์กร เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
5. มีอ านาจในการบริหารจดัการโครงสร้างเงินเดือน ก าหนดขอบเขตหน้าที่ในการท างาน บรรจ ุแต่งตัง้ โยกย้าย  

ตัดหรือลดค่าจ้าง ถอดถอน เลิกจ้าง การลงโทษทางวินัย การให้รางวัล พิจารณาความดีความชอบของ
พนกังาน 

6. พิจารณาอนมุตัิการด าเนินงานในการท าธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคารหรือสถาบนัการเงินส าหรับสนบัสนนุ
การท าธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิดบญัชีธนาคาร การปิดบญัชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจดัหา
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วงเงินสินเช่ือ จ าน า จ านอง ค า้ประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซือ้ขาย และจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใดๆ เพื่อ
การด าเนินงานตามปกติธุรกิจ ตามอ านาจอนมุตัิที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้ 

7. พิจารณาอนุมตัิการลงทุน และก าหนดงบประมาณในการลงทนุ การขยายงาน ตามที่ก าหนดไว้ในนโยบาย
และการก าหนดอ านาจอนมุตัิด าเนินการ 

8. พิจารณามอบอ านาจให้ผู้บริหาร หรือบคุคลใดบคุคลหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร มีอ านาจใน
การอนมุตัิรายการท่ีอยูใ่นอ านาจอนมุตัิของคณะกรรมการบริหาร 

9. มีอ านาจวา่จ้างที่ปรึกษาหรือบคุคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือค าแนะน าตามความจ าเป็น 
10. พิจารณาอนุมตัิแผนการปฏิบตัิของแต่ละฝ่ายงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนมุตัิ ค าขอจากฝ่ายงานต่างๆ

ของบริษัทฯท่ีเกินอ านาจสัง่การของฝ่ายงานนัน้ ทัง้นีเ้ป็นไปตามอ านาจอนมุตัิที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้ 
11. พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ที่ปรึกษา และคณะที่ปรึกษาด้านตา่งๆ ที่จ าเป็นตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ 
12. พิจารณาเร่ืองการระดมทนุ เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
13. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ การมอบอ านาจ
ดงักล่าว ผู้ ได้รับมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีอ านาจอนุมตัิรายการที่บุคคลดงักล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
(“บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง”ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์)  มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัท
ยอ่ย และไมร่วมถึงการด าเนินการเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการได้มาจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีส าคญั
ของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎหมายของตลาดหลกัทรัพย์ และบริษัทจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎระเบียน และ
ข้อบังคับของตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวกับเร่ืองนัน้ๆ  ซึ่งการอนุมัติรายการในลกัษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด เว้นแต่เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการค้า
ปกติทัว่ไปของบริษัทฯท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิไว้ 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 23 มกราคม 2558 และการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2558 วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้ก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ปฏิบตัิตามกฎหมายต่าง ๆ รวมถึง กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์ ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

2. ดูแล บริหาร ด าเนินงาน และปฏิบัติงานประจ าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
นโยบาย วิสยัทศัน์ เป้าหมาย แผนการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณที่ก าหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท 
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3.  บริหารจัดการการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามภารกิจหลกั ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ และกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้อง
ตามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท 

4.  ก ากับดูแลการด าเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบตัิงานอื่นๆ โดยรวม
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท  

5. มีอ านาจจ้าง แตง่ตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก าหนดอตัราค่าจ้างและคา่ตอบแทนส าหรับพนกังานบริษัท 
โดยสามารถแตง่ตัง้ผู้ รับมอบอ านาจช่วงให้ด าเนินการแทนได้ 

6. ก าหนดบ าเหน็จรางวลั ปรับขึน้เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนสัพิเศษ นอกเหนือจากโบนสัปกติประจ าของ
พนกังานบริษัท  

7. เจราจา และเข้าท าสญัญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ   โดยวงเงิน
ส าหรับแตล่ะรายการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในอ านาจด าเนินการท่ีผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว 

8. ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตาม
นโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินยัภายในองค์กร 

9. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้มีอ านาจด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่ว 

10. พิจารณาการลงทนุในธุรกิจใหม่ หรือการเลกิธุรกิจ เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการ
บริษัท 

11. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ
มอบอ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักลา่วให้อยูภ่ายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบ
อ านาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการของบริษัทได้ก าหนดไว้ 
ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะ
เป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) อาจมีสว่น
ได้เสยี หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท ยกเว้น
เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาอนมุตัิไว้ 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
การสรรหาแต่งตัง้กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะร่วมกันพิจารณาเบือ้งต้นถึงคณุสมบตัิของบคุคลที่จะมาด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญัติมหาชน
จ ากดั กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/
หรือระเบียบที่ เก่ียวข้อง นอกจากนี  ้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ ทรงคุณวุฒิ  มี
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ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนัน้จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
แต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีนโยบายแต่งตัง้กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมดของ บริษัทฯ แตต้่องไมน้่อยกวา่สามคน โดยมีคณุสมบตัิดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ  ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที่
ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา              
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการรายอื่น ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น
หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักลา่ว รวมถึ ง
การท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการ
เก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกัน 
การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคูส่ญัญามี
ภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แตย่ี่สิบล้าน
บาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่า
ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบัญชี  ซึ่งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท
สงักดัอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็น
กรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
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หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่
ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

7.  ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้ นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึ่ง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 

การสรรหาและแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหารจะท าการคดัเลือกบุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถ้วน                    
มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับต าแหน่ง เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนมุตัิตอ่ไป 

 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดแูลกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมลูภายในของบริษัทฯซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่นตนดงันี ้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เก่ียวกบัหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส และ
บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 
และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้การรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภาวะต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบท
ก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) 

2.  ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ จดัท าและเปิดเผยรายงาน 
การถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 
แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่ง
ส าเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัทฯ ในวนัเดียวกบัวนัท่ีสง่รายงานตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรัพย์ 

3. กรรมการ ผู้ บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่ เป็น
สาระส าคญัซึง่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ต้องใช้ความระมดัระวงัในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ ในช่วง 30 วนัก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 
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ชัว่โมงภายหลงัจากที่ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลภายใน
ต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูนัน้ให้ผู้อื่นทราบจนกวา่จะได้มกีารแจ้งข้อมลูนัน้ให้แกต่ลาดหลกัทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษ
หากมีการกระท าการ ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบตัิดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯถือเป็นความผิดทางวินยัตามข้อบงัคบัการ
ท างานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็น
หนงัสือ การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรือให้ออก 
แล้วแตก่รณี เป็นต้น  

4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมี
ผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึง่ยงัมิได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน ซึง่ตนได้ลว่งรู้
มาในต าแหน่งหรือฐานะเช่นนัน้ มาใช้เพื่อการซือ้หรือขายหรือเสนอซือ้หรือเสนอขาย  หรือชกัชวนให้บคุคลอื่น
ซือ้หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลกัทรัพย์อื่น  (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือ
ทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระท า
ดังกล่าวจะท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อื่น  หรือน าข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้ อื่นกระท า
ดงักลา่ว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1.  คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 
งวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี   31 ธนัวาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติพิจารณาอนมุตัิในค่าตอบแทน
การสอบบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อย  ให้แก่ บริษัทไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั รวมทัง้สิน้  
3,086,900 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวประกอบด้วย ค่าสอบบญัชีรายไตรมาสและค่าสอบบญัชีรายปีของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบญัชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  ค่ายานพาหนะ 
เป็นต้น  

2.  คา่บริการอื่น (Non-audit Service)  
ในปี 2559  บริษัทได้จ่ายค่าบริการอื่น  ให้กับ  บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด   ซึ่ง
ประกอบด้วย  ค่าสอบบัญชีงบการเงิน เสมือนย้อนหลงั 3  ปี ( ปี 2556 ,2557 และ 2558 )  ค่าตรวจสอบ
กระดาษ ยื่นไฟ  และ สว่นเพิ่มเติมอื่นๆ รวมจ านวนทัง้สิน้  2,317,104  บาท   

 
การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

-ไมม่ี- 
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10.ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัตอ่ความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงด าเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ใน
ความถูกต้อง ชอบธรรม ปฎิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  และให้ความส าคญักับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสงัคม
สิ่งแวดล้อม จึงได้ก าหนดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ  โดยมีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบตัิตาม
นโยบายดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2558 วนัที่ 23 มกราคม 2558 ได้อนมุตัิคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ 
(Code of Conduct) ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2558 วนัที่  13 สิงหาคม 2558 ได้อนุมัติแก้ไข
เพิ่มเติมคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ซึง่ประกอบด้วยนโยบายและแนวปฏิบตัิทางด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม
ของบริษัทฯ โดยสรุปดงันี ้

การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  มีวตัถุประสงค์หลกัในการบริหารงานเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและมัน่คง 
ภายใต้การด าเนินงานด้วยความซือ่สตัย์สจุริต โปร่งใส ถกูต้องตามระเบียบและกฎหมายตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง  รวมถึงหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดีที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่สงัคมและผู้ที่มี สว่นได้
เสยี อีกทัง้ไมเ่ลอืกปฎิบตัิตอ่ผู้หนึง่ผู้ใดอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

การต่อต้านการทุจริต 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทัง้ภายในและภายนอกองค์กร โดยปลกูจิตส านึกให้
ผู้บริหารและพนกังานทกุคนในองค์กรตระหนกัถึงพิษภยัของการทจุริตคอร์รัปชัน่ สร้างค่านิยมและทศันคติให้กบัพนกังาน
ในการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความสจุริต ไม่แสวงหาหรือเอือ้ประโยชน์ใดๆ ให้กบัตนเองหรือผู้อื่น โดยมีการก าหนดวิธีปฎิบตัิ
และบทลงโทษต่อผู้ที่ฝ่าฝืนไว้อย่างชดัเจน ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ หวัข้อนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการต่อต้านการ
ทจุริตเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ตอ่ผู้ที่มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ  

การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทฯ และพนกังานทกุคนจะไมล่ะเมิดและเคารพในสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้อื่น รวมทัง้บริษัทฯ จะไมส่นบัสนนุ
กิจการท่ีละเมิดหลกัสทิธิมนษุยชนสากลในการประกอบธุรกิจ เชน่ การบงัคบัใช้แรงงาน การใช้แรงงานเดก็ นอกจากนี ้
บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเสมอภาคและเทา่เทียม ไมแ่บง่แยกเชือ้ชาติ เพศ ศาสนา และสนบัสนนุให้พนกังาน
ใช้สทิธิของตนเองในฐานะพลเมอืงโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนญูและตามกฎหมาย 

การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงการปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งส าคญัในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ  โดยไม่มีการกีดกันเร่ือง เพศ อายุ เชือ้ชาติ ศาสนา มีการก าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ
แรงงานตามความเหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายแรงงานก าหนด 
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจตอ่ผู้บริโภค ที่จะได้รับการบริการและผลงานท่ีดี มี
คุณภาพจากบริษัทฯ  รวมทัง้การสร้างสมัพันธภาพที่ดีต่อลกูค้าของบริษัทฯ  โดยการปฎิบตัิตามสญัญา ข้อตกลง หรือ
เง่ือนไขต่างๆที่มีอย่างโปร่งใส เป็นธรรม โดยจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของลกูค้าเป็นประจ าทุกปี  และยงัได้น า
มาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับมาใช้ในการควบคมุคณุภาพการท างานของบริษัทฯ 
ด้วย 

การดูแลสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายเก่ียวกับการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสยีหายของสงัคม สิ่งแวดล้อม และคณุภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สดุ 
บริษัทฯ ได้มีสว่นร่วมในการพฒันาสิ่งแวดล้อมโดยการคืนก าไรส่วนหนึ่งเพื่อจดักิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สงัคมและ
สิง่แวดล้อมอย่างสม ่าเสมอ โดยปลกูฝังจิตส านกึในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้ในหมู่พนกังานทกุระดบั
อยา่งตอ่เนื่อง  

นอกจากการท่ีบริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัมลภาวะและสิง่แวดล้อมด้านตา่งๆไว้ในนโยบาย
และแนวปฏิบัติทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯและบริษัทย่อยแล้ว บริษัทฯ ยังได้ลงพืน้ที่  เพื่อการ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตร ให้แก่ชุมชน ผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน และการกระจายข่าวไปยงัชุมชน  การจดัประชุม
เพื่อให้ความรู้และรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน รวมถึงขอมติจากชุมชน ทัง้นีเ้พื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนตัง้แตร่ะยะแรกของการด าเนินการ โดยมีวตัถปุระสงค์ในการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งโรงไฟฟา้และชมุชน 
เพื่อสง่เสริมการพฒันาอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 

 

 

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุให้พนกังานและผู้ เก่ียวข้อง รับรู้ เข้าใจ และมีสว่นร่วมในการพฒันาสงัคมรอบข้าง เพื่อ
สง่เสริมชีวิตความเป็นอยู่ของชมุชนบริเวณใกล้เคียงกบับริษัทฯ หรือหนว่ยงานโครงการของบริษัทฯ  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงั
สง่เสริมให้เกิดการจ้างงานในท้องถ่ิน โดยการสนบัสนนุให้ผู้ รับเหมาช่วงจากบริษัทฯ  มีการจ้างแรงงานที่เป็นคนในพืน้ที่ที่ 
บริษัทฯ ด าเนินการอยู ่เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและเปิดโอกาสให้สงัคมและชมุชนรอบข้างอีกด้วย 
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การบริหารจัดการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการท างาน 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัการให้บริการเป็นสิ่งส าคญัยิ่ง  โดยถือเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนกังานทกุคนในการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อก าหนดอื่น  ๆ ที่เก่ียวข้องกบัด้านความ
ปลอดภัย ด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอนัตรายต่อผู้ปฎิบัติหน้าที่และผู้ที่
เก่ียวข้อง บริษัทฯ จัดให้มีแผนงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อม และน าไปสู่การปฏิบตัิ ติดตามผล 
ทบทวน และการปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรมให้ความรู้และสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภยั  อาชีวอนา
มยั และสิง่แวดล้อมในการท างาน โดยเน้นการมีสว่นร่วมของพนกังานทกุคน 

ภาพการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อมในการท างานให้แก่คนงานประจ า
โครงการก่อสร้าง ปี 2559 

 
 

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process) 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้

จดัโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสงัคม  โดยมีโครงการที่บริษัทฯ  มีสว่นร่วมในการพฒันาชุมชนและสงัคม ในปี 2559 จ านวน 

1 กิจกรรม คือ กิจกรรมบริจาคสิ่งของเคร่ืองใช้จ าเป็น ท ากิจกรรมสนัทนาการร่วมกบัน้องๆ และเลีย้งอาหารมือ้กลางวนั

ให้กบัเด็ก ที่ มลูนิธิเด็กออ่นในสลมัฯ บ้านเสอืใหญ่ กรุงเทพฯ 
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11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
  

 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ  การควบคุมภายในของ
บริษัทฯ โดยสรุปการประเมินระบบควบคมุภายในที่สอดคล้องเป็นไปตามแนวปฏิบตัิการควบคมุภายในและการควบคุม
คณุภาพการด าเนินงาน  ภายใต้ระบบการบริหารจดัการคณุภาพ ISO 9001 เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อยา่งเหมาะสม 
มีประสทิธิภาพ บรรลผุลเป็นไปตามเปา้หมายของบริษัทได้ มีรายละเอียดดงันี ้

การควบคุมภายในองค์กร  

 บริษัทฯ มีการควบคุมภายในภายใต้การก ากับดูแลกิจการ  และการบริหารความเสี่ยง  โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบ   ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ  อิสระจ านวน  4 ทา่น  ให้ดแูลและสอบทานระบบการควบคมุภายใน
และการบริหารความเสีย่งของบริษัทอยา่งตอ่เนื่อง ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอและถูกต้องตามหลกัการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี มีความโปร่งใสและถกูต้องเช่ือถือได้  โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานระบบการ
ปฏิบตัิงานในฝ่ายต่าง ๆ  รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า การปฏิบตัิงานมีประสทิธิภาพ
และประสทิธิผลมีการใช้ทรัพยากรตา่งๆของบริษัทอยา่งคุ้มคา่สมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุมด้านการด าเนินงาน
ด้านรายงานทางการเงินท่ีมีความถกูต้องเช่ือถือได้และทนัเวลารวมทัง้การปฏิบตัิตามนโยบายและให้เป็นไปตามข้อก าหนด
กฎหมายและข้อบงัคบัของทางราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุม
ภายในอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้น บนพืน้ฐานความเป็นธรรมของ
ผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย  

 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี  24 กุมภาพนัธ์ 2559  โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่ง
กรรมการอิสระ 3 ใน 4 ท่านดังกล่าวด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้
พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคมุภายในของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้าน
ตา่งๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคมุการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศ
และการสือ่สารข้อมลู และระบบการติดตาม และพิจารณาร่วมกบัรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคมุภายใน  
พร้อมทัง้รายงานการติดตามผลการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งจัดท าโดยผู้ตรวจสอบระบบควบคุม
ภายใน  และรายงานข้อสงัเกตและผลการติดตามของผู้สอบบญัชีในการประเมินประสิทธิผลระบบควบคุมภายในทาง
บญัชีของบริษัทฯ  จากการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  31 ธันวาคม 2559  จากการพิจารณาข้อมลูจากฝ่าย
บริหารและรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคมุภายในจา ผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายในนัน้   

 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดย
บริษัทฯ ได้จดัให้มีบคุลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบได้อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีระบบควบคมุภายใน
ในเร่ืองการติดตามควบคมุดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถปอ้งกนัทรัพย์สนิของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจาก
การที่กรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง



 

บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

 

สว่นที่ 2   หน้า 33 
 

และบคุคลที่เก่ียวโยงกนั อย่างเพียงพอแล้ว     ส าหรับการควบคมุภายในในหวัข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีการ
ควบคมุภายในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกนั 

การติดตามและการประเมินผล  

บริษัทฯ ได้จดัให้มีสว่นตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายในโดย
การจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource)     เข้ามาตรวจสอบระบบควบคุมภายใน  ซึ่งจะรายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ    โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์  จ ากัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) เป็นผู้
ตรวจสอบภายในตัง้แต่ปี 2557   เพื่อสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และให้ค าแนะน าเก่ียวกับ
ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง    โดยที่ผ่านมาผู้ตรวจสอบภายในได้น าเสนอรายงานการ
ตรวจสอบและประเมินระบบควบคมุภายในและรายงานการติดตามผลการประเมินระบบควบคมุภายใน     และรายงาน
การประเมินระบบการก ากับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายในจ านวน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ  

 นอกจากนีบ้ริษัทฯได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน  ส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินของกลุม่บริษัททัง้ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ
สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จ ากดั, โครงการสหกรณ์การเกษตรวฒันานคร จ ากดั, โครงการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ  
คลองน า้ใส จ ากดั และโครงการสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จ ากดั โดยผู้ตรวจสอบภายในได้น าเสนอรายงานการ
ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน ต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2559  
วนัที่ 1 กันยายน 2559  ส าหรับงวดสิน้สุดวนัที่  31 กรกฎาคม 2559   และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
1/2560  วนัท่ี 24  กมุภาพนัธ์  2560   ส าหรับงวดสิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2559 โดยมีกิจกรรมที่ท าการตรวจสอบ ดงันี ้

 การบริหารความเสีย่งระดบัองค์กร 

 การวิเคราะห์และบริหารความเสีย่งโครงการ 

 การวางแผน และก าหนดอ านาจหน้าที่ 

 การจดัซือ้จดัจ้าง 

 การบริหารและติดตามโครงการ  

 ทัง้นี ้จากรายงานการตรวจสอบและการประเมินระบบควบคุมภายใน – โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน ของผู้ตรวจสอบภายในข้างต้น พบว่าผลการตรวจสอบไม่พบข้อสงัเกตที่มีสาระส าคญั
ของระบบควบคมุภายในตามกิจกรรมที่ได้ด าเนินการตรวจสอบทัง้  5 กิจกรรม ดงักลา่ว 
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12.รายการระหว่างกัน 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ที่มีการท ารายการกับกลุ่มบริษัท 
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งของกลุม่บริษัท สามารถจ าแนก เป็น 2 กลุม่ยอ่ย ได้แก่ 

1) บริษัทท่ีปัจจบุนัเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ  
 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ 

1  บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากดั (“ETEM”) 
ประกอบธุรกิจบริการบริหารจดัการ และธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ 
 

- บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากดั มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.27 ตัง้แตว่นัที่ 17 มิ.ย. 58 
- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรนันท์ , นายชานนท์ พฤกประสงค์, นางสาวชตุิกา สุทธิกาญจนังกูร, และ 

นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร 
- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์ จ ากัด ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรนันท์, นายชานนท์ พฤกประสงค์, นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนังกูร, นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร 

และนางสาวอจัจิมา วงศ์ศภุชาติ 
2  บริษัท ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์ จ ากดั 

(“TSDM”) 
ประกอบธุรกิจบริหารจดัการรถเช่าพร้อม
พนกังานขบัรถ 
 

- บริษัท ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์ จ ากดั มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.80 ตัง้แตว่นัที่ 17 มิ.ย. 58 
- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรนันท์, นายชานนท์ พฤกประสงค์, นางสาวชตุิกา สุทธิกาญจนังกูร, และ 

นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร 
- มีกรรมการร่วมกบั บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากัด ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรนนัท์, นายชานนท์ พฤกประสงค์, นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนังกูร, นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร และ

นางสาวอจัจิมา วงศ์ศภุชาติ 
 

2) บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งอื่น  
 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ 

1 บริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั 
ประกอบธุรกิจการลงทนุถือหุ้น และการให้
เช่าอสงัหาริมทรพัย์ 

- เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ในสดัสว่นร้อยละ 34.82 
- บริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ นายไรวินท์  เลขวรนนัท์ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.80 
- มีกรรมการร่วมกบั บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ นายไรวินท์  เลขวรนนัท์ 

2 นายไรวินท์  เลขวรนนัท์ - เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ในสดัสว่นร้อยละ 35.44 
- เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั ในสดัสว่นร้อยละ 99.80 
- เป็นกรรมการ บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน), บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากดั, บริษัท ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์ จ ากดั และ บริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั 
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 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ 

3 นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงักรู - เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ในสดัสว่นร้อยละ 1.01 
- เป็นกรรมการ บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน), บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากดั และบริษัท ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์ จ ากดั 

4 นางสาวชนภา  ธีรชตุิมานนัท์ - เป็นภรรยาของนายไรวินท์  เลขวรนนัท์ 
- เป็นผู้ ถือหุ้นในห้างหุ้นสว่นจ ากดั ก้องค้าวสัดภุณัฑ์ ในสดัสว่นร้อยละ 10.00 ของมลูคา่หุ้นทัง้หมด 

5 ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ก้องค้าวสัดภุณัฑ์ 
ประกอบธุรกิจการค้าวสัดกุ่อสร้าง อปุกรณ์
และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง 

- ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ก้องค้าวสัดภุณัฑ์ มีผู้ ถือหุ้น ได้แก่ นางสาวชนภา  ธีรชตุิมานนัท์ ในสดัสว่นร้อยละ 10.00 ของมลูคา่หุ้นทัง้หมด 
- เป็นผู้จ าหน่ายวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้างให้กบับริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 

รายละเอียดรายการระหว่างกนั 

1. รายการซือ้, ขาย, เช่าทรัพย์สนิ และค่าสาธารณูปโภคจากการเช่า 

1.1.ที่ดิน พร้อมอาคารส านักงานและโกดังเก็บสินค้า (“ส านักงานสุราษฏร์ธานี 1”) 

ล าดับ บริษัท 
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ, ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2558  ปี  2559 
1) ETE นายไรวินท์  

เลขวรนนัท์ 
ขายที่ดิน  พ ร้อมอาคาร
ส านักงานและโกดังเก็บ
สินค้า 32.69 ลบ. 
 
 

-           เดิมบริษัทมีส านักงานใหญ่ตัง้อยู่ที่จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ประกอบด้วยพืน้ที่ 2 สว่นติดกนั ได้แก่ส านักงานสรุาษฎร์ธานี 1 ซึง่เป็น
กรรมสิทธิของบริษัท และส านักงานสุราษฎร์ธานี 2 ซึ่งเช่าจากบริษัท วรนันท์ โฮลดิง้ จ ากัด ต่อมา บริษัทมีแผนที่จะก่อสร้างอาคาร
ส านักงานและโกดังเก็บสินค้าแห่งใหม่ จึงขายที่ดิน พร้อมอาคารส านักงานและโกดงัเก็บสินค้าส่วนที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทซึ่งมี
พืน้ที่รวม 4 ไร่ 2 งาน 55.40 ตารางวา และมีพืน้ที่ใช้สอยอาคารส านักงานและโกดงัเก็บสินค้ารวม 2,133.90 ตารางเมตร  ตามโฉนด
เลขที่ 57841, 57842, 9475, 9483 และ 47688 รวม 5 โฉนด ตัง้อยู่ที่ต าบลบางกุ้ ง อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   (“ส านักงาน
สรุาษฏร์ธานี 1”) เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างสินทรัพย์ให้เกิดความชดัเจนระหว่างบริษัทและคณุไรวินท์ โดยขายให้แก่คณุไรวินท์ใน
ราคาเท่ากับ 32.69 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่เท่ากับมลูค่าตามบัญชีของทรัพย์สินดังกล่าว และมีการท าสัญญาซือ้ขายเม่ือ วันที่ 29 
กรกฎาคม 2558 

2) ETE บริษัท วรนนัท์ 
โฮลดิง้ จ ากดั 

คา่เชา่อาคารส านกังาน 
และโกดงัเก็บสนิค้า 1.30 

คา่เชา่อาคารส านกังาน 
และโกดงัเก็บสนิค้า 

          เน่ืองจากภายหลงัจากที่บริษัทได้มีการขายส านักงานสรุาษฎร์ธานี 1 (ตามหวัข้อที่ 1.1 รายการที่ 1) ) ให้แก่คณุไรวินท์ แล้วนัน้ 
ต่อมาบริษัทมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทนุในธุรกิจพลงังาน ดังนัน้ จึงต้องชะลอแผนการสร้างอาคารส านักงานและโกดังเก็บ
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ล าดับ บริษัท 
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ, ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2558  ปี  2559 
ลบ. 
 
 
เจ้าหนีค้า่เชา่ 3.12 ลบ. 
 

2.82 ลบ. 
 
 
เจ้าหนีค้า่เชา่ 0.80 ลบ. 

