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1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
            ปัจจุบัน บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ETE”) และบริษัทย่อย                 
(“กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการ , ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม , ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงาน
แสงอาทิตย์, รวมถึงธุรกิจจัดหาและจัดจ าหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย โดยลกัษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
สามารถแบง่ได้เป็น 4 กลุม่หลกั ได้แก่ 
       กลุ่มที่  1  ธุรกิจบริการบริหารจดัการ (Management Service หรือ “MS”) ประกอบด้วย งานบริหารจดัการบคุลากร     

(Manpower  Management หรือ “MM”) งานบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (Business Process Outsourcing หรือ       
“BPO”) และ งานบริหารจดัการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ (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”) 
      กลุ่มที่ 4  ธุรกิจจดัหาและจดัจ าหนา่ยอปุกรณ์ความปลอดภยั (Trading หรือ “TD”) 
     

       ปัจจุบนั บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 280.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน  560,000,000 หุ้น มูลค่า            
ที่ตราไว้  หุ้ นละ 0.50 บาท โดยเข้าเ ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)  เมื่อวันที่                                      
15 กมุภาพนัธ์ 2560 

 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์การด าเนินงาน 
 

วิสัยทัศน์ 
           บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่การขยายธุรกิจ  พัฒนาองค์กร เพิ่มคุณภาพผลงานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความพึงพอใจ                 
ให้กบัลกูค้าและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีสว่นร่วมอยา่งสงูสดุ 
 

พันธกิจ 
1. เพิ่มช่องทางการด าเนินงาน กลุม่ธุรกิจหลกัของบริษัททัง้ธุรกิจบริการบริหารจดัการ ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมและ
ธุรกิจพลงังานทดแทนและมุง่เน้นขยายกลุม่ธุรกิจใหมท่ี่เก่ียวเนื่อง 
2. บริหารงานโดยใช้ทรัพยากรและต้นทนุอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ ตลอดจนการเพิ่มและขยายแหลง่เงินทนุในการ
จดัการธุรกิจหลกัและเพื่อการขยายธุรกิจใหม่ 
3. ให้บริการโดยเน้นคณุภาพ เพื่อสร้างความประทบัใจสงูสดุในการให้บริการแก่ลกูค้า 
4. พัฒนาองค์กรและบุคลากรด้วยระบบการบริหารจัดการภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด                
โดยควบคมุกระบวนการท างาน ด้วยตวัชีว้ดัผลงาน และพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เนื่อง 
5. ประกอบธุรกิจภายใต้หลกัธรรมาภิบาลมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม และสิง่แวดล้อม 
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
ประวัติความเป็นมาที่ส าคัญของกลุ่มบริษัท    

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ETE”) ก่อตัง้โดยนายไรวินท์ เลขวรนนัท์       
ในปี 2540 ที่จังหวดัสรุาษฏร์ธานี ด้วยทุนจดทะเบียน 2.00 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกับงานวิศวกรรมระบบ
ไฟฟา้ (Electrical Power Engineering System หรือ “EE”) ซึง่ได้แก่การให้ค าปรึกษา ส ารวจออกแบบ พร้อมจดัหาอปุกรณ์ 
และติดตัง้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า โดยเร่ิมต้นจากการรับงานติดตัง้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสงูที่ระดบัแรงดนั 22kV และ 33kV 
ให้กบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพืน้ที่ภาคตะวนัออกและภาคใต้ และติดตัง้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสงู ตลอดจนระบบ
หม้อแปลงไฟฟ้าให้กลุม่ผู้ประกอบการโรงงานอตุสาหกรรมและโรงแรมในพืน้ที่ภาคใต้ จากนัน้ในปี 2543 บริษัทฯ ได้ขยาย
ธุรกิจสูธุ่รกิจงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม (Telecommunication Engineering System หรือ “TL”) โดยเร่ิมต้นจากการ
ให้บริการติดตัง้ระบบไฟฟา้ส าหรับหม้อแปลงของเสาสง่สญัญาณให้กบักลุม่ บริษัท  แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (“AIS”) และ
กลุ่มบริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ (“TA Orange”) ซึ่งปัจจุบนัเปลี่ยนช่ือเป็นกลุ่มบริษัททรู คอร์ปอเรชัน่ (“TRUE”) และในช่วงเวลา
เดียวกัน บริษัทฯ ก็ได้เร่ิมรับงานติดตัง้เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมด้วย  ต่อมาในปี 2547 บริษัทฯ ได้เข้าสู่ธุ รกิจ           
บริหารจัดการบุคลากร (Manpower Management หรือ “MM”) โดยเร่ิมต้นจากการให้บริการจัดหาบุคลากรในต าแหน่ง
ผู้ปฏิบตัิงานด้านระบบไฟฟ้า ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยช่างควบคมุงานของช่างควบคมุงานประจ าการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ซึ่งได้รับ
ความเช่ือถือจากลกูค้าเป็นอยา่งดี  

ต่อมา ในปี 2550 บริษัทฯ ได้ขยายการด าเนินงานในธุรกิจบริการบริหารจดัการบคุลากร โดยผู้บริหารของบริษัทฯ 
ได้จดทะเบียนก่อตัง้บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากดั (“ETEM”) เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจบริการบริหารจดัการบคุลากร
ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และจดทะเบียนก่อตัง้บริษัท ไทย สปีดี  ้คาร์ จ ากัด (ภายหลังเปลี่ยนช่ือเป็น             
บริษัท ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์ จ ากัด (“TSDM”) ) เพื่อด าเนินธุรกิจบริการบริหารจัดการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ ด้วย      
ทุนจดทะเบียนบริษัทละ 1.00 ล้านบาท นอกจากนี ้ผู้บริหารของบริษัทฯ ยงัได้ก่อตัง้บริษัท อี.ที.อี. แฟคเตอร่ี จ ากัด ด้วย    
ทนุจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท เพื่อน าเข้าและจ าหนา่ยอปุกรณ์ไฟฟา้ อยา่งไรก็ดี ภายหลงัจากการปรับโครงสร้างกลุม่บริษัท 
ปัจจบุนั บริษัท อี.ที.อี. แฟคเตอร่ี จ ากดั ได้เปลีย่นช่ือเป็น บริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากัด และเปลีย่นวตัถปุระสงค์การประกอบ
ธุรกิจหลกัเป็นด าเนินธุรกิจบริหารการลงทุนและเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัส่วนร้อยละ 34.82 ของทุนจดทะเบียน        
ก่อนการเสนอขายหลกัทรัพย์  

ในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทฯ ได้เร่ิมประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (Business Process 
Outsourcing หรือ “BPO”) โดยเร่ิมจากงานอ่านมาตรประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค และได้รับการขึน้ทะเบียน       
เป็นตวัแทนจดหน่วยไฟฟ้าของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคในปี 2551 ต่อมาในปี 2552 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็น  บริษัทมหาชน  
ตามนโยบายของผู้ บริหารที่มีเป้าหมายจะน าบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้าง        
ความมัน่ใจให้แก่ลกูค้า และสร้างความภาคภมูิใจให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ และในปี 2552 นี ้บริษัทฯ ยงัได้รับ
การขึน้ทะเบียนเป็นผู้ รับจ้างส าหรับงานปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ 
สามารถรับงานติดตัง้และปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค นบัว่าเป็นโอกาสในการพฒันาเทคนิค 
และการให้บริการด้านการติดตัง้ระบบจ าหนา่ยไฟฟา้เป็นต้นมา 
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 ตอ่มาในปี 2553 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าให้ท างานปรับปรุงระบบจ าหนา่ยไฟฟา้ใต้ดิน และจากการ
พฒันาศกัยภาพในการให้บริการติดตัง้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถให้บริการติดตัง้ระบบ
จ าหนา่ยไฟฟา้แรงสงูที่ระดบัแรงดนั 115kV ได้ในปี 2555  

นบัตัง้แตก่่อตัง้เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจทัง้ในสว่นของธุรกิจบริการบริหารจดัการบคุลากร (MM) และ
บริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) รวมทัง้ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (EE) และวิศวกรรมระบบ
โทรคมนาคม(TL) อย่างต่อเนื่อง ทัง้นีเ้พื่อเป็นการรองรับการเติบโตดงักลา่ว ในปี 2558 บริษัทฯ จึงได้มีการปรับโครงสร้าง 
การถือหุ้นของกลุม่บริษัท โดยรวม ETEM และ TSDM เข้าเป็นบริษัทย่อย และเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็น 180.00     
ล้านบาท  เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ โดยมีบริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั (เดิมช่ือบริษัท อี.ที.อี. แฟคเตอร่ี จ ากดั) 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 34.82 ของทนุจดทะเบียนก่อนการเสนอขายหลกัทรัพย์  

นอกจากความมุ่งมัน่ในการพฒันาการให้บริการของธุรกิจเดิมให้สามารถเติบโตอย่างยัง่ยืนและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้แล้ว กลุ่มบริษัทยังได้มีการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความเติบโต   และ    
ความมั่นคงให้กับกลุ่มบริษัท ดังนัน้ ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ และ ETEM จึงก้าวเข้าสู่ธุรกิจพลงังานทดแทน     
จากพลงังานแสงอาทิตย์ โดยเข้าร่วมการคดัเลือกโดยวิธีจับฉลากเพื่อขอเป็นผู้สนบัสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ของคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลงังาน และได้รับการประกาศรายช่ือให้เป็นผู้สนบัสนุนในโครงการดงักล่าว ด้วยก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวมทัง้สิน้ 16.47      
เมกะวัตต์ ซึ่งมีก าหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Scheduled Commercial Operation Date : SCOD) ภายใน     
สิน้ปี 2559 สง่ผลให้ในปี 2559 บริษัทฯ มีการลดทนุจดทะเบียนจ านวน 40.00 ล้านบาท เป็น 140.00 ล้านบาท เพื่อตดัหุ้น
เพิ่มทนุที่ยงัไม่ได้จ าหน่ายออกจากทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุอีก 140.00 ล้านบาท เป็น 
280.00 ล้านบาท โดยมีทนุช าระแล้วเทา่กบั 210.00 ล้านบาท เพื่อรองรับธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ และ
เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) 

ตอ่มาในปี 2560 บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 
(mai) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 หุ้ นสามัญจ านวน 560,000,000 หุ้น  ด้วยทุนจดทะเบียน 280.00 ล้านบาท โดยมี       
ทนุช าระแล้วเทา่กบั 280.00 ล้านบาท  

รวมทัง้เร่ิมจดทะเบียนก่อตัง้ 2 บริษัท คือ บริษัท  อีทีจี  เอนเนอร์จี จ ากัด เพื่อรองรับในการขยายงานโครงการ
ก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ และการประกอบกิจการในธุรกิจด้านพลังงานอื่น ๆ ด้วย                          
ทุนจดทะเบียน 50.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 500,000 หุ้ น  มูลค่าที่ตราไ ว้หุ้ นละ 100 บาท                                                           
(ทนุช าระแล้ว 12,500,000 บาท) และบริษัท โกลว์  เทรดดิง้ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั เพื่อประกอบกิจการจดัหาและจ าหน่าย
สินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภยั ด้วยทุนจดทะเบียน 40.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 400,000 หุ้น  
มลูคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท ( ทนุช าระแล้ว 10,000,000  บาท ) 

 

 



                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                           

 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                              สว่นท่ี 1 หน้า 4 

 
 

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ  

ปี  เหตุการณ์ที่ส าคัญ 

ปี 2540 : เร่ิมจดทะเบียนก่อตัง้บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น 2.00          
ล้านบาท แบ่ง เ ป็นหุ้ นสามัญจ านวน 20,000 หุ้ น  มูลค่าที่ตราไ ว้หุ้ นละ 100.00 บาท  โดย                                     
นายไรวินท์ เลขวรนนัท์    เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 60.00 เพื่อด าเนินธุรกิจบริการ
งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ 

ปี 2542 : บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนอีก 3.00 ล้านบาท เป็น 5.00 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 50,000 หุ้น       
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

ปี 2543 : บริษัทฯ ได้ขยายบริการงานวิศวกรรมไปยงัธุรกิจโทรคมนาคมโดยเร่ิมให้บริการติดตัง้ระบบไฟฟ้าส าหรับ
สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับกลุ่มบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (“AIS”) และกลุ่มบริษัท                   
ทีเอ ออเร้นจ์ (“TA Orange”) และในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทฯ ก็ได้เร่ิมรับงานติดตัง้เสาส่งสญัญาณ
โทรคมนาคม 

ปี 2545 : บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 2.00 ล้านบาท เป็น 7.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 70,000 หุ้ น          
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจและใช้ขยายธุรกิจ
บริการงานวิศวกรรม 

ปี 2547 : บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจบริการบริหารจดัการบคุลากร โดยเร่ิมให้บริการบริหารจดัการบคุลากร 
ในต าแหนง่ช่างเพื่อปฏิบตัิงานระบบไฟฟา้ให้แก่การไฟฟา้สว่นภมูิภาค (“กฟภ.”) 

ปี 2548 : บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบยีนอีก 3.00 ล้านบาท เป็น 10.00 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 100,000 หุ้น  
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวยีนในการด าเนินธุรกิจ 

ปี 2549 : -  บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบยีนอีก 20.00 ล้านบาท เป็น 30.00 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 300,000 หุ้น  
    มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 
-  บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบยีนอีก 5.00 ล้านบาท เป็น 35.00 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 350,000 หุ้น  
    มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

ปี 2550 : -   บริษัทฯ ได้ขยายบริการไปยงัธุรกิจบริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ โดยเร่ิมเข้าสูธุ่รกิจให้บริการ    
ในกลุม่งานจดหนว่ยไฟฟา้และงานอา่นมาตรประปา  
-   เร่ิมจดทะเบียนก่อตัง้บริษัท ไทย สปีดี ้คาร์ จ ากัด (“TSDC”) เมื่อวันที่ 19  มิถุนายน 2550 ด้วย            
ทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 1.00 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 
100.00 บาท เพื่อด าเนินธุรกิจบริการบริหารจดัการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ 
-   เร่ิมจดทะเบียนก่อตัง้บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากดั (“ETEM”) เมื่อวนัท่ี 12 ตลุาคม 2550 ด้วย 
ทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 1.00 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ 
หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อด าเนินธุรกิจบริการบริหารจดัการบคุลากร 
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ปี  เหตุการณ์ที่ส าคัญ 

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

- บริษัทฯ ได้ตัง้ส านกังานสาขากรุงเทพมหานครที่เขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับ
การขยายงานในกลุม่ธุรกิจบริการบริหารจดัการบคุลากรและระบบงานธุรกิจ 

- บริษัทฯ เร่ิมให้บริการงานอ่านมาตรประปาของการประปาส่วนภูมิภาค และได้รับการขึน้ทะเบียน    
เป็นตวัแทนงานจดหนว่ยไฟฟา้จากการไฟฟา้สว่นภมูิภาค (กฟภ.) 

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

- บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนอีก 56.00 ล้านบาท เป็น 101.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,010,000
หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ  

- บริษัทฯ ได้ขึน้ทะเบียนเป็นผู้ รับจ้างกบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคเพื่อรับงานปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟา้
ให้กบัหนว่ยงานท่ีวา่จ้างการไฟฟา้สว่นภมูิภาค 

ปี 2553 : บริษัทฯ ได้ขยายการบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ใต้ดิน โดยได้รับงานโครงการปรับปรุงระบบจ าหนา่ย
ไฟฟา้ใต้ดิน บริเวณถนนหน้าเมือง จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี 

ปี 2554 : บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ISO9001 : 2008 โดย SGS (Thailand) และ SGS (International) ด้านระบบ
บริหารจัดการคุณภาพผลิตภณัฑ์และบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคม 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 เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 9.00 ล้านบาท เป็น 10.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 100,000 หุ้น     
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

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

- TSDM เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 5.00 ล้านบาท เป็น 6.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญ 60,000 หุ้น      
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ  
 



                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                           

 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                              สว่นท่ี 1 หน้า 6 

 
 

ปี  เหตุการณ์ที่ส าคัญ 

ปี 2558 : - บริษัทฯลดทนุจดทะเบียนจ านวน 7.00 ล้านบาท เป็น 124.00 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั  
1,240,000หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อตดัหุ้นเพิ่มทนุท่ียงัไมไ่ด้จ าหนา่ยออกจาก 
ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

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

- TSDM ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือบริษัทเป็น บริษัท ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์ จ ากดั (“TSDM”) 
ในเดือนพฤษภาคม 2558 

- บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท 
สง่ผลให้บริษัทมีหุ้นสามญัจ านวน 540,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในเดือนมิถนุายน 
2558 และ ด าเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทโดยบริษัทฯ ซือ้หุ้ นของ TSDM ที่มี 
ทุนจดทะเบียนและช าระแล้วจ านวน 6.00 ล้านบาท ในอตัราส่วนร้อยละ 99.00 ของทุนจดทะเบียน 
และซือ้หุ้นของ ETEM ที่มีทุนจดทะเบียนและช าระแล้วจ านวน 22.00 ล้านบาท ในอตัราส่วนร้อยละ 
99.00 ของทุนจดทะเบียน จากผู้ ถือหุ้นและผู้บริหารเดิมของทัง้ 2 บริษัท ส่งผลให้บริษัททัง้สองแห่ง
ดงักล่าวมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยเป็นการรวมธุรกิจภายใต้อ านาจควบคุมเดียวกัน 
(Business Combination Under Common Control) เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้ นของกลุ่มบริษัท 
ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

- ETEM เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 8.00 ล้านบาท เป็น 30.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 300,000 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ สง่ผลให้บริษัทฯ  
ถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.27 

- TSDM เพิ่มทนุจดทะเบียนอีก 24.00 ล้านบาท เป็น 30.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300,000 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ สง่ผลให้บริษัทฯ  
ถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.80 

- นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ (“นายไรวินท์”) เปลีย่นแปลงการถือครองหุ้นในบริษัทฯ จากเดิมถือครอง 
ในฐานะบุคคลในสัดส่วนร้อยละ 91.00 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้วของบริษัทฯ เหลือ                
ร้อยละ 52.49 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วของบริษัท โดยให้ บริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั  

- (ซึง่เป็นบริษัทของนายไรวินท์) ถือครองในสดัสว่นร้อยละ 34.82 และนางงา เลทิน้ (มารดาของ 
นายไรวินท์ และปัจจุบันได้เปลี่ยนนามสกุลเป็น นางงา เลขวรนันท์) ในสดัส่วนร้อยละ 3.70 ของ       
ทนุจดทะเบียนและช าระแล้วของบริษัทฯ  

- บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 45.00 ล้านบาท เ ป็น 180.00 ล้านบาท แบ่ง เ ป็นหุ้ นสามัญ 
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
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ปี  เหตุการณ์ที่ส าคัญ 
ของบริษัทฯ โดยขายหุ้นให้แก่บคุคลภายนอกและผู้บริหารรวมทัง้สิน้ 12 คน ที่ราคา 1.20 บาทต่อหุ้น 
ซึ่งเป็นราคาที่สงูกว่าราคาที่ผู้ประเมินอิสระประเมินไว้ ณ ช่วงเวลาดงักล่าว อย่างไรก็ตาม อ านาจ   
กา รควบคุมบ ริ ษัทฯ  ไม่ ไ ด้ เปลี่ ยนแปลงอย่ า งมี นัยส าคัญ  เนื่ อ งจากนายไรวิ น ท์  และ                              
บริษัท  วรนันท์ โฮลดิง้ จ ากัด บริษัทของนายไรวินท์ ยังคงถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันเท่ากับ     
ร้อยละ 70.26 ของจ านวนหุ้นท่ีจดทะเบียนและช าระแล้วของบริษัทฯ 

- บริษัทฯ และ ETEM เข้าร่วมการคดัเลือกโดยวิธีจับฉลากเพื่อขอเป็นผู้สนบัสนุนโครงการผลิตไฟฟ้า  
จากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร 
ของคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) 

ปี 2559 : - บริษัทฯ ได้ย้ายที่ตัง้ส านกังานสาขากรุงเทพมหานคร จากเขตวงัทองหลาง จังหวดักรุงเทพมหานคร   
มาอยูท่ี่เขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ  

- ณ วันที่  21 เมษายน 2559 คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานได้ด าเนินการจับสลาก  และ        
ประกาศผลเอกชนท่ีได้รับสิทธ์ิเป็นผู้สนบัสนนุโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้
บนพืน้ดินส าหรับหนว่ยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรอยา่งเป็นทางการ  ในวนัท่ี 26 เมษายน
2559  ซึง่บริษัทฯ และ ETEM ได้รับการประกาศรายช่ือให้เป็นผู้สนบัสนนุในโครงการดงักลา่ว ในก าลงั
การผลติไฟฟา้รวมทัง้สิน้ 16.47 เมกะวตัต์ สง่ผลให้บริษัทฯ และ ETEM เร่ิมเข้าสูธุ่รกิจพลงังานทดแทน
จากพลงังานแสงอาทิตย์ 

- ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 ที่จัดขึน้เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 มีมติอนุมัติการลดทุน    
จดทะเบียนจ านวน 40.00 ล้านบาท เป็น 140.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญ 560,000,000 หุ้ น       
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อตดัหุ้นเพิ่มทนุท่ียงัไมไ่ด้จ าหนา่ยออกจากทนุจดทะเบียนของบริษัท
ฯ และด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุอีก 140.00 ล้านบาท เป็น 280.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 
1,120,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วแบ่งเป็นเพื่อเสนอ
ขายต่อผู้ ถือหุ้นเดิม 280,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชน   
เป็นครัง้แรก (IPO) จ านวน 280,000,000 หุ้น และที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 ยงัได้มีมติ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากหุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้ 
บริษัทฯ มีหุ้ นสามัญจ านวนทัง้สิน้ 560,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท แบ่งเป็น            
หุ้นสามญัของผู้ ถือหุ้นเดิมจ านวน 420,000,000 หุ้น และหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจะเสนอขายตอ่ประชาชน
เป็นครัง้แรก (IPO) จ านวน 140,000,000 หุ้น 

- ณ วนัที่ 1 กันยายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2559 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน   
ใน ETEM จาก 30.00 ล้านบาท เป็น 80.00 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 800,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ 
หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ และมีมติให้ ETEM ซือ้หุ้นของ
บริษัท อีทีอี กรีน เอนเนอร์จี จ ากัด (“ETEG”) จากผู้ ถือหุ้นเดิม ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ราคา 
23.71 บาทตอ่หุ้น ซึง่เทา่กบัมลูคา่ทางบญัชีตอ่หุ้นของบริษัทดงักลา่ว ณ 30 สงิหาคม 2559  
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ปี  เหตุการณ์ที่ส าคัญ 
ตามงบการเงินภายในของ ETEG (ราคาพาร์ 100.00 บาทตอ่หุ้น) สง่ผลให้ ETEG มีสถานะเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ เพื่อเตรียมรองรับการขยายธุรกิจพลงังานทดแทนของกลุ่มบริษัท  อย่างไรก็ตาม        
ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2559 มีมติให้ ETEM ยกเลิก       
การเข้าลงทุนใน ETEG และให้ใช้ ETEM เป็นบริษัทที่รองรับการขยายธุรกิจพลงังานทดแทนของ     
กลุม่บริษัทแทน 

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

ปี 2560  - บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรก ( IPO) ในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 
(mai) เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2560 หุ้ นสามัญจ านวน 560,000,000 หุ้ น ด้วยทุนจดทะเบียน        
280.00 ล้านบาท โดยมีทนุช าระแล้วเทา่กบั 280.00 ล้านบาท 

- เร่ิมจดทะเบียนก่อตัง้บริษัท คือ บริษัท  อีทีจี  เอนเนอร์จี จ ากดั (“ETG”) เมื่อวนัที่ 4 พฤษภาคม 2560 
ด้วยทุนจดทะเบียน 50.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 500,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้        
หุ้ นละ 100 บาท เพื่อรองรับในการขยายงานโครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าผลิตจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ และการประกอบกิจการในธุรกิจด้านพลงังานอื่น ๆ  

- เร่ิมจดทะเบียนก่อตัง้บริษัท โกลว์  เทรดดิง้ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด (“GTS”) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2560  ด้วยทุนจดทะเบียน 40.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 400,000 หุ้ น มูลค่าที่    
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อประกอบกิจการจดัหาและจ าหนา่ยสนิค้ากลุม่อปุกรณ์ด้านความปลอดภยั 
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โครงสร้างของกลุ่มบริษัท 
            จากการขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจและการปรับโครงสร้างของกลุม่บริษัทเพื่อแบง่แยกการด าเนินธุรกิจให้มคีวาม
ชดัเจนยิ่งขึน้ ท าให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุม่บริษัทประกอบด้วยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวมกนัทัง้สิน้ 5 บริษัท ดงันี ้

 
 
รายละเอียดบริษัทยอ่ย 
 

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 เลขวรนนัท์, นายชานนท์ พฤกประสงค์ ,นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงักรู, 
นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร ,นางสาวอจัจิมา วงศ์ศภุชาต ิ

ช่ือบริษัท : บริษัท ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์ จ ากดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : บริการบริหารจดัการรถเชา่พร้อมพนกังานขบัรถ 
วนัท่ีก่อตัง้ : 19 มิถนุายน 2550 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 88 ซอยโยธินพฒันา แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

รายช่ือกรรมการ : 
นายไรวินท์ เลขวรนนัท์, นายชานนท์ พฤกประสงค์ ,นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงักรู, 
นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร ,นางสาวอจัจิมา วงศ์ศภุชาต ิ
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3. บริษัท  อีทีจี  เอนเนอร์จี จ ากดั (“ETG”) 

 
4. บริษัท โกลว์  เทรดดิง้ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั (“GTS”)  

 
                ปัจจบุนัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และ ETEM ด าเนินธุรกิจบริการบริหารจดัการในลกัษณะเดียวกนั โดยกลุม่
บริษัทมีนโยบายให้ ETEM ด าเนินธุรกิจบริการบริหารจัดการเป็นหลกั อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการประมูลงานบางกรณี 
จ าเป็นต้องใช้บริษัทที่มีประวตัิการด าเนินงาน และมีทุนจดทะเบียนตามเง่ือนไขที่ลกูค้าก าหนด กลุ่มบริษัทจึงจะต้องใช้     
บริษัทฯ ในการประมลูงานท่ีมีข้อก าหนดในกรณีดงักลา่ว  
 
               ธุ ร กิจของ TSDM กลุ่มบริษัทมีนโยบายเพื่อประกอบธุรกิจบริการรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ ซึ่ง  ณ                        
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 TSDM มีการให้บริการเฉพาะรถเช่าแก่บริษัทฯ เพียงรายเดียว จ านวนทัง้สิน้ 24 คนั 
  ธุรกิจของ ETG กลุม่บริษัทมีนโยบายด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัพลงังงานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์และพลงังาน
อื่น ๆ 
  ธุ ร กิจของ  GTS กลุ่มบริ ษัทมีนโยบายด าเนินธุ ร กิจ เ ก่ียวกับจัดหาและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์                            
ด้านความปลอดภยั 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือบริษัท : บริษัท  อีทีจี  เอนเนอร์จี จ ากดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์และพลงังานอื่น ๆ 
วนัท่ีก่อตัง้ : 4 พฤษภาคม 2560 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 88 ซอยโยธินพฒันา แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
รายช่ือกรรมการ : นายรชต ยอดบางเตย, นางสาวประไพ พิมพา, นางสาวอจัจิมา  วงศ์ศภุชาติ 

ช่ือบริษัท : บริษัท โกลว์  เทรดดิง้ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จดัหาและจ าหนา่ยสนิค้ากลุม่อปุกรณ์ด้านความปลอดภยั 
วนัท่ีก่อตัง้ : 5 พฤษภาคม 2560 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 88 ซอยโยธินพฒันา แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
รายช่ือกรรมการ : นายรชต ยอดบางเตย, นางสาวประไพ พิมพา, นางสาวอจัจิมา  วงศ์ศภุชาติ 
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ความสัมพนัธ์กับผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
                ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ และบริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั โดยถือหุ้นของบริษัทฯ   
ในสดัส่วนร้อยละ 26.97 และร้อยละ 26.11 ของทุนจดทะเบียน ตามล าดับ โดยบริษัท วรนันท์ โฮลดิง้ จ ากัด เป็นบริษัท      
บริหารจัดการเงินลงทุนโดยนายไรวินท์และพี่น้องของนายไรวินท์เป็นผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของ                 
ทนุจดทะเบียนและช าระแล้วของบริษัท 
 

                 อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้จากการที่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งได้แก่           
นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ และบริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั จะประกอบธุรกิจทบัซ้อนกนักบับริษัท ผู้ ถือหุ้นใหญ่ทัง้ 2 รายข้างต้น            
จึงได้ท าสญัญากับบริษัทฯ ว่าจะไม่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับกลุ่มบริษัทรวมถึงธุรกิจอื่นของกลุ่มบริษัทในอนาคต 
รวมทัง้จะไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท  หรือเข้าเป็นหุ้ นส่วนในกลุ่มบริษัท หรือ                        
ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนแบบไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการหรือรับจ้างหรือเป็น             
ผู้มีอ านาจควบคมุในกิจการใดที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของกลุม่บริษัท ไม่วา่
จะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น โดยหากผู้ ถือหุ้นใหญ่เห็นโอกาสทางธุรกิจดงักลา่วในอนาคต จะพิจารณาให้บริษัทฯ 
หรือบริษัทยอ่ยเป็นผู้ประกอบกิจการนัน้ ๆ ซึง่สญัญานีม้ีผลผกูพนัจนกวา่นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องตามนิยาม
ของประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ กจ.17/2551 จะถือหุ้นรวมกนัต ่ากว่าร้อยละ 10.00 ของ 
ทนุจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท และไมม่ีทา่นใดด ารงต าแหนง่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัท 
 

                 ทัง้นี ้นายไรวินท์ เลขวรนันท์ และบริษัท วรนันท์ โฮลดิง้ จ ากัด ได้ท าสัญญากับบริษัทฯ ว่า จะรักษาสดัส่วน           
การถือหุ้นมิให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 51.00 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ        
เชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อป้องกันมิให้บริษัทฯ ท าผิดเง่ือนไขในสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) ซึ่งมี
ข้อก าหนดห้ามมิให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงจ านวนผู้ ถือหุ้นจนเป็นเหตใุห้ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
และห้ามเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นที่ถือเหลือน้อยกว่าร้อยละ 51.00 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้   
จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี และผู้ ถือหุ้นทัง้ 2 รายดงักล่าวยงัได้จัดท าสญัญากบับริษัทฯ     
ว่าจะรักษาสดัสว่นการถือหุ้นมิให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 51.00 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ ตลอดอายสุญัญาให้สนิเช่ือ
ส าหรับโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ เพื่อปอ้งกนัมิให้บริษัทฯ ท าผิดเง่ือนไขตามสญัญาให้สนิเช่ือดงักลา่ว 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
    

ปัจจุบัน บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ETE”) และบริษัทย่อย  
(“กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ , รวมถึงธุรกิจจดัหาและจดัจ าหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภยั โดยลกัษณะการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัท
สามารถแบง่ได้เป็น 4 กลุม่หลกั ได้แก่ 

กลุ่มที่  1 ธุ ร กิจบริการบริหารจัดการ (Management Service หรือ “MS”)  ประกอบด้วย งานบริหาร               
จัดการบุคลากร (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”) 

กลุ่มที่ 4 ธุรกิจจดัหาและจดัจ าหนา่ยอปุกรณ์ความปลอดภยั (Trading หรือ “TD”) 

โครงสร้างรายได้จ าแนกตามประเภทของการด าเนินธุรกิจในปี 2558 ถึงปี 2560 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

                  (หนว่ย : ล้านบาท) 

หมายเหต ุ: รายได้อ่ืนของกลุม่บริษัท ได้แก่ รายได้จากดอกเบีย้รับ ก าไรจากการขายสนิทรัพย์ รายได้คา่สนิไหมทดแทน รายได้จากการขายสนิค้า ก าไรจาก
อตัราแลกเปล่ียน รายได้จากการให้เช่ารถยนต์ เป็นต้น 

 

ประเภทของรายได้ งบการเงนิรวมปี 2558 งบการเงนิรวม ปี 2559 งบการเงนิรวม ปี 2560 
(หน่วย : ล้านบาท) มูลค่า เปอร์เซนต์ มูลค่า เปอร์เซนต์ มูลค่า เปอร์เซนต์ 

รายได้จากบริการบริหารจดัการ       
-        บริหารจดัการบคุลากร 757.67 47.52 %         775.98           54.79 %          709.76           44.76 % 
-        บริหารจดัการระบบงานธุรกิจ 30.33 1.90 %            42.37             2.99 %            45.34              2.86 %  
รวมรายได้จากบริการบริหารจดัการ 788.00 49.42 %         818.35           57.78 %          755.10          47.62 % 

รายได้จากบริการงานวิศวกรรม                                           
-        งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้  533.57 33.46 %         407.04           28.74 %          551.60           34.79 %  
-        งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม 264.76 16.61 %         186.28           13.15 %          146.64           9.25 % 
รวมรายได้จากบริการงานวิศวกรรม 798.33 50.07 %         593.33           41.89 %         698.24           44.04 %  

รายได้จากพลงังานทดแทนจาก
พลงังานแสงอาทิตย์ 

 
     - 

 
   -             -            - 126.91 8.00 % 

รายได้อ่ืน 8.14 0.51 %              4.73  0.33 %              5.33              0.34 %  
รายได้รวม 1594.47 100.00 %     1,416.41  100.00 %      1,585.59        100.00 % 
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ในการด าเนินธุรกิจ กลุม่บริษัท มีความได้เปรียบทางธุรกิจที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแขง่ขนั ดงันี  ้

1. การด าเนินธุรกิจที่หลากหลาย : กลุ่มบริษัท ด าเนินธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม 
ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ รวมถึงธุรกิจจัดหา และจัดจ าหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภยั 
นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยงัมีโอกาสที่จะขยายงานในส่วนของธุรกิจที่มีความเก่ียวเนื่องกัน ส่งผลให้กลุ่มบ ริษัท   
สามารถลดความเสีย่งจากการพึง่พิงธุรกิจใดธุรกิจหนึง่ได้  

2. ผู้บริหาร และทีมงานที่มีประสบการณ์รวมถึงมีความรู้ที่หลากหลาย สามารถต่อยอดธุรกิจจากธุรกิจ
เดิมได้ ท าให้ได้รับความเชื่อถือทัง้จากภาครัฐ และเอกชน  : กลุ่มบริษัท มีผู้บริหาร รวมถึงทีมงานที่มี
ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจอยู่เป็นเวลานาน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถท างาน  
บรรลเุป้าหมายที่ลกูค้าต้องการได้ ด้วยเหตนุีเ้องกลุม่บริษัทจึงเป็นที่ยอมรับจากลกูค้าอย่างกว้างขวาง จนได้รับ
มอบหมายให้ท างานหลายๆ โครงการอยา่งตอ่เนื่อง 

3. โอกาสในการเพิ่มช่องทางการรับงาน : ด้วยกลุม่บริษัทด าเนินธุรกิจที่มีความหลากหลาย รวมถึงผู้บริหารและ
ทีมงานมีประสบการณ์กบัธุรกิจที่ด าเนินการเฉพาะทาง ท าให้กลุม่บริษัทมีโอกาสในการรับงานที่เก่ียวเนื่องกับ
งานเดิมได้มากขึน้ อีกทัง้จากประการณ์และผลงานที่ได้รับความไว้วางใจทัง้จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถขยายงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังได้รับอนุญาตให้ขึน้ทะเบียนเป็นคู่ค้า                 
กับอีกหลายๆหน่วยงาน ทัง้ภาครัฐและเอกชน ซึ่งส่งผลต่อโอกาสการรับงานในอนาคตของกลุ่มบริษัท
คอ่นข้างมาก 

 

ลักษณะผลิตภณัฑ์ และบริการ 

❖ ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (Management Service หรือ “MS”) 

 ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (MS)  ของกลุ่มบริษัท ด า เนินการโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่ง ได้แก่                               
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากัด (“ETEM”) และบริษัท ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์ จ ากัด (“TSDM”) สามารถจ าแนกได้เป็น         
3 รูปแบบการให้บริการ ได้แก่ 1) การบริหารจัดการบุคลากร (MM) 2) การบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) และ            
3) งานบริหารจดัการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ (CM) ภายใต้การบริหารจดัการของทีมงานอย่างมืออาชีพของบริษัทฯ 
และการรับรองคณุภาพมาตรฐาน ISO9001 : 2015 ในการด าเนินการประสานงานดแูลพนกังานให้กบัลกูค้าอยา่งใกล้ชิด
ตลอดอายุสัญญาทัง้นีร้ายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจากการให้บริการบริหารจัดการบุคลากร (MM) ซึ่งในปี 2560                 
กลุม่บริษัทมีสดัสว่นรายได้ของการบริหารจดัการบคุลากร (MM) และการบริหารจดัการระบบงานธุรกิจ (BPO) ในสดัสว่น
ประมาณร้อยละ 44.76 และร้อยละ 2.86 ของรายได้รวม ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดของการให้บริการในแตล่ะรูปแบบ
ดงันี ้

1) การบริหารจัดการบุคลากร (Manpower Management หรือ “MM”) 

  กลุ่มบริษัทให้บริการบริหารจดัการบุคลากรของลกูค้าแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการให้บริการบริหารจดัการ
บุคลากรส าหรับกลุ่มต าแหน่งงานที่ลูกค้าไม่ได้ก าหนดให้มีทักษะเฉพาะทางเป็นหลัก ได้แก่ พนักงานธุรการ                     
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พนกังานขบัรถ พนกังานช่างทัว่ไป และพนกังานทัว่ไป รวมถึงต าแหน่งงานที่ลกูค้าบางรายก าหนดให้มีทกัษะเฉพาะทาง
เช่น วิศวกร เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อสร้างความคลอ่งตวัและเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารจดัการและการจดัหาพนกังานทดแทน
ของลกูค้า 

 
ลกัษณะการให้บริการของกลุม่บริษัท 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุม่บริษัทเป็นผู้ ให้บริการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ให้กบัลกูค้า เพื่อให้บริการบริหารจดัการ

กลุ่มพนักงานตามที่ลูกค้าก าหนด โดยกลุ่มบริษัทจะเข้าไปท าหน้าที่ให้บริการเสมือนเป็นแผนกทรัพยากรบุคคล      
(Human Resource Department) ส าหรับกลุ่มพนกังานในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการ โดยกลุ่มบริษัท     
มีหน้าที่บริหารจัดการให้ลูกค้ามีพนักงานพร้อมปฏิบัติงานตามที่ก าหนด ทัง้ตามจ านวนและคุณสมบัติที่ตกลงกัน             
ในสญัญาภายใต้งบประมาณที่ก าหนด ซึ่งกลุม่บริษัทสามารถให้บริการได้ตัง้แต่ขัน้ตอนการสรรหาและทดสอบพนกังาน 
เพื่อให้ได้พนกังานที่มีคณุสมบตัิตามที่ลกูค้าก าหนด ตัง้แต่ระดบัพนกังานปฏิบตัิงานไปจนถึงระดบัผู้จดัการ หรือรับโอน
พนกังานเดิมจากลกูค้าเพื่อบริหารจดัการตอ่ภายใต้การบริหารจดัการของกลุม่บริษัท รวมถึงการจดัเตรียมพนกังานส ารอง
ในระดบัปฏิบตัิงานทัว่ไป และจัดส่งพนกังานดงักล่าวเข้าท างานแทนพนกังานที่มีการขาดงาน ลางาน หรือลาออก โดย       
มีการจดัทีมผู้ประสานงานคอยดแูลการท างานของพนกังานดงักลา่วตลอดอายสุญัญา เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการด าเนินงาน
ของลูกค้าจะไม่หยุดชะงักเนื่องจากการขาดแคลนพนักงาน รวมถึงการบริหารจัดการด้านการจ่ายค่าตอบแทนและ
สวสัดิการให้กบัพนกังานตามที่กฎหมายแรงงานและตามสญัญาที่ลกูค้าก าหนด 

 

 



                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                           

 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                              สว่นท่ี 1 หน้า 15 

 
 

ณ 31 ธันวาคม 2560 กลุม่บริษัทให้บริการบริหารจดัการบคุลากรแก่ลกูค้าทัง้ภาครัฐและเอกชนกวา่ 60 องค์กร 
โดยมีพนกังานท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของกลุม่บริษัทกวา่ 5,000 คนตอ่ปี โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านลา่งดงันี ้ 
                                                                                                                                                                 (หน่วย : คน) 

ต าแหน่งพนักงาน 
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. พนกังานชา่งเทคนิค 3,190 60.65 3,190 60.65 2,632 63.25 
2. พนกังานธุรการ/บนัทกึข้อมลู/เลขานกุาร 1,190 22.62 1,190 22.62 985 23.67 
3. พนกังานขบัรถยนต์ 536 10.19 536 10.19 310 7.45 
4. วิศวกร 112 2.13 112 2.13 70 1.68 
5. พนักงานประชาสัมพันธ์/พนักงานต้อนรับ/

พนักงานอ านวยความสะดวก/พนักงาน
ประสานงาน/พนักงานคอมพิวเตอร์/พนักงาน
รับ-สง่เอกสาร/พนกังานการเงิน 

232 4.41 232 4.41 164 3.94 

รวมจ านวนพนักงาน 5,260 100.00 5,260 100.00 4,161 100 

 
ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่กลุ่มบริษัทให้บริการบริหารจัดการบุคลากรนัน้ กลุ่มบริษัทได้มีการปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทจึงได้รับความไว้วางใจทัง้จากกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีการใช้บริการ     
อย่างต่อเนื่อง และสามารถขยายการให้บริการไปยงักลุม่ลกูค้าใหม่ได้เพิ่มขึน้ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดยลกูค้า  
ที่ใช้บริการในลกัษณะนีส้ว่นใหญ่จะเป็นหนว่ยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟา้ฝ่ายผลติ, การไฟฟา้สว่นภมูิภาค,  
การไฟฟ้านครหลวง, กรมสรรพากร และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  94.51 ของรายได้       
จากธุรกิจบริการบริหารจดัการ หรือเทา่กบัร้อยละ 45.00% ของรายได้รวมของกลุม่บริษัทในปี 2560  ซึง่ปัจจบุนัหนว่ยงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงองค์กรภาคเอกชนได้มีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการภายในองค์กร 
โดยการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) เพื่อด าเนินการแทนในส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่หลกัของหน่วยงานเพิ่มขึน้     
อีกด้วย  

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

ธุรกิจบริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (“Business Process Outsourcing” หรือ “BPO”) เป็นการขยาย
ขอบเขตการให้บริการมาจากธุรกิจบริการบริหารจดัการบคุลากร (Manpower Management) เพียงอย่างเดียว สูก่ารเป็น 
ผู้ให้บริการด้านการบริหารจดัการงานทัง้ระบบ  

ปัจจบุนั กลุม่บริษัทได้มุง่เน้นการให้บริการเก่ียวกบัระบบงานธุรกิจในด้านการบริหารจดัการข้อมลู ทัง้งานบริหาร
จัดการงานข้อมูลจดหน่วย-อ่านมาตร (Meter Reading Systems) และงานบันทึกข้อมูล (Data Entry Service) โดย 
กลุ่มบริษัทด าเนินการตัง้แต่การส ารวจและรวบรวมข้อมูล , การจัดการด้านระบบซอฟท์แวร์ (Software) และฮาร์ดแวร์ 
(Hardware), การบริหารจดัการพนกังาน ตัง้แต่การสรรหา คดัเลือก การฝึกอบรม และการจ่ายคา่ตอบแทนและสวสัดิการ 
ตามที่กฎหมายแรงงาน และตามที่สัญญาก าหนด , การวางแผนควบคุมตรวจสอบและการบริหารจัดการขัน้ตอน 
การท างานให้มีประสิทธิภาพ, การสรุปข้อมูลและการจัดท ารายงานให้ลูกค้า โดยตลอดอายุสัญญามีทีมงานของ          
กลุม่บริษัทท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและดแูลการปฏิบตัิงานของพนกังานอย่างใกล้ชิด ตลอดจนการให้ความช่วยเหลอื
และแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในระหว่างการปฏิบัติงาน รวมถึงควบคุมการใช้จ่ายของงบประมาณต่างๆ ให้เป็นไปตามที่        
ลกูค้าก าหนด 

ส าหรับลกัษณะงานในปัจจบุนัท่ีกลุม่บริษัทให้บริการ ได้แก่ การบริหารจดัการจดหนว่ยไฟฟา้, การบริหารจดัการ
งานอ่านมาตรประปา รวมถึงให้บริการด้านการรับบนัทึกข้อมลูทกุรูปแบบทัง้แบบรายการและรายเดือน หรือตามรูปแบบ   
ที่ลูกค้าก าหนด เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบริษัทจะต้องด าเนินการจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ได้มาตรฐานและ              
มีประสิทธิภาพสูงส าหรับการบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนจัดอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในงาน เพื่อให้
พนักงานของกลุ่มบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ลูกค้าก าหนด โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มธุรกิจนี ้  ได้แก่                  
การไฟฟา้สว่นภมูิภาค, การไฟฟา้นครหลวง, และการประปาสว่นภมูิภาค เป็นต้น 

การบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ 

                                                           

  

 

 

 

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

งานบริหารจดัการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ เป็นการให้บริการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถแก่ลกูค้าทัง้ภาครัฐ
และภาคเอกชน  

 
 



                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                           

 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                              สว่นท่ี 1 หน้า 17 

 
 

ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเอาท์ซอร์ส (Outsource) 

ธุรกิจเอาท์ซอร์ส (Outsource) ได้แก่ การให้บริการเคลื่อนย้ายหน้าที่ , งาน, หน่วยงาน หรือบุคลากร                 
จากผู้ ว่าจ้างมาบริหารจัดการเพื่อบรรลวุัตถุประสงค์ตามที่ผู้ ว่าจ้างก าหนดไว้ ส าหรับในประเทศไทยธุรกิจเอาท์ซอร์ส 
(Outsource)  มีการด า เนินงานเ ป็นระยะเวลานานแล้ว  โดยส่วนใหญ่จะอยู่ ใน รูปแบบของการจ้างบ ริ ษัท                            
รักษาความปลอดภยั, การจ้างบริษัทท าความสะอาด, การจ้างบริษัทรับเหมาช่วงในงานก่อสร้าง ไปจนถึงระดบัแรงงานท่ีมี
ทกัษะเฉพาะทาง เช่น บคุลากรด้าน IT, ช่างเทคนิค และพนกังานธุรการ เป็นต้น โดยในปี 2551 สภาองค์กรลกูจ้างพฒันา
แรงงานแห่งประเทศไทยได้ท าการส ารวจรัฐวิสาหกิจกว่า 63 แห่งทั่วประเทศพบว่า มีการจ้างเหมาช่วงพนักงานจาก

บริษัทเอกชนเป็นจ านวนกว่า 20,000 คน1 อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีการส ารวจภาพรวมมูลค่าตลาดของ                  

ธุรกิจเอาท์ซอร์ส (Outsource) ในประเทศไทยเพิ่มเติม  

ในสว่นของการจ้างงานในลกัษณะของการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) นัน้ มีแนวโน้มการเติบโต
จากกลุ่มลูกค้าภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ภาครัฐได้มีนโยบายให้จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก 
(Outsource) โดยมีการก าหนดเร่ืองการปรับโครงสร้างองค์กรภาครัฐไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 8  
(พ.ศ. 2540 – 2544) ที่ผลกัดนัให้มีการปรับลดต าแหนง่ข้าราชการและลกูจ้างประจ าลง สง่ผลให้ตลอดช่วง 10 ปีที่ผา่นมา
นัน้ ก าลงัคนของภาครัฐเพิ่มขึน้เกือบร้อยละ 50 แต่จ านวนข้าราชการประจ ากลบัเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อย โดยที่ก าลงัคน       
ที่เพิ่มขึน้สว่นใหญ่เป็นลกูจ้างและพนกังานของรัฐ เช่น กระทรวงทรัพยากรฯ มีข้าราชการประจ าเพียง 10,000 คน ในขณะ
ที่มีลกูจ้างและพนกังานของรัฐเป็นจ านวนกวา่ 50,000 คน เป็นต้น 

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

ในปี 2560 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการทดแทนข้าราชการเกษียณอายดุ้วยการจ้างงานรูปแบบอืน่ 
เพื่อลดการบรรจทุดแทนอตัราวา่ง โดยค านงึถึงความจ าเป็นและประสทิธิภาพของงานในสายอตัราสนบัสนนุต าแหนง่ทัว่ไป 
เช่น เจ้าหน้าที่พนกังานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่พนักงานพัสดุ เป็นต้น โดยก าหนดให้ทดแทน   
อตัราวา่งจากผลเกษียณอายขุองข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นทัง้หมด ยกเว้นต าแหนง่ประเภททัว่ไประดบัอาวุโส
ให้เว้นการทดแทนอตัราวา่ง 

 

                                                           
1 ท่ีมา : หนงัสือพิมพม์ติชน ฉบบัวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2551 
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              จากข้อมลูงบประมาณประจ าปี 2558 – 2561 จะเห็นได้ว่า ในแต่ละปีภาครัฐมีนโยบายเพิ่มงบประมาณในการ
ลงทุนของแต่ละหน่วยงานมากขึน้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยงบประมาณส าหรับจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก 
(Outsource) นัน้นับเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณประจ าปีโดยจะอยู่ภายใต้งบประมาณส าหรับการด าเนินงานของ         
แต่ละหน่วยงาน ดงันัน้การจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) จึงมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตามงบประมาณประจ าปี    
ด้วยเช่นกนั 