สินค้าแหง่ใหมอ่อกไป บริษัทจงึท าสญัญาเชา่ชว่งส านกังานสรุาษฏร์ธานี 1 จากบริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั ซึง่เป็นผู้ เชา่ทรัพย์สินจาก
คณุไรวินท์ เพื่อใช้เป็นส านกังานและโกดงัเก็บสินค้าตอ่ไปในระหวา่งที่ยงัมิได้ลงทนุสร้างอาคารส านกังานและโกดงัเก็บสินค้าแหง่ใหม ่
โดยสญัญาเช่าลงวนัที่ 1 สิงหาคม  2558 ระยะเวลาเช่า 1 ปี ระหว่าง 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559 อตัราค่าเช่า 3.12 ล้าน
บาท ต่อปี โดยอัตราค่าเช่าสินทรัพย์ก่อนวันที่  31 กรกฎาคม  2559 นัน้ ทางบริษัทได้มีการอ้างอิงอัตราค่าเช่าจากสินทรัพย์ที่มี
ลกัษณะใกล้เคียงและอยู่ในบริเวณเดียวกันกับสินทรัพย์ที่เช่าโดยมิได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินอิส ระในการประเมินค่าเช่าในการท า
สญัญาที่ผ่านมา เน่ืองจากทรัพย์สินดงักล่าวเป็นทรัพย์สินที่สามารถหาอตัราค่าเชา่ตลาดเพื่อใช้อ้างอิงได้จากแหล่งข้อมลูสาธารณะ
ประกอบกบัทางบริษัทมีนโยบายที่จะเช่าทรัพย์สินดงักลา่วในระยะสัน้เน่ืองจากมีแผนการลงทนุก่อสร้างอาคารส านักงานของบริษัท
เองในอนาคต  
          อย่างไรก็ดี เน่ืองจากแผนการลงทุนก่อสร้างส านักงานและโกดังเก็บสินค้าต้องชะลอออกไป ดังนัน้ เพื่อให้มั่นใจว่าการเช่า
ทรัพย์สินต่างๆ ดงักล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทางบริษัทจึงได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมิน
ราคาค่าเช่า และได้ใช้ราคาที่ประเมินเป็นราคาอ้างอิงในการก าหนดอัตราค่าเช่าในการต่ออายุสัญญาเช่าฉบับใหม่ตัง้แต่วันที่ 1 
สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 โดยก าหนดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.20 ล้านบาทต่อเดือน ส าหรับพืน้ที่ใช้สอยรวม 1,766.70 
ตารางเมตร 

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการจ าหน่ายทรัพย์สินดงักลา่วเป็นการปรับโครงสร้างทรัพย์สินให้เกิดความชดัเจนระหวา่งบริษัทและคณุไรวนิท์ ซึง่คาดวา่จะมิได้น ามาใช้ในการประกอบธุรกิจในระยะยาวตอ่ไป
ในอนาคตเน่ืองจากมีแผนที่จะลงทนุสร้างอาคารส านกังานใหมเ่ป็นของบริษัทเอง ซึง่รายการดงักลา่วเป็นรายการที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวโดยมีการท าสญัญาซือ้ขายอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการก าหนดราคาที่
เทียบเคียงกนัได้กบัมลูคา่ตามบญัชขีองทรัพย์สิน ดงันัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจงึมีความเห็นวา่ รายการดงักลา่วเป็นรายการที่เกิดขึน้ตามความจ าเป็น และมีความสมเหตสุมผล โดยมีราคาเทียบเคียงกนัได้กบัมลูคา่
ตามบญัชีของทรัพย์สินที่จ าหน่าย จงึมิได้ท าให้บริษัทเสียประโยชน์แตอ่ยา่งใด 

ส าหรับรายการเช่าทรัพย์สินดงักล่าว เกิดขึน้ตามความจ าเป็นของบริษัทที่ต้องใช้สินทรัพย์ที่เช่าดงักล่าวในการด าเนินธุรกิจของบริษัททั ง้เป็นอาคารส านักงาน และโกดงัเก็บสินค้า จึงมีความความจ าเป็นและ
สมเหตสุมผลในการท ารายการ โดยมีการก าหนดอตัราค่าเช่าที่สามารถเปรียบเทียบกันได้กับอัตราค่าเช่าของสินทรัพย์ที่มีลกัษณะใกล้เคียงและตัง้อยู่ในพืน้ที่เดียวกันกับทรัพย์สินที่เช่า และส าหรับการต่อสญัญาเช่า
ภายหลงัจากวนัที่ 31 กรกฎาคม 2559 นัน้ บริษัทได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระท าการประเมินราคาเช่าของสินทรัพย์ทัง้หมดเพ่ือใช้ราคาประเมินดงักล่าวเป็นราคาอ้างอิงในการก าหนดอตัราค่าเช่าในการต่ออายุ
สญัญาแล้ว โดยมีการท าสญัญาเช่าเฉพาะพืน้ที่ที่มีความต้องการใช้งานจริง คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการเช่าทรัพย์สินดงัก ล่าวมีความสมเหตสุมผลและมีเง่ือนไขการก าหนดราคาที่ยตุิธรรมโดย
สามารถอ้างอิงได้จากราคาคา่เชา่ที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
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1.2. ที่ดิน พร้อมอาคารและโกดังเกบ็สินค้า (“ส านักงานสุราษฏร์ธานี 2”) 

ล าดับ บริษัท 
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ, ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2558  ปี  2559 
1) ETE บริษัท วรนนัท์ 

โฮลดิง้ จ ากดั 
คา่เชา่อาคารส านกังาน 
และโกดงัเก็บสนิค้า 0.49 
ลบ. 
 
เจ้าหนีค้า่เชา่ 0.72 ลบ. 
 
 

คา่เชา่อาคารส านกังาน 
และโกดงัเก็บสนิค้า 
0.89 ลบ. 
 
เจ้าหนีค้า่เชา่ 0.38 ลบ. 

          เดิมบริษัทมีแผนที่จะก่อสร้างอาคารส านักงานและโกดงัเก็บสินค้าแห่งใหม ่จึงขายที่ดิน พร้อมอาคารส านักงานและโกดงัเก็บ
สินค้าส่วนที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทตามหัวข้อที่ 1.1 รายการที่ 1) และมีแผนที่จะยกเลิกการเช่าส านักงานสุราษฎร์ธานี 2 ซึ่ง
กรรมสิทธ์ิเป็นของ บริษัท วรนันท์ โฮลดิง้ จ ากัดหลงัจากที่ได้ก่อสร้างอาคารส านักงานใหญ่แหง่ใหม่เสร็จแล้ว อยา่งไรก็ดี ตอ่มาบริษัท
มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทนุในธุรกิจพลงังาน จึงต้องชะลอแผนการสร้างอาคารส านักงานและโกดงัเก็บสินค้าแห่งใหม่ออกไป 
ดงันัน้ บริษัทจึงท าสัญญาเช่าส านักงานสุราษฏร์ธานี 2 จากบริษัท วรนันท์ โฮลดิง้ จ ากัดเพื่อใช้เป็นอาคารส านักงานและโกดงัเก็บ
สินค้าตอ่ไปในระหวา่งที่ยงัมิได้ลงทนุสร้างอาคารส านกังานและโกดงัเก็บสินค้าแหง่ใหม ่โดยมีพืน้ที่รวม 1 ไร่ พืน้ที่ใช้สอยรวม 909.83 
ตารางเมตร ตามโฉนดเลขที่ 28754 ตัง้อยู่ที่ ต าบลบางกุ้ ง อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีสัญญาเช่า 2 ช่วงเวลา คือ 1. 
สญัญาเช่าลงวันที่ 1 มกราคม 2558 ระยะเวลาเช่า 7 เดือน ระหว่าง 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2558 อัตราค่าเช่า 0.19 ล้านบาท 
ตลอดอายุสัญญาเช่า และ 2. สัญญาเช่าลงวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ระยะเวลาเช่า 1 ปี ระหว่าง 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 
2559 อตัราค่าเช่า 0.72 ล้านบาท ต่อปี โดยอตัราค่าเช่าสินทรัพย์ก่อนวนัที่  31 กรกฎาคม  2559 นัน้ ทางบริษัทได้มีการอ้างอิงอตัรา
ค่าเช่าจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงและอยู่ในบริเวณเดียวกันกับสินทรัพย์ที่เช่าโดยมิได้มีการว่าจ้างผู้ ประเมินอิสระในการ
ประเมินคา่เชา่ในการท าสญัญาที่ผ่านมา เน่ืองจากทรัพย์สินดงักลา่วเป็นทรัพย์สินที่สามารถหาอตัราค่าเชา่ตลาดเพ่ือใช้อ้างอิงได้จาก
แหลง่ข้อมลูสาธารณะประกอบกบัทางบริษัทมีนโยบายที่จะเช่าทรัพย์สินดงักลา่วในระยะสัน้เน่ืองจากมีแผนการลงทนุก่อสร้างอาคาร
ส านกังานของบริษัทเองในอนาคต  
          อย่างไรก็ดี เน่ืองจากแผนการลงทุนก่อสร้างส านักงานและโกดังเก็บสินค้าต้องชะลอออกไป  ดังนัน้ เพื่อให้มั่นใจว่าการเช่า
ทรัพย์สินต่างๆ ดงักล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทางบริษัทจึงได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมิน
ราคาค่าเชา่ และได้ใช้ราคาที่ประเมินเป็นราคาอ้างอิงในการก าหนดอตัราคา่เชา่ในการตอ่อายสุญัญาเชา่ตัง้แตว่ันที่ 1 สิงหาคม 2559 
– 31 กรกฎาคม 2560 โดยก าหนดอตัราคา่เชา่เทา่กบั 0.094 ล้านบาทตอ่เดือน ส าหรับพืน้ที่ใช้สอยรวม 909.83 ตารางเมตร  

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการเชา่ทรัพย์สินดงักลา่ว เกิดขึน้ตามความจ าเป็นของบริษัทที่ต้องใช้สินทรัพย์ที่เชา่ดงักลา่วในการด าเนินธุรกิจของบริษัททัง้เป็นอาคารส านกังาน และโกดงัเก็บสินค้า จงึมี
ความความจ าเป็นและสมเหตสุมผลในการท ารายการ โดยมีการก าหนดอตัราคา่เชา่ทีส่ามารถเปรียบเทียบกนัได้กบัอตัราคา่เชา่ของสินทรัพย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงและตัง้อยูใ่นพืน้ที่เดียวกนักบัทรัพย์สินที่เชา่ และส าหรับ
การตอ่สญัญาเชา่ภายหลงัจากวนัที่ 31 กรกฎาคม 2559 นัน้ บริษัทได้มีการวา่จ้างผู้ประเมินราคาอิสระท าการประเมินราคาเชา่ของสินทรัพย์ทัง้หมดเพื่อใช้ราคาประเมินดงักลา่วเป็นราคาอ้างอิงในการก าหนดอตัราคา่เชา่
ในการตอ่อายสุญัญาแล้ว โดยมีการท าสญัญาเชา่เฉพาะพืน้ที่ที่มีความต้องการใช้งานจริง คณะกรรมการตรวจสอบจงึมีความเห็นวา่ รายการเชา่ทรัพย์สินดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและมีเง่ือนไขการก าหนดราคาที่
ยตุิธรรมโดยสามารถอ้างอิงได้จากราคาคา่เชา่ที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
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1.3 ที่ดินสุราษฎร์ธานี  

ล าดับ บริษัท 
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ, ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2558 ปี  2559 
1. ETE นายไรวินท์  

เลขวรนนัท์ 
ซือ้ที่ดิน 21.35 ลบ. - บริษัทมีการซือ้ที่ดินจากคณุไรวินท์เน่ืองจากบริษัทมีแผนที่จะลงทนุสร้างอาคารส านกังานใหมท่ี่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทแทนการเช่า 

ส านักงานสุราษฎร์ธานี 1 และส านักงานสุราษฎร์ธานี 2 โดยบริษัทซือ้ที่ดินโฉนดเลขที่ 31120 พืน้ที่รวม 2 ไร่ 2 งาน 62.70 ตร.ว. 
ตัง้อยูท่ี่ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เน่ืองจากได้พิจารณาแล้ววา่ที่ดินดงักลา่วมีพืน้ที่เพียงพอตอ่การก่อสร้างอาคาร
ส านกังานและโกดงัเก็บสินค้าแห่งใหม่ และอยู่ในบริเวณที่พนักงานสามารถเดินทางได้สะดวก โดยมีการก าหนดราคาซือ้ขายเทา่กับ
ราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระซึง่เทา่กับ 21.25 ล้านบาท และมีค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินจ านวน 0.10 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทได้
มีการท าสัญญาซือ้ขายที่ดินดังกล่าวเม่ือวันที่ 29 มิถนุายน 2558 และช าระค่าซือ้ที่ดินเป็นที่เรียบร้อยเม่ือวนัที่ 2 กรกฎาคม 2558 
อยา่งไรก็ดี ปัจจบุนัแผนการสร้างส านักงานและโกดงัเก็บสินค้าที่สรุาษฎร์ธานีดงักลา่วได้ชะลอลง เน่ืองจากบริษัทมีความจ าเป็นต้อง
ใช้เงินเพื่อลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาค
การเกษตร (ดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อที่ 2.3 ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์) ดงันัน้ บริษัทจงึยงัมิได้เร่ิมก่อสร้าง
อาคารส านักงานและคลังแห่งใหม่บนที่ดินดังกล่าว และยังคงเช่าส านักงานสุราษฎร์ธานี 1 และส านักงานสุราษฎร์ธานี 2 จาก 
คณุไรวินท์ผ่านบริษัท วรนนัท์โฮลดิง้ จ ากดัตอ่ไป 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการซือ้ที่ดินดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นที่ตัง้ของส านกังานและโกดงัเก็บสินค้าเพื่อใช้ในการประกอบธรุกิจในระยะยาวของกลุ่มบริษัทในอนาคต โดยได้มีการพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของพืน้ที่และท าเลที่ตัง้ของที่ดินแล้ว นอกจากนี ้รายการดงักลา่วยงัเป็นรายการที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวโดยมีการท าสญัญาซือ้ขายอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการก าหนดราคาอ้างอิงตามราคา
ประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระ ดงันัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจงึมีความเห็นวา่ รายการดงักลา่วเป็นรายการที่เกิดขึน้ตามความจ าเป็น และมีความสมเหตสุมผล โดยมีราคาอ้างอิงจากผู้ประเมินราคาอิสระ จงึมิได้ท าให้
บริษัทเสียประโยชน์แตอ่ยา่งใด 
 

1.4.ที่ดิน และอาคารส านักงาน (“ส านักงานวังทองหลาง”) 

ล าดับ บริษัท 
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ, ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2558  ปี 2559 
1). ETE นายไรวินท์  

เลขวรนนัท์ 
ขายที่ดิน  พ ร้อมอาคาร
ส านกังาน 9.75 ลบ. 

- เน่ืองบริษัทมีแผนที่จะก่อสร้างอาคารส านกังานแหง่ใหม ่จงึขายที่ดิน พร้อมอาคารส านกังาน พืน้ที่รวม 44.40 ตารางวา และมีพืน้ที่ใช้
สอยรวม 327.20 ตารางเมตร  ตามโฉนดเลขที่ 4414 ต าบลวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร (“ส านกังานวงัทองหลาง”) 
เพ่ือเป็นการปรับโครงสร้างสินทรัพย์ให้เกิดความชดัเจนระหวา่งบริษัทและคณุไรวินท์ โดยขายให้แก่คณุไรวนิท์ในราคาเทา่กบั 9.75 
ล้านบาท ซึง่เป็นราคาที่เทา่กบัมลูคา่ตามบญัชีของทรัพย์สินดงักลา่ว และท าสญัญาซือ้ขายเม่ือ วนัที่  7  สิงหาคม  2558 
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ล าดับ บริษัท 
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ, ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2558  ปี 2559 
2). ETE บริษัท วรนนัท์ 

โฮลดิง้ จ ากดั 
คา่เชา่อาคารส านกังาน 
0.40 ลบ. 
 
เจ้าหนีค้า่เชา่ 0.96 ลบ. 
 

คา่เชา่อาคารส านกังาน 
0.83 ลบ. 
 
เจ้าหนีค้า่เชา่ 0.16 ลบ. 

ภายหลังจากที่มีการขายส านักงานวังทองหลางให้แก่คุณไรวินท์แล้วนัน้ บริษัทมีการท าสัญญาเช่าส านักงานดังกล่าวเพื่อใช้เป็น
ส านักงานและที่พักผู้ บริหารในระหว่างที่ยังก่อสร้างอาคารส านักงานแห่งใหม่ไม่เสร็จ  โดยสัญญาเช่าลงวันที่ 1 สิงหาคม  2558 
ระยะเวลาเช่า 1 ปี ระหว่าง 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559 อัตราค่าเช่า 0.96 ล้านบาท ต่อปี โดยอ้างอิงอัตราค่าเช่าจาก
สินทรัพย์ที่มีลกัษณะใกล้เคียงและอยูใ่นบริเวณเดียวกนักบัสินทรัพย์ที่เชา่โดยมิได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินอิสระในการประเมินคา่เชา่ใน
การท าสัญญาที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่บริษัทมีการก่อสร้างอาคารส านักงานแห่งใหม่ที่กรุงเทพฯ แล้วเสร็จโดยเปิด
ด าเนินการใช้งานในช่วงเดือนมีนาคม 2559 นัน้ บริษัทมีการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้พนักงานระดับบริหารต้อง
เดินทางมาท างานที่กรุงเทพฯ เพิ่มขึน้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องหาที่พักให้แก่กลุ่มพนักงานดงักล่าว บริษัทจึงท าสญัญาเช่าอาคาร
ส านักงานวังทองหลางซึ่งมีลักษณะเป็นโฮมออฟฟิตต่อไปเพื่อใช้เป็นบ้านพักพนักงานระดับบริหาร โดยเพื่อให้มั่นใจว่าการเช่า
ทรัพย์สินดงักลา่วจะไมก่่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทางบริษัทจงึได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพ่ือประเมินราคาค่า
เช่า และได้ใช้ราคาที่ประเมินเป็นราคาอ้างอิงในการก าหนดอัตราค่าเช่าในการต่ออายสุญัญาเช่าตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 
กรกฎาคม 2560 โดยก าหนดอตัราค่าเช่าเท่ากับ 0.054 ล้านบาทต่อเดือน ส าหรับพืน้ที่ใช้สอยรวม 246.40 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพืน้ที่
เฉพาะสว่นที่ใช้เป็นที่พกัอาศยัเทา่นัน้  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการจ าหน่ายทรัพย์สินดงักลา่วเป็นการปรับโครงสร้างทรัพย์สินให้เกิดความชดัเจนระหวา่งบริษัทและคณุไรวนิท์ ซึง่คาดวา่จะมิได้น ามาใช้ในการประกอบธุรกิจในระยะยาวตอ่ไป
ในอนาคตเน่ืองจากมีแผนที่จะลงทนุสร้างอาคารส านกังานใหมเ่ป็นของบริษัทเอง ซึง่รายการดงักลา่วเป็นรายการที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวโดยมีการท าสญัญาซือ้ขายอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการก าหนดราคาที่
เทียบเคียงกนัได้กบัมลูคา่ตามบญัชขีองทรัพย์สิน ดงันัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจงึมีความเห็นวา่ รายการดงักลา่วเป็นรายการที่เกิดขึน้ตามความจ าเป็น และมีความสมเหตสุมผล โดยมีราคาเทียบเคียงกนัได้กบัมลูคา่
ตามบญัชีของทรัพย์สินที่จ าหน่าย จงึมิได้ท าให้บริษัทเสียประโยชน์แตอ่ยา่งใด 

ส าหรับรายการเชา่ทรัพย์สินดงักล่าว เกิดขึน้ตามความจ าเป็นของบริษัทที่ต้องใช้สถานที่เป็นส านกังานและที่พกัในระหว่างที่อาคารส านักงานแหง่ใหม่ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ และต้องจดัหาที่พกัให้แก่พนกังาน
ระดบับริหารซึง่มีความจ าเป็นต้องเดินทางจากจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีมาท างานที่กรุงเทพฯ มากขึน้ตามการขยายตวัของธุรกิจ รายการดงักล่าวจึ งมีความความจ าเป็นและสมเหตสุมผลในการท ารายการ โดยมีการก าหนด
อตัราคา่เช่าที่สามารถเปรียบเทียบกนัได้กบัอตัราค่าเชา่ของสินทรัพย์ที่มีลกัษณะใกล้เคียงและตัง้อยู่ในพืน้ที่เดียวกันกบัทรัพย์สินที่เช่า และส าหรับการตอ่สญัญาเชา่ภายหลงัจากวนัที่ 31 กรกฎาคม 2559 นัน้ บริษัทได้มี
การว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระท าการประเมินราคาเชา่ของสินทรัพย์ทัง้หมดเพ่ือใช้ราคาประเมินดงักลา่วเป็นราคาอ้างอิงในการก าหนดอตัราคา่เชา่ในการตอ่อายสุญัญาแล้ว โดยมีการท าสญัญาเชา่เฉพาะพืน้ที่ที่มีความ
ต้องการใช้งานจริง คณะกรรมการตรวจสอบจงึมีความเห็นว่า รายการเชา่ทรัพย์สินดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและมีเง่ือนไขการก าหนดราคาที่ยตุิธรรมโดยสามารถอ้างอิงได้จากราคาค่าเชา่ที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคา
อิสระ 
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1.5.ห้องชุดที่พักอาศัย 1 ยนิูต 

ล าดับ บริษัท 
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ, ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2558  ปี 2559 
1). ETE นายไรวินท์  

เลขวรนนัท์ 
ขายห้องชุด 1 ยูนิต 1.42 
ลบ. 

- บริษัทขายห้องชดุ 1 ยนิูต พืน้ที่รวม 61.99 ตารางเมตร เลขที่ 9/493 ศภุาลยัปาร์ค 1 โฉนดเลขที่ 2053, 2131 ต าบลลาดยาว เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นทรัพย์สนิทีมิ่ได้ใช้ในการประกอบธรุกิจของบริษัทให้แกค่ณุไรวนิท์เพือ่เป็นการปรับโครงสร้างสนิทรัพย์
ให้เกิดความชดัเจนระหวา่งบริษัทและคณุไรวินท์ โดยขายในราคาเทา่กบั 1.42 ล้านบาท ซึง่เป็นราคาที่เทา่กบัมลูคา่ตามบญัชขีอง
ทรัพย์สินดงักลา่ว และท าสญัญาซือ้ขายเม่ือวนัที่ 26 สิงหาคม 2558 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการจ าหน่ายทรัพย์สินดงักลา่วเป็นการปรับโครงสร้างทรัพย์สินให้เกิดความชดัเจนระหวา่งบริษัทและคณุไรวนิท์ ซึง่คาดวา่จะมิได้น ามาใช้ในการประกอบธุรกิจในระยะยาวตอ่ไป
ในอนาคต ซึง่รายการดงักลา่วเป็นรายการที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวโดยมีการท าสญัญาซือ้ขายอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการก าหนดราคาที่เทียบเคียงกนัได้กบัมลูคา่ตามบญัชีของทรัพย์สิน ดงันัน้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจงึมีความเห็นวา่ รายการดงักลา่วเป็นรายการที่เกิดขึน้ตามความจ าเป็น และมีความสมเหตสุมผลโดยมีราคาเทียบเคียงกนัได้กบัมลูคา่ตามบญัชีของทรัพย์สินที่จ าหน่าย จงึมิได้ท าให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อยา่ง
ใด 

 
1.6. ค่าสาธารณูปโภคจากการเช่าทรัพย์สนิ 

ล าดับ บริษัท 
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ, ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2558  ปี 2559 
1). ETE บริษัท  วรนัน ท์ 

โฮลดิง้ จ ากดั 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 
0.43 ลบ. 
 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 
0.14 ลบ. 
 

บริษัทมีการจ่ายค่าไฟฟ้าของอาคารส านักงานและโกดงัเก็บสินค้าที่บริษัทฯ เชา่จากบริษัท วรนันท์ โฮลดิง้ จ ากัดเน่ืองจากมิเตอร์ค่า
ไฟฟา้ยงัเป็นในนามของผู้ ให้เชา่ บริษัทจงึต้องช าระคา่ไฟฟา้ให้แก่บริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั 

   เจ้าหนีค้า่ไฟฟา้ 0.01 ลบ. 
 

เจ้าหนีค้า่ไฟฟา้ 0.04 
ลบ. 
 

ณ สิน้ปี 2558 บริษัทได้บนัทกึบญัชีคา่ไฟฟา้ในการเชา่ส านกังานค้างจา่ย 0.01 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทได้จา่ยช าระเจ้าหนีค้า่เชา่ดงักลา่ว
ในเดือน มกราคม 2559 ทัง้จ านวน ส าหรับปี 2559 บริษัทมีเจ้าหนีค้า่ไฟฟา้ค้างจา่ยกบับริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั 0.02 ล้านบาท 

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการคา่ธารณปูโภคดงักลา่วเป็นรายการที่เกิดขึน้จากการเชา่ทรัพย์สนิตา่งๆ ที่บริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจงึมีความเห็นวา่ 
รายการดงักลา่วเป็นรายการที่เกิดขึน้ตามความจ าเป็น และมีความสมเหตสุมผล และมิได้ท าให้บริษัทเสียประโยชน์แตอ่ยา่งใด 
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2. รายการให้บริการ 

ล าดับ บริษัท 
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ, ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2558  ปี 2559 
1). ETE ETEM รายได้อ่ืน 0.08 ลบ. 

(ม.ค.-มิ.ย. 58) 
 

- บริษัทมีรายได้คา่ธรรมเนียม L/G ค า้ประกนังานบริการบริหารจดัการที่เรียกเก็บจาก ETEM เน่ืองจากบริษัทใช้วงเงิน L/G ของบริษัท
ในการค า้ประกนังานให้แก่ ETEM ในการรับงานบางสว่นเน่ืองจาก ETEM ไมมี่วงเงิน L/G กบัสถาบนัการเงินในการใช้ค า้ประกนัการ
รับงาน  โดยมีการคิดคา่ธรรมเนียมรวม 0.08 ล้านบาท ซึง่เป็นคา่ธรรมเนียมที่เทา่กบัคา่ธรรมเนียมที่บริษัทต้องจา่ยให้แก่ธนาคาร ทัง้นี ้
ในชว่งเวลาดงักลา่วบริษัทยงัมิได้มีการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัท อยา่งไรก็ดี ภายหลงัการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัทในเดือนมิถนุายน 
2558 ซึง่สง่ผลให้ ETEM มีสถานะเป็นบริษัทยอ่ยของ ETE แล้วนัน้ รายการระหวา่ง ETE และ ETEM จงึมิได้เป็นรายการระหวา่งกนั
อีกตอ่ไป  
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดงักลา่วเกิดขึน้จากการที่บริษัทมีการให้ ETEM ใช้วงเงินค า้ประกนัของบริษัทในการ
ประกอบธุรกิจบริการบริหารจดัการ ซึง่เป็นนโยบายของทางบริษัทที่จะแบง่การประกอบธุรกิจดงักลา่วให้แก่ ETEM ซึง่เป็นบริษัทที่อยู่
ภายใต้การควบคมุเดียวกนักบับริษัท ดงันัน้ รายการดงักลา่วจงึเป็นรายการที่เกิดขึน้ตามความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจ และมี
ความสมเหตสุมผล โดยมีอตัราที่เทา่กบัคา่ธรรมเนียมที่บริษัทต้องจา่ยให้แกธ่นาคาร 
 

2). ETE TSDM รายได้อ่ืน 0.04 ลบ. 
(ม.ค.-มิ.ย. 58) 

- บริษัทมีรายได้คา่ธรรมเนียม L/G ในการค า้ประกนัซองการยื่นประมลูงานให้เชา่รถยนต์กบัการไฟฟา้ฝ่ายผลิต จากการที่บริษัทใช้
วงเงิน L/G ของบริษัทในการค า้ประกนัซองให้แก่ TSDM เน่ืองจาก TSDM ไมมี่วงเงิน L/G กบัสถาบนัการเงินในการใช้ค า้ประกนัการ
รับงานโดยมีการคิดคา่ธรรมเนียมรวม 0.03 ล้านบาท ซึง่เป็นคา่ธรรมเนียมที่เทา่กบัคา่ธรรมเนียมที่บริษัทต้องจา่ยให้แก่ธนาคาร 
และมีคา่บริการด้านคอมพิวเตอร์ที่บริษัทฯ ได้ให้บริการด้านอปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์แก่ TSDM จ านวน 0.01 ล้านบาท
เน่ืองจาก TSDM ใช้ที่ตัง้ส านกังานเดียวกนักบับริษัท ทัง้นีใ้นชว่งเวลาดงักลา่วบริษัทยงัมิได้มีการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัท อยา่งไรก็ดี 
ภายหลงัการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัทในเดือนมิถนุายน 2558 ซึง่สง่ผลให้ TSDM มีสถานะเป็นบริษัทยอ่ยของ ETE แล้วนัน้ รายการ
ระหวา่ง ETE และ TSDM จงึมิได้เป็นรายการระหวา่งกนัอีกตอ่ไป 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดงักลา่วเกิดขึน้จากการทีบ่ริษัทมีการให้ TSDM ใช้วงเงินค า้ประกนัของบริษัทในการ
ประกอบธุรกิจ และมีการคดิคา่สาธารณปูโภคจากการใช้พืน้ที่ส านกังานรวมกนัในฐานะที่ TSDM เป็นบริษัทที่อยูภ่ายใต้การควบคมุ
เดียวกนักบับริษัท ดงันัน้ รายการดงักลา่วจงึเป็นรายการที่เกิดขึน้ตามความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจ และมีความสมเหตสุมผล โดย
มีอตัราที่เทา่กบัคา่ธรรมเนียมที่บริษัทต้องจา่ยให้แก่ธนาคาร ส าหรับการคิดคา่สาธารณปูโภคตามอตัราที่ตกลงร่วมกนันัน้ ก็มิได้ท าให้
บริษัทเสียประโยชน์แตอ่ยา่งใด เน่ืองจากบริษัทมีแผนที่จะปรับโครงสร้างให้ TSDM มีฐานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 
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ล าดับ บริษัท 
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ, ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2558  ปี 2559 
3). ETE บริษัท  วรนัน ท์ 

โฮลดิง้ จ ากดั 
รายได้อ่ืน 0.02 ลบ 
 
 
 

- 
 
 
 
 

บริษัทมีรายได้คา่ธรรมเนียม L/G ค า้ประกนัการรับงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม เน่ืองจากในอดีตบริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั เคย
ประกอบธุรกิจให้บริการงานด้านวิศวกรรมให้แก่บริษัท โดยใช้วงเงินค า้ประกนัร่วมกนัในฐานะที่เป็นบริษัทที่อยูภ่ายใต้การควบคมุ
เดียวกนักบับริษัท โดยในชว่งปี 2558 มีการคิดคา่ธรรมเนียมรวม 0.02 ล้านบาท ซึง่เป็นคา่ธรรมเนียมที่เทา่กบัคา่ธรรมเนียมที่บริษัท
ต้องจา่ยให้แก่ธนาคาร อยา่งไรก็ดีบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัท โดยบริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั ได้มีการปรับเปลี่ยน
วตัถปุระสงค์หลกัการประกอบธุรกิจเป็นการให้เชา่ชว่งที่ดิน อาคาร สิ่งปลกูสร้าง และอสงัหาริมทรัพย์ทกุประเภทตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 
2559  ดงันัน้ ตอ่ไปจะไมมี่รายการระหวา่งกนัดงักลา่วเกิดขึน้อีกในอนาคต โดยปัจจบุนับริษัทได้รับช าระคา่ธรรมเนียมคงค้างดงักลา่ว
และมีการเรียกคืน L/G ค า้ประกนัผลงานดงักลา่วคืนเรียบร้อยแล้วเม่ือเดือนธันวาคม 2558 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดงักลา่วเป็นรายการที่เกิดขึน้ในอดีต ซึง่เกิดขึน้ตามความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจ
ของกลุม่บริษัท จงึมีความสมเหตสุมผล โดยมีอตัราที่เทา่กบัคา่ธรรมเนียมที่บริษัทต้องจา่ยให้แก่ธนาคาร 
และบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัทโดยเปลี่ยนวตัถปุระสงค์หลกัในการประกอบธุรกิจของบริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั ให้
เหลือเพียงธุรกิจการลงทนุถือหุ้นและให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์เรียบร้อยแล้ว รายการในลกัษณะดงักลา่วจงึไมเ่กิดขึน้ตอ่ไปในอนาคต 
 

 

3. รายการซือ้และรับบริการ 

ล าดับ บริษัท 
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ, ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2558 ปี 2559 
1). ETE ETEM คา่บริหารจดัการ 5.26 

ลบ. (ม.ค.-มิ.ย. 58) 
 

- บริษัทมีการจ่ายค่าบริหารจดัการแก่ ETEM เน่ืองจากตามนโยบายธุรกิจด้านบริหารจดัการ (MS) ของกลุ่มบริษัท จะมีการแบ่งกลุ่ม
ลกูค้าบางรายที่มีมลูค่างานไม่สูงมากให้ ETEM ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทให้เป็นผู้บริหารจัดการใน
ลกัษณะรับเหมาชว่ง โดย ETEM มีการคิดคา่บริการในอตัรา 0.87 ล้านบาทตอ่เดือน ซึง่อ้างอิงจากต้นทนุที่เกิดขึน้จริงของ ETEM และ
บวกอตัราก าไรร้อยละ 5 - 10 และมีการจดัท าสญัญาวา่จ้างระหว่างบริษัทและ ETEM ในลกัษณะปีตอ่ปี ซึง่สญัญาวา่จ้างฉบบัลา่สดุ
จะสิน้สดุ ณ 31 ธันวาคม 2559 ส าหรับรายการค่าบริหารจดัการระหว่างกนัที่เกิดขึน้นัน้ เป็นรายการที่เกิดขึน้ในช่วงเดือนมกราคม – 
มิถนุายน 2558 ก่อนที่จะมีการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัท ทัง้นีภ้ายหลงัการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัทในเดือนมิถนุายน 2558 ซึ่งสง่ผล
ให้ ETEM มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ ETE แล้วนัน้ รายการว่าจ้างบริหารจัดการระหว่าง ETE และ ETEM จึงมิได้เป็นรายการ
ระหวา่งกนัอีกตอ่ไป 
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ล าดับ บริษัท 
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ, ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2558 ปี 2559 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดงักลา่วเกิดขึน้ตามนโยบายของทางบริษัทที่จะแบง่การประกอบธุรกิจบริหารจดัการ
ที่มีมลูคา่โครงการไมส่งูมากนกัให้แก่ ETEM ซึง่เป็นบริษัทที่อยูภ่ายใต้การควบคมุเดียวกนักบับริษัทเป็นผู้บริหารจดัการ ดงันัน้รายการ
ดงักล่าวจึงเป็นรายการที่เกิดขึน้ตามความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจ และมีความสมเหตสุมผล โดยมีอตัราค่าบริการที่ทาง ETEM 
เรียกเก็บจากบริษัทมีการอ้างอิงจากต้นทนุที่เกิดขึน้จริงและบวกอตัราก าไรร้อยละ 5 - 10 มีความเหมาะสม และมิได้ท าให้บริษัทเสีย
ประโยชน์แตอ่ยา่งใด 

2). ETE TSDM คา่เชา่รถยนต์ 4.01 ลบ. 
(ม.ค.-มิ.ย. 58) 
 

- บริษัทมีการจ่ายค่าเช่ารถยนต์แก่ TSDM เน่ืองจากบริษัทมีการเช่ารถยนต์ จ านวน 26 คันจาก TSDM ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การ
ควบคมุเดียวกันกบับริษัทเพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจปกติ มีการจดัท าสญัญาเชา่เป็นรายคนัระยะเวลาสญัญาเช่าประมาณ 1 ปี และ
อตัราค่าเช่าอ้างอิงจากราคาทนุของ TSDM บวกอัตราก าไรประมาณร้อยละ 5 - 10 ส าหรับมลูค่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็น
คา่บริการที่เกิดขึน้ในช่วงเดือน ม.ค. – มิ.ย. 58 ก่อนที่จะมีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ทัง้นีภ้ายหลงัการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท
ในเดือนมิถนุายน 2558 ซึ่งส่งผลให้ TSDM มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ ETE แล้วนัน้ รายการเช่ารถยนต์ระหว่าง ETE และ TSDM 
จงึมิได้เป็นรายการระหวา่งกนัอีกตอ่ไป 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดงักลา่วเกิดขึน้ตามนโยบายของทางบริษัทที่จะเชา่รถยนต์เพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจ
ปกติของบริษัทจากTSDM ซึง่เป็นบริษัทที่อยูภ่ายใต้การควบคมุเดียวกนักบับริษัท ดงันัน้รายการดงักลา่วจงึเป็นรายการที่เกิดขึน้ตาม
ความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจ และมีความสมเหตสุมผล โดยมีอตัราคา่เชา่ที่ทาง TSDM เรียกเก็บจากทางบริษัทมีการอ้างอิงจาก
ต้นทนุที่เกิดขึน้จริงและบวกอตัราก าไรร้อยละ 5 - 10 มีความเหมาะสม และมิได้ท าให้บริษัทเสียประโยชน์แตอ่ยา่งใด 

3). ETE ห้างหุ้นสว่นจ ากดั 
ก้องค้าวสัดภุณัฑ์ 

คา่วสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง 
4.85 ลบ. 

คา่วสัดอุปุกรณ์
ก่อสร้าง 0.09 ลบ. 
 

เป็นคา่ซือ้วสัดกุ่อสร้างส าหรับก่อสร้างอาคารส านกังานที่กรุงเทพฯ ซึง่ประกอบไปด้วยสีทาภายในอาคารและอปุกรณ์สขุภณัฑ์ บริษัท
เร่ิมมีรายการค้ากับหจก. ก้องค้าวสัดุภณัฑ์ ตัง้แต่ปี 2553 โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับการท า
รายการลกัษณะเดียวกนักบัคูค้่ารายอ่ืน  
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดงักลา่วเกิดขึน้ตามความจ าเป็นของบริษัทที่ต้องใช้วสัดอุปุกรณ์ในการก่อสร้างและ
ตกแต่งภายในส านักงาน ส าหรับราคาซือ้ขายมีการอ้างอิงราคาซือ้ขายและเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับการท า
รายการลกัษณะเดียวกนักับคูค้่ารายอ่ืน จงึมีความความจ าเป็นและสมเหตสุมผลในการท ารายการและราคาซือ้ขายมีความเหมาะสม
มีการเทียบเคียงกบัคูค้่ารายอ่ืน 
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4. รายการรับ-ให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิ 

ล าดับ บริษัท 
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ, ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2558 ปี 2559 
1). ETE นายไรวินท์  

เลขวรนนัท์ 
 

ยอดเงินให้กู้  
-ยอดยกมาต้นงวด         49.12 ลบ. 
-เงินกู้ยืมระหวา่งงวด     20.80 ลบ. 
-รับช าระคืนระหวา่งงวด 69.92 ลบ. 
-ยอดคงเหลือปลายงวด         - ลบ. 
ยอดดอกเบีย้รับ 
-ดอกเบีย้รับ                  1.37 ลบ. 
 
 

 ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทมีการบริหารจัดการในลักษณะของธุรกิจกิจการเจ้าของคนเดียวจึงยังมิได้มีการแบ่งแยกการท า
ธุรกรรมต่างๆ ระหวา่งบริษัทกับผู้ ถือหุ้นอย่างชดัเจน ส่งผลให้มีการน าเงินของบริษัทไปจ่ายช าระคา่ใช้จ่ายส่วนตวัของผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ รวมถึงมีการกู้ ยืมระหว่างกันในช่วงของการปรับโครงสร้างเพื่อแบ่งแยกทรัพย์สินระหว่างกิจการและเจ้าของให้
ชดัเจน โดยในการกู้ยืมดงักล่าวได้มีการจดัท าตัว๋สญัญาใช้เงินและมีการคิดอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7.00 ต่อปี ซึง่อ้างอิงจาก
อตัราดอกเบีย้จากการกู้ยืมสถาบนัทางการเงินเฉลี่ยของบริษัท อยา่งไรก็ดี ผู้ ถือหุ้นใหญ่ดงักล่าวก็ได้มีการจ่ายช าระคืนเงิน
กู้ยืมทัง้หมดแล้วตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2558 และได้มีการแบ่งแยกทรัพย์สินและการท าธุรกรรมต่างๆ ระหว่างกิจการและผู้
ถือหุ้นแล้วอย่างชดัเจนแล้ว รวมถึงมีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการท ารายการระหว่างกนัของบริษัทแล้ว
ตัง้แต่เดือนมีนาคม 2559 ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายในการให้กู้ แก่กรรมการหรือผู้ ถือหุ้ นของบริษัทอีกต่อไป  ดังนัน้ 
รายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะไมเ่กิดขึน้อีกในอนาคต 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการที่เกิดขึน้ในอดีตนัน้เป็นไปตามลักษณะทัว่ไปของการบริหารจดัการแบบ
ของเจ้าของคนเดียวที่ยังมิได้มีการแบ่งแยกการท าธุรกรรมระหว่างกิจการและผู้ ถือหุ้นอย่างชัดเจน โดยในการกู้ ยืมเงิน
ดงักลา่วได้มีการท าตัว๋สญัญาใช้เงินไว้เป็นหลกัฐานและมีการคิดอตัราดอกเบีย้ที่อ้างอิงได้กบัต้นทนุทางการเงินถวัเฉลี่ยของ
บริษัท ซึ่งปัจจบุนัผู้ ถือหุ้นดงักลา่วก็ได้ช าระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบีย้คงค้างทัง้หมดเรียบร้อยแล้ว จงึเป็นรายการที่มิได้ท าให้
บริษัทซึ่งเสียประโยชน์แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ก าชบัให้บริษัทเข้มงวดในการปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างเคร่งครัด โดยรายการให้
ความชว่ยเหลือทางการเงินแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทดงัเชน่ที่ผ่านมาจะไมเ่กิดขึน้อีกตอ่ไป 

2). ETEM 
 

นางสาวชตุิกา 
สทุธิกาญจนงักรู 

ยอดเงินให้กู้  
-ยอดยกมาต้นงวด          4.63 ลบ. 
-เงินกู้ยืมระหวา่งงวด            - ลบ. 
-รับช าระคืนระหวา่งงวด  4.63 ลบ. 
-ยอดคงเหลือปลายงวด         - ลบ. 
ยอดดอกเบีย้รับ 
-ดอกเบีย้รับ                   0.04 ลบ.  
 

 รายการกู้ยืมดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึน้ตัง้แต่ปี 2556 เน่ืองจากเดิมกลุ่มบริษัทมีการบริหารจดัการในลกัษณะของธุรกิจ
กิจการเจ้าของคนเดียวจึงยงัมิได้มีการแบ่งแยกการท าธุรกรรมตา่งๆ ระหว่างกลุ่มบริษัทกับผู้ ถือหุ้นอย่างชดั เจน ส่งผลให้มี
การน าเงินของ ETEM ซึง่เป็นบริษัทที่อยูภ่ายใต้การควบคมุเดียวกนักบับริษัทไปจา่ยช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตวัของผู้ ถือหุ้นใหญ่
โดยผ่านคณุชตุิกาในฐานะที่เป็นกรรมการของ ETEM โดยในการกู้ยืมดงักล่าวได้มีการจดัท าตัว๋สญัญาใช้เงินและมีการคิด
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 1.75 ต่อปี ซึ่งอ้างอิงจากค่าเสียโอกาสจากอตัราดอกเบีย้เงินฝากจากสถาบนัทางการเงินของ ETEM 
อย่างไรก็ดี ผู้ ถือหุ้นใหญ่ดงักล่าวก็ได้มีการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมผ่านคณุชตุิกาทัง้หมดแล้วตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2558 และ
ได้มีการแบ่งแยกทรัพย์สินและการท าธุรกรรมต่างๆ ระหว่างกิจการและผู้ ถือหุ้นแล้วอย่างชดัเจนแล้ว รวมถึงมีการก าหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการท ารายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยแล้วตัง้แต่เดือนมีนาคม 2559 ทัง้นี ้
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ล าดับ บริษัท 
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ, ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2558 ปี 2559 
กลุม่บริษัทไมมี่นโยบายในการให้กู้แก่กรรมการหรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทอีกตอ่ไป ดงันัน้ รายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะไมเ่กิดขึน้อีกในอนาคต 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการที่เกิดขึน้ในอดีตนัน้เป็นไปตามลักษณะทัว่ไปของการบริหารจดัการแบบ
ของเจ้าของคนเดียวที่ยังมิได้มีการแบ่งแยกการท าธุรกรรมระหว่างกิจการและผู้ ถือหุ้นอย่างชัด เจน โดยในการกู้ ยืมเงิน
ดงักล่าวได้มีการท าตัว๋สญัญาใช้เงินไว้เป็นหลกัฐานและมีการคิดอตัราดอกเบีย้ที่อ้างอิงได้กับต้นทนุค่าเสียโอกาสทางการ
เงินของ ETEM ซึง่ปัจจบุนัผู้ ถือหุ้นดงักล่าวก็ได้ช าระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบีย้คงค้างทัง้หมดเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นรายการที่
มิได้ท าให้บริษัทซึ่งเสียประโยชน์แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ก าชับให้บริษัทและบริษัทย่อย
เข้มงวดในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่าง
เคร่งครัด โดยรายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทดงัเชน่ที่ผ่านมาจะไมเ่กิดขึน้อีกตอ่ไป 

3). TSDM 
 

นางสาวชตุิกา 
สทุธิกาญจนงักรู 

ยอดเงินให้กู้  
-ยอดยกมาต้นงวด          0.44 ลบ. 
-เงินกู้ยืมระหวา่งงวด            - ลบ. 
-รับช าระคืนระหวา่งงวด  0.44 ลบ. 
-ยอดคงเหลือปลายงวด         - ลบ. 
ยอดดอกเบีย้รับ 
-ดอกเบีย้รับ                   0.01 ลบ.  

 รายการกู้ยืมดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึน้ตัง้แต่ปี 2556 เน่ืองจากเดิมกลุ่มบริษัทมีการบริหารจดัการในลกัษณะของธุรกิจ
กิจการเจ้าของคนเดียวจึงยงัมิได้มีการแบ่งแยกการท าธุรกรรมตา่งๆ ระหว่างกลุ่มบริษัทกับผู้ ถือหุ้นอย่างชดัเจน ส่งผลให้มี
การน าเงินของ TSDM ซึง่เป็นบริษัทที่อยูภ่ายใต้การควบคมุเดียวกนักบับริษัทไปจา่ยช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตวัของผู้ ถือหุ้นใหญ่
โดยผ่านคณุชตุิกาในฐานะที่เป็นกรรมการของ TSDM โดยในการกู้ยืมดงักล่าวได้มีการจดัท าตัว๋สญัญาใช้เงินและมีการคิด
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 1.75 ต่อปี ซึ่งอ้างอิงจากค่าเสียโอกาสจากอตัราดอกเบีย้เงินฝากจากสถาบนัทางการเงินของ TSDM 
อย่างไรก็ดี ผู้ ถือหุ้นใหญ่ดงักล่าวก็ได้มีการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมผ่านคณุชตุิกาทัง้หมดแล้วตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2558 และ
ได้มีการแบ่งแยกทรัพย์สินและการท าธุรกรรมต่างๆ ระหว่างกิจการและผู้ ถือหุ้นแล้วอย่างชดัเจนแล้ว รวมถึงมีการก าหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการท ารายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยแล้วตัง้แต่เดือนมีนาคม 2559 ทัง้นี ้
กลุม่บริษัทไมมี่นโยบายในการให้กู้แก่กรรมการหรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทอีกตอ่ไป ดงันัน้ รายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะไมเ่กิดขึน้อีกในอนาคต 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการที่เกิดขึน้ในอดีตนัน้เป็นไปตามลักษณะทัว่ไปของการบริหารจดัการแบบ
ของเจ้าของคนเดียวที่ยังมิได้มีการแบ่งแยกการท าธุรกรรมระหว่างกิจการและผู้ ถือหุ้นอย่างชัดเจน โดยในการกู้ ยืมเงิน
ดงักล่าวได้มีการท าตัว๋สญัญาใช้เงินไว้เป็นหลกัฐานและมีการคิดอตัราดอกเบีย้ที่อ้างอิงได้กับต้นทนุค่าเสียโอกาสทางการ
เงินของ TSDM ซึ่งปัจจบุนัผู้ ถือหุ้นดงักล่าวก็ได้ช าระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบีย้คงค้างทัง้หมดเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นรายการที่
มิได้ท าให้บริษัทซึ่งเสียประโยชน์แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ก าชับให้บริษัทและบริษัทย่อย
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ล าดับ บริษัท 
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ, ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2558 ปี 2559 
เข้มงวดในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่าง
เคร่งครัด โดยรายการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทดงัเชน่ที่ผ่านมาจะไมเ่กิดขึน้อีกตอ่ไป 
 

4). ETE 
 

นายไรวินท์  
เลขวรนนัท์ 
 

ค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือ 2,353.98 
ล้านบาท 

ค า้ประกนัวงเงิน
สินเช่ือ 3,055.09 
ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  กลุ่มบริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จ านวน 5 แห่ง เป็นวงเงินรวมทัง้สิน้ 
3,055.09 ล้านบาท ซึ่งวงเงินทัง้หมดนัน้ค า้ประกันโดยสิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝากของบริษัทฯ, การจดจ านองที่ดินและสิ่ง
ปลกูสร้างของบริษัทฯ, การจดจ านองที่ดินและสิ่งปลกูสร้างของกรรมการบริษัทฯ  ได้แก่ นายไรวินท์  เลขวรนนัท์, ค า้ประกัน
โดยนายไรวินท์  เลขวรนันท์  ซึ่งค า้ประกันวงเงินกู้ ให้แก่บริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ โดยมิได้มีการคิด
ค่าตอบแทนแต่อย่างใดจากบริษัทฯ ทัง้นีน้ายไรวินท์ เลขวรนันท์ ได้จัดท าหนังสือรับรองและยินยอมในฐานะเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิในการยินยอมให้น าที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างท านิติกรรมจ านองเพ่ือเป็นหลกัประกันกบัสถาบนัการเงินที่ให้วงเงิน
กู้ยืมแก่บริษัทฯ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ ทัง้สิน้ จนกว่าบริษัทฯ จะหาหลกัประกันอ่ืนใดมาทดแทนหรือยกเลิกวงเงินกู้ยืม
จากสถาบนัการเงิน 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : เน่ืองจากกลุ่มบริษัทต้องใช้วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในการประกอบธุรกิจ 
โดยสถาบนัการเงินได้ก าหนดเง่ือนไขให้ต้องจ านองทรัพย์สินของนายไรวินท์ เลขวรนันท์ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ 
เพ่ือเป็นหลกัประกันวงเงินสินเช่ือ โดยนายไรวินท์ เลขวรนนัท์ได้ท าหนงัสือรับรองและยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ทรัพย์สินของตน
เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินกู้ ของกลุ่มบริษัทโดยไม่คิดค่าตอบแทนจนกว่าบริษัทจะหาหลักประกันอ่ืนใดมาทดแทนหรือ
ยกเลิกวงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจงึมีความเห็นวา่ รายการดงักลา่วเกิดขึน้จากความจ าเป็นใน
การประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัท จงึมีความสมเหตสุมผล และไมท่ าให้กลุม่บริษัทเสียประโยชน์แตอ่ยา่งใด   

5). ETEM 
 

นายไรวินท์  
เลขวรนนัท์ 
 

- ค า้ประกนัวงเงิน
สินเช่ือ 224.40 
ล้านบาท 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  กลุ่มบริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ เป็นวงเงินรวมทัง้สิน้ 224.40 ล้านบาท ซึ่ง
วงเงินทัง้หมดนัน้ค า้ประกนัโดยสิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝากของบริษัทฯ, การจดจ านองที่ดินและสิ่งปลกูสร้างของบริษัทฯ , 
การจดจ านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรรมการบริษัทฯ  ได้แก่ นายไรวินท์  เลขวรนันท์ , ค า้ประกันโดยนายไรวินท์  
เลขวรนันท์  ซึ่งค า้ประกันวงเงินกู้ ให้แก่บริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ โดยมิได้มีการคิดค่าตอบแทนแต่
อย่างใดจากบริษัทฯ ทัง้นีน้ายไรวินท์ เลขวรนันท์ ได้จัดท าหนังสือรับรองและยินยอมในฐานะเจ้าของกร รมสิทธ์ิในการ
ยินยอมให้น าที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างท านิติกรรมจ านองเพื่อเป็นหลกัประกันกับสถาบนัการเงินที่ให้วงเงินกู้ยืมแก่บริษัทฯ 
โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ ทัง้สิน้ จนกว่าบริษัทฯ จะหาหลักประกันอ่ืนใดมาทดแทนหรือยกเลิกวงเงินกู้ ยืมจากสถาบัน
การเงิน 



 

บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

สว่นที่ 2   หน้า 47 

 

ล าดับ บริษัท 
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ, ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2558 ปี 2559 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : เน่ืองจากกลุ่มบริษัทต้องใช้วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในการประกอบธุรกิจ 
โดยสถาบนัการเงินได้ก าหนดเง่ือนไขให้ต้องจ านองทรัพย์สินของนายไรวินท์ เลขวรนันท์ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ 
เพ่ือเป็นหลกัประกันวงเงินสินเช่ือ โดยนายไรวินท์ เลขวรนนัท์ได้ท าหนงัสือรับรองและยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ทรัพย์สินของตน
เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินกู้ ของกลุ่มบริษัทโดยไม่คิดค่าตอบแทนจนกว่าบริษัทจะหาหลักประกันอ่ืนใดมาทดแทนหรือ
ยกเลิกวงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจงึมีความเห็นวา่ รายการดงักลา่วเกิดขึน้จากความจ าเป็นใน
การประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัท จงึมีความสมเหตสุมผล และไมท่ าให้กลุม่บริษัทเสียประโยชน์แตอ่ยา่งใด 
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มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

กลุม่บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการเข้าท ารายการระหว่างกนั ซึ่งได้ผ่านมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวนัที่ 3 มีนาคม 2559 โดยหากกลุ่มบริษัทมีความจ าเป็นที่จะต้องท ารายการ
ระหว่างกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้เสีย กลุม่บริษัทได้ก าหนดมาตรการ ขัน้ตอนการ
อนุมัติรายการเก่ียวโยงกันและรายการเก่ียวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ  เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้กฎหมายที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ  การซือ้ -ขายสินค้า และการให้บริการ เป็นต้น  
กลุม่บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นเก่ียวกบัเหตผุลและความ
จ าเป็นตอ่การท ารายการดงักลา่ว และการมีเง่ือนไขการค้าที่มีราคาและเง่ือนไขที่เป็นธรรม และไมก่่อให้เกิด
การถ่ายเทผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกบัการท ารายการระหวา่งบริษัทและบคุคลทัว่ไป หรือการท ารายการ
ระหวา่งบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับคุคลทัว่ไป หรือการท ารายการในลกัษณะเดียวกนั
กบัผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็น
เก่ียวกับเหตุผลและความจ าเป็นต่อการท ารายการดงักล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของ  
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเก่ียวกบั
ทรัพย์สินหรือบริการหรือรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กลุ่มบริษัทมีนโยบายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัเหตผุลและความจ าเป็นตอ่การท ารายการ
ดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์และข้อบังคับ 
ประกาศ ค าสัง่หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนด
เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการที่เก่ียวโยงและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินที่ส าคญัของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายการให้กู้ ยืมเงินแก่ผู้ ถือหุ้นหรือกรรมการ 
รวมถึงบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกบับริษัท 

 กลุม่บริษัทจะเปิดเผยการท ารายการดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนด 

 กรรมการทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง
ก าหนดให้กรรมการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชกัช้าเมื่อเกิดกรณี ดงัตอ่ไปนี ้
1. มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาใดๆ ที่บริษัทฯ ท าขึน้ระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุ

ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกัษณะของสญัญา ช่ือคูส่ญัญาและสว่นได้เสยีของกรรมการในสญัญา (ถ้ามี) 
2. ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ ในบริษัทฯ  และบริษัทในเครือ โดยระบจุ านวนทัง้หมดที่เพิ่มขึน้หรือลดลงในระหวา่งรอบ

ปีบญัชี (ถ้ามี) 
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 ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจัดให้ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการ ผู้ บริหาร น าส่งข้อมูลผู้ มีส่วนเก่ียวข้องของตนเองให้กับ
ส านกังานเลขานกุารบริษัทฯ  และรวมถึงทกุครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดสอดคล้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิการ
ควบคมุการท าธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 
 
แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

รายการระหวา่งกนัท่ีจะยงัคงมีการท ารายการตอ่ไปในอนาคตได้แก่ 

 การเช่าทรัพย์สินและช าระค่าสาธารณูปโภคระหว่างกลุ่มบริษัทกับบริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากัด ซึ่งได้แก่ การเช่า
อาคารส านกังานและโกดงัเก็บสนิค้าที่จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และการเช่าอาคารส านกังานเพื่อใช้เป็นท่ีพกัของพนกังาน
ระดบับริหารที่กรุงเทพฯ ซึ่งสญัญาการเช่าจะสิน้สดุลงในวนัท่ี  31 กรกฎาคม  2560 ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการต่อสญัญา
เช่า บริษัทฯ จะท าสญัญาอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรและพิจารณาต่ออายสุญัญาเป็นรายปีโดยจะก าหนดอตัราค่า
เช่าตามอตัราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระซึ่งได้มีการประเมินอตัราค่าเช่าในกรณีที่มีการเช่าต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลา 3 ปีไว้ จนถึงปี  2562 โดยมีรายละเอียดการประเมินอตัราคา่เช่า ดงันี ้
 
อตัราคา่เช่า ท่ีดินพร้อมอาคารส านกังานและโกดงัเก็บสนิค้า (“ส านกังานสรุาษฎร์ธานี 1”) 

ปีที่ ค่าเช่าต่อเดือน (บาท) ค่าเช่าต่อปี (บาท) 
2560 201,667 2,420,000 
2561 201,667 2,420,000 
2562 201,667 2,420,000 

 

อตัราคา่เช่า ท่ีดินพร้อมอาคารและโกดงัเก็บสนิค้า (“ส านกังานสรุาษฎร์ธานี 2”) 
ปีที่ ค่าเช่าต่อเดือน (บาท) ค่าเช่าต่อปี (บาท) 
2560 94,167 1,130,000 
2561 94,167 1,130,000 
2562 94,167 1,130,000 

 

อตัราคา่เช่า ท่ีดินพร้อมอาคารส านกังาน (“ส านกังานวงัทองหลาง”) 
ปีที่ ค่าเช่าต่อเดือน (บาท) ค่าเช่าต่อปี (บาท) 
2560 54,000 648,000 
2561 54,000 648,000 
2562 54,000 648,000 

 

ทัง้นี ้หากบริษัทฯ มีความจ าเป็นที่ต้องต่อสญัญาเช่าต่อไปภายหลงัปี 2562 บริษัทฯ จะว่าจ้างผู้ประเมินราคา
อิสระเพื่อประเมินอตัราค่าเช่าเพื่อใช้เป็นอตัราอ้างอิงในการด าเนินการต่อสญัญาเช่าต่อไป โดยรายการระหว่างกนั
ดงักลา่วที่จะเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ จะต้องเกิดขึน้จากความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทฯ จะ
ปฏิบตัิตามนโยบายการท ารายการระหวา่งกนัตามที่ได้กลา่วไว้ข้างต้นอยา่งเคร่งครัด 
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 การค า้ประกันวงเงินกู้ ของบริษัทฯ ด้วยการจดจ านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของนายไรวินท์ เลขวรนันท์  และ 
ค า้ประกันในนามส่วนบุคคลโดยนายไรวินท์ เลขวรนันท์ โดยมิได้มีการคิดค่าตอบแทนนัน้ จะยังคงด าเนินต่อไป 
เนื่องจากความจ าเป็นของบริษัทฯ ในการที่จะต้องใช้แหล่งเงินทุนจากสถาบนัการเงินในการลงทุนในธุรกิจ  ทัง้นี ้
นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ ได้ท าหนงัสอืรับรองและยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างของตนเป็นหลกัประกนั
กบัสถาบนัการเงินที่ให้วงเงินกู้ยืมแก่บริษัทฯ โดยไมค่ิดค่าตอบแทนใดๆ ทัง้สิน้ จนกว่าบริษัทฯ จะหาหลกัประกนัอื่น
ใดมาทดแทนหรือยกเลกิวงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 
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13.ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 
 