 

งบประมาณประจ าปี 2558 – 2561 
หน่วย : พนัล้านบาท 

งบด าเนินงานปี 2558 – 2561 
หน่วย : พนัล้านบาท 

  

ที่มา : ส านกังบประมาณ  

ปัจจุบนัธุรกิจเอาท์ซอร์ส (Outsource) ได้มีการพฒันาจากกระบวนการสรรหาว่าจ้างหรือการบริหารบุคลากร  
ไปสู่ขัน้การให้บริการบริหารจัดการทัง้กระบวนการท างานทางธุรกิจ หรือที่เรียกว่า Business Process Outsourcing 
(BPO) เช่น การให้บริการงาน Call Center, การให้บริการงานป้อนข้อมูล, การให้บริการงานธุรการ และการให้บริการ     
จัดอีเวนต์ต่างๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในอดีตธุรกิจบริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) ยงัจ ากัดอยู่ในองค์กร
ขนาดกลางและขนาดใหญ่เท่านัน้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการข้ามชาติหรือองค์กรที่มีผู้บริหารเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งมองเห็น
ความส าคญัในการใช้บริการ เอาท์ซอร์ส (Outsource) โดยตดัส่วนที่บริษัทไม่ได้มีความเช่ียวชาญ แล้วใช้เวลาทัง้หมด  
สร้างมลูคา่เพิ่มทางธุรกิจ ทุม่เทเวลา และความคิดทัง้หมดกบัธุรกิจหลกัขององค์กร อยา่งไรก็ดี ในปัจจบุนัองค์กรทัง้ภาครัฐ
และภาคเอกชนสว่นใหญ่ในประเทศไทย เร่ิมหนัมาให้ความส าคญักบัการทุม่เทการบริหารจดัการและการวางแผนกลยุทธ์
ในธุรกิจหลกัขององค์กร เพื่อสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กับลกูค้าหรือผู้ ใช้บริการ เนื่องจากปัจจุบนัภาคธุรกิจในหลาย
อุตสาหกรรมมีการแข่งขันกันสูงทัง้จากคู่แข่งภายในประเทศและต่างประเทศ อีกทัง้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคหรือประชากรเมื่อเทียบกบัในอดีต ที่ต้องการได้รับบริการท่ีรวดเร็วขึน้และต้องการสนิค้าที่มีคณุภาพมากขึน้ ท าให้
องค์กรทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมาก ซึ่งจากการปรับตัวขององค์ กรต่างๆ ได้ส่งผลให้           
ธุรกิจบริการเอาท์ซอร์ส (Outsource) ได้รับประโยชน์จากการปรับตวัดงักลา่ว 
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ประเภทธุรกิจเอาท์ซอร์ส  

ปัจจบุนัธุรกิจเอาท์ซอร์ส (Outsource) มีการให้บริการท่ีหลากหลายเพิ่มมากขึน้เมือ่เทียบกบัในอดีต โดยมีบริการ
ตัง้แต่กระบวนการผลิต (Operations) กระบวนการขนส่ง (Supply Chain Management) กระบวนการงานสนบัสนุน
ภายในองค์กร (Business Administration) จนถึงกระบวนการด้านการตลาดและการบริการลูกค้ารวมถึงการ             
บริการหลังการขาย (Sales, Marketing, and Customer Care) ซึ่งแต่ละบริการก็จะมีช่ือเรียกแตกต่างกันออกไป 
ยกตวัอย่างเช่น Marketing Chain Management Services, Contact Center Services, Support Desk Services, 
Global IT Services, Software Development Services, System Integration Services เป็นต้น ซึ่งสว่นงานที่องค์กร
มกัจะนิยมใช้บริการเอาท์ซอร์ส (Outsource) กนัในปัจจุบนั ได้แก่ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการตลาด และ
ด้านทรัพยากรบคุคล  

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 การรับจ้างบริการบริหารจดัการระบบงานธุรกิจ (BPO) ซึ่ง
บริการดงักลา่วจะเน้นด้านการบริหารจดัการกระบวนการท างานทางธุรกิจ (Business Process) เป็นหลกั 

4) บริการเอาท์ซอร์ส (Outsource) ด้านบคุลากร หมายถึง การรับจ้างบริการบริหารจดัการบคุลากร 

 ส าหรับการให้บริการเอาท์ซอร์ส (Outsource) ของประเทศไทยในปัจจบุนันัน้ มีทัง้ลกัษณะของการให้บริการเฉพาะด้านบุคลากร 
(MM), การให้บริการด้านกระบวนการท างาน (BPO) และการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ประกอบธุรกิจเอาท์ซอร์ส 
(Outsource) แต่ละรายสามารถให้บริการได้ครอบคลมุในหลายบริการซึ่งขึน้อยู่กับความพร้อมและศกัยภาพของผู้ประกอบการแต่ละราย 
ส าหรับการให้บริการของกลุม่บริษัทในปัจจบุนั สามารถให้บริการเอาท์ซอร์สด้านกระบวนการท างาน (Business Process Outsourcing) และ
ด้านบุคลากร (Manpower) ในกลุ่มงานสนับสนนุภายในองค์กร (Business Administration) และกลุ่มงานการตลาดและการบริการลูกค้า 
(Marketing and Customer Services) 
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ปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเอาท์ซอร์ส  

ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการใช้บริการเอาท์ซอสเป็นอย่างมาก กว่า 59% เลือกใช้              
บริการเอาท์ซอสเพื่อบริหารจดัการและลดต้นทุนในการด าเนินงาน นอกจากนัน้กว่า 57% เลือกใช้บริการเอาท์ซอสเพื่อ 
เพิ่มประสทิธิภาพในการท างานในธุรกิจหลกัที่สงูขึน้ สง่ผลให้ความสามารถในการท าก าไรและความยัง่ยืนขององค์กรดีขึน้
เช่นกัน การให้ความส าคญัต่อปัจจัยดงักล่าว ส่งผลให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธุรกิจเอาท์ซอร์ส (Outsource) มีการ
ขยายตวัเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง เนื่องจากธุรกิจเอาท์ซอร์ส (Outsource) สามารถเอือ้ประโยชน์ให้แก่องค์กรตา่งๆ ได้ดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: Deloitte Consulting LLP, 2016 Global Outsourcing Survey 

นอกจากนี ้ปัจจุบันหลายองค์กรได้ปรับเปลี่ยนจากการจ้างบริการบริหารจัดการเพียงแค่เอาซ์ซอสในการ
ด าเนินงาน เป็นการจ้างบริการบริหารจดัการระบบงานธุรกิจ Business Process Outsourcing (BPO) ซึ่งบริการดงักลา่ว
จะเน้นด้านการบริหารจดัการกระบวนการท างานทางธุรกิจ  โดยใช้ระบบซอฟท์แวร์ (Software) และฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
ควบคู่การท างานของเอาท์ซอส โดยกว่า 58% เล็งเห็นวา่การเลือกใช้บริการดงักลา่วสามารถเพิ่มคณุภาพของงานให้ดีขึน้
ได้ และกว่า 44% เล็งเห็นว่าการเลือกใช้บริการดงักล่าวสามารถลดต้นทุนในการขนส่งได้เป็นอย่างดี นอกจากนี ้ยงัมี
เหตผุลอื่นๆ อีกมากมาย 

ท่ีมา: Deloitte Consulting LLP, 2016 Global Outsourcing Survey 
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จากเหตผุลข้างต้น จึงส่งผลให้ธุรกิจบริการบริหารจดัการของกลุ่มบริษัท มีการเติบโตมากขึน้อย่างต่อเนื่องใน  
ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทัง้ในกลุ่มลูกค้าภาครัฐและเอกชนในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มธุรกิจให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม กลุ่มธุรกิจหลกัทรัพย์และการลงทุน กลุ่มธุรกิจ
อตุสาหกรรมการผลติ และกลุม่ธุรกิจให้บริการ เป็นต้น  

การแข่งขันในอุตสาหกรรม 

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 

1.1 ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินว่า ในอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร (MM) และธุรกิจ
บริการบริหารจดัการระบบงานธุรกิจ (BPO) ที่มุ่งเน้นลกูค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยนัน้    
มีผู้ให้บริการประมาณ 20 – 30 ราย โดยแบง่เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ประมาณ 10 ราย ที่สามารถให้บริการจดัหาบคุลากร
ที่หลากหลายกลุม่อาชีพ และสามารถให้บริการบริหารจดัการระบบงานธุรกิจ (BPO) แก่ลกูค้า ซึง่กลุม่ผู้ให้บริการดงักลา่ว
มักมีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนและมีคุณสมบัติตามที่ผู้ ว่าจ้างก าหนดไว้ เช่น ผ่านการรับรองคุณภาพ        
ตามมาตรฐาน ISO เป็นต้น ซึง่กลุม่บริษัทก็จดัอยูใ่นประเภทผู้ให้บริการรายใหญ่ของอตุสาหกรรมนีด้้วย 

1.2 ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 

 ส าหรับผู้ ให้บริการขนาดกลางซึ่งมีจ านวนประมาณ 10 รายนัน้ จะมีการให้บริการบริหารจดัการบคุลากร (MM) 
ที่หลากหลายกลุ่มอาชีพ และบางรายมีการให้บริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) เช่นเดียวกับผู้ประกอบการ   
รายใหญ่ แต่จะมีขอบเขตความหลากหลายของกลุม่อาชีพท่ีให้บริการน้อยกวา่ และมีข้อจ ากดัด้านการเข้าถึงแหลง่เงินทนุ
มากกว่าผู้ ให้บริการรายใหญ่ ในส่วนของผู้ ให้บริการขนาดเล็กนัน้ ผู้ประกอบการกลุ่มนีจ้ะมีการบริการบริหารจัดการ
บุคลากร (MM) เฉพาะสายงานที่ตนเองมีความช านาญ และไม่สามารถรับงานที่มีมลูค่าสงูได้ เนื่องจากลกูค้ามกัมีการ
ก าหนดคณุสมบตัิเร่ืองทนุจดทะเบียนขัน้ต ่าของผู้ เข้าประกวดราคาไว้ด้วย โดยผู้บริหารประเมินแล้ววา่ไมใ่ช่คูแ่ขง่ที่ส าคญั
ของกลุม่บริษัท 

 ภาวะการแข่งขัน 

ภาวะการแข่งขันของกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในอดีต มีการแข่งขันในด้านราคา        
เป็นหลกั เนื่องจากในอดีตการประมูลงานของกลุ่มลูกค้าดังกล่าว จะต้องผ่านการสอบราคาหรือการประกวดราคา        
ตามระเบียบการจัดซือ้จัดจ้างของแต่ละหน่วยงาน อย่างไรก็ดี นับตัง้แต่ปี 2558 กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ขึน้มาเพื่อแทนที่ระบบการสอบราคาและการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Auction) ซึ่งได้มีการก าหนดให้ต้องพิจารณาคุณภาพการให้บริการควบคู่กับราคาประมูล (Price Performance) ซึ่ง
แตกต่างจากระบบการประกวดราคาแบบเดิม ที่จะมีการพิจารณาด้านราคา (Price) เพียงอยา่งเดียว สง่ผลให้การแข่งขนั
ในด้านราคามีความรุนแรงลดลง แต่มีการแข่งขนักนัในด้านคณุภาพของการให้บริการเพิ่มขึน้ และหากเป็นผู้ ให้บริการที่
ได้รับคะแนนประเมินที่ดีจากลกูค้าหนว่ยงานราชการและรัฐวิสาหกิจดงัเช่นกลุม่บริษัทด้วยแล้วนัน้ ยอ่มมีโอกาสที่จะได้รับ
การพิจารณาให้เป็นผู้ให้บริการในระบบการประกวดราคาแบบใหมน่ีเ้พิ่มขึน้เช่นกนั 



                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                           

 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                              สว่นท่ี 1 หน้า 22 

 
 

ในสว่นการแขง่ขนัในกลุม่ลกูค้าภาคเอกชนนัน้มีระดบัการแขง่ขนัไมรุ่นแรงมากนกั เนื่องจากสว่นใหญ่ผู้ให้บริการ
กับลกูค้ามกัจะมีความสมัพนัธ์กันมายาวนานท าให้มีการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และไม่นิยมเปลี่ยนแปลงผู้ ให้บริการ     
เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ ให้บริการรายเดิมด าเนินงานหรือให้บริการไม่มีคณุภาพหรือการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้อย่างมาก 
ดงันัน้ ผู้ ให้บริการท่ีสามารถเข้าไปน าเสนอบริการแก่กลุม่ลกูค้าภาคเอกชนและสามารถรักษาระดบัคณุภาพการให้บริการ
ได้อยา่งตอ่เนื่องนัน้ ก็จะมีแนวโน้มที่จะรักษาฐานลกูค้าเดิมของตนได้ตอ่ไปอยา่งตอ่เนื่องด้วย  

ลักษณะของลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย 

ลกูค้าเปา้หมายของกลุม่บริษัท ได้แก่ องค์กรที่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการบริหารจดัการบคุลากรจากภายนอก
องค์กร (MM) และบริการบริหารจดัการกระบวนการท างานทางธุรกิจ (BPO) เพื่อควบคมุต้นทนุการด าเนินงานของตนเอง 
รวมทัง้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ดงันัน้ กลุ่มลกูค้าของกลุ่มบริษัทจึงเป็นได้ทัง้ลกูค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ , 
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ที่มีความต้องการทีมงานผู้ เช่ียวชาญในการบริหารจดัการบุคลากร (MM) และกระบวนการ
ท างานให้การด าเนินงานออกมาอยา่งมีประสทิธิภาพภายใต้งบประมาณที่ก าหนด ซึง่ปัจจบุนั กลุม่บริษัทได้ขยายขอบเขต
จากการให้บริการจากเดิมที่มีการให้บริการเฉพาะในลกัษณะบริหารจดัการบคุลากร (MM) เป็นการให้บริการในลกัษณะ
บริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) ในส่วนที่เก่ียวกบัการบริหารจัดการข้อมูลเพิ่มขึน้ ทัง้งานบริหารจัดการงานข้อมลู    
จดหน่วย-อ่านมาตร (Meter Reading Systems) และงานบนัทึกข้อมูล (Data Entry Service) ซึ่งเป็นกลุ่มการให้บริการ   
ที่สามารถเพิ่มมูลค่าของงานได้สูงกว่าการบริหารจัดการบุคลากร (MM) เพียงอย่างเดียว กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท         
ในปัจจุบนัได้แก่หน่วยงานภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และองค์การเอกชนที่อยู่ในกลุม่ธุรกิจให้บริการสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน , 
ธุรกิจด้านการบิน และธุรกิจโทรคมนาคม เป็นหลกั  

 
ทัง้นี ้ในปี 2558 ถึง 2560 ลกูค้าของกลุ่มบริษัทส าหรับกลุ่มธุรกิจบริการบริหารจัดการ (MS) สามารถจ าแนก

ประเภทได้ดงันี ้
            (หน่วย : ล้านบาท) 

กลุ่มลูกค้าของกลุ่มบริษัท 
2558 2559 2560 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
หน่วยงานราชการ 105.08 13.34 145.16 17.74 160.14 21.21 

รัฐวิสาหกิจ  640.99 81.34 595.59 72.78 553.47 73.30 

บริษัทเอกชน  41.93 5.32 77.61 9.48 41.49 5.49 
รวมรายได้จากการให้บริการ 788.00 100.00 818.35 100.00 755.10 100.00 

 

การน าเสนอบริการและช่องทางการน าเสนอบริการ 

ทีมงานฝ่ายการตลาดของกลุ่มบริษัทจะเป็นผู้ติดต่อเข้าเสนอบริการให้กับลูกค้า โดยมีทีมงานฝ่ายประสาน    
งานขายเป็นผู้ สนับสนุนด้านข้อมูลเพื่อใช้ในการน าเสนอต่อลูกค้า ส าหรับช่องทางและวิธีการติดต่อลูกค้าของ                  
ฝ่ายการตลาดขึน้อยู่กับวิธีการจัดซือ้จัดจ้างของลกูค้าซึ่งแบ่งเป็น  2  วิธีการหลกัคือ การเข้าเสนอบริการโดยตรง และ     
การสอบราคาหรือการประกวดราคา  
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1. การเข้าเสนอบริการโดยตรง : ลกูค้าที่ใช้วิธีการติดต่อโดยตรงสว่นมากเป็นลกูค้าในภาคเอกชนเป็นหลกั ซึ่ง
กลุ่มบริษัทจะต้องขอขึน้ทะเบียนในบัญชีคู่ค้า (Vendor List) ของลกูค้าก่อนเข้าเสนอบริการ จากนัน้ในกรณี       
ที่ลกูค้ามีความต้องการใช้บริการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท ลกูค้าจะเป็นผู้ติดต่อกลุ่มบริษัทเพื่อให้เข้าไป  
เสนอการบริการและเจรจาตอ่รองเง่ือนไขการใช้บริการ   

2. การเสนอบริการโดยผ่านขัน้ตอนการสอบราคา การประกวดราคาและการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
:  ลกูค้าที่ใช้วิธีการดงักลา่ว ได้แก่ หนว่ยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมทัง้บริษัทเอกชนขนาดใหญ่บางแหง่ โดย
ลกูค้าจะประกาศความต้องการจดัจ้างผ่านเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือเว็บไซต์ของกรมบญัชีกลาง 
เป็นต้น รวมทัง้ช่องทางอื่นๆ เช่น การปิดประกาศที่หน่วยงาน หรือการออกหนงัสือเชิญประกวดราคา ซึ่งเป็นไป
ตามระเบียบข้อบงัคบัของภาครัฐหรือกฎเกณฑ์ของแตล่ะหนว่ยงาน  

 
กลยุทธ์การแข่งขัน  

 กลุ่มบริษัทมีการใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อใช้ในการรักษากลุ่มลูกค้าเดิม โดยการให้บริการที่มีคุณภาพ 
ประทับใจ และมุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ผนวกกับการขยายตลาดสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่เพิ่มขึน้     
อยา่งตอ่เนื่อง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. กลยุทธ์ด้านการตลาด   
1.1 กลุ่มลกูค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ: นบัเป็นกลุ่มลกูค้าหลกัของกลุ่มบริษัท เนื่องจากแนวโน้ม 

ของกลุม่ลกูค้าดงักลา่วมีการปรับนโยบายมาใช้บริการบริหารจดัการบคุลากรจากภายนอกองค์กร (MM) 
และบริการบริหารจัดการกระบวนการท างานทางธุรกิจ (BPO) มากขึน้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานด้านการให้บริการแก่ประชาชน และช่วยให้องค์กรสามารถมุง่ท าในสิง่ที่เป็นเป้าหมายหลกั โดย
กลุม่บริษัทมีกลยทุธ์การด าเนินงานด้านการตลาดดงันี ้

• ศึกษาอตัราการว่างงานในแต่ละอาชีพของประเทศไทย เพื่อมองหาโอกาสและเพิ่มยอดขายตลาดงาน
ให้บริการบริหารจดัการบคุลากร (MM) ในอาชีพที่มีศกัยภาพและการเติบโตเป็นที่ต้องการของหน่วยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ 

• น าเสนอบริการเพื่อเพิ่มทางเลอืกในการด าเนินงานให้กบัหนว่ยงานราชการและรัฐวิสาหกิจแตล่ะหนว่ยงาน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานและแก้ไขปัญหาการด าเนินงานที่ล่าช้า โดยมีวัตถุประสงค์ให้
ผู้ ใช้บริการได้รับการบริการที่มีคณุภาพ และมีประสิทธิภาพด้วยความรวดเร็ว เพื่อสร้างความประทบัใจแก่ 
ผู้มาใช้บริการ 

• ติดตามงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจแต่ละหน่วยงาน พร้อมทัง้จัดท า
โครงการประกวดราคาเพื่อน าเสนอการให้บริการและยื่นประมลูโครงการ 

• ติดตามการประชาสัมพันธ์งานจ้างบริการบริหารจัดการบุคลากร (MM) ของหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจของแตล่ะหนว่ยงานอยา่งใกล้ชิด 

• ให้ความส าคญัในการบริการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลกูค้า
ดงักลา่ว รวมทัง้มีการติดต่อลกูค้าอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอเพื่อทราบถึงปัญหาในการให้บริการ และน ามาใช้เป็น
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ข้อมลูในการปรับปรุงการท างานเพื่อให้การบริการสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้เพิ่มขึน้ ซึง่
จะสง่ผลดีต่อโอกาสในการขยายธุรกิจของกลุม่บริษัทในอนาคต เนื่องจากการประกวดราคาในปัจจุบันมี
การพิจารณาคุณภาพในการให้บริการเพิ่มขึน้ จากเดิมที่มีการให้ความส าคัญในด้านราคาค่าบริการ     
เพียงอยา่งเดียว 

1.2   กลุม่ลกูค้าเอกชน: กลุม่บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจบริการบริหารจดัการ แก่กลุม่ลกูค้าดงักลา่ว 
ที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดยกลุม่บริษัทมีกลยทุธ์การด าเนินงานด้านการตลาดดงันี  ้

• ศึกษาอตัราการว่างงานในแต่ละอาชีพของประเทศไทย เพื่อมองหาโอกาส และขยายตลาดงานบริการ
บริหารจดัการบคุลากร (MM) ในอาชีพท่ีมีศกัยภาพรองรับการเติบโตและเป็นท่ีต้องการของภาคเอกชน 

• ขยายฐานลกูค้าโดยการแนะน าจากลกูค้าเดิมของกลุ่มบริษัท ตลอดจนศึกษา วางเป้าหมาย และจัดท า
แผนการตลาดและแผนการขาย เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุม่ลกูค้าเอกชนแต่ละกลุม่ พร้อมทัง้ติดต่อลกูค้า
เพื่อน าเสนอบริการให้แก่กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 

• สร้างโอกาสในการให้บริการกบับริษัทต่างๆ โดยการน าเสนอบริการให้แก่ลกูค้าโดยตรง โดยมุ่งเน้นลกูค้า  
ในลักษณะงานใกล้เคียงกับงานบริการที่ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้ให้บริการแก่ภาครัฐอยู่  เพื่อ สร้าง            
ความเช่ือมัน่ให้แก่ลกูค้า โดยการน าเสนอจะมุ่งเน้นการท าความเข้าใจถึงรูปแบบการท างานของบริษัท
ลกูค้า และวางระบบการจดัการอย่างครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานและแก้ไขปัญหา
การด าเนินงานของแตล่ะบริษัท  ตลอดจนการควบคมุงบประมาณ และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบคุลากร
ที่มีความสามารถเฉพาะทางในการด าเนินงาน 

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

2. กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ  
กลุ่มบริษัทให้ความส าคัญกับการวางระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการและ             

การพฒันาระบบบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการควบคุมการให้บริการที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ลกูค้าเกิด  
ความพึงพอใจในการใช้บริการ และกลุ่มบริษัทสามารถรักษาฐานลกูค้าปัจจุบนัได้ รวมทัง้อาจได้รับโอกาสในการ
แนะน าจากลูกค้าเดิมไปยังลูกค้าใหม่ ซึ่งจะช่วยขยายฐานลูกค้าและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทได้         
ในอนาคต โดยกลุ่มบริษัทได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการ          
ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการบริหารจัดการของบริษัทฯ ที่ได้รับการรองรับคุณภาพตามระบบ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 อีกทัง้มีการให้ลูกค้าประเมินผลการให้บริการของกลุ่มบริษัททุกครัง้ เพื่อน าไปใช้
ปรับปรุงแก้ไขคณุภาพในการให้บริการและกระบวนการท างานของกลุม่บริษัท โดยมีเป้าหมายคือ การสร้างความ  
พงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้า  

 
 
 
 

http://www.eastern-groups.com/
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3. กลยุทธ์ด้านบุคลากร  

เนื่องจากทรัพยากรด้านบคุลากรโดยเฉพาะพนกังานภายใต้การบริหารจดัการของกลุม่บริษัท เป็นปัจจยัที่มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจบริการบริหารจัดการ (MS) เพราะการให้บริการของกลุ่มบริษัทจะ  
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ ก็ต่อเมื่อพนกังานซึ่งเป็นผู้ ให้บริการมีทกัษะและความสามารถในการท างานที่
สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้เป็นอย่างดี ดงันัน้กลุ่มบริษัทจึงให้ความส าคญัในการจัดฝึกอบรม
พนกังาน ทัง้ในเร่ืองคณุภาพการให้บริการ ความปลอดภยัในการท างาน และวิธีการท างานให้เป็นไปตามเง่ือนไข      
ที่ลกูค้าก าหนด ก่อนไปปฏิบตัิหน้าที่ให้กับลกูค้าทุกครัง้ รวมทัง้มีการฝึกอบรมพนกังานเพื่อเสริมสร้างทกัษะและ
พฒันาความสามารถในการท างานของพนกังานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการสื่อสารให้พนกังานทุกคนในองค์กร    
ให้ตระหนกัถึงความส าคญัในการปฏิบตัิหน้าที่ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเพื่อประโยชน์สงูสดุของลกูค้าเป็นส าคญั 
นอกจากนัน้ ในการให้บริการลูกค้าแต่ละราย กลุ่มบริษัทจะมีผู้ ท าหน้าที่ประสานงานกับลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหา        
ที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็ว พร้อมทัง้ตรวจสอบการท างานของพนักงานเป็นประจ าทุกวัน เพื่อสร้างคุณภาพในการ
ให้บริการและความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า  

4. กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี  

กลุม่บริษัทเช่ือมัน่ว่าการน าระบบการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจดัการรูปแบบต่างๆ สามารถ
ช่วยสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่บริการที่กลุม่บริษัทน าเสนอแก่ลกูค้าได้ ด้วยลกัษณะลกูค้าสว่นใหญ่ของกลุม่บริษัทจะมี
งานที่เก่ียวข้องกบัการให้บริการประชาชน ซึ่งปริมาณงานมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึน้ตามการขยายตวัของประชากร
ของประเทศ กลุ่มบริษัทจึงมีการน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถบริการได้       
อย่างรวดเร็ว และมีความถูกต้องของข้อมลูเพิ่มขึน้ เช่น การจ้างโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมเฉพาะด้าน เพื่อใช้      
ในการให้บริการจดหน่วยไฟฟ้าและอ่านมาตรประปาของกลุ่มบริษัท การใช้ระบบ GPS ในการระบุพิกัดจุดติดตัง้
มาตรวดัน า้เพื่อเพิ่มความคลอ่งตวัในการท างานของพนกังาน เป็นต้น ดงันัน้กลุม่บริษัทจึงได้น าเทคโนโลยีที่ทนัสมยั
มาประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการและการให้บริการกบัลกูค้าแต่ละราย เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้
อยา่งเหมาะสม สง่ผลให้การบริหารจดัการและการท างานของกลุม่บริษัทเป็นไปอยา่งรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 

การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

 เนื่องจากธุรกิจบริการบริหารจดัการ จ าเป็นต้องพึ่งพาบคุลากรจ านวนมากในการให้บริการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ดังนัน้กลุ่มบริษัทจึงมีช่องทางการสรรหาบุคลากรไว้หลายช่องทาง ได้แก่ การติดป้ายประกาศรับสมัครงาน , การ             
เปิดรับสมคัรพนกังานทางเว็บไซต์ของกลุม่บริษัท และการลงประกาศหนงัสือรับสมคัรงาน เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านจ านวนของพนกังานอยูเ่สมอ พร้อมทัง้ปอ้งกนัปัญหาการขาดแคลนพนกังานในการให้บริการของกลุม่บริษัท  

ด้วยกลุม่ลกูค้าเดิมของกลุม่บริษัท ซึง่ประกอบด้วย หนว่ยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรขนาดใหญ่ มกัจะมี
การก าหนดเง่ือนไขค่าตอบแทนและสวสัดิการที่ดี รวมทัง้เปิดโอกาสให้พนักงานที่กลุ่มบริษัทส่งไปท างาน โดยเฉพาะ
พนกังานที่มีผลการปฏิบตัิงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ก าหนดนัน้ สามารถเข้ารับการสอบบรรจุ      
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เพื่อเป็นพนกังานประจ าได้ เมื่อหน่วยงานนัน้ ๆ มีต าแหน่งงานประจ าที่ว่าง สง่ผลให้กลุม่บริษัทต้องมีการจดัหาบคุลากร          
เข้ามาทดแทน แต่ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหารบคุลากรที่มีประสิทธิภาพและมีช่ือเสียงของกลุม่บริษัท โดยเฉพาะใน
เร่ืองการดูแลพนกังาน ทัง้ในด้านค่าตอบแทน, สวสัดิการ และการเตรียมความพร้อมให้แก่พนกังานก่อนส่งเข้าท างาน    
กบัองค์กรของลกูค้า สง่ผลให้ตลอดระยะเวลาที่ผา่นมาบริษัทฯ ไมเ่คยประสบปัญหาในการสรรหาบคุลากรแตอ่ยา่งใด 

งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุม่บริษัทมีงานท่ียงัไมไ่ด้สง่มอบ ซึง่คาดวา่จะรับรู้ในอนาคต โดยสามารถสรุปได้ดงันี  ้

       (หน่วย : ล้านบาท) 

 
หมายเหต ุ 1. มูลค่างานที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ และมูลค่าการรับรู้รายได้ส่วนที่ เหลือของแต่ละสัญญา อ้างอิงตามการรับรู้รายได้  

ณ 31 ธันวาคม 2560 
   2. มลูคา่งานตามสญัญาของ BPO ค านวณจากจ านวนมิเตอร์ไฟฟา้หรือมาตรประปาตามที่ระบใุนสญัญา ซึง่เป็นตวัเลขประมาณ
การของการไฟฟา้สว่นภมิูภาค การไฟฟา้นครหลวง และการประปาสว่นภมิูภาค อยา่งไรก็ดี ในการรับรู้รายได้จะค านวณจากจ านวน
มิเตอร์ไฟฟ้าหรือมาตรประปาที่บริษัทด าเนินการจดหน่วย-อ่านมาตรจริง ดังนัน้ มลูค่างานรวมในการท างานจริง จึงอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากมลูคา่งานรวมตามที่ระบใุนสญัญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทงาน 
มูลค่างาน การรับรู้รายได้ส่วนที่เหลือ1 

ตามสัญญา ยังไม่ได้รับรู้รายได้1 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

บริหารจดัการบคุลากร (MM) 695.25 532.58 460.58 48.60 23.41 
บริหารจดัการระบบงานธุรกิจ (BPO)2 94.42 60.54 51.71 8.83  
รวม 789.67 593.12 512.29 57.43 23.41 
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❖ ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (Engineering Service หรือ “EN”) 

ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (EN) ของบริษัทฯ ด าเนินการโดยบริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2540 และมีการพัฒนา               
อย่างต่อเนื่องจนสามารถให้บริการในลกัษณะของงานโครงการแบบครบวงจร (Turn-key Project) โดยบริษัทฯ ได้มีการ
ก าหนดขัน้ตอนในการบริหารงานโครงการ, ควบคุมคุณภาพ, ควบคุมงบประมาณโครงการที่ชัดเจน และมีการสื่อสาร
แผนการท างานให้พนักงานได้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน เพื่อกา รบริการที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนอง            
ความพึงพอใจของลูกค้า โดยในการให้บริการงานวิศวกรรมนัน้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ้างเหมาผู้ รับเหมาช่วง
(Subcontractors) พร้อมเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรเพื่อท างานติดตัง้ทัง้หมด ซึ่งได้แก่ งานก่อสร้างฐานราก, งานติดตัง้
โครงสร้างเสา และงานติดตัง้อุปกรณ์ โดยมีวิศวกรของบริษัทฯ ที่มีความช านาญและประสบการณ์ในการท างาน              
เป็นผู้ท าหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้ รับเหมาอย่างเข้มงวด และมีการว่าจ้างวิศวกรระดบัสามญั   
จากภายนอกซึง่เป็นท่ียอมรับจากลกูค้าเพื่อท าการออกแบบโครงสร้างฐานรากและโครงสร้างของเสาโทรคมนาคม 

ปัจจบุนัสามารถแบง่การประกอบธุรกิจงานวิศวกรรมตามลกัษณะการให้บริการ ออกเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่  
1) งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (Electrical Power Engineering System หรือ “EE”) และ 2) งานวิศวกรรมระบบ
โทรคมนาคม (Telecommunication Engineering System หรือ “TL”) ซึ่ง ปี 2560 บริษัทฯ มีสดัสว่นรายได้ของบริการ 
งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (EE) และระบบโทรคมนาคม (TL) ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 34.79 และร้อยละ 9.25            
ของรายได้รวม ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดลกัษณะการให้บริการในแตล่ะธุรกิจ ดงันี ้

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

บริษัทฯ ให้บริการติดตัง้และปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้า (Transmission Line System) ซึ่งเป็นระบบในการ
สง่ผ่านกระแสไฟฟ้าจากแหลง่ผลิตสูส่ถานีไฟฟ้าย่อยในภมูิภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศ โดยมีระดบัแรงดนัไฟฟ้า 115 kV และ
ให้บริการติดตัง้และปรับปรุงระบบจ าหนา่ยไฟฟา้ (Distribution Line System) ซึง่เป็นระบบในการสง่ผา่นกระแสไฟฟ้าที่มี
ระดับแรงดัน 22 kV-33 kV จากสถานีไฟฟ้าย่อยในภูมิภาคต่างๆ ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือไปยังระบบ                    
แปลงแรงดนัไฟฟ้าเพื่อให้เป็นไฟฟ้าแรงดนัต ่าที่มีระดับแรงดนั 220 V - 380 V จากนัน้ส่งผ่านไปยังผู้ ใช้ไฟฟ้ารายย่อย     
ตามแหลง่ชุมชนและที่อยู่อาศยั โดยบริษัทฯ สามารถให้บริการได้ทัง้ระบบสายสง่หรือจ าหน่ายไฟฟ้าบนดิน (Overhead 
Transmission & Distribution Line System) และระบบสายสง่หรือจ าหนา่ยไฟฟา้ใต้ดิน (Underground Transmission & 
Distribution Line System) รวมถึงการให้บริการงานระบบไฟฟา้สอ่งสวา่ง, ระบบไฟฟ้าส าหรับภาคอตุสาหกรรม ไปจนถึง
ระบบไฟฟา้ภายในอาคาร ดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้ 
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แผนภาพแสดงโครงสร้างระบบสายส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

 

การให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (EE) ของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็นประเภทงานตา่งๆ ตามลกัษณะ
การให้บริการได้ เป็น 3 ประเภท ดงันี ้

1.1 การออกแบบและติดตัง้ระบบสายส่งไฟฟ้าและระบบจ าหน่ายไฟฟ้าบนดิน (Overhead Transmission & 
Distribution Line System) 
บริษัทฯ เ ป็นผู้ ใ ห้บริการงาน ส ารวจออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตัง้งานด้านระบบ                         

สายส่งไฟฟ้าแรงสงูให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าระหว่างแหล่งผลิตไฟฟ้าไปยงัสถานีไฟฟ้าย่อย  
โดยให้บริการติดตัง้ระบบสายสง่ไฟฟ้าแรงสงูพิกดัแรงดนั 115kV และให้บริการติดตัง้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงดนั 22kV – 
33kV และ 220V – 380V เพื่อสง่ผา่นกระแสไฟฟา้จากสถานีไฟฟา้ยอ่ยไปสูเ่ขตชมุชนหรือพืน้ที่ของลกูค้า เช่น นิคมโรงงาน
อุตสาหกรรม   สถานประกอบการและที่พักอาศยั โดยวิธีปักเสาและพาดสายไฟฟ้าเหนือพืน้ดิน พร้อมติดตัง้อุปกรณ์
ประกอบส าหรับระบบสายสง่ อาทิ การติดตัง้สายลอ่ฟ้าและสายดิน อปุกรณ์ตดัตอนทางไฟฟ้าแรงสงู (SF6 Load break 
switch) หม้อแปลงไฟฟ้า (Distribution transformer) และการติดตัง้เครือข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสงและอปุกรณ์สื่อสาร
ป้องกันสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (Teleprotection) ควบคู่กับระบบสายส่งหรือระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง           
ของระบบสือ่สารของการไฟฟา้สว่นภมูิภาคที่ใช้ในการควบคมุระบบสายสง่หรือระบบจ าหนา่ยไฟฟา้ เป็นต้น 
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ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 kV ที่อยู่ระหว่างติดตัง้ 
 

   

 

 

 

 

 

ระบบสายส่ง 115kV และระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 22kV 

   

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้บริการติดตัง้ระบบไฟฟ้าสอ่งสวา่ง (Electrical lighting system) ส าหรับถนนสาธารณะ
ในพืน้ท่ีชมุชน สวนสาธารณะไปจนถึงระบบไฟสอ่งสวา่งภายนอกอาคารในรูปแบบตา่งๆ อาทิ โคมไฟฟา้เสาสงู โคมไฟถนน
แบบก่ิงเดี่ยวและก่ิงคู่ โคมไฟสนาม โคมไฟประติมากรรมและโคมไฟหลอด LED ส าหรับองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน 
เทศบาล กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และผู้ ใช้ไฟฟา้ทัว่ไป เป็นต้น 
 

ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
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1.2 การออกแบบและติดตัง้ระบบสายส่งไฟฟ้าและระบบจ าหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน (Underground Transmission 
& Distribution Line System) 
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการออกแบบและติดตัง้ระบบสายสง่ไฟฟา้และระบบจ าหนา่ยไฟฟา้ใต้ดิน ซึง่เป็นงานก่อสร้าง

ท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้าแรงสงูระดบัแรงดนั 22 KV และ 115 KV อีกทัง้หากแนวการวางสายไฟฟ้าต้องผ่าน แม่น า้ คลอง 
หรือแหล่งน า้ ทัง้นี  ้บริษัทฯ ยังสามารถให้บริการติดตัง้เครือข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสงและอุปกรณ์สื่อสารป้องกัน               
สายส่งไฟฟ้าแรงสงู (Teleprotection) ควบคู่กับการติดตัง้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าใต้ดินดงักล่าวด้วย โดยลกูค้าหลกัของ    
สว่นงานนี ้คือ การไฟฟา้สว่นภมูิภาค (กฟภ.)  

ระบบสายส่งไฟฟ้าและระบบจ าหน่ายไฟฟ้าใต้ดนิ 

 
 

1.3 การออกแบบและติดตัง้ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Interior Electrical Installation) 
บริษัทฯ ให้บริการออกแบบและติดตัง้ระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ประกอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารแบบครบวงจร 

เช่น ติดตัง้มิเตอร์วดัไฟฟ้า แผงจ่ายไฟฟ้า (MDB: Main Distribution Board) แผงจ่ายไฟฟ้าฉกุเฉิน (Emergency MDB) 
การติดตัง้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง และการวางระบบไฟฟ้าแสงสว่างทัว่ทัง้อาคาร โดยให้บริการครอบคลมุตัง้แตอ่าคาร
ขนาดเล็กไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่ ได้แก่ บ้านพกัอาศยัทัว่ไป โครงการบ้านจัดสรร อาคารส านกังาน คอนโดมิเนียม 
โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอตุสาหกรรม และ นิคมอตุสาหกรรม เป็นต้น 

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

ในช่วงหลายปีที่ผา่นมา ภาวะอตุสาหกรรมด้านสือ่สารและโทรคมนาคมมีการเติบโตอยา่งมาก ซึง่เป็นผลมาจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาระบบการส่งสัญญาณจากการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบเสียง (Voice)           
เพียงอย่างเดียวเข้าสู่ระบบการสื่อสารข้อมลูแบบดิจิทลั (Digital) ความเร็วสงูที่สามารถส่งข้อมูลทัง้ในลกัษณะรูปแบบ
เสียงและในลกัษณะรูปแบบข้อมลู (Data) ผ่านระบบ 4G อย่างเต็มรูปแบบ สง่ผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมลูที่
รวดเร็วยิ่งขึน้ อีกทัง้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application) ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (“Smart Phone”) ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างมาก ท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มหนัมาใช้ Smart Phone อย่างต่อเนื่อง 
บริษัท ฯ จึงเล็งเห็นโอกาสในการเร่ิมให้บริการงานด้านวิศวกรรม TL ตัง้แต่ปี 2543 เป็นต้นมา โดยให้บริการทัง้การติดตัง้
ระบบไฟฟ้าของสถานีโทรคมนาคม และการติดตัง้เสาสง่สญัญาณโทรคมนาคมเร่ือยมา ส าหรับงานบริการงานวิศวกรรม
ระบบโทรคมนาคม สามารถแบง่ได้ตามลกัษณะการให้บริการ 2 ประเภท ดงันี ้

2.1 บริการในการส ารวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ติดตัง้เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม 
ปรับปรุงเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม รวมทัง้รือ้ถอนและขนย้ายอุปกรณ์โทรคมนาคม 

ปัจจุบนั บริษัทฯ ให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมครอบคลมุตัง้แต่การออกแบบ จัดหา และติดตัง้ 

เสาสง่สญัญาณโทรคมนาคม ภายใต้การควบคมุการท างานของผู้ รับเหมาจากวิศวกรที่มีความรู้ความช านาญของบริษัทฯ 

ส่งผลให้บริษัทฯ ได้ รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าซึ่ง เป็นผู้ ใ ห้บริการด้านโทรคมนาคม 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 

ในกลุ่มผู้จัดจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม เช่น Huawei, Ericsson และ Alcatel เป็นต้น และปัจจุบนับริษัทฯ มุ่งเน้น     

การให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม (TL) ในเขตพืน้ท่ีภาคใต้และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นหลกั ทัง้นี ้ส าหรับ

การให้บริการดงักลา่วข้างต้นของบริษัทฯนัน้ สามารถแบง่ออกได้ตามลกัษณะของเสาสง่สญัญาณโทรคมนาคม ดงันี  ้

 

❖ เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมประเภทติดตัง้บนพืน้ดิน (Greenfield) 

 เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมประเภทติดตัง้บนพื น้ดิน (Greenf ie ld)  สามารถแบ่งตามประเภท                           
ของเสาโทรคมนาคมได้ดงัตอ่ไปนี ้

▪ Self-supporting Tower – เป็นเสาโครงเหล็กถกัแบ่งเป็นประเภทโครงเหล็กสามเหลี่ยม หรือโครง
เหล็กสี่เหลี่ยม, มีความแข็งแรงสงู สามารถทนแรงลมพายแุละรองรับน า้หนกัอปุกรณ์ได้มากกว่า
เสาประเภทอื่นโดยไม่ต้องใช้สายยึดโยงท าให้เหมาะส าหรับมีพืน้ที่ติดตัง้แบบจ ากัด โดยเสาที่
บริษัทฯ ให้บริการติดตัง้นัน้มีความสงูของเสาตัง้แต ่37.00 เมตร ถึง 60.00 เมตร 
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เสาประเภท Self-support Tower 

  

 
▪ Guyed Mast Tower – เป็นเสาโครงสร้างเหล็กสามเหลี่ยมที่ต้องใช้สลิงดึงยึดโยงกบัฐานรากเพื่อ

เพิ่มความแข็งแรง จึงต้องใช้พืน้ท่ีในการติดตัง้เป็นบริเวณกว้างกวา่เสาชนิดอื่น แตเ่ป็นเสาชนิดที่มี
น า้หนกัเบาและใช้ปริมาณเหล็กน้อยกว่าเสาประเภท Self-supporting Tower โดยเสาที่บริษัทฯ
ให้บริการติดตัง้นัน้มีความสงูของเสาตัง้แต ่12.00 เมตร ถึง 60.00 เมตร 

เสาประเภท Guyed Mast Tower 

 
 

❖ เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม ประเภทติดตัง้บนอาคาร (Rooftop) 
 เสาสง่สญัญาณโทรคมนาคมประเภทติดตัง้บนอาคาร (Rooftop) สามารถแบง่ตามประเภทของเสาโทรคมนาคม
ได้ดงัตอ่ไปนี ้

▪ Pole – เป็นเสาแกนเดี่ยวซึ่งออกแบบส าหรับใช้ติดตัง้บนอาคาร โดยมีขาค า้ยนัสว่นฐานเพื่อเพิ่ม
ความแข็งแรงในการติดตัง้และยึดกบัโครงสร้างของอาคาร โดยเสาที่บริษัทฯให้บริการติดตัง้นัน้มี
ความสงูของเสาตัง้แต ่3.50 เมตร ถึง 9.50 เมตร ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของพืน้ท่ี 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                           

 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                              สว่นท่ี 1 หน้า 33 

 
 

เสาประเภท Pole 

 
 

▪ Guyed Steel Pole – เป็นเสาโครงสร้างเหล็กสามเหลี่ยมที่ต้องใช้สลิงดึงยึดโยงกับโครงสร้าง
อาคารเพื่อเพิ่มความแข็งแรง เป็นเสาชนิดที่มีน า้หนกัเบา สามารถรองรับการติดตัง้อุปกรณ์ได้ดี 
แตต้่องใช้พืน้ท่ีในการติดตัง้เป็นบริเวณกว้างกวา่เสาชนิดอื่น โดยเสาที่บริษัทฯให้บริการติดตัง้นัน้มี
ความสงูของเสาตัง้แต ่3.50 เมตร ถึง 14.00 เมตร ขึน้อยู่กบัพืน้ที่ที่ใช้ในการติดตัง้และความกว้าง
ของพืน้ท่ีในการยดึโยก 
 

เสาประเภท Guyed Steel Pole 

 
 

นอกเหนือจากการให้บริการในการส ารวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาวสัดุอุปกรณ์ และติดตัง้เสาส่งสญัญาณของ

สถานีโทรคมนาคมแล้ว บริษัทฯ ยังมีการให้บริการในการปรับปรุง (Upgrade) เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม และ           

การติดตัง้อปุกรณ์สง่สญัญาณให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับระบบ 3G และระบบ 4G มากยิ่งขึน้ โดยลกูค้าหลกัเป็นบริษัท

ในกลุม่ผู้จดัจ าหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคม ได้แก่ Huawei, Ericsson และ Alcatel เป็นต้น นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้บริการ

ในการรือ้ถอนและขนย้ายอุปกรณ์โทรคมนาคมแก่ลกูค้า เพื่อไปติดตัง้ยงัท าเลที่ตัง้ใหม่ที่เหมาะสมเพื่อการส่งสญัญาณ      

มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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การให้บริการปรับปรุงเสาโทรคมนาคม 

        
 

2.2 บริการติดตัง้อุปกรณ์ระบบชุมสายโครงข่ายสื่อสารและติดตัง้สายเคเบิลใยแก้วน าแสง(Fiber Optic) 
บริษัทฯให้บริการส ารวจ ออกแบบ จัดหาและติดตัง้อุปกรณ์ระบบชุมสายโครงข่ายสื่อสาร ได้แก่ อุปกรณ์ส่ง

คลื่นสญัญาณแบบมลัติเพล็กซ์ (Wavelength Division Multiplexing : WDM), อปุกรณ์เครือขา่ยสง่สญัญาณความเร็วสงู 

(Synchronous Digital Hierarchy : SDH) และอปุกรณ์สื่อสารข้อมลูความเร็วสงู (Asynchronous Transfer Mode:ATM) 

เป็นต้น นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังให้บริการในการติดตัง้สายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) และสายน าสัญญาณ 

(Copper) รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อเช่ือมโครงข่ายในระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพตามความต้องการของลกูค้า 

ภายใต้การควบคมุดแูลของทีมงานวิศวกรที่มีความช านาญและมีประสบการณ์ในระบบสือ่สารโทรคมนาคม 
 

การให้บริการตดิตัง้อุปกรณ์ระบบชุมสายโครงข่ายสื่อสารและติดตัง้สายเคเบลิใยแก้วน าแสง 
    

 
 

 

 

ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

แนวโน้มของอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย 

ปัจจยัที่สง่ผลให้ความต้องการใช้ไฟฟา้ของประเทศเพิ่มขึน้นัน้ มาจากการเติบโตและการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
ภายในประเทศ โดยเป็นผลมาจากความต้องการใช้ไฟฟ้าทัง้ในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตวัตามปริมาณ     
การส่งออกและการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนที่มีแนวโน้มการปรับตวัดีขึน้ภายหลงัจากสถานการณ์      
ด้านการเมืองมีความชัดเจน และครัวเรือนมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ น้จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทัง้
อตัราเงินเฟ้อและราคาน า้มนัที่ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มความเช่ือมัน่ในการลงทุนของภาคเอกชน ดงันัน้
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของทกุกลุม่เศรษฐกิจจึงมีแนวโน้มขยายตวัเป็นอย่างมาก ทัง้ภาครัฐ , รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
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ภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานด้านระบบไฟฟ้า ที่จ าเป็นต้องวางแผนบริหารจัดการระบบ
สาธารณปูโภคพืน้ฐานด้านระบบไฟฟา้ให้เพียงพอและทนัตอ่การขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต   

ปัจจุบนัรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานทัง้ระยะสัน้และระยะยาวส าห รับการพฒันาระบบ
สาธารณปูโภคพืน้ฐานด้านระบบไฟฟ้าทัง้ประเทศ เพื่อรองรับการขยายตวัด้านการลงทนุของภาครัฐและภาคเอกชน และ
การเปิดประเทศเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อผลกัดนัให้เกิดการเคลือ่นย้ายทนุสูป่ระเทศก าลงัพฒันาท าให้
เกิดการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานและพลงังาน รวมถึงแนวโน้มการใช้ไฟฟา้และบริการท่ีเก่ียวเนื่องเพิ่มขึน้ ซึง่สามารถสรุป
ได้ดงันี ้  
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579  (Thailand Power Development Plan :PDP2015) 

แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 –2579 (PDP-2015) เป็นกรอบการพฒันาพลงังาน    
ของไทยในระยะเวลา 20 ปี มีการประมาณการการใช้พลงังานไฟฟ้าในอนาคตและแผนการสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับ     
การใช้งานดงักล่าว โดยค านึงถึงทัง้ความเพียงพอและราคาของการไฟฟ้า นอกจากนีย้งัเป็นการวางแผนให้สอดคล้อง       
กบัแผนอนรัุกษ์พลงังานซึง่มีเปา้หมายเพื่อประหยดัและเพิ่มประสทิธิภาพการใช้พลงังาน และแผนพฒันาพลงังานทดแทน
และพลงังานทางเลือก ซึ่งตัง้เป้าการกระจายแหล่งเชือ้เพลิงเพื่อใช้พลงังานทดแทนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึน้  
โดยใจความส าคญัของแผน PDP 2015 สรุปได้ดงันี ้

 

การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าและแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าตามแผน PDP2015 จะพิจารณาให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโต             
ทางเศรษฐกิจ  โครงการลงทุนของภาครัฐขนาดใหญ่ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตรวมถึง    
ผลของแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยในช่วงปี 2558-2579               
ความต้องการพลงังานไฟฟา้รวมสทุธิของประเทศมีอตัราการเติบโตเฉลีย่ร้อยละ 2.67 ตอ่ปี สง่ผลให้ความต้องการพลงังาน
ไฟฟา้รวมสทุธิ (Energy) และพลงัไฟฟา้สงูสดุสทุธิ (Peak) ในปี 2579 ของประเทศไทยมีคา่ประมาณ 326,119 ล้านหนว่ย 
และ 49,655 เมกะวตัต์ ตามล าดบั 

แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015)  ได้ประมาณการก าลงัการผลติ
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 ดังนัน้แผน PDP 2015 จึงได้วางแผนเพิ่มก าลังการผลิตไฟฟ้า              
ในปี 2579   รวมเทา่กบั 57,459 เมกะวตัต์ จากปัจจบุนัมีก าลงัการผลติไฟฟา้อยูท่ี่ 37,612 เมกะวตัต์ เพื่อให้ก าลงัการผลติ
ไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 70,335 เมกะวัตต์ โดยระดับการผลิตตามแผนนีจ้ะส่งผลให้มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าส ารองอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานท่ีร้อยละ 15 ในปี 2579 นอกจากนีย้งัเห็นควรให้กระจายแหลง่พลงังานในการผลิตไฟฟ้าให้มีความหลากหลาย
มากขึน้ โดยก๊าซธรรมชาติมีสดัสว่นลดลงจากร้อยละ 64 เหลือร้อยละ 37 ของเชือ้เพลิงที่ใช้ทัง้หมด และเพิ่มสดัสว่นของ
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การใช้เชือ้เพลิงถ่านหิน การน าเข้าไฟฟ้า พลงังานน า้จากต่างประเทศ และพลงังานทดแทนแบบต่างๆ ซึ่งเชือ้เพลิง             
ทัง้ 3 อยา่งนีจ้ะมีสดัสว่นเพิ่มขึน้จาก ร้อยละ 33 เป็นร้อยละ 56 ของเชือ้เพลงิทัง้หมด ซึง่สอดคล้องกบัแผนพลงังานทดแทน
และพลงังานทางเลือก (AEDP) ที่ตัง้เป้าในการใช้พลงังานทดแทนร้อยละ 20 ของการผลิตไฟฟ้าในปี 2579 พร้อมทัง้การ
ขยายระบบสง่ไฟฟ้าและระบบจ าหน่ายไฟฟา้ของกฟผ. กฟภ. และ กฟน. ให้รองรับการสง่เสริมพลงังานทดแทน ตลอดจน
พฒันาระบบ 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 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมีโครงการและแผนงานพฒันาระบบส่งไฟฟ้า เพื่อรองรับ   
การขยายพืน้ท่ีการให้บริการและตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟา้ที่จะเพิ่มขึน้ในอนาคต  เพื่อปรับปรุงระบบสายสง่ไฟฟา้ที่
เสื่อมสภาพตามอายกุารใช้งาน เพื่อรองรับการเช่ือมต่อของระบบไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าและการเช่ือมโยงระหว่างประเทศ 
และเพื่อรองรับการพฒันาระบบโครงขา่ยไฟฟา้สมาร์ทกริด เป็นต้น โดยในปี 2560 เป็นโครงการและแผนงานท่ี กฟผ. ได้รับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างการก่อสร้างจ านวน 14 โครงการ และเป็นโครงการที่ยังไม่ได้เร่ิมด าเนินการ            
5 โครงการ จากโครงการท่ีได้รับอนมุตัิทัง้หมด 19 โครงการ  
 

แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 

เมื่อปี 2558 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการน าสายไฟฟ้าลงใต้ดินเพิ่มเติมอีก โดยมอบหมายให้  กฟน.   
เป็นผู้ด าเนินการน าสายไฟฟ้าในอากาศบริเวณพืน้ที่กรุงเทพมหานครและศนูย์กลางธุรกิจที่ส าคญัลงสู่ใต้ดิน ภายใต้งบ
ลงทนุทัง้สิน้ 143,092 ล้านบาท รวมทัง้หมด 79 เส้นทาง ระยะทางรวม 261.6 กิโลเมตร   

นอกจากนัน้ในปี 2559  ภาครัฐโดยกระทรวงมหาดไทยได้เร่งด าเนินการน าระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร
โทรคมนาคมแบบสายอากาศเป็นระบบสายใต้ดิน  โดยการลงนามในบนัทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือการด าเนิน
โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าและสายสื่อสารโทรคมนาคมแบบสายอากาศเป็นระบบสายใต้ดิน โดยประกอบด้วยหลาย
หน่วยงาน  เช่น  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ               
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.),  บริษัท  ทีโอที  จ ากัด (มหาชน),  กรุงเทพมหานคร และส านักงานต ารวจแห่งชาติ           
เพื่อรองรับการเป็นมหานครแหง่อาเซยีน  ซึง่มีขอบเขตประกอบด้วย  โครงการเปลีย่นระบบสายไฟฟา้อากาศเป็นสายไฟฟา้
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ใต้ดินบริเวณ จิตรลดา,  ปทุมวัน,  พญาไท,  นนทรี,  พระราม 3 และรัชดาภิเษก – พระราม 9  รวมระยะทาง                  
127.3 กิโลเมตร  วงเงินลงทนุ  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 โครงการพฒันาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่  ระยะที่ 1  พืน้ที่เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร 

12 แหง่ 
2558 – 2564 26,900 

3 โครงการเปลี่ยนแรงดนัไฟฟา้ในพืน้ที่ภาคใต้จาก 33 เควี  เป็น  22 เควี  ระยะที่ 1  จงัหวดั
ระนอง   พงังา  ภเูก็ต   

2558 – 2563 5,910 

4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบศนูย์สัง่การจา่ยไฟ (คปศ.) 2557 – 2561 4,530 
5 แผนพฒันาศนูย์วิเคราะห์และแก้ปัญหาไฟฟา้ขดัข้อง   ทัว่ประเทศ 2557 – 2561 1,045 
6 แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับผู้ ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจากพลังหมนุเวียน ทั่ว

ประเทศ 
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 
10 โครงการพฒันาระบบสง่และจ าหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2) 2562 - 2566    77,620 
11 โครงการพฒันาระบบไฟฟา้ในเมืองใหญ่ ระยะที่ 2 (คพญ.2) 2562 - 2566      7,900 
12 แผนเพ่ิมประสิทธิภาพระบบไฟฟา้ (แผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน) 2562 - 2566   5,000 
13 โครงการขยายเขตระบบไฟฟา้ให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม ่ระยะที่ 2 (คฟม.2)  2561 - 2566   6,565 

ที่มา : แผนพฒันาระบบไฟฟา้ และ โครงการและแผนงานที่ด าเนินการในปัจจบุนั และที่จะด าเนินการในอนาคต  การไฟฟา้สว่นภมิูภาค 
 

แผนการลงทุนของภาครัฐ และภาคเอกชน 

โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor Development) หรือ EEC 
เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพืน้ที่ต่อยอดความส าเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ      
ภาคตะวนัออก หรือ Eastern Seaboard โดยรัฐบาลมีแผนในการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานเบือ้งต้น  ภายใต้กรอบการลงทนุ
รวมของภาครัฐและเอกชน วงเงิน 1.5 ล้านล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) แบ่งเป็นการลงทุนในส่วน          
ของภาครัฐไม่เกิน 3 แสนล้านบาท และภาคเอกชน 5 แสนล้านบาท สว่นที่เหลือจะเป็นการร่วมทนุของภาครัฐกบัเอกชน    
7 แสนล้านบาท  ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

 

1. พืน้ท่ีเปา้หมาย 3 จงัหวดั คือ ฉะเชิงเทรา ชลบรีุ และระยอง 
2. โครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภค เพื่อเพิม่ศกัยภาพรองรับการลงทนุ และการพฒันาในพืน้ท่ี 
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3. อตุสาหกรรมเปา้หมายที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุในพืน้ท่ี 
4. การพฒันากิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ 
5. การจดัระบบการสะสมเทคโนโลยีและการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
 

          ทัง้นีค้ณะกรรมการนโยบายการพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ได้มีมติในการประชมุ ครัง้ที่ 1/2560 
เมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2560 เร่ืองการจดัท าแผนการพฒันาพืน้ท่ีระเบียงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก ซึง่ประกอบด้วย 

1. แผนปฏิบตัิการการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานภายในพืน้ท่ีระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
2. แผนปฏิบตัิการการพฒันาอตุสาหกรรมเปา้หมายในพืน้ท่ีระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก 
3. แผนปฏิบตัิการการพฒันาบคุลากร การศกึษา การวิจยั และเทคโนโลยีในพืน้ท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ        
ภาคตะวนัออก 
4. แผนปฏิบตัิการการพฒันาและสง่เสริมการทอ่งเทีย่วในพืน้ท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
5. แผนปฏิบตัิการการพฒันาเมืองใหมแ่ละชมุชน 
6. แผนปฏิบตัิการการพฒันาศนูย์กลางธุรกิจ และศนูย์กลางการเงินในพืน้ท่ีระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก 
7. แผนปฏิบตัิการการประชาสมัพนัธ์และการสร้างกระบวนการมสีว่นร่วมในการด าเนินโครงการกบัประชาชนใน
พืน้ท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
8. แผนปฏิบตัิการการเกษตร ชลประทาน และสิง่แวดล้อมในพืน้ท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 

ที่มา : ส านกังานเพ่ือการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (สกรศ.)  

แผนการพัฒนาระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) กระทรวงพลงังาน ได้จดัท าแผนงานพฒันาระบบไฟฟ้าในภาพรวม
ของประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยก าหนดกรอบแนวทางจดัท านโยบายและแผนงาน
พฒันาระบบไฟฟ้าร่วมกนัทัง้ 3 การไฟฟ้า ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้า
สว่นภมูิภาค ดงันี ้   

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

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

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วางแผนท าโครงการพฒันาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะแรก เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสงูขึน้จากการเติบโตของระบบเศรษฐกิจบริเวณเขตชายแดนจากการ
จัดตัง้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกมีจ านวน 6 พืน้ที่  ได้แก่  อ.แม่สอด จ.ตาก, อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว,               
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด, อ.เมือง จ.มกุดาหาร, อ.สะเดา จ.สงขลา และ อ.เมือง จ.หนองคาย   
 จากภาพรวมของอุตสาหกรรมและแนวโน้มของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย รวมทัง้แผนพัฒนาก าลงั       
การผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015), แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้า    

https://goo.gl/maps/qdULJi2xXJF2
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ใต้ดิน, แผนการพฒันาระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค, แผนการขยายลงทนุของภาคเอกชนและภาครัฐบาล และ
แผนการพฒันาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน  ได้ให้ความส าคญักบัการจดัการด้านพลงังานในสว่นของการผลติไฟฟา้ให้มีการกระจายชนิด
ของเชือ้เพลงิ เพื่อลดความเสีย่งด้านการจดัหา ความผนัผวนทางด้านราคาและลดต้นทนุการผลติ รวมถึงการสง่เสริมผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนและพลงังานทางเลือก โดยเฉพาะการพฒันาเชือ้เพลิงชีวภาพและชีวมวล สง่เสริมพลงังาน
หมุนเวียนทุกรูปแบบทัง้ ลม  แสงอาทิตย์ พลังน า้ ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล ขยะ และการใช้พลังงานที่ให้ความส าคัญ               
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมทัง้การพฒันาพลงังานที่สะอาดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจก ซึ่งการด าเนินการดงักลา่วจะเป็นที่มาของการเพิ่มการลงทนุของทัง้ภาคเอกชนและภาครัฐบาล ที่สะท้อนถึงการ
ขยายตวัในงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล รวมถึงการลงทนุด้านโรงไฟฟ้าที่ใช้พลงังานทดแทน
และพลงังานหมุนเวียน     ท าให้มีการขยายตวัเพิ่มขึน้ของตลาดงานระบบสายส่งไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย รวมถึงงาน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนประเภทต่างๆ ส่งผลให้บริษัทฯ ที่ด าเนินธุรกิจให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า        
อาทิเช่น ให้บริการงานติดตัง้และปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้า งานระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้ระบบบนดินและระบบเคเบิล
ไฟฟ้าใต้ดิน รวมถึงงานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมและภายในอาคาร เป็นต้น มีโอกาสที่จะขยาย       
การด าเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มการเติบโตของรายได้และผลก าไรได้ในระยะยาว     
 
 

อุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

ภาพรวมอตุสาหกรรมธุรกิจสื่อสารในปี 2560 เติบโตอย่างตอ่เนื่อง จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค  
ที่เปลี่ยนมาใช้สมาร์ทโฟนเพื่อรองรับความต้องการเข้าถึงข้อมลูและอินเทอร์เน็ตในทกุที่ทกุเวลา สง่ผลให้ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่วางแผนการพฒันาธุรกิจบนแพลตฟอร์มต่างๆในโลกออนไลน์มากขึน้ประกอบกับโครงการขยายอินเทอร์เน็ ต     
ประชารัฐของภาครัฐ ซึง่สง่ผลดีตอ่ผู้ประกอบการในธุรกิจโทรคมนาคม และท าให้ธุรกิจสือ่สารในปี 2561 มีแนวโน้มเติบโต
อยา่งตอ่เนื่อง  

ผู้ ให้บริการด้านโทรคมนาคมยงัมีการลงทนุด้านอุปกรณ์โครงข่ายหลกัเพื่อรองรับความต้องการใช้งานและการ
ขยายฐานลกูค้า รวมถึงปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีให้มีความทนัสมยั ขณะที่หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานก็มี  โครงการ
ปรับปรุงเครือขา่ยหลกัขององค์กรให้รองรับ ระบบ IP มากขึน้ โดยสามารถสรุปสถานการณ์ ตลาดสือ่สารท่ีส าคญั ดงันี ้

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                           

 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                              สว่นท่ี 1 หน้า 40 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    ท่ีมา :ส านกังาน กสทช. 

• เคร่ืองโทรศพัท์ : ในปี 2560 มลูค่าตลาดเพิ่มขึน้จากปี 2559 ตามความต้องการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบ 
Smart Phone ที่เพิ่มสูงขึน้ แต่ส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Feature Phone และเคร่ืองโทรศัพท์
ประจ าที่ (Fixed Line Handset) นา่จะหดตวัตามความต้องการใช้งานโทรศพัท์ใช้สายตามบ้านท่ีลดลง 

• อปุกรณ์โครงข่ายหลกั : ในปี 2560 มลูค่าตลาดมีอตัราการเติบโตที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 
เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ผู้ประกอบการรายใหญ่มีการเร่งพฒันาโครงขา่ยไปมากแล้ว สง่ผลให้ความ
ต้องการอปุกรณ์โครงข่ายทัง้ที่เป็นอปุกรณ์ ระบบเครือข่าย (Core Network Equipment) และอปุกรณ์
ระบบสายสญัญาณ (Infrastructure Cabling) เร่ิมชะลอตวัลง 

• อปุกรณ์สือ่สารใช้สาย : ในปี 2560 มลูคา่ตลาดเพิ่มขึน้จากปี 2559 เนื่องจากกลุม่อปุกรณ์รับสญัญาณ
จากสาย (Access Equipment) และสายสัญญาณ (Network Cabling) ยังเติบโตได้ดีจากการ
สนับสนุนของภาครัฐผ่านโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐรวมทัง้โครงการจัดให้มีสัญญาณ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพืน้ที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน Universal 
Service Obligation :  USO)  แต่อุปกรณ์ในกลุ่มตู้ โทรศัพ ท์สาขา ห รือ  PBX (Private Branch 
Exchange) จะหดตวั 

• อปุกรณ์สือ่สารไร้สาย : ในปี 2560 ยงัคงเติบโตตามการลงทนุโครงขา่ย 4G ที่ยงัคงมอียูบ้่างแตจ่ะเตบิโต
ได้ไมส่งูมาก 
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อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการในธุรกิจสื่อสารยงัคงมีความเสี่ยงจากการแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด การแข่งขนั   
ด้านราคาที่สูง  ผู้ ประกอบการส่วนใหญ่จึงชะลอการลงทุนด้านการพัฒนาโครงข่ายหลัก ลดการแข่งขันด้านราคา            
โดยเน้นการแขง่ขนัด้านคณุภาพการให้บริการแทน  

 

แผนธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสาร  

ผู้ประกอบการ  แผนธุรกิจปี 2560  
AIS ด้านกลยทุธ์  

• ประกาศความเป็น Digital Life Service Provider  

• เน้นลูกค้ากลุ่ม  medium ถึง  Hi-end โดยจัดแพ็คเก็จควบรวมบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสงูพร้อมลดคา่บริการให้กบัลกูค้าที่ใช้ทัง้ 2 บริการ  

• เปลีย่นลกูค้า Pre-paid มาเป็นลกูค้า Post-paid  
ด้านการลงทนุ  

• ลงทนุพฒันาเครือขา่ย 40,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของโครงขา่ย 4G  

• ลงทนุ 5,000 ล้านบาท ในโครงขา่ยอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู  
TRUE ด้านกลยทุธ์  

• น าเทคโนโลยี 4.5G เชิงพาณิชย์ระบบมาตรฐานโลกมาใช้ ให้สามารถครอบคลมุ มาก
ที่สดุในประเทศไทย  

• วางแผนขยายฐานลูกค้าอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ หลงัจากสญัญาสมัปทานโทรศพัท์
พืน้ฐานจะครบกาหนดในเดือน ต.ค. 60  

• รุกตลาดอาเซียน โดยการสร้างความร่วมมือระหว่าง  TrueMoney และ  Alipay              
เพื่อให้บริการทางการเงินระดบั Nano Financing หรือสนิเช่ือรายยอ่ย  

• มุ่งเน้นกลยุทธ์ “สมาร์ท บิสิเนส พาร์ทเนอร์” เดินหน้ารุกตลาดลกูค้าองค์กรทุกขนาด     
ทกุประเภทธุรกิจ  

ด้านการลงทนุ  

• ตัง้งบลงทนุ 48,000 ล้านบาทใน 3 ธุรกิจหลกั ได้แก่  
1.  Mobile งบลงทุน  30,000 ล้านบาท ในการจ่ ายค่าสัมปทานเครือข่าย และ             
ขยายประสทิธิภาพสญัญาณ  
2. Online งบลงทนุ 14,000 ล้านบาท เพื่อขยายโครงขา่ย fiber optic  
3. Pay tv งบลงทนุ 4,000 ล้านบาท  

DTAC ด้านกลยทุธ์  

• สร้างความแตกตา่ง ให้ลกูค้าสามารถใช้งานได้ฟรีทัง้อินเทอร์เน็ตและการโทร ภายใต้  
แบรนด์แพลตฟอร์มใหม ่FLIP IT กบัข้อเสนอ 3 ด้าน อาทิ  
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1. แพ็กเกจ Go โนลมิิต และซิม Go เพลนิ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลกูค้าทัง้แบบเติมเงินและ
รายเดือน ทัง้บริการโทรและใช้อินเทอร์เน็ตไมจ่ ากัดหรือลดสปีด  
2.  พัฒนาซู เปอร์  4G โดยขยายจ านวนสถานีฐานและโครงข่ายภายในอาคาร               
อยา่งตอ่เนื่องทัว่ประเทศ  
3. ดีแทค รีวอร์ด ปรับกลยทุธ์ดแูลลกูค้าและมอบสทิธิพิเศษมากขึน้เพื่อเพิ่มกลุม่ลกูค้า  
ด้านการลงทนุ  

• ตัง้งบลงทนุ 17,000 – 20,000 ล้านบาท เพื่อพฒันาคณุภาพของโครงขา่ย  

• เป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับ  TOT ส าหรับให้บริการไร้สายคลื่นความถ่ี  2300 MHz โดย         
จ่าย คา่เช่าคลืน่ให้ TOT จ านวน 4,510 ล้านบาทตอ่ปี  

3BB ด้านกลยทุธ์  

• เน้นลกูค้าในกลุม่ตา่งจงัหวดั เพื่อให้ครอบคลมุทกุอาเภอในประเทศไทย  

• ลดราคาแพ็คเก็จ 3bb (fiber) จากราคา 2,500 บาท เหลอื 700 บาท  

• ลดราคาแพ็คเก็จ 3bb (vdsl) จากราคา 1,000 บาท เหลอื 590 บาท  
ด้านการลงทนุ  

• ตัง้งบลงทุนปีละ 4,600-5,000 ล้านบาท เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู      
ให้ครบทกุหมูบ้่านในประเทศไทย  

ที่มา : ศนูย์วิจยัเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน 

 

แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย (“แผนการพัฒนาฯ”) 

ภาครัฐได้มีการก าหนดทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมดจิิทลั (Digital Economy) ซึง่เป็นการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร และเทคโนโลยีดิจิทลัมาผลกัดนัให้เกิดการเปลีย่นแปลงรูปแบบการด ารงชีวิตด้านเศรษฐกิจและ
สงัคม ที่น าไปสู่การใช้ให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาเองได้ ตลอดจนสามารถสร้างให้เกิดนวตักรรม โดยมีเป้าหมาย        
ของแผนการพัฒนาฯ เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร เป็นเคร่ืองมือหรือกลไกหลกัในการขบัเคลือ่นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างโอกาส
อย่างเท่าเทียมกัน โดยการสร้างสงัคมคุณภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม บนพืน้ฐานที่ประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ส าหรับโลกยุคดิจิทัล โดยการให้ประชาชนสามารถ           
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างชาญฉลาดและมีความรับผิดชอบ และเพื่อเปลี่ยนกระบวนทศัน์การท างานและบริการ
ภาครัฐด้วยเทคโนโลยีอย่างสมบูรณ์แบบ ที่ทันสมัย มั่นคงและปลอดภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส ามารถให้บริการ             
แก่ประชาชนได้อยา่งโปร่งใสและมีประสทิธิภาพ      

  เพื่อให้บรรลวุตัถุประสงค์และเป้าหมายในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลั  จ าเป็นต้องให้ความส าคญั     
กบัการก าหนดกรอบยทุธศาสตร์การพฒันา 6 ยทุธศาสตร์  ดงันี ้ 

1. การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการสือ่สารดิจิทลั (Hard infrastructure) ประกอบด้วย โครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, โทรคมนาคม และการแพร่ภาพกระจายเสียง ที่มีความทนัสมยั , ครอบคลมุ    
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ทุกพืน้ที่และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการติดต่อสื่อสาร และการแลกเปลี่ยน           
ข้อมลูสารสนเทศ 

2. การสร้างความเช่ือมัน่ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทลั (Soft infrastructure) จะต้องอาศยัมาตรฐานกฎหมาย  
กฎระเบียบ และกติกา ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์สากล เพื่ออ านวยความสะดวก     
สร้างความเช่ือมัน่ คุ้มครองความมัน่คงปลอดภยัและสทิธิให้แก่ผู้ใช้งานในทกุภาคสว่น  

3. การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทลั (Service infrastructure) คือ การจัดให้มีชุดข้อมูลและระบบบริการ
พืน้ฐานที่มีมาตรฐาน สามารถแลกเปลี่ยนเช่ือมโยง และใช้งานร่วมกนัได้ระหว่างหน่วยงานโดยไม่จ ากดั
การใช้งานเฉพาะในภาครัฐ ภาคเอกชนสามารถสร้างบริการตอ่ยอดบนฐานข้อมลูเปิดของภาครัฐได้  

4. การขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Economy Acceleration) คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ   
พร้อมกบัเพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินธุรกิจตลอดจนการแขง่ขนัเชิงธุรกิจในระยะยาว  

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

6. การพัฒนาก าลังคนดิจิทัล (Digital Workforce)  คือ  การสร้างและพัฒนาบุคลากรวัยท างานให้มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ  รวมถึง           
การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความรู้ความสามารถและ         
ความเช่ียวชาญระดบัมาตรฐานสากล  เพื่อรองรับการพฒันาประเทศตอ่ไป  

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคม 

ผู้ บริหารของบริษัทฯประเมินว่าปัจจุบันธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าส าหรับหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  ในประเทศไทยมีผู้ ให้บริการประมาณ 200-300 ราย อย่างไรก็ตาม ส าหรับผู้ ประกอบการ             
ที่ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าภูมิภาคซึ่งเป็นลูกค้าหลกัในงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าของบริษัทฯ          
มีประมาณ 20 ราย มีสภาพการแข่งขันไม่รุนแรงนัก เนื่องจากการไฟฟ้ามีการขยายงานอย่างต่อเนื่อง  โดยสามารถ
แบง่กลุม่ผู้ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ออกเป็น 3 กลุม่หลกั คือ  

กลุ่มที่  1 ผู้ ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้ารายใหญ่  ได้แก่กลุ่มผู้ ให้บริการซึ่งมีผลงานได้มาตรฐาน            
เป็นที่ยอมรับ ,  มีประวัติการท างานกับหน่วยงานมานาน ,  มีผลงานหลายโครงการ , สามารถส่งมอบงานได้                        
ตรงตามก าหนดเวลา, มีความสามารถในการรับงานได้หลากหลาย เช่น สามารถให้บริการได้ทัง้การติดตัง้ระบบจ าหนา่ย
ไฟฟ้าที่ระดับแรงดัน 22 kV-33 kV และการติดตัง้ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่ระดับแรงดัน 115 kV ขึน้ไป และมีวงเงิน     
ทนุหมนุเวียนที่เพียงพอส าหรับการรับงานที่มีมลูคา่งานที่สงูได้ โดยผู้ประกอบการในกลุม่นีจ้ะสามารถเข้าร่วมประมลูงาน
โครงการต่างๆ ได้ในระดับมูลค่างานตัง้แต่ประมาณ 300 ล้านบาทขึน้ไป ซึ่งผู้ บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินว่า
ผู้ประกอบการในกลุม่นีม้ีจ านวนประมาณ 10 ราย  
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กลุ่มที่ 2 ผู้ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้รายกลาง  ได้แก่กลุม่ผู้ให้บริการซึง่มีเงินทนุหมนุเวียนน้อยกวา่ จึง
เข้าร่วมประมูลงานโครงการต่าง ๆ ได้ในระดับมูลค่างานประมาณ 100-300 ล้านบาท และไม่สามารถให้บริการ                
ได้หลากหลายเท่ากบัผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น ไม่สามารถรับงานการติดตัง้ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสงูที่ระดบัแรงดนั 
115 kV ซึ่งมักมีมูลค่าโครงการสูงกว่างานติดตัง้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงดัน 22 kV-33kV ได้ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท
ประเมินวา่ผู้ประกอบการในกลุม่นีม้ีจ านวนประมาณ 5 ราย 

กลุ่มที่  3 ผู้ ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้ารายเล็ก ได้แก่กลุ่มผู้ประกอบการซึ่งมีความสามารถเข้าร่วม
ประมลูงานโครงการตา่ง ๆ ได้ในระดบัมลูคา่งานท่ีต ่ากวา่ 100 ล้านบาท  ผู้บริหารของกลุม่บริษัทประเมินวา่ผู้ประกอบการ
ในกลุม่นีม้ีจ านวนประมาณ 5 ราย  

ในสว่นของธุรกิจให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมนัน้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ประเมินวา่สภาพการแขง่ขนั
ไม่รุนแรงเนื่องจากตลาดของผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยมีขนาดใหญ่และหลากหลาย เนื่องจาก                  
มีผู้ ประกอบการที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีคลื่นความถ่ีเป็นของตัวเองมีเป็นจ านวนถึง 6 ราย โดยจัดเป็น
ผู้ประกอบการรายใหญ่ 3 รายคือ กลุ่ม AIS กลุ่ม TRUE และกลุ่ม DTAC ซึ่งแต่ละรายจะมีการก าหนดทะเบียนผู้ ค้า 
(Vendor List)  ของผู้ให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมที่มีประวตัิการท างานและมีผลการท างานท่ีมีประสทิธิภาพ 
ซึ่งผู้ ให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมที่จะเข้าไปอยู่ในทะเบียนผู้ ค้าดงักล่าวได้ จะต้องเร่ิมต้นจากการเข้าเป็น
ผู้ รับเหมาช่วง  (Subcontractor)  ของบริษัทที่อยู่ในทะเบียนผู้ ค้าก่อน  เพื่อแสดงผลงานให้เป็นที่ยอมรับซึ่งจะต้องใช้
ระยะเวลาพอสมควร  ผู้ บริหารของบริษัทฯ ประเมินว่ามีผู้ ประกอบการที่อยู่ในทะเบียนผู้ ค้าของกลุ่มผู้ ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ดังกล่าวประมาณ 15-20 ราย ส าหรับในปัจจุบันบริษัทฯ ถือเป็นผู้ ให้บริการงานวิศวกรรม    
ระบบโทรคมนาคมที่มีอยู่ในทะเบียนผู้ ค้า (Vendor List) ของผู้ประกอบการโทรศพัท์เคลื่อนที่รายใหญ่ทัง้ 3 ราย ซึ่งได้แก่ 
กลุม่ AIS, กลุม่ TRUE และกลุม่ DTAC  โดยได้รับงานจากผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีดงักลา่วอยา่งตอ่เนื่อง  
 

ลักษณะลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า  
ลกูค้าของกลุม่งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ สามารถจ าแนกได้ 2 กลุม่ยอ่ย ได้แก่  

1. ลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ :  ลกูค้าหลกัของบริษัทฯเป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  
อนัได้แก่ การไฟฟา้สว่นภมูิภาคสว่นกลาง และการไฟฟา้สว่นภมูิภาคทัง้ 12 เขต ซึง่จะมีการจดัซือ้จดัจ้างแยกกนั
ในแต่ละเขต เนื่องจากงานวิศวกรรมงานระบบไฟฟา้สว่นใหญ่เก่ียวข้องกบัการส ารวจออกแบบ พร้อมจดัหาวสัดุ
อปุกรณ์ และติดตัง้งานระบบสายสง่ไฟฟา้ และระบบจ าหนา่ยไฟฟา้หลกัภายในประเทศ นอกจากนี ้บริษัทฯ จะมี
การติดตัง้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น กองทัพบก , หน่วยงานเทศบาล ,           
หนว่ยงานปกครองสว่นท้องถ่ิน และสถานศกึษาของรัฐ เป็นต้น 

2. ลูกค้าเอกชน : บริษัทฯมีการให้บริการส ารวจออกแบบ พร้อมจดัหาวสัดอุปุกรณ์ ติดตัง้ และเป็นท่ีปรึกษาส าหรับ
งานระบบไฟฟ้าภายในอาคารส านักงาน , โรงงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ ตลอดจนงานเช่ือมต่อ 
สายสง่ไฟฟา้ของบริษัทเอกชนท่ีประกอบธุรกิจพลงังานทดแทนเข้าสูร่ะบบจ าหนา่ยไฟฟา้ของภาครัฐ 
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กลุ่มงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม  
ลกูค้าของกลุม่งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม สามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุม่ยอ่ย ได้แก่  

1. กลุ่มผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม (Operators) : กลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ประกอบการท่ีให้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนที่หรืออินเตอร์เน็ต ซึ่งมีความต้องการขยายเครือข่ายสญัญาณของตนเองให้ครอบคลุมพืน้ที่        
ในการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่หรืออินเตอร์เน็ตของตนให้กว้างขวางขึน้ หรือเพื่อรองรับปริมาณการใช้งาน       
ที่เพิ่มขึน้ของผู้บริโภค รวมทัง้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสญัญาณโดยการอัพเกรด (Upgrade) เพิ่มอุปกรณ์
โทรคมนาคมเพื่อช่วยยกระดบัการให้บริการให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

2. กลุ่มผู้ประกอบการอื่นในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม : กลุ่มลกูค้าหลกัของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ประกอบการ        
ที่เป็นผู้ รับเหมา (Contractors)  หรือ ผู้ ให้บริการด้านอุปกรณ์ เช่น Huawei, Ericsson, Nokia, Siemens และ 
Alcatel ซึ่งได้รับงานจากผู้ ให้บริการโทรคมนาคม (Operators) หรือลูกค้าในกลุ่มที่ 1 ให้ท าหน้าที่ปรับปรุง
คณุภาพของระบบสญัญาณ หรือรับงานในกลุม่งานบางประเภท โดยบริษัทฯ จะท าหน้าที่ให้บริการเป็นผู้ รับเหมา
ช่วง (Subcontractor) ตัง้แตก่ารส ารวจ, ออกแบบ พร้อมจดัหาวสัดอุปุกรณ์ และติดตัง้เสาสง่สญัญาณของสถานี
โทรคมนาคม 

 
สดัสว่นรายได้จากลกูค้าแตล่ะกลุม่งานการให้บริการงานวิศวกรรมระหวา่งปี 2558 – 2560 สามารถแสดงได้ดงันี ้

           (หน่วย : ล้านบาท) 
 

 
การน าเสนอบริการและช่องทางการน าเสนอบริการ 

กลุ่มงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า 
1. ลูกค้ากลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  :  โดยทั่วไปลูกค้ากลุ่มนีจ้ะใช้วิ ธีการจัดจ้างในลักษณะ                  

ของการประกวดราคา โดยจะประกาศความต้องการจดัซือ้จดัจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือช่องทางอื่นๆ 

ลักษณะงานธุรกิจบริการงานวศิวกรรม 2558 2559 2560 

 มลูคา่ ร้อยละ มลูคา่ ร้อยละ มลูคา่ ร้อยละ 
งานวศิวกรรมระบบไฟฟ้า       
-        ภาครัฐ 510.64 63.97 328.59 55.38 477.25 68.35 
-        เอกชน 22.93 2.87 78.46 13.22 74.35 10.65 

รวมรายได้จากการให้บริการงานวศิวกรรมระบบไฟฟ้า 533.57 66.84 407.04 68.60 551.60 79.00 
งานวศิวกรรมระบบโทรคมนาคม       
-        ผู้ให้บริการระบบ 221.14 27.70 179.99 30.34 131.87 18.89 
-        ผู้ประกอบการอ่ืนๆ  43.62 5.46 6.29 1.06 14.77 2.12 

รวมรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมระบบ
โทรคมนาคม 264.76 33.16 186.28 31.40 146.64 21.00 
รวมรายได้จากการให้บริการงานวศิวกรรม 798.33 100.00 593.33 100.00 698.24 100.00 



                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                           

 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                              สว่นท่ี 1 หน้า 46 

 
 

ตามระเบียบข้อบงัคบัของภาครัฐและแต่ละหน่วยงาน การยื่นเสนอราคาแก่ลกูค้ากลุ่มภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ     
มี  2  วิธีการหลกัคือ การยื่นเสนอราคา และ เป็นการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Bidding)  

2. ลกูค้าภาคเอกชน : บริษัทฯ จะเข้าน าเสนอการให้บริการโดยตรงแก่องค์กรนัน้ๆ   โดยฝ่ายการตลาดจะท าการ
ติดตามข้อมูลเก่ียวกับหน่วยงานเอกชนที่เก่ียวข้อง เพื่อเข้าไปน าเสนอการให้บ ริการส าหรับงานระบบไฟฟ้า
ภายในอาคารส านกังานหรือโรงงานนัน้โดยตรง นอกจากนี ้บริษัทฯยงัมีช่องทางการน าเสนอบริการทางอ้อม    
ผา่นการแนะน าจากลกูค้ารายอื่นๆ อีกด้วย 

กลุ่มงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม 
1. ลกูค้ากลุ่มผู้ ให้บริการด้านโทรคมนาคม (Operators) : บริษัทฯ จะด าเนินการขอขึน้ทะเบียนในทะเบียนผู้ ค้า 

(Approved Vendor List) ของลกูค้าตามขอบเขตในแตล่ะประเภทงาน และติดตามข้อมลูขา่วสาร ในการจดัซือ้
จัดจ้างของลกูค้าอย่างสม ่าเสมอ โดยเมื่อมีการประกาศเอกสารข้อก าหนดของผู้ ว่าจ้าง (Term of reference: 
TOR) บริษัทฯจะพิจารณาความสามารถในการให้บริการ และค านวณต้นทุนในการด าเนินการ เพื่อติดต่อ         
ขอน าเสนอบริการหรือเข้าร่วมการประมลูงานตอ่ไป   

2. กลุม่ผู้ประกอบการอื่นในอตุสาหกรรมโทรคมนาคม หรือผู้ประกอบการที่เป็นผู้ รับเหมา (Contractors) : ในกรณี 
ที่บริษัทไม่ได้รับงานโดยตรง เมื่อทราบผลการจัดซือ้จัดจ้างแล้ว บริษัทฯจะท าการประเมินโอกาสในการ            
เข้ารับเหมาช่วงงาน (Subcontract) โดยจะติดตอ่ผู้ รับเหมาหลกั (Main Contractor) ที่ได้รับงานจากผู้ ให้บริการ
ด้านโทรคมนาคมโดยตรงเพื่อน าเสนอบริการในลกัษณะการเป็นผู้ รับเหมาช่วง (Subcontractor) โดยทนัที  
 

กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

การให้บริการงานวิศวกรรมทัง้ระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคม เป็นการแข่งขนัการให้บริการในด้านคณุภาพ
ของงานและการบริหารงานให้เสร็จทนัตามก าหนดเวลาเป็นหลกั โดยบริษัทฯ ใช้กลยทุธ์ในการประกอบธุรกิจในด้านต่างๆ 
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนั สร้างความแข็งแกร่งในการด าเนินธุรกิจ ซึง่จะสง่ผลตอ่การเติบโตของบริษัทฯ ดงันี ้

กลยุทธ์ด้านการตลาด 

เนื่องจากลกัษณะลกูค้ากลุม่เป้าหมายหลกัของบริษัทฯ เป็นองค์กรภาครัฐ หรือบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งมีระเบียบ   
ในการจัดซือ้จัดจ้างที่ชัดเจน ท าให้กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทฯ เน้นการสร้างการเติบโตของรายได้ ด าเนินการ          
ในลกัษณะการติดตามข้อมูลข่าวสารการประกวดราคาต่างๆ ของกลุ่มลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อศึกษาความเป็นไปได้          
ในโครงการที่บริษัทฯมีศกัยภาพในการเข้าร่วมการเสนอราคา และท าการพิจารณาต้นทนุในการด าเนินการเพื่อน าเสนอ
คา่บริการ และความรวดเร็วในการด าเนินงานให้แก่ลกูค้า   

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโดยส่วนใหญ่ลูกค้ามักมีการระบุคุณลักษณะทางเทคนิคของวัสดุอุปกรณ์                       
หลักอย่างชัดเจน ท าให้สภาวการณ์แข่งขันเป็นการแข่งขันในด้านการบริหารต้นทุนในการด าเนินงานของแต่ละ
ผู้ประกอบการเป็นส าคญั โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการลดต้นทุนในการด าเนินงาน โดยใช้การจ้างเหมาส่วนงานสร้างและ
ติดตัง้ให้แก่ผู้ รับเหมา ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้บริษัทฯสามารถบริหารจัดการต้นทุนในการด าเนินงานได้ดียิ่งขึน้ โดยลดภาระ
คา่ใช้จ่ายคงที่ลง สง่ผลให้บริษัทฯมีความได้เปรียบในการเสนอราคาคา่บริการให้แก่ลกูค้าเพิ่มขึน้   
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กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ 

บริษัทฯให้ความส าคญัในเร่ืองการบริหารการจดัการเพื่อให้สามารถส่งมอบงานให้แก่ลกูค้าได้อย่างมีคณุภาพ
และทันตามก าหนดเวลา โดยในการให้บริการนัน้ กลุ่มบริหารใช้นโยบายการบริหารจัดการในลกัษณะการจ้าง เหมา
หน่วยงานภายนอก (Outsource) ในสว่นงานสร้างและติดตัง้ให้แก่ผู้ รับเหมาเป็นผู้ด าเนินการแทน และให้วิศวกรซึ่งเป็น
พนกังานของบริษัทฯเป็นผู้ควบคมุงานแต่ละโครงการ โดยควบคมุให้การติดตัง้มีคณุภาพ และใช้ระยะเวลาตามที่บริษัท
ก าหนด ซึ่งการบริหารจัดการในลกัษณะดงักล่าว ส่งผลให้บริษัทฯมีความคล่องตวัในการรับงานในพืน้ที่ต่างๆ เพิ่มขึน้    
เพิ่มโอกาสในการรับงาน และไมม่ีข้อจ ากดัในเร่ืองการรับงาน เนื่องจากพนกังานไมเ่พียงพอ รวมทัง้ลดภาระในด้านต้นทนุ
คงที่ ซึง่สง่ผลตอ่ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทฯ อีกด้วย 

ด้วยการบริหารจดัการในลกัษณะดงักลา่วข้างต้น ท าให้บริษัทฯมุง่เน้นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ รับเหมา
ในฐานะคูค้่าที่ดี เพื่อสร้างฐานในการรองรับการขยายงานในอนาคตของบริษัทฯ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญั
ในด้านการควบคมุคณุภาพงานของผู้ รับเหมาช่วง โดยบริษัทฯมีการประเมินผลการท างานของผู้ รับเหมาช่วงทกุครัง้ที่มีการ
ตรวจรับ หรือสง่มอบงานให้แก่บริษัทฯ และสรุปผลการประเมินการท างานของผู้ รับเหมาทกุช่วง 6 เดือน เพื่อร่วมกนัพฒันา
ปรับปรุงการท างาน รวมทัง้ ควบคมุคณุภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯก าหนด ซึ่งจะสง่ผลตอ่เนื่องถึงคณุภาพงาน
ที่บริษัทฯสง่มอบให้แก่ลกูค้า 

ในสว่นของการบริหารจดัการภายในองค์กรของบริษัทฯ บริษัทฯให้ความส าคญัในการอบรมและพฒันาศกัยภาพ
วิศวกร ตลอดจนมีการประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าของแต่ละโครงการในทุกสปัดาห์ เพื่อควบคุมให้การปฏิบตัิงาน
เป็นไปตามแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้ 

การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

ในการให้บริการงานวิศวกรรมทัง้ระบบไฟฟา้และระบบโทรคมนาคมนัน้ บริษัทฯ ก าหนดแนวทางการจดัหาสนิค้า
และบริการ โดยการจดัหาสนิค้าและบริการ แบง่ออกเป็น 3 องค์ประกอบหลกั คือ  

1. การจดัหาอปุกรณ์ที่ใช้ในการสร้างและติดตัง้ 

2. การจดัหาผู้ รับเหมาช่วงในการด าเนินการสร้างและติดตัง้ 

3. การจดัหาวิศวกรของบริษัทในการควบคมุโครงการ 

1. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างและติดตัง้ 

อปุกรณ์ที่ใช้ในการสร้างและติดตัง้ สามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุม่ ได้แก่ อปุกรณ์หลกั และอปุกรณ์ทัว่ไป  
 
อุปกรณ์หลัก 

- อุปกรณ์หลกัของงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ได้แก่ เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง

ไฟฟา้ สวิทซ์เกียร์ อปุกรณ์ปอ้งกนั ลกูถ้วย และตู้ควบคมุระบบไฟฟา้ เป็นต้น  

- อปุกรณ์หลกัของงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม ได้แก่ เสาโครงเหล็ก อปุกรณ์รับ-สง่สญัญาณ รัว้และ

อปุกรณ์งานรัว้ เป็นต้น  
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อุปกรณ์ทั่วไป  
อปุกรณ์ทัว่ไป ได้แก่ อปุกรณ์ข้อตอ่ของทอ่, ทอ่ร้อยสายไฟ,   สกรู,    น๊อต,  เหลก็แผน่สงักะส,ี   ลวดเช่ือม     และ    

ป้ายลาเบล ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความต้องการใช้ในทุกโครงการเป็นจ านวนมาก โดยมูลค่าและสัดส่วนการจัดหา               

วสัดอุปุกรณ์ในปี 2558 – 2560 มีรายละเอียด ดงันี ้

 (หน่วย : ล้านบาท) 

การจัดหาอุปกรณ์ 
2558 2559 2560 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
อุปกรณ์หลัก       
- งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ 253.19 71.02 117.47 58.90 190.59 86.79 
- งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม 92.45 25.93 51.97 26.06 11.88 5.41 
รวมอุปกรณ์หลัก 345.64 96.95 169.44 84.96 202.47 92.20 
อุปกรณ์ทั่วไป 10.86 3.05 29.99 15.04 17.13 7.80 
รวมมูลค่าการจัดหาอุปกรณ์ 356.50 100.00 199.42 100.00 219.60 100.00 

รายละเอียดของวัสดุและอุปกรณ์หลักในแต่ละโครงการนัน้จะมีความแตกต่างกันตามข้อก าหนด และ        
ลกัษณะงานของลกูค้าแต่ละราย  ดงันัน้ ก่อนที่บริษัท ฯ จะยื่นซองประมลูงานต่างๆ ต้องท าการศึกษาข้อมลูในเร่ืองวสัดุ
อปุกรณ์ที่มีคณุลกัษณะเฉพาะทางด้านเทคนิค โดยฝ่ายจดัซือ้จะเป็นผู้ติดตอ่และเจรจากบัผู้ผลติวสัดอุปุกรณ์เพื่อสอบถาม
ถึงเง่ือนไขราคา, การสง่มอบ และการช าระเงิน ซึง่เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการค านวณต้นทนุโครงการก่อนการยื่นประมูลงาน 
ทัง้นี ้ในบางกรณีนอกเหนือจากการระบุคุณลกัษณะทางเทคนิคของวสัดุอุปกรณ์แล้ว ลกูค้าอาจมีการระบุรายช่ือผู้จัด
จ าหน่ายของอุปกรณ์บางประเภทให้ผู้ รับเหมาต้องจัดซือ้จากผู้ จัดจ าหน่ายภายในกรอบรายช่ือที่ก าหนดเท่านัน้              
เพื่อควบคุมในส่วนของคุณภาพงาน ในส่วนของอุปกรณ์ทั่วไปนัน้เป็นกลุ่มอุปกรณ์ที่สามารถจัดซือ้จัดหาได้โดยง่าย 
สามารถซือ้หาได้โดยทัว่ไป 

ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในธุรกิจบริการงานวิศวกรรมนัน้ บริษัทฯท าการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทัง้หมด                  
จากผู้ประกอบการภายในประเทศ  ทัง้นี ้ในปี 2558 - 2560  ไม่มีการจดัหาวสัดอุปุกรณ์จากผู้ประกอบการรายใดรายหนึง่
ในสดัส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการจัดหาวสัดุอุปกรณ์โดยรวมของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายสัง่ซือ้และ
จดัเก็บสนิค้าตามลกัษณะของกลุม่ธุรกิจ โดยส าหรับกลุม่งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม บริษัทฯ จะมีการสัง่ซือ้อปุกรณ์
เมื่อได้รับการว่าจ้างจากลกูค้าโดยจะสัง่ซือ้ตามปริมาณที่ต้องใช้งานจริงในแต่ละโครงการ ในสว่นของกลุม่งานวิศวกรรม
ระบบไฟฟ้านัน้ บริษัทฯ จะมีการสต็อคสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์หลกัเช่น สายไฟ, ลูกถ้วย และอุปกรณ์คอนกรีต คิดเป็น
สดัส่วนขัน้ต ่าร้อยละ 30.00 ของมูลค่าอุปกรณ์หลกัที่จะต้องใช้ตามแผนงานของบริษัทฯ ซึ่งคาดการณ์จากแผนการใช้
งบประมาณของกลุ่มลกูค้าหลกั  เพื่อความคล่องตวัในการท างาน และประโยชน์ในการได้ส่วนลดทางการค้า อย่างไร        
ก็ตามอปุกรณ์สว่นใหญ่ที่บริษัทฯ มีการเก็บสต็อคนัน้มีอายกุารใช้งานได้ยาวนาน และมีการเสือ่มสภาพน้อย   

 

2. การจัดหาผู้รับเหมาช่วงในการสร้างและติดตัง้ 

จากนโยบายการบริหารจัดการของบริษัทฯ ที่เน้นการใช้ผู้ รับเหมาช่วงในการด าเนินการสร้างและติดตัง้ และ      
ให้วิศวกรของบริษัทฯมีหน้าที่บริหารโครงการให้ส าเร็จลลุว่งตามความต้องการของลกูค้าภายในระยะเวลาที่ก าหนดนัน้ 
บริษัทฯจึงต้องมีการจัดหาผู้ รับเหมาช่วงที่มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญด้านงานติดตัง้เพื่อด าเนินการดงักลา่ว    
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โดยผู้ รับเหมาช่วงสว่นใหญ่จะมีความสมัพนัธ์อนัดีกับบริษัทฯ และมีประวตัิการร่วมงานกนัอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 
1-3 ปี 