13.1   สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 รายงานของผู้ สอบบัญชี ส าหรับงบการเงินของบริษัท ในปี 2557  ซึ่งตรวจสอบโดยนายพิสิฐ ทางธนกุล  
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4095   จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด   ได้
แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข ต่องบการเงินแสดงฐานะการเงินของบริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกนั โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 รายงานของผู้ สอบบัญชี ส าหรับงบการเงินของบริษัท ในปี 2558   ซึ่งตรวจสอบโดยนายพิสิฐ ทางธนกุล  
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4095   จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด   ได้
แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมนีว้่าแสดงฐานะทางการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2558 ผลการด าเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทยอ่ยทัง้สองแหง่เป็นบคุคลเดียวกนักบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ การรวมธุรกิจจึงถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน งบการเงินเปรียบเทียบจึงได้ถูกจัดท าขึน้ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ส าหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกนั เพื่อแสดงงบแสดงฐานะทางการเงินเสมือนรวมบริษัท ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเสมือนรวมบริษัท และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่น
ของผู้ ถือหุ้นเสมือนรวมบริษัท และงบกระแสเงินสดเสมือนรวมบริษัทส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงินเสมือนรวมบริษัท 

 รายงานของผู้ สอบบัญชี ส าหรับงบการเงินของบริษัท ในปี 2559   ซึ่งตรวจสอบโดยนายพิสิฐ ทางธนกุล  
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4095   จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด   ได้
แสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไข ตอ่งบการเงินรวมของบริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
(บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของ
กลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  และผลการ
ด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับ
ปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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13.2  ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ 
 

 งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
(หนว่ย : ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

สิน้สุด ณ 31 ธ.ค. 57 สิน้สุด ณ 31 ธ.ค. 58 สิน้สุด ณ 31 ธ.ค. 59 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์           
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  18.88  2.10  98.15  9.84 72.62 3.46 
สว่นของเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนัท่ี
ถึงก าหนดไถ่ถอนในหนึง่ปี 

 -    -  125.80  12.61 134.37 6.41 

เงินลงทนุชัว่คราว  52.30  5.81  -    - -    -    
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น  439.71  48.81  377.39  37.83 604.11 28.80 
สนิค้าคงเหลอื  70.19  7.79  42.34  4.24 40.30 1.92 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กรรมการ  54.19  6.02  -    - -    -    
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น  47.69  5.29  4.64  0.47 42.49 2.03 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  682.96  75.81  648.32  64.98 893.90 42.61 

เงินฝากธนาคารตดิภาระหลกัประกนั  86.05  9.55  102.64  10.29 97.01 4.62 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์  120.96  13.43  141.50  14.18 1,045.70 49.85 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน  0.51  0.06  0.63  0.06 3.37 0.16 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  10.39  1.15  4.93  0.49 3.96 0.19 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  0.02  0.00  99.70  9.99 53.77 2.56 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  217.93  24.19  349.40  35.02 1,203.81 57.39 
รวมสินทรัพย์  900.89  100.00  997.72  100.00 2,097.71 100.00 

หนีส้นิ       
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงิน 

 535.80  59.47  655.08  65.66 791.30 37.72 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น  224.92  24.97  114.74  11.50 540.48 25.77 
หนีส้นิภายใต้สญัญาเชา่การเงินที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหนึง่ปี 

 3.87  0.43  4.78  0.48 3.42 0.16 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี  3.13  0.35  3.58  0.36 220.18 10.50 
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย  0.13  0.01  0.51  0.05 0.23 0.01 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น  11.83  1.31  17.26  1.73 15.10 0.72 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน  779.68  86.54  795.95  79.78 1,570.71 74.88 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

สิน้สุด ณ 31 ธ.ค. 57 สิน้สุด ณ 31 ธ.ค. 58 สิน้สุด ณ 31 ธ.ค. 59 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีส้นิภายใต้สญัญาเชา่การเงิน  7.09  0.79  7.58  0.76 4.97 0.24 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  12.26  1.36  32.59  3.27 248.57 11.85 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  5.55  0.62  8.99  0.90 12.51 0.60 
ประมาณการต้นทนุการรือ้ถอน - - - - 7.07 0.34 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน  24.90  2.76  49.16  4.93 273.12 13.02 
รวมหนีส้ิน  804.58  89.31  845.11  84.71 1,843.84 87.90 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น       
ทนุจดทะเบียน  131.00  14.54  180.00  18.04 280.00 13.35 
ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว  124.00  13.76  140.00  14.03 210.00 10.01 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น  4.40  0.49  4.40  0.44 4.40 0.21 
สว่นเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุ
เดียวกนั 

 13.86  1.54  -    - -    -    

ก าไรสะสม       
   จดัสรรแล้ว – ส ารองตามกฎหมาย  1.18  0.13  1.98  0.20 3.20 0.15 
   ยงัไมจ่ดัสรร  (55.47) (6.16)  5.91  0.59 35.59 1.70 
รวมสว่นของบริษัทใหญ่  87.97  9.76  152.29  15.26 253.19 12.07 
สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ  8.34  0.93  0.32  0.03 0.68 0.03 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  96.31  10.69  152.61  15.29 253.87 12.10 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  900.89  100.00  997.72  100.00 2,097.71 100.00 
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 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
งบการเงนิรวมตรวจสอบส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้       
รายได้จากบริการบริหารจดัการ  695.35  60.83  788.00  49.42 818.35 57.78 
รายได้จากบริการงานวิศวกรรม  440.62  38.54  798.33  50.07 593.33 41.89 
รายได้อื่น /1  7.22  0.63  8.14  0.51 4.73 0.33 
รวมรายได้  1,143.19  100.00 1,594.47  100.00 1,416.41 100.00 
ค่าใช้จ่าย       
ต้นทนุบริการบริหารจดัการ  644.69  56.39  727.36  45.62 762.24 53.81 
ต้นทนุบริการงานวศิวกรรม  367.41  32.14  643.58  40.36 451.51 31.88 
ต้นทนุธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ - - - - 3.69 0.26 
คา่ใช้จา่ยในการขาย  6.34  0.55  8.79  0.55 9.99 0.71 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  69.10  6.04  93.37  5.86 108.51 7.66 
รวมค่าใช้จ่าย  1,087.54  95.13 1,473.10  92.39 1,335.94 94.32 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้  55.65  4.87  121.37  7.61 80.47 5.68 

ต้นทนุทางการเงิน  32.06  2.80  41.77  2.62 44.03 3.11 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้  23.59  2.06  79.60  4.99 36.45 2.57 
ภาษีเงินได้  4.81  0.42  14.97  0.94 5.17 0.36 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี  18.78  1.64  64.63  4.05 31.28 2.21 

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื่น  -    -  -    - (0.29) -0.02 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี  18.78  1.64  64.63  4.05 30.99 2.19 

กำรปันส่วนของก ำไรส ำหรับปี       

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 16.01 1.40 62.18 3.90 31.17 2.20 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 2.77 0.24 2.45 0.15 0.11 0.01 

กำรปันส่วนของก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี       

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 16.01 1.40 62.18 3.90 30.90 2.18 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 2.77 0.24 2.45 0.15 0.09 0.01 

จ านวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) /2 248.00 280.00 420.00 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น  (บาท/หุ้น) 0.065 0.222 0.074 

การปรับฐานจ านวนหุ้นสามญัหลงัเสนอขาย IPO (Fully Diluted) /2 560.00 560.00 560.00 
ก าไรต่อหุ้น - Fully Diluted (บาท/หุ้น)  0.029 0.111 0.056 
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หมายเหตุ : /1 รายได้อ่ืน ได้แก่ รายได้จากดอกเบีย้รับ ก าไรจากการขายสินทรัพย์ รายได้ค่าสินไหมทดแทน รายได้จากการขายสินค้า ก าไร
(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยน รายได้จากการให้เชา่รถยนต์ เป็นต้น 

- ปี 2559 รายได้อ่ืน ได้แก่ รายได้จากการขายวสัดเุบ็ดเตล็ดเทา่กบั 0.85 ล้านบาท รายได้ดอกเบีย้รับ 2.48 ล้านบาท ก าไรจากการ
จ าหน่ายทรัพย์สิน 2.32 ล้านบาท ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน 1.58 ล้านบาท และอ่ืนๆ รวม 0.67 ล้านบาท 

- ปี 2558 รายได้อ่ืน ได้แก่ รายได้จากการขายวสัดเุบ็ดเตล็ดเทา่กบั 0.32 ล้านบาท รายได้ดอกเบีย้รับ 4.44 ล้านบาท ก าไรจากการ
จ าหน่ายทรัพย์สิน 3.08 ล้านบาท และอ่ืนๆ รวม 0.29 ล้านบาท 

- ปี 2557 รายได้อ่ืน ได้แก่ รายได้จากการขายวสัดเุบ็ดเตล็ดเท่ากับ 0.44 ล้านบาท รายได้ดอกเบีย้รับ 5.42 ล้านบาท ก าไรจากการ
จ าหน่ายทรัพย์สิน 0.33 ล้านบาท และอ่ืนๆ รวม 1.03 ล้านบาท 
/2 จ านวนหุ้นสามญัค านวณจากมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบได้ 

 
 งบกระแสเงนิสด 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวมตรวจสอบสิน้สุดวนัที่ 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
ก าไรก่อนภาษีเงินได้  23.59   79.60  36.45 
รายการปรับกระทบก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสด
สทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมด าเนินงาน   

 

คา่เสือ่มราคา  8.99   9.32  14.27 
คา่ตดัจ าหนา่ย  0.56   0.25  0.33 
หนีส้ญูรับคืน - - (6.60) 
ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์  1.03   -    0.03 
ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน  2.75   3.44  3.17 
ขาดทนุจากการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลอื  -     0.12  - 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง - - 1.69 
ดอกเบีย้รับ  (5.42)  (4.44) (2.48) 
ดอกเบีย้จ่าย  32.06   41.77  44.03 
หนีส้งสยัจะสญู  0.04   4.00  -    
ขาดทนุ(ก าไร)จากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์  (0.01)  (2.96) (2.42) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากการด าเนินงานก่อนการ
เปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน 

 63.59   131.10  88.47 

สินทรัพย์ด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)    
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น  (152.27)   3.28 (220.85) 
สนิค้าคงเหลอื  14.76   27.73  2.05 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น  2.97   3.05  (37.85) 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  -  8.30  33.02 

หนีส้นิด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)    
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 งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวมตรวจสอบสิน้สุดวนัที่ 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น  61.28   (108.46) 229.30 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น  (1.32)  5.21  (2.52) 

เงนิสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมด าเนินงาน  (10.99) 70.21 91.62 
รับดอกเบีย้  1.54   10.29  2.48 
จ่ายดอกเบีย้  (32.18)  (41.50) (47.46) 
จ่ายภาษีเงินได้  (22.53)  (24.69) 9.23 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน  (64.16) 14.31 55.86 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทุน    
เงินฝากประจ าทีต่ิดภาระค า้ประกนั ลดลง (เพิ่มขึน้)  (39.60)  (90.09) (2.95) 
เงินลงทนุชัว่คราว ลดลง (เพิ่มขึน้)  (34.36)  -    -    
เงินสดจา่ยเพื่อซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์  (22.47)  (74.11) (721.21) 
เงินสดจา่ยเพื่อซือ้สนิทรัพย์ไมม่ตีวัตน  (0.04)  (0.37) (3.02) 
เงินสดจา่ยให้กู้ยมืแกก่รรมการ  (159.48)  (20.80) -    
เงินสดจา่ยเพื่อซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  -     (30.05) -    
เงินสดรับจากการจ าหนา่ยที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 0.01      43.86  3.16 
เงินสดรับจากการช าระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ  149.44   74.99  -    

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน  (106.50) (96.57) (724.02) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากธนาคาร (ลดลง)เพิม่ขึน้  154.75   121.02 140.34 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.50  33.51  442.09 
เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1.99) (12.74) (9.50) 
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั -    16.00  70.00 
เงินสดรับจากเพิ่มทนุ – บริษัทยอ่ย 3.00  14.00  0.27 
เงินปันผลจ่าย - บริษัทยอ่ย -    (8.27) (0.00) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 159.26   163.52 643.20 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (11.40) 81.26   (24.96) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นงวด (3.23) (14.63) 66.63 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด (14.63) 66.63   41.67 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 18.88 98.15 72.62 

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร (33.51) (31.52) (30.96) 

 (14.63) 66.63 41.67 
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 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวมตรวจสอบส าหรับงวดสิน้สุดวนัที่ 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 

  
 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง/1  (เทา่)  0.88   0.81  0.57 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว  (เทา่)  0.66   0.76  0.52 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด  (เทา่)  (0.10)  0.02  0.05 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า (เทา่)  3.14   3.88  2.88 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั)  116.20   94.00  126.89 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื (เทา่)  13.05   24.36  29.46 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ (วนั)  27.97   14.98  12.39 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้ (เทา่)  5.23   8.07  3.72 
ระยะเวลาช าระหนี ้ (วนั)  69.77   45.22  98.22 
วงจรเงินสด  (วนั)  74.40   63.77  41.05 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability ratio)    
อตัราก าไรขัน้ต้น  (%) 10.90 13.58 13.76 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  (%) 4.90 7.65 5.7 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร  (%) (115.28) 11.79 69.42 
อตัราก าไรสทุธิ  (%) 1.64 4.05 2.19 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น   (%) 21.98 51.93 15.25 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio)    
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  (%) 2.43 6.81 2.02 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร  (%) 24.61 56.35 7.67 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์  (เทา่)  1.48   1.68  0.92 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial policy ratio)    
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น /2           (เทา่)  8.35   5.54  7.26 
อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  (เทา่)  5.84   4.61  5.00 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้  (เทา่)  (0.29) 1.94 1.98 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั  (เทา่)  (2.62)  0.11  0.08 
อตัราการจ่ายเงินปันผล/3 (%) - 12.79 0.54 
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   หมายเหต ุ:  /1 หากน าเงินลงทนุชัว่คราวและเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกันในส่วนของสินทรัพย์หมนุเวียนมาหักออกจากหนีส้ินหมนุเวียน 
ตามสตูรการค านวนอตัราสว่นสภาพคลอ่ง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมนุเวียน/(หนีส้ินหมนุเวียน – เงินลงทนุชัว่คราว – เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนัที่จะครบ

ก าหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี)จะได้อตัราส่วนสภาพคล่องส าหรับปี 2557, 2558 และปี 2559 เท่ากับ 0.94, 
0.97 และ 0.62 เทา่ ตามล าดบั 

 /2 หากน าเงินลงทนุและเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนัมาหกัออกจากหนีส้ิน ตามสตูรการค านวณ 
                อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น = (หนีส้ิน-เงินลงทนุ-เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนั)/สว่นของผู้ ถือหุ้น 
               จะได้อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นส าหรับปี 2557, 2558 และปี 2559 เทา่กบั 6.92, 4.04 และ 6.35 เทา่ ตามล าดบั 

 /3 อตัราการจา่ยปันผล = เงินปันผลจา่ย / ก าไรสทุธิ 
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14.ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลด ำเนินงำน 

 
ภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
  กลุม่บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยบริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”), บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากัด (“ETEM”) บริษัท ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์ จ ากัด (“TSDM”) 
โดยทัง้ 3 บริษัท เป็นบริษัทท่ีอยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนัของนายไรวินท์ เลขวรนนัท์  โดยมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้น
ในเดือนมิถุนายน 2558 ซึ่งส่งผลให้ ETEM และ TSDM มีสถานะกลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เร่ิมจดัท างบการเงินรวมส าหรับงวดปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และเปรียบเทียบงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2557 ซึ่งในการอธิบายฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัท จะใช้ข้อมูลจากงบการเงินรวมของ
กลุม่บริษัทส าหรับงวดปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ถึงปี 2559 เพื่อให้สามารถสะท้อนภาพการประกอบธุรกิจของกลุม่
บริษัทได้อยา่งชดัเจน 
                ปัจจุบนักลุ่มบริษัทเป็นผู้ ให้บริการในลกัษณะของโครงการแบบครบวงจรโดยปัจจุบันประกอบด้วย 3 กลุ่ม 
ธุรกิจ  ดงันี ้
1.ธุรกิจบริการบริหารจดัการ (Management Service หรือ “MS”) ประกอบด้วย งานบริหารจดัการบคุลากร (Manpower 
Management หรือ “MM”) และงานบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (Business Process Outsourcing หรือ “BPO”) 
ปัจจบุนัด าเนินการโดยบริษัทฯ  และบริษัทย่อย ได้แก่ ETEM และงานบริหารจดัการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถด าเนินการ
โดยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้แก่ TSDM 
2.ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (Engineering Service หรือ “EN”) ประกอบด้วย งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (Electrical 
Power Engineering System หรือ “EE”) และงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม(Telecommunication Engineering 
System หรือ “TL”) ปัจจบุนัด าเนินการโดยบริษัทฯ 
3.ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Energy หรือ “SE”) ด าเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ 
ETEMทัง้นี ้ส าหรับบริษัทย่อย TSDM ซึ่งประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการรถเช่าพร้อมพนักงานขบัรถ ปัจจุบนัมีการ
ให้บริการเฉพาะรถเช่าแก่บริษัทฯ เทา่นัน้ 
              ในปี 2557, 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจากการให้บริการบริหารจัดการ (MS) และบริการงาน
วิศวกรรม (EN) 1,135.97 ล้านบาท 1,586.33 ล้านบาท และ 1,411.68 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อย
ละ 39.64 และลดลง ร้อยละ 11.01 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ตามล าดบั โดยการเปลีย่นแปลงของรายได้
ดงักลา่วเกิดจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการให้บริการบริหารจดัการ (MS) โดยเป็นผลมาจากคณุภาพการให้บริการของ
กลุ่มบริษัทที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้าเป็นอย่างดี ท าให้กลุม่บริษัทสามารถรักษาฐานลกูค้าเดิมที่เคยใช้
บริการ และสามารถขยายฐานลกูค้าใหมด้่วยการขยายขอบเขตการให้บริการเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าให้ได้สงูสดุ ส่วนรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรม (EN) ลดลงในปี 2559 เนื่องจาก การตดัสินของฝ่ายบริหาร
เก่ียวกบัการใช้เงินลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ 
              โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทที่ผ่านมา ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการบริหารจดัการ (MS) ในสดัสว่น
ประมาณร้อยละ 50-60 ของรายได้รวม โดยมีการรับรู้รายได้ตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในสญัญาซึ่งมีอายเุฉลี่ยประมาณ  
1-3 ปี และรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรม (EN) ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 38-50 ของรายได้รวม ซึง่จะมีการรับรู้
ตามขัน้ความส าเร็จของงาน ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีสดัส่วนของรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรม (EN) เพิ่มขึน้ 
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เนื่องจากมีการรับรู้รายได้จากงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (EE) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการหนึ่งซึ่งมีมูลค่าสงูใน
ช่วงเวลาดงักลา่ว 
                 ต้นทุนการให้บริการของกลุม่บริษัทในปี 2557, 2558 และ 2559 เท่ากับ 1,012.10 ล้านบาท 1,370.94 ล้าน
บาท และ 1217.44 ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 88.53 ร้อยละ 85.98 และร้อยละ 85.95 ของรายได้รวมในแต่ละปี
ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้น 10.90 ร้อยละ 13.58 และร้อยละ 13.76 ตามล าดบั โดยสาเหตสุ าคญัที่ท าให้กลุ่ม
บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้นสูงขึน้อย่างต่อเนื่องมาจากอัตราก าไรขัน้ต้นจากการให้บริการงานวิศวกรรม (EN) สงูขึน้จาก
บริษัทรับงานที่มีความซับซ้อนในการปฏิบัติงานมากขึน้ท าให้อัตราก าไรขัน้ต้นดังกล่าวมีอัตราสูงขึน้ โดยรับงาน
วิศวกรรมไฟฟ้าระบบ 115 kV. เพิ่ม สว่นงานโทรคมนาคม มีการรับงาน Upgrade ที่มีอตัราก าไรขัน้ต้นสงูกว่างานติดตัง้
แบบปกติ 
               ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทในปี 2557, 2558 และ 2559 เท่ากับ 75.44 ล้านบาท 102.15 
ล้านบาท และ 118.50 ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นเท่ากบัร้อยละ 6.59 ร้อยละ 6.41 และร้อยละ 8.37 ของรายได้รวมในแต่
ละปีตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 35.41 และร้อยละ 16.00 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
ตามล าดบั โดยคา่ใช้จ่ายหลกั ได้แก่ เงินเดือนและสวสัดิการของพนกังาน กลุม่บริษัทสามารถรักษาระดบัของคา่ใช้จ่ายใน
การขายและบริหารให้อยู่ในระดบัร้อยละ 6.00-6.60 ของรายได้รวมในปี 2557 ถึงปี 2558 ส่วนในปี 2559 มีการเพิ่มขึน้
ของค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ประกอบกับการรักษาระดับของต้นทุนทาง
การเงินให้อยู่ในระดบัร้อยละ 2.50 - 3.20 ของรายได้รวม กลุม่บริษัทมีก าไรสทุธิเท่ากบั 18.78 ล้านบาท 64.63 ล้านบาท 
และ  30.99 ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราก าไรสทุธิเท่ากบั ร้อยละ 1.64 ร้อยละ 4.05 และร้อยละ  2.19 ในปี 2557  ถึงปี  
2559 ตามล าดบั 
       ส าหรับธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ซึ่งได้เร่ิมด าเนินการก่อสร้างโครงการในไตรมาสที่ 3 ของ
ปี 59 และจะเร่ิมผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ในช่วงต้นเดือนมกราคม ปี 2560 ท าให้ในปี 2559 
กลุม่บริษัทยงัไมม่ีการรับรู้รายได้จากธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ อยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัทมีการลงทนุ
ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ โดยมีการบนัทกึเงินลงทนุในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการก่อสร้าง
เป็นสนิทรัพย์โครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์จ านวน 891.51 ล้านบาท และบนัทกึเงินลงทนุในสว่นท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบั
คา่ก่อสร้างเป็นต้นทนุบริการจ านวน 3.69 ล้านบาท  
 สินทรัพย์ของกลุม่บริษัทสว่นใหญ่ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด , ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนี ้
อื่น เงินฝากประจ าที่ติดภาระค า้ประกัน และ ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ กลุม่บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2557 , 2558 
และ 2559 เท่ากบั 900.89 ล้านบาท 997.72 ล้านบาท และ 2,097.71 ล้านบาท ตามล าดบั โดยสาเหตหุลกัที่สินทรัพย์ที่
เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารค้าซึง่เพิ่มขึน้ตามการเติบโตของธุรกิจและการเพิ่มขึน้
ของสนิทรัพย์โครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 
 ในสว่นของโครงสร้างทนุนัน้ กลุม่บริษัทมีหนีส้ินรวมเทา่กบั 804.58 ล้านบาท 845.11 ล้านบาท และ 1,843.84 
ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557, 2558 และ 2559 ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนเท่ากับร้อยละ 89.31 ร้อยละ 84.71 และ ร้อยละ 
87.90 ของหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมของแตล่ะปี ตามล าดบั โดยกลุม่บริษัทมีการใช้แหลง่เงินทนุจากการกู้ยืมระยะ
สัน้จากสถาบนัการเงินเป็นหลกัเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการประกอบธุรกิจ ซึง่คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 59.47 ร้อยละ 
65.66 และร้อยละ  37.72 ของหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ณ สิน้ปี 2557, 2558 และ 2559 ตามล าดบั และมีการกู้ยืม
ระยะยาวเพิ่มขึน้ในปี 2559 เพื่อใช้ในการลงทนุสร้างสนิทรัพย์โครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ ส าหรับสว่นของผู้ ถือ
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หุ้น ณ สิน้ปี 2557, 2558 และ 2559 เทา่กบั 96.31 ล้านบาท 152.61 ล้านบาท และ 253.87 ล้านบาท ตามล าดบั โดยการ
ที่สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องนัน้ เป็นผลมาจากการลดลงของผลขาดทุนสะสมซึ่งเพิ่มขึน้ตามก าไรสทุธิที่มีการ
เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของกลุม่บริษัท ประกอบกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้วจาก 124.00 
ล้านบาท 140.00 ล้านบาท และ 210 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557, 2558 และ 2559 ตามล าดบั เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของ
กลุม่บริษัท 

กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 
รำยได้รวมของกลุ่มบริษัท 
              รายได้รวมของกลุม่บริษัท ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการและรายได้อื่น ซึ่งรายได้ค่าบริการสามารถจ าแนกได้
เป็น 2 ประเภทหลกั คือ รายได้จากธุรกิจบริการบริหารจดัการ (MS) คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 50-60 ของรายได้รวม 
และรายได้จากธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (EN) คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 38-50 ของรายได้รวม กลุ่มบริษัทมีการ
เติบโตของรายได้รวมเพิ่มขึน้จาก 1,143.19 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 1,594.47 ล้านบาท ในปี 2558 และ ลดลงเหลือ 
1,416.41 ล้านบาท ในปี 2559 หรือ คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 39.48 และลดลงร้อยละ 11.17 ตามล าดับ ทัง้นี ้
สาเหตุการเติบโตของบริการจากธุรกิจบริการบริหารจัดการ (MS) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยเป็นผลมาจากคุณภาพการ
ให้บริการของกลุม่บริษัทที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้าเป็นอย่างดี ท าให้กลุม่บริษัทสามารถรักษาฐานลกูค้า
เดิมที่เคยใช้บริการ และสามารถขยายฐานลกูค้าใหมด้่วยการขยายขอบเขตการให้บริการเพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าให้ได้สงูสดุ    ส่วนรายได้จากธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (EN) เพิ่มขึน้ในปี 2558 เนื่องจากมีการรับรู้
รายได้จากงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ (EE) ของการไฟฟา้สว่นภมูิภาคโครงการหนึง่ซึง่มีมลูคา่สงูในช่วงเวลาดงักลา่ว 

 ส าหรับโครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทในปี 2557, ปี 2558 และปี 2559 มีรายละเอียดดงันี ้

โครงสร้ำงรำยได้ 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

งบกำรเงนิรวม 
2557 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 2559 ร้อยละ 

รำยได้จำกบริกำรบริหำรจัดกำร       
- บริหารจดัการบคุลากร  672.32  58.81  757.67  47.52 775.98 54.79 

- บริหารจดัการระบบงานธุรกิจ  23.03  2.01  30.33  1.90 42.37 2.99 
รวมรำยได้จำกบริกำรบริหำรจัดกำร  695.35  60.83  788.00  49.42 818.35 57.83 
รำยได้จำกบริกำรงำนวิศวกรรม       

- งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้   212.68  18.60  533.57  33.46 407.04 28.74 

- งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม  227.94  19.94  264.76  16.61 186.28 13.15 
รวมรำยได้จำกบริกำรงำนวิศวกรรม  440.62  38.54  798.33  50.07 593.33 41.89 

รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำร 1,135.97 99.37 1,586.33 99.49 1,411.68 99.67 
รายได้อ่ืน 7.22 0.63 8.14 0.51 4.73 0.33 
รำยได้รวม 1,143.19 100.00 1,594.47 100.00 1,416.41 100.00 
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โดยสามารถวิเคราะห์รายได้แยกตามประเภทธุรกิจและบริการ ได้ดงัตอ่ไปนี ้

1.รำยได้จำกธุรกิจบริกำรบริหำรจัดกำร 
 รายได้จากธุรกิจบริการบริหารจัดการ (MS) คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 50-60 ของรายได้รวมของกลุ่ม
บริษัท สามารถจ าแนกได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1)ธุรกิจบริหารจดัการบคุลากร (MM) และ 2)ธุรกิจบริหารจดัการระบบงาน
ธุรกิจ (BPO) โดยในปี 2557, 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการบริหารจดัการ (MS) เท่ากับ 695.35 
ล้านบาท 788.00 ล้านบาท และ 818.35 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 60.83 ร้อยละ 49.42 และร้อยละ 
57.83 ตามล าดบั และคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 13.32 และ ร้อยละ 3.85 ตามล าดับ ทัง้นี ้สามารถอธิบายโดย
รายละเอียด ดงันี ้
 รายได้จากธุรกิจบริหารจดัการบคุลากร (MM) 
 รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการบุคลากร (MM) เป็นรายได้จากการให้บริการแบบจ้างเหมาหน่วยงาน
ภายนอก (Outsource) แก่ลูกค้า โดยกลุ่มบริษัทจะท าหน้าที่เสมือนเป็นแผนกทรัพยากรบุคคลที่เข้าไปบริหารจัดการ
พนกังานในสว่นที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ลกูค้ามีพนกังานพร้อมปฏิบตัิงานได้ครบตามจ านวนและระดบัทกัษะที่ตกลงกนั
ตามสญัญาภายใต้งบประมาณที่ก าหนด รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการบุคลากร (MM) มีการรับรู้รายได้ตาม
ก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในสญัญากบัลกูค้า ซึ่งการเรียกเก็บค่าบริการจะมีลกัษณะคงที่สม ่าเสมอตลอดอายขุองสญัญา โดย
สว่นใหญ่จะมีการเรียกเก็บเป็นรายเดือนและมีอายสุญัญาเป็นประมาณ 1-3 ปี ในปี 2557,2558 และ 2559 กลุม่บริษัทมี
รายได้จากธุรกิจบริหารจดัการบคุลากร (MM) เทา่กบั 672.32 ล้านบาท 757.67 และ 775.98 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็น
อตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.70 และ ร้อยละ 2.42 ตามล าดบั โดยคิดเป็นสดัสว่นรายได้เมื่อเทียบกบัรายได้รวมเท่ากบัร้อย
ละ 58.81 ร้อยละ 47.52 และร้อยละ 54.79 ตามล าดบั การท่ีรายได้ดงักลา่วมีการเตบิโตอยา่งตอ่เนื่องในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา
นัน้ เนื่องมาจากกลุ่มบริษัทสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้า ท าให้สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐาน
ลกูค้าไปยงักลุม่ลกูค้ารายใหมท่ัง้ภาครัฐและเอกชน นอกจากนี ้กลุม่ลกูค้าเดิมยงัได้มีการวา่จ้างให้กลุม่บริษัทเป็นผู้บริหาร
จัดการบุคลากรในจ านวนต าแหน่งงานที่เพิ่มมากขึน้ด้วย ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีจ านวนพนักงานที่อยู่ภายใต้สัญญา
ให้บริการบริหารจดัการบคุลากรเพิ่มขึน้อยา่งต่อเนื่อง ซึง่สะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของกลุม่บริษัทจนได้รับ
ความไว้วางใจจากลกูค้านัน่เอง 
 รายได้จากธุรกิจบริหารจดัการระบบงานธุรกิจ (BPO) 
 รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการงานธุรกิจ (BPO) เป็นรายได้จากการให้บริการแบบจ้างเหมาหน่วยงาน
ภายนอก (Outsource) แก่ลูกค้า โดยกลุ่มบริษัทจะท าหน้าที่ให้บริการจัดการแทนลูกค้าทัง้ระบบในส่วนงานที่ลูกค้า
ต้องการ ภายใต้งบประมาณที่ก าหนด รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการงานธุรกิจ (BPO) มีการรับรู้รายได้ตาม
ก าหนดเวลาที่ระบไุว้ในสญัญากบัลกูค้า ซึง่จะมีการเรียกเก็บเป็นรายเดือนและมีอายสุญัญาประมาณ  1-3 ปี เช่นเดียวกบั
กลุม่ธุรกิจบริการบริหารจดัการบคุลากร (MM) ในปี 2557, 2558 และ 2559 กลุม่บริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริหารจดัการ
ระบบงานธุรกิจ (BPO) เท่ากับ  23.03 ล้านบาท 30.33 ล้านบาท และ 42.37 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอตัราการ
เพิ่มขึน้ร้อยละ ร้อยละ 31.70 และ 39.71 ตามล าดบั โดยคิดเป็นสดัสว่นรายได้เมื่อเทียบกบัรายได้รวมเทา่กบั ร้อยละ 2.01 
ร้อยละ 1.90 และร้อยละ 2.99 ตามล าดบั การที่รายได้ดงักลา่วมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานัน้ เป็นผล
มาจากการที่กลุ่มบริษัทสามารถแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการท างานจนส่งผลให้การประปาสว่นภูมิภาคและการ
ไฟฟ้าสว่นภมูิภาคซึ่งเป็นลกูค้าหลกัในกลุม่ธุรกิจนีม้ีการมอบหมายเขตพืน้ที่ที่จะให้กลุ่มบริษัทท าหน้าที่ในการจดหน่วย
อา่นมาตรเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องทกุปีนัน้เอง  
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 2.รำยได้จำกธุรกิจบริกำรงำนวิศวกรรม (EN) 
รายได้จากธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (EN) คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 38-50 ของรายได้รวมของกลุม่บริษัท สามารถ
จ าแนกได้ 2 กลุม่ ได้แก่ 1) งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ และ 2) งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม โดยในปี 2557, 2558 และ 
2559 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรม (EN) เท่ากบั 440.62 ล้านบาท 798.33 ล้านบาท และ 593.33  
ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 38.54 ร้อยละ 50.07 และร้อยละ 41.89 ของรายได้รวม ตามล าดบั และ  คิด
เป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 81.18 และลดลงร้อยละ 25.68 ตามล าดบั สามารถอธิบายโดยรายละเอียด ดงันี ้
 รายได้จากงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ 
 รายได้จากงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า เป็นรายได้จากการให้บริการออกแบบและติดตัง้ระบบสายสง่ (Transmission 
Line System) และระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (Distribution Line System) ทัง้แบบบนดินและใต้ดิน รวมถึงงานติดตัง้ระบบ
ไฟฟา้ภายในอาคาร ติดตัง้ระบบไฟฟา้สอ่งสวา่งภายนอกอาคาร และให้บริการติดตัง้ระบบเช่ือมโยงเครือขา่ยเคเบิลใยแก้ว
น าแสงเพื่อใช้ควบคมุระบบจ่ายไฟฟ้า รายได้ของงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (EE) จะมีการรับรู้รายได้ตามขัน้ความส าเร็จ
ของงานในแต่ละโครงการ ซึ่งระยะเวลาโครงการไมแ่น่นอนจะขึน้อยู่กบัลกัษณะงานและระยะทางการก่อสร้างระบบไฟฟ้า 
ซึ่งที่ผ่านมาโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าระยะสัน้ซึ่งสว่นใหญ่จะเป็นงานระบบสายสง่ 22  kV และ 33 kV จะมีระยะเวลา
ประมาณ 4 เดือน จนถึง 6 เดือน และโครงการระยะยาวซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานระบบสายส่ ง 115 kV จะมีระยะเวลา
ประมาณ 6 เดือน แตไ่มเ่กิน 2 ปี 
 ในปี 2557, 2558 และ 2559 กลุม่บริษัทมีรายได้จากงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าเท่ากบั 212.68 ล้านบาท 533.57 
ล้านบาทและ 407.04 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนรายได้เมื่อเทียบกบัรายได้รวมเท่ากับ ร้อยละ 18.60 ร้อยละ 
33.46 และร้อยละ 28.74 ตามล าดบั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 150.88 ในปี 2558 และลดลงร้อยละ 23.71 ในปี 2559 ในปี 
2558 กลุม่บริษัทยงัได้รับงานโครงการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้า 115  kV โครงการใหญ่ซึ่งมีการรับรู้รายได้สว่นใหญ่ภายในปี 
2558 และรับรู้รายได้สว่นที่เหลือในปี 2559 ส่งผลให้รายได้จากกลุม่ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าปรับตวัเพิ่มขึน้
ในปี 2558 คิดเป็นอตัราการเติบโตสงูถึงร้อยละ 150.88 ในปี 2558 เมื่อเทียบกบัปี 2557 และลดลงร้อยละ 23.71 ในปี 
2559 เมื่อเทียบกบัปี 2558 
 กลุม่ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้นัน้มีปัจจยัสนบัสนนุการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้จากนโยบายในการติดตัง้ 
ปรับปรุง และพฒันาระบบสายสง่และระบบจ าหนา่ยไฟฟา้ทัว่ประเทศของการไฟฟา้สว่นภมูิภาคซึง่เป็นลกูค้าหลกัของกลุม่
บริษัท ประกอบกับการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของกลุ่มบริษัทที่สามารถรับงานที่มีมูลค่าสงูขึน้ได้ ส่งผลให้กลุ่ม
บริษัทมีรายได้จากงานติดตัง้ระบบสายสง่ไฟฟ้าที่ระดบัแรงดนั 22 kV, 33 kV และ 115 kV จากลกูค้าโครงการใหมเ่ข้ามา
อยา่งตอ่เนื่อง  และการท่ีรายได้จากกลุม่งานวศิวกรรมระบบไฟฟา้มีอตัราเพิ่มขึน้หรือลดลงในแตล่ะปีขึน้อยูก่บัการรับรู้ราย
ตามขัน้ความส าเร็จของงานแต่ละโครงการ ซึง่เป็นลกัษณะปกติของธุรกิจบริการงานวิศวกรรมที่จะมีการรับรู้รายได้ตามขัน้
ความส าเร็จของงาน จึงสง่ผลให้กลุม่บริษัทมีรายได้ไมส่ม ่าเสมอในแตล่ะช่วงเวลา 
 นอกจากนี ้ธุรกิจงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้จ าเป็นต้องใช้เงินลงทนุเพื่อซือ้วสัด ุอปุกรณ์มาลงทนุเพื่อเร่ิมต้นโครงการ
ซึง่ในปี 2559 บริษัทมีการลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ่งต้องใช้เงินทนุสงูท าให้กลุม่บริษัท มี
การชะลอการลงทนุในธุรกิจวิศวกรรมท าให้รายได้จากธุรกิจวิศวกรรมลดลง นอกจากนี ้ในปีที่ผา่นมารัฐบาลมีนโยบายใน
การต่อต้านการทุจริต จึงได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการจดัซือ้ จดัจ้างของภาครัฐ เพื่อให้มีความ
โปร่งใส โดยมีการน าโครงการท่ีมีมลูค่าสงูเข้าสูข่บวนการในการพิจารณาใหมอ่ีกครัง้ ก่อนการลงนามในสญัญา  สง่ผลให้
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โครงการท่ีกลุม่บริษัท ท ากบัภาครัฐถกูยืดระยะเวลาออกไป ซึ่งโครงการต่างๆ ตามที่กล่าวมาจะเร่ิมโครงการและรับรู้เป็น
รายได้ของกลุม่บริษัท ในปี 2560 
 รายได้จากงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม 
 รายได้จากงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม เป็นรายได้จากการให้บริการออกแบบ , ก่อสร้าง และติดตัง้อปุกรณ์
ให้กบัสถานีโทรคมนาคม โดยกลุม่บริษัทสามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมตัง้แต่การส ารวจพืน้ที่และออกแบบสถานี
โทรคมนาคม, การจดัหาวสัดอุปุกรณ์, การก่อสร้างสถานี, และการติดตัง้อปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคม รวมถึงการวางระบบ
ไฟฟ้าและติดตัง้รัว้กัน้รอบสถานี และสามารถให้บริการได้ทัง้การก่อสร้างสถานีใหม่ หรือการปรับปรุง (Upgrade) สถานี
เดิมให้สามารถรองรับระบบ 3G และ 4G ได้ ทัง้นี ้โดยรายได้ของงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมจะมีการรับรู้รายได้ตาม
ขัน้ความส าเร็จของงานแต่ละโครงการเช่นเดียวกนั โดยมีระยะเวลาโครงการ ขึน้อยู่กบัลกัษณะของงานหากเป็นโครงการ
ก่อสร้างสถานีใหมบ่นพืน้ดินจะมีระยะเวลาโครงการประมาณ 3.5 เดือน จนถึง 5 เดือน นบัจากวนัท่ีได้รับการสง่มอบพืน้ที่ 
หากเป็นโครงการก่อสร้างสถานีใหม่บนอาคารจะมีระยะเวลาโครงการประมาณ 3 เดือน จนถึง 4 เดือน และหากเป็น
โครงการปรับปรุงสถานีเดิม (Upgrade) จะมีระยะเวลาโครงการประมาณ 45 วนั 
 ในปี 2557, 2558 และ 2559 กลุม่บริษัทมีรายได้จากงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมเท่ากับ 227.94 ล้านบาท 
264.76 ล้านบาท และ 186.28 ตามล าดบั คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 16.15 และลดลงร้อยละ 29.64 ตามล าดบั โดย
คิดเป็นสดัส่วนรายได้เมื่อเทียบกับรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 19.94 ร้อยละ 16.61 และร้อยละ 13.15 ตามล าดบั การที่
รายได้ดังกล่าวมีการเติบโตอย่างมากในช่วงปี 2557 นัน้ เป็นผลมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของ
ประเทศโดยกลุม่บริษัทได้รับความไว้วางใจจากกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานแห่งหนึ่งให้ท างานสร้างสถานีฐานซึ่งมีการ
รับรู้รายได้จากงานดังกล่าวเป็นมูลค่าสงูถึง 112.73 ล้านบาทในปี 2557 และยงัคงได้รับงานอย่างต่อเนื่องจากลกูค้า
ดังกล่าวเฟสใหม่ในปี 2558 เป็นมูลค่าประมาณ 85.00 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวจะสิน้สุดประมาณต้นปี 2559 
นอกจากนี ้กลุม่บริษัทยงัได้รับงานสร้างสถานีฐานจากผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีรายใหญ่รายหนึง่เพิ่มขึน้ภายหลงัจากที่
ประเทศไทยมีความชดัเจนในการประมลูใบอนญุาตระบบ 4G ในช่วงปลายปี 2558 สง่ผลให้กลุม่บริษัทยงัคงมีอตัราการ
เติบโตของรายได้จากกลุม่งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมอยา่งตอ่เนื่องในปี 2558  
 ส าหรับรายได้จากงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมปี 2559 การลดลงของรายได้ดงักลา่วมีสาเหตหุลกัมาจากการ
ชะลอตวัของอตุสาหกรรมโทรคมนาคมในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2559 เนื่องจากกลุม่ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีมีการชะลอ
แผนการลงทนุเพื่อรอความชดัเจนของการเปิดประมลูใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ี 900 MHz ครัง้ใหม ่ซึง่ได้จดัประมลูแล้ว
เสร็จไปในเดือนพฤษภาคม 2559 และยงัคงชะลอตวัตอ่เนื่อง เนื่องจากกลุม่ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีมีการลงทนุในการ
ประมลูใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเป็นจ านวนมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงได้ชะลอการลงทนุในการสร้างสถานีฐานเพื่อ
บริหารสภาพคลอ่งของผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ จึงสง่ผลให้รายได้จากกลุม่งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมของกลุม่
บริษัทลดลงอยา่งตอ่เนื่องเมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2558 
 รายได้อื่น 
          ในปี 2557, 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่น เท่ากับ 7.22 ล้านบาท 8.14 ล้านบาท และ 4.73 ล้านบาท 
ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 0.63 ร้อยละ 0.51 และร้อยละ 0.33 ของรายได้รวมของกลุม่บริษัท ตามล าดบั ซึง่อตัรา
ดงักลา่วไมม่ีผลกระทบตอ่รายได้รวมของกลุม่บริษัท 
 ส าหรับรายได้อื่นปี 2559 กลุม่บริษัทมีรายได้อื่นจ านวน 4.73 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 41.89 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2558 ทัง้นีก้ารลดลงของรายได้ดงักลา่วสว่นใหญ่มาจากการลดลงของดอกเบีย้รับซึ่งสอดคล้องกบัเงิน
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ฝากธนาคารของกลุ่มบริษัทที่ลดลงเช่นกัน นอกจากนีย้ังมีผลขาดทุนจากอัตราแลก เปลี่ยนจากการน าเข้าวัสดุเพื่อ
ด าเนินการก่อสร้างสนิทรัพย์โครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 

โครงสร้างรายได้อื่นของกลุม่บริษัทของปี 2557 – 2559 
โครงสร้ำงรำยได้อื่น 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

งบกำรเงนิรวม 
2557 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 2559 ร้อยละ 

รำยได้อื่น       
- ดอกเบีย้รับ 5.42 75.07 4.44 54.57 2.48 52.40 

- รายได้จากการขายวสัดเุบ็ดเตล็ด 0.44 6.13 0.32 3.96 0.85 17.97 

- ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 0.33 4.54 3.08 37.88 2.32 49.03 

- รายได้จากคา่สินไหมทดแทน 0.42 5.88 0.02 0.30 - - 

- ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัรแลกเปลี่ยน - - - - (1.58) (33.50) 
- อ่ืนๆ 0.61 8.39 0.28 3.30 0.67   14.09 

รวมรำยได้อื่น 7.22 100.00 8.14 100.00 4.73 100.00 

 
  ต้นทุนบริกำรและก ำไรขัน้ต้น  
 ต้นทนุบริการ 
  ต้นทนุบริการรวมของกลุม่บริษัทประกอบด้วยต้นทนุการให้บริการของกลุม่ธุรกิจบริการบริหารจดัการ (MS) ใน
สดัสว่นประมาณร้อยละ 53-64 ของต้นทนุจากการให้บริการรวม และต้นทนุจากการให้บริการของกลุม่ธุรกิจบริการงาน
วิศวกรรม (EN) คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 36-47 ของต้นทนุจากการให้บริการรวม โดยสว่นประกอบหลกัของต้นทนุ
การให้บริการของกลุ่มธุรกิจบริหารรจัดการ (MS) ได้แก่ ต้นทุนค่าแรง เช่น เงินดือน, ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการของ
พนกังานท่ีกลุม่บริษัทให้บริการบริหารจดัการแก่ลกูค้า คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 94 ของต้นทนุการบริการของกลุม่
ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (MS) และต้นทุนอื่น ๆ เช่น ค่าเคร่ืองแบบและอุปกรณ์ และค่าฝึกอบรม เป็นต้น ในสดัส่วน
ประมาณร้อยละ 6 ของต้นทนุการให้บริการของกลุม่ธุรกิจบริการบริหารจดัการ (MS) ส าหรับสว่นประกอบหลกัของต้นทนุ
การให้บริการของกลุม่ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (EN) ได้แก่ ต้นทนุค่าวสัด ุเช่น หม้อแปลงไฟฟ้า, ตู้ควบคมุระบบไฟฟ้า, 
ลกูถ้วย, เสาโครงเหลก็,ชดุสายดิน, รัว้ และอปุกรณ์ปอ้งกนั เป็นต้น คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 40-60 ของต้นทนุการ
บริการงานวิศวกรรม (EN), ต้นทนุค่าจ้างผู้ รับเหมาช่วง คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 35-50 ของต้นทนุการบริการงาน
วิศวกรรม (EN) และต้นทนุอื่น ๆ เช่น เงินเดือนคา่จ้างพนกังานของกลุม่บริษัทท่ีประจ าโครงการ, ค่าอปุกรณ์ส านกังาน, ค่า
สาธารณปูโภค คา่เดินทาง และสว่นปรับปรุงต้นทนุงานบริการ เป็นต้น คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 5 ของต้นทนุบริการ
งานวิศวกรรม (EN) 
 นอกจากนี ้ปี 2559 กลุม่บริษัทมีการบนัทึกต้นทนุของกลุม่ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้แก่ 
ค่าที่ปรึกษาโครงการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางในธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ซึ่งรับรู้เป็นต้นทุน
บริการจ านวน 3.69 ล้านบาท ส าหรับรายละเอียดโครงสร้างต้นทนุในแตล่ะประเภทธุรกิจ มีดงันี  ้
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โครงสร้างต้นทนุของการบริการบริหารจดัการและต้นทนุการบริการงานวศิวกรรมแยกตามประเภทต้นทนุ 
ของกลุม่บริษัท ปี 2557 – 2559 

โครงสร้ำงต้นทุน 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

งบกำรเงนิรวม 
2557 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 2559 ร้อยละ 

ต้นทนุบริการบริหารจดัการ       
- ต้นทนุคา่แรง  600.67  93.17  680.55  93.56 714.77 93.77 

- ต้นทนุอ่ืนๆ 44.02 6.83 46.81 6.44 47.46 6.23 

รวมต้นทุนบริกำรบริหำรจัดกำร  644.69  100.00  727.36  100.00 762.24 100.00 
สัดส่วนต้นทุนต่อรำยได้บริกำรบริหำรจัดกำร (ร้อยละ) 92.71 92.30 93.14 

ต้นทนุบริการงานวิศวกรรม       
- ต้นทนุคา่วสัด ุ  213.38  58.08  382.15  59.38 204.73 45.34 

- ต้นทนุคา่จ้างเหมา  139.31  37.92  228.00  35.43 217.24 48.11 

- ต้นทนุอ่ืนๆ  14.72  4.01  33.43  5.19 29.53 6.54 

รวมต้นทุนบริกำรงำนวิศวกรรม  367.41  100.00  643.58  100.00 451.51 100.00 
สัดส่วนต้นทุนต่อรำยได้บริกำรงำนวิศวกรรม 

(ร้อยละ) 
83.38 80.62 76.10 

ต้นทุนธุรกิจพลังงำนทดแทนจำกพลังงำนแสงอำทติย์ - - - - 3.69 100.00 

 
ก ำไรขัน้ต้น 

 กลุ่มบริษัทมีก าไรขัน้ต้นในปี 2557, 2558 และ 2559 เท่ากับ 123.88 ล้านบาท 215.39 ล้านบาท และ 194.24 
ล้านบาทตามล าดบั ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามรายได้จากการให้บริการรวมของกลุม่บริษัทและความสามารถในการควบคุม
ต้นทนุ โดยคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 10.90 ร้อยละ 13.58 และร้อยละ 13.76 ตามล าดบั ซึง่การเพิ่มขึน้อยา่ง
ต่อเนื่องของอตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัทนัน้เป็นไปตามการเพิ่มขึน้ของสดัสว่นรายได้จากกลุม่งานบริการวิศวกรรมที่
อตัราก าไรขัน้ต้นสงูกว่ากลุม่ธุรกิจบริการบริหารจดัการ ประกอบกบัการที่กลุม่บริษัทมีนโยบายในการบริหารจดัการวสัดุ
ก่อสร้างของกลุม่งานบริการวิศวกรรมได้อยา่งมีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้  

ก าไรขัน้ต้นงานบริการบริหารจดัการ (MS) 
 ในช่วงปี 2557, 2558 และ 2559 กลุม่บริษัทมีก าไรขัน้ต้นในการบริการบริหารจดัการเป็นจ านวน 50.67 ล้านบาท          
60.64 ล้านบาท และ  56.12 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้เท่ากบัร้อยละ 19.68 และลดลงร้อยละ 7.46 ตามล าดบั 
หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นตอ่รายได้บริการบริหารจดัการเทา่กบัร้อยละ 7.29 ร้อยละ 7.70 และร้อยละ 6.86 ตามล าดบั 
 ก าไรขัน้ต้นในการให้บริการบริหารจดัการ อยู่ในระดบัใกล้เคียงกนั เนื่องจากเป็นการรับรู้รายได้ตลอดอายสุญัญา
โครงการ โดยช่วงเร่ิมต้นโครงการจะมีอตัราก าไรขัน้ต้นที่น้อยกวา่อตัราเฉลีย่ทัง้โครงการเนื่องจาก การเร่ิมสญัญารอบใหม่
มีเง่ือนไขให้กลุ่มบริษัท ต้องจัดฝึกอบรม และจัดหาเคร่ืองแบบพร้อมอุปกรณ์การปฏิบตัิงานด้านความปลอดภยัให้กับ
พนกังาน โดยสญัญาดงักลา่วมีอายเุฉลีย่ประมาณ 2 ปี ซึ่งมาตรฐานการรายการทางการเงินก าหนดให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ทนัทีที่เกิดรายการ จึงท าให้ต้นทุนงานบริหารจัดการเพิ่มขึน้ในช่วงเร่ิมสญัญารอบใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม หลงัจากเร่ิม
โครงการไปแล้ว อตัราก าไรขัน้ต้นมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้   
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 ส าหรับในปี 2558 กลุม่บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้นของรายได้บริการบริหารจดัการ (MS) ปรับตวัเพิ่มขึน้จากร้อยละ 
7.29 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 7.70 เนื่องจากต้นทุนตอนเร่ิมต้นโครงการใหม่ ๆ ส่วนใหญ่มีการรับรู้ไปแล้วในปี 2557 
ประกอบกับกลุม่บริษัทมีรายได้ในกลุ่มงานบริหารจดัการระบบงานธุรกิจ (BPO) ซึ่งมีอตัราก าไรขัน้ต้นเฉลี่ยสงูกว่ากลุ่ม
งานบริหารจดัการบุคลากร (MM) เพิ่มขึน้ โดยอตัราก าไรขัน้ต้นเฉลี่ยของกลุ่มงานบริการจดัการบุคลากร (MM) จะอยู่ที่
ระดบัประมาณร้อยละ 5-10 ในขณะที่กลุม่งานบริหารจดัการระบบงานธุรกิจ (BPO) มีอตัราก าไรขัน้ต้นเฉลี่ยอยู่ที่ระดบั
ประมาณร้อยละ 20-25 ของรายได้จากการให้บริการบริหารจดัการของแตล่ะกลุม่งาน 
 ส าหรับในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีก าไรขัน้ต้นของธุรกิจบริหารจัดการจ านวน 56.12 ล้านบาท คิดเป็นอตัราก าไร
ขัน้ต้นร้อยละ 6.86 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัอตัราก าไรขัน้ต้นในปี 2558 ซึ่งมีอตัราก าไรขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 7.70 สาเหตุ
หลกัมาจากในไตรมาส 1 ปี 2559   กลุม่บริษัทมีการเร่ิมสญัญาให้บริการฉบบัใหมข่องลกูค้ารายใหญ่รายหนึง่ ซึง่มีเง่ือนไข
ให้กลุ่มบริษัทต้องจัดฝึกอบรม และจัดหาเคร่ืองแบบพร้อมอุปกรณ์ให้กับพนกังาน โดยสญัญาให้บริการของลกูค้าราย
ดงักลา่วจะมีอายปุระมาณ 2 ปี สง่ผลให้เมื่อครบก าหนดและกลุม่บริษัทได้รับการตอ่สญัญา กลุม่บริษัทจะต้องมีคา่ใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและเคร่ืองแบบพนักงานพร้อมอุปกรณ์ในปีที่เร่ิมสญัญา จึงท าให้ต้นทุนงานบริหารจัดการเพิ่มขึน้ใน
ช่วงเวลาดงักลา่ว 

 ก าไรขัน้ต้นงานบริการงานวิศวกรรม (EN) 
 ในช่วงปี 2557, 2558 และ 2559 กลุม่บริษัทมีก าไรขัน้ต้นในงานบริการงานวศิวกรรม (EN) เป็นจ านวน 73.21 ล้าน
บาท 154.75 ล้านบาท และ 141.82 ล้านบาท คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นต่อรายได้งานบริการงานวิศวกรรม (EN) เท่ากับ
ร้อยละ 16.62 ร้อยละ 19.38 และร้อยละ 23.90 ตามล าดบั 
 กลุม่บริษัทยงัคงมีอตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องจากปี 2557, 2558 และ 2559 มาจากการท่ีกลุม่บริษัทมี
อตัราก าไรขัน้ต้นของทัง้กลุม่งานบริการวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและกลุม่งานบริการวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมเพิ่มสงูขึน้ 
โดยบริษัทได้รับงานระเบิดหินในโครงการวิศวกรรมระบบไฟฟ้าโครงการหนึ่งซึ่ งมีอตัราก าไรขัน้ต้นของงานค่อนข้างสูง
ประมาณร้อยละ 63.00 ในปี 2559 สว่นโครงการวิศวกรรมไฟฟ้าโครงการอื่นๆ ก็มีอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีสงูขึน้ เนื่องจากกลุม่
บริษัทเร่ิมมีความช านาญในการบริการโครงการ 115  kV ซึ่งได้รับโครงการใหญ่อย่างต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มงานบริการ
วิศวกรรมระบบโทรคมนาคม ก็มีอตัราก าไรขัน้ท่ีสงูขึน้ เนื่องจากกลุม่บริษัทมีสดัสว่นรายได้จากงานบริการปรับปรุงเสาสง่
สญัญาโทรคมนาคม (upgrade) เพิ่มขึน้ ซึง่เป็นกลุม่งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมที่มีอตัราก าไรขัน้ต้นสงู โดยเท่ากบั
ประมาณร้อยละ 25 -30 เมื่อเปรียบเทียบกบักลุม่งานสร้างสถานีฐานตามปกติซึ่งมีอตัราก าไรขัน้ต้นที่ระดบัประมาณร้อย
ละ 20-25 
 ก าไรขัน้ต้นธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ (SE) 
เนื่องจากธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์จะเร่ิมผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ (COD) ในช่วง
ต้นเดือนมกราคม ปี 2560 ท าให้ปี 2559 กลุม่บริษัทไมม่ีการรับรู้รายได้จากธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์
จึงไมส่ามารถค านวณหาอตัราก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ได้ อยา่งไรก็ตามกลุม่บริษัทมี
ค่าที่ปรึกษาโครงการพลงังานทดแทนซึ่งรับรู้เป็นต้นทุนในปี 2559 จ านวน 3.69 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุน
ขัน้ต้นจากธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์จ านวน 3.69 ล้านบาท 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 คา่ใช้จ่ายในการขาย  

คา่ใช้จ่ายในการขายของกลุม่บริษัทเป็นคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึง่ได้แก่ คา่รับรอง, 
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด, ค่าใช้จ่ายในการประกวดราคาและยื่นประมูลซอง และค่าคอมมิชชัน่ เป็นต้น โดยในปี  2557, 
2558 และ 2559 กลุม่บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขาย เทา่กบั 6.34 ล้านบาท 8.79 ล้านบาท และ  9.99 ล้านบาท ตามล าดบั 
คิดเป็นร้อยละ 0.55 ร้อยละ 0.55 และร้อยละ  0.71 ของรายได้รวม ตามล าดับ โดยปี 2559 เพิ่มขึน้ 1.20 ล้านบาท 
เนื่องจากมีคา่ใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมเพื่อขยายธุรกิจ 
 คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของส านกังานส่วนกลาง ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือนและสวสัดิการของพนกังาน, ค่าเสื่อมราคา,  ค่าที่ปรึกษา, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าธรรมเนียม 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ส าคัญได้แก่ เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงาน คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 40, คา่เช่ายานพาหนะคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 10 และคา่ธรรมเนียมคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อย
ละ 8 ของคา่ใช้จ่ายในการบริหารทัง้หมด 
 ในปี 2557, 2558 และ 2559 กลุม่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 69.10 ล้านบาท 93.37 ล้านบาท และ 
108.51  ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 6.04 ร้อยละ 5.86 และร้อละ 7.66 ของรายได้รวม ตามล าดับ  ทัง้นีก้าร
เพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2558 มีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือนและ
สวสัดิการของพนกังาน ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับค่าตอบแทนประจ าปีและการมีจ านวนพนกังานเพิ่มขึน้ สว่นปี 2559 มี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าที่ปรึกษาระบบควบคุม
ภายใน และคา่บริการสอบบญัชี และเร่ิมค านวณคา่เสือ่มราคาของอาคารส านกังานแหง่ใหมท่ี่กรุงเทพมหานคร 