  
ณ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯมีผู้ รับเหมาช่วงรวมทัง้สิน้ประมาณ 104 ราย แบง่ออกเป็น งานระบบวิศวกรรมไฟฟา้ 63 ราย 
งานระบบวิศวกรรมโทรคมนาคม 41 ราย โดยมีมลูคา่วา่จ้างผู้ รับเหมาช่วงระหวา่งปี  2558 – 2560   ดงันี ้ 
 

                (หน่วย : ล้านบาท) 

ผู้ รับเหมาช่วง 
2558 2559 2560 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
ผู้ รับเหมาช่วง       

- งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ 118.03 52.92 118.29 59.43 158.42 73.10 
- งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม 104.99 47.08 80.74 40.57 58.29 26.9 

       
รวมมูลค่าว่าจ้างผู้ รับเหมาช่วง 223.02 100.00 199.03 100.00 216.71 100.00 

 
ทัง้นี ้ ในปี 2560 บริษัทฯมีการวา่จ้างผู้ รับเหมาช่วงสงูเกินกวา่ร้อยละ 30 ของมลูคา่วา่จ้างผู้ รับเหมาช่วงรวม 

จ านวน 1 ราย คือ บริษัท ศรีชลธร จ ากดั ถือเป็นสดัสว่นร้อยละ 31.01 ของมลูคา่วา่จ้างผู้ รับเหมาช่วงรวม ซึง่เป็น                    
ผู้ รับเหมาชว่ง ในกลุม่ธุรกิจงานบริการงานวิศวกรรมไฟฟา้ และเป็นผู้ รับเหมาช่วงที่มีศกัยภาพ และมีความสมัพนัธ์อนัด ี    
กบับริษัทเสมอมา 
 

3. การจัดหาวิศวกรในการควบคุมโครงการ 

วิศวกรผู้ควบคมุโครงการจะเป็นพนกังานของบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินงาน และ
ควบคมุดแูลการสร้างและติดตัง้ให้เป็นไปตามแบบรายการ มาตรฐานและข้อก าหนดต่างๆ โดยทัว่ไปแล้วจ านวนวิศวกร     
ผู้ควบคมุงานจะขึน้อยูก่บัขนาดของโครงการ โดยจะช่วยกนัท าหน้าที่ ควบคมุการด าเนินการสร้างและติดตัง้ของผู้ รับเหมา
ให้แล้วเสร็จตามแผนงานท่ีก าหนด การจดัท าแผนปฏิบตัิงานและรายงานความคืบหน้าแก่ผู้จดัการโครงการ ประสานงาน
กบัลกูค้า และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการยื่นเอกสารขออนญุาตสร้างและติดตัง้ การยื่นเอกสารกบัการไฟฟ้า หรือ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และด าเนินการใด ๆ เพื่อให้งานลลุว่งไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้  

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                           

 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                              สว่นท่ี 1 หน้า 50 

 
 

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีวิศวกรและผู้ควบคมุงานรวมทัง้สิน้ 33 คน ซึ่งแบ่งตามระดบั และระบบความ
ช านาญงานได้ดงันี ้

            (หน่วย : คน) 

ระดับ 
ณ 31 ธันวาคม 2560 

งานไฟฟ้า ร้อยละ 
งาน

โทรคมนาคม 
ร้อยละ 

งาน
โยธา 

ร้อยละ 
งานไฟฟ้า 

(พลังงานแสงอาทติย์) 
ร้อยละ 

1 ) ผู้จดัการโครงการ 5 31.25% 3 60.00% 3 30.00% 1 50.00% 
2) วิศวกรโครงการ 7 43.75% 2 40.00% 6 60.00% 1 50.00% 
3) ผู้ควบคมุงานไฟฟา้ 4 25.00% 0 0.00% 1 10.00% 0 0.00% 
รวม 16 100.00% 5 100.00% 10 100.00% 2 100.00% 

งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

ณ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีงานให้บริการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการดงันี ้ 
              (หน่วย : ล้านบาท) 

ประเภทงาน 
มูลค่างาน การรับรู้รายได้ส่วนที่เหลือ1 

ตามสัญญา / PO2 ยังไม่ได้รับรู้รายได้1 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ระบบไฟฟา้ (EE) 1,164.91 601.02 516.42 84.60 - 
ระบบโทรคมนาคม (TL) 39.00 39.00 39.00  - 
รวม 1,203.92 640.02 555.42 84.60 - 
 
หมายเหต ุ 1. มลูคา่งานที่ยงัไมไ่ด้รับรู้รายได้ และมลูคา่การรับรู้รายได้สว่นที่เหลือของแตล่ะสญัญา อ้างอิงตามการรับรู้รายได้ ณ  

31 ธันวาคม 2560 
2. มลูคา่งานข้างต้นเป็นมลูคา่ตามสญัญาก่อสร้างหรือใบสัง่ซือ้-สัง่จ้างที่บริษัทฯ ได้รับเอกสาร ณ 31 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทฯ 
จะรับรู้รายได้ตามขัน้ความส าเร็จของงาน ดงันัน้ มลูคา่งานที่เกิดขึน้จริงจงึอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากการด าเนินงานก่อสร้าง
ที่เกิดขึน้ในอนาคตไมเ่ป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้ของบริษัทฯ 
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❖ ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)  

ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัท ด าเนินการโดยบริษัทฯ และ ETEM ซึ่งใน       
เดือนพฤศจิกายน 2558 ถือเป็นการเข้าสูก่ารด าเนินธุรกิจดงักลา่วของกลุม่บริษัท โดยเร่ิมต้นจากการศกึษาความเป็นไปได้
ของโครงการ จากนัน้ในเดือนเมษายน 2559 ได้เข้าร่วมการคัดเลือกโดยวิธีจับฉลากเพื่อขอเป็นผู้ สนับสนุนโครงการ      
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร                 
ของคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน และได้รับการประกาศรายช่ือให้เป็นผู้สนบัสนนุในโครงการดงักลา่ว ด้วยก าลงั
การผลิตไฟฟ้ารวมทัง้สิน้ 16.47 เมกะวตัต์ โดยโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ทกุโครงการที่กลุม่บริษัทใช้ในการด าเนินการ
ผลิตไฟฟ้าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบโฟโต้โวลตาอิกหรือโซล่าร์เซลล์ (Photovoltaic : PV) ชนิดติดตัง้           
บนพืน้ดิน หรือโดยทัว่ไปเรียกวา่ โรงไฟฟา้ PV ประเภท Solar Farm 

ทัง้นี ้การลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทนดงักลา่ว กลุม่บริษัทใช้แหลง่เงินทนุจากการกู้ยืมสถาบนัการเงินเป็นหลกั
คิดเป็นสว่นร้อยละ 75.00 ของมลูคา่เงินลงทนุรวม หรือเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 740.50 ล้านบาท และกลุม่บริษัทต้องจดัหา
เงินลงทนุสว่นที่เหลือในสดัสว่นร้อยละ 25.00 ของมลูค่าเงินลงทนุรวม โดยกลุม่บริษัทด าเนินการจดัหาจากกระแสเงินสด
ภายในกลุม่บริษัทและการเสนอขายหุ้นกู้ ด้อยสิทธิให้แก่นกัลงทนุเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีเง่ือนไขรวมถึงข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง
ในการประกอบธุรกิจดงักลา่วที่กลุม่บริษัทต้องปฏิบตัิตาม  

ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

รายละเอียดโครงการ 
กลุม่บริษัทด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ เพื่อจ าหน่ายให้แก่ภาครัฐ ตามโครงการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรของ
คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน รวมทัง้สิน้ 4 โครงการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

ช่ือโครงการ 
ด าเนินการ

โดย 
ที่ตัง้โครงการ ก าลังการผลิต 

(เมกะวัตต์) 
เร่ิมจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

อ าเภอ จังหวัด 
สหกรณ์การเกษตร 
นิคมฯ คลองน า้ใส จ ากดั 

ETE อรัญประเทศ สระแก้ว 1.47  
29 ธันวาคม 2559 

สหกรณ์การเกษตร 
วฒันานคร จ ากดั 

ETE วฒันานคร สระแก้ว 5.00  
29 ธันวาคม 2559 

สหกรณ์การเกษตร 
บางสะพานน้อย จ ากดั 

ETE บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขนัธ์ 5.00  
30 ธันวาคม 2559 

สหกรณ์การเกษตร 
เมืองตราด จ ากดั 

ETEM เมืองตราด ตราด 5.00  
29 ธันวาคม 2559 

รวม 16.47  
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ตัวอย่างภาพโครงการ 

   ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ คลองน า้ใส จ ากดั     ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรวฒันานคร จ ากดั 

 
 
 

 
 

  

 

 
 
 

   ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จ ากดั       ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จ ากดั 

 
 
 

  

 
 

 
 

กลุ่มบ ริ ษัทมีนโยบายขอ รับการส่ง เส ริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่ง เส ริมการลงทุน  ( BOI)                                
เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุในกิจการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ่ง ณ ปัจจุบนั กลุม่บริษัทได้รับ
บัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้วเป็นจ านวนทัง้สิน้ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ คลองน า้ใส จ ากัด, โครงการสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จ ากัด และโครงการสหกรณ์
การเกษตรเมืองตราด 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  
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โครงการ 
สหกรณ์การเกษตร 

นิคมฯ คลองน า้ใส จ ากัด* 
สหกรณ์การเกษตร 

บางสะพานน้อย จ ากัด 
สหกรณ์การเกษตร 
เมืองตราด จ ากัด 

2. ได้รับอนญุาตให้น าผลขาดทนุ
ประจ าปีที่เกิดขึน้ในระหวา่งเวลาที่
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตาม
ข้อ 1. ไปหกัออกจากก าไรสทุธิที่
เกิดขึน้เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี 
นบัแตว่นัพ้นก าหนดตามข้อ  
1. โดยจะเลือกหกัจากก าไรสทุธิ
ของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้  

   

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. ภาษีเงินได้นิตบิคุคลท่ีได้รับยกเว้น
ตามข้อ 1. มีมลูคา่ไม่เกิน 83.80 
ล้านบาท 

2. บริษัทฯ จะต้องเพิ่มทนุจดทะเบียน
อีกไม่น้อยกว่า 100.00 ล้านบาท 
รวมทนุจดทะเบียนเดมิเป็นไม่น้อย
กว่า 280.00 ล้านบาท 

3. บริษัทฯ จะต้องด าเนินการให้ได้รับ
ใบรับรองระบบคณุภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 
14000 หรือมาตรฐาน 
สากลอ่ืนท่ีเทียบเทา่ ภายใน 2 ปี 
นบัแตว่นัครบเปิดด าเนินการ หาก
ไม่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ก าหนดเวลาดงักลา่ว จะถกูเพกิ
ถอนสทิธิและประโยชน์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิตบิคุคลเป็นเวลา 1 ปี 

1. ภาษีเงินได้นิตบิคุคลท่ีได้รับยกเว้น
ตามข้อ 1. มีมลูคา่ไม่เกิน 285.00 
ล้านบาท 

2. บริษัทฯ จะต้องเพิ่มทนุจดทะเบียน
อีกไม่น้อยกว่า 100.00 ล้านบาท 
รวมทนุจดทะเบียนเดมิเป็นไม่น้อย
กว่า 280.00 ล้านบาท 

3. บริษัทฯ จะต้องด าเนินการให้ได้รับ
ใบรับรองระบบคณุภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 
14000 หรือมาตรฐาน 
สากลอ่ืนท่ีเทียบเทา่ ภายใน 2 ปี 
นบัแตว่นัครบเปิดด าเนินการ หาก
ไม่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ก าหนดเวลาดงักลา่ว จะถกูเพกิ
ถอนสทิธิและประโยชน์ยกเว้นภาษี
เงินได้นิตบิคุคลเป็นเวลา 1 ปี 

1. ภาษีเงินได้นิตบิคุคลท่ีได้รับยกเว้น
ตามข้อ 1. มีมลูคา่ไม่เกิน 285.00 
ล้านบาท 

2. บริษัทฯ จะต้องเพิ่มทนุจดทะเบียน
อีกไม่น้อยกว่า 50.00 ล้านบาท 
รวมทนุจดทะเบียนเดมิเป็นไม่น้อย
กว่า 80.00 ล้านบาท 

3. บริษัทฯ จะต้องด าเนินการให้ได้รับ
ใบรับรองระบบคณุภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 
14000 หรือมาตรฐาน 
สากลอ่ืนท่ีเทียบเทา่ ภายใน 2 ปี 
นบัแตว่นัครบเปิดด าเนินการ หาก
ไม่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ก าหนดเวลาดงักลา่ว จะถกูเพกิ
ถอนสทิธิและประโยชน์ยกเว้นภาษี
เงินได้นิตบิคุคลเป็นเวลา 1 ปี 



                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                           

 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                              สว่นท่ี 1 หน้า 54 

 
 

*หมายเหต ุโครงการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ คลองน า้ใส จ ากดั ตัง้อยู่ท่ี ต าบลฟากห้วย อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแก้ว ซึง่เป็นจงัหวดัท่ีได้รับสทิธิและ
ประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเตมิ ตามเง่ือนสทิธิประโยชน์เพิ่มเตมิเพ่ือกระจายความเจริญสูภ่มูิภาคของคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) สง่ผลให้โครงการ
ดงักลา่วได้รับสทิธิประโยชน์เพิ่มเตมิจากโครงการอ่ืนของกลุม่บริษัท ดงันี ้

1. ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสทุธิท่ีได้จากการลงทนุในอตัราร้อยละ 50.0 ของอตัราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพ้น
ก าหนดระยะเวลาตามข้อ 1. 

2. ได้รับอนญุาตให้หกัเงินลงทนุในการติดตัง้หรือก่อสร้างสิง่อ านวยความสะดวกร้อยละ 25.0 ของเงินลงทนุ นอกเหนือไปจากการหกัค่าเสื่อมราคา
ตามปกต ิ

3. ได้รับอนญุาตให้หกัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบ
กิจการ 

 

ภาวะอุตสาหกรรม  

ก าลงัการผลติไฟฟา้ของประเทศไทยในปัจจบุนั 
สถานการณ์การใช้ไฟฟา้ของประเทศไทย ณ เดือนตลุาคม 2560 ประเทศไทยมีก าลงัการผลติไฟฟา้ในระบบรวม

ทัง้สิน้ประมาณ 169,409 กิกะวตัต์ชัว่โมง ซึง่เพิ่มขึน้เพียงเลก็น้อยเมือ่เทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 0.94 
เนื่องจากผู้ประกอบการ และประชาชนผลิตไฟฟ้าใช้เอง หรือซือ้ตรงโดยไม่ผ่านระบบของไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้อยา่ง
ตอ่เนื่อง (ที่มา : ส านกังานนโยบายและแผน กระทรวงพลงังาน)  

ปัจจุบันกระแสการตื่นตัวกับสภาวะโลกร้อน ที่ต้องการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบกับ
ประเทศไทยต้องการลดการพึ่งพาการน าเข้าพลงังานจากตา่งประเทศ กระทรวงพลงังานจึงได้มีการจดัท าแผนการพฒันา
พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกเพื่อทดแทนการใช้เชือ้เพลิงฟอสซิล โดยก าหนดกรอบและทิศทางการพฒันา
พลงังานทดแทนของประเทศขึน้มา อนัจะเป็นการช่วยลดการน าเข้าพลงังานจากตา่งประเทศได้ทางหนึง่ และช่วยกระจาย
ความเสี่ยงในการจดัหาเชือ้เพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้ามากขึน้ ท าให้อุตสาหกรรมพลงังานทดแทนในปัจจุบนัมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการสนบัสนนุจากนโยบายของรัฐบาล ตามแผนการพฒันา
ก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2555-2573 โดยแผนดงักลา่วได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2558 ที่เรียกวา่ 
แผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟา้ของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579  (Thailand Power Development Plan : PDP2015)  ซึง่
มีกรอบการพฒันาพลงังานของไทยเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยแผนดงักลา่วเป็นแผนฉบบัลา่สดุที่มีการประมาณการการใช้
พลงังานไฟฟา้ในอนาคตและแผนการสร้างโรงไฟฟา้เพื่อรองรับการใช้งานดงักลา่ว โดยค านงึถึงทัง้ความเพียงพอและราคา
ของการไฟฟ้าในอนาคต นอกจากนีย้งัเป็นการวางแผนให้สอดคล้องกบัแผนอนรัุกษ์พลงังานซึ่งมีเป้าหมายเพื่อประหยดั 
และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังาน และแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก ซึ่งตัง้เป้าการกระจายแหลง่
เชือ้เพลงิเพื่อใช้พลงังานทดแทนและเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมมากขึน้ 
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แผนภาพแสดงเปา้หมายของแผนพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก (AEDP) 

 

แนวโน้มการเติบโตของการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ 

 จากปริมาณน า้มันส ารองของโลกที่ลดลง รวมถึงราคาน า้มัน ถ่านหิน และก๊าซที่น ามาผลิตกระแสไฟฟ้า               
มีราคาสงูขึน้  ประกอบกับปัจจุบนัมีการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ที่ทนัสมยัมากขึน้และ
ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเร่ิมมีแนวโน้มที่ลดลง จึงท าให้ผู้ประกอบการประเภทต่างๆ หันมาท าธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์เพิ่มขึน้  อีกทัง้กระทรวงพลงังานได้มีการจัดท าแผนการพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกโดย        
มีวตัถปุระสงค์ให้ประเทศไทยสามารถพฒันาพลงังานทดแทนให้เป็นพลงังานหลกัของประเทศทดแทนการน าเข้าน า้มนั     
ได้ในอนาคตเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงด้านพลงังานของประเทศ โดยการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนในประเทศ และเพื่อวิจัยพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนสัญชาติไทยให้สามารถแข่งขัน            
ในตลาดสากล  โดยหนึง่ในแผนการพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืกที่มีแผนการพฒันา ได้แก่ การผลติไฟฟา้
จากพลังงานแสงอาทิตย์    ที่มีการตัง้ เป้าหมายไว้ถึง 3,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2564 และ 6,000 เมกะวัตต์                          
ภายในปี 2579  

ในปี 2560 มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ ครัง้ที่  3/2560 (ครัง้ที่  13) ระบุความคืบหน้า
สถานะการรับซือ้ไฟฟ้าแยกตามประเภทเชือ้เพลิงส าหรับพลงังานแสงอาทิตย์ มีโครงการผูกพนักับภาครัฐ 6,662 ราย 
ก าลงัผลิตติดตัง้รวม 3,024 เมกะวัตต์ ผลิตเพื่อใช้เอง 7 ราย ก าลงัผลิตติดตัง้ 14 เมกะวัตต์ คิดเป็นก าลงัผลิตติดตัง้        
รวม 3,038 เมกะวตัต์ คงเหลอืเปา้หมายรับซือ้ 2,962 เมกะวตัต์  

อตัราการรับซือ้ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ 

ปัจจุบนัภาครัฐได้มีนโยบายการรับซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ซึ่งมีการใช้   
กนัอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการเอกชนเข้ามาลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนซึ่ง
อตัรา FiT จะอยู่ในรูปแบบอตัรารับซือ้ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายโุครงการ  ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามค่าไฟฐาน โดยมีการค านวน
ผลตอบแทนที่มีการค านวนต้นทุนด้านต่างๆ ไว้แล้ว เช่น แนวโน้มเทคโนโลยี, ค่าวัสดุ, ค่าที่ดิน, ค่าก่อสร้าง, ค่าแรง,             
อตัราเงินเฟ้อ, ดอกเบีย้ และอื่นๆ ซึ่งมีความชดัเจนและเป็นธรรมแก่ภาครัฐมากกวา่การสง่เสริมแบบการให้สว่นเพิ่มรับซือ้
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ไฟฟ้า (Adder) ที่อาจท าให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าของประชาชนในช่วงที่รัฐบาลให้การส่งเสริมการให้ส่วนเพิ่มรับซือ้ไฟฟ้า 
(Adder)สงูเกินไปและไมส่อดคล้องกบัภาวะต้นทนุท่ีแท้จริงของผู้ประกอบการ 

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 

 
 

ปัจจุบันในปี 2560 รัฐบาลได้ก าหนดราคารับซือ้ไฟฟ้า บนพืน้ดิน คงเหลือ 4.12 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา        
การสนบัสนุน 25 ปี ส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน ส าหรับหน่วยงานราชการ 
และสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560  

ลกัษณะลกูค้าและกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 

 กลุม่ลกูค้าเป้าหมายโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ของกลุม่บริษัท ได้แก่ หน่วยงานไฟฟา้ของภาครัฐที่มี
การรับซือ้ไฟฟา้จากภาคเอกชน ได้แก่ การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟา้ฝ่ายผลติ 
(กฟผ.)โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทจดัอยู่ในประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) ซึ่ง     
ในปัจจุบัน ลูกค้าของกลุ่มบริษัทในธุรกิจมีเพียงรายเดียวคือ กฟภ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าทัง้สิน้ 4 โครงการ เป็น
โรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm โดยสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ามีอาย ุ25 ปี และมีระยะเวลาการรับซือ้ไฟฟ้าด้วยอตัรารับซือ้
ไฟฟา้พิเศษ (Feed-in-Tariff : FiT) เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัแตว่นัท่ี 30 ธนัวาคม 2559  
 อย่างไรก็ตาม กฟภ. ได้ท าสัญญารับซื อ้ไฟฟ้าจากกลุ่มบริษัท ดังนัน้ช่องทางในการจัดจ าหน่ายจึง                         
เป็นการเช่ือมต่อไฟฟ้าจากแต่ละโครงการเข้าสูส่ถานีและระบบไฟฟ้าของ กฟภ. โดยปริมาณไฟฟ้าที่จ าหนา่ยให้แก่ กฟภ. 
จะคิดจากจ านวนหนว่ยไฟฟา้ที่ผา่นมิเตอร์วดัหนว่ยไฟฟา้ ณ จดุจ่ายไฟฟา้ของแตล่ะโครงการ เพื่อให้ กฟภ. น าไปจ าหนา่ย
ให้แก่ผู้บริโภคตอ่ไป 

กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

กลุ่มบริษัทได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และจัดเตรียมทีมงานเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับ              
การด าเนินงานในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม เพื่อให้โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทัง้ 4 โครงการของกลุ่มบริษัท สามารถด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์                 
ได้ทนัตามก าหนดและเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ กลุม่บริษัทจึงได้มีกลยทุธ์ในการด าเนินงานดงันี ้

ที่มา : ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
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ด้านการคัดเลือกท าเลที่ตัง้ของโครงการ 

กลุม่บริษัทได้มีการศึกษาและพิจารณาปัจจยัตา่งๆ เก่ียวกบัท าเลที่ตัง้ ส าหรับการด าเนินงานโครงการโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย์ของแตล่ะโครงการ โดยมีการพิจารณาปัจจยัที่ส าคญั ดังนี ้

- ท าเลที่ตัง้แต่ละโครงการจะต้องตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่มีความเข้มแสงอาทิตย์เฉลี่ยรายปีในระดับสูง โดยใช้ข้อมูล     
ความเข้มแสงอาทิตย์ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแหง่ชาติ หรือองค์กรนาซา่ (NASA) เป็นเกณฑ์อ้างองิ 

- ท าเลที่ตัง้ของแตล่ะโครงการจะต้องตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่มีสภาพทางภมูิศาสตร์ที่เหมาะสม สามารถปรับสภาพผิวดิน
ของพืน้ท่ีเพื่อสร้างโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ด้วยต้นทนุท่ีเหมาะสมได้ 

- ท าเลที่ตัง้ของแต่ละโครงการจะต้องตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่มีความเสี่ยงภยัจากธรรมชาติ โดยอยู่ในระดบัที่กลุม่บริษัท
สามารถยอมรับได้ โดยกลุ่มบริษัทได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาทางเทคนิค เพื่อศึกษาความเสี่ยงด้านภยัธรรมชาติ
ของพืน้ท่ีตัง้แตล่ะโครงการ อาทิเช่น การเกิดน า้ทว่ม การเกิดแผน่ดินถลม่ การเกิดแผน่ดินไหว เป็นต้น  นอกจากนี ้
กลุ่มบริษัทได้มีการท าประกันภัยความคุ้ มครองสูงที่สุด ภายใต้เบี ย้ประกันที่ เหม าะสมเพื่อป้องกัน                   
ความเสีย่งดงักลา่ว 

- ท าเลที่ตัง้ของแต่ละโครงการ จะต้องตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่ไม่มีข้อจ ากดัด้านความสามารถของระบบโครงข่ายไฟฟ้า    
ในการรับปริมาณไฟฟา้ 

ด้านการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)  

กระบวนการคัดเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จของกลุ่มบริษัท มีการพิจารณาในหลายปัจจัย อาทิ 
ประสบการณ์การท างาน, ประวตัิการละทิง้งาน, ความมัน่คงทางการเงิน, การออกแบบ, คณุสมบตัิของอปุกรณ์ทัง้หมด      
ที่ใช้ในโครงการ และการรับประกนัคณุภาพงานและปริมาณพลงังานไฟฟ้าที่ผลติได้ (Electricity Output Warranty) ตลอด
อายโุครงการ 25 ปี นบัจากวนัที่เร่ิมเปิดด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าแตล่ะแหง่ รวมถึงข้อเสนอ
ราคาและเง่ือนไขการช าระเงิน  

ด้านการคัดเลือกอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการด าเนินโครงการ  

กลุ่มบริษัทได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ เพื่อให้
ค าปรึกษาแก่ทีมงานวิศวกรของกลุ่มบริษัท โดยทีมงานวิศวกรของกลุ่มบริษัทได้มีการศึกษาคณุสมบตัิของอปุกรณ์หลกั      
ที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ และท าการคัดเลือกอุปกรณ์หลกัร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ      
ของกลุม่บริษัท อาทิ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ หม้อแปลงไฟฟา้ โดยมีเง่ือนไขหลกัคือ อปุกรณ์เหลา่นีจ้ะต้องเป็น
อุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ทนทานต่อการใช้งาน และมีการรับประกันระยะยาวจากผู้ผลิต      
จากคณุสมบตัิข้างต้น  อปุกรณ์หลกัที่กลุม่บริษัทเลอืกใช้จึงมีคณุสมบตัิดงันี ้

- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่กลุม่บริษัทเลอืกใช้มีการรับประกนัการใช้งานเป็นระยะเวลา 25 ปี  
- อินเวอร์เตอร์ที่กลุ่มบริษัทเลือกใช้มีการรับประกันการใช้งานเป็นระยะเวลา 5 ปี และหากหมดระยะเวลา

รับประกนักลุม่บริษัทสามารถซือ้การรับประกนัเพิ่มเติมจากผู้ รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จได้  
- หม้อแปลงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทเลือกใช้เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับทัว่ประเทศไทย โดยหม้อแปลง

ดงักลา่วมีระยะเวลาการรับประกนั 10 ปี  
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ดงันัน้กลุม่บริษัทจึงมัน่ใจวา่โรงไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ทกุโครงการของกลุม่บริษัท จะสามารถด าเนินการ
จ าหน่ายไฟฟ้าเข้าสูร่ะบบของกฟภ. ตลอดระยะเวลาทัง้สิน้ 25 ปี ได้อย่างราบร่ืน ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการจดัซือ้อปุกรณ์     
ที่เหมาะสม 

ด้านการตดิตามการด าเนินงานก่อสร้างของผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ให้เป็นไป     
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

นอกจากกลุ่มบริษัทจะมีกระบวนการคัดเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จแล้ว เพื่อให้กลุ่มบริษัทมี           
ความเช่ือมั่นว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัททุกโครงการจะสามารถด าเนินการจ่ายไฟฟ้า           
เข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ทันตามก าหนด กลุ่มบริษัทจึงมีกระบวนการติดตามการด าเนินงานก่อสร้างของผู้ รับเหมา           
โดยทีมงานวิศวกรของกลุ่มบริษัท ในแต่ละช่วงเวลาตัง้แต่ระยะเวลาสั่งซือ้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ        
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง วา่สามารถด าเนินการสัง่ซือ้วสัดอุปุกรณ์ในการก่อสร้างได้ทนัตามก าหนดและด าเนินการก่อสร้าง
ได้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ และหากมีปัญหาใดเกิดขึน้ ทางกลุ่มบริษัทจะได้ร่วมปรึกษาหารือร่วมกับ
ผู้ รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จเพื่อช่วยกันหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ           
ตามแผนท่ีวางไว้ 

ด้านการติดตามการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์  

กลุ่มบริษัทมีการจัดเตรียมพนักงานของกลุ่มบริษัทอยู่ประจ าโครงการทัง้  4 โครงการ ประกอบด้วย               
หัวหน้าโครงการ วิศวกรประจ าโครงการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน คอยติดตามการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าตลอด             
24 ชั่วโมง อีกทัง้มีการติดตัง้ระบบติดตามผลการด าเนินงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control and Data 
Acquisition (SCADA) ที่ส านักงานกรุงเทพฯ ท าให้ผู้บริหารและทีมงานที่เก่ียวข้องสามารถดูข้อมูลแต่ละโครงการ            
ได้ตลอดเวลา และหากพบว่า โครงการใดมีผลการด าเนินงานที่แตกต่างจากปกติอย่างมีนัยส าคัญ ท าให้พนักงาน              
ประจ าโครงการของกลุม่บริษัทสามารถด าเนินการแก้ไขได้อยา่งรวดเร็วเพื่อให้โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ของกลุม่บริษัท
สามารถด าเนินการผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้ได้ตามปกติ 

 

นอกจากนี ้กลุม่บริษัทได้วา่จ้างบริษัท โททลั ซิสเต็มส์ เอ็นจิเนียร่ิง และ ดีเวลลอ็ปเมนท์ จ ากดั ที่ปรึกษาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 2 ปี ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2561      
ในการให้บริการบริหารจดัการและให้บริการซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า (O&M Contract) เพื่อเพิ่มความมัน่ใจให้แก่กลุม่บริษัท    
ว่าการด าเนินงานผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายภายใต้การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถซ่อมแซม
ชิน้สว่นท่ีมีปัญหาได้อยา่งตรงจดุและรวดเร็ว ผลติไฟฟา้ได้ตามเปา้หมายที่ตัง้ไว้ ในขณะเดียวกนักลุม่บริษัทก็จะด าเนินงาน
จดัสง่ทีมงานวิศวกรและพนกังานของกลุม่บริษัทคอยท างานควบคูก่บัทีมงานของที่ปรึกษาโครงการ เพื่อศึกษาการท างาน
จากทีมงานผู้ เช่ียวชาญของที่ปรึกษาโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมงานของกลุ่มบริษัทมี ประสบการณ์และ
ความสามารถในการบริหารจดัการโครงการภายหลงัหมดระยะเวลาตามสญัญาให้บริการ ซึ่งกลุ่มบริษัทมีการวางแผน      
ที่จะด าเนินการบริหารจดัการและบ ารุงรักษาโรงไฟฟา้ทัง้หมดเองในอนาคต  
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ด้านมาตรการเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

กลุ่มบริษัทมีการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กฏหมายที่เก่ียวข้องก าหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อใช้ประกอบ   
การยื่นขออนุญาตก่อสร้างและขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ โดยกลุ่มบริษัทได้มีการ
ด าเนินการตามประมวลหลกัการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทกุโครงการของกลุม่บริษัท เพื่อป้องกนัไม่ให้โรงไฟฟ้าของกลุม่บริษัทสง่ผลกระทบต่อคุณภาพ
สิง่แวดล้อมในสถานท่ีตัง้ของโรงไฟฟา้อยา่งมีนยัส าคญั ซึง่เป็นสิง่ที่กลุม่บริษัทตระหนกัถึงเป็นอยา่งยิ่ง  

จากกลยุทธ์ข้างต้น ท าให้กลุ่มบริษัทมีความเช่ือมัน่ว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัท    
ทกุโครงการจะสามารถด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ทนัตามก าหนดที่ระบอุยู่ในสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ และ
สามารถด าเนินการจ่ายไฟฟา้เข้าสูร่ะบบได้อยา่งราบร่ืนตลอดระยะเวลาโครงการของแตล่ะโครงการ 

การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 
กลุ่มบริษัทได้มีการว่าจ้างบริษัทผู้ รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC) ของแต่ละโครงการ ในการออกแบบ ติดตัง้      

และทดสอบระบบของโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ในแตล่ะโครงการ  

ส่วนประกอบหลักของโรงไฟฟ้า ได้แก่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Panel), เคร่ืองแปลงไฟฟ้า ( Inverter),       
และหม้อแปลงไฟฟา้ (Transformer) โดยอปุกรณ์แตล่ะชนิดมีการรับประกนัอายกุารใช้งานตามเง่ือนไขดงันี ้ 

1.แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Panel) 
การรับประกนั : 1. รับประกันความช ารุดบกพร่องของอุปกรณ์ (Product Warranty) เป็นระยะเวลา 10 ปี    

นับจากวันที่ขนส่งสินค้า อ้างอิงตามเง่ือนไขการขนส่งสินค้า (Incoterms 2010) ที่           
ตกลงกนัระหวา่งผู้ซือ้-ผู้ขาย 

2. รับประกันประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของอุปกรณ์ (Electricity Output Warranty)    
เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ขนส่งสินค้า อ้างอิงตามเง่ือนไขการขนส่งสินค้า 
(Incoterms 2010) ที่ตกลงกนัระหวา่งผู้ซือ้-ผู้ขาย โดยในปีที่ 1 ประสิทธิภาพของอปุกรณ์
จะต้องไม่ลดลงเกินกว่าร้อยละ 2.50 และในปีต่อๆ มา ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า    
ของอุปกรณ์จะต้องไม่ลดลงเกินกว่าร้อยละ 0.70 ต่อปี โดยเมื่อครบก าหนด 25 ปี            
แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะต้องมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.70 
ของประสทิธิภาพในการผลติไฟฟา้ 
 

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

เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานตามปกติที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน (User 
Manual) โ ดยการรับประกันไม่รวมถึงการดัดแปลง แก้ไข และการใช้งานผิดประเภท 
นอกเหนือจากที่ระบไุว้ในคูม่ือการใช้งาน รวมถึงความเสยีหายที่เกิดจากวินาศภยัตา่งๆ 
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3.หม้อแปลง (Transformer)  
  การรับประกนั : ขอบเขตการรับประกนัคณุภาพ 

1. การรับประกนัคณุภาพจะครอบคลมุข้อผิดพลาด หรือความเสยีหายอนัเกิดขึน้จากการผลติ 
การประกอบ หรือการติดตัง้ (ถ้ามี) โดยผู้ ผลิตจะเป็นผู้ วินิจฉัยการบริการซ่อม หรือ      
เปลีย่นอะไหลใ่ห้ตามความจ าเป็น 

2. รับประกันคุณภาพของขดลวดแรงสูง/ขดลวดแรงต ่า และแกนเหล็กหม้อแปลง เป็น
ระยะเวลา 10 ปี 

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

4. รับประกนัคณุภาพปะเก็นยาง ลกูถ้วยหม้อแปลง วสัด/ุอปุกรณ์ที่เสือ่มสภาพจากการใช้งาน 
และสภีายนอกหม้อแปลง เป็นระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัท่ีสง่ของ 

ความเสยีหายนอกขอบเขตการรับประกนั 
1. ความผิดพลาดเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง การเคลื่อนย้าย การติดตัง้ การใช้งาน            

ที่ไมถ่กูต้องของผู้ซือ้ ตลอดจนการขาดบ ารุงรักษาในสว่นของผู้ซือ้ที่ดีพอ ตามที่ระบใุนคูม่ือ
การใช้งานของผู้ผลติ 

2. ความผิดพลาดเสียหายอันเกิดจากการใช้งานเกินก าลงั และการใช้งานที่ไม่เป็นไปตาม
เง่ือนไขมาตรฐาน IEC 60354 

3. ความผิดพลาดเสยีหายอนัเกิดจากแรงดนัฟา้ผา่ หรือการปลด-สบัสวิตซ์แรงสงู 
4. ความเสยีหายอนัเนื่องจากการลดัวงจรภายนอกหม้อแปลง 
5. ความเสียหายอนัเกิดจากการติดตัง้อุปกรณ์ป้องกันภายนอกไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม 

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

การยกเลกิสทิธ์ิในการรับประกนัคณุภาพ 
1. กรณีที่หม้อแปลงไม่ได้รับการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่องทุกปีจากผู้ ผลิต ตลอดระยะเวลา 

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

บคุคลภายนอก 
4. กรณีที่ลูกค้าไม่ได้ช าระค่าสินค้า หรือไม่ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขการช าระเงินที่ก าหนด           

ไว้ในสญัญา หรือข้อตกลง 
5. กรณีที่ซือ้หม้อแปลงผา่นคนกลาง และผู้ผลติยงัไมไ่ด้รับการช าระเงินคา่หม้อแปลง 
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งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
              (หน่วย : ล้านบาท) 

ประเภทงาน 
มูลค่างาน การรับรู้รายได้ส่วนที่เหลือ1 

ตามสัญญา / PO2 ยังไม่ได้รับรู้รายได้1 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 

3,002.47 2,872.19 129.41 128.61 127.82 

รวม 3,002.47 2,872.19 129.41 128.61 127.82 

หมายเหต ุ: ประมาณการรายไดธุ้รกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย ์จะรับรู้รายได ้25 ปี โดยเร่ิมรับรู้รายไดต้ั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้ไป 

 
 
❖ ธุรกิจจัดหา และจัดจ าหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภยั (Trading) 

ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

ธุรกิจจดัหา และจดัจ าหนา่ยอปุกรณ์ความปลอดภยั (Trading) ด าเนินธุรกิจโดย  บริษัท โกลว์ เทรดดิง้ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทในเครือของบริษัท บรูพา เทคนคิอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) เปิดด าเนินการตัง้แตว่นัที่    
5 พฤษภาคม 2560 ด้วยทนุจดทะเบียนสีส่บิล้านบาทถ้วน 

บริษัท โกลว์ เทรดดิง้ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ด าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายสินค้าอุปกรณ์คุ้ มครอง          
ความปลอดภยัสว่นบคุคล และอปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัในพืน้ที่สาธารณะ จากผู้ผลิตสินค้าระดบัสากลมากมาย 
เช่น ตราสินค้า Damascusgear , ตราสินค้า Camero เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้จัดหาผลิตภัณฑ์ดงักล่าวด้วยการสัง่ซือ้
สินค้าผ่านบริษัทผู้ ผลิตในประเทศไทย รวมทัง้การสัง่ซื อ้สินค้าชนิดพิเศษโดยการน าเข้าจากผู้ ผลิตต่างประเทศ และ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่กลุม่ลกูค้าภาครัฐเป็นหลกั โดยมีทีมงานขายท าหน้าที่ติดต่อและประสานงานในการขาย ท าให้
สามารถจดัสง่ผลติภณัฑ์ไปยงัลกูค้าอยา่งรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าอยา่งสงูสดุ  

ภาวะอุตสาหกรรม 

ข้อมลูบริษัทวจิยัไอดีซี ระบวุา่ ปี 2563 ภาพรวมตลาดเทคโนโลยีความปลอดภยัทัว่โลกจะมีมลูคา่เกิน                
100 ล้านดอลลา่ โดยในชว่งปี 2559 ถงึ 2564 มีอตัราเติบโตอยูท่ี ่10% ในขณะท่ีภาพรวมตลาดเทคโนโลยีความปลอดภยั
ของประเทศไทยมีมลูคา่กวา่ 3 พนัล้านบาท” (ที่มา : หนงัสอืพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบบัวนัท่ี 30 มิ.ย. 2560 ) โดยมเีหตผุลหลกั
มาจากเหตกุารณ์ก่อการร้ายที่เกิดขึน้ทัว่โลก ประกอบกบัประชากรมีความต้องการด้านความปลอดภยัที่สงูขึน้ นอกจากนัน้ 
อตุสาหกรรมเทคโนโลยีความปลอดภยัของประเทศไทย เติบโตจากความริเร่ิมของภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยชว่ง 3 ปี
ที่ผา่นมาตลาดเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภยัของประเทศไทยมีมลูคา่สงูสดุในอาเซียน  โดยมีปัจจยัมาจากการ
น าเทคโนโลยีความปลอดภยัไปประยกุต์ใช้ในด้านตา่งๆ เช่น การพฒันาเมืองอจัฉริยะควบคูค่วามปลอดภยั เพื่อตอบสนอง
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นโยบายรัฐ “Smart City” 2 และการสนบัสนนุสง่เสริมโครงการใหญ่ๆ ในการก่อสร้างโครงการพืน้ฐาน จากภาครัฐ เชน่ 
โครงการปรับปรุงสนามบินดอนเมือง สนามบินสวุรรณภมูิรวมถึงสนามบินตามหวัเมืองใหญ่ของประเทศ โครงการก่อสร้าง
รถไฟฟา้ใต้ดิน โครงการรถไฟฟา้ความเร็วสงู รวมถึงการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ โรงแรม และห้างสรรพสนิค้าใหม่ๆ            
อีกมากมาย โดยเคร่ืองมือรักษาความปลอดภยัตา่งๆ  เป็นสิง่จ าเป็นตอ่โครงการดงักลา่วทัง้สิน้  

การเติบโตของธุรกิจการรักษาความปลอดภยัอีกปัจจยัหนึง่ก็คือ ความจ าเป็นท่ีจะต้องปกปอ้งชีวติและทรัพย์สนิ
เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของการก่ออาชญากรรม  ปัจจยันีไ้ด้กลายเป็นประเด็นปัญหาหลกัเมื่อเกิดความไมส่งบในพืน้ท่ี          
หวัเมืองตา่งๆในประเทศไทย และ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้โดย ในปี 2560 ประเทศไทยมีสถิตเิหตกุารณ์ความไมส่งบ        
ในพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ดงันี ้ 

 
สถติิเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

           ( ที่มา : Deep South Incident Database วนัที่ 4 มกราคม 2561) 
จากเหตกุารณ์ต่างๆดงักล่าวข้างต้น ส่งผลให้มีการพฒันาระบบความปลอดภยัของประเทศ คนตื่นตวัมากขึน้ 

รัฐบาลเองก็ยกระดบัความปลอดภยัในที่สาธารณะเพิ่มขึน้ โดยในปี 2561 รัฐบาลจดัสรรงบประมาณส าหรับแก้ไขปัญหา
จังหวดัชายแดนภาคใต้ กว่า 13,000 ล้านบาท (ที่มา : งบประมาณประจ าปี 2561) นอกจากนี ้อุปกรณ์และเคร่ืองมือ     
การรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลก็เพิ่มความต้องการมากขึน้เช่นกัน เช่น กล้องติดรถยนต์ เป็นต้น โดยในปี 2561 
รัฐบาลมีงบประมาณในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกว่า   6  พันล้านบาท (ที่มา : ส านักข่าวไทย          
วนัท่ี 18 ตลุาคม 2560) 

การแข่งขนั 
ตลาดของธุรกิจรักษาความปลอดภยัมีขนาดใหญ่มาก ภาครัฐ และภาคเอกชนส่วนใหญ่ เลือกซือ้ระบบและ

อุปกรณ์รักษาความปลอดภยัโดยพิจารณาจากคุณสมบตัิและการท างานเป็นอนัดบัหนึ่ง ไม่ได้พิจารณาจากราคาสินค้า
เป็นอนัดบัแรก ผู้ประกอบการด้านอุปกรณ์ความปลอดภยัส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นการน า เสนอโซลชูัน่หรือทางออกเพื่อแก้ไข
ปัญหาอยา่งเฉพาะเจาะจงสอดคล้องตอ่ความต้องการของลกูค้าเป็นหลกั 

                                                           
2
 Smart City หรือเมืองอจัฉริยะเป็นกระแสท่ีก าลงัมีพฒันากนัทัว่โลก เพราะเป็นเร่ืองของการน าเทคโนโลยีดจิิทลัมาปรับใช้กบัเมืองเพ่ือให้มีความน่าอยู่มาก

ขึน้ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะของเมืองได้อย่างรวดเร็ว การเช่ือมโยงข้อมลูถึงกนัเพ่ือช่วยพฒันาระบบบริการให้มีประสทิธิภาพสงูสดุส าหรับ
พืน้ท่ี มีการพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ สร้างความปลอดภยัได้มากขึน้  
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การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ผ่านมา ได้สร้างความเช่ือมั่นและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทัง้ทางด้าน             
การน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล และ      
การให้บริการที่รวดเร็วตรงเวลา ด้วยความซื่อสตัย์และเป็นธรรม จึงท าให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าด้วยดี   
และมีโอกาสได้รับงานเพิ่มเติมอยา่งตอ่เนื่อง 

 

งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีงานท่ียงัไมไ่ด้สง่มอบ ซึง่คาดวา่จะรับรู้ในอนาคต โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

    (หน่วย : ล้านบาท) 

ประเภทงาน 
มูลค่างาน การรับรู้รายได้ส่วนที่เหลือ1 

ตามสัญญา ยังไม่ได้รับรู้รายได้1 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จัดหา และจัดจ าหน่ายอุปกรณ์ความ
ปลอดภยั (Trading) 

95.57 94.96 94.96 - - 

รวม 95.57 94.96 94.96   
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
 

ความเส่ียงด้านการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

ความเสี่ยงด้านการไม่ได้รับการต่อสัญญาของงานให้บริการบริหารจัดการ 
การประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทนัน้  กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการบริหารจดัการ   

คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 49.42 , 57.78  และ 47.62 ของรายได้รวมในปี 2558,2559 และปี2560  ในแต่ละสญัญาที่ได้รับ    
จะมีการระบุระยะเวลาการให้บริการ ไว้อย่างชัดเจน  ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอายุสญัญาประมาณ 1-3 ปี  และเมื่อสิน้สุด
ระยะเวลาของสญัญาดงักลา่ว  ทางผู้วา่จ้างที่เป็นทัง้หนว่ยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือภาคเอกชน  ก็จะด าเนินการตาม
งบประมาณใหม่ของแต่ละหน่วยงาน  ซึ่งมีทัง้การท าสญัญาว่าจ้างโดยตรงและการยื่นซองประกวดราคาตามข้อก าหนด 
(TOR)  แบบ E-Bidding  ซึ่งปัจจุบนัธุรกิจบริการบริหารจดัการเป็นธุรกิจที่น่าสนใจและก าลงัขยายตวัอย่างมาก  ดงันัน้     
จึงมีโอกาสที่อาจจะมีคู่แข่งขันเข้ามาร่วมเสนอบริการหรือเข้าร่วมการเสนอประกวดราคาแข่งกับกลุ่มบริษัท และอาจ         
สง่ผลให้กลุม่บริษัทไมไ่ด้รับการตอ่สญัญาการให้บริการแก่ลกูค้าได้    

ปัจจุบันหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประกวดราคาเป็นระบบ            
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ขึน้มาแทนที่ระบบการสอบราคาและการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์              
(E-Auction) โดยมีการพิจารณาในสว่นของคณุภาพการให้บริการและผลงานที่ผ่านมาของผู้ ให้บริการเป็นปัจจยัประกอบ
ควบคู่กับราคาประมูล(Price Performance) พร้อมทัง้มีการท าการประเมินเพื่อส่งเสริมสินค้าและผู้ ค้าที่มีคุณภาพ 
(Grading) โดยจะพิจารณาความพึงพอใจของผู้ ใช้งาน  คุณภาพในการด าเนินงานตามสญัญาและบริการหลงัการขาย 
และน าผลการประเมินไปใช้เป็นปัจจยัหนึง่ในการพิจารณาผู้ได้รับการคดัเลอืก  ตามหลกัเกณฑ์การพิจารณามีสดัสว่น เช่น 
ด้านราคาร้อยละ 60  ด้านเทคนิค ร้อยละ 30  และด้าน Grading ร้อยละ 10   เป็นต้น ซึง่แตกตา่งจากในอดีตที่ผา่นมาที่มี
การพิจารณาเฉพาะราคาประมลูเพียงปัจจยัเดยีวเทา่นัน้  ซึง่การเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว  จะสง่ผลดีตอ่กลุม่บริษัท
ในการยื่นเสนอประกวดราคา  เนื่องจากมีประวตัิการท างานและผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ไว้วางใจส าหรับหน่วยงานของ
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ท าให้มีโอกาสในการได้รับตอ่สญัญาการให้บริการมากยิ่งขึน้ 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการต่อสัญญาการให้บริการบริหารจัดการ โดย
ก าหนดให้มีขัน้ตอนการปรับปรุงคณุภาพการให้บริการอยา่งตอ่เนื่อง ก าหนดให้มีผู้ รับผิดชอบในการติดตอ่ประสานงานกบั
ผู้บริหารของลกูค้า เพื่อรับฟังค าติชม และข้อคิดเห็นของการให้บริการด้านตา่งๆ พร้อมทัง้มีการส ารวจความพงึพอใจลกูค้า 
โดยน าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์และจดัท าแผนการปรับปรุงคณุภาพการให้บริการอยา่งรวดเร็วและตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้า  เพื่อรักษาฐานกลุม่ลกูค้าเดิมไว้อย่างตอ่เนื่อง ดงัจะเห็นได้จากหลายๆ สญัญาของการให้บริการบริหารจดัการ
ของกลุ่มบริษัทได้รับการต่อสญัญามาอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนัน้กลุ่มบริษัทยังมีแผนด าเนินการด้านการตลาดเพื่อ      
ขยายฐานไปยงักลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆ  และขยายขอบเขตการให้บริการเพิ่มเติมโดยการให้บริการบริหารจัดการระบบ      
งานธุรกิจ (Business Process Outsourcing : BPO) ในทุกส่วนงานตามที่ลกูค้าต้องการ   เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทาง       
การท าธุรกิจและการเจริญเติบโตของกลุม่บริษัทในอนาคต     
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ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มบริษัทไม่ได้รับงานวิศวกร 