 ต้นทนุทางการเงิน 
ต้นทนุทางการเงินสว่นใหญ่เป็นดอกเบีย้จ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสัน้ ได้แก่ ตัว๋เงินจ่ายและวงเงินเบิกเกินบญัชีจาก

สถาบนัการเงิน สว่นท่ีเหลือเป็นดอกเบีย้จ่ายจากสินเช่ือแฟคทอร่ิง จากการเช่าซือ้ยานพาหนะ และจากเงินกู้ยืมระยะยาว
สถาบนัการเงิน  
 ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทในปี 2557, 2558 และ 2559 เท่ากับ 32.06 ล้านบาท 41.77 ล้านบาท และ 
44.03 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.80 ร้อยละ 2.62 และร้อยละ  3.11 ของรายได้รวม ตามล าดบั 
โดยต้นทนุทางการเงินของกลุม่บริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการที่กลุม่บริษัทมีงานบริการงาน
วิศวกรรมและงานบริการบริหารจัดการเพิ่มขึน้ จึงท าให้กลุ่มบริษัทจ าเป็นต้องใช้เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน
เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท นอกจากนีใ้นปี 2559 บริษัท
ลงทุนในธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ โดยมีการออกและเสนอขายตัว๋แลกเงินระยะสัน้ให้แก่นกัลงทุน
เฉพาะเจาะจงจ านวน 100 ล้านบาท และเสนอขายหุ้นกู้ ด้อยสิทธิจ านวน 180.00 ล้านบาท ประกอบกบัยอดรายได้รวมปี 
2559 มีรายได้รวมที่ต ่ากว่าปี 2558 จึงส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีสดัส่วนต้นทนุทางการเงินต่อรายได้รวมเพิ่มขึน้จากร้อยละ 
2.62 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 3.11 ในปี 2559 
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ก าไรสทุธิและอตัราก าไรสทุธิ 
กลุม่บริษัทมีก าไรสทุธิในปี 2557, 2558 และ 2559 เท่ากบั 18.78 ล้านบาท 64.63 ล้านบาท และ 30.99 ล้าน

บาทตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิเทา่กับร้อยละ 1.64 ร้อยละ 4.05 และร้อยละ 2.19 ตามล าดบั โดยในปี 2558 กลุม่
บริษัทมีก าไรสทุธิเท่ากบั 64.63 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 45.86 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีก าไรสทุธิเท่ากับ 
18.78 ล้านบาท เนื่องจากปี 2558 กลุม่บริษัทมีการเติบโตของรายได้รวมอย่างต่อเนื่องจากทัง้สองกลุม่ธุรกิจ โดยเฉพาะ
รายได้จากกลุม่ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมซึ่งเป็นกลุม่ธุรกิจที่มีอตัราก าไรขัน้ต้นสงูกว่าธุรกิจบริการบริหารจดัการมีอตัรา
การเติบโตเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 81.18 เมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2557 สาเหตุส าคญัมาจากการรับรู้รายได้ของธุรกิจงา น
วิศวกรรมระบบไฟฟ้า 115 kV โครงการใหญ่ 2 โครงการท่ีเร่ิมโครงการในปี 2557 แตม่ีการรับรู้รายได้ตามขัน้ความส าเร็จ
ของงานค่อนข้างมากในปี 2558 รวมถึงกลุ่มบริษัทยงัได้รับงานใหม่จากโครงการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้า 115  kV ให้แก่
โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนโครงการหนึง่ซึง่มีมลูคา่โครงการคอ่นข้างสงูและมีการรับรู้รายได้สว่นใหญ่ภายในปี 2558 สง่ผล
ให้กลุม่บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จากร้อยละ 10.90 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 13.58 ในปี 2558 ในขณะที่กลุม่บริษัท
ยงัคงสามารถรักษาระดบัของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมให้อยู่ในระดบัเดียวกนักับปี 2557 สง่ผลให้
กลุม่บริษัทมีอตัราก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้จากร้อยละ 4.90 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 7.65 ในปี 2558 และมีอตัรา
ก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จากร้อยละ 1.64 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 4.05 ในปี 2558 

ส าหรับปี 2559 กลุม่บริษัทมีก าไรสทุธิจ านวน 30.99 ล้านบาท ลดลงเป็นจ านวน 33.64 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กบัก าไรสทุธิในปี 2558 ที่มีก าไรสทุธิเทา่กบั 64.63 ล้านบาท โดยสาเหตสุ าคญัของการลดลงของก าไรสทุธิดงักลา่วเป็นผล
มาจากการลดลงของรายได้จากการบริการงานด้านวิศวกรรมของกลุ่มบริษัทโดยเฉพาะงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า 
เนื่องจากงานสว่นใหญ่มีการรับรู้รายได้ตามขัน้ความส าเร็จของงานไปแล้วในช่วงปี 2558 ประกอบกบัมีคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าที่ปรึกษาระบบควบคมุภายใน และค่าบริการ
สอบบญัชี และเร่ิมค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารส านกังานแห่งใหม่ที่กรุงเทพมหานคร ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขอ
สินเช่ือประเภทตัว๋แลกเงินส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน และค่าที่ปรึกษาต่าง ๆ รวมถึงต้นทุนทางการเงิน
เพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจและการเตรียมตวัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ส่งผล ให้
อตัราก าไรสทุธิของกลุม่บริษัทลดลงจากร้อยละ  4.05 ในปี 2558 เป็นร้อยละ  2.19 ในปี 2559 

ก ำไรสุทธิและอตัรำก ำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท ปี 2557 – 2559 
ก ำไรสุทธิและอัตรำก ำไรสุทธิ 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
งบกำรเงนิรวม 

2557 2558 2559 
ก าไรสทุธิ 18.78 64.63 30.99 

อตัราก าไรสทุธิ (%) 1.64% 4.05% 2.19% 

 
อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น 
 กลุม่บริษัทมีอตัราผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้นปี 2557,2558 และ 2559 เท่ากบัร้อยละ 21.98 ร้อยละ 51.93 และ
ร้อยละ 15.25 ตามล าดบั โดยกลุม่บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2557, 2558 และ 2559 เทา่กบั 96.31 ล้านบาท 152.61 
ล้านบาท และ 253.87 ล้านบาท ตามล าดบั 
  ส าหรับอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในปี 2558 กลุม่บริษัทมีอตัราผลตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 51.93 เพิ่มสงูขึน้
มากเมื่อเทียบกบัปี 2557 ที่มีอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นเทา่กบัร้อยละ 21.98 สาเหตสุ าคญัเนื่องมาจากกลุม่บริษัทมีผล



 

บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

 

สว่นที่ 3  หน้า 20 
 
 

การด าเนินงานที่มีก าไรสทุธิในปี 2558 สงูขึน้มากเป็นจ านวน 64.63 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 45.86 ล้านบาท คิดเป็น
อตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 244.14 เมื่อเทียบกบัผลก าไรสทุธิในปี 2557 
 อัตราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้ นของกลุ่มบริษัทในปี 2559 มีอัต ราผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 15.25 ลดลง
ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกบัอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นของปี 2558 เนื่องจากในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีก าไรสทุธิจ านวน 
30.99 ล้านบาท ซึ่งมีจ านวนที่น้อยกว่าผลก าไรสทุธิของปี 2558 ที่มีจ านวน 64.63 ล้านบาท ประกอบกับปี 2559 กลุ่ม
บริษัทมีการเพิ่มทนุจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้วจ านวน 70.00 ล้านบาท ท าให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้สง่ผลให้อตัรา
ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นลดลง  
 
กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิ 
สินทรัพย์ 
 สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นในสดัส่วนร้อยละ 28 .80 ของ
สนิทรัพย์รวม และที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ในสดัสว่นร้อยละ 49.85 ของสินทรัพย์รวม สว่นที่เหลือจะประกอบไปด้วยเงิน
สดและรายการเทียบเทา่เงินสด สนิค้าคงเหลอื ภาษีเงินได้รอตดับญัชี และลกูหนีก้รมสรรพากร เป็นต้น 
 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2557, 2558 และ 2559 จ านวน 900.89 ล้านบาท 997.72 ล้านบาท และ  
2,097.71 ล้านบาท ตามล าดบั โดยสินทรัพย์หมนุเวียนของกลุม่บริษัท ณ สิน้ปี 2557, 2558 และ 2559 เท่ากับ 682.96 
ล้านบาท 648.32 ล้านบาท และ  893.90 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 75.81 ร้อยละ 64.98 และร้อยละ 
42.61 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั สาเหตหุลกัที่สนิทรัพย์เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องตลอดช่วงที่ผา่นมา มาจากการเพิ่มขึน้ของ
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีค้่าก่อสร้างที่ยงัไมไ่ด้เรียกเก็บ (Unbill) การเพิ่มขึน้จากที่ดินอาคารและอปุกรณ์จากการเร่ิมลงทนุ
และก่อสร้างโครงการพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ และการเพิ่มขึน้ของเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนัซึง่
กลุม่บริษัทใช้เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืมจากสถาบนัการเงินและออกหนงัสือค า้ประกนั (Letter of Guarantee : LG) เพื่อ
รองรับการขยายตวัของธุรกิจทัง้กลุ่มงานบริการบริหารจดัการและกลุ่มธุรกิจบริการงานวิศวกรรม โดยสามารถอธิบาย
รายละเอียดรายการสนิทรัพย์ที่ส าคญัได้ดงันี ้

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดเท่ากับ 
18.88 ล้านบาท 98.15 ล้านบาท และ  72.62 ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 2.10 ร้อยละ 9.84 และร้อยละ 3.46 ของ
สินทรัพย์รวม ตามล าดับ ซึ่งรายการดังกล่าวประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร โดยเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดของกลุม่บริษัทในปี 2558 เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2557 เป็นจ านวน 79.27 ล้านบาท ซึ่งมาจากเงินสด
รับจากกิจกรรมด าเนินงานและได้รับช าระคืนเงินกู้จากกรรมการเป็นจ านวน 74.99 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กลุม่บริษัทมี
นโยบายที่จะน าเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ สิน้ปี 2558 จ านวน 98.15 ล้านบาท ไปใช้หนีเ้งินกู้ ยืมระยะสัน้
สถาบนัการเงิน และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการรับงานโครงการ 
 ส าหรับรายการเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดของกลุม่บริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวน 72.62 ล้าน
บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.46 ของสนิทรัพย์รวม โดยเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดยงัคงประกอบไปด้วย เงินสดใน
มือและเงินฝากธนาคาร โดยมีจ านวนที่ลดลงเมื่อเทียบกบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ปี 2558 เป็นจ านวน 
25.52 ล้านบาท เนื่องจากกลุม่บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนีข้องลกูหนีก้ารค้าที่เพิ่มสงูขึน้ท าให้กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสด
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ลดลงจากลกูหนีก้ารค้าที่เพิ่มมากขึน้ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายเพื่อลงทนุก่อสร้างโครงการพลงังานทดแทน
จากพลงังานแสงอาทิตย์ 

 เงินลงทนุชัว่คราว/เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนัท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนภายในหนึง่ปี 
 ที่ผ่านมารายการเงินลงทนุชัว่คราวเป็นเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนัวงเงินของกลุม่บริษัทที่ได้ฝากไว้เป็น
หลกัประกันกับสถาบันการเงินภายในประเทศหลายแห่งที่จะครบก าหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี เพื่อใช้ออกหนังสือค า้
ประกนัแก่บคุคลภายนอก และค า้ประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ระยะสัน้กบัธนาคาร โดยได้รับผลตอบแทนในอตัรา
ดอกเบีย้ร้อยละ 0.75 – 1.70 ตอ่ปี ทัง้นีต้ามงบการเงินปี 2559 ได้มีการเปลีย่นช่ือรายการบญัชีจากเงินลงทนุชัว่คราวเป็น
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนัท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนภายในหนึง่ปี 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวหรือเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้
ประกนัที่ถึงก าหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี เท่ากบั 52.30 ล้านบาท 125.80 ล้านบาท และ 134.37 ล้านบาท ตามล าดบั คิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 5.81 ร้อยละ 12.61 และร้อยละ 6.41 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีเงิน
ฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกันเพิ่มสงูขึน้เป็นจ านวน 8.58 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีงานโครงการที่ต้องออก
หนงัสือค า้ประกันผลงานเพิ่มขึน้มากท าให้กลุ่มบริษัทต้องมีเงินฝากค า้ประกันในการให้สถาบนัการเงินออกหนงัสือค า้
ประกนัเพิ่มสงูขึน้ 

 ลกูหนีค้้าการค้าและลกูหนีอ้ื่น 
 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นเป็นลกูหนีท้ี่เกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท ซึ่งสว่นประกอบหลกัของลกูหนี ้
การค้าและลกูหนีอ้ื่น      ได้แก่ ลกูหนีค้า่ก่อสร้างตามสญัญา     และลกูหนีก้ารให้บริการบริหารจดัการท่ียงัไมเ่รียกเก็บ  
(Unbill Receivable) ซึ่งเป็นลกูหนีท้ี่กลุม่บริษัทได้รับรู้รายได้แล้วแต่ยงัไม่สามารถวางบิลเรียกเก็บกบัทางลกูค้า  โดยงาน
บริการบริหารจดัการของกลุม่บริษัทจะมีการรับรู้รายได้ในทกุสิน้เดือนแต่เนื่องจากรอบการวางบิลของลกูค้าโดยสว่นใหญ่
จะให้วางบิล 7-15 วนัแรกของเดือนถดั ท าให้ในช่วง 7-15 วนัดงักลา่วจะเกิดลกูหนีก้ารค้ารอวางบิล ส าหรับงานบริการงาน
วิศวกรรมส่วนใหญ่จะมีลกูหนีก้ารค้ารอวางบิลจากงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม เนื่องจากการรับรู้รายได้ของงาน
วิศวกรรมระบบโทรคมนาคมจะรับรู้รายได้ตามขัน้ความส าเร็จของงาน(พิจารณาเนือ้งาน) โดยการวางบิลเรียกเก็บจาก
ลกูค้านัน้จะขึน้อยูก่บัมลูคา่โครงการในแตล่ะขัน้ อาจไมส่อดคล้องกบัขัน้ความส าเร็จของงานท่ีกลุม่บริษัทรับรู้รายได้ ดงันัน้
ในช่วงที่กลุม่บริษัทมีการรับรู้รายได้ตามขัน้ความส าเร็จของงานแตย่งัไมถ่งึระยะเวลาที่ลกูค้าก าหนดให้วางบิลเรียกเก็บเงิน 
จะสง่ผลให้กลุม่บริษัทมีลกูหนีท้ี่ยงัไมส่ามารถออกใบแจ้งหนีเ้รียกเก็บได้ (ลกูหนี ้Unbill) เป็นจ านวนคอ่นข้างมาก 
 รองลงมาจะเป็นลกูหนีก้ารค้าที่เกิดจากการให้เครดิตเทอมในการรับช าระหนีข้องลกูค้า โดยปกติกลุม่บริษัทมีการ
ให้เครดิตเทอมโดยเฉลี่ยประมาณ 30 - 45 วนั ส าหรับลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นๆ สว่นที่เหลือจะประกอบด้วย ลกูหนีค้ า้
ประกนัผลงานซึ่งเกิดจากงานวิศวกรรมที่มีการวางเงินประกนัผลงานจากรายได้โครงการในอตัราร้อยละ 10 สดุท้ายของ
มลูค่าโครงการ และค่าใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า ได้แก่ ค่าเบีย้ประกนัภยัและค่าเบีย้ประกนัยานพาหนะที่ได้จ่ายลว่งหน้า เป็น
ต้น 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557, 2558 และ 2559 กลุม่บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นจ านวนเท่ากบั 439.71 ล้าน
บาท 377.39 ล้านบาท และ 604.11 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 48.81 ร้อยละ 37.83 และร้อยละ 28.80 
ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยยอดของลกูหนีก้ารค้าจะขึน้อยูก่บัเนือ้งานในแตล่ะช่วงเวลา และระยะเวลาในการวางบิล
แต่ละโครงการ อย่างไรก็ตามปี 2559 กลุ่มบริษัทมีลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จ านวน 226.72 ล้านบาท เมื่อ
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เปรียบเทียบกบัปี 2558 โดยสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของลกูหนีค้่าก่อสร้างตามสญัญา 91.32 ล้านบาท ซึ่งเกิดจาก
การรับรู้รายได้ในช่วงสิน้ปี 2559 แต่ยงัไมถ่ึงก าหนดวางบิล การเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารค้า 58.10 ล้านบาท การเพิ่มขึน้ของ
ลกูหนีเ้งินค า้ประกนัผลงาน 37.33 ล้านบาท เป็นการจดัประเภทจากสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่นมาเป็นลกูหนีอ้ื่น เนื่องจาก
สว่นใหญ่เป็นเงินค า้ประกนัผลงานของโครงการวิศวกรรมระบบไฟฟา้ที่มีการด าเนินการก่อสร้างและตรวจรับงานแล้วเสร็จ
จึงมีความน่าจะเป็นที่จะได้รับคืนเงินภายใน 1 ปี การเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 29.88 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จาก
การจ่ายลว่งหน้าของธุรกิจเดิม และการบนัทกึสนิทรัพย์รอตดัจ่ายของธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์  
 อายลุกูหนีก้ารค้าสว่นใหญ่ของกลุ่มบริษัทมากกว่าร้อยละ 60 เป็นลกูหนีท้ี่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ โดยลกูหนีส้่วน
ใหญ่ของกลุม่บริษัทมกัจะมีอายไุม่เกิน 3 เดือน เนื่องจากธุรกิจบริการบริหารจดัการ มีการเรียกเก็บเงินจากลกูค้าทกุเดือน 
และธุรกิจงานด้านวิศวกรรมที่กลุม่บริษัทมีการให้เครดิตเทอมกบัลกูค้าประมาณ 30-45 วนั จึงท าให้อายลุกูหนีก้ารค้าสว่น
ใหญ่มักจะไม่เกิน 60 วัน ส่วนลูกหนีก้ารค้าที่มีอายุเกิน 60 วันขึน้ไป สาเหตุหลักเกิดจากการช าระเงินล่าช้าจาก
กระบวนการอนมุตัิการจ่ายเงินของลกูค้าที่เป็นหนว่ยงานราชการท่ีมีขัน้ตอนในการเบิกจ่ายหลายขัน้ตอน 
 ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทมีนโยบายการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญส าหรับลกูหนีก้ารค้าที่มีอายุเกินกว่า 365 วนั โดยกลุ่ม
บริษัทจะตัง้ส ารองทัง้หมดร้อยละ 100 ตามนโยบายบญัชีของกลุม่บริษัท รวมถึงลกูหนีก้ารค้าที่มีอายไุม่เกิน 365 วนัแต่
กลุม่บริษัทวิเคราะห์แล้วว่า ลกูหนีร้ายดงักลา่วมีแนวโน้มสงูที่จะไม่สามารถช าระหนีแ้ก่กลุม่บริษัทได้จะตัง้ส ารองทัง้หมด
ร้อยละ 100 ในรอบบญัชีนัน้เช่นกนั ยกเว้นลกูหนีท้ี่มีการเจรจาเพื่อขอผ่อนช าระหนีก้บัทางกลุม่บริษัท และจะตดัจ าหนา่ย
หนีสู้ญเมื่อกลุ่มบริษัทได้ติดตามทวงถามลูกหนีจ้นถึงที่สุดแล้ว ซึ่งการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญที่ผ่านมาเป็นไปตาม
นโยบายที่กลุม่บริษัทก าหนด 
 ที่ผ่านมากลุม่บริษัทมีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 4.42 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากลกูหนีก้ารค้า 10 ราย โดย
เป็นลกูหนีก้ารค้าจากงานวิศวกรรมทัง้สิน้ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทไม่มีการรับงานวิศวกรรมจากลูกหนีก้ารค้าข้างต้นอีก 
นอกจากนีใ้นปี 2559 กลุ่มบริษัทมีลูกหนีก้ารค้าที่มีอายุระหว่าง 3 - 6 เดือน จ านวน 16.72 ล้านบาท สาเหตุเกิดจาก
กระบวนการตรวจสอบเอกสารวางบิลระหว่างบริษัทและลูกค้า กลุ่มบริษัทไม่มีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสญัจะสูญเพิ่มขึน้ 
เนื่องจากไม่มีลูกค้าที่มีอายุลูกหนีค้งค้างเกิน 365 วนั และไม่มีลูกหนีท้ี่มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถช าระหนีเ้พิ่มเติมใน
ช่วงเวลาดงักลา่ว 

 ข้อมลูรายละเอยีดลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นของกลุม่บริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557, 2558 
และ 2559 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

งบกำรเงนิรวม 
31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 

ลกูหนีก้ารค้า :    
- ลกูหนีก้ารค้า – บริษัทอ่ืน 129.77 140.48 198.06 

- ลกูหนีก้ารค้า – บริษัทที่เก่ียวข้องกนั - - -    

(หกั) คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (4.94) (4.94) (4.42) 
ลูกหนีก้ำรค้ำสุทธิ 124.83 135.54 193.64 

ลกูหนีอ่ื้น 314.88 241.85 410.48 
รวมทัง้สิน้ 439.71 377.39 604.11 
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 สนิค้าคงเหลอื 
 สนิค้าคงเหลอืของกลุม่บริษัท ประกอบด้วย สนิค้าคงคลงัสว่นกลาง สนิค้าคงคลงัหน้างาน และงานระหวา่งท า โดย
สนิค้าคงเหลอืสว่นใหญ่จะเป็นสนิค้าคงคลงัหน้างานเป็นสนิค้าคงคลงัหรือวสัดกุ่อสร้างที่ส าคญัที่ใช้ในการก่อสร้างโดยจะ
จดัเก็บอยูบ่ริเวณก่อสร้าง (Construction Site) ของแตล่ะโครงการ อาทิเช่น เสาไฟฟา้ สายไฟฟ้า ลกูถ้วย เสาโทรคมนาคม 
อุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น การเก็บสินค้าคงคลงัหน้างานเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการก่อสร้างของทีมงาน
ก่อสร้างในแตล่ะโครงการอีกทัง้เป็นการลดต้นทนุในการขนสง่วสัดใุนการก่อสร้างโดยจะให้ Supplier ขนสง่วสัดกุ่อสร้างไป
ยงับริเวณก่อสร้างทนัทีโดยไมต้่องน ามาเก็บท่ีคลงัสนิค้าสว่นกลาง 
 ในสว่นของสินค้าคงคลงัสว่นกลางจะเป็นวสัดทุี่ใช้ในงานวิศวกรรมชิน้เล็กๆ ที่มีการสัง่ซือ้ครัง้ละจ านวนมาก อาทิ
เช่น น๊อต สกรู สายไฟฟา้ เป็นต้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557, 2558 และ 2559 กลุม่บริษัทมีสนิค้าคงเหลอืเทา่กบั 70.19 ล้านบาท 42.34 ล้าน และ  
40.30 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 7.79 ร้อยละ 4.24 และร้อยละ 1.92 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั กลุม่
บริษัทมีนโยบายการตัง้ส ารองค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือส าหรับสินค้าที่เก่า ล้าสมัย เสื่อมคุณภาพสินค้าที่ไม่
เคลื่อนไหวเป็นเวลานานและไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ สินค้าช ารุดเสียหาย และสินค้าที่มีอายสุินค้าเกินกว่า
อายกุารใช้งานซึ่งสินค้าคงคลงัของกลุม่บริษัทมีอายใุช้งานโดยเฉลี่ย 10-15 ปี โดยจะมีการตัง้ส ารองค่าเผ่ือมลูค่าสินค้า
ลดลงเต็มทัง้จ านวนในอัตราร้อยละ 100 ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีการตัง้ส ารองค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้ าเมื่อสินค้า
ดงักล่าวช ารุดและเสียหายเท่านัน้ โดยในปี 2558 มีการตัง้ค่าเผ่ือมลูค่าสินค้าลดลงเนื่องจากมีสินค้าที่ช ารุดเสียหายไม่
สามารถน ามาใช้งานได้จ านวน 0.12 ล้านบาท ทัง้นีร้ายการคา่เผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าจ านวน 0.12 ล้านบาทดงักลา่ว
ได้ถกูล้างออกในช่วงต้นปี 2559 จากการขายสนิค้าคงคลงัที่ด้อยคา่ดงักลา่วทัง้จ านวน  
 ตารางแสดงข้อมลูยอดสนิค้าคงเหลอืแยกตามประเภทสนิค้าของกลุม่บริษัท  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557, 2558 
และ 2559 

สินค้ำคงเหลือ 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

งบกำรเงนิรวม 
31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 

สินค้าคงคลงั 22.72 27.81 24.17 
สินค้าคงคลงั (หน้างาน) 36.16 7.68 9.89 
งานระหวา่งท า 11.31 6.97 6.23 
หกั คา่เผ่ือมลูคา่สินค้าลดลง - (0.12) -    
รวมสินค้ำคงเหลือ – สุทธิ 70.19 42.34 40.30 

 
 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กรรมการ 
 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กรรมการมีการคิดอตัราดอกเบีย้อตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี และจะครบก าหนดช าระคืนเมื่อ
ทวงถาม โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุม่บริษัทมีเงินให้กู้ยืมกรรมการเทา่กบั 54.19 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
6.02 ของสนิทรัพย์รวม อย่างไรก็ตาม ส าหรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2559 กลุม่บริษัทไม่มีรายการ
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กรรมการดงักลา่วแล้ว อีกทัง้กลุม่บริษัทมีโยบายที่จะไมม่ีการให้กลุม่บริษัทหรือบคุคลที่เก่ียวข้องกนั
กู้ยืมเงินอีกตอ่ไป ดงันัน้จึงจะไมม่ีรายการดงักลา่วเกิดขึน้อีกในอนาคต 
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 สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 
 สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นประกอบด้วย ลกูหนีก้รมสรรพากร ภาษีหกั ณ ที่จ่าย และภาษีซือ้ไม่ถึงก าหนด โดย ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 สินทรัพย์หมนุเวียนอื่นของกลุม่บริษัทเท่ากับ 47.69 ล้านบาท 4.64 ล้านบาท และ 
42.49 ล้านบาทตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 5.29 และร้อยละ 0.47 และร้อยละ 2.03 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั  
ในปี 2558 มีการย้ายรายการบญัชีลกูหนีส้รรพากรจ านวนประมาณ 25.39 ล้านบาท และลกูหนีภ้าษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย
จ านวน 29.44 ล้านบาทจากที่จัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เนื่องจาก
ระยะเวลาที่จะได้รับช าระเกิน เกินกวา่ 1 ปี ณ 31 ธนัวาคม 2558  
 ส าหรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุม่บริษัทมีสนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นเทา่กบั 42.49 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อย
ละ 2.03 ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์หมนุเวียนอื่นที่เพิ่มขึน้จาก 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากภาษีซือ้ ภาษีซือ้ที่ยงัไม่ถึง
ก าหนดช าระ และภาษีที่กลุม่บริษัทถกูหกั ณ ท่ีจ่าย เพิ่มขึน้เนื่องจากกลุม่บริษัทมีการซือ้วสัดแุละอปุกรณ์ในการก่อสร้าง
งานวิศวกรรมค่อนข้างสงู และมีการน าเข้าชิน้สว่นส าหรับการลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ จึง
ท าให้มีรายการภาษีซือ้ โดยกลุม่บริษัทยงัไมไ่ด้รับเอกสารใบก ากบัภาษีจากลกูค้าเพื่อน าภาษีซือ้ดงักลา่วไปใช้ในการขอคืน
ภาษี จึงท าให้มีรายการภาษีซือ้และภาษีซือ้ที่ยงัไมถ่ึงก าหนดเพิ่มสงูขึน้ 
 เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนั 
 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนัเป็นเงินฝากที่ฝากไว้เป็นหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินภายในประเทศหลาย
แห่งเพื่อใช้ออกหนงัสือค า้ประกนัในการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท และค า้ประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะ
สัน้กบัธนาคาร โดยได้รับผลตอบแทนในอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 0.75 – 1.70 ตอ่ปี 
  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557, 2558 และ 2559 เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนัของกลุม่บริษัทเท่ากบั 86.05 
ล้านบาท 102.64 ล้านบาท และ  97.01 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 9.55 และร้อยละ 10.29 และร้อยละ 
4.62 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยเป็นการค า้ประกนัวงเงินของเงินกู้ยืมระยะสัน้ ได้แก่ เงินเบิกเกินบญัชีและตัว๋เงิน
จ่ายกบัหลายธนาคาร เพื่อใช้เป็นทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของกลุ่มบริษัท สว่นใหญ่เป็นที่ดิน และอาคารส านกังานในกรุงเทพมหานคร และที่ดิน
เปลา่ที่เตรียมในการใช้ก่อสร้างอาคารส านกังานในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี รองลงมาจะเป็นยานพาหนะและอปุกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้พนกังาน ส าหรับเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ส าหรับงานวิศวกรรม กลุม่บริษัทจะไม่มีการจดัซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์
ดงักลา่ว แตจ่ะเป็นการจ้างเหมาผู้ รับเหมาทัง้แรงงาน เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ในการก่อสร้างทัง้หมดเพื่อให้เกิดประโยชน์ใน
การบริหารและควบคมุต้นทนุโครงการก่อสร้างของกลุม่บริษัท 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เท่ากับ 120.96 ล้านบาท 
141.50 ล้านบาท และ  1,045.70 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 13.43 และร้อยละ 14.18 และร้อยละ 
49.85 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยกลุม่บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องในปี 2558 ถึง 2559 
เนื่องจาก กลุม่บริษัทมีการก่อสร้างอาคารส านกังานท่ีกรุงเทพมหานคร โดยเร่ิมใช้งานในเดือนมีนาคม 2559 มลูค่า 58.14 
ล้านบาท นอกจากนี ้ยงัมีการลงทุนเพื่อก่อสร้างสินทรัพย์ส าหรับธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ มูลค่า 
891.51 ล้านบาท 
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 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 
 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนของกลุม่บริษัทคือ ซอฟท์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์ของกลุม่บริษัท ซึง่กลุม่บริษัทมีนโยบายการตดั
จ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายกุารใช้งานโดยประมาณ 5 -10 ปี โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557, 
2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนเท่ากับ 0.51 ล้านบาท 0.63 ล้านบาท และ 3.37 ตามล าดบั คิดเป็น
สดัส่วน ร้อยละ 0.06 ร้อยละ 0.06 และร้อยละ 0.16 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั ซึ่งการเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 2.74 ล้าน
บาท เนื่องจากกลุม่บริษัทมีการซือ้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ด้านระบบบญัชีเข้ามาเพื่อเตรียมใช้ในการด าเนินงานของกลุม่
บริษัทซึง่คาดวา่จะเร่ิมใช้งานในชว่งไตรมาส 2 ของปี 2560 ทัง้นีภ้ายหลงัจากเร่ิมใช้งานซอฟท์แวร์ดงักลา่ว กลุม่บริษัทจะมี
คา่ใช้จ่ายในการใช้ซอฟท์แวร์ และคา่บ ารุงรักษาประมาณปีละ 0.62 ล้านบาท 
 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค านวณมาจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
ระหวา่งฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนีส้ินกบัราคาตามบญัชีของสินทรัพย์หรือหนีส้ินนัน้ ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตดั
บญัชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่บนัทึกไว้เกิดขึน้จริงและถือหกัเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการ
ค านวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557, 2558 และ 2559 กลุม่บริษัทมีสนิทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีเท่ากบั 10.39 ล้านบาท 4.93 ล้านบาท และ 3.96 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 1.15 , ร้อย
ละ 0.49 และร้อยละ 0.19 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั 

 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นประกอบด้วยภาษีถูกหกั ณ ที่จ่ายรอขอคืน และลกูหนีเ้งินค า้ประกันผลงานที่มีระยะ
เวลานานกว่า 1 ปี โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 กลุม่บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเท่ากบั 0.02 
ล้านบาท 99.70 ล้านบาท และ 53.77 ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2558 กลุม่บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้
มาก เนื่องจากมีการจดักลุม่รายการบญัชีใหม่โดยมีการน าเงินค า้ประกนัผลงานประมาณ 44.48 ล้านบาท ย้ายจากลกูหนี ้
อื่น มาเป็นสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น และย้ายลกูหนีส้รรพากร จ านวนประมาณ 25.39 ล้านบาท และลกูหนีภ้าษีหกั ณ ที่
จ่าย จ านวน 29.44 ล้านบาทจากสนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น มาเป็นสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่นเช่นกนั 
 ส าหรับสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่นของกลุม่บริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวน 53.77 ล้านบาท ลดลงจาก
สิน้ปี 2558 เป็นจ านวน 45.92 ล้านบาท โดยมาจากการลดลงของเงินค า้ประกนัผลงานท่ีมีการย้ายกลุม่เงินประกนัผลงาน
จากในสว่นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ไปอยู่ในสว่นลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น เนื่องจากสว่นใหญ่เป็นเงินค า้ประกัน
ผลงานของโครงการวิศวกรรมระบบไฟฟ้าที่มีการด าเนินการก่อสร้างและตรวจรับงานแล้วเสร็จจึงมีความน่าจะเป็นที่จะ
ได้รับคืนเงินประกนัผลงานดงักลา่วภายใน 1 ปี และ การได้รับภาษีถกูหกั ณ ที่จ่ายของปี 2554 ถึง ปี 2556 

แหล่งที่มำของเงนิทุน 
หนีส้ิน 
 หนีส้ินของกลุ่มบริษัท ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินใน
สดัสว่นประมาณร้อยละ 37-66 ของหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นสดัสว่นประมาณร้อยละ  
10 - 25 ของหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในสดัส่วนประมาณร้อยละ 1-22 
ของหนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวม ส่วนที่เหลือจะประกอบไปด้วยหนีส้ินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนกังาน และภาษีขายยงัไมถ่ึงก าหนด เป็นต้น 
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 กลุม่บริษัทมีหนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 เทา่กบั 804.58 ล้านบาท 845.11 ล้านบาท 
และ 1,843.84 ล้านบาท ตามล าดบั โดยหนีส้ินหมนุเวียนของกลุม่บริษัท ณ สิน้ปี 2557 ถึงปี 2559 เท่ากบั 779.68 ล้าน
บาท 795.95 ล้านบาท และ 1,570.71 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 86.54 ร้อยละ 79.78 และร้อยละ 
74.88  ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยสามารถอธิบายรายละเอียดรายการแหลง่ที่มาของทนุท่ีส าคญัได้ดงันี ้

 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
 ในช่วงปี 2557, 2558 และ 2559 กลุม่บริษัทมีเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน
เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง เพราะกลุม่บริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้วงเงินดงักลา่วเพิ่มขึน้เพื่อน ามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการ
ด าเนินธุรกิจที่เติบโตขึน้อย่างต่อเนื่อง โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 กลุม่บริษัทมีเงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินเท่ากับ 535.80 ล้านบาท 655.08 ล้านบาท และ  791.30 ล้านบาท 
ตามล าดบั ซึง่คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 59.47 ร้อยละ 65.66 และร้อยละ 37.72 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั 
 กลุ่มบริษัทมีการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินการโครงการงานวิศวกรรมทัง้วิศวกรรมระบบไฟฟ้า และงาน
วิศวกรรมระบบโทรคมนาคมคอ่นข้างมาก และโครงการดงักลา่วได้ทยอยสง่มอบงานและวางบิลในปี 2559 ประกอบกบัใน
กลุ่มธุรกิจบริการบริหารจัดการมีการปิดโครงการเนื่องจากครบก าหนดสญัญา กลุม่บริษัทจึงมีการช าระหนีเ้งินเบิกเกิน
บญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินส่งผลให้หนีเ้งินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบัน
การเงินลดลง แตท่ัง้นีก้ลุม่บริษัทมีการกู้ยืมเงินในลกัษณะตัว๋แลกเงินจากสถาบนัการเงินแหง่หนึง่จ านวน 100.00 ล้านบาท 
เพื่อใช้เสริมสภาพคล่องทางการเงินในการเร่ิมก่อสร้างโครงการพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ่งต่อมากลุ่ม
บริษัทได้มีการไถ่ถอนตัว๋แลกเงินดงักลา่วคืนก่อนก าหนด และด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้อยสิทธิระยะสัน้ มลูค่า 
180.00 ล้านบาท แทนในช่วงเดือนตลุาคม 2559 ดงันัน้ เมื่อพิจารณาในภาพรวมของตัว๋ระยะสัน้ ยอด ณ 31 ธันวาคม 
2559 จึงเพิ่มขึน้จาก ยอด ณ 31 ธนัวาคม 2558 

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 
 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นของกลุม่บริษัทโดยสว่นใหญ่จะเป็นเจ้าหนีก้ารค้าจากธุรกิจงานวิศวกรรม ประกอบไป
ด้วยเจ้าหนีก้ารค้าจากการซือ้วสัดุก่อสร้าง และเจ้าหนีผู้้ รับเหมาช่วง (Subcontractor) โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557, 
2558 และ 2559 กลุม่บริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเท่ากบั 224.92 ล้านบาท 114.74 ล้านบาท และ 540.48 ล้าน
บาทตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 24.97 ร้อยละ 11.50 และร้อยละ 25.77 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั  
 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นของกลุม่บริษัท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2558 เป็นจ านวน 425.74 ล้านบาท เนื่องจากเหตผุล
หลกัดงัต่อไปนี ้เจ้าหนีก้ารค้าเพิ่ม 212.43 ล้านบาท เนื่องจากเจ้าหนีใ้นธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ 
197.10 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีใ้นธุรกิจบริการงานวิศวกรรม , เจ้าหนีอ้ื่นเพิ่ม 98.08 ล้านบาท 
เนื่องจากเจ้าหนีท้รัสต์รีซีทซึ่งเกิดขึน้จากการน าเข้าวสัดขุองสินทรัพย์ของธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ , 
ต้นทุนค้างจ่ายโครงการพลงังานเพิ่ม 63.29 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้รับใบอนุญาตเร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ เชิง
พาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) ระหวา่งวนัท่ี 29-30 ธนัวาคม 2559 จึงบนัทกึต้นทนุค้างจ่ายของเนือ้งาน
ก่อสร้างที่เก่ียวข้องโดยตรงกบัใบอนญุาตเร่ิมจ่ายไฟฟ้า โดยยอดดงักลา่วจะท าการตรวจรับงาน และช าระในปี 2560 , เงิน
มดัจ ารับล่วงหน้าเพิ่ม 42.22 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจบริการงานวิศวกรรม 25.95 ล้านบาท และธุรกิจบริการบริหาร
จดัการ 16.27 ล้านบาท โดยปี 2558 มีโครงการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าจบโครงการหลายโครงการ และ โครงงานธุรกิจ
บริการบริหารจัดการ สิน้สุดระยะเวลาของสญัญา ท าให้ยอดเงินมดัจ ารับล่วงหน้าที่ทยอยตดัตามการวางบิล มีมูลค่า
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คงเหลือน้อย เมื่อเทียบกับ ปี 2559 ที่ทัง้โครงการในธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจบริการบริหารจัดการ เร่ิมต้น
โครงการใหม ่ท าให้ยอดเงินมดัจ ารับลว่งหน้าเพิ่มสงูขึน้ 
 หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 
 หนีส้ินหมุนเวียนอื่นของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย ภาษีขายที่ยังไม่ถึงก าหนด ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย เจ้าหนี ้
กรมสรรพากร ภาษีหกั ณ ที่จ่ายเงินเดือนพนกังาน โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 กลุม่บริษัทมีหนีส้ิน
หมนุเวียนอื่นเทา่กบั 11.83 ล้านบาท 17.26 ล้านบาท และ 15.10 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ1.31 ร้อยละ 
1.73 และร้อยละ 0.72 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั  
 หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 
 หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน เป็นหนีส้ินภายใต้สญัญาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการด าเนินงานภายในของกลุ่ม
บริษัท อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในด้านสดัสว่นต่อสินทรัพย์รวมแล้ว พบวา่รายการสินทรัพย์ดงักลา่วไม่มีนยัส าคญัต่อ
การวิเคราะห์แหล่งที่มาของทุนของกลุ่มบริษัท โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ิน
ภายใต้สญัญาเช่าการเงินเทา่กบั 10.96 ล้านบาท 12.36 ล้านบาท และ 8.39 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
1.22 ร้อยละ 1.24 และร้อยละ 0.40 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั  
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 รายการเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินดงักลา่วเป็นการกู้ยืมจากธนาคาร เพื่อมาใช้สร้างอาคารส านกังานที่
กรุงเทพมหานคร โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
เทา่กบั 15.39 ล้านบาท 36.17 ล้านบาท และ 468.75 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 1.71 ร้อยละ 3.63 และ
ร้อยละ 22.35 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั 
 ส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของกลุม่บริษัทเพิ่มขึน้ เนื่องจากกู้ยืมมาเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคาร
ส านกังานแหง่ใหมท่ี่กรุงเทพยอดซึง่ได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดด าเนินการในช่วงต้นปี 2559 โดยเงินกู้ยืมระยะ
ยาวดงักลา่วจะมีการช าระภายหลงัการก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2559 เป็นระยะเวลา 7 ปี ยอดเงินกู้  42.92 ล้านบาท  
 ทัง้นี ้ในเดือนพฤศจิกายน 2559 กลุม่บริษัทมีการขอสนบัสนุนวงเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ่ง 
เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 740.50 ล้านบาท เพื่อลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ ยอดเงิน
กู้ยืม ณ 31 ธันวาคม 2559 คือ 421.60 ล้านบาท นอกจากนีม้ี เงินกู้ ระยะยาวเพื่อจ่ายเบีย้ค า้วงเงินสินเช่ืออีก 4.23 ล้าน
บาท 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเป็นการประมาณการคา่ชดเชยผลประโยชน์ของพนกังานเมือ่เกษียณอายงุาน ซึง่
เร่ิมมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในแง่สดัส่วนต่อสินทรัพย์รวมแล้ว 
พบว่ารายการสินทรัพย์ดงักลา่วไม่มีนยัส าคญัตอ่การวิเคราะห์แหลง่ที่มาของทนุของกลุม่บริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557, 2558 และ 2559 กลุม่บริษัทมีภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเท่ากบั 5.55 ล้านบาท 8.99 ล้านบาท และ 12.51 
ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.62 ร้อยละ 0.90 และร้อยละ 0.60 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั  

ประมาณการต้นทนุการรือ้ถอน 
 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน กลุ่มบริษัทมีหน้าที่ต้องรือ้ถอนสิ่งปลกูสร้างที่
ตัง้อยู่บนที่ดิน ณ วนัสิน้สดุสญัญา ดงันัน้กลุม่บริษัทได้ประมาณการต้นทุนการรือ้ถอนเก่ียวข้องกบัการรือ้ถอนโรงไฟฟ้า
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พลงังานแสงอาทิตย์ซึ่งตัง้อยู่บนที่ดินเช่าจากสหกรณ์ที่ร่วมโครงการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ประมาณการต้นทุน  
คา่รือ้ถอน  7.07  ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 กลุม่บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 เท่ากบั 96.31 ล้านบาท 152.61 
ล้านบาท และ 253.87 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 10.69 ร้อยละ 15.29 และร้อยละ 12.10 ของสินทรัพย์
รวม ตามล าดับ โดยส่วนของผู้ ถือหุ้นที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากการที่กลุ่มบริษัทมีก าไรสทุธิเติบโตอย่าง
ตอ่เนื่องในช่วงปี 2557, 2558 และ 2559 และนอกจากนี ้กลุม่บริษัทยงัได้มีการเพิ่มทนุในระหวา่งปีเพื่อปรับโครงสร้างกลุม่
บริษัท และน าเงินไปขยายธุรกิจที่เติบโตขึน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 ในปี 2558 บริษัทฯ มีการลดทนุ 1 ครัง้และเพิ่มทนุ 2 ครัง้ โดยลดทนุเมื่อวนัที่ 21 พฤษภาคม 2558 จ านวน 7.00 
ล้านบาท จากเดิม 131.00 ล้านบาท  เป็น 124.00 ล้านบาท และเพิ่มทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว จ านวน 11.00 ล้าน
บาท จากเดิม 124.00 ล้านบาท  เป็น 135.00 ล้านบาท แล้วเสร็จเมื่อวนัที่ 26 พฤษภาคม 2558 ซึ่งการลดและเพิ่มทุน
ดงักล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 และมีการเพิ่มทุนครัง้ที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 
จ านวน 45.00 ล้านบาท จากเดิม 135.00 ล้านบาท  เป็น 180.00 ล้านบาท ซึง่เป็นไปตามมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้
ที่ 5/2558 เมื่อวนัท่ี 15 กนัยายน 2558 ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีทนุช าระแล้วทัง้สิน้จ านวน 140.00 ล้าน
บาท 
 ส าหรับปี 2559 บริษัทฯ มีการลดทุนจดทะเบียน 1 ครัง้ เมื่อวนัที่ 24 มิถนุายน 2559 จากทนุจดทะเบียน 180.00 
ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบียน 140.00 ล้านบาท และมีการเพิ่มทนุจดทะเบียน 1 ครัง้ เมื่อวนัที่ 30 มิถนุายน 2559 จากทนุ
จดทะเบียน 140.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 280.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2559 เมื่อวนัที่ 17 มิถนุายน 2559 โดย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจ านวน 280.00 ล้านบาท 
และทนุท่ีออกและช าระแล้วจ านวน 210.00 ล้านบาท 

ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงนิทุน 

 กลุม่บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (D/E ratio) โดยจะค านวณจากหนีส้นิรวมหารด้วยสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม โดย ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557, 2558 และ 2559 เทา่กบั 8.35 เทา่ 5.54 เท่า และ 7.26 เท่า ตามล าดบั และอตัราสว่นหนีส้นิที่มี
ภาระดอกเบีย้ตอ่ทนุ (Interest bearing debt to equity ratio) เทา่กบั 5.84 เทา่ 4.61 เทา่ และ 5.00 เทา่ ตามล าดบั 
 โดยกลุ่มบริษัทมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนและอตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทุนที่สงู เนื่องจาก ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 96.31 ล้านบาท 152.61 ล้านบาท และ 253.87 
ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 กลุม่บริษัทมีก าไร(ขาดทนุ)สะสมเป็นจ านวนเทา่กบั 
(54.29) ล้านบาท  5.91 ล้านบาท และ 35.59 ล้านบาท ตามล าดับ ประกอบกับกลุ่มบริ ษัทมีการใช้เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557, 2558 และ 2559 เป็นจ านวนมากซึง่เท่ากบั 
535.80 ล้านบาท 655.08 ล้านบาท และ 791.30 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่เป็นลกัษณะปกติของการประกอบธุรกิจแบบงาน
โครงการ จึงสง่ผลให้กลุม่บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุและอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ทนุท่ีสงู 

 



 

บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

 

สว่นที่ 3  หน้า 29 
 
 

กำรวิเครำะห์สภำพคล่อง 
อัตรำส่วนสภำพคล่องและวงจรเงนิสด 
 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2557, 2558 และ 2559 เท่ากับ 0.88 เท่า 0.81 เท่า และ 0.57 เท่า 
ตามล าดบั โดยในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกบัปี 2557 ส าหรับปี 2559 กลุ่ม
บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึน้จากลกูหนี ้
การค้าและลกูหนีอ้ื่น  226.72 ล้านบาท ในขณะที่หนีส้ินหมุนเวียนที่เพิ่มขึน้จากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  136.22 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น  425.74 ล้านบาท และเพิ่มขึน้จาก
สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 216.60 ล้านบาท สง่ผลให้อตัราสว่นสภาพ
ส าหรับอตัราส่วนสภาพคลอ่งของกลุม่บริษัทลดลง เหตผุลที่ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้อย่าง
มาก เกิดจากการจดัประเภทเงินกู้ยมืระยะยาวเป็นหนีส้นิหมนุเวียน ซึง่บริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ของกลุม่กิจการไมส่ามารถด ารง
สดัส่วนทางการเงินตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาเงินกู้ ยืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ซึ่งจะท าให้ธนาคารมีสิทธ์ิ
เรียกช าระเงินกู้ยมืทัง้จ านวนในทนัที อยา่งไรก็ตาม ธนาคารได้ออกจดหมายเพื่อยนืยนัวา่ธนาคารจะยงัไมใ่ช้สทิธิในเหตผิุด
นดัสญัญาดงักลา่วตอ่บริษัทยอ่ยแล้ว เมื่อวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2560 
 นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทมีอตัราส่วนสภาพคลอ่งหมุนเร็วในปี 2557, 2558 และ 2559 เท่ากับ 0.66 เท่า 0.76 เท่า 
และ 0.52 เท่า ตามล าดบั โดยอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วของกลุ่มบริษัทในปี 2558 เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับสิน้ปี 2557 
เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีเงินสดและส่วนของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนัที่ถึงก าหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปีเพิ่มขึน้
มากเมื่อเทียบกบัปี 2557 และอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วปี 2559 ลดลงจากสิน้ปี 2558 เนื่องจากกลุม่บริษัทมีเจ้าหนี ้
การค้า เจ้าหนีอ้ื่น และหุ้ นกู้ ด้อยสิทธิ ซึ่งเป็นหนีส้ินที่เพิ่มขึน้จากการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
 ทัง้นีใ้นปี 2557, 2558 และ 2559 กลุม่บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งและอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วต ่ากวา่ 1 
เท่ามาตลอด โดยมีสาเหตุมาจากการที่กลุ่มบริษัทมีการใช้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบัน
การเงินเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจเป็นจ านวนมากและมีเจ้าหนีก้ารค้าที่สงู อย่างไรก็ตามที่ผ่านมากลุ่มบริษัทยงัไม่เคย
ประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากสามารถจดัหาแหลง่เงินทนุจากการกู้ยืมสถาบนัการเงินซึ่งมีความเข้าใจใน
ลกัษณะการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทเป็นอยา่งดี จึงให้การสนบัสนนุอยา่งตอ่เนื่องมาโดยตลอด อีกทัง้กลุม่บริษัทยงัมี
การบริหารจดัการเงินสดได้อยา่งมีประสิทธิภาพจึงท าให้ที่ผา่นมากลุม่บริษัทไมเ่คยมีปัญหาด้านสภาพคลอ่งจนท าให้การ
ประกอบธุรกิจต้องหยดุชะงกัแตอ่ยา่งใด 
 หากพิจารณาสภาพคลอ่งจากวงจรเงินสด (Cash Cycle) ส าหรับปี 2557, 2558 และ 2559 ของกลุ่มบริษัท ซึ่งมี
ระยะเวลาเท่ากบั 74.40 วนั 63.77 วนั และ 41.05 วนั ตามล าดบั  โดยวงจรเงินสดในปี 2558 ท่ีมีคา่ลดลงเมื่อเทียบกบัปี 
2557 เนื่องจากว่ากลุม่บริษัทมีระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉลีย่ที่สัน้ลงแสดงถึงความสามารถในการเรียกช าระหนีข้องกลุม่
บริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เนื่องจากมีลกูหนีค้ า้ประกนัผลงานลดลงมากในช่วงเวลาดงักลา่ว และวงจรเงินสดในปี 
2559 ท่ีลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2558 จากการที่มีระยะเวลาการช าระหนีเ้พิ่มขึน้มากเนื่องจากโครงสร้างหนีส้ินในช่วง
ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ 
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ตารางแสดงอตัราสว่นสภาพคลอ่งที่ส าคญัของกลุม่บริษัท ณ สิน้ปี 2557, 2558 และ 2559 

อัตรำส่วนสภำพคล่องที่ส ำคัญ หน่วย 
งบกำรเงนิรวม 

2557 2558 2559 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  (เทา่)  0.88   0.81 0.57 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่)  0.66   0.76 0.52 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย  (วนั)  27.97   14.98  12.39 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย  (วนั)  116.20   94.00  126.89 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย  (วนั)  69.77   45.22  98.22 
วงจรเงินสด (Cash Cycle)  (วนั)  74.40   63.77  41.05 

 
สภำพคล่องกระแสเงนิสด 

ตารางแสดงงบกระแสเงินสดของปี 2557,2558 และ 2559 
งบกระแสเงนิสด  
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

งบกำรเงนิรวม 
2557 2558 2559 

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน  (64.16)  14.31 55.86 
กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ  (106.50)  (96.57) (724.02) 
กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 159.26 163.52 643.20 

กระแสเงนิสดสุทธิเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (11.40)  81.26 (24.96) 

 
 ในปี 2557 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิลดลงเป็นจ านวนเท่ากับ (11.40) ล้านบาท เป็นผลมาจากการที่กลุ่ม
บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงานเท่ากับ (64.16) ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการที่กลุ่มบริษัทมี
ยอดลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้เป็นหลกั โดยเพิ่มขึน้เท่ากบั (152.27) ล้านบาท ประกอบกบักลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิ (ใช้
ไปใน) กิจกรรมลงทุนท่ากับ (106.50) ล้านบาท เนื่องจากในปี 2557 กลุ่มบริษัทมีการน าเงินฝากไปเป็นหลกัทรัพย์ค า้
ประกนัเพิ่มขึน้เท่ากบั (39.60) ล้านบาท มีเงินลงทนุชัว่คราวเพิ่มขึน้ (34.36) ล้านบาท และมีการลงทนุในสินทรัพย์ถาวร
เพิ่มขึน้เทา่กบั (22.47) ล้านบาท อย่างไรก็ตามกลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินเท่ากบั 159.26 
ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินสดจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินที่เพิ่มมากขึน้ ท าให้ในปี 2557 กลุ่ม
บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิลดลงเป็นจ านวน (11.40) ล้านบาท 
 และในปี 2558 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้เท่ากบั 81.26 ล้านบาท เป็นผลมาจากกลุม่บริษัทมีกระแส
เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานเท่ากับ 14.31 ล้านบาท โดยเป็นครัง้แรกในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาที่กลุ่มบริษัทมี
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน ซึ่งเป็นผลมาจากในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้มากเมื่อเทียบกับปี 
2557 ประกอบกบักลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินเป็นจ านวน 163.52 ล้านบาท ซึ่งมากกว่า
กระแสเงินสดที่กลุ่มบริษัท (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุนเป็นจ านวนเท่ากับ (96.57) ล้านบาท จึงส่งผลให้ในปี 2558 กลุ่ม
บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้ 
 ส าหรับกระแสเงินสดสทุธิของกลุม่บริษัทในปี 2559 มีกระแสเงินสดสทุธิลดลง (24.96) ล้านบาท เป็นผลมาจาก
กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงานเทา่กบั (55.86) ล้านบาท ซึง่มีสาเหตมุาจากมีลกูหนีก้ารค้า
และลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2558 เป็นจ านวน (220.85) ล้านบาท ประกอบกบับริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมลงทนุจากการลงทนุก่อสร้างโครงการพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์และการก่อสร้างอาคารส านกังาน
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แหง่ใหมท่ีก่รุงเทพฯ จ านวนประมาณ (721.21) ล้านบาท  ถึงแม้กลุม่บริษัทจะมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหา
เงินจากการเพิม่ทนุจ านวน 70.00 ล้านบาท แตย่งัคงท าให้กระแสเงินสดสทุธิในปี 2559 ลดลง 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
 กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงานของกลุม่บริษัทในปี 2557, 2558 และ 2559 เท่ากบั (64.16) ล้านบาท 
14.31 ล้านบาท และ 55.86 ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2557 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสด (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน
เท่ากบั (64.16) ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้มากเป็นจ านวนเท่ากบั 152.27 ล้าน
บาท จึงสง่ผลให้ในปี 2557 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสด (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงานเพิ่มมากขึน้ 
 สว่นในปี 2558 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานเทา่กบั 14.31 ล้านบาท เนื่องจากกลุม่
บริษัทมีก าไรก่อนภาษีเงินได้เทา่กบั 79.60 ล้านบาท เพิ่มขึน้มากจากปี 2557 ที่มีก าไรก่อนภาษีเทา่กบั 23.59 ล้านบาท  
เป็นจ านวน 56.01 ล้านบาท  
 ส าหรับปี 2559 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสด (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงานเท่ากับ 55.86 ล้านบาท จากการที่กลุ่ม
บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2558 เป็นจ านวนสงูเท่ากบั (220.85) ล้านบาท ตามล าดบั สาเหตทุี่ลกูหนีก้ารค้า
เพิ่มขึน้เนื่องจากโดยสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของลกูหนีค้่าก่อสร้างตามสญัญา 91.32 ล้านบาท ซึง่เกิดจากการรับรู้
รายได้ในช่วงสิน้ปี 2559 แต่ยงัไม่ถึงก าหนดวางบิล การเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารค้า 58.10 ล้านบาท การเพิ่มขึน้ของลกูหนี ้
เงินค า้ประกันผลงาน 37.33 ล้านบาท เป็นการจัดประเภทจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นมาเป็นลกูหนีอ้ื่ น เนื่องจากสว่น
ใหญ่เป็นเงินค า้ประกนัผลงานของโครงการวิศวกรรมระบบไฟฟา้ที่มีการด าเนินการก่อสร้างและตรวจรับงานแล้วเสร็จจึงมี
ความน่าจะเป็นที่จะได้รับคืนเงินภายใน 1 ปี การเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 29.88 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากการ
จ่ายลว่งหน้าของธุรกิจเดิม และการบนัทกึสนิทรัพย์รอตดัจ่ายของธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ 