การด าเนินธุรกิจบริการงานวิศวกรรมของกลุ่มบริษัท มีความจ าเป็นที่จะต้องพึ่งพิงบุคลากรหรือผู้ที่เช่ียวชาญ       
ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทีมงานด้านวิศวกร ในการน าเสนอเพื่อเข้าประมูลงาน 
การออกแบบการค านวณต้นทุนโครงการ การลงนามรับรองแบบยื่นขออนุญาตติดตัง้ และคบคุมการด าเนินงาน             
ตามขัน้ตอนต่างๆของแต่ละโครงการให้แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาที่ระบไุว้ในสญัญาและเป็นไปตามความต้องการ
ของลกูค้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยปัจจุบนักลุม่บริษัทมีทีมงานวิศวกรและผู้ควบคมุงานจ านวน 33 คน แบ่ลงเป้นวิศวกร  
งานไฟฟ้า   12 คน, วิศวกรงานโยธา 9 คน, วิศวกรงานโทรคมนาคม 5คน , วิศวกรงานไฟฟ้า (พลงังานแสงอาทิตย์) 2 คน 
และผู้ ควบคุมงานไฟฟ้าและงานโยธา 5 คน ดังนัน้หากกลุ่มบริษัทไม่สามารถรักษาทีมงานด้านวิศวกรดังกล่าวให้             
อยู่กับกลุ่มบริษัทได้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับงานและการบริหารจัดการงานวิศวกรรมของ         
กลุม่บริษัท  

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากรขององค์กรในทุกๆสายงาน  โดยเฉพาะทีมงานวิศวกรด้าน      
การควบคุมงานสร้างและติดตัง้แต่ละประเภทงาน ซึ่งเป็นปัจจัยหรือก าลงัส าคญัในการขบัเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
ดงันัน้กลุม่บริษัทจึงมีนโยบายในการลดความเสี่ยงในเร่ืองการพึ่งพิงวิศวกรดงักลา่ว โดยการก าหนดระบบเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับต าแหน่งงานพร้อมทัง้จัดให้มีสวสัดิการและมาตรการจูงใจต่างๆเพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร        
มีความผูกพันธ์และรักองค์กรในระยะยาว รวมทัง้มีนโยบายการกระจายอ านาจการบริหารงานและการหมุนเวียน           
การท างานของทีมงานด้านวิศวกรเพื่อลดการพึ่งพิงบุรคลากรเป็นรายบุคคล นอกจกากนัน้กลุ่มบริษัทยังมีนโยบาย          
การส่งเสริมให้มีการจัดการอบรมสัมมนาในสาขาต่างๆที่เก่ียวช้องกับการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท เพื่อเพิ่มเติม       
ความรู้ และความช านาญให้แก่วิศวกรจนอยูใ่นระดบัท่ีสามารถท างานทดแทนกนัได้ 

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฏหมายหรือกฏระเบียบต่างๆ 

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีความเก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ซึ่ง
ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน อาทิเช่น พระราชบัญญัติ  บริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติคุ้ มครองแรงงาน และพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อม      ในการท างาน เป็นต้น ซึ่งการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทอาจมีความเสี่ยงในแง่ของการไม่ปฏิบตัิตาม
กฎหมายหรือกฎระเบียบตา่งๆได้ 

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น จึงมีการก าหนดนโยบายต่างๆที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ       
ตามกฎหมายและกฏระเบียบตา่งๆไว้อยา่งครอบคลมุในคูม่ือการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อสือ่สาร
ให้พนกังานทกุระดบัทราบและน าไปปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด ประกอบกบัก าหนดให้มีผู้ รับผิดชอบในการติดตามและทบทวน
ความสอดคล้องของการประกาศใช้กฎหมายใหม่ๆที่เ ก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนัน้กลุ่มบริษัทยังก าหนดให้มีการจัดตัง้หน่วยงานส านักงานกฎหมายขึน้เพื่อท าหน้าที่ควบคุม ติดตามและ
เสนอแนะ การปฏิบตัิตามกฎหมายและกฏระเบียบตา่งๆที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท ตลอดจนการจดัหา
ที่ปรึกษากฎหมายประจ าบริษัทเพื่อท าหน้าที่ในการสนบัสนนุการด าเนินงานด้านกฎหมายตา่งๆ 
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ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ซ่ึงเป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการเป็นหลัก สามารถแบ่งประเภทของรายได้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่       

รายได้จากการให้บริการบริหารจดัการ และรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรม โดยในปี 2558 ,ปี 2559 และปี2560 
รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการ มีลูกค้าหลกัรายใหญ่จ านวน 1 ราย คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คิดเป็นสดัส่วน     
ของรายได้ประมาณร้อยละ 55.88 ,ร้อยละ 39.31และร้อยละ 43.84 ของรายได้จากการให้บริการบริหารจดัการ ส าหรับ
รายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรม มีลกูค้าหลกัรายใหญ่ 1 ราย ซึ่งได้แก่การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เช่นเดียวกนั คิดเป็น
สดัสว่นของรายได้ประมาณร้อยละ 51.37 ,ร้อยละ 52.46 และร้อยละ 57.58 ของรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรม 
ดงันัน้กลุม่บริษัทจึงมีความเสีย่งจากการพึ่งพิงลกูค้ารายใหญ่ดงักลา่ว  

อย่างไรก็ดีลกูค้ารายใหญ่ดงักล่าวมีนโยบายการบริหารจัดการแบบแบ่งเขตหรือฝ่ายระบบงานต่างๆ ท่ีมีการ
จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานแต่ละเขตและฝ่ายระบบงานต่างๆ มีความเป็นอิสระในการพิจารณาการจัดซือ้จดัจ้าง      
เป็นของเขตและฝ่ายระบบงานตนเอง  โดยการให้บริการบริหารจดัการจะพิจารณาจดัซือ้จดัจ้างแบบแบ่งตามเขตของการ
ไฟฟ้าสว่นภมูิภาคและส าหรับการให้บริการในสว่นของงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าจะพิจารณาจดัซือ้จดัจ้างจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคส่วนกลางที่แบ่งตามฝ่ายระบบงานต่างๆ   ดงันัน้จึงส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่ได้ให้บ ริการหรือพึ่งพิงการไฟฟ้า   
เขตใดเขตหนึง่หรือฝ่ายระบบงานใดฝ่ายระบบงานหนึง่เกินกวา่ร้อยละ 30  ของรายได้รวมของกลุม่บริษัท  

นอกจากนี ้กลุม่บริษัทยงัมีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลกูค้ารายใหญ่   โดยขยายการประกอบ
ธุรกิจจากการบริการบริหารจดัการบคุลากรเพียงอยา่งเดยีว  มาเป็นการให้บริการบริหารจดัการระบบงานธุรกิจ (Business 
Process Outsourcing : BPO) ในทกุสว่นงานตามที่ลกูค้าต้องการ  เพื่ออ านวยความสะดวกให้ลกูค้าสามารถทุ่มเทเวลา
กับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับธุรกิจหลัก  เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงทั ง้ภายในประเทศและจาก
ตา่งประเทศ  อีกทัง้การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการบริการที่รวดเร็วและสินค้าที่มีคณุภาพมากขึน้ สง่ผล
ให้องค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชนจ าเป็นต้องปรับตัว  โดยตัดส่วนงานที่ไม่มีความเช่ียวชาญไปใช้บริการ Outsource 
ตวัอยา่งเช่น  งานบริการลกูค้าสมัพนัธ์ (Contact Center) การให้บริการปอ้นข้อมลู  และด้านกระบวนการลงบญัชี เป็นต้น 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อมุ่งเน้นการตอบสนองผลลพัธ์ (Output)  ในการด าเนินงานทางธุรกิจของลกูค้าเป็นส าคญั  ซึ่งการ
ขยายการให้บริการดงักลา่วชว่ยเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลกูค้าไปยงักลุม่ลกูค้ารายใหม่ๆ  ให้แก่กลุม่บริษัท  ท าให้รายได้
รวมของกลุม่บริษัทเพิ่มสงูขึน้และสง่ผลให้สดัสว่นของรายได้จากลกูค้าหลกัรายใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบนัลดลง  ซึ่งจะท าให้
กลุม่บริษัทลดการพึง่พิงลกูค้ารายดงักลา่วได้         

ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึน้ของค่าจ้างบุคลากรอันเน่ืองมาจากนโยบายรัฐบาลในขณะที่อยู่ระหว่างสัญญาจ้าง 

การประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการบุคลากรและระบบงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท ต้องอาศัยแรงงาน   
จ านวนมากในการด าเนินงาน ดังนัน้นโยบายของรัฐบาลตัง้แต่ปี 2555 ที่มีการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขัน้ต ่า                   
จะมีผลกระทบทางอ้อมตอ่ฐานอตัราคา่จ้างงานในระดบัอื่นๆ ให้สงูขึน้ด้วย สง่ผลให้กลุม่บริษัทมีภาระคา่ใช้จ่ายในการจ้าง
บุคลากรเพิ่มขึน้ และหากในอนาคตรัฐบาลมีการปรับอตัราค่าจ้างแรงงานขึน้อีกในระหว่างระยะเวลาของสญัญาจ้ าง   
กลุ่มบริษัทจะมีความเสี่ยงที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดงักล่าว และอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและก าไรสุทธิ     



                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                           

 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                              สว่นท่ี 1 หน้า 67 

 
 

ของกลุ่มบริษัท    อีกทัง้หากลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลยังไม่ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมส าหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว        
ตามนโยบายจากรัฐบาล อาจท าให้กลุม่บริษัทมีความเสีย่งที่จะได้รับคา่บริการเพิ่มเติมลา่ช้าได้ 

อยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัทได้ก าหนดเง่ือนไขให้สามารถปรับอตัราคา่บริการได้ หากรัฐบาลมีการปรับอตัราค่าจ้าง
แรงงานขัน้ต ่า นอกจากนีล้กัษณะสญัญาของกลุ่มบริษัท เป็นสญัญาระยะสัน้ที่มีอายุสญัญาประมาณ 1 - 3 ปี ท าให้     
กลุ่มบริษัทสามารถปรับขึน้ค่าบริการได้เมื่อมีการต่อสญัญาในแต่ละครัง้ และสามารถเรียกเก็บค่าจ้างบุคลากรเพิ่มเติม
จากนโยบายดังกล่าวจากลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลได้ครบทัง้จ านวน อีกทัง้กลุ่มบริษัทยังมีการส ารองเงินทุนไว้
ตลอดเวลาส าหรับเหตกุารณ์ที่ไมค่าดคิด เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ     

ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึน้ของต้นทุนอันเน่ืองมาจากราคาวัสดุเปลี่ยนแปลงและผู้รับเหมาช่วงไม่มีคุณภาพ 

เนื่องจากธุรกิจงานวิศวกรรมของกลุ่มบริษัท  ส่วนใหญ่จะต้องเสนอราคาในการให้บริการเป็นแบบรับเหมา
เบ็ดเสร็จทัง้ค่าวสัดุอุปกรณ์และค่าจ้างแรงงานของโครงการ   ดังนัน้การปรับตวัสูงขึน้ของค่าวสัดุอุปกรณ์จะส่งผลให้      
กลุ่มบริษัทมีต้นทุนในการด าเนินงานในแต่ละโครงการสงูขึน้  นอกจากนัน้อีกปัจจัยหนึ่งที่พบคือ  การด าเนินงานและ
บริหารจดัการโครงการโดยผู้ รับเหมาช่วงที่ไมม่ีคณุภาพ  อาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดความเอาใจใสใ่นการด าเนินงานและ       
เกิดข้อผิดพลาดในการท างานได้  น ามาซึง่ความลา่ช้าของโครงการและงานท่ีไมม่ีคณุภาพ   

อย่างไรก็ตาม กลุม่บริษัทมีการสอบทานราคาวสัดอุปุกรณ์กบัผู้ ค้าหลายรายเป็นประจ าทกุเดือนเพื่อจดัท าราคา
กลางของกลุ่มบริษัท และมีการสร้างความสมัพันธ์กับผู้ ค้าวัสดุหลายรายเพื่อสร้างอ านาจในการต่อรอง นอกจากนี  ้      
กลุม่บริษัทยงัมีการจดัท าทะเบียนผู้ขายวสัดแุต่ละประเภทเพื่อใช้ในการเทียบราคาก่อนการสัง่ซือ้วสัดทุกุครัง้ และจดัท า
ประมาณการจัดซือ้วัสดุล่วงหน้าเพื่อควบคุมราคาวัสดุให้คงที่ก่อนรับงาน อีกทัง้ส ารองวัสดุบางประเภทเก็บไว้                 
เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว   ส าหรับในส่วนของผู้ รับเหมาช่วงกลุ่มบริษัทได้มีการก าหนดให้ฝ่ายจัดซือ้
ร่วมกบัฝ่ายวิศวกรรมของกลุม่บริษัทมีการจดัอบรมพฒันาผู้ รับเหมาช่วงอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อพฒันาคณุภาพการท างานและ
เพื่อให้สามารถสง่มอบงานได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมทัง้ให้ผู้ รับเหมาช่วงสามารถด าเนินงานตามที่กลุม่บริษัท
ก าหนดได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผู้ รับเหมาช่วงก่อนการรับมอบงานจากผู้ รับเหมาช่วงโดยฝ่ายจดัซือ้และ
ฝ่ายวิศวกรรมของกลุ่มบริษัท พร้อมทัง้แจ้งผลการประเมินให้ผู้ รับเหมาช่วงทราบเพื่อประโยชน์ในการจ้างผู้ รับเหมาช่วง     
ในอนาคต อีกทัง้กลุ่มบริษัทยงัมีการก าหนดอัตราเบีย้ปรับในใบสัง่จ้างรับเหมาช่วง ในกรณีที่ผู้ รับเหมาช่วงไม่ปฏิบัติ       
ตามข้อตกลงที่ระบไุว้ในสญัญา เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความเสีย่งดงักลา่ว                                                                      

ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

ความเสี่ยงจากการบริหารสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ  

ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมเป็นการให้บริการส ารวจ ออกแบบ พร้อมจดัหาวสัดอุปุกรณ์ และ
ติดตัง้เสาของสถานีโทรคมนาคม กบัผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่รายใหญ่ของประเทศ  ซึ่งมีขัน้ตอนการตรวจรับงานและ
การจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกเงินค่างวดงานหลายขัน้ตอน  ท าให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากการ
ให้บริการได้ตรงตามขัน้ความส าเร็จของงานที่วางแผนไว้  ส่งผลให้ตามงบการเงินกลุ่มบริษัทมีลูกหนีค้่าก่อสร้าง            
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ตามสัญญาที่ด าเนินการแล้วเสร็จแต่ยังมิได้เรียกเก็บเพิ่มสูงขึน้ตามปริมาณงานบริการด้านโทรคมนาคมที่เพิ่ มขึน้  
เนื่องจากผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่มีการเปลี่ยนนโยบายการวางบิลจากเดิมที่สามารถเรียกเก็บได้ตามขัน้ความส าเร็จ
ของงานในแต่ละขัน้ตอนมาเป็นให้วางบิลเรียกเก็บเงินได้เมื่องานใกล้ส าเร็จลลุ่วง ดงันัน้กลุ่มบริษัทจึงอาจมีความเสี่ยง    
จากการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดยจ าเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนระยะสัน้ส าหรับการใช้หมุนเวียน      
ในธุรกิจเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาดงักลา่วที่ยงัไมส่ามารถเรียกเก็บเงินจากลกูค้าได้ ซึง่ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่ง
ดงักล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทและอาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถขยายการด าเนิน
ธุรกิจในอนาคตได้ ทัง้นีใ้นปี 2558 กลุม่บริษัทมีวงจรเงินสด จ านวน 63.77 วนั, ปี 2559 จ านวน 41.05 วนั และปี 2560 
จ านวน 59.35 วนั 

อยา่งไรก็ตามกลุม่บริษัทพยายามวางแผนการจดัระบบการจดัเตรียมเอกสารภายในของบริษัทให้มีประสทิธิภาพ
เพื่อให้สามารถวางบิลเรียกเก็บเงินได้อย่างรวดเร็วเมื่อถึงก าหนดการวางบิล  และพยายามเจรจากบักลุม่ลกูค้าดงักลา่ว    
ถึงขัน้ตอนการตรวจรับงานให้สอดคล้องกบัระยะเวลาการสง่มอบงาน  เพื่อให้กลุม่บริษัทสามารถวางเอกสารการเรียกเก็บ
เงินได้ตามก าหนดความส าเร็จของงาน  เพื่อลดภาระลกูหนีค้่าก่อสร้างที่ยงัมิได้เรียกเก็บ (Unbill) ตามงบการเงินให้ลดลง
และท าให้วงจรเงินสดของกลุม่บริษัทสัน้ลง  

 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

ความเสี่ยงในเร่ืองของการเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้ถอืหุ้นและจ านวนหุ้นที่ถอืของผู้ถอืหุ้นเดิมตามสัญญา 

ซือ้ขายไฟฟ้า 

เนื่องจากตามเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่างกลุม่บริษัทฯ กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้มีข้อก าหนดวา่ 
ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้ ถือหุ้นจนเป็นเหตุให้ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และ       
ห้ามเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นที่ถือเหลือน้อยกว่าร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด จนกว่าผู้ผลิตไฟฟ้าจะได้จ่ายไฟฟ้า      
เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว เป็นระยะเวลา 3 ปี   ดงันัน้  หากผู้ ถือหุ้นของบริษัทและ ETEM มีการเปลี่ยนแปลง     
การถือหุ้นจนเข้าข่ายผิดเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ก็จะสง่ผลให้บริษัทและ ETEM อาจถกูพิจารณายกเลิกสญัญา  
ซือ้ขายไฟฟา้และเกิดความเสยีหายตอ่การประกอบธุรกิจพลงังานทดแทนของกลุม่บริษัทฯ       

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

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถอืหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือกลุ่มครอบครัว
เลขวรนนัท์   รวมถึง บริษัท  วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั  จะถือหุ้นรวมกนัคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 57.33  ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จึงอาจท าให้การตัดสินใจในการบริหารจัดการบริษัทขึน้อยู่กับบุคคลดังกล่าว         
เป็นหลกั และท าให้กลุม่ผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว เป็นผู้มีอ านาจในการบริหารจดัการและควบคมุคะแนนเสยีงในการลงมติที่ส าคญั
ได้เกือบทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแต่งตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้อ งใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม           
ผู้ ถือหุ้ น ยกเว้นเร่ืองกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทซึ่งต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 เสียงของจ านวนหุ้ นที่เข้าประชุมและมี           
สิทธ์ิออกเสียง ดังนัน้ผู้ ถือหุ้ นรายอ่ืนท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียงอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง             
เพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดลุการบริหารของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ได้ 

อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ            
รวม 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  โดยแตล่ะคณะมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่อยา่งชดัเจน ท าให้
ระบบการท างานของบริษัทฯ มีความเป็นมาตรฐานตรวจสอบได้ง่าย อีกทัง้ โครงสร้างคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ
ของบริษัทฯ  ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 10 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบ    
ที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน  ซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ท าให้สามารถสอบทานการท างาน      
ของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใสได้ดียิ่งขึน้ ตลอดจนสามารถถ่วงดลุอ านาจในการน าเสนอเร่ืองต่างๆ ที่จะพิจารณาเข้าสู่   
การประชุมผู้ ถือหุ้ นได้ระดับหนึ่ง นอกจากนัน้แล้ว  บริษัทฯ ได้มีระเบียบปฏิบัติกรณีที่มีการท ารายการที่เก่ียวโยง               
กบักรรมการ  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุในกิจการ รวมทัง้บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่มี
สว่นได้เสีย  โดยบคุคลดงักลา่วจะไม่มีอ านาจอนมุตัิในการท ารายการนัน้ๆ ท าให้สามารถช่วยลดความเสี่ยงในเร่ืองการ
ถ่วงดลุอ านาจได้ระดบัหนึง่ 
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4.ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
รายละเอียดสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สนิทรัพย์ที่กลุม่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจมีมลูคา่สทุธิหลงัหกัคา่เสือ่มราคาสะสม
เทา่กบั 1,063.35 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 เนือ้ที่รวม 2 งานที่ตัง้
อ าเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

เจ้าของ 34,632,000 ค า้ประกนัสนิเช่ือธนาคาร 

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

เจ้าของ 21,350,481 ค า้ประกนัสนิเช่ือธนาคาร 

2 อาคารและสว่นปรับปรุง    
 2.1 อาคารส านักงานกรุงเทพฯ เลขที่ 88 ซอยโยธิน

พฒันา อ าเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของ 53,737,368 ค า้ประกนัสนิเช่ือธนาคาร 

3 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เจ้าของ 2,396,607 ไมม่ี 
4 เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน เจ้าของ 16,405,906 ไมม่ี 
5 ยานพาหนะ – ตามสญัญาเช่าทางการเงิน - 8,321,581 สญัญาเชา่ทางการเงิน 
6 โครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ เจ้าของ 629,275,991 ค า้ประกนัสนิเช่ือธนาคาร 
7 สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง เจ้าของ 492,895 ไมม่ี 
 รวม  766,612,829  
บริษัท อทีีอี เมเนจเมนท์ จ ากดั 
8 เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน เจ้าของ 150,094 ไมม่ี 
9 โครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ เจ้าของ 284,179,060 ค า้ประกนัสนิเช่ือธนาคาร 
 รวม  284,329,154  
บริษัท ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์ จ ากัด 
10 ยานพาหนะ เจ้าของ 1,404,462 ไมม่ี 
11 ยานพาหนะ – ตามสญัญาเช่าทางการเงิน - 11,004,011 สญัญาเชา่ทางการเงิน 
12 เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน เจ้าของ 4 ไมม่ี 
 รวม  12,408,477  
 รวมทัง้สิน้  1,063,350,460  
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5.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 4,204,131 บาท โดยรายการ
ดงักลา่ว ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ และสทิธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กลุม่บริษัทใช้ในการด าเนินธุรกิจ  
 
5.3 สัญญาส าคัญที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ มสีญัญาที่ส าคญัดงันี ้
5.3.1 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 2560 
สาระส าคญัของสญัญา : ผู้ ให้เช่าตกลงให้บริษัทฯ เช่าพืน้ที่อาคารเพื่อใช้เป็นที่ตัง้สถานประกอบการบริษัทฯ และเพื่อใช้

เป็นสถานท่ีพกัรับรองผู้บริหารของบริษัทฯ 
เง่ือนไขที่ส าคญั  

- ผู้ เช่าจะไม่น าทรัพย์สินที่เช่าทัง้หมดหรือบางส่วนให้เช่าช่วง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต       
จากผู้ให้เช่า 

- หากผู้ เช่าผิดสญัญาผู้ให้เช่ามีสทิธิบอกเลกิสญัญาและเข้าครอบครองทรัพย์สนิท่ีเช่าทนัที 

- หากประสงค์จะเช่าตอ่ ผู้ เช่าจะต้องแจ้งความประสงค์ให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

- เมื่อสัญญาสิน้สุด ผู้ เช่าจะขนย้ายทรัพย์สินและส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าภายใน 30 วัน        
นบัแตว่นัสิน้สดุสญัญาเช่า 

พืน้ท่ีเช่า : ที่ดินโฉนดเลขที่ 4414 ต าบลวงัทองหลาง อ าเภอวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร พร้อม            
สิง่ปลกูสร้างบ้านตกึ 3 ชัน้ เลขที่ 554/12 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลลีา 1) แขวงวงัทองหลาง 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร พืน้ท่ีใช้สอย 246.40 ตารางเมตร 

คา่เช่าและคา่บริการ : ช าระคา่เช่าเป็นรายเดือน อตัราเช่าเดือนละ 54,000 บาท 
ระยะเวลาสญัญา : สญัญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 1 สงิหาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 กรกฏาคม 2561)  
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• 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 2560 
สาระส าคญัของสญัญา : ผู้ ให้เช่าตกลงให้บริษัทฯ เช่าพืน้ที่อาคารเพื่อใช้เป็นที่ตัง้สถานประกอบการบริษัทฯ และ          

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีในการเก็บเอกสารและอปุกรณ์ตา่งๆ 
เง่ือนไขที่ส าคญั  

- ผู้ เช่าจะไม่น าทรัพย์สินที่เช่าทัง้หมดหรือบางสว่นให้เช่าช่วง เว้นแต่จะได้รับอนญุาต
จากผู้ให้เช่า 

- หากผู้ เช่าผิดสัญญาผู้ ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเข้าครอบครองทรัพย์สิน           
ที่เช่าทนัที 

- หากผู้ เช่าประสงค์จะตอ่ระยะเวลาการเช่า ผู้ เช่าจะแจ้งความจ านงมาเป็นลายลกัษณ์
อกัษรก่อนระยะเวลาการเช่าสิน้สดุลง เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั และคู่สญัญา
ทัง้  2 ฝ่ายตกลงให้ระยะเวลาสัญญาเช่ามีผลต่อไปตามก าหนดระยะเวลาที่                    
ผู้ เช่าร้องขอ 

- เมื่อสญัญาสิน้สดุ ผู้ เช่าจะขนย้ายทรัพย์สินและส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าภายใน 30 วนั
นบัแตว่นัสิน้สดุสญัญาเช่า 

พืน้ท่ีเช่า : โฉนดเลขที่ 57841, 57842, 47688, 9483 และ 9475 ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมืองสรุาษร์ฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี  รวม 5 โฉนด มีพื น้ที่ รวม 4-2-55.4 ไ ร่  และมีพื น้ที่ ใ ช้สอยรวม             
1,766.70 ตารางเมตร  

คา่เช่าและคา่บริการ : ช าระคา่เช่าเป็นรายเดือน อตัราเช่าเดือนละ 200,000 บาท 
ระยะเวลาสญัญา : สญัญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 1 สงิหาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561)  

 

• 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 2560 
ระยะเวลาสญัญา : สญัญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2561)  
ทรัพย์สนิท่ีเอา
ประกนัภยั 

: สิง่ปลกูสร้าง (ไมร่วมฐานราก) อาคารส านกังานกรุงเทพฯ เลขท่ี 88 ซอยโยธินพฒันา อ าเภอ
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตการรับประกนั : - ไฟไหม้ แต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากแรงระเบิดที่เกิดจากไฟไหม้ ความเสียหายโดยตรง
หรือโดยอ้อมจากแผ่นดินไหว ความเสียหายที่ เ กิดจากการบูดเน่า  หรือการระอุ               
ตามธรรมชาติ หรือการลุกไหม้ขึน้เองที่เกิดจากตัวทรัพย์สิน หรือเกิดจากทรัพย์สินนัน้       
อยูใ่นระหวา่งกรรมวิธีใดๆ ซึง่ใช้ความร้อนหรือการท าให้แห้ง 

- ฟา้ผา่ 

- แรงระเบิดของแก๊ส  ที่ใช้ส าหรับท าแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านัน้            
ไมร่วมถึงความเสยีหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผน่ดินไหว 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  ไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่อยูร่ะหวา่งการฟอ้งร้อง 
ซึง่อาจท าให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้รับผลกระทบในทางลบหรือต้องชดใช้คา่เสยีหายเป็นมลูคา่เกินกวา่ร้อยละ 5.00 
ของสว่นของผู้ถือหุ้น  และไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใด  ที่มผีลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั 
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6.ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ 
 

ข้อมูลท่ัวไป 

❖ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 

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

จ.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 6148 , 0 2 158 6149 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : บริการบริหารจดัการบคุลากรและระบบงานธุรกิจ, บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้และ
ระบบโทรคมนาคม รวมถึงธุรกิจพลงังานทดแทนจากไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 

เว็บไซต์บริษัท : www.eastern-groups.com 
ทนุจดทะเบียน : 280 ล้านบาท / 560 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว : 280 ล้านบาท / 560 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 : โทรสาร  :  0 2158 6148 , 0 2 158 6149 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : บริการบริหารจดัการ และธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ 
 

ช่ือบริษัท : บริษัท ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์ จ ากดั 
เลขทะเบียนบริษัท : 0845550003204 
ที่ตัง้บริษัท : 88 ซอยโยธินพฒันา แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศพัท์ : 0 2158 2000 
โทรสาร : โทรสาร  :  0 2158 6148 , 0 2 158 6149 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : บริการบริหารจดัการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ 
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ช่ือบริษัท : บริษัท  อีทีจี  เอนเนอร์จี จ ากดั 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105560074186 
ที่ตัง้บริษัท : 88 ซอยโยธินพฒันา แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศพัท์ : 0 2158 2000 
โทรสาร : โทรสาร  :   0 2158 6148 , 0 2 158 6149 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ 
 

ช่ือบริษัท : บริษัท โกลว์  เทรดดิง้ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105560075051 
ที่ตัง้บริษัท : 88 ซอยโยธินพฒันา แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศพัท์ : 0 2158 2000 
โทรสาร : โทรสาร  :   0 2 158 6148 , 0 2 158 6149 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : บริการจดัหาและจ าหนา่ยสนิค้ากลุม่อปุกรณ์ด้านความปลอดภยั 
 

❖ นายทะเบียนหลักทรัพย์  

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 บางกอกซิตี ท้าวเวอร์  179/74-80 ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ                         

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ : 0 2344 1000 
โทรสาร : 0 2286 5050 

 
 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

สว่นท่ี 2  
การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                          

 
             บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                       สว่นท่ี 2 หน้า 1 
 

7.ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว  
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 280,000,000 บาท  โดยมีทุนเรียกช าระแล้ว 280.00             
ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามญั  560,000,000 หุ้น  มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

 ผู้ถอืหุ้น 
รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10  อนัดบัแรก ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น  ณ วนัที่ 26 มกราคม 2561          

ตามสมดุทะเบียนดงันี ้ 
 

 
 ที่มา :  รายชื่อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ณ วนัที่ 26 มกราคม 2561  จดัท าโดย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ( ประเทศไทย ) จ ากดั 
 

ล ำดับที่ รำยช่ือผู้ถือหุ้น  จ ำนวนหุ้น ร้อยละ

1 ครอบครัวเลขวรนันท์

นายไรวนิท์ เลขวรนันท์ 151,023,757.00                        26.97%

บริษัท วรนันท์ โฮลดิง้ จ ากดั 146,222,223.00                        26.11%

นางสาวชนภา  ธีรชตุิมานันท์ 6,000,000.00                            1.07%

นางสาววราล ี เลขวรนันท์ 2,395,978.00                            0.43%

นางสาวดาวเรือง  เลขวรนันท์ 1,032,177.00                            0.18%

นางงา เลขวรนันท์ 555,555.00                               0.10%

รวม 307,229,690.00                   54.86%

2 ครอบครัววงศ์ศุภชำติ

นายทวศีักดิ์  วงศ์ศุภชาติ 17,545,000.00                          3.13%

นางสาวอจัจิมา  วงศ์ศุภชาติ 3,772,000.00                            0.67%

รวม 21,317,000.00                    3.81%

3 นายศุภกร  ตานะเศรษฐ 9,722,200.00                            1.74%

4 นายชยัณรงค์  ประชมุพรรณ์ 7,500,000.00                            1.34%

5 บริษัท ไทยเอ็นวดีีอาร์ จ ากดั 4,819,001.00                            0.86%

6 นายชานนท์  พฤกประสงค์ 4,317,389.00                            0.77%

7 นางสาวชตุิกา  สทุธิกาญจนังกรู 4,243,356.00                            0.76%

8 นายสวุฒัน์  โรจนสนุทรา 4,170,000.00                            0.74%

9 นางสาววลัลย์ี  ธีรชตุิมานันท์ 4,053,400.00                            0.72%

10 นายสกุฤษฏิพ์ล   อร่ามทองพลล์ 3,830,900.00                            0.68%

รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 371,202,936.00                   66.29%

11 ผู้ถือห้นรายอ่ืนๆ 188,797,064.00                        33.71%

รวม 560,000,000.00                   100.00%
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*หมายเหต ุ บริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั (เดิมชื่อ บริษัท อี.ที.อี. แฟคเตอร่ี จ ากดั)  มีรายชื่อผู้ 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 

 
นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 
              บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ               
หลังหักทุนส ารองต่างๆ ทัง้หมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน ฐานะการเงิน                     
สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจ าเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงาน        
ของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทัง้นี ้การด าเนินการดงักล่าวจะต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น   

บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินของบริษัทยอ่ย
หลงัหกัทนุส ารองตา่งๆ ทัง้หมดแล้ว โดยจะพิจารณาถึงผลกระทบตอ่การด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง การขยายธุรกิจ 
ความจ าเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทยอ่ย 

 
ทัง้นี ้มติคณะกรรมการบริษัทซึ่งพิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผลต้องน าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อขออนุมัติ  

ยกเว้นกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมตัิให้ด าเนินการได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก าไร
สมควรพอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุม           
คราวตอ่ไป 

ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น   ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2560 มีมติปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน             
ปี 2559  โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.03  บาท    คิดเป็นอตัราปันผลตอ่ก าไรตอ่หุ้น  ร้อยละ 43  
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8.โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
 

คณะกรรมกำรบริษัท 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการรวม 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
บริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
และคณะกรรมการบริหาร 

คณะก ร ร ม ก า รบ ริ ษั ท แล ะ ผู้ บ ริ ห า ร ข อ งบ ริ ษั ท ฯ  ป ร ะ ก อบ ด้ ว ย ผู้ ท ร ง คุณ วุฒิ ที่ มี คุณ สมบัติ ค รบ                                               
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน                         
ที่ ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  ฉบบัลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 ทกุประการ 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 10 ทา่น ประกอบด้วย 

ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 

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

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

3. ดร.เปรมวดี  ฟองศิริ1 กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

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

5. นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

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

7. นางสาวชตุิกา  สทุธิกาญจนงักรู กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบริหาร/ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และบริหารองค์กร/
ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพฒันาธุรกิจ 

8. นางสาวขนิษฐา  ฤทธ์ิเพชร กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อ านวยการอาวโุสสายงานสนบัสนนุต้นทนุ / ผู้อ านวยการ
บริหารสายงานกลยทุธ์และบริหารองค์กร 

9 นางสาววราลี               เลขวรนนัท์ กรรมการ 

10. นายรชต  ยอดบางเตย กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานพฒันาธุรกิจ 

   

หมายเหต ุ:    1.  ดร.เปรมวดี  ฟองศิริ    ได้รับการแตง่ตัง้จากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2560 เม่ือวนัที่ 12   พฤศจิกายน 2560 ให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แทนนายสขุมุ  โพธิสวสัดิ ์ที่ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน โดยมีผลวนัที่ 1 ธันวาคม 2560  

2. นายรชต  ยอดบางเตย ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เม่ือวนัที่   26 เมษายน 2560  
 

โดยมีนางสาวกลัยา ธญัญเจริญ เป็นเลขานกุารบริษัท 
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กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท 

นายไรวินท์ เลขวรนันท์  นางสาววราลี เลขวรนันท์ นายชานนท์ พฤกประสงค์ นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร     
นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร กรรมการสองในห้าคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท ยกเว้น                        
นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ และนางสาววราล ีเลขวรนนัท์ ลงลายมือช่ือร่วมกนัไมไ่ด้ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิหน้าที่
รับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบภายใน ระบบควบคมุภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและ       
มีประสทิธิผล รวมทัง้มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอตามมาตรฐานบญัชี  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558  มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ            
ของบริษัทฯ จ านวน 4 ท่าน  ภายหลงันายสุขุม โพธิสวัสดิ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ              
เมื่อ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
 

ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
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 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม  2558 มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร                
ความเสี่ยงของบริษัทฯ จ านวน 5 ท่าน   ภายหลังนายสุขุม โพธิสวัสดิ์ ได้ลาออกกรรมการบริหารความเสี่ยง  มีผลเมื่อ                
วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560    โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจ านวน   4 ทา่น ประกอบด้วย   

ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
1. ดร. ศิริเดช ค าสพุรหม ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นายรชต ยอดบางเตย กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นายชานนท์ พฤกประสงค์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงักรู กรรมการบริหารความเสี่ยง 

  

โดยมี นายสรศกัดิ์ เดือนเพ็ง เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จ านวน 3 ท่าน   ภายหลงันายสุขุม โพธิสวัสดิ์ ได้ลาออกกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน  มีผลเมื่อวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560    โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจ านวน   3  ทา่น ประกอบด้วย    

 

ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
1. พล.อ.อ.บรีุรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. ดร.เปรมวดี   ฟองศิริ1 กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3. นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงักรู กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

หมายเหต ุ:    1.  ดร.เปรมวดี  ฟองศริิ    ได้รับการแตง่ตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2560 เม่ือวนัท่ี 12   พฤศจิกายน 2560 ให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แทนนายสขุมุ  โพธิสวสัดิ ์ท่ีขอลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยมีผล                                
วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560  
 

คณะกรรมกำรบริหำร 

 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัท่ี 23 มกราคม 2558  มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ  
ภายหลงันายสขุุม โพธิสวสัดิ์ ได้ลาออกกรรมการบริหาร มีผลเมื่อวนัที่ 1 ธันวาคม 2560     โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560            
มีจ านวน   5 ทา่น ประกอบด้วย   
 

ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
1. นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายรชต ยอดบางเตย กรรมการบริหาร 
3. นายชานนท์ พฤกประสงค์ กรรมการบริหาร 
4.  นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงักรู กรรมการบริหาร 
5. นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร กรรมการบริหาร 
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รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรของบริษัทฯ  ประจ ำปี 2560  มีดังนี ้

ล ำดับ รำยช่ือ 
จ ำนวนครัง้ที่เข้ำร่วมกำรประชุม 

คณะกรรมกำร
บริษัท 

คณะกรรมกำ
รตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง 

คณะกรรมกำ
รสรรหำฯ 

กำรประชุมผู้ถือ
หุ้น 

1 ดร.พงศ์ศกัติฐ์   เสมสนัต์  6/6 4/4 - - 1/1 
2 พล.อ.อ. บรีุรัตน์  รัตนวานิช1 5/6 3/4 - 2/2 1/1 
3 ดร.เปรมวดี  ฟองศิริ 6/6 4/4 - - 1/1 
4 ดร.ศิริเดช   ค าสพุรหม   6/6 - 4/4 - 1/1 
5 นายไรวินท์    เลขวรนนัท์ 6/6 - - - 1/1 
6 นายสขุมุ  โพธิสวสัดิ2์ 6/6 - 3/4 2/2 1/1 
7 นายชานนท์   พฤกประสงค์  6/6 - 4/4 - 1/1 
8 นางสาวชตุิกา   สทุธิกาญจนงักรู 6/6 - 4/4 2/2 1/1 
9 นางสาวขนิษฐา  ฤทธ์ิเพชร 6/6 - - - 1/1 
10 นางสาววราล ี   เลขวรนนัท์ 3 6/6 - - - 0/1 
11 นายรชต   ยอดบางเตย4 6/6 - 3/4 - 1/1 

 
หมายเหต ุ :   1. พล.อ.อ.บรีุรัตน์ รัตนวานิช ลาการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2560 และคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือ

วนัที่ 11 สิงหาคม 2560 เน่ืองจากติดภารกิจงาน 
                    2. นายสขุมุ โพธิสวสัดิ์ ลาการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครัง้ที่ 1/2560 เม่ือวนัที่ 27 มกราคม 2560   เน่ืองจากติด

ภาระกิจงาน และลาออกจากกรรมการบริษัท  และอนกุรรมการ เม่ือวนัที่ 1 ธันวาคม 2560 
                    3. นางสาววราลี   ลาการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560   เม่ือวนัที่  26  เมษายน 2560 เน่ืองจากติดภารกิจงาน 
                    4. นายรชต  ยอดบางเตย ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  เม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 

และลาการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ครัง้ที่ 4/2560   เม่ือวนัที่  30  ตลุาคม 2560 เน่ืองจากติดภารกิจงาน 

ผู้บริหำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์          
ที่  กจ. 17/2551 ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551   จ านวน 7 ทา่น ดงันี ้ 

ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง 
1. นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
2. นายรชต ยอดบางเตย  รองเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพฒันาธุรกิจ 
3. นายบณัฑิต   โชติวรรณพร ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบญัชีและการเงิน 
4. นายชานนท์ พฤกประสงค์ ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพฒันาธุรกิจ 
5. นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงักรู ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยทุธ์และบริหารองค์กร 
6. นางสาวขนิษฐา  ฤทธ์ิเพชร ผู้อ านวยการอาวโุสสายงานสนบัสนนุต้นทนุ 

7. นางสาวประไพ พิมพา ผู้อ านวยการอาวโุสสายงานบญัชีและการเงิน 
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เลขำนุกำรบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 23 มกราคม 2558  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้
นางสาวกลัยา ธัญญเจริญ  ด ารงต าแหน่งเลขานกุารบริษัท  ซึ่งเป็นบคุคลที่มีคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถ  มีประสบการณ์          
ที่เหมาะสม  เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ เลขานกุารบริษัทได้     

โดยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท   ดังนี ้

1. ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง  ๆ ของบริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลง            
ในข้อก าหนดที่มีนัยส าคัญแก่กรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถท างานได้อย่างราบร่ืน และมีข้อมูล             
ในการประกอบการพิจารณา และตัดสินใจในการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวงัและความ
ซื่อสตัย์สจุริต 

2. จดัท าและจดัเก็บรักษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้

• ทะเบียนกรรมการ 

• หนงัสอืนดัประชมุกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 

• หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

• รายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการและผู้บริหาร 
3. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นที่รับผิดชอบตอ่หน่วยงานที่ก ากบัดแูลบริษัทเพื่อให้เป็นไป

ตามระเบียบและข้อก าหนดของหนว่ยงานราชการ 
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสีย            

ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับ       
รายงานนัน้ 

5. จดัให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องให้ครบถ้วนถกูต้องและสามารถตรวจสอบได้ 
6. ติดตอ่และสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทราบสทิธิตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้นและขา่วสาร 

 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

           ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างเหมาะสม    โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัหน้าที่และ

บทบาทความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารทุกท่าน  รวมถึงได้ค านึงถึงสอดคล้องกบัผลด าเนินการ และอยู่ในระดบั
เหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกันกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรม                           
ในกลุม่ประเภทธุรกิจเดียวกนั ทัง้นีบ้ริษัท ฯ ได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส   โดยมีคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาก าหนดรูปแบบ และหลักเกณฑ์  การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และ
อนกุรรมการตา่ง ๆ น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อน าเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ   
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ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2560  ซึ่งประชุมเมื่อ 26 เมษายน 2560  ได้มีมติก าหนดดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท และอนกุรรมการชุดต่าง ๆ    โดยก าหนดค่าตอบแทนรายเดือน  ค่าเบีย้ประชุม  และค่าตอบแทนโบนสั  
ของคณะกรรมการและอนกุรรมการตา่งๆ  รวมทัง้ปีเป็นเงินจ านวนไมเ่กิน  4.25  ล้านบาท    ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 

 

คา่ตอบแทนรายเดือน 

(หน่วย : บาท) 

ต ำแหน่ง 
คณะกรรมกำร

บริษัท 
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง 

คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

1. ประธาน 50,000 - - - 

2. กรรมการอิสระ 30,000 - - - 

3. กรรมการที่ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 20,000 - - - 

4. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - - - - 

 
คา่เบีย้ประชมุ 

(หน่วย : บาท) 

ต ำแหน่ง คณะกรรมกำร
บริษัท 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง 

คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

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 - - - 
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สรุปข้อมลู วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560  บริษัทฯ มีการจา่ยคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการดงันี ้

    (หน่วย : บาท) 

ชื่อ-สกลุ 

คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และอนกุรรมการชดุตา่งๆ   
รวม 

 
กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ บริหาร
ความเสี่ยง 

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
คา่ตอบแทน 

คา่ตอบแทน
ประจ าปี 3 

1. ดร.พงศ์ศกัติฐ์ เสมสนัต์ 775,000 80,000 - - 300,000 1,155,000 
2. พล.อ.อ.บรีุรัตน์ รัตนวานิช 450,000 45,000 - 30,000 250,000 775,000 
3. ดร.เปรมวดี ฟองศิริ 465,000 60,000 - - 250,000 775,000 
4. ดร. ศิริเดช ค าสพุรหม 465,000 - 60,000 - 250,000 775,000 
5. นายสขุมุ โพธิสวสัดิ1์ 70,000 - - - - 70,000 
6. นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ 70,000 - - - - 70,000 
7. นายชานนท์ พฤกประสงค์ 70,000 - - - - 70,000 
8. นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงักรู 70,000 - - - - 70,000 
9. นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร 70,000 - - - - 70,000 
10. นางสาววราลี เลขวรนนัท์ 300,000 - - - - 300,000 
11.       นายรชต     ยอดบางเตย2 40,000 - - - - 40,000 

รวม 2,845,000 185,000 60,000 30,000 1,050,000 4,170,000 

 
หมายเหต:ุ  1. นายสขุมุ โพธิสวสัดิ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท   และอนกุรรมการชดุตา่งๆ  ได้แก่ กรรมการสรรหาพจิารณา    

    คา่ตอบแทน , กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร    โดยมีผล เม่ือวนัที่ 1 ธันวาคม  2560 
 2. นายรชต  ยอดบางเตย ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560  
 3.  การจา่ยคา่ตอบแทนประจ าปี  ของงกรรมการบริษัท  พิจารณาการจา่ยเฉพาะกรรมการอิสระ   โดยกรรมการที่ไมใ่ชผู่้บริหารและ   
      กรรมการบริหาร  ก าหนดรับคา่ตอบแทนประจ าแทนประจ าปี  ในสว่นที่เป็นคา่ตอบแทนบริหา 

 

 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร  

ในปี 2559 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  บริษัทฯ มีการจ่ายคา่ตอบแทนให้ผู้บริหาร ดงันี ้

ค่ำตอบแทน 
จ ำนวนรำย (คน) ค่ำตอบแทน (บำท) 
2559 2560 2559 ปี 2560 

 เงินเดือน โบนสั  
7 7 

12,540,000.00    13,475,000.00  
คา่ตอบแทนอื่นๆ เชน่ คา่ประกนัชีวิต คา่ประกนัสงัคม สวสัดิการอ่ืน เป็นต้น 1,539,898.00      1,921,334.00 

รวม 7 7 14,728,131.00    15,396,334.00  

 

ค่ำตอบแทนอื่น 

- ไมม่ี - 
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9.กำรก ำกับกิจกำร 
 

นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานตามหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance) อย่างต่อเนื่อง โดยเล็งเห็นว่าการก ากับดูแลกิจการที่ดี ไม่เพียงแต่สร้างความเช่ือมั่นในการด าเนินกิจการ            
ของบริษัทฯ ต่อผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน สถาบนัการเงิน ลกูค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ แต่ยงัแสดงถึงการมีระบบบริหาร
จดัการท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึง่ถือเป็นหลกัส าคญัที่จ าเป็นตอ่การเติบโตทางธุรกิจอยา่งยัง่ยืนโดย
สามารถสร้างมูลค่าให้กับผู้ ถือหุ้นในระยะยาว การพัฒนาสงัคม ตลอดจนการดูแลรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง  ๆ          
บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายก ากบัดแูลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูล
กิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ในการก ากับดูแลกิจการ           
ของบริษัทฯ โดยสามารถแบง่ได้เป็น 5 หมวดดงันี ้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทฯ ได้ตระหนกัและให้ความส าคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น  โดยไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสทิธิ
ของผู้ ถือหุ้น  รวมถึงสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิของตน โดยสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่  การซือ้ขายหรือการโอนหุ้นการมี
ส่วนแบ่งในก าไรของบริษัทฯ  การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ  การเข้าร่วมประชุมเพื่อใ ช้สิทธิออกเสียง         
ในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่บริษัทฯ เช่น การจดัสรรเงิน
ปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสอืบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น 

นอกเหนือจากสิทธิขัน้พืน้ฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ด าเนินการในเร่ืองต่าง  ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและ    
อ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

 

ก่อนกำรประชุมผู้ถอืหุ้น 
1. บริษัทฯ จะน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญรวมไปถึงข่าวสารต่าง  ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์                            

แห่งประเทศไทย อาทิเช่น รายงานงบการเงินประจ าไตรมาสและประจ าปี  แบบแสดงข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1)               
รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) รวมทัง้หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งมีข้อมลู วนั เวลา สถานที่ วาระการประชุม กฎเกณฑ์
ตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการประชมุ และขัน้ตอนการออกเสยีงอยา่งครบถ้วนซึง่เป็นข้อมลูเดียวกบัท่ีจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร  

2. บริษัทฯ จะจัดส่งหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมที่เก่ียวข้อง อย่างครบถ้วนให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยระบุวนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น         
ได้ศกึษาข้อมลูลว่งหน้า 
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วันประชุมผู้ถอืหุ้น 

1. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ ประธานในที่ประชุมจะชีแ้จงหลกัเกณฑ์ ที่เก่ียวข้องกับการประชุมตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัทฯ อาทิเช่น การเปิดประชุม รวมถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนนและสิทธิในการแสดงความเห็น รวมทัง้         
การตัง้ค าถามตอ่ที่ประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ โดยประธานกรรมการจะจดัสรรเวลาในการประชมุอยา่งเหมาะสม
และเพียงพอ 