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน 
 กระแสเงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุนของกลุม่บริษัทในปี 2557, 2558 และ 2559 เท่ากับ (106.50) ล้าน
บาท (96.57) ล้านบาท และ (724.02) ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2557 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมลงทนุเพิ่มขึน้มาก ซึ่งเท่ากบั (106.50) ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีกลุม่บริษัทมีการน าเงินฝากธนาคารไปใช้
เป็นหลกัค า้ประกนัเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้เป็นจ านวนเทา่กบั 39.60 ล้านบาท และมีเงินลงทนุชัว่คราว
เพิ่มขึน้จ านวนเทา่กบั 34.36 ล้านบาท เนื่องจากกลุม่บริษัทได้รับอนมุตัิวงเงินเพิ่มขึน้จึงจ าเป็นต้องใช้เงินฝากธนาคารเพื่อ
เป็นหลกัค า้ประกนัเงินกู้ยืมระยะสัน้ อีกทัง้กลุม่บริษัทมีเงินสดจ่ายเพื่อซือ้ที่ดิน อาคาร อปุกรณ์อีกจ านวน 22.47 ล้านบาท 
โดยบางสว่นน าไปใช้ปรับปรุงอาคารส านกังานที่จงัหวดั สรุาษฎร์ธานี จึงสง่ผลให้ในปี 2557 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสด
สทุธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุเทา่กบั (106.50) ล้านบาท 
 สว่นในปี 2558 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2557 เนื่องจากกลุม่
บริษัทได้รับเงินสดจากการได้รับช าระคืนเงินกู้ยืมกรรมการเป็นจ านวน 74.99 ล้านบาท และเงินสดรับจากการจ าหน่าย
ที่ดินและอาคารส านกังานท่ีจงัหวดัสรุาษฏร์ธานีเป็นจ านวน 43.86 ล้านบาท ท าให้มีกระแสเงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรม
ลงทนุเทา่กบั (96.57) ล้านบาท 
 ในปี 2559 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสด (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุเท่ากบั (724.02) ล้านบาท จากการที่กลุม่บริษัทมี
เงินสดจ่ายจากการซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ ซึ่งสว่นใหญ่เป็นเงินสดจ่ายจากการก่อสร้างอาคารส านกังานที่กรุงเทพฯ 
และการก่อสร้างโครงการก่อสร้างพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ จึงสง่ผลให้กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิ (ใช้
ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 
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กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ 
 กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุ่มบริษัทในปี 2557, 2558 และ 2559 เท่ากบั 159.26 ล้าน
บาท 163.52 ล้านบาท และ 643.20 ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2557 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรม
จดัหาเงินเท่ากบั 159.26 ล้านบาท เนื่องจากกลุม่บริษัทมีการเบิกเงินเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน
เป็นหลกั ซึง่เทา่กบั 154.75 ล้านบาท  
 สว่นในปี 2558 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินเป็นจ านวนเทา่กบั 163.52 ล้านบาท  
โดยเป็นเงินสดที่ได้รับจากการใช้เงินเบิกเงินเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเท่ากบั 121.02 ล้านบาท 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20.77 ล้านบาท เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั 16.00 ล้านบาท และเงินสดรับ
จากการเพิ่มทนุของ ETEM และ TSDM 14.00 ล้านบาท 
 ส าหรับปี 2559 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินเท่ากับ 643.20 ล้านบาท จากการที่
กลุ่มบริษัทมีเงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 70.00 ล้านบาท เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้
เพิ่มขึน้ 140.34 ล้านบาท และจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้จ านวน 432.58 ล้านบาท  
 
ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อำจมีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินในอนำคต กำรเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ำงธุรกิจ , ฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนจำกกำรลงทุนโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน ส ำหรับสหกรณ์ภำคกำรเกษตร 
 เดิมกลุม่บริษัทประกอบธุรกิจบริการบริหารจดัการและธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ซึง่มีลกัษณะเป็นงานโครงการท่ีมี
การรับรู้รายได้ตามที่ก าหนดเวลาที่ระบใุนสญัญาหรือรับรู้ตามขัน้ความส าเร็จของาน สง่ผลให้กลุม่บริษัทมีลกัษณะรายได้
ที่ไม่สม ่าเสมอในแต่ละช่วงเวลาและต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจ านวนมากในการประกอบธุรกิจ ต่อมา กลุ่มบริษัทได้เร่ิม
ประกอบธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ โดยในเดือนเมษายน 2559 กลุม่บริษัทได้รับการประกาศให้เป็น
ผู้สนบัสนนุโครงการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินกบัสหกรณ์ 4 แหง่ส าหรับก าลงัการผลติไฟฟ้า
รวมทัง้สิน้ 16.47 เมกะวตัต์ ซึ่ง ณ 30 ธันวาคม 2559 โครงการโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ทัง้ 4 โครงการ ของกลุม่
บริษัทได้เร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) แล้ว โดยจะมีระยะเวลาขายไฟตาม
สญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาคเป็นระยะเวลา 25 ปี  
 การลงทนุในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ดงักลา่วมีมลูค่ารวมไมเ่กิน 988.20 ล้านบาท กลุม่บริษัท
ได้ใช้แหลง่เงินทุนจากการกู้ยืมสถาบนัการเงินเป็นหลกัโดยมีการท าสญัญากู้ยืมกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ่งในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2559 วงเงินรวมไมเ่กิน 740.50 ล้านบาท ส าหรับเงินลงทนุสว่นท่ีเหลอืกลุม่บริษัทได้จดัหาเงินจากการเพิ่มทนุ 
จดทะเบียนที่ออกและช าระแล้ว 70.00 ล้านบาทในเดือนมิถุนายน 2559 และมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ
จ านวน 180.00 ล้านบาทในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทมี
สินทรัพย์เพิ่มขึน้จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์และมีภาระหนีส้ินระยะยาวเพิ่ มขึน้จากการขอสนบัสนุน
สินเช่ือจากสถาบนัการเงิน รวมทัง้มีรายได้และค่าใช้จ่ายตามสญัญาที่เก่ียวข้องต่างๆ เพิ่มขึน้ในแต่ละปี ซึ่งจะสง่ผลให้
โครงสร้างรายได้และคา่ใช้จ่ายของกลุม่บริษัทมีการเปลีย่นแปลงไปจากในอดีตที่ผา่นมา  
นอกจากนี ้การท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคเป็นระยะเวลา 25 ปี ยงัสง่ผลให้โครงสร้างรายได้ของกลุม่
บริษัทมีการเปลีย่นแปลงจากการมีรายได้ที่ไมส่ม ่าเสมอจากการให้บริการในลกัษณะของงานโครงการเพียงอยา่งเดียว มา
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สูก่ารมีรายได้สว่นหนึง่ที่เป็นรายได้ระยะยาวแบบสม ่าเสมอ (Recurring Income) นบัตัง้แตปี่ 2560 เป็นต้นไป ซึง่จะสง่ผล
ให้กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากการขายไฟฟา้ที่สม ่าเสมอเพิ่มขึน้ด้วยเช่นกนั  

กำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนเป็นครัง้แรก 
ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัแก่ประชาชนเป็นครัง้แรกในครัง้นีจ้ านวนหุ้นของบริษัทฯ จะเพิ่มขึน้อีก 140.00 ล้านหุ้น
จาก 420.00 ล้านหุ้น รวมเป็น 560.00 ล้านหุ้น (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) หรือคิดเป็นการลดลงของสว่นแบ่งก าไร
ตอ่หุ้น (Earning Per Share Dilution) และสทิธิในการออกเสยีงของผู้ ถือหุ้น (Control Dilution) ร้อยละ 25.00  ซึง่จะสง่ผล
ให้อตัราก าไรตอ่หุ้นของบริษัทฯ ในอนาคตลดลงจาก 0.05 บาท/หุ้น เป็น 0.04 บาท/หุ้น ดงันัน้ หากกลุม่บริษัทไมส่ามารถ
ประกอบธุรกิจให้มีผลก าไรเพิ่มขึน้เพียงพอที่จะรองรับจ านวนหุ้ นที่เพิ่มขึน้ดังกล่าว จะส่งผลให้อัตราส่วนต่างๆ ที่
เปรียบเทียบกบัสว่นของผู้ ถือหุ้นหรือจ านวนหุ้นของบริษัทอาจจะลดลงในอตัราร้อยละ 25.00 เนื่องจากจ านวนหุ้นท่ีใช้เป็น
ฐานในการค านวณเพิ่มขึน้ (Dilution Effect) เช่นก าไรสทุธิต่อหุ้น (Earnings per share) อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผู้
ถือหุ้น (Return on Equity) เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม กลุม่บริษัทยงัมีงานที่ยงัไม่ได้สง่มอบ (Backlog) ของโครงการทัง้งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและ
ระบบโทรคมนาคมคงค้างอยู่ประกอบกับมีสญัญางานให้บริการบริหารจัดการให้กับหน่วยงานรัฐบาลที่มีความมั่นคง 
นอกจากนีก้ลุม่บริษัทคาดวา่ในระยะยาวกลุม่บริษัทจะได้รับผลดีจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยเงินท่ีได้
จะน าไปใช้ในการหมนุเวียนส าหรับงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมเป็นหลกั ซึ่งจะสง่ผลให้กลุม่บริษัทมี
การพึ่งพิงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง ท าให้กลุ่มบริษัทมีต้นทนุทางการเงิน
ลดลงสง่ผลให้ก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ในอนาคตเพื่อชดเชยกบัผลกระทบจากจ านวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้ดงักลา่ว 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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การรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1 นายพงศ์ศกัติฐ์ เสมสนัต์ 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระ 

65 - ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ (NIDA) 
 

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 
- ประวตัิการอบรม 

Director Accreditation 
Program รุ่น 79/2009 
Director Certification 
Program รุ่น 122/2009 
Audit Committee  
Program รุ่น 22/2008 

- - 2558 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 

2558 – ปัจจบุนั 
 
 

2557 – ปัจจบุนั 
 

 
2550 – 2557 

ประธานกรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 
 
 
 
 
 
สมาชิกสภาขบัเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ 
 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงวฒันธรรม 
 
ประธานกรรมการบริหาร/ 
รักษาการผู้อ านวยการใหญ่ 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
 
 
 
 
ส านกังานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฏร 
 
กระทรวงวฒันธรรม 
 
 
บมจ. ทา่อากาศยานไทย 

ธุรกิจบริการบริหารการจดัการ
บคุลากรและระบบงานธุรกิจ 
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
ระบบไฟฟา้และระบบ
โทรคมนาคม รวมถึงธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ 
 
หน่วยงานราชการ 
 
 
หน่วยงานราชการ 
 
 
ธุรกิจทา่อากาศยานของไทย 



 

บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

เอกสารแนบ 1 หน้า 2 
 

ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2 พล.อ.อ. บรีุรัตน์ รัตนวานิช 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

- กรรมการอิสระ 

68 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนนายเรืออากาศ 
กองทพัอากาศ 
 

- ประวตัิการฝึกอบรม 
Director Accreditation 
Program รุ่น 26/2004 
Director Certification 
Program รุ่น 122/2009 
 

- - 2558 – ปัจจบุนั 
 
 
 

 
 
 
 
2557 – ปัจจบุนั 

 
 

2552 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริษัท/ 
กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 
 
 
 
 
 
กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 
 
ประธานกรรมการ/ 
กรรมการอิสระ 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
 
 
 
 
บมจ. ออริจิน้ พร็อพเพอร์
ตี ้ 
 
 
บมจ. สาลี่อตุสาหกรรม 

ธุรกิจบริการบริหารการจดัการ
บคุลากรและระบบงานธุรกิจ 
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
ระบบไฟฟา้และระบบ
โทรคมนาคม รวมถึงธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ 
 
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์
ประเภทคอนโดมิเนียม 
 
รับจ้างผลิตชิน้สว่นพลาสติก
โดยการขึน้รูป 
 

3 นางสาวเปรมวดี ฟองศิริ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 

56 - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยับรูพา 

 
- ปริญญาโทสาขา Master 

business administration 
(FINANCE) : TEXAS WOMAN’S 
UNIVERSITY, USA. 

 
- ปริญญาตรี บญัชี  TEXAS 

- - 2558 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 

2551 – ปัจจบุนั 

กรรมการบริษัท/ 
กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 
 
 
 
 
 
กรรมการ 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
 
 
 
 
บจก. ออดิท ไวส์ 

ธุรกิจบริการบริหารการจดัการ
บคุลากรและระบบงานธุรกิจ 
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
ระบบไฟฟา้และระบบ
โทรคมนาคม รวมถึงธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ 
 
บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้



 

บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

เอกสารแนบ 1 หน้า 3 
 

ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

WOMAN’S UNIVERSITY,USA. 

ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

- ประวตัิการฝึกอบรม 
Director Accreditation 
Program รุ่น 116/2015 
 

 ค าแนะน าเก่ียวกบัการบญัชี 
การตรวจสอบ และรับรอง
บญัชี 

4 นายศิริเดช ค าสพุรหม 
- กรรมการบริษัท 
- ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

- กรรมการอิสระ 

43 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 

- ปริญญาโท Information 
System  Griffith University 
 

- ปริญญาตรี บญัช ี
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 
 

- ประวตัิการฝึกอบรม 
Director Accreditation 
Program รุ่น 122/2015 
Risk Management Program 
รุ่น  22/2015 

 

- - 2558 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 

2543 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2555 - 2556 

กรรมการบริษัท/ 
กรรมการอิสระ 
 
 
 
 
 
 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ 
ผู้อ านวยการหลกัสตูรบญัช-ี
มหาบณัฑิต 
 
ที่ปรึกษาระบบบญัชี และ
การบริหารความเสี่ยง 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย์ 
 
 
บมจ. สายการบินนกแอร์ 

ธุรกิจบริการบริหารการจดัการ
บคุลากรและระบบงานธุรกิจ 
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
ระบบไฟฟา้และระบบ
โทรคมนาคม รวมถึงธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ 
 
สถาบนัอดุมศกึษา 
 
 
 
สายการบินพาณิชย์ 
 
 



 

บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

เอกสารแนบ 1 หน้า 4 
 

ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

5 นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ 
- กรรมการบริษัท 
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

42 - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 

 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 
- ประวตัิการฝึกอบรม 

Director Accreditation 
Program รุ่น 109/2014 
Director Certification 
Program รุ่น 206/2015 
Audit Committee  
Program  รุ่น 15/2014 
Risk Management Program  
รุ่น 5/2014 
Role of Compensation 
Committee รุ่น 18/2014 

35.44 น้องชายของ
นางสาววราลี 
เลขวรนนัท์ 

2540 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 

2558 – ปัจจบุนั 
 
 

2558 – ปัจจบุนั 
 
 

2550 – ปัจจบุนั 

กรรมการบริษัท/ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
 
 
 
 
บจก. อีทีอี เมเนจเมนท์ 
 
 
บจก. ไทย สปีดี ้เมเนจ
เมนท์ 
 
บจก. วรนนัท์ โฮลดิง้ 
จ ากดั 
 

ธุรกิจบริการบริหารการจดัการ
บคุลากรและระบบงานธุรกิจ 
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
ระบบไฟฟา้และระบบ
โทรคมนาคม รวมถึงธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ 
 
ให้บริการบริหารจดัการ
บคุลากรและระบบงานธุรกิจ 
 
ให้บริการรถเชา่พร้อมพนกังาน
ขบัรถ 
 
ลงทนุในกิจการอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

เอกสารแนบ 1 หน้า 5 
 

ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

6 นายสขุมุ โพธิสวสัดิ ์
- กรรมการบริษัท 
- รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสายงานบริหาร
องค์กร 

- ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสายงานบญัชีและ
การเงิน 

54 - ปริญญาโท บญัช ี
University of Colorado 
Boulder 

 
- ปริญญาตรี บญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

- ประวตัิการฝึกอบรม 
Director Accreditation 
Program รุ่น 90/2011 
Risk Management Program  
รุ่น 6/2015 
 

- - 2558 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 

2556 – ปัจจบุนั 
 
 

2554 – ปัจจบุนั 
 
 

2555 – ปัจจบุนั 
 
 

2556 – 2557 
 

กรรมการบริษัท/ 
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร/ผู้ชว่ยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
บญัชีและการเงิน 
 
 
 
กรรมการผู้จดัการ 
 
 
ที่ปรึกษาอาวโุสทางบญัช ี
 
 
กรรมการผู้จดัการ 
 
 
ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 
 
 
 
 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
 
 
 
 
บจก. เอสเค ออดิท 
 
 
บจก. ทีเอ็น เมตลัเวิร์ค 
 
 
บจก. เมส อิเล็คทริค 
 
 
บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชัน่ 
 

ธุรกิจบริการบริหารการจดัการ
บคุลากรและระบบงานธุรกิจ 
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
ระบบไฟฟา้และระบบ
โทรคมนาคม รวมถึงธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ 
 
บริการเก่ียวกบับญัชีและภาษี 
รับตรวจสอบบญัช ี
 
ผลิตและน าเข้าสินค้า
อตุสาหกรรม 
 
รับเหมาประมลูงานก่อสร้าง 
ยื่นซองประมลูราคา 
 
ขายอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 



 

บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

เอกสารแนบ 1 หน้า 6 
 

ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

7 นายชานนท์ พฤกประสงค์ 
- กรรมการบริษัท 
- ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร สายงานพฒันา
ธุรกิจ 

43 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 
 
- ประวตัิการฝึกอบรม 

Director Accreditation 
Program รุ่น SEC/2014 
Director Certification 
Program รุ่น 193/2014 
Audit Committee  
Program รุ่น 15/2014 
 

1.03 - 2540 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 

2558 – ปัจจบุนั 
 
 

2558 – ปัจจบุนั 

กรรมการบริษัท/ 
ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 
 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
 
 
 
 
บจก. อีทีอี เมเนจเมนท์ 
 
 
บจก. ไทย สปีดี ้เมเนจ
เมนท์ 
 

ธุรกิจบริการบริหารการจดัการ
บคุลากรและระบบงานธุรกิจ 
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
ระบบไฟฟา้และระบบ
โทรคมนาคม รวมถึงธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ 
 
ให้บริการบริหารจดัการ
บคุลากรและระบบงานธุรกิจ 
 
ให้บริการรถเชา่พร้อมพนกังาน
ขบัรถ 

8 นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงั
กรู 
- กรรมการบริษัท 
- ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร สายงานกลยทุธ์
และบริหารองค์กร 

 

41 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 

 
- ประวตัิการฝึกอบรม 

Director Accreditation 
Program รุ่น SEC/2014 
Director Certification 
Program รุ่น 193/2014 
 

1.01 - 2548 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการบริษัท/ 
ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 
 
 
 
 
 
 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
 
 
 
 
 

ธุรกิจบริการบริหารการจดัการ
บคุลากรและระบบงานธุรกิจ 
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
ระบบไฟฟา้และระบบ
โทรคมนาคม รวมถึงธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ 
 
 



 

บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

เอกสารแนบ 1 หน้า 7 
 

ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

Audit Committee  
Program รุ่น 15/2014 
Risk Management Program  
รุ่น 4/2014 
Role of Compensation 
Committee รุ่น 18/2014 

 
 

2551 – ปัจจบุนั 
 
 

2550 – ปัจจบุนั 

กรรมการบริษัท 
 
 
กรรมการบริษัท 

บจก. ไทย สปีดี ้เมเนจ
เมนท์ 
 
บจก. อีทีอี เมเนจเมนท์ 
 

ให้บริการรถเชา่พร้อมพนกังาน
ขบัรถ 
 
ให้บริการบริหารจดัการ
บคุลากรและระบบงานธุรกิจ 

9 นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร 
- กรรมการบริษัท 
- ผู้อ านวยการอาวโุสสาย
งานสนบัสนนุต้นทนุ 

37 - ปริญญาตรี ศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
- ประวตัิการฝึกอบรม 

Director Accreditation 
Program รุ่น SEC/2014 
Director Certification 
Program รุ่น 194/2014 
Audit Committee  
Program รุ่น 15/2014 
 

0.24 - 2551 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 

2556 – ปัจจบุนั 
 
 

2556 – ปัจจบุนั 

กรรมการบริษัท/ 
ผู้อ านวยการอาวโุสสายงาน
สนบัสนนุต้นทนุ 
 
 
 
 
 
กรรมการบริษัท 
 
 
กรรมการบริษัท 
 
 
 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
 
 
 
 
บจก. อีทีอี เมเนจเมนท์ 
 
 
บจก. ไทย สปีดี ้ 
เมเนจเมนท์ 

ธุรกิจบริการบริหารการจดัการ
บคุลากรและระบบงานธุรกิจ 
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
ระบบไฟฟา้และระบบ
โทรคมนาคม รวมถึงธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ 
 
ให้บริการบริหารจดัการ
บคุลากรและระบบงานธุรกิจ 
 
ให้บริการรถเชา่พร้อมพนกังาน
ขบัรถ 
 



 

บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

เอกสารแนบ 1 หน้า 8 
 

ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

10 นางสาววราลี เลขวรนนัท์ 
- กรรมการบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 

51 - ปริญญาตรี การจดัการทัว่ไป 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช 

 
- ประวตัิการฝึกอบรม 

Director Certification 
Program รุ่น 193/2014 

0.57 พี่สาวของนาย  
ไรวินท์ 

เลขวรนนัท์ 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 

ธุรกิจบริการบริหารการจดัการ
บคุลากรและระบบงานธุรกิจ 
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
ระบบไฟฟา้และระบบ
โทรคมนาคม รวมถึงธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ 
 
 

11 นายรชต ยอดบางเตย 
- รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร สายงานพฒันา
ธุรกิจ 

40 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
การเมือง มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

- ประวตัิการฝึกอบรม 
Director Certification 
Program รุ่น 225/2016 

- - 2558 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 

2557 – 2558 
 
 

 
 
 

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 
 
 
 
 
 
 
กรรมการผู้จดัการ 
 
 
 
 
 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
 
 
 
 
บจก. จดัหางาน แม็กซ์ 
เพาเวอร์ 
 
 
 
 

ธุรกิจบริการบริหารการจดัการ
บคุลากรและระบบงานธุรกิจ 
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
ระบบไฟฟา้และระบบ
โทรคมนาคม รวมถึงธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ 
 
รับเหมาบริการจดัสง่แรงงาน
และบริหารจดัการแรงงานเพ่ือ
ปฏิบตัิงานด้านตา่งๆ 
 
 
 



 

บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

เอกสารแนบ 1 หน้า 9 
 

ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2556 – 2558 
 
 
 

2553 – 2558 
 

กรรมการผู้จดัการ 
 
 
 
กรรมการผู้จดัการ 

บจก. แอลทีเอ็ม โกลบอล 
 
 
 
บจก. ไออาร์อาร์ แมนเนจ
เมนท์ 
 
 

รับเหมาบริการจดัสง่แรงงาน
และบริหารจดัการแรงงานเพ่ือ
ปฏิบตัิงานด้านตา่งๆ 
 
ก่อสร้างอาคารที่ไมใ่ชท่ี่พกั
อาศยั 
 

12 นางสาวประไพ พิมพา 
- ผู้อ านวยการอาวโุสสาย
งานบญัชีและการเงิน 

37 - ปริญญาตรี บญัช ี
วิทยาลยัตาปี 
 

- ประวตัิการฝึกอบรม 
Director Accreditation 
Program รุ่น SEC/2014 

Director Certification 
Program รุ่น 194/2014 
Audit Committee  
Program รุ่น 15/2014 
Financial Statements for 
Directors  25/2014 
 
 
 

0.12 - 2547 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการอาวโุสสายงาน
บญัชีและการเงิน 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 

ธุรกิจบริการบริหารการจดัการ
บคุลากรและระบบงานธุรกิจ 
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
ระบบไฟฟา้และระบบ
โทรคมนาคม รวมถึงธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ 
 



 

บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

เอกสารแนบ 1 หน้า 10 
 

ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

13 นางสาวกลัยา ธัญญเจริญ 
- เลขานกุารบริษัท 

 

38 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม                                                                  
มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม    
 
-ประวตัิการฝึกอบรม 
Company Secretary Program 
รุ่น 59/2014 
Effective Minute Talking  
รุ่น 31/2015  
Board Reporting Program  
รุ่น 16/2015 
Company Reporting 
Program 
11/2015 
 
 

0.08 - 2551– 2559 ผู้จดัการฝ่ายบริหารกลยทุธ์ 
และเลขานกุารบริษัท 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 

ธุรกิจบริการบริหารการจดัการ 
บคุลากรและระบบงานธุรกิจ 
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
ระบบไฟฟา้และระบบ
โทรคมนาคม รวมถึงธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ 
 

 
 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)  
Eastern Technical Engineering  Public  Co.,Ltd.                

 

เอกสารแนบ 2      
 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

เอกสารแนบ 2 หน้า 1 
 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย  
 

รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ. บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง 
บริษัทย่อย 

บจก. อีทอีี เมเนจเมนท์ บจก. ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์ 
1. นายพงศ์ศกัติฐ์ เสมสนัต์ C, AC, II   
2. พล.อ.อ. บรีุรัตน์ รัตนวานิช AC, II   
3. นางสาวเปรมวดี ฟองศิริ AC, II   
4. นายศิริเดช ค าสพุรหม I, II   
5. นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ CEO, I, III MD, I MD, I 
6. นายสขุมุ โพธิสวสัดิ ์ M, I, III   
7. นายชานนท์ พฤกประสงค์ M, I, III I I 
8. นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงักรู M, I, III I I 
9. นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร M, I, III I I 
10. นางสาววราลี เลขวรนนัท์ I   
11. นายรชต ยอดบางเตย M, III   
12. นางสาวประไพ พิมพา M   
13. นางสาวอจัจิมา วงศ์ศภุชาต ิ  I I 

 

หมายเหต ุ C = ประธานกรรมการ     AC = กรรมการตรวจสอบ     CEO = ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร     MD = กรรมการผู้จดัการ      M = ผู้บริหาร      I= กรรมการ     II= กรรมการอิสระ     III= กรรมการบริหาร 
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เอกสารแนบ 3      
 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

เอกสารแนบ 3 หน้า 1 
 

การรายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบควบคุมภายใน 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้บริษัท ยนูีค แอดไวเซอร์ จ ากดั  เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และบริษัท ยนูีค แอดไวเซอร์  จ ากดั  ได้มอบหมายให้นายโกศล แย้มลมีลู  เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
โดยมีรายละเอียดของผู้ตรวจสอบภายใน ดงันี ้

ช่ือ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ 
ประวัตอิบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายโกศล แย้มลีมลู 
หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

47 วทิยาศาสตร์มหาบณัฑติ สาขาวชิา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
ปริญญาตรี สาขาวชิาบญัชี และ
การเงินการธนาคาร 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ประกาศนียบตัรด้านท่ีปรึกษาธุรกิจ 
(Certificate for Business Advisor) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
ประกาศนียบตัรผู้ประกอบการธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (Certificate 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 2556 -ปัจจบุนั 
 
 

2545 – 2556 
 
 

2544 – 2545 
 
 
2543 – 2544 
 
 
2538 - 2543 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 

หุน้สว่น และ
กรรมการ 

 
 

International Audit 
Manager 

 
ผูจ้ดัการอาวโุส 

 
 

ผูจ้ดัการอาวโุส 

บรษิทั ยนีูค แอดไว
เซอร ์จ ากดั 
 
บรษิทั แกรนท ์ธอน
ตนั จ ากดั 

 
Grant Thornton LLP 

Seattle, USA 
 
บรษิทั แกรนท ์ธอน
ตนั จ ากดั 
 
บรษิทั ไพรซวอเตอร์
เฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอ
เอส จ ากดั 
 

บรกิารตรวจสอบภายใน 
และทีป่รกึษาธรุกจิ 

 
บรกิารตรวจสอบบญัชี 

 
 

Auditing and  
Consulting Services 

 
บรกิารตรวจสอบบญัชี 

 
 

บรกิารตรวจสอบบญัชี 
 



 

บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

เอกสารแนบ 3 หน้า 2 
 

ช่ือ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ 
ประวัตอิบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

of Real Estate Entrepreneur) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (Certified 
Public Accountant: CPA) 
 
ผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาต 
(Certified Internal Auditor: CIA) 
 
ผู้ตรวจสอบภายในด้านการบริการ
การเงิน (Certified Financial Service 
Auditor : CFSA) 
 
ประวตักิารฝึกอบรม  

 หลกัสตูร COSO 2013 
ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ 

 หลกัสตูร IT Audit ของสภา
วชิาชีพบญัชีฯ  

 หลกัสตูรด้านตรวจสอบภายใน 
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ 



 

บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
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ช่ือ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา/ 
ประวัตอิบรม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

 หลกัสตูรด้านภาษีอากร และการ
วางแผนภาษีอากร 

 

 หลกัสตูรตอ่เน่ืองด้านมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน และ
มาตรฐานการสอบบญัชี 

 หลกัสตูรมาตรฐานการบญัชีท่ี
ปรับปรุงใหม่ 

 หลกัสตูรการตรวจสอบและการ
ใช้ซอฟท์แวร์ในการตรวจสอบ 

 หลกัสตูรการบริหารความเส่ียง
ทัว่ทัง้องค์กร (Advanced COSO 
ERM) 

 หลกัสตูรท่ีปรึกษาทางการเงิน 
สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 
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เอกสารแนบ 4      
 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สนิ  
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เอกสารแนบ 4 หน้า 1 

 

การรายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน                     
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 เอกสารแนบ 5      
 แบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน
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แบบประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน  
 
 
 



 

บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

เอกสารแนบ 5 หน้า 2 
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