2. บริษัทฯ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้ น                 
ทกุทา่นมีสทิธิเทา่เทียมกนัในการซกัถาม ประธานและคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ ในเร่ืองที่เก่ียวข้องได้ 

3.  บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่น ๆ ท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ลว่งหน้าในการประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อเป็นการเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้น           
ที่ไมไ่ด้เข้าประชมุ 

4. หากผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ รูปแบบที่ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ท่าน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ                 
ของผู้ ถือหุ้น 

หลังกำรประชุมผู้ถอืหุ้น 

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีการจดรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่ส าคัญ            
ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี ้บริษัทฯ จะน าส่งรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น            
ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่มีการประชุมผู้ ถือหุ้น และเผยแพร่รายงานการประชุม
ดงักลา่วในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ 

2. บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามแนวทางการประเมินคณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจดัท าโดยสมาคมสง่เสริม 
ผู้ลงทนุไทย  

3. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถติดต่อขอข้อมลู หรือสอบถาม ได้โดยตรง ผ่านช่องทางของส านกังานเลขานกุาร
บริษัท ตามช่องทางการติดตอ่ ของหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบใน การเปิดเผยข้อมลู 
 

หมวดที่ 2 :  กำรปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั  

บริษัทฯ มีการดแูลผู้ ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบตัิและปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมทัง้ผู้ ถือหุ้น        
ที่เป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นคนไทย ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเพื่อคุ้มครอง
สิทธิของผู้ ถือหุ้นและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิเร่ืองต่าง  ๆ ที่ผู้ ถือหุ้นสมควรได้รับ โดยมีหลกัการปฏิบตัิ
ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. ปฏิบตัิและอ านวยความสะดวกตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั และไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการจ ากดัหรือละเมิดหรือลิดรอน

สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวก  โดยการจดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้ น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน                      
เข้าร่วมประชมุและลงมติแทนได้ พร้อมทัง้แจ้งรายช่ือกรรมการอิสระดงักลา่วไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น  
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3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการ และการส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท
ก าหนด 

4. บริษัทฯ จะด าเนินการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุและไมม่ีการเพิ่มวาระในที่ประชมุ
โดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า  ทัง้นีเ้พื่อความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ  

5. ก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือ         
แจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาด าเนินการให้เหมาะสม ในแต่ละเร่ืองหาก               
เป็นข้อร้องเรียนกรรมการอิสระจะตรวจสอบ  ข้อเท็จจริงและด าเนินการ หาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม หากเป็นข้อเสนอแนะ
กรรมการอิสระจะท าการพิจารณาข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระพิจารณาวา่เป็นเร่ืองที่ส าคญั  

ที่มีผลตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีโดยรวม หรือมีผลตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการอิสระจะเสนอ เร่ืองดงักลา่วตอ่ที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

6. บริษัทฯ จะจัดให้มีการใช้บตัรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง  ทัง้นีเ้พื่อความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลงั พร้อมทัง้ตรวจนบั คะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงและบนัทกึ
มติของที่ประชมุไว้อยา่งชดัเจน ในรายงานการประชมุ 

7. บริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การปฏิบตัิเพื่อปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และการปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในเพื่อ
หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึง่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้าง ตลอดจน คูส่มรสและ
บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่วที่เก่ียวข้องกบัข้อมลู เป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 
(Code of Conduct) และได้เผยแพร่ให้ทกุคนรับทราบและปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด 

8. บริษัทฯ จะให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้ บริหาร ในหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์                    
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทัง้จะแจ้งข่าวสาร
และข้อก าหนดต่างๆ ของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามที่ได้รับแจ้ง
จากทางหนว่ยงานดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอ 
 

หมวดที่ 3 : บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัแก่การก ากบัดแูลผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ เช่น ลกูค้า คูค้่า พนกังาน ผู้ ถือหุ้น หรือเจ้าหนี ้
ต่างๆ เป็นต้น รวมทัง้สาธารณชนและสงัคมโดยรวม บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียแต่ละกลุม่
โดยค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดงักล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และจะไม่กระท าการใด  ๆ ที่เป็น          
การละเมิดสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีเหลา่นัน้ โดยบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบตัิดงันี ้ 
1. การปฎิบตัิต่อผู้ ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสงูสดุและผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับ             

ผู้ ถือหุ้น โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยัง่ยืนรวมทัง้จะด าเนินการอย่างโปร่งใสมีระบบการควบคมุภายใน   
ที่มีประสทิธิภาพเช่ือถือได้  
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2. การปฏิบตัิต่อลกูค้า : บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กับลกูค้าที่ จะได้รับสินค้าและ
บริการที่ดีมีคณุภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการ  โดยบริษัทฯ จะมีการก าหนดราคาสินค้า และบริการที่เหมาะสม 
แก่ลกูค้าอย่างเท่าเทียมกนั นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีการรักษาความลบัของลกูค้าอยา่งสม ่าเสมอรวมทัง้รักษาสมัพนัธภาพ  
ที่ดีและยัง่ยืน 

3. การปฏิบตัิต่อคู่ค้าและเจ้าหนีท้างการค้า  : บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อคู่ค้าและเจ้าหนีอ้ย่างสจุริต ไม่เอารัดเอาเปรียบ ในการ
ด าเนินธุรกิจกับคู่ค้าและเจ้าหนี ้ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนีต้ามเง่ือนไขทางการค้า และ /หรือข้อตกลง         
ตามสญัญาที่ท าร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด เพื่อพฒันาความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้สองฝ่าย 

4. การปฏิบัติต่อคู่แข่ง  : บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี เง่ือนไขทางการค้าและกฎหมายที่ก าหนดไว้ 
หลกีเลีย่งวิธีการท่ีทจุริตเพื่อท าลายคูแ่ขง่ และรักษาบรรทดัฐานของข้อพงึปฏิบตัิหรือข้อตกลงตา่ง ๆ ในการแขง่ขนั 

5. การปฏิบัติต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม  : บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความส าคัญและผลกระทบ                
ตอ่สิง่แวดล้อม สงัคม และชมุชน โดยปลกูฝังจิตส านกึของความรับผิดชอบต่อสงัคมให้เกิดขึน้ในบริษัทฯ อยา่งตอ่เนื่องและ
จริงจัง รวมทัง้ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม และสิ่งแวดล้อม และ                                
ไมก่ระท าการใด ๆ ท่ีผิดกฎหมาย 

6. การปฏิบัติต่อพนักงาน  : บริษัทฯ มีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ               
ของพนกังานแต่ละคน ตลอดจนการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยังได้มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องด้วยเช่ือว่าพนกังาน           
ทุกคนเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความส าเร็จของบริษัทฯ ทัง้นี  ้บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเป็นธรรมและ                
เทา่เทียมกนั  

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการก าหนดช่องทางส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแจ้งข้อเรียน สามารถติดต่อส านกังานเลขานกุาร
บริษัทผา่นช่องทางที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ดงันี ้ 

1. ทางอีเมล์ :   cs@eastern-groups.com 
2. ทางโทรศพัท์ 02 158 2000 กด 4  โทรสาร 02 158 6148 

3. ทางจดหมาย /ไปรษณีย์ :  
ส านกังานเลขานกุารบริษัท   บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 88  ซอยโยธินพฒันา  แขวง
คลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  

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

หมวดที่ 4 : กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส  

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และได้มาตรฐานตามเกณฑ์                          
ที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด ทัง้รายงานทางการเงินและข้อมลูทัว่ไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อมูลที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และมีผลกระทบ              
ตอ่กระบวนการตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ทัง้หมดได้รับทราบข้อมลู 

mailto:cs@eastern-groups.com
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อย่างเท่าเทียมกนั โดยภายหลงัจากบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว และได้เสนอขายหุ้นในครัง้นี ้บริษัทฯ        
จะท าการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ ถือหุ้ น และสาธารณะชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูล                 
ของตลาดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ยงัตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตสุมผล 
ส าหรับงบการเงินของบริษัทฯ นัน้ จะถกูจดัขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป โดยมีการเลอืกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ และผ่าน          
การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีที่เป็นอิสระ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
และบริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการด าเนินงานที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ  
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกนั และระบบ
ควบคมุภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้   
 

กำรเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ 

  

เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นนกัลงทุน และผู้ที่สนใจอื่นๆสามารถสืบค้นข้อมลูที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างถกูต้องและรวดเร็ว
บริษัทได้น าเสนอข้อมลูส าคญัตา่งๆ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดงันี ้

• ข้อมลูบริษัทฯประกอบด้วย วิสยัทศัน์  พนัธกิจ โครงสร้างธุรกิจและผลติภณัฑ์โครงสร้างการจดัการเป็นต้น  

• การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีประกอบด้วยนโยบายการก ากบัดแูลกิจการจริยธรรมในการประกอบธุรกิจนโยบาย 

• การควบคมุการใช้ข้อมลูภายในและขอบเขตอ านาจหน้าที่เป็นต้น 

• นกัลงทนุสมัพนัธ์ ประกอบด้วยข้อมลูบริษัทฯ ข้อมลูทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ ถือหุ้ น ข้อมูล
นกัวิเคราะห์เป็นต้น 

• ความรับผิดชอบตอ่สงัคมประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทัง้ด้านเศรษฐกิจสังคมและ
สิง่แวดล้อมและกิจกรรม สือ่ประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ   เป็นต้น 

• ข่าวบริษัทฯประกอบด้วย ข่าวแจ้งตลาดหลกัทรัพย์  ข่าวแจ้งสื่อมวลชน ห้องข่าว   รวมทัง้ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ
น าเสนอผา่นวีดีโอ เป็นต้น 
 
 

นักลงทุนสัมพนัธ์   

บริษัท  ได้ให้ความส าคัญอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน โดยมุ่ง เน้นการปฏิบัติหน้าที่                               
ด้วยความรับผิดชอบซื่อสตัย์สจุริตกับ นกัลงทุน นกัวิเคราะห์และผู้มีส่วนร่วม เพื่อให้ได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอถูกต้อง  
ครบถ้วนและเท่าเทียมกนั บริษัทฯ จึงจัดให้มีส านกังานนกัลงทุนสมัพนัธ์   เพื่อเป็นศนูย์กลางในการด าเนินกิจกรรมนกัลงทนุ
สมัพนัธ์ในเชิงรุก เพื่อส่งเสริมให้ช่องทางในการสื่อสารกบันกัลงทุนนกัวิเคราะห์และผู้ที่เก่ียวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมทัง้เพื่อเปิดโอกาสให้นกัลงทนุได้ซกัถามตลอดจนรับทราบข้อมลูสารสนเทศของบริษัทฯ การจดัให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยและ 
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นกัลงทุนเข้าเยี่ยมสถานประกอบการ และพบปะคณะกรรมการและผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท ส าหรับผู้ที่สนใจหรือนกัลงทนุสามารถสอบถามข้อมลูมายงัส านกังานนกัลงทนุสมัพนัธ์ โดยติดตอ่ผา่นช่องทาง  

1. ทางอีเมล์ :   ir@ eastern-groups.com   
2. ทางโทรศพัท์ : 02 158 2000 กด 3  โทรสาร 02 158 6148 

3.   ทางไปรษณีย์ :  
ส านกังานนกัลงทนุสมัพนัธ์  บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)   เลขที่ 88  ซอยโยธินพฒันา  
แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240  

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

หมวดที่ 5 : ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบาย เปา้หมาย แผนธุรกิจ  ภาพรวมขององค์กร และงบประมาณ
ของบริษัทฯ ตลอดจนก ากบัดแูลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ก าหนดอยา่งมีประสทิธิภาพ  
คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น         
ที่เ ก่ียวข้อง รวมถึงข้อก าหนดเก่ียวกับจริยธรรม (Code of Conduct) กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะอนกุรรมการ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของตนและต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ป ระชุม                          
ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และค านงึถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ ก าหนดนโยบาย และก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย 
เป้าหมาย แผนการ และงบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ             
ผู้ ถือหุ้นโดยรวม  ปฏิบตัิตามข้อพึงปฏิบตัิที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 โดยมีรายละเอียดของคณะกรรมการดงันี ้
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ ได้มีการก าหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน              
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่านซึ่งมีหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยโดย          
ปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดลุการบริหารกิจการตา่งๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ด าเนินไปอยา่งถกูต้องเป็นธรรมและเพื่อประโยชน์
สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 

 บริษัทฯ มีคณะกรรมการทัง้สิน้จ านวน  10 ทา่น ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ านวน 5 ทา่น และกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 5 ท่าน ซึ่งในจ านวนนีร้วมกรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระ
อีก 1 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระมีหน้าที่เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย โดยปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดลุการบริหารกิจการ
ต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ด าเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบ         
อยา่งน้อย 1 ทา่นจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของ
งบการเงินของบริษัทฯ ได้  และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ดูแลระบบควบคุมภายใน โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้แต่งตัง้             

http://investor-th.eastern-groups.com/
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บริษัท ยนูีค แอดไวเซอร์ จ ากดั ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญจากภายนอกเป็นผู้ประเมินระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ รวมถึงท าหน้าที่ 
ตรวจสอบและติดตามผลของระบบควบคมุภายใน และต้องรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 
และจดัท าแผนการตรวจสอบระบบควบคมุภายในประจ าปีเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. การประชมุคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ จะจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และอาจมีการประชมุพิเศษเพิ่มเตมิ
ตามความจ าเป็น โดยจะด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ เก่ียวข้องกับบริษัทมหาชนจ ากัด และ
กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุที่ระบวุาระการประชมุพร้อมข้อมลูประกอบอยา่งครบถ้วน 
ล่วงหน้า  7 วัน ก่อนวันประชุม รวมทัง้ได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อ                 
ให้ผู้ที่เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

3. วาระการด ารงต าแหนง่ของคณะกรรมการบริษัท 

  ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหน่ง จ านวน 1 ใน 3 หรือจ านวน
ใกล้เคียงที่สดุกับจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการบริษัทในขณะนัน้ โดยกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับการ
พิจารณาเสนอช่ือ ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่ได้ 

4. การพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 

  บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและจะจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และ       
การก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้กบักรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูอยู่เสมอ โดยอย่างน้อยคณะกรรมการบริษัท
ควรเข้าร่วมอบรมหลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ( IOD) ทัง้นีเ้พื่อ            
น าความรู้และประสบการณ์มาประยกุต์ใช้ในการพฒันาบริษัทฯ 

5. คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

  นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหารจะอยู่ในลักษณะที่สามารถเปรียบเทียบได้ในหมวด
อตุสาหกรรม ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทัง้นี ้การจ่ายคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทจะเป็นไปตาม
หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด ที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ส าหรับค่าตอบแทน                           
ของผู้ บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ โดยจะพิจารณาจากภาระ หน้าที่                  
ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงาน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
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คณะกรรมกำรชุดย่อย 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่  คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 23 มกราคม 2558 และที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อ 
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  มีการก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ                    
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย โดยสรุป
อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบท่ีส าคญัได้ดงันี ้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น             
ด้วยความสจุริต ระมดัระวงั และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

2. ก าหนดวิสยัทศัน์ นโยบาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ และก ากบัดแูลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน
ที่ก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ เพื่อเพิ่มมลูคา่สงูสดุให้แก่กิจการและผู้ ถือหุ้น  

3. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย  และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการ                     
ของฝ่ายบริหาร หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้ 

4. ก าหนดอ านาจอนมุตัิในการท าธุรกรรม และการด าเนินการตา่งๆที่เก่ียวข้องกบังานของบริษัทฯ และให้มีการทบทวน
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

5. จดัให้มีการจดัท างบดลุและงบก าไรขาดทนุของบริษัทฯ ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบแล้วน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

6. แตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่ส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้                 

ผู้ สอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัทฯ และมีหน้าที่ก าหนดแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขกรณีที่พบ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

ส านกังานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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8. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ 
9. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่ส าคัญอันเก่ียวกับบริษัทฯ หรือที่เห็นสมควรจะด าเนินการนัน้  ๆ เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ 
10. พิจารณากลั่นกรองรายงานที่ต้องน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยมีวาระหลัก                      

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี ดงันี ้
- พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทฯ 
- พิจารณาและอนมุตัิงบการเงิน 
- พิจารณาจดัสรรเงินก าไรบริษัทฯ 
- เสนอรายช่ือกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระเสนอรายช่ือผู้ สอบบัญชีและก าหนด

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
- พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในสว่นที่ต้องขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น 
- เร่ืองอื่น ๆ 

11. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร คณะผู้ บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นใด                      
ตามความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัท ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

12. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง  ๆรวมทัง้ก ากับดูแล            
ให้บริษัทฯ มีกระบวนการที่มีประสทิธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดบัสงู 

13. คณะกรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษั ทฯ หรือ                   
เข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจ่ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจ ากดั หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทฯ            
ไมว่า่จะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแตไ่ด้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

14. มีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นอย่างสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น มีการจัดให้มีรายงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อรายงานต่อผู้ ถือหุ้ นและผู้ มีส่วนได้เสียหรือผู้ ลงทุนทั่วไป                  
อยา่งถกูต้อง ทนัการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

15. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิการ           
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ หรือมอบอ านาจเพื่อให้บคุคล
ดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่ง
คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจหรืออ านาจนัน้ๆ  ได้เมื่อ
เห็นสมควร 
                การมอบอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนัน้ จะต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ 
หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ให้หมายความตามที่ก าหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์           
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ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ ประชุมผู้ ถือหุ้ นได้อนุมัติ ไว้  ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ                     
ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

16. ในการด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบอ านาจดงักลา่วข้างต้น หากมีกฎหมาย หรือกฎระเบียบ 
หรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการ
บริษัทนัน้ด าเนินการให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบงัคับของบริษัทฯดงักลา่ว โดยในกรณี    
ที่การด าเนินการใดที่กรรมการของบริษัทมีหรืออาจมีผลประโยชน์ หรืออาจมีสว่นได้สว่นเสีย หรือเป็นการด าเนินการ 
ที่เก่ียวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ตามความหมายของประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ   
ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง กรรมการบริษัททา่นนัน้ จะไมม่ีอ านาจอนมุตัิการด าเนินการดงักลา่ว 

17. เว้นแต่อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อน ทัง้นีเ้ร่ืองที่
กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่ นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่ง                 
มีสว่นได้เสยี หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

- เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
- การท ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม                  
ผู้ ถือหุ้น 

18. เร่ืองต่อไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการ    
ที่เข้าร่วมประชมุ และจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
- การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
- การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั การมอบหมาย

ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่ง                          
ก าไรขาดทนุกนั 

- การออกหุ้นใหมเ่พื่อช าระแก่เจ้าหนีข้องบริษัท ตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
- การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 
- การอื่นใดที่ก าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/ห รือ ข้อก าหนดของ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงดงักลา่วข้างต้น 

ทัง้นี ้เร่ืองใดที่กรรมการมีสว่นได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่ง      
มีสว่นได้เสยีหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 



                                                                                                                                                                                                          

 
             บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                       สว่นท่ี 2 หน้า 20 
 

นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าที่ในการก ากับดแูลให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ อาทิ การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน             
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัท่ี 23 มกราคม 2558  และที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 
เมื่อวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอตามมาตรฐานบญัชี โดยการประสานงาน
กับผู้ ตรวจสอบบัญชีและผู้ บริหารที่ รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปีโดย
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผู้ สอบบัญชีให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็นและ         
เป็นเร่ืองส าคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) 
รวมทัง้การบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์     
แหง่ประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีโดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประมาณงาน
ตรวจสอบของบริษัทผู้ สอบบัญชีนัน้  รวมทัง้เข้าประชุมกับผู้ สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย           
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

6. พิจารณารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบตามที่ก าหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และหลกัเกณฑ์        

ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดงักลา่วต้อง   

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
- ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
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- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน 
- ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร (charter)  
- รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ                     

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท า ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและ    
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เช่น รายการที่เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การทจุริต หรือมีสิ่ งผิดปกติ หรือมี
ความบกพร่องที่ส าคญัในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ข้อก าหนดตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัท
หรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ                     
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ทัง้นีใ้นการปฏิบตัิงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียก สัง่การให้  
ฝ่ายบริหาร  หวัหน้าหน่วยงาน หรือพนกังานของบริษัทที่เก่ียวข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชมุหรือสง่เอกสารตามที่
เห็นว่าเก่ียวข้องและจ าเป็น นอกจากนัน้ ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามี
ความจ าเป็น และเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบในเร่ืองคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

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

1. น าเสนอคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดบัความเสี่ยงที่บริษัทฯ สามารถ
ยอมรับได้ 

2. ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลมุถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ       
ที่ส าคัญเช่น ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง                 
ด้านสภาพคลอ่ง และความเสีย่งด้านอื่น ๆ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัท 
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3. ก าหนดแผน และกระบวนการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบันโยบายบริหารความเสีย่งและติดตาม
การน าไปปฏิบตัิ รวมทัง้การสอบทานประสทิธิผลของกรอบการบริหารความเสีย่ง  

4. สอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ง และด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจได้วา่การจดัการความเสีย่งมีความเพียงพอและ
เหมาะสม สามารถจดัการความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ และได้น าไปปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอตอ่เนื่อง  

5. ทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงและระดบัความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
อยา่งตอ่เนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสีย่งให้สอดคล้องตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 
รวมทัง้มาตรการในการด าเนินการกรณีที่ไมเ่ป็นไปตามระดบัความเสีย่งที่ก าหนด 

6. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเสี่ยงที่ส าคัญและมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน                  
เป็นผู้สอบทานเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในที่เหมาะสมต่อการจดัการความเสี่ยง รวมทัง้การ
น าระบบบริหารความเสีย่งมาปรับใช้อยา่งเหมาะสมและสม ่าเสมอ 

7. น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานบริหารความเสีย่งตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ และ/
หรือ พิจารณาอยา่งสม ่าเสมอ 

8. ตดัสนิใจและให้ค าแนะน าเก่ียวกบัปัญหาส าคญัที่เกิดขึน้ในกระบวนการบริหารความเสีย่ง 
9. ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นชอบด้วย 
 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 23 มกราคม 2558  และที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่1/2558  
เมื่อวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

 
การสรรหา 
1. ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสม

ของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
2. ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือเสนอขออนุมตัิต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น

แล้วแตก่รณี 
3. พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท ที่ครบวาระ และ/หรือมี

ต าแหนง่วา่งลง และ/หรือ แตง่ตัง้เพิ่ม 
4. ปฏิบตัิการอื่นใดเก่ียวกบัการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บ ริหาร เพื่อ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท                      

ทราบเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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การพิจารณาคา่ตอบแทน 
1. จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย                 

เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 
2. พิจารณาคา่ตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบคุคล

ในแตล่ะปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษัทในธุรกิจ
ที่คล้ายคลงึกนั และประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับจากกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน าเสนอ
ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิ 

3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้ค าชีแ้จง ตอบค าถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท               
ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหารตามข้อก าหนดของ  
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี ของบริษัทฯ 

5. ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยฝ่ายบริหารและ
หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เพื่อสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้บรรลตุามหน้าที่      
ที่ได้รับมอบหมาย 

 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 23 มกราคม 2558 และที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 
เมื่อวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงาน โดยสรุป
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีส าคญัได้ดงันี ้ 
 

1. ท าหน้าที่ควบคมุการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ และรายงาน  
ผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2. ก าหนดกลยทุธ์และแผนการด าเนินธุรกิจ งบประมาณ รวมถึงโครงสร้างในการบริหารงานเพื่อให้สามารถด าเนินงาน
ตามนโยบายและเปา้หมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้น าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

3. ก าหนดอ านาจอนมุตัิของแตล่ะบคุคลให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม จดัให้มีการแบง่แยกหน้าที่ท่ีอาจจะเอือ้ตอ่การทจุริต
ในหน้าที่ออกจากกนั และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิ รวมทัง้ควบคมุให้มีการถือปฏิบตัิตามหลกัการ
และข้อก าหนดที่มีการอนมุตัิแล้ว 

4. พิจารณาโครงสร้างองค์กร เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
5. มีอ านาจในการบริหารจัดการโครงสร้างเงินเดือน ก าหนดขอบเขตหน้าที่ในการท างาน บรรจุ แต่งตัง้ โยกย้าย  

ตดัหรือลดคา่จ้าง ถอดถอน เลกิจ้าง การลงโทษทางวินยั การให้รางวลั พิจารณาความดีความชอบของพนกังาน 



                                                                                                                                                                                                          

 
             บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                       สว่นท่ี 2 หน้า 24 
 

6. พิจารณาอนุมัติการด าเนินงานในการท าธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินส าหรับสนับสนุน          
การท าธุรกิจตามปกต ิเช่น การเปิดบญัชีธนาคาร การปิดบญัชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจดัหาวงเงิน
สนิเช่ือ จ าน า จ านอง ค า้ประกนั และอ่ืนๆ รวมถึงการซือ้ขาย และจดทะเบียนกรรมสทิธ์ิท่ีดินใดๆ เพ่ือการด าเนินงาน
ตามปกติธุรกิจ ตามอ านาจอนมุตัิที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้ 

7. พิจารณาอนุมตัิการลงทุน และก าหนดงบประมาณในการลงทุน การขยายงาน ตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายและ      
การก าหนดอ านาจอนมุตัิด าเนินการ 

8. พิจารณามอบอ านาจให้ผู้บริหาร หรือบคุคลใดบคุคลหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร มีอ านาจในการ
อนมุตัิรายการที่อยูใ่นอ านาจอนมุตัิของคณะกรรมการบริหาร 

9. มีอ านาจวา่จ้างที่ปรึกษาหรือบคุคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือค าแนะน าตามความจ าเป็น 
10. พิจารณาอนมุตัิแผนการปฏิบตัิของแต่ละฝ่ายงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนมุตัิ ค าขอจากฝ่ายงานต่าง  ๆ ของ

บริษัทฯท่ีเกินอ านาจสัง่การของฝ่ายงานนัน้ ทัง้นีเ้ป็นไปตามอ านาจอนมุตัิที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้ 
11. พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ที่ปรึกษา และคณะที่ปรึกษาด้านตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ 
12. พิจารณาเร่ืองการระดมทนุ เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
13. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 
                      ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ การมอบอ านาจดงักลา่ว ผู้ได้รับ
มอบอ านาจนัน้ต้องไมม่ีอ านาจอนมุตัิรายการท่ีบคุคลดงักลา่วหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (“บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง”ให้มี
ความหมายตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์)  มีสว่นได้เสยีหรืออาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย และไมร่วมถึงการด าเนินการเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 
และรายการได้มาจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินที่ส าคญัของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎหมายของตลาดหลกัทรัพย์ และบริษัทจะต้อง
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎระเบียน และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวกบัเร่ืองนัน้ๆ  ซึง่การอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่ว
จะต้องเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด เว้นแต่เป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไป
ของบริษัทฯท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิไว้ 

 

 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

                ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  1/2558 เมื่อวันที่  23 มกราคม 2558 และการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น                        
ครัง้ที่ 1/2558 วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้ก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดงันี ้
 

1. ปฏิบตัิตามกฎหมายต่าง ๆ รวมถึง กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ 
ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นและที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท 
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2. ดูแล บริหาร ด าเนินงาน และปฏิบตัิงานประจ าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย 
วิสยัทศัน์ เปา้หมาย แผนการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณที่ก าหนดโดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

3.  บริหารจดัการการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามภารกิจหลกั ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้อง
กบัแผนการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ และกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องตามที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการบริษัท 

4.  ก ากับดูแลการด าเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อ          
ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท  

5. มีอ านาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก าหนดอตัราค่าจ้างและค่าตอบแทนส าหรับพนกังานบริษัทโดย
สามารถแตง่ตัง้ผู้ รับมอบอ านาจช่วงให้ด าเนินการแทนได้ 

6. ก าหนดบ าเหน็จรางวลั ปรับขึน้เงินเดือน คา่ตอบแทน เงินโบนสัพิเศษ นอกเหนือจากโบนสัปกติประจ าของพนกังาน
บริษัท  

7. เจราจา และเข้าท าสญัญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ   โดยวงเงินส าหรับ    
แตล่ะรายการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในอ านาจด าเนินการท่ีผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

8. ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบนัทกึตา่งๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย
และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินยัภายในองค์กร 

9. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้มีอ านาจด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิ
หน้าที่ดงักลา่ว 

10. พิจารณาการลงทนุในธุรกิจใหม ่หรือการเลกิธุรกิจ เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท 
11. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ

อ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจ        
ที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการของบริษัทได้ก าหนดไว้ทัง้นีก้าร
มอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนัน้ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการ  
มอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร สามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับ
ประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที่
เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิไว้ 
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กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด 

กำรสรรหำแต่งตัง้กรรมกำรอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะร่วมกันพิจารณาเบือ้งต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมา                  
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญัติมหาชน
จ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ                         
ตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั 
และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ ทรง คุณวุฒิมี
ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกนั จากนัน้จะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้
เป็นกรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไป ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีนโยบายแตง่ตัง้กรรมการอิสระอยา่งน้อยหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด
ของบริษัทฯ แตต้่องไมน้่อยกวา่สามคน โดยมีคณุสมบตัิดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม           
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ  ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือของ                           
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ได้รับ
การแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ
ที่ปรึกษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา              
คูส่มรส พี่น้อง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ 
หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการรายอื่น ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักลา่ว รวมถึงการท ารายการ
ทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือ
บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่อ
อีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวน
ใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ใน                         
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การพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับ
บคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี  ซึ่งมีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยูเ่ว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา                  
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น            
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัที่ได้รับการแตง่ตัง้
เป็นกรรมการอิสระ 

7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็น
ผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่
เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้ นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการ                   
ที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 

กำรสรรหำและแต่งตัง้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหารจะท าการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน                    
มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกบัต าแหนง่ เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการ
บริษัท พิจารณาและอนมุตัิตอ่ไป 
 

กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้ บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัทฯซึ่งยังไม่เปิดเผย                        
ตอ่สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่นตนดงันี ้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เก่ียวกบัหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตร           
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และ                       
บทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้การรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ
ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 
298 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
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2.  ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ จัดท าและเปิดเผยรายงาน              
การถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจดัสง่ส าเนารายงาน
นีใ้ห้แก่บริษัทฯ ในวนัเดียวกบัวนัท่ีสง่รายงานตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้างของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ที่ได้รับทราบข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระส าคญัซึง่
มีผลตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ต้องใช้ความระมดัระวงัในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 30 วนั
ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลงัจาก               
ที่ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมลูนัน้ให้
ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนัน้ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระท าการฝ่าฝืน
ระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการท างานของบริษัทฯ โดยจะ
พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑ์ ตลอดจน
การเลกิจ้างพ้นสภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแตก่รณี เป็นต้น  

4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยงัมิได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน ซึ่งตนได้ลว่งรู้มาในต าแหนง่
หรือฐานะเช่นนัน้ มาใช้เพื่อการซือ้หรือขายหรือเสนอซือ้หรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้บคุคลอื่นซือ้หรือขาย หรือเสนอ
ซือ้ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลกัทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิด
ความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่วา่การกระท าดงักลา่วจะท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
หรือผู้ อื่น หรือน าข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้ อื่นกระท าดงักล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
หรือไมก็่ตาม 
 

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

1.  คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee)  
งวดปีบญัชีสิน้สดุวนัที่   31 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติพิจารณาอนุมตัิในค่าตอบแทนการ
สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย  ให้แก่ บริษัทไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด รวม ทัง้สิน้   
4,026,920บาท ซึ่งค่าตอบแทนดงักลา่วประกอบด้วย ค่าสอบบญัชีรายไตรมาสและค่าสอบบญัชีรายปีของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ของผู้สอบบญัชี เช่น คา่ถ่ายเอกสาร  คา่ยานพาหนะ เป็นต้น  

2.  คา่บริการอื่น (Non-audit Service)  
-ไมม่ี- 

 
กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

-ไมม่ ี
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10.ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
 

กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยภำพรวม 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัตอ่การรับผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อม บริษัทฯ จึงด าเนินธุรกิจภายใต้ความถกูต้อง 

ชอบธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายที่เ ก่ียวข้อง  และให้ความส าคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม  

โดยบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท างานร่วมกับผู้ ที่มีส่วนเก่ียวข้อง โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อ                     

ผู้มีสว่นได้เสีย อนัได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คู่ค้า ชุมชนรอบข้างที่ตัง้บริษัทฯ และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจน  สงัคมและ

ประเทศชาติ รวมถึงปลกูฝังและสง่เสริมให้พนกังานในองค์กรมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ตลอดจนมีสว่นร่วมในกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ตอ่สงัคม ชมุชนโดยรอบภายใต้หลกัการ 7 ข้อ ดงันี ้

1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 

บริษัทฯ มีคูม่ือการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมี

การทบทวนทกุปี ซึ่งคู่มือฯฉบบัลา่สดุฉบบัปรับปรุงใหม่ในปี  2560 และได้มีการสื่อสารให้บคุลากรทกุระดบัยดึถือเป็น

แนวทางปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด  

2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

บริษัทฯ ถือวา่การคอร์รัปชัน่เป็นสิง่ผิดกฎหมายและท าลายความนา่เช่ือถือของการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้ก าหนด

นโยบายการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ครอบคลมุถึงธุรกิจและรายการทัง้หมดทกุสว่นที่

เก่ียวข้องกบับริษัทฯ เพื่อมิให้มีผลเสียหายเกิดขึน้ต่อบริษัทฯ หรือเกิดผลกระทบต่อผู้มีสว่นได้เสียและสงัคม โดยให้

ความส าคญัตอ่การก ากบัดแูลกิจการที่ดี ภายใต้กรอบการบริหารจดัการ และการมีจริยธรรมจรรยาบรรณที่ดีมีความ

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เก่ียวข้องหรือสุม่เสี่ยงต่อการทจุริตภายในบริษัทฯรวมถึงการ

คอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ  สรุปได้ดงันี ้

- ผู้บริหารและพนกังานถกูห้ามไมใ่ห้เรียกผลประโยชน์ใด ๆจากคูค้่าและหรือผู้ที่ท าธุรกิจกบับริษัทฯ 
- ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามไม่ให้เสนอผลประโยชน์ใด ๆต่อบุคคลภายนอก  คู่ค้า เพื่อจูงใจให้ปฏิบตัิ

ในทางที่มิชอบ 
- ในกรณีที่มีการกระท าอนัถือเป็นการทจุริตเกิดขึน้ บริษัทฯ ถือว่าเป็นการกระท าที่ร้ายแรง และจะพิจารณา 

ด าเนินการ ตอ่บคุคลผู้นัน้ตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ เคารพและสนบัสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชน  โดยไม่มีการเลือกปฏิบตัิด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากความ

เหมือนหรือความแตกต่าง ทัง้ทางด้านเชือ้ชาติศาสนา เพศ อายุการศึกษา  สถานภาพ รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพ          

สว่นบคุคลโดยได้บรรจเุนือ้หาไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจในหวัข้อ “นโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัพนกังาน”  
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4. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

บริษัทฯ มีการปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยจดัให้มีระบบการท างานที่มุ่งเน้นความปลอดภยัและสขุอนามยั  

ในสถานที่ท างานอย่างเหมาะสม มีการพฒันาศกัยภาพและเพิ่มพูนทกัษะของพนกังาน  อย่างสม ่าเสมอตามแผน   

การอบรมพนักงานประจ าปี นอกจากนีบ้ริษัทฯ  ยังมีการใช้ระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม            

(Key Performance Indicators) เพื่อใช้ในการพิจารณา ปรับอตัราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวลัประจ าปี (Bonus) 

ให้กบัพนกังานของบริษัท รวมถึงมีการดแูลและปรับปรุงในเร่ืองสวสัดิการให้แก่พนกังานตามความ 

5.  ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการส่งมอบสินค้าสินค้าและบริการที่ดีแก่ผู้ บริโภค ต้องค านึงถึงมาตรฐานคุณภาพ                       

ความปลอดภยัของผู้บริโภคเป็นส าคญั รวมถึงต้องมีราคาที่เหมาะสม โดยไมเ่อารัดเอาเปรียบและปฏิบตัิตามระเบียบ

ข้อบงัคบัของกฎหมาย ซึง่จะท าให้บริษัทฯ มีการเติบโตอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป – อ้าง ISO  

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการจดัประชมุ “Monthly Management Meeting” เป็นประจ าทกุเดือน เพื่อติดตามสถานะการ

ด าเนินงานตามแผนธุรกิจ ปัญหา และการแก้ไข โดยมีวตัถปุระสงค์  เพื่อชีแ้จงให้ผู้บริหารและพนกังานได้รับทราบถึง

แผนการด าเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ และวตัถปุระสงค์ด้านคณุภาพ รวมถึงการด าเนินงานในสว่นงานตา่งในแตล่ะเดือน 

6. กำรจัดกำรอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภยั 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัทัง้หลายที่ใช้บงัคบัเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม พนกังานทกุคน

ต้อง ปฏิบตัิตามกฎหมายเหลา่นี ้รวมถึงนโยบายและวิธีปฏิบตัิในด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี ้บริษัทฯ มีความมุง่มัน่

อย่างยิ่งต่อภาระหน้าที่ของ  บริษัทฯ ในการพฒันาระบบการจัดการอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม

อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมถึงสุขภาพของพนกังานเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท างาน พร้อมทัง้

เสริมสร้างคุณภาพชีวิต  ที่ดีต่อชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก  --- อ้างอิงอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ

สิง่แวดล้อม 
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7. กำรร่วมพัฒนำชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม รำยละเอียดตำมหัวข้อกิจกรรมและโครงกำรดังต่อไปนี ้

กิจกรรมและโครงกำรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process) 

❖ ด้านการพฒันาชมุชน สงัคม สิง่แวดล้อม 

 

กิจกรรมวนัเดก็แห่งชำติ 2560 

              บมจ.บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิ เนีย ร่ิง ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  2560  ร่วมกับองค์การ                                

บริหารสว่นต าบลโนนหมากเค็ง อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแก้ว น าโดยคณุรชต ยอดบางเตย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

และทีมงานไปร่วมออกบูธอาหารว่างและเคร่ืองดื่มเพื่อคอยบริการส าหรับเด็กๆและผู้ปกครองในบริเวณพืน้ที่ใกล้เคียงที่

เดินทางมาร่วมงาน นอกจากนีย้ังได้ให้การสนับสนุนของรางวัลในกิจกรรมอื่นๆภายในงาน อาทิ รถจักรยาน  อุปกรณ์                    

เคร่ืองเขียน และอปุกรณ์กีฬา เพื่อแจกให้กบัเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมในครัง้นี ้สร้างความสนกุสนานและรอยยิม้ให้กบัเด็กๆและ

ผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานเป็นอยา่งมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท ำบุญครบรอบวันก่อตัง้บริษัทฯ เข้ำสู่ ปีที่ 20 

บมจ.บรูพา เทคนคิอล เอ็นจิเนยีร่ิง  ได้จดังานท าบญุในโอกาสคล้ายวนัก่อตัง้บริษัทฯ  ครบรอบปีที่ 20  ในวนัท่ี 16 มิ.ย.2560 

โดยกิจกรรมในชว่งเช้ามีพิธีไหว้ศาลพระพรหมและพิธีท าบญุถวายภตัราหารพระสงฆ์จ านวน 9 รูป สร้างความเป็นศิริมงคล

ให้แก่องค์กร  ผู้บริหารและพนกังานทกุคน   ส าหรับกิจกรรมชว่งกลางวนั บริษัทฯได้มีการจดัเลีย้งอาหารและของวา่งส าหรับ

พนกังานทัง้ 2 พืน้ท่ี ทัง้ส านกังานกรุงเทพ และสรุาษฎร์ธานี 
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กิจกรรม “ปลูกดอกดำวเรืองถวำยพ่อ” 

4 ต.ค. 2560   ผู้บริหารและพนกังานภายใต้ Eastern Group ร่วมกนัจดักิจกรรม “ปลกูดอกดาวเรืองถวายพอ่” เพื่อน้อมถวาย

เป็นพระราชกศุล แสดงออกถึงความจงรักภกัดี และร าลกึในพระมหากรุณาธิคณุอยา่งหาที่สดุมิได้ของพระบาทสมเดจ็พระ

ปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช  รัชกาลที่ ๙    โดยกิจกรรมดงักลา่วได้จดัขึน้ทัง้ในพืน้ท่ีส านกังานกรุงเทพ และสรุาษฎร์ธานี  
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เจ้ำภำพร่วมบ ำเพ็ญกุศลและวำงพวงมำลำถวำยสักกำระพระบรมศพ ร.๙ 

18 มิ.ย. 2560  บมจ.บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง  โดยนายไรวินท์ เลขวรนนัท์ พร้อมทัง้คณะผู้บริหารและพนกังานบริษัท       

ในเครือ ได้เชิญพวงมาลาไปถวายสักการะและร่วมเป็นเจ้าภาพในการบ าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ                       

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในวันอาทิตย์ ที่ 18 มิ.ย.2560                  

เวลา 14.30น. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบตัิพระราชกรณียกิจนานปัการเพื่อ              

ปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสริิราชสมบตัิ 

 

 

 

 

 

 

สนับสนุนโครงกำรไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ให้กบัศนูย์การศกึษานอกโรงเรียนบ้านสนัป่าป๋วย  

บมจ.บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง ร่วมสนบัสนนุแผงโซลา่เซลล์ มลูคา่กวา่ 30,000 บาท ในโครงการไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 

ให้กบัศนูย์การศกึษานอกโรงเรียน บ้านสนัป่าป๋วย ต าบลบ้านนา อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก  เป็นศนูย์การศกึษานอกโรงเรียน

ให้กบันกัเรียนชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียงในพืน้ที่ทรุกนัดาร  ซึ่งขาดแคลนไฟฟ้าใช้งานและยงัขาดแคลนอปุกรณ์ช่วยสอนตา่งๆ  

โดยบริษัทฯ ได้เข้าสนบัสนนุโครงการดงักลา่วเพื่อให้ศนูย์ฯได้มีไฟฟา้ใช้งาน ช่วยเพิ่มประสทิธิภาพระบบการเรียนการสอนให้กบั

นกัเรียนได้อยา่งเหมาะสมมากขึน้  
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❖ ด้านสขุอนามยั 
 

โครงกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการดแูลสขุภาพพนกังานเป็นอยา่งมาก จึงได้จดัท าโครงการตรวจสขุภาพประจ าปีของพนกังาน

ขึน้ทกุปี และในปี 2560 ได้จดัให้มีการตรวจสขุภาพประจ าปีให้กบัพนกังานตามสวสัดิการบริษัททัง้หมดในชว่งปลายปี ทัง้

ทีป่ระจ าอยูส่ านกังานใหญ่ จ.สรุาษฎร์ธานี และส านกังานสาขา จ.กรุงเทพมหานคร 

❖ ด้านการศกึษา 

 

โครงกำรแบ่งปันควำมรู้ สู่ เยำวชนทั่วไทย (Knowledge Sharing) 

บริษัทฯ ได้จัดท าโครงการแบ่งปันความรู้ สู่เยาวชนทั่วไทยขึน้ โดยในปี 2560 ได้ร่วมแบ่งปันความรู้ผ่านกิจกรรม        

แนะแนวในวนัปัจฉิมนิเทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฎั

สวนสนุนัทา ณ ห้องประชุมสวุพกัตร์นิเวศน์ ในวนัที่  2 พ.ค.2560 ในหวัข้อ การเตรียมตวัเข้าสูชี่วิต “วยัท างาน” เพื่อ

เป็นแนวทาง เป็นความรู้ส าหรับนกัศึกษาที่ก าลงัจะก้าวเข้าสูชี่วิตการท างานได้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงการเตรียม

ความพร้อมก่อนสมัครงานและปฏิบัติงาน  โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษาใน                       

ภาคปีการศกึษา 2559  เข้ารับฟังการแนะแนวเป็นจ านวนมาก 
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❖ ด้านการดแูล อบรมให้ความรู้พนกังาน 

อบรมหลกัสูตร ข้อก ำหนด ISO900 1:2015 และกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงขององค์กร 

บริษัทฯ มีการจดัอบรมความรู้เร่ืองข้อก าหนด ISO9001:2015 และการวเิคราะห์และประเมินความเสีย่งขององค์กร

ให้กบัพนกังานในช่วงเดือน ม.ค. และ ก.พ. 2560 เพื่อทบทวนข้อก าหนด และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบ

คณุภาพ ISO9001:2015 รวมถึงความรู้ในเร่ืองการวเิคราะห์และประเมินความเสีย่งขององค์กร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมหลกัสูตร เทคนิคกำรประสำนงำนอย่ำงมืออำชีพ 

บริษัทฯ มีการจดัอบรมให้ความรู้ในเร่ืองเทคนิคการประสานงานอยา่งมืออาชีพ ให้กบัพนกังานทัง้ 2 ส านกังาน เพื่อ

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงเทคนิคในการติดตอ่ประสานงานทัง้ภายในและภายนอก ซึง่ได้จดัอบรมขึน้ใน

เดือน ก.พ. และ มี.ค. 2560  
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อบรมหลกัสูตร ควำมรู้ในกำรดับเพลงิขัน้ต้น 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัคณุภาพชีวิตและความปลอดภยัของพนกังานเป็นส าคญั จึงได้จดัให้มีการอบรมให้ความรู้

ในการดบัเพลงิขัน้ต้นขึน้ในพืน้ที่ทัง้ 2 ส านกังาน โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความช านาญโดยตรงมาอบรมให้ความรู้

และสาธิตการใช้อปุกรณ์ดบัเพลงิรูปแบบตา่งๆ ให้กบัพนกังานในเดือน ก.ค. 2560  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในวิธี

ปฎิบตัิและการใช้งานอปุกรณ์ต่างๆอย่างถกูต้องเหมาะสม และเพื่อความมัน่ใจในการปฎิบตัิงานภายในอาคารได้

อยา่งปลอดภยั 

  
 

              กิจกรรม  Workshop เพื่อปรับปรุงและพัฒนำงำนส ำหรับผู้บริหำร 

บริษัทฯมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาศกัยภาพทีมงานทกุระดบัในองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจได้อยา่งตอ่เนื่อง ซึง่ที่ผา่น

มาบริษัทฯได้จัดให้มีการ Seminar & Workshop พนักงานระดับบริหารขึน้ในเดือน ก.ย.2560 เพื่อให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การท างาน  การน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้มีการน าไป

ปรับปรุงและพฒันาในงานที่ดแูลได้อย่างมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ รวมถึงเป็นการสร้างความรักความสามคัคีในการ

ท างานร่วมกนัในองค์กร 
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❖ ด้านศาสนาและศิลปวฒันธรรม 

กิจกรรมประเพณีวนัสงกรำนต์ 

บริษัทฯ ร่วมสืบสานเทศกาลปีใหม่ไทย ในงานประเพณีวนัสงกรานต์ กับองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหมากเค็ง 

อ าเภอวฒันานคร จังหวดัสระแก้ว โดยบริษัทฯได้สนบัสนนุเคร่ืองแต่งกายชุดผ้าม่อฮ่อมให้กบัผู้สงูอายใุนชุมชนได้

สวมใสใ่นงานท าบญุวนัสงกรานต์  เพื่อเป็นการร่วมสง่เสริมการใสผ้่าไทยให้แพร่หลายมากขึน้ โดยในงานยงัได้จดัให้

มีการสรงน า้พระ และรดน า้ด าหวัผู้สงูอายใุนชมุชน ถือเป็นการร่วมอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมและสืบสานประเพณีไทย

อนัดีงามให้คงอยูต่อ่ไป  
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11.กำรควบคุมภำยในและบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 
  
              คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ การควบคุมภายในและ                  
การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยสรุปการประเมินระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องเป็นไปตามแนวปฏิบตัิการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี และระบบควบคุมภายใน โดยการควบคุมคุณภาพการด าเนินงาน  ภายใต้ระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพ ISO 9001 และการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้จัดท าและก าหนดแนวทางปฏิบัติการควบคุมภายในสอดคล้องตาม
มาตรฐาน COSO Enterprise Risk Management Framework ( COSO -ERM)   เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจ                                  
ได้อยา่งเหมาะสม มีประสทิธิภาพ บรรลผุลเป็นไปตามเปา้หมายของบริษัทได้ มีรายละเอียดดงันี ้

กำรควบคุมภำยในองค์กร  

 บริษัทฯ มีการควบคมุภายในภายใต้การก ากบัดแูลกิจการ  และการบริหารความเสีย่ง  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบ   ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ  อิสระจ านวน  3  ท่าน  ให้ดแูลและสอบทานระบบการควบคมุภายในและการบริหาร

ความเสีย่งของบริษัทอยา่งตอ่เนื่อง ให้มีประสทิธิภาพเพียงพอและถกูต้องตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใส

และถกูต้องเช่ือถือได้  โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานระบบการปฏิบตัิงานในฝ่ายตา่ง ๆ  รายงาน

ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า การปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการใช้ทรัพยากร

ต่างๆของบริษัทอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์รวมถึงมีการควบคุมด้านการด าเนินงานด้านรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง

เช่ือถือได้และทนัเวลารวมทัง้การปฏิบตัิตามนโยบายและให้เป็นไปตามข้อก าหนดกฎหมายและข้อบงัคบัของทางราชการและ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องมีการทบทวนความมีประสทิธิภาพของระบบควบคมุภายในอยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจให้

เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น บนพืน้ฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย  

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2561  เมื่อวันที่  23 กุมภาพนัธ์ 2561  โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่ง

กรรมการอิสระ 3 ใน 4 ท่านดงักลา่วด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา

ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ 

การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ง การควบคมุการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และระบบ

การติดตาม และพิจารณาร่วมกบัรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคมุภายใน  พร้อมทั ง้รายงานการติดตามผล         

การประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งจัดท าโดยผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน  และรายงานข้อสงัเกตและผล     

การติดตามของผู้ สอบบัญชีในการประเมินประสิทธิผลระบบควบคุมภายในทางบัญชีของบริษัทฯ  จากการตรวจสอบ  

งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่  31 ธันวาคม 2560  จากการพิจารณาข้อมูลจากฝ่ายบริหารและรายงานการตรวจสอบและ

ประเมินระบบควบคมุภายในจา ผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายในนัน้   
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                  คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ 

ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีระบบควบคุมภายใน  ในเร่ือง           

การติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการ                 

ที่กรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไมม่อี านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งและบคุคลที่

เก่ียวโยงกนั อย่างเพียงพอแล้ว     ส าหรับการควบคมุภายในในหวัข้ออื่น คณะกรรมการเห็นวา่บริษัทฯ มีการควบคมุภายในท่ี

เพียงพอแล้วเช่นกนั 

กำรติดตำมและกำรประเมินผล  

บริษัทฯ ได้จดัให้มีสว่นตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายในโดยการ

จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource)     เข้ามาตรวจสอบระบบควบคมุภายใน  ซึ่งจะรายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการ

ตรวจสอบ    โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ยนูีค แอดไวเซอร์ จ ากดั (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) เป็นผู้ตรวจสอบภายในตัง้แต่

ปี 2557   เพื่อสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และให้ค าแนะน าเก่ียวกับระบบควบคุมภายใน                   

ที่เหมาะสมมาโดยตลอดอยา่งตอ่เนื่อง    โดยที่ผ่านมาผู้ตรวจสอบภายในได้น าเสนอรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบ

ควบคมุภายในและรายงานการติดตามผลการประเมินระบบควบคมุภายใน    และรายงานการประเมินระบบการก ากบัดูแล

กิจการและระบบควบคมุภายในจ านวน ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  
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12.รำยกำรระหว่ำงกัน 

1 บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของบริษัท บูรพำ เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) ที่มีกำรท ำรำยกำรกับกลุ่มบริษัท 

บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งของกลุม่บริษัท สามารถจ าแนก เป็น 2 กลุม่ยอ่ย ได้แก ่

1) บริษัทท่ีปัจจบุนัเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ  
 

 บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ควำมสัมพันธ์ 

1  บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากดั (“ETEM”) 
ประกอบธุรกิจด าเนินธุรกิจบริการบริหาร
จดัการ และธุรกิจพลงังานทดแทนจาก
พลงังานแสงอาทิตย์ 
 

- บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากดั มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.27 ตัง้แตว่นัที่ 17 มิ.ย. 58 
- มีกรรมการร่วมกบั บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรนนัท์, นายชานนท์ พฤกประสงค์, นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงักูร, 

และ นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร 
- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท ไทย สปีดี  ้เมเนจเมนท์ จ ากัด ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรนันท์ , นายชานนท์ พฤกประสงค์ , นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร ,                          

นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร และนางสาวอจัจิมา วงศ์ศภุชาติ 
- มีกรรมการร่วมกบั บริษัท โกลว์ เทรดดิง้ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั ได้แก่ นางสาวอจัจิมา วงศ์ศภุชาติ 
- มีกรรมการร่วมกบั บริษัท อีทีจี เอนเนอร์จี จ ากดั ได้แก่ นางสาวอจัจิมา วงศ์ศภุชาติ 

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

 

- บริษัท ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์ จ ากัด มีผู้ ถือหุ้ นใหญ่ ได้แก่ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้ นในสัดส่ว นร้อยละ 99.80 ตัง้แต่วันที่                  
17 มิ.ย. 58 

- มีกรรมการร่วมกบั บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรนนัท์, นายชานนท์ พฤกประสงค์, นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงักูร, 
และ นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร 

- มีกรรมการร่วมกบั บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากดั ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรนนัท์, นายชานนท์ พฤกประสงค์, นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงักรู,  
นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร และนางสาวอจัจิมา วงศ์ศภุชาติ 

- มีกรรมการร่วมกบั บริษัท โกลว์ เทรดดิง้ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั ได้แก่ นางสาวอจัจิมา วงศ์ศภุชาติ 
- มีกรรมการร่วมกบั บริษัท อีทีจี เอนเนอร์จี จ ากดั ได้แก่ นางสาวอจัจิมา วงศ์ศภุชาติ 
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 บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ควำมสัมพันธ์ 

3  บริษัท อีทีจี เอนเนอร์จี จ ากดั (“ETG”) 
ประกอบธุรกิจพลงังานทดแทนจาก
พลงังานแสงอาทิตย์ (ยงัไมเ่ร่ิมด าเนิน
ธุรกิจ) 
 

- บริษัท อีทีจี เอนเนอร์จี จ ากดั มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ตัง้แตว่นัที่ 2 พ.ค. 60 
- มีกรรมการร่วมกบั บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ได้แก่ นายรชต ยอดบางเตยและนางสาวอจัจิมา วงศ์ศภุชาติ 
- มีกรรมการร่วมกบั บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากดั ได้แก่ นางสาวอจัจิมา วงศ์ศภุชาติ 
- มีกรรมการร่วมกบั บริษัท ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์ จ ากดั ได้แก่ นางสาวอจัจิมา วงศ์ศภุชาติ 
- มีกรรมการร่วมกบั บริษัท โกลว์ เทรดดิง้ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั ได้แก่ นายรชต ยอดบางเตย นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวอจัจิมา วงศ์ศภุชาติ 

4  บริษัท โกลว์ เทรดดิง้ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 
(“GTS”) 
ประกอบธุรกิจจดัหาและจ าหน่ายสินค้า
กลุม่อปุกรณ์ด้านความปลอดภยั 

- บริษัท โกลว์ เทรดดิง้ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากดั ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 70.00 ตัง้แตว่นัที่ 4 พ.ค. 60 
- มีกรรมการร่วมกบั บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ได้แก่ นายรชต ยอดบางเตยและนางสาวอจัจิมา วงศ์ศภุชาติ 
- มีกรรมการร่วมกบั บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากดั ได้แก่ นางสาวอจัจิมา วงศ์ศภุชาติ 
- มีกรรมการร่วมกบั บริษัท ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์ จ ากดั ได้แก่ นางสาวอจัจิมา วงศ์ศภุชาติ 
- มีกรรมการร่วมกบั บริษัท อีทีจี เอนเนอร์จี จ ากดั ได้แก่ นายรชต ยอดบางเตย นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวอจัจิมา วงศ์ศภุชาติ 

 

1) บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งอื่น 
 

 บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ควำมสัมพันธ์ 

1 บริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั 
ประกอบธุรกิจการลงทนุถือหุ้น และการให้
เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

- เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ในสดัสว่นร้อยละ 26.11 
- บริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ นายไรวินท์  เลขวรนนัท์ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.80 
- มีกรรมการร่วมกบั บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ได้แก่ นายไรวินท์  เลขวรนนัท์ 

2 นายไรวินท์  เลขวรนนัท์ - เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ในสดัสว่นร้อยละ 26.97 
- 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 
3 นางสาวชนภา  ธีรชตุิมานนัท์ - เป็นภรรยาของนายไรวินท์  เลขวรนนัท์ 

- เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ในสดัสว่นร้อยละ 1.07 
- เป็นผู้ ถือหุ้นในห้างหุ้นสว่นจ ากดั ก้องค้าวสัดภุณัฑ์ ในสดัสว่นร้อยละ 10.00 ของมลูคา่หุ้นทัง้หมด 
 -     เป็นกรรมการ บริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั 
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 บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ควำมสัมพันธ์ 

 
4 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) 

 

 

2 รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกัน 

1. รำยกำรซือ้, ขำย, เช่ำทรัพย์สนิ และค่ำสำธำรณูปโภคจำกกำรเช่ำ 

1.1. ที่ดิน พร้อมอำคำรส ำนักงำนและโกดังเก็บสินค้ำ (“ส ำนักงำนสุรำษฏร์ธำนี 1”) 

ล ำดับ บริษัท 
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (ล้ำนบำท) 
ลักษณะรำยกำร, ควำมจ ำเป็น และควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

ปี 2560 ปี 2559 
1) ETE บริษัท วรนนัท์ 

โฮลดิง้ จ ากดั 
คา่เชา่อาคารส านกังาน 
และโกดงัเก็บสนิค้า 
2.40 ลบ. 
 
 
ไมมี่ยอดค้างช าระ 

คา่เชา่อาคารส านกังาน 
และโกดงัเก็บสนิค้า 
2.82 ลบ. 
 
 
เจ้าหนีค้า่เชา่ 0.80 ลบ. 

     เน่ืองจากภายหลงัจากที่บริษัทได้มีการขายส านักงานสรุาษฎร์ธานี 1 ให้แก่คณุไรวินท์ แล้วนัน้ ต่อมาบริษัทมีความจ าเป็นที่
จะต้องใช้เงินลงทนุในธุรกิจพลงังาน ดงันัน้ จงึต้องชะลอแผนการสร้างอาคารส านกังานและโกดงัเก็บสินค้าแหง่ใหมอ่อกไป บริษัท
จึงท าสญัญาเช่าช่วงส านักงานสรุาษฏร์ธานี 1 จากบริษัท วรนันท์ โฮลดิง้ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ เช่าทรัพย์สินจากคณุไรวินท์ เพื่อใช้เป็น
ส านกังานและโกดงัเก็บสินค้าตอ่ไปในระหวา่งที่ยงัมิได้ลงทนุสร้างอาคารส านกังานและโกดงัเก็บสินค้าแหง่ใหม ่ทางบริษัทจงึได้มี
การวา่จ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพ่ือประเมินราคาคา่เชา่ให้เป็นไปตามราคาตลาด และได้ใช้ราคาที่ประเมินเป็นราคาอ้างอิงในการ
ก าหนดอตัราคา่เชา่ในการตอ่อายสุญัญาเชา่ฉบบัใหมต่ัง้แตว่นัที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 โดยก าหนดอตัราคา่เชา่
เท่ากับ 0.20 ล้านบาทต่อเดือน ส าหรับพืน้ที่ใช้สอยรวม 1,766.70 ตารางเมตร และในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ได้มีการต่ออายุ
สญัญาเช่าฉบบัใหม่ตัง้แตว่นัที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561 โดยก าหนดอตัราค่าเช่าเท่ากับ 0.20 ล้านบาทตอ่เดือน 
ตามราคาเดิมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ล ำดับ บริษัท 
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (ล้ำนบำท) 
ลักษณะรำยกำร, ควำมจ ำเป็น และควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

ปี 2560 ปี 2559 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : ส าหรับรายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าว เกิดขึน้ตามความจ าเป็นของบริษัทที่ต้องใช้
สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวในการด าเนินธุรกิจของบริษัททัง้เป็นอาคารส านักงาน และโกดงัเก็บสินค้า จึงมีความความจ าเป็นและ
สมเหตุสมผลในการท ารายการ โดยมีการก าหนดอัตราค่าเช่าที่สามารถเปรียบเทียบกันได้กับอัตราค่าเช่าของสินทรัพย์ที่มี
ลักษณะใกล้เคียงและตัง้อยู่ในพืน้ที่เดียวกันกับทรัพย์สินที่เช่า และส าหรับการต่อสญัญาเช่าภายหลังจากวันที่ 31 กรกฎาคม 
2560 นัน้ บริษัทได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระท าการประเมินราคาเช่าของสินทรัพย์ทัง้หมดเพื่อใช้ราคาประเมินดงักล่าว
เป็นราคาอ้างอิงในการก าหนดอตัราคา่เชา่ในการต่ออายสุญัญาแล้ว โดยมีการท าสญัญาเชา่เฉพาะพืน้ที่ที่มีความต้องการใช้งาน
จริง คณะกรรมการตรวจสอบจงึมีความเห็นวา่รายการเชา่ทรัพย์สินดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและมีเงื่อนไขการก าหนดราคาที่
ยตุิธรรมโดยสามารถอ้างอิงได้จากราคาคา่เชา่ที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
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1.2. ที่ดิน พร้อมอำคำรและโกดังเกบ็สินค้ำ (“ส ำนักงำนสุรำษฏร์ธำนี 2”) 
 

ล ำดับ บริษัท 
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (ล้ำนบำท) 
ลักษณะรำยกำร, ควำมจ ำเป็น และควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

ปี 2560 ปี 2559 
1) ETE บริษัท วรนนัท์ 

โฮลดิง้ จ ากดั 
 

 

 

 

 

 

 

 

คา่เชา่อาคารส านกังาน 
และโกดงัเก็บสนิค้า 
0.19 ลบ. 
 
ไมมี่ยอดค้างช าระ 

คา่เชา่อาคารส านกังาน 
และโกดงัเก็บสนิค้า 
0.89 ลบ. 
 
เจ้าหนีค้า่เชา่ 0.38 ลบ. 
 

 

 

 

 

 

 

เน่ืองจากแผนการลงทนุก่อสร้างส านกังานและโกดงัเก็บสินค้าต้องชะลอออกไป ดงันัน้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่การเชา่ทรัพย์สินตา่งๆ ดงักลา่ว
จะไมก่่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทางบริษัทจงึได้มีการวา่จ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาคา่เชา่ให้เป็นไปตาม
ราคาตลาด และได้ใช้ราคาที่ประเมินเป็นราคาอ้างอิงในการก าหนดอตัราคา่เช่าในการต่ออายสุญัญาเชา่ตัง้แตว่นัที่ 1 สิงหาคม 2559 
- 31 กรกฎาคม 2560 โดยก าหนดอตัราคา่เช่าเทา่กับ 0.094 ล้านบาทต่อเดือน ส าหรับพืน้ที่ใช้สอยรวม 909.83 ตารางเมตร เม่ือวนัที่ 
27 เมษายน 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารครัง้ที่ 6/2560 มีการยกเลิกสัญญาเช่าทรัพย์สินดังกล่าว เน่ืองจากมีการ
โยกย้ายพืน้ที่ปฏิบตัิงานส านกังานสรุาษฎร์ธานี 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการเชา่ทรัพย์สินดงักลา่ว เกิดขึน้ตามความจ าเป็นของบริษัททีต้่องใช้สินทรัพย์ที่เชา่
ดงักลา่วในการด าเนินธุรกิจของบริษัททัง้เป็นอาคารส านกังาน และโกดงัเก็บสินค้า จงึมีความความจ าเป็นและสมเหตสุมผลในการท า
รายการ โดยมีการก าหนดอตัราคา่เชา่ที่สามารถเปรียบเทียบกนัได้กบัอตัราคา่เชา่ของสินทรัพย์ที่มีลกัษณะใกล้เคียงและตัง้อยูใ่นพืน้ที่
เดียวกนักบัทรัพย์สินที่เชา่ และส าหรับการตอ่สญัญาเชา่ภายหลงัจากวนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 นัน้ บริษัทได้มีการวา่จ้างผู้ประเมิน
ราคาอิสระท าการประเมินราคาเชา่ของสินทรัพย์ทัง้หมดเพื่อใช้ราคาประเมินดงักลา่วเป็นราคาอ้างอิงในการก าหนดอตัราคา่เชา่ในการ
ตอ่อายสุญัญาแล้ว โดยมีการท าสญัญาเชา่เฉพาะพืน้ที่ที่มีความต้องการใช้งานจริง คณะกรรมการตรวจสอบจงึมีความเห็นวา่ รายการ 
เชา่ทรัพย์สินดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและมีเง่ือนไขการก าหนดราคาที่ยตุิธรรมโดยสามารถอ้างอิงได้จากราคาคา่เชา่ที่ประเมิน
โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
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1.3.ที่ดิน และอำคำรส ำนักงำน (“ส ำนักงำนวังทองหลำง”) 
 

ล ำดับ บริษัท 
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (ล้ำนบำท) 
ลักษณะรำยกำร, ควำมจ ำเป็น และควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

ปี 2560 ปี 2559 
1). ETE บริษัท วรนนัท์ 

โฮลดิง้ จ ากดั 
คา่เชา่อาคารส านกังาน 
0.65 ลบ. 
 
ไมมี่ยอดค้างช าระ 

คา่เชา่อาคารส านกังาน 
0.83 ลบ. 
 
เจ้าหนีค้า่เชา่ 0.16 ลบ. 

ภายหลงัจากที่บริษัทมีการก่อสร้างอาคารส านักงานแห่งใหม่ที่กรุงเทพฯ แล้วเสร็จโดยเปิดด าเนินการใช้งานในช่วงเดือนมีนาคม 
2559 นัน้ บริษัทมีการขยายตวัของธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง สง่ผลให้พนกังานระดบับริหารต้องเดินทางมาท างานที่กรุงเทพฯ เพ่ิมขึน้จึง
มีความจ าเป็นที่จะต้องหาที่พกัให้แก่กลุม่พนกังานดงักลา่ว บริษัทจงึท าสญัญาเชา่อาคารส านกังานวงัทองหลางซึง่มีลกัษณะเป็น
โฮมออฟฟิตต่อไปเพื่อใช้เป็นบ้านพักพนักงานระดับบริหาร โดยเพื่อให้มั่นใจว่าการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทางบริษัทจงึได้มีการวา่จ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาคา่เช่าให้เป็นไปตามราคาตลาด และ
ได้ใช้ราคาที่ประเมินเป็นราคาอ้างอิงในการก าหนดอัตราค่าเช่าในการต่ออายุสัญญาเช่าตัง้แต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 –                
31 กรกฎาคม 2560 โดยก าหนดอตัราคา่เชา่เทา่กบั 0.054 ล้านบาทตอ่เดือน ส าหรับพืน้ที่ใช้สอยรวม 246.40 ตารางเมตร ซึง่เป็น
พืน้ที่ เฉพาะส่วนที่ใช้เป็นที่พักอาศัยเท่านัน้ และในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ได้มีการต่ออายุสัญญาเช่าฉบับใหม่ตัง้แต่                         
วนัที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561 โดยก าหนดอตัราคา่เชา่เทา่กบั 0.054 ล้านบาทตอ่เดือน ตามราคาเดิมที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : ส าหรับรายการเชา่ทรัพย์สินดงักลา่ว เกิดขึน้ตามความจ าเป็นของบริษัทที่ต้องใช้สถานที่
เป็นส านักงานและที่พกัให้แก่พนักงานระดบับริหารซึ่งมีความจ าเป็นต้องเดินทางจากจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีมาท างานที่กรุงเทพฯ 
มากขึน้ตามการขยายตวัของธุรกิจ รายการดงักลา่วจึงมีความความจ าเป็นและสมเหตสุมผลในการท ารายการ โดยมีการก าหนด
อตัราคา่เชา่ที่สามารถเปรียบเทียบกนัได้กบัอตัราคา่เชา่ของสินทรัพย์ที่มีลกัษณะใกล้เคียงและตัง้อยูใ่นพืน้ที่เดียวกนักบัทรัพย์สิน
ที่เช่า และส าหรับการตอ่สญัญาเช่าภายหลงัจากวนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 นัน้ บริษัทได้มีการวา่จ้างผู้ประเมินราคาอิสระท าการ
ประเมินราคาเช่าของสินทรัพย์ทัง้หมดเพื่อใช้ราคาประเมินดังกล่าวเป็นราคาอ้างอิงในการก าหนดอัตราค่าเช่าในการต่ออายุ
สญัญาแล้ว โดยมีการท าสญัญาเช่าเฉพาะพืน้ที่ที่มีความต้องการใช้งานจริง คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการ
เช่าทรัพย์สินดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขการก าหนดราคาที่ยุติธรรมโดยสามารถอ้างอิงได้จากราคาค่าเช่าที่
ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
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1.4. ค่ำสำธำรณูปโภคจำกกำรเช่ำทรัพย์สนิ 
 

ล ำดับ บริษัท 
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (ล้ำนบำท) 
ลักษณะรำยกำร, ควำมจ ำเป็น และควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

ปี 2560 ปี 2559 
1). ETE บริษัท วรนันท์ 

โฮลดิง้ จ ากดั 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 
0.09 ลบ. 
 
ไมมี่ยอดค้างช าระ 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 
0.14 ลบ. 
 
เจ้าหนีค้า่ไฟฟา้ 0.04 
ลบ. 

บริษัทมีการจ่ายค่าไฟฟ้าของอาคารส านักงานและโกดังเก็บสินค้าที่บริษัทฯ เช่าจากบริษัท วรนันท์ โฮลดิง้ จ ากัดเน่ืองจาก
มิเตอร์ค่าไฟฟ้ายังเป็นในนามของผู้ ให้เช่า บริษัทจึงต้องช าระค่าไฟฟ้าให้แก่บริษัท วรนันท์ โฮลดิง้ จ ากัด ซึ่งบริษัทได้จ่าย
คา่ใช้จา่ยดงักลา่วตามมิเตอร์ไฟฟา้ที่วดัได้จริง ไมไ่ด้มีการถกูเพ่ิมราคาแตอ่ยา่งใด 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการค่าธารณูปโภคดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึน้จากการเช่าทรัพย์สินต่างๆ         
ที่บริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็น
รายการที่เกิดขึน้ตามความจ าเป็น และมีความสมเหตสุมผล และมิได้ท าให้บริษัทเสียประโยชน์แตอ่ยา่งใด 
 

 
2. รำยกำรซือ้และรับบริกำร 

ล ำดับ บริษัท 
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (ล้ำนบำท) 
ลักษณะรำยกำร, ควำมจ ำเป็น และควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

ปี 2560 ปี 2559 
1). ETE ห้างหุ้นสว่นจ ากดั 

ก้องค้าวสัดภุณัฑ์ 
คา่วสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง 
22.10 ลบ. 
 
ไมมี่ยอดค้างช าระ 

คา่วสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง 
0.09 ลบ. 
 
ไมมี่ยอดค้างช าระ 

เป็นค่าซือ้วัสดุก่อสร้างส าหรับก่อสร้างอาคารส านักงานที่กรุงเทพฯ ซึ่งประกอบไปด้วยสีทาภายในอาคารและอุปกรณ์
สุขภัณฑ์ บริษัทเร่ิมมีรายการค้ากับหจก. ก้องค้าวัสดุภัณฑ์ ตัง้แต่ปี 2553 โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถ
เทียบเคียงกนัได้กบัการท ารายการลกัษณะเดียวกนักบัคูค้่ารายอ่ืน ซึง่เป็นเง่ือนไขและราคาตลาดโดยปกติ  
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดงักล่าวเกิดขึน้ตามความจ าเป็นของบริษัทที่ต้องใช้วสัดอุปุกรณ์ในการ
ก่อสร้าง ส าหรับราคาซือ้ขายมีการอ้างอิงราคาซือ้ขายและเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงกนัได้กับการท ารายการ
ลักษณะเดียวกันกับคู่ค้ารายอ่ืน จึงมีความความจ าเป็นและสมเหตุสมผลในการท ารายการและราคาซือ้ขายมีความ
เหมาะสมมีการเทียบเคียงกบัคูค้่ารายอ่ืน 
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3. รำยกำรรับ-ให้ควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ 
 

ล ำดับ บริษัท 
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (ล้ำนบำท) 
ลักษณะรำยกำร, ควำมจ ำเป็น และควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

ปี 2560 ปี 2559 
1). ETE 

 
นายไรวินท์  
เลขวรนนัท์ 
 

ค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือ 
2,118.30 ล้านบาท 

ค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือ 
3,055.09 ล้านบาท 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560  กลุ่มบริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จ านวน 5 แห่ง เป็นวงเงินรวมทัง้สิน้ 
3,055.09 ล้านบาท ซึ่งวงเงินทัง้หมดนัน้ค า้ประกนัโดยสิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝากของบริษัทฯ, การจดจ านองที่ดิน
และสิ่ งปลูกส ร้า งของบ ริ ษัท ฯ , การจดจ านองที่ ดิ นและสิ่ งปลูกส ร้า งของกรรมการบ ริ ษัทฯ   ไ ด้ แก่                                                
นายไรวินท์  เลขวรนันท์, ค า้ประกันโดยนายไรวินท์  เลขวรนนัท์  ซึ่งค า้ประกันวงเงินกู้ ให้แก่บริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่และกรรมการ โดยมิได้มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใดจากบริษัทฯ ทัง้นีน้ายไรวินท์ เลขวรนันท์ ได้จดัท า
หนังสือรับรองและยินยอมในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิในการยินยอมให้น าที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างท านิติกรรมจ านอง
เพ่ือเป็นหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินที่ให้วงเงินกู้ยืมแก่บริษัทฯ โดยไมค่ิดคา่ตอบแทนใดๆ ทัง้สิน้ จนกวา่บริษัทฯ จะ
หาหลักประกันอ่ืนใดมาทดแทนหรือยกเลิกวงเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน  , ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคาร
พาณิชย์จ านวน 1 แหง่ ได้ยกเลิกเง่ือนไขการค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือโดย นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ ลงมลูคา่รวม 936.79                 
ล้านบาท 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : เน่ืองจากกลุ่มบริษัทต้องใช้วงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินในการประกอบ
ธุรกิจ โดยสถาบนัการเงินได้ก าหนดเงื่อนไขให้ต้องจ านองทรัพย์สินของนายไรวินท์ เลขวรนันท์ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่
และกรรมการ เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อ โดยนายไรวินท์ เลขวรนันท์ได้ท าหนังสือรับรองและยินยอมให้      
บริษัทฯ ใช้ทรัพย์สินของตนเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินกู้ ของกลุ่มบริษัทโดยไม่คิดค่าตอบแทนจนกว่าบริษัทจะหา
หลักประกันอ่ืนใดมาทดแทนหรือยกเลิกวงเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า 
รายการดงักล่าวเกิดขึน้จากความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท จึงมีความสมเหตสุมผล และไม่ท าให้
กลุม่บริษัทเสียประโยชน์แตอ่ยา่งใด   
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ล ำดับ บริษัท 
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (ล้ำนบำท) 
ลักษณะรำยกำร, ควำมจ ำเป็น และควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

ปี 2560 ปี 2559 
2). ETEM 

 
นายไรวินท์  
เลขวรนนัท์ 
 

ค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือ 
224.40 ล้านบาท 

ค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือ 
224.40 ล้านบาท 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560  กลุ่มบริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ เป็นวงเงินรวมทัง้สิน้ 224.40                    
ล้านบาท ซึง่วงเงินทัง้หมดนัน้ค า้ประกนัโดยสิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝากของบริษัทฯ, การจดจ านองที่ดินและสิ่งปลกู
สร้างของบริษัทฯ, การจดจ านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรรมการบริษัทฯ  ได้แก่ นายไรวินท์  เลขวรนันท์ ,            
ค า้ประกันโดยนายไรวินท์  เลขวรนันท์  ซึ่งค า้ประกันวงเงินกู้ ให้แก่บริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ 
โดยมิได้มีการคิดคา่ตอบแทนแตอ่ยา่งใดจากบริษัทฯ ทัง้นีน้ายไรวินท์ เลขวรนนัท์ ได้จดัท าหนงัสือรับรองและยินยอม
ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิในการยินยอมให้น าที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างท านิติกรรมจ านองเพื่อเป็นหลกัประกันกับ
สถาบนัการเงินที่ให้วงเงินกู้ยืมแก่บริษัทฯ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ ทัง้สิน้ จนกว่าบริษัทฯ จะหาหลกัประกันอ่ืนใด
มาทดแทนหรือยกเลิกวงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : เน่ืองจากกลุ่มบริษัทต้องใช้วงเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินในการประกอบ
ธุรกิจ โดยสถาบนัการเงินได้ก าหนดเงื่อนไขให้ต้องจ านองทรัพย์สินของนายไรวินท์ เลขวรนันท์ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่
และกรรมการ เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อ โดยนายไรวินท์ เลขวรนันท์ได้ท าหนังสือรับรองและยินยอมให้  
บริษัทฯ ใช้ทรัพย์สินของตนเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินกู้ ของกลุ่มบริษัทโดยไม่คิดค่าตอบแทนจนกว่าบริษัทจะหา
หลักประกันอ่ืนใดมาทดแทนหรือยกเลิกวงเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า 
รายการดงักล่าวเกิดขึน้จากความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท จึงมีความสมเหตสุมผล และไม่ท าให้
กลุม่บริษัทเสียประโยชน์แตอ่ยา่งใด 
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13. ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 
 
13.1  งบการเงนิ 

 13.1.1 ผู้สอบบัญชีที่ท าการตรวจสอบ 
 

งบการเงนิ 
ช่ือผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต 

ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

เลขที่ 
บริษัทผู้สอบบัญชี 

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

พิสิฐ ทางธนกลุ 4095 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั 

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

พิสิฐ ทางธนกลุ 4095 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั 

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

พิสิฐ ทางธนกลุ 4095 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั 

 
13.1.2   สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีของปี 2558 – 2560 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
งบการเงนิ รายงานของผู้สอบบัญชี 

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไมมี่เง่ือนไขไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีวา่  
งบการเงินรวมของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) และ
บริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงิน
รวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงิน
สดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตาม 
ที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไมมี่เง่ือนไขไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีวา่  
งบการเงินรวมของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) และ
บริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงิน
รวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงิน
สดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตาม 
ที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไมมี่เง่ือนไขไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีวา่  
งบการเงินรวมนีแ้สดงฐานะทางการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการ
ด าเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทยอ่ยทัง้สองแหง่เป็นบคุคลเดียวกนักบัผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ การรวมธุรกิจจึงถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกัน งบการเงิน
เปรียบเทียบจงึได้ถกูจดัท าขึน้ให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิทางการบญัชีส าหรับการรวม
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งบการเงนิ รายงานของผู้สอบบัญชี 
ธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน เพื่อแสดงงบแสดงฐานะทางการเงินเสมือนรวม
บริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเสมือนรวมบริษัท และ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นเสมือนรวมบริษัท และงบกระแสเงินสด
เสมือนรวมบริษัทส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเสมือนรวมบริษัท 

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือนส าหรับงวดบญัชีปี 2556, 
2557 และ 2558 

ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือนของบริษัทฯ ได้ถกูรวบรวมตามหลกัเกณฑ์และสมมติฐาน
ที่ใช้ในการรวบรวม ซึง่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน
ข้อ 3 ในสาระส าคญั 

หมายเหต:ุ ผู้สอบบญัชีเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อการรวบรวมข้อมลูเพื่อจดัท างบการเงินรวมเสมือน ตามหลกัเกณฑ์และสมมติฐานซึ่ ง
ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุของงบการเงินรวมเสมือน ผู้ สอบบัญชีมิได้เป็นผู้แสดงความเห็นต่องบการเงินส าหรับปี พ.ศ. 2556 ซึ่งได้ถูก
รวบรวมเข้าในการจดัท างบการเงินรวมเสมือน 

 
 

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ 

13.1.2.1 งบการเงนิรวมปี 2558 – 2560 

▪ งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิรวม 

สิน้สุด ณ 31 ธ.ค. 58 สิน้สุด ณ 31 ธ.ค. 59 สิน้สุด ณ 31 ธ.ค. 60 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์           

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  98.15  9.84 72.62 3.46 74.23 3.26 
สว่นของเงินฝากธนาคารที่ตดิภาระค า้ประกนัที่ถึง
ก าหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี 

 125.80  12.61 134.37 6.41 5.52 0.24 

เงินลงทนุชัว่คราว  -    - -    -    -    -    

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น  377.39  37.83 604.11 28.80 793.42 34.79 

สินค้าคงเหลือ  42.34  4.24 40.30 1.92 64.02 2.81 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กรรมการ  -    - -    -    -    -    

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น  4.64  0.47 42.49 2.03 8.14 0.36 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  648.32  64.98 893.90 42.61 945.33 41.46 

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั  102.64  10.29 97.01 4.62 210.28 9.22 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์  141.50  14.18 1,045.70 49.85 1,063.35 46.63 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  0.63  0.06 3.37 0.16 4.20 0.18 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี  4.93  0.49 3.96 0.19 4.11 0.18 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  99.70  9.99 53.77 2.56 53.05 2.33 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  349.40  35.02 1,203.81 57.39 1,334.99 58.54 
รวมสินทรัพย์  997.72  100.00 2,097.71 100.00 2,280.32 100.00 



 
             บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                      

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                สว่นท่ี 3 หน้า 3 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิรวม 

สิน้สุด ณ 31 ธ.ค. 58 สิน้สุด ณ 31 ธ.ค. 59 สิน้สุด ณ 31 ธ.ค. 60 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีสิ้น       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 

 655.08  65.66 791.30 37.72 284.62 12.48 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

- - - - 3.62 0.16 

 114.74  11.50 540.48 25.77 310.70 13.63 
       
หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่การเงินที่ถึงก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี 

 4.78  0.48 3.42 0.16 3.73 0.16 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  3.58  0.36 220.18 10.50 70.68 3.10 
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย  0.51  0.05 0.23 0.01 - - 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  17.26  1.73 15.10 0.72 18.90 0.83 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน  795.95  79.78 1,570.71 74.88 692.25 30.36 

หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน  7.58  0.76 4.97 0.24 4.98 0.22 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  32.59  3.27 248.57 11.85 674.34 29.56 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  8.99  0.90 12.51 0.60 17.50 0.77 

ประมาณการต้นทนุการรือ้ถอน 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี

- 
- 

- 
- 

7.07 
- 

0.34 
- 

7.31 
0.40 

0.32 
0.02 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน  49.16  4.93 273.12 13.02 704.53 30.89 
รวมหนีสิ้น  845.11  84.71 1,843.84 87.90 1,396.78 61.25 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุจดทะเบียน  180.00  18.04 280.00 13.35 280.00 12.28 

ทนุที่ออกและเรียกช าระแล้ว  140.00  14.03 210.00 10.01 280.00 12.28 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น  4.40  0.44 4.40 0.21 507.73 22.27 

สว่นเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั  -    - -    -    -    -    

ก าไรสะสม       

   จดัสรรแล้ว – ส ารองตามกฎหมาย  1.98  0.20 3.20 0.15 5.52 0.24 

   ยงัไม่จดัสรร  5.91  0.59 35.59 1.70 86.73 3.80 
รวมสว่นของบริษัทใหญ่  152.29  15.26 253.19 12.07 879.98 38.59 

สว่นได้เสยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ  0.32  0.03 0.68 0.03 3.56 0.16 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  152.61  15.29 253.87 12.10 883.54 38.75 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  997.72  100.00 2,097.71 100.00 2,280.32 100.00 



 
             บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                      

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                สว่นท่ี 3 หน้า 4 

▪ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 (หน่วย : ล้านบาท) 

หมายเหตุ : /1 รายได้อ่ืน ได้แก่ รายได้จากดอกเบีย้รับ ก าไรจากการขายสินทรัพย์ รายได้ค่าสินไหมทดแทน รายได้จากการขายสินค้า ก าไร
(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยน รายได้จากการให้เชา่รถยนต์ เป็นต้น 

- ปี 2560 รายได้อ่ืน ได้แก่ รายได้จากการขายวสัดเุบ็ดเตล็ดเทา่กบั 0.43 ล้านบาท รายได้ดอกเบีย้รับ 1.58 ล้านบาท ก าไรจากการ
จ าหน่ายทรัพย์สิน 0.08 ล้านบาท ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 2.34 ล้านบาท และอ่ืนๆ รวม 0.90 ล้านบาท 

- 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 

    จ านวนหุ้นสามญัค านวณจากมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบได้

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิรวมตรวจสอบส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้       

รายได้จากบริการบริหารจดัการ  788.00  49.42 818.35 57.78 755.10 47.62 
รายได้จากบริการงานวิศวกรรม 
รายได้ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ 

 798.33  
- 

50.07 
- 

593.33 
- 

41.89 
- 

698.24 
126.91 

44.04 
8.00 

รายได้อ่ืน /1  8.14  0.51 4.73 0.33 5.33 0.34 

รวมรายได้  1,594.47  100.00 1,416.41 100.00 1,585.58 100.00 

ค่าใช้จ่าย       

ต้นทนุบริการบริหารจดัการ  727.36  45.62 762.24 53.81 692.56 43.67 

ต้นทนุบริการงานวิศวกรรม  643.58  40.36 451.51 31.88 574.92 36.25 

ต้นทนุธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ - - 3.69 0.26 68.24 4.30 
คา่ใช้จา่ยในการขาย  8.79  0.55 9.99 0.71 3.36 0.21 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  93.37  5.86 108.51 7.66 111.43 7.02 

รวมค่าใช้จ่าย  1,473.10  92.39 1,335.94 94.32 1,450.53 91.45 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษี
เงนิได้ 

 121.37  7.61 80.47 5.68 135.05 8.55 

ต้นทนุทางการเงิน  41.77  2.62 44.03 3.11 58.74 3.70 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้  79.60  4.99 36.45 2.57 76.33 4.85 

ภาษีเงินได้  14.97  0.94 5.17 0.36 6.23 0.39 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี  64.63  4.05 31.28 2.21 70.04 4.46 

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

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี  64.63  4.05 30.99 2.19 70.04 4.46 

จ านวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) /2 280.00 280.00 280.00 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น  (บาท/หุ้น) 0.231 0.112 0.250 

การปรับฐานจ านวนหุ้นสามญัหลงัเสนอขาย IPO (Fully 
Diluted)  

560.00 560.00 560.00 

ก าไรต่อหุ้น - Fully Diluted (บาท/หุ้น)  0.115 0.056 0.125 



 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                สว่นท่ี 3 หน้า 5 

▪ งบกระแสเงนิสด 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวมตรวจสอบสิน้สุดวันที่ 

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
ก าไรก่อนภาษีเงินได้  79.60  36.45 76.34 
รายการปรับกระทบก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสทุธิ
ได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมด าเนินงาน  

  

คา่เสื่อมราคา  9.32  14.27 50.23 

คา่ตดัจ าหนา่ย  0.25  0.33 0.28 

หนีส้ญูรับคนื - (6.60) (10.23) 

ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยสินทรัพย์  -    0.03 0.05 

ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน  3.44  3.17 4.99 

ขาดทนุจากการลดลงของมลูคา่สินค้าคงเหลือ  0.12  - - 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง - 1.69 - 

ดอกเบีย้รับ  (4.44) (2.48) (1.58) 

ดอกเบีย้จา่ย  41.77  44.03 58.74 

หนีส้งสยัจะสญู  4.00  -    -    

ขาดทนุ(ก าไร)จากการจ าหนา่ยสินทรัพย์  (2.96) (2.42) (0.09) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 
ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 

 131.10  88.47 178.73 

สินทรัพย์ด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)    

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น   3.28 (220.85) (178.40) 

สินค้าคงเหลือ  27.73  2.05 (23.72) 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น  3.05  (37.85) 34.35 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  8.30  33.02 (7.46) 

หนีสิ้นด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)    

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  (108.46) 229.30 (34.76) 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  5.21  (2.52) 3.72 

เงนิสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมด าเนินงาน 70.21 91.62 (27.54) 

รับดอกเบีย้  10.29  2.48 1.58 

จา่ยดอกเบีย้  (41.50) (47.46) (54.93) 

จา่ยภาษีเงินได้  (24.69) 9.23 8.67 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 14.31 55.86 (72.22) 



 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                สว่นท่ี 3 หน้า 6 

▪ งบกระแสเงนิสด(ต่อ) 

 

งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวมตรวจสอบสิน้สุดวันที่ 

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทุน    

เงินฝากประจ าที่ตดิภาระค า้ประกนั ลดลง (เพ่ิมขึน้)  (90.09) (2.95) 15.59 

เงินลงทนุชัว่คราว ลดลง (เพ่ิมขึน้)  -    -    -    

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์  (74.11) (721.21) (263.33) 

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  (0.37) (3.02) (1.10) 

เงินสดจา่ยให้กู้ยืมแก่กรรมการ  (20.80) -    -    

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย  (30.05) -    -    

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์  43.86  3.16 - 

เงินสดรับจากการช าระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ  74.99  -    -    

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (96.57) (724.02) (248.84) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร (ลดลง)เพ่ิมขึน้  121.02 140.34 (483.07) 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 33.51  442.09 318.90 

เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (12.74) (9.50) (42.62) 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทยอ่ยและบริษัทที่เก่ียวข้องกนั -    - 3.62 

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั 16.00  70.00 588.00 

เงินสดรับจากเพ่ิมทนุ – บริษัทยอ่ย 
เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทยอ่ย 
เงินปันผลจา่ย 

14.00 
- 
-  

0.27 
- 
- 

- 
(17.92) 
(16.80) 

เงินปันผลจา่ย - บริษัทยอ่ย (8.27) (0.00) - 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 163.52 643.20 350.11 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 81.26   (24.96) 29.06 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นงวด (14.63) 66.63 41.67 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้งวด 66.63   41.67 70.72 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 98.15 72.62 74.23 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (31.52) (30.96) (3.51) 

 66.63 41.67 70.72 
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 13.1.1 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวมตรวจสอบส าหรับงวดสิน้สุดวันที่ 

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง/1  (เทา่)  0.81  0.57 1.37 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่)  3.88  2.88 2.26 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั)  94.00  126.89 161.40 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่)  24.36  29.46 25.61 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั)  14.98  12.39 14.25 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เทา่)  8.07  3.72 3.14 

ระยะเวลาช าระหนี ้ (วนั)  45.22  98.22 116.30 

วงจรเงินสด  (วนั)  63.77  41.05 59.35 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio)    

อตัราก าไรขัน้ต้น  (%) 13.58 13.76 15.47 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  (%) 7.65 5.70 8.52 
อตัราก าไรสทุธิ  (%) 4.05 2.19 4.43 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น   (%) 51.93 15.25 12.40 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio)    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 6.81 2.02 6.17 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์  (เทา่)  1.68  0.92 0.72 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial policy ratio)    

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น /2                        (เทา่)  5.54  7.26 1.59 

   
 หมายเหต ุ:  /1 หากน าเงินลงทนุชัว่คราวและเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนัในสว่นของสินทรัพย์หมนุเวียนมาหกัออกจากหนีส้ินหมนุเวียน ตามสตูร  

การค านวนอตัราสว่นสภาพคลอ่ง 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง = สินทรัพย์หมนุเวียน/(หนีส้ินหมนุเวียน – เงินลงทนุชัว่คราว – เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระค า้ประกนัที่จะครบก าหนด
ไถ่ถอนภายในหนึ่งปี) 

           จะได้อตัราสว่นสภาพคลอ่งส าหรับปี 2558, 2559 และปี 2560 เทา่กบั 0.97, 0.62 และ 1.38 เทา่ ตามล าดบัหากน าเงินลงทนุและเงินฝาก 
             ธนาคารที่ติดภาระค า้ประกบัมาหกัออกจากหนีส้ิน ตามสตูรการค านวณอตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น = (หนีส้ิน-เงินลงทนุ-เงินฝาก 
             ธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนั)/สว่นของผู้ ถือหุ้นจะได้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นส าหรับปี 2558, 2559 และปี 2560 เทา่กบั 4.04, 
             6.35 และ 1.34 เทา่ ตามล าดบั 
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14.การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมของผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

กลุม่บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยบริษัท 1.บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) 2.บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากัด (“ETEM”) 3.บริษัท ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์ จ ากัด (“TSDM”)                   
4.บริษัท อีทีจี เอนเนอร์จี จ ากดั (“ETG”) 5.และบริษัท โกลว์ เทรดดิง้ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั (“GTS”) 

ปัจจบุนักลุม่บริษัทเป็นผู้ให้บริการในลกัษณะของโครงการแบบครบวงจรโดยปัจจบุนัประกอบด้วย 3 กลุม่ธุรกิจ ดงันี ้
1.ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (Management Service หรือ “MS”) ประกอบด้วย งานบริหารจัดการบุคลากร 

(Manpower Management หรือ “MM”) และงานบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (Business Process Outsourcing หรือ 
“BPO”) ปัจจุบันด าเนินการโดยบริษัทฯ  และบริษัทย่อย ได้แก่ ETEM และงานบริหารจัดการรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ
ด าเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้แก่ TSDM 

2.ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (Engineering Service หรือ “EN”) ประกอบด้วย งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ (Electrical 
Power Engineering System หรือ “EE”) และงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม(Telecommunication Engineering System 
หรือ “TL”) ปัจจบุนัด าเนินการโดยบริษัทฯ  

3.ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Energy หรือ “SE”) ด าเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้แก่ ETEM 

 
ทัง้นี ้ส าหรับบริษัทย่อย TSDM ซึ่งประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ ปัจจุบันมีการ

ให้บริการเฉพาะรถเช่าแก่บริษัทฯ เทา่นัน้ 
ในปี 2558 ถึงปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจากการด าเนินงาน 1,586.33 ล้านบาท 1,411.68 ล้านบาท และ 

1,580.25 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ (11.01) และเติบโตร้อยละ 11.94 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ตามล าดบั โดยการเปลี่ยนแปลงของรายได้ดงักล่าวเกิดจากการให้บริการงานวิศวกรรม (EN) 
ลดลงในปี 2559 เนื่องจาก การตดัสนิของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการใช้เงินลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ 
ซึ่งเร่ิมรับรู้รายได้ในปี 2560 นอกจากนีใ้นเดือนกุมภาพนัธ์ปี 2560 บริษัทเข้าตลาดหลกัทรัพย์ ส่งผลให้มีเงินหมนุเวียนและ
สามารถช าระเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน ท าให้ดอกเบีย้ของธุรกิจเดิมลดลงและปลดเงินท่ีติดภาระค า้ประกนัได้บางสว่น  
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ก าไรขาดทุน 

รายได้จากการด าเนินงานและอตัราก าไรขัน้ต้น 

 

 รายได้จากการด าเนินงานของกลุม่บริษัทส าหรับปี 2558 ถึงปี 2560 เท่ากบั 1 ,586.33 ล้านบาท 1,411.68 ล้านบาท 

และ 1,580.25 ล้านบาท โดยในปี 2559 รายได้ลดลง (174.65) ล้านบาท เนื่องจากชะลอการลงทุนในธุรกิจบริการ                   

งานวิศวกรรม เพื่อหมุนเวียนเงินส าหรับการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในขณะที่ปี 2560          

กลุม่กิจการสามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ที่สร้างเสร็จ เป็นปัจจยัหลกัที่ท าให้มีรายได้

เพิ่มขึน้ 168.58 ล้านบาท จากปี 2559 

 อตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2558 ถึงปี 2560 เท่ากับร้อยละ 13.58  ร้อยละ 13.76 และร้อยละ 15.47 ตามล าดบั        

ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก บริษัทได้เน้นการรับงานที่มีศกัยภาพมาอย่างต่อเนื่องและธุรกิจพลงังานทดแทน      

จากพลงังานแสงอาทิตย์เป็นธุรกิจใหมท่ี่มีอตัราก าไรขัน้ต้นสงูกวา่ธุรกิจเดิม จึงสง่ผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นในภาพรวมสงูขึน้ 

หากพิจารณาผลด าเนินงานแยกธุรกิจ สามารถอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

 ในปี 2559 ธุรกิจบริการบริหารจดัการมีมลูคา่ก าไรลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2558 เนื่องจากในปี 2559 มีกลุม่ลกูค้า 

ที่มีอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีน้อยกวา่ปกติเลก็น้อยอยูบ่างกลุม่ แตเ่ป็นกลุม่บริษัทท่ีมีก าลงัซือ้คอ่นข้างสงูและเป็นสญัญาตอ่เนื่อง  

ท าให้บริษัทสามารถมีรายได้ที่ตอ่เนื่องได้ 

 

ผลด ำเนินงำนรวม

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 1,586.33       1,411.68       1,580.25       

ต้นทนุจากการด าเนินงาน 1,370.94          1,217.44          1,335.73          

ก าไรขัน้ต้น 215.39             194.24             244.53             

อัตรำก ำไรขัน้ต้น 13.58% 13.76% 15.47%

งบกำรเงนิรวม
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 นอกจากนี ้ในปี 2560 บริษัทได้ปรับนโยบายในการคดักรองและเลือกรับงานที่มีศกัยภาพมากขึน้ตลอดปีที่ผ่านมา

สง่ผลให้มลูคา่ก าไรเพิ่มสงูที่สดุเมื่อเปรียบเทียบกบั 2 ปีก่อน ในขณะท่ีรายได้ลดลง 

 

 ในปี 2559 รายได้ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมลดลง เนื่องจากงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้จ าเป็นต้องใช้เงินลงทนุเพื่อ 

ซือ้วสัด ุอปุกรณ์มาลงทนุเพื่อเร่ิมต้นโครงการพลงังานทดแทนจากแสงอาทิตย์ในปี 2559 ซึ่งต้องใช้เงินทนุสงูท าให้กลุม่บริษัท      

จึงท าให้มีการชะลอการลงทุนในธุรกิจบริการงานวิศวกรรมท าให้รายได้จากธุรกิจบริการงานวิศวกรรมลดลง อย่างไรก็ตาม    

อตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มสงูขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2558 เนื่องจากการรับรู้งานเพิ่มจากงานในนโยบายการคดักรองลกูค้า 

 ส าหรับปี 2560 รายได้จากธุรกิจบริการงานวิศวกรรมเพิ่มขึน้ 104.62 ล้านบาท เนื่องจากกลุม่บริษัทได้เร่ิมขยายงาน

บริการวิศวกรรมก่อสร้างให้สงูขึน้ และมีการรับรู้รายได้ของงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าโครงการใหญ่ อย่างไรก็ตามอตัราก าไร

ขัน้ต้นของธุรกิจบริการงานวิศวกรรมลดลงจากร้อยละ 23.90 เป็นร้อยละ 17.66 เนื่องจากรายได้งานวิศวกรรม ระบบ

โทรคมนาคมลดลง ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่มีการแข่งขันสูงและอัตราก าไรที่สูงเช่นกัน จึงส่งผลต่ออัตราก าไรขัน้ต้นในภาพรวม          

ให้ลดลง  ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทได้เร่ิมมีการรับรู้รายได้จากกลุ่มงานบริการวิศวกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นกลุ่มงานใหม่ของบริษัท และ    

คาดวา่จะเป็นกลุม่งานท่ีจะสามารถสร้างก าไรให้กบับริษัทได้เพิ่มขึน้ตอ่ไป 

 

 

 
 

ธุรกิจพลังงำนทดแทน

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

รายได้ 126.91             

ต้นทนุ 3.69                  68.25                

ก าไรขัน้ต้น -                    (3.69)                 58.67                

อตัราก าไรขัน้ต้น 46.23%

งบกำรเงนิรวม
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รายได้จากธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์เพิ่มขึน้ 126.91 ล้านบาท เนื่องกลุม่กิจการเร่ิมรับรู้รายได้

จากธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของกลุ่มกิจการตัง้แต่เดือนมกราคม 2560 โดยมีก าลงั      

การผลิตไฟฟ้าที่ 16.47 MW และมีอตัราก าไรขัน้ต้นในอตัราร้อยละ 46.23 ซึ่งเป็นอตัราก าไรที่มีศกัยภาพสงูที่สดุในกลุม่ธุรกิจ    

ของบริษัท 

 

 รายได้อื่นลดลงในปี 2559 เนื่องจาก ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการน าเข้าวสัดุเพื่อด าเนินการก่อสร้าง

สนิทรัพย์โครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์มลูคา่ 1.58 ล้านบาท และดอกเบีย้รับลดลง 1.96 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2560  

มีก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 2.34 ล้านบาท สง่ผลให้รายได้อื่นเพิ่มขึน้เลก็น้อย 

 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้ 1.20 ล้านบาทในปี 2559 เนื่องจากมีคา่ใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมเพื่อขยายธุรกิจ 

ในขณะที่ปี 60 ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง (6.63) ล้านบาท เป็นผลจากกลุม่บริษัทมีนโยบายในการควบคมุคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว

ให้มีความรัดกมุขึน้ 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ 15.15 ล้านบาทในปี 2559 เนื่องจาก มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เ ก่ียวข้องกับการ                  

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และเป็นคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

 ต้นทุนทางการเงินของธุรกิจเดิมลดลง (20.98) ล้านบาท เนื่องจากบริษัทน าเงินที่ได้จากการเข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯ     

ไปช าระเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

 

ผลด ำเนินงำน

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 1,586.33       1,411.68       1,580.25       

ต้นทนุจากการด าเนินงาน 1,370.94          1,217.44          1,335.73          

ก ำไรขัน้ต้น 215.39          194.24          244.53          

รายได้อ่ืน 8.14                  4.73                  5.33                  

คา่ใช้จา่ยในการขาย 8.79                  9.99                  3.36                  

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร     93.36                108.51             111.43             

ต้นทนุทางการเงิน-ธุรกิจเดิม 41.77                44.03                23.05                

ต้นทนุทางการเงิน-ธุรกิจพลงังาน -                    -                    35.69                

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 14.97                5.17                  6.29                  

(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน -                    0.29                  -                    

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 64.63            30.99            70.04            

งบกำรเงนิรวม
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ต้นทนุทางการเงินธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์เพิ่มขึน้ 35.69 ล้านบาท เนื่องจากโครงการดงักลา่ว

บริษัทได้ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินเป็นหลกัและเร่ิมด าเนินธุรกิจในปี 2560 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง (9.81) ล้านบาทในปี 2559 เนื่องจากก าไรที่ลดลง ในขณะที่ปี 2560กลุ่มบริษัทมีก าไร    

เพิ่มสงูขึน้แต่ค่าใช้จ่ายทางภาษีเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อย เนื่องจากได้รับสิทธิประโยชน์จากบตัรสง่เสริมการลงทุนความสามารถ     

ในการท าก าไร 

 

 อตัราผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงทัง้ปี 2559 และปี 2560 เนื่องจากการเพิ่มทนุในปี 2559 และทุนที่เพิ่มขึน้

จากการเข้าตลาดหลกัทรัพย์ในปี 2560 

 อตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มสงูขึน้ในปี 2560 เนื่องจากธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์เป็นธุรกิจใหมท่ี่มีอตัรา

ก าไรขัน้ต้นสงูกวา่ธุรกิจเดิม จงึสง่ผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นในภาพรวมสงูขึน้ 

 อตัราก าไรสทุธิลดลงในปี 2559 และเพิ่มขึน้ในปี 2560 สอดคล้องกบัอตัราก าไรขัน้ต้น แสดงถึงการควบคมุคา่ใช้จ่าย

ในการขายและบริหารให้สอดคล้องกบัเปา้หมายของรายได้และอตัราก าไรของกลุม่บริษัท 

 

 

  

  

 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 51.93                15.25                12.40                

อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 13.58                13.76                15.47                

EBIT Margin (%) 7.65                  5.70                  8.52                  

อตัราก าไรสทุธิ (%) 4.05                  2.19                  4.43                  

งบกำรเงนิรวม
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

 

 

สินทรัพย์ 

กลุม่บริษัทมีสนิทรัพย์ ณ 31 ธนัวาคม 2558 ถึงปี 2560 เทา่กบั 997.72 ล้านบาท 2,097.71 ล้านบาท และ 2,280.32 

ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2558 มีสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 64.98 จากสินทรัพย์ทัง้หมด แต่ในปี 2559 และ           

ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน เนื่องจากการลงทุนในโครงการพลงังานทดแทน        

จากพลงังานแสงอาทิตย์ ซึง่สามารถรับรู้รายได้ตลอดระยะเวลา 25 ปี 

ในปี 2559 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 1,099.99 ล้านบาทจากปี 2558 เป็นผลมาจากการลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน

จากพลงังานแสงอาทิตย์ตามที่กลา่วข้างต้น รวมถึงการเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารค้าของกลุม่ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม นอกจากนี ้

ในปี 2560 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 182.61 ล้านบาท สาเหตหุลกัเกิดจากการเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารค้าของกลุม่ ธุรกิจบริการงาน

วิศวกรรมซึง่สอดคล้องกบัรายได้ที่เพิ่มสงูขึน้ 

 

 

 

 

 

 

ฐำนะกำรเงนิ

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี 2558 ร้อยละ ปี 2559 ร้อยละ ปี 2560 ร้อยละ

สินทรัพย์หมนุเวียน 648.32         64.98      893.90         42.61      945.33         41.46      

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 349.40         35.02      1,203.81     57.39      1,334.99     58.54      

  รวมสินทรัพย์ 997.72      100.00   2,097.71    100.00   2,280.32    100.00   

หนีส้ินหมนุเวียน                  795.95         79.78      1,570.71     74.88      692.25         30.36      

หนีส้ินไมห่มนุเวียน                  49.15           4.93         273.12         13.02      704.53         30.90      

  รวมหนีสิ้น 845.11      84.70     1,843.84    87.90     1,396.78    61.25     

ส่วนของเจ้ำของ 152.61      15.30     253.87      12.10     883.54      38.75     

งบกำรเงนิรวม
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ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

 

 

 

 

 

 

 

อายลุกูหนีก้ารค้าสว่นใหญ่ของกลุม่บริษัทมากกวา่ร้อยละ 60 เป็นลกูหนีท้ี่ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ โดยลกูหนีส้ว่นใหญ่

ของกลุม่บริษัทมกัจะมีอายไุมเ่กิน 3 เดือน เนื่องจากธุรกิจบริการบริหารจดัการ มีการเรียกเก็บเงินจากลกูค้าทกุเดือน และธุรกิจ

บริการงานวิศวกรรมที่กลุม่บริษัทมีการให้เครดิตเทอมกบัลกูค้าประมาณ 30-45 วนั จึงท าให้อายลุกูหนีก้ารค้าสว่นใหญ่มกัจะ

ไม่เกิน 60 วนั ส่วนลกูหนีก้ารค้าที่มีอายเุกิน 60 วนัขึน้ไป สาเหตหุลกัเกิดจากการช าระเงินลา่ช้าจากกระบวนการอนมุตัิการ

จ่ายเงินของลกูค้าที่เป็นหนว่ยงานราชการท่ีมีขัน้ตอนในการเบิกจ่ายหลายขัน้ตอน 

ทัง้นีก้ลุม่บริษัทมีนโยบายการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูหนีก้ารค้าที่มีอายเุกินกวา่ 365 วนั โดยกลุม่บริษัท

จะตัง้ส ารองทัง้หมดร้อยละ 100 ตามนโยบายบญัชีของกลุม่บริษัท 

ลูกหนีก้ำรค้ำ

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ยังไมถ่ึงก าหนดช าระ 78.67                       122.54                    125.44                    

เกินก าหนดช าระ :

   ค้างช าระไมเ่กิน 3 เดือน 52.24                       54.38                       44.50                       

   เกินกว่า 3 เดือน แตไ่มเ่กิน 6 เดือน 4.62                         16.72                       0.99                         

   เกินกว่า 6 เดือน แตไ่มเ่กิน 12 เดือน -                           -                           11.34                       

   เกินกว่า 12 เดือน 4.94                         4.42                         0.02                         

140.48               198.06               182.29               

หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (4.94)                        (4.42)                        -                           

   ลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ 135.54               193.64               182.29               

งบกำรเงนิรวม

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ลกูหนีก้ารค้า - บคุคลภายนอก 140.48                    198.06                    182.29                    

หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (4.94)                        (4.42)                        -                           

   ลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ 135.54               193.64               182.29               

ลกูหนีอ่ื้น 241.85                    410.48                    611.13                    

      รวมทัง้สิน้ 377.39               604.11               793.42               

งบกำรเงนิรวม
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ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 4.42 ล้านบาท โดยเป็นลกูหนีก้ารค้าจากธุรกิจบริการ   

งานวิศวกรรม ซึ่งปัจจุบนักลุ่มบริษัทได้หยุดรับงานวิศวกรรมจากลกูหนีก้ารค้าข้างต้น และก าลงัอยู่ในระหว่างกระบวนการ

ติดตามหนีต้อ่ไป นอกจากนีใ้นปี 2559 กลุม่บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าที่มีอายรุะหวา่ง 6 – 12 เดือน จ านวน 11.34 ล้านบาท สาเหตุ

เกิดจากกระบวนการตรวจสอบเอกสารวางบิลระหว่างบริษัทและลูกค้า ส าหรับลูกหนีก้ารค้าที่เกินก าหนดช าระเกินกว่า          

12 เดือน กลุ่มบริษัทได้รับช าระมาในเดือนมกราคม ปี 2561 ดังนัน้กลุ่มบริษัทไม่มีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ                 

เพิ่มขึน้แตอ่ยา่งใด 

สินค้าคงเหลือ 

 

 สินค้าคงเหลือของกลุม่บริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2560 เท่ากบั 42.34 ล้านบาท 40.30 ล้านบาท และ 64.02 

ล้านบาท ตามล าดบั มลูคา่สนิค้าคงเหลอื ณ สิน้ปี 2559 อยูใ่นระดบัเดียวกนักบัปี 2558 ในขณะท่ีปี 60 มีงานระหวา่ง 

ท าเพิ่มขึน้เป็นผลจากการเร่ิมด าเนินงานของธุรกิจซือ้ขายอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทย่อย           

โดยมีแผนรับรู้รายได้ในไตรมาส 1 ปี 2561 

 
หนีส้ิน 

 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ิน ณ 31 ธันวาคม 2558 ถึงปี 2560 เท่ากับ 845.11 ล้านบาท 1,843.84 ล้านบาท และ 1,396.78 

ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2558 มีหนีส้ินรวมเพิ่มขึน้ 998.73 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลกัจากการกู้ ยืมเงินของโครงการ

พลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์และการบนัทกึต้นทนุค้างจ่ายในช่วงสิน้ปี 2559  

 ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินลดลง (447.06) ล้านบาท เป็นผลมาจากการน าเงินจากการเข้าตลาดช าระหนีส้ิน       

ทัง้เงินกู้จากสถาบนัการเงิน เจ้าหนีก้ารค้าของธุรกิจเดิมและต้นทนุก่อสร้างค้างจ่ายของธุรกิจใหม ่ในขณะที่เบิกเงินกู้ยืมระยะ

ยาวของโครงการพลงังานมาใช้ ตามขัน้ตอนการก่อสร้างที่แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นเงินกู้ ยืมที่อตัราดอกเบีย้ต ่ากว่ามลูค่าหนีส้ินเดิม     

ของกลุม่บริษัท 

 

 

สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

วัตถุดิบ 35.38                34.07                39.35                

งานระหว่างท า -                    -                    13.73                

งานระหว่างก่อสร้างตามสญัญาก่อสร้าง 6.97                  6.23                  10.94                

   รวมสินค้ำคงเหลือ 42.34            40.30            64.02            

งบกำรเงนิรวม



 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
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ส่วนของเจ้าของ 

 กลุ่มบริษัทมีส่วนของเจ้าของ ณ 31 ธันวาคม 2558 ถึงปี 2560 เท่ากับ 152.61 ล้านบาท 253.87 ล้านบาท และ 

883.54 ล้านบาท ตามล าดับ โดยในปี 2559 ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึน้จากการเพิ่มทุนมูลค่า 70 ล้านบาท และก าไร                   

ของกลุ่มบริษัท นอกจากนี ้ในปี 2560 ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึน้ 629.67 ล้านบาท จากส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการน าบริษัท               

เข้าตลาดหลกัทรัพย์ 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

 

กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น (D/E ratio) โดยจะค านวณจากหนีส้ินรวมหารด้วยส่วนของ              

ผู้ ถือหุ้นรวม โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ถึง 31 ธนัวาคม 2560 เทา่กบั 5.54 เทา่ 7.26 เทา่ และ 1.58 เทา่ ตามล าดบั 

ในปี 2559 อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จาก 5.54 เป็น 7.26 เท่า เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืม

ระยะยาวและเจ้าหนีค้า่ก่อสร้างโครงกางพลงังาน ในขณะท่ีปี 2560 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงเหลอืเพียง 1.58 

เท่า เนื่องจากการลดลงของหนีส้ิน จากการช าระเงินกู้ยืมระยะสัน้และการลดลงของเจ้าหนีค้่าก่อสร้างโครงการพลงังานและ

การเพิ่มขึน้ของสว่นของเจ้าของ จากการน าบริษัทเข้าตลาด  

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 655.08         791.30         284.62         

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 36.17           468.75         745.03         

หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน 12.36           8.39             8.72             

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกัน -               -               3.62             

  รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ 703.61      1,268.44    1,041.99    

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 114.74         540.48         310.70         

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน                       17.26           15.10           18.89           

หนีส้ินอ่ืน 9.49             19.81           25.20           

  รวมหนีสิ้นที่ไม่มีดอกเบีย้ 141.50      575.39      354.79      

      รวมหนีสิ้น 845.11      1,843.84    1,396.78    

ส่วนของเจ้ำของ 152.61      253.87      883.54      

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 5.54             7.26             1.58             

งบกำรเงนิรวม
โครงสร้ำงเงนิทุน



 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
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โครงสร้างเงินทุนที่เป็นหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ในสัดส่วนที่มากกว่าหนีส้ินที่ไม่มีดอกเบีย้ เป็นลักษณะปกติของการ

ประกอบธุรกิจแบบงานโครงการ โดยสถาบันการเงินพิจารณาความสามารถในการช าระหนีข้องกลุ่มบริษัท และการมี              

ฐานลกูค้าหลกัที่เป็นหนว่ยงานราชการและรัฐวิสาหกิจซึง่มีความเสีย่งต ่า 

งบกระแสเงนิสด 

 

 

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้ 81.27 ล้านบาท เป็นผลมาจากกลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจาก

กิจกรรมด าเนินงาน 14.31 ล้านบาท ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็น                

จ านวน 163.52 ล้านบาท โดยเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน ซึ่งมากกว่าเงินที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนส าหรับ                 

ส ร้างส านักงานสาขาที่ก รุง เทพฯ และจ่ายเพื่ อลงทุนในบริษัทย่อย โดยมีกระแสเ งินสดสุทธิใ ช้ ไปในกิจกรรม                              

ลงทนุ (96.57) ล้านบาท 

ส าหรับกระแสเงินสดสทุธิของกลุ่มบริษัทในปี 2559 มีกระแสเงินสดสทุธิลดลง (24.96) ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัท        

มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานเท่ากับ 55.86 ล้านบาท และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน                   

643.20 ล้านบาท ซึง่เกิดจากเงินกู้ ยืมระยะยาวส าหรับธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ ในขณะท่ีมีกระแสเงินสด

ใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจากการก่อสร้างโครงการดงักลา่ว สง่ผลให้เกิดกระแสเงินสดจากการลงทนุสทุธิ (724.02) ล้านบาท 

ในปี 2560 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้ 29.06 ล้านบาท เนื่องจากกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด าเนนิงาน 

(72.22) ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึน้ของลกูหนีใ้นกลุ่มงานวิศวกรรมไฟฟ้า ส าหรับกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ

(248.84) ล้านบาทและกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 350.11 ล้านบาท เกิดจากการที่กลุ่มบริษัทเบิกเงินกู้ ระยะยาว   

จากสถาบนัการเงินเพื่อจ่ายช าระโครงการก่อสร้างของธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ นอกจากนีก้ลุม่บริษัท     

ยงัได้รับกระแสเงินสดจากการเข้าตลาดหลกัทรัพย์  

 

 

งบกระแสเงนิสด 

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 14.31                55.86                (72.22)              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (96.57)              (724.02)            (248.84)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 163.53             643.20             350.11             

กระแสเงนิสดสุทธิ 81.27            (24.96)           29.06            

งบกำรเงนิรวม
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อัตราส่วนสภาพคล่องที่ส าคัญ 

 

กลุ่มบริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องในปี 2558 ถึง ปี 2560 เท่ากับ 0.81 เท่า 0.57 เท่า และ 1.37 เท่า ตามล าดบั     

โดยในปี 2559 กลุม่บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งลดลงจากปี 2558 เนื่องจากการบนัทึกเจ้าหนีค้่าก่อสร้างโครงการพลงังาน

ทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ในช่วงสิน้ปี 2559 อย่างไรก็ตามในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่ มขึน้ 

เนื่องจากการจ่ายช าระเจ้าหนีค้่าก่อสร้างโครงการพลงังานฯ และการน าเงินจากการเข้าตลาดมาช าระเงินกู้ ยืมระยะสัน้          

ซึง่นอกจากลดดอกเบีย้ของธุรกิจเดิมยงัสามารถปลดภาระเงินค า้ประกนับางสว่น 

วงจรเงินสดของกลุ่มบริษัทในปี 2559 เท่ากับ 41 วนั ลดลงจากปี 2558 เท่ากับ 64 วนั เนื่องจากการบนัทึกเจ้าหนี  ้    

ค่าก่อสร้างโครงการพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ในช่วงสิน้ปี 2559 ส่งผลให้อัตราส่วนระยะเวลารับช าระหนี  ้ 

เจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตามในปี 2560 วงจรเงินสดเพิ่มขึน้เป็น 59 วนั เนื่องจากระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยเพิ่มสูงขึน้      

จากลกูหนีก้ารค้าของกลุม่ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ซึง่เกิดจากการรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2560 

 
 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 0.81             0.57             1.37             

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วัน) 94                 127              161              

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 15                 12                 14                 

ระยะเวลาช าระหนีเ้จ้าหนีก้ารค้า (วัน) 45                 98                 116              

วงจรเงินสด (วัน) 64                 41                 59                 

งบกำรเงนิรวม
หน่วยอัตรำส่วนสภำพคล่องที่ส ำคัญ



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

  

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้วด้วยความระมดัระวงั  บริษัทขอรับรองว่า   
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้ อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอรับรองวา่ 

 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี ได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญเก่ียวกับฐานะทางการเงิน  ผลการด า เนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท         
และบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระ     
ส าคญัของบริษัท  และบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบ
ดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดีและควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่วและบริษัทฯ 
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อผู้ สอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว   ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ                 
ของระบบการควบคุมภายใน   รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงาน             
ทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 

 ในการนี ้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรอง       
ความถกูต้องแล้ว   บริษัทได้มอบหมายให้  นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงักรู  เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้า
ด้วยหากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางสาวชุติกา สทุธิกาญจนงักูร  ก ากับไว้   บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัท         
ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 
 

บริษัท  บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั  (มหาชน) 
 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง  ลายมือชื่อ  
 
1.  นายไรวินท์    เลขวรนนัท์   กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร _____________________ 

 
2. นางสาวชตุิกา  สทุธิกาญจนงักรู กรรมการและผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  _____________________ 

 
 
 
ผู้รับมอบอ านาจ  

 

1. นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงักรู     กรรมการและผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร _____________________ 
 

-นายไรวนิท ์  เลขวรนนัท-์ 

-นางสาวชุติกา   สุทธิกาญจนงักรู 

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

 
 

เอกสารแนบ 1      
 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                      บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                           เอกสารแนบ 1  หน้า 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1 นายพงศ์ศกัติฐ์ เสมสนัต์ 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 

67 - ปริญญาเอก ทางรัฐศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
- ปริญญาโท ทางการปกครอง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

- ปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ (NIDA) 
 

- ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

- ปริญญาบตัรการป้องกนั
ราชอาณาจกัร (วปรอ.4212)
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 

- ไมมี่ 2560 - ปัจจบุนั 
 
 
 

 
2560 - ปัจจบุนั 

 
 
 
 
 

2558 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 

อปุนายกสมาคม
วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัรในพระ
บรมราชปูถมัภ์ (คนที่ 1) 
 
ประธานกรรมการ
อทุธรณ์และร้องทกุข์ใน
การบริหารงานบคุคลของ
มหาวิทยาลยั 
 
 
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 
 
 
 
 

สมาคมวิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัรในพระ
บรมราชปูถมัภ์ 
 
 
สภามหาวิทยาลยั 
นวมินทราธิราช 
 
 
 
 
บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
 
 
 

หน่วยงานราชการ 

 
 
 
หน่วยงานราชการ 

 
 
 
 
 

ธุรกิจบริการบริหารจดัการ
บคุลากร และงานบริหารจดัการ
ระบบงานธุรกิจ , ธุรกิจบริการ
งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ และ
ระบบโทรคมนาคม ,  
ธุรกิจพลงังานทดแทนจาก
พลงังานแสงอาทิตย์  



 
                                                                                                                                      บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                           เอกสารแนบ 1  หน้า 2 

ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- วิทยาลยัการปกครอง :             
นกัปกครองระดบัสงู 
 
-ประวตัิการอบรม 
-  Audit Committee  
   Program (ACP) รุ่น 22/2008 
- Director Accreditation  
   Program (DAP) รุ่น 79/2009 
- Director Certification 
  Program รุ่น 122/2009 
- Driving Company Success 
   with IT Governance 
  รุ่น 1/2016 
- Board Matters and Trends 
  รุ่น 3/2017 
 

2558 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2557 - ปัจจบุนั 
 
 
 

2557 – 2560 
 
 
 
 

2550 – 2557 

สมาชิกสภาขบัเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ 
 
 
 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงวฒันธรรม 
 
 
ประธานกรรมการ
ผู้ทรงคณุวฒิุ 
 
 
 

ประธานกรรมการบริหาร/ 
รักษาการผู้อ านวยการ
ใหญ่ 

ส านกังานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร 
 
 
 
 
 

กระทรวงวฒันธรรม 
 
 
 
กระทรวงพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของ
มนษุย์ 
 
 

บมจ. ทา่อากาศยาน
ไทย 

หน่วยงานราชการ 
 
 
 
 
 

หน่วยงานราชการ 
 
 
 
 

หน่วยงานราชการ 
 
 
 
 

ธุรกิจสายการบิน 



 
                                                                                                                                      บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                           เอกสารแนบ 1  หน้า 3 

ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2 พล.อ.อ. บรีุรัตน์   รัตนวานิช 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

- กรรมการอิสระ 

70 - ปริญญาตรีวทิยาศาสตร์บณัฑิต 
กองทพัอากาศ : โรงเรียนนาย
เรืออากาศ 
 

- ประวตัิการฝึกอบรม 
Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 26/2004 
Director Certification 
Program (DCP) รุ่น 122/2009 
 

- ไมมี่ 2558 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 

 
2557 – ปัจจบุนั 

 
 
 

2552 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริษัท/ 
กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณา
คา่ตอบแทน/ 
กรรมการอิสระ 
 
 
กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 
 
 
ประธานกรรมการ/ 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมกากรอิสระ 

บมจ. บรูพา  เทคนิคอล 
เอ็นจีเนียร่ิง 
 
 
 
 
 
 
บมจ. ออริจิน้ พร็อพ  
เพอร์ตี ้ 
 
 
บมจ. สาลี่อตุสาหกรรม 

ธุรกิจบริการบริหารจดัการ
บคุลากร และงานบริหารจดัการ
ระบบงานธุรกิจ , ธุรกิจบริการ
งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ และ
ระบบโทรคมนาคม , ธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์  
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท
คอนโดมิเนียม 
 
 
รับจ้างผลิตชิน้สว่นพลาสติกโดย
การขึน้รูป 
 



 
                                                                                                                                      บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                           เอกสารแนบ 1  หน้า 4 

ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

3 นางสาวเปรมวดี ฟองศิริ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

- กรรมการอิสระ 
 

58 - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ 
(ภาษาองักฤษ)    
มหาวิทยาลยับรูพา 

 
- ปริญญาโทสาขา Master 

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

- ปริญญาตรี บญัชี  TEXAS 
WOMAN’S UNIVERSITY, USA. 
 

- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

- ประวตัิการฝึกอบรม 
- Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 116/2015 
 - Advance Audit Committee    
  (AACP)Program รุ่น 27/2017 
 

- ไมมี่ 2560 –ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

2558 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

 
 

2551 –ปัจจบุนั 

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการบริษัท/ 
กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 
 
 
 
 
 
กรรมการบริษัท 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล   
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
 
 
 
 
 
บมจ. บรูพา เทคนิคอล            
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
 
 
 
 
บจก.ออดิท ไวส์ 

ธุรกิจบริการบริหารจดัการ
บคุลากร และงานบริหารจดัการ
ระบบงานธุรกิจ , ธุรกิจบริการ
งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ และ
ระบบโทรคมนาคม , ธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์  
 

 
ธุรกิจบริการบริหารจดัการ
บคุลากร และงานบริหารจดัการ
ระบบงานธุรกิจ , ธุรกิจบริการ
งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ และ
ระบบโทรคมนาคม , ธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์  

 
บริการรับเป็นทีป่รึกษาและให้
ค าแนะน าเก่ียวกบัการบญัชี 
การตรวจสอบ และรับรองบญัช ี



 
                                                                                                                                      บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                           เอกสารแนบ 1  หน้า 5 

ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4 ดร.ศิริเดช ค าสพุรหม 
- กรรมการบริษัท 
- ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

- กรรมการอิสระ 

45 - ปริญญาเอก Ph.D.in Business 
 Information systems (IT 
Audit, Control and 
Governance) ,RMIT 
University, Australia 

- ปริญญาโท Master of 
information Systems 
(M.Inf.Sys.),Griffith Universit, 
Australia 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบญัชี, 
มหาวิทยาลยั ธุรกิจบณัฑิตย์ 
 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต, 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 

 
- ประวตัิการฝึกอบรม 
- Director Accreditation 
  Program (DAP)รุ่น121/2015 
- Risk Management Program 

- ไมมี่ 2558 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 

2559 – 2560 
 
 
 

2558 
   
 
 

2557 
 
 
 

กรรมการบริษัท/ 
กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
ที่ปรึกษาด้านการบญัชี
และการวางระบบบญัช ี
 
 
ที่ปรึกษาด้านบญัชี  
 
 
 
ที่ปรึกษาการบริหาร
ความเสี่ยง 
                           
                           

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
 
 
 
 
บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้
ลีส จ ากดั 
 
 
บริษัท เดนทลั คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท เอฟ เอ็น เฟค 
ทรอร่ี จ ากดั(มหาชน) 
 

ธุรกิจบริการบริหารจดัการ
บคุลากร และงานบริหารจดัการ
ระบบงานธุรกิจ , ธุรกิจบริการ
งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ และ
ระบบโทรคมนาคม , ธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์  
 
ธุรกิจการเงิน 
 
 
 
ธุรกิจทนัตกรรม 
 
 
 
ธุรกิจเสือ้ผ้า 
 
 
 



 
                                                                                                                                      บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                           เอกสารแนบ 1  หน้า 6 

ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

  for Corporate Leaders  
  รุ่น  2/2015 
- Driving Company Success 
  with IT Governance รุ่น 
  1/2016 

2555 
 
 
 
 
 

ที่ปรึกษาการบริหาร 
ความเสี่ยง 

บริษัท เอ เอส เอ็น      
โปกเกอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจประกนัภยั 
 
 
 
 

5 นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ 
- กรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

44 - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

- ประวตัิการฝึกอบรม 
Director Accreditation 
Program รุ่น 109/2014 
How to Measure the 
Success of Corporate 
Strategy รุ่น 4/2014 
 

26.97 น้องชายของ
นางสาววราลี 
เลขวรนนัท์ 

2540 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 

 
2558 – ปัจจบุนั 

 
 
 
 
 

กรรมการบริษัท/ 
ประธานกรรมการบริหาร/ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 
 
 
 
 
กรรมการบริษัท 
 
 
 
 
 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจเินียร่ิง 
 
 
 
 
 
 
บจก. อีทีอี เมเนจเมนท์ 
 
 
 
 
 

ธุรกิจบริการบริหารจดัการ
บคุลากร และงานบริหารจดัการ
ระบบงานธุรกิจ , ธุรกิจบริการ
งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ และ
ระบบโทรคมนาคม,ธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์  
 
ธุรกิจบริการบริหารจดัการ
บคุลากร และงานบริหารจดัการ
ระบบงานธุรกิจ , ธุรกิจพลงังาน
ทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์  
 



 
                                                                                                                                      บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                           เอกสารแนบ 1  หน้า 7 

ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

Advance Audit Committee  
Program รุ่น 15/2014 
Financial Statements for 
Directors รุ่น 24/2014 
How to Develop a risk 
Management Plan รุ่น 6/2014 
Role of Compensation 
Committee รุ่น 18/2014 
Risk Management Program 
รุ่น 5/2014 
Successful Formulation & 
Execution of Strategy รุ่น 
22/2014 
Director Certification 
Program รุ่น 206/2015 
 
 
 
 

2558 – ปัจจบุนั 
 
 

2550 – ปัจจบุนั 

กรรมการบริษัท 
 
 
กรรมการบริษัท 

บจก. ไทย สปีดี ้ 
เมเนจเมนท์ 
 
บจก. วรนนัท์ โฮลดิง้  
 

ให้บริการรถเชา่พร้อมพนกังาน
ขบัรถ 
 
ลงทนุในกิจการอ่ืน 
 
 



 
                                                                                                                                      บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                           เอกสารแนบ 1  หน้า 8 

ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

6 นายสขุมุ โพธิสวสัดิ ์
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- กรรมการบริหาร 
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานบริหารองค์กร 

- ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสายงานบญัชีและ
การเงิน 
 

55 - ปริญญาโท บญัช ี
University of Colorado 
Boulder 

 
- ปริญญาตรี บญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

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

- ไมมี่ 2558 – 2560 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
2556 – ปัจจบุนั 

 
 
2554 – ปัจจบุนั 

 
 

2555 – 2558 
 

 

2556 – 2557 

กรรมการบริษัท/ 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน /
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง /กรรมการบริหาร/ 
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 คอร์
ปอเรชัน่ 

ธุรกิจบริการบริหารจดัการ
บคุลากร และงานบริหารจดัการ
ระบบงานธุรกิจ , ธุรกิจบริการ
งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ และ
ระบบโทรคมนาคม , ธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์  
 

 
 
บริการเก่ียวกบับญัชีและภาษี 
รับตรวจสอบบญัชี 
 

ผลิตและน าเข้าสินค้า
อตุสาหกรรม 
 
รับเหมาประมลูงานก่อสร้าง ยื่น
ซองประมลูราคา 
 

ขายอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 



 
                                                                                                                                      บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                           เอกสารแนบ 1  หน้า 9 

ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

7 นายรชต ยอดบางเตย 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
สายงานพฒันาธุรกิจ 

42 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

- ประวตัิการฝึกอบรม 
- Director Certification 
  Program (DCP) รุ่น  
  225/2016 
- Financial Statements for 
Directors รุ่น 33/2017 
 

0.18 ไมมี่ 2560 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

 
 
2558 – ปัจจบุนั 

 
 
 
 
 
 

 
2552 – 2557 

 
 
 

กรรมการบริษัท /
กรรมการบริหาร/ 
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง/ รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
พฒันาธุรกิจ 
 
 
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร สายงานพฒันา
ธุรกิจ 
 
 
 
 
 
รองกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ สายงานกลยทุธ์
และพฒันาธุรกิจ 
 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
 
 
 
 
บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
 
 
 
 
บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 

ธุรกิจบริการบริหารจดัการ
บคุลากร และงานบริหารจดัการ
ระบบงานธุรกิจ , ธุรกิจบริการ
งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ และ
ระบบโทรคมนาคม , ธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์  
 
ธุรกิจบริการบริหารจดัการ
บคุลากร และงานบริหารจดัการ
ระบบงานธุรกิจ , ธุรกิจบริการ
งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ และ
ระบบโทรคมนาคม ,  
ธุรกิจพลงังานทดแทนจาก
พลงังานแสงอาทิตย์  
 

ธุรกิจบริการบริหารการจดัการ
บคุลากรและระบบงานธุรกิจ  
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบ
ไฟฟา้และระบบโทรคมนาคม 



 
                                                                                                                                      บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                           เอกสารแนบ 1  หน้า 10 

ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 

2560 – ปัจจบุนั 
 
 
2560 – ปัจจบุนั 

 
 
 
2557 – 2558 

 
 
 

2556 – 2558 
 
 
 

2553 - 2558 

 
 
 
 

กรรมการบริษัท 
 
 
กรรมการบริษัท 
 
 
 
กรรมการผู้จดัการ 
 
 
 
กรรมการผู้จดัการ 
 
 
 
กรรมการผู้จดัการ 

 
 
 
 

บริษัท อีทีจี  เอนเนอร์จี 
จ ากดั 
 
บริษัท โกลว์  เทรดดิง้ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 
 
 
บจก. จดัหางาน แม็กซ์ 
เพาเวอร์ 
 
 
บจก.แอลทีเอ็ม โกลบอล 
 
 
 
บจก. ไออาร์อาร์          
แมนเนจเมนท์ 

รวมถึงธุรกิจพลงังานทดแทน
จากพลงังานแสงอาทิตย์ 

 
ธุรกิจพลงังานทดแทนจาก
พลงังานแสงอาทิตย์ 

 
ธุรกิจจดัหาและจ าหน่ายสินค้า
กลุม่อปุกรณ์ด้านความ
ปลอดภยั 
 
รับเหมาบริการจดัสง่แรงงาน
และบริหารจดัการแรงงานเพ่ือ
ปฏิบตัิงานด้านตา่งๆ 
 
 
 

รับเหมาบริการจดัสง่แรงงาน
และบริหารจดัการแรงงานเพ่ือ
ปฏิบตัิงานด้านตา่งๆ 
 
 
 

ก่อสร้างอาคารที่ไมใ่ชท่ี่พกั
อาศยั 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                           เอกสารแนบ 1  หน้า 11 

ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

8 นายชานนท์ พฤกประสงค์ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสายงานพฒันาธุรกิจ 

45 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

 

- ประวตัิการฝึกอบรม 
- Director Certification   
  Program (DCP) ปี 2557  
  รุ่น 193/2014 
 - Director Accreditation    
   Program รุ่น SEC/2014 
- Advance Audit Committee  
 Program (AACP) รุ่น 15/2014 
- Financial Statement for    
 Director (FSD) รุ่น 25/2014 
- Finance for Non-Finance  
 Director (FN) ปี 2557 
 - Risk Management   
Committee Program รุ่น 
4/2014 

0.77 ไมมี่ 2550 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 

 
 
 
 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 

 
 
 
 

2558 - ปัจจบุนั 

กรรมการบริษัท 
 
กรรมการบริหาร/ 
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง/ผู้ชว่ยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
พฒันาธุรกิจ 
 
 
กรรมการบริษัท 
 
 
 
 
กรรมการบริษัท 

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

ธุรกิจบริการบริหารจดัการ
บคุลากร และงานบริหารจดัการ
ระบบงานธุรกิจ , ธุรกิจบริการ
งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ และ
ระบบโทรคมนาคม ,              
ธุรกิจพลงังานทดแทนจาก
พลงังานแสงอาทิตย์ 
 
 
ให้บริการบริหารจดัการบคุลากร
และระบบงานธุรกิจ,ธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ 
 
ให้บริการรถเชา่พร้อมพนกังาน
ขบัรถ 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                           เอกสารแนบ 1  หน้า 12 

ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

9 นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงักรู 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

- ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสายงานพฒันาธุรกิจ 

- ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสายงานกลยทุธ์และ
บริหารองค์กร 
 

43 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 

 
- ประวตัิการฝึกอบรม 
- Director Certification   
  Program รุ่น 193/2014 
- Advance Audit Committee  
  Program รุ่น 15/2014 
- Role of Compensation    
  Committee รุ่น 18/2014 
- Risk  Management 
Program     
  รุ่น 4/2014 
- Financial Statement for  
  Director รุ่น 25/2014 
- Director Accreditation   
  Program รุ่น SEC/2014 

0.76 ไมมี่ 2557 -  ปัจจบุนั 
 

2558 - ปัจจบุนั 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
2551 – ปัจจบุนั 

 
 
2550 – ปัจจบุนั 

 
 
 

กรรมการบริษัท 
 
กรรมการบริหาร/ 
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง/กรรมการสรรหา
และพิจารณา
คา่ตอบแทน /  ผู้ชว่ย
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
สายงานพฒันาธุรกิจ/ 
ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสายงานกลยทุธ์
และบริหารองค์กร 
 
กรรมการบริษัท  
 
 
กรรมการบริษัท  
 

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

ธุรกิจบริการบริหารจดัการ
บคุลากร และงานบริหารจดัการ
ระบบงานธุรกิจ , ธุรกิจบริการ
งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ และ
ระบบโทรคมนาคม , ธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์  
 
 
 
 
 
 
ให้บริการรถเชา่พร้อมพนกังาน
ขบัรถ 
 
ให้บริการบริหารจดัการบคุลากร
และระบบงานธุรกิจ,ธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์  



 
                                                                                                                                      บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                           เอกสารแนบ 1  หน้า 13 

ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

10 นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- ผู้อ านวยการสายงานกลยทุธ์
และพฒันาองค์กร 

- ผู้อ านวยการอาวโุสสายงาน
สนบัสนนุต้นทนุ 

39 - ปริญญาตรี วิทยาศสาตร์
บณัฑิต (ศกึษาศาสตร์) 
วทบ.ศษ. 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
 

- ประวตัิการฝึกอบรม 
Director Certification 
Program (DCP) รุ่น 194/2014 
- Director Accreditation  
Program (DAP) รุ่น SEC/2014 
- Advance Audit Committee  
(AACP) Program รุ่น 15/2014 
 

0.18 ไมมี่ 2557 – ปัจจบุนั 
 

2558- ปัจจบุนั 
 
 

 
2560 - ปัจจบุนั 

 
 
2551 - ปัจจบุนั 

 
 
 
 
2556 – ปัจจบุนั 

กรรมการบริษัท 
 
กรรมการบริหาร /  
ผู้อ านวยการอาวโุสสาย
งานสนบัสนนุต้นทนุ 
 
ผู้อ านวยการสายงานกล
ยทุธ์และพฒันาองค์กร  
 
กรรมการบริษัท  
 
 
 
 
กรรมการบริษัท  

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

ธุรกิจบริการบริหารจดัการ
บคุลากร และงานบริหารจดัการ
ระบบงานธุรกิจ , ธุรกิจบริการ
งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ และ
ระบบโทรคมนาคม , ธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์  
 
 
ให้บริการบริหารจดัการบคุลากร
และระบบงานธุรกิจ , ธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์  
 
ให้บริการรถเชา่พร้อมพนกังาน
ขบัรถ 
 
 
 



 
                                                                                                                                      บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                           เอกสารแนบ 1  หน้า 14 

ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

11 นางสาววราลี เลขวรนนัท์ 
- กรรมการบริษัท 

53 - ปริญญาตรี การจดัการทัว่ไป 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 
- ประวตัิการฝึกอบรม 

Director Certification 
Program รุ่น 193/2014 
Financial Statements for 
Directors รุ่น 24/2014 
 

0.57 พี่สาวของนาย  
ไรวินท์ 

เลขวรนนัท์ 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 

ธุรกิจบริการบริหารจดัการ
บคุลากร และงานบริหารจดัการ
ระบบงานธุรกิจ , ธุรกิจบริการ
งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ และ
ระบบโทรคมนาคม ,  
ธุรกิจพลงังานทดแทนจาก
พลงังานแสงอาทิตย์  
 

12 นายบณัฑิต โชติวรรณพร 
- ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสายงานบญัชีและ
การเงิน 

43 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
-การเงิน มหาวิทยาลยัเอ็กซ์ 
วิเตอร์ ประเทศองักฤษ 

- ปริญญาตรี สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาต
แหง่ประเทศไทย (CPA) 

 
 
 
 

- ไมมี่ 2560 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

 
 

2556 – 2560 
 

 

ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสายงานบญัชีและ
การเงิน 
 
 
 
 
 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
ฝ่ายการเงิน              
 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ไตร พร็อพเพอร์ตี ้
จ ากดั   
 

ธุรกิจบริการบริหารจดัการ
บคุลากร และงานบริหารจดัการ
ระบบงานธุรกิจ , ธุรกิจบริการ
งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ และ
ระบบโทรคมนาคม , ธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์  
 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และ
คอนโดมิเนียม 
 



 
                                                                                                                                      บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                           เอกสารแนบ 1  หน้า 15 

ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- ประวตัิการฝึกอบรม 
- Director Accreditation  
  Program การบริหารงาน  
  ภาครัฐและกฎหมายมหาชน
รุ่นที่ 14  
สถาบนัพระปกเกล้า 
- หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู 
"ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม" รุ่นที่8 
จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
หลกัสตูรการพฒันาสมัพนัธ์
ระดบัผู้บริหาร กองทพัอากาศ 
รุ่นที่ 12 

2552 - 2556 
 

 
 
 

2552  
 

 
 

 
 

กรรมการผู้จดัการ/
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
ฝ่ายการเงิน   
 
 
 

กรรมการผู้อ านวยการ
ฝ่ายบญัชีการเงิน   
 

บมจ. ไทยแคปปิตอล  
คอร์ปอเรชัน่  
 
 
 
 

บมจ.ยบูิลลี่ เอ็นเตอร์
ไพรส์ 
 
 

 

ธุรกิจน าเข้าถ่านหินรายใหญ่ 
 
 
 
 
 

ธุรกิจจดัจ าหน่ายเคร่ืองประดบั
เพชร 
 
 



 
                                                                                                                                      บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                           เอกสารแนบ 1  หน้า 16 

ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

13 นางสาวประไพ พิมพา 
- ผู้อ านวยการอาวโุสสายงาน
บญัชีและการเงิน 

39 - ปริญญาตรี บญัชี 
วิทยาลยัตาปี 

 
- ประวตัิการฝึกอบรม 

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

 

0.12 ไมมี่ 2547 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 

 
2560 – ปัจจบุนั 

 

 
 

2560 – ปัจจบุนั 

ผู้อ านวยการอาวโุสสาย
งานบญัชีและการเงิน 
 
 
 
 
 
 
กรรมการบริษัท 

 
 

กรรมการบริษัท 
 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
 
 
 
 
บริษัท อีทีจี  เอนเนอร์จี 
จ ากดั 
 
 
 

บริษัท โกลว์  เทรดดิง้ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 

ธุรกิจบริการบริหารจดัการ
บคุลากร และงานบริหารจดัการ
ระบบงานธุรกิจ , ธุรกิจบริการ
งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ และ
ระบบโทรคมนาคม , ธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์  
 

 

ธุรกิจพลงังานทดแทนจาก
พลงังานแสงอาทิตย์ 
 
ธุรกิจจดัหาและจ าหน่ายสินค้า
กลุม่อปุกรณ์ด้านความ
ปลอดภยั 



 
                                                                                                                                      บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                           เอกสารแนบ 1  หน้า 17 

ช่ือ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

14 นางสาวกลัยา ธัญญเจริญ 
- เลขานกุารบริษัท 

 

40 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม                                                                  
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม    
 
 

-ประวตัิการฝึกอบรม 
Company Secretary Program 
รุ่น 59/2014 
Effective Minute Talking  
รุ่น 31/2015  
Board Reporting Program  
รุ่น 16/2015 
Company Reporting 
Program 
รุ่น 11/2015 

0.08 ไมมี่ 2558 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 

 
 

2551– 2559 

เลขานกุารบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จดัการฝ่ายบริหารกล
ยทุธ์ 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 

ธุรกิจบริการบริหารจดัการ
บคุลากร และงานบริหารจดัการ
ระบบงานธุรกิจ , ธุรกิจบริการ
งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ และ
ระบบโทรคมนาคม , ธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์  

 
ธุรกิจบริการบริหารจดัการ
บคุลากร และงานบริหารจดัการ
ระบบงานธุรกิจ , ธุรกิจบริการ
งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ และ
ระบบโทรคมนาคม , 
ธุรกิจพลงังานทดแทนจาก
พลงังานแสงอาทิตย์  
 

 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

เอกสารแนบ 2      
 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                                                                                                              บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)              

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                     เอกสารแนบ 2  หน้า 1 

 

 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

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

 
 
 

รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร 
บมจ. บูรพา เทคนิคอล                

เอ็นจิเนียร่ิง 

บริษัทย่อย 

บจก. อีทอีี เมเนจเมนท์ บจก. ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์ บจก.อีทจีี เอนเนอร์จี บจก.โกลว์ เทรดดิง้ แอนด์ เซอร์วิส 

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



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

เอกสารแนบ 3      
 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                             เอกสารแนบ 3  หน้า 1 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท ยนูีค แอดไวเซอร์ จ ากดั  เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และบริษัท ยนูีค แอดไวเซอร์ จ ากดั  ได้มอบหมายให้นายโกศล แย้มลีมลู 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 
หวัหน้างาน
ตรวจสอบภายใน 
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วทิยาศาสตร์มหาบณัฑติ สาขาวชิา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ปริญญาตรี สาขาวิชาบญัชี และ
การเงินการธนาคาร 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ประกาศนียบตัรด้านท่ีปรึกษาธุรกิจ 
(Certificate for Business Advisor) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประกาศนียบตัรผู้ประกอบการธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (Certificate 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 2556 -ปัจจบุนั 
 
 

2545 – 2556 
 
 

2544 – 2545 
 
 

 
2543 – 2544 

 
 

 
 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 

หุน้ส่วน และ
กรรมการ 

 
International 

Audit Manager 
 
 

ผูจ้ดัการอาวโุส 
 
 
 
 

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

 
Grant Thornton 

LLP 
Seattle, USA 

 
บรษิทั แกรนท ์ธอน
ตนั จ ากดั 
 

บรกิารตรวจสอบภายใน 
และทีป่รกึษาธรุกจิ 

 
บรกิารตรวจสอบบญัช ี

 
 

Auditing and  
Consulting Services 

 
 

บรกิารตรวจสอบบญัช ี
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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 

 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 
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ

• หลกัสตูร IT Audit ของสภา
วชิาชีพบญัชีฯ  

2538 - 2543 ผูจ้ดัการอาวโุส บรษิทั ไพรซวอเตอร์
เฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอ
เอส จ ากดั 
 

บรกิารตรวจสอบบญัช ี
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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 

• หลกัสตูรด้านตรวจสอบภายใน 
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ 

• 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  



                                                                                                   
  บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                                เอกสารแนบ 4  หน้า 1 
 

1.รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
  

-ไมม่ี- 
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เอกสารแนบ 5      

แบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน  



                                                                                                    
  บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                             เอกสารแนบ 5 หน้า 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมนิน้ีจดัท ำโดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

ซึง่เป็นควำมเหน็ของคณะกรรมกำรเกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยใน 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                             เอกสารแนบ 5 หน้า 2 
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  บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                             เอกสารแนบ 5 หน้า 4 

 

 



                                                                                                    
  บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                             เอกสารแนบ 5 หน้า 5 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                             เอกสารแนบ 5 หน้า 6 

 

 



                                                                                                    
  บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                             เอกสารแนบ 5 หน้า 7 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                             เอกสารแนบ 5 หน้า 8 

 

 



                                                                                                    
  บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                             เอกสารแนบ 5 หน้า 9 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                                                                             เอกสารแนบ 5 หน้า 10 
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  บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
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