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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกจิ 

      

1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

   
  ปัจจบุนั บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ETE”) และบริษัทย่อย  
(“กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจพลังงานทดแทนจาก
พลงังานแสงอาทิตย์, รวมถึงธุรกิจจัดหาและจัดจ าหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย โดยลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจของกลุม่บริษัทสามารถแบง่ได้เป็น 4 กลุม่หลกั ได้แก่ 
 กลุ่มที่ 1  ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (Management Service หรือ “MS”) ประกอบด้วย งานบริหาร

จดัการบคุลากร (Manpower  Management หรือ “MM”) งานบริหารจดัการระบบงานธุรกิจ (Business 
Process Outsourcing หรือ“BPO”) และ งานบริหารจดัการรถเชา่พร้อมพนกังานขบัรถ (Car Rental 
Management หรือ “CM”) 

       กลุ่มที่ 2 ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (Engineering Service หรือ “EN”) ประกอบด้วย งานวิศวกรรม
ระบบไฟฟ้า(Electrical Power Engineering System หรือ “EE”) และ งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม 
(Telecommunication   Engineering System หรือ “TL”) 

      กลุ่มที่ 3  ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทติย์ (Solar Energy หรือ “SE”) 
      กลุ่มที่ 4  ธุรกิจจัดหาและจัดจ าหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย (Trading หรือ “TD”) 
  
 ปัจจบุนั บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนเทา่กบั 280.00 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน  560,000,000  
หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท โดยเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เม่ือ
วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์  2560 
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วิสัยทศัน์ พันธกจิ เป้าหมาย และกลยุทธ์การด าเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ประวัตคิวามเป็นมาที่ส าคัญของกลุ่มบริษัท    

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ETE”) ก่อตัง้โดยนายไรวินท์ 
เลขวรนันท์ ในปี 2540 ท่ีจังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยทุนจดทะเบียน 2.00 ล้านบาท เพ่ือประกอบธุรกิจหลัก
เก่ียวกับงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (Electrical Power Engineering System หรือ “EE”) ซึ่งได้แก่ การให้

พันธกิจ 

1. เพ่ิมช่องทางการด าเนินงาน กลุม่ธุรกิจหลกัของบริษัททัง้ธุรกิจบริการบริหารจดัการ , ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจพลงังาน
ทดแทน และมุง่เน้นขยายกลุม่ธุรกิจใหมท่ี่เก่ียวเน่ือง       

2. บริหารงานโดยใช้ทรัพยากรและต้นทนุอยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ ตลอดจนการเพ่ิม และขยายแหลง่เงินทนุในการจดัการธุรกิจหลกั และ
เพ่ือการขยายธุรกิจใหม ่

3. ให้บริการโดยเน้นคณุภาพ เพื่อสร้างความประทบัใจสงูสดุในการให้บริการแก่ลกูค้า 

4. พฒันาองค์กรและบคุลากร ด้วยระบบการบริหารจดัการภายในให้เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ โดยควบคมุกระบวนการ
ท างาน ด้วยตวัชีว้ดัผลงาน และพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

5. ประกอบธุรกิจภายใต้หลกัธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ มุง่มัน่สูก่ารเป็นหนึ่งในผู้น าด้านธุรกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และมุง่เน้นที่จะสร้างธุรกิจพลงังานทดแทน 
รวมถึงขยายธุรกิจอ่ืน ให้เติบโตอยา่งตอ่เน่ือง  โดยมีเป้าหมายการรักษาฐานลกูค้าเก่า ขยายกลุม่ลกูค้าใหม ่และควบคมุคณุภาพมาตรฐานการท างาน
ให้ได้รับคะแนนการประเมินความพงึพอใจจากลกูค้าเพิ่มขึน้ทกุปี  อีกทัง้กลุม่บริษัทยงัมุง่มัน่ในการด าเนินธุรกิจภายใต้การบริหารจดัการตามหลกัธรร
มาภิบาลที่โปร่งใส ยตุิธรรม และค านึงถึงผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ายตามที่พงึปฎิบตัิในฐานะเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี     

 

            วิสัยทศัน์ 

บริษัทฯ มุง่มัน่สูก่ารขยายธุรกิจ พฒันาองค์กร เพิ่มคณุภาพผลงานอยา่ง
ตอ่เน่ือง เพื่อสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า และรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ มีสว่นร่วมอยา่งสงูสดุ  
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ค าปรึกษา ส ารวจออกแบบ พร้อมจดัหาอุปกรณ์ และติดตัง้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า โดยเร่ิมต้นจากการรับงาน
ติดตัง้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสงูท่ีระดบัแรงดนั 22kV และ 33kV ให้กบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพืน้ท่ี
ภาคตะวันออกและภาคใต้ และติดตัง้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ตลอดจนระบบหม้อแปลงไฟฟ้าให้กลุ่ม
ผู้ประกอบการโรงงานอตุสาหกรรมและโรงแรมในพืน้ท่ีภาคใต้ จากนัน้ในปี 2543 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจสู่ธุรกิจ
งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม (Telecommunication Engineering System หรือ “TL”) โดยเร่ิมต้นจากการ
ให้บริการติดตัง้ระบบไฟฟ้าส าหรับหม้อแปลงของเสาส่งสญัญาณให้กบักลุ่มบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
(“AIS”) และกลุ่มบริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ (“TA Orange”) ซึ่งปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็นกลุ่มบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น 
(“TRUE”) และในช่วงเวลาเดียวกนั บริษัทฯ ก็ได้เร่ิมรับงานติดตัง้เสาสง่สญัญาณโทรคมนาคมด้วย ตอ่มาในปี 
2547 บริษัทฯ ได้เข้าสู่ธุรกิจบริหารจดัการบุคลากร (Manpower Management หรือ “MM”) โดยเร่ิมต้นจาก
การให้บริการจดัหาบุคลากรในต าแหน่งผู้ปฏิบตัิงานด้านระบบไฟฟ้า ท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยช่างควบคมุงานของ
ชา่งควบคมุงานประจ าการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ซึง่ได้รับความเช่ือถือจากลกูค้าเป็นอย่างดี  

ในปี 2550 บริษัทฯ ได้ขยายการด าเนินงานในธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร โดยผู้บริหารของ
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนก่อตัง้บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากดั (“ETEM”) เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจบริการ
บริหารจัดการบุคลากรซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเน่ือง และจดทะเบียนก่อตัง้บริษัท ไทย สปีดี -้ คาร์ 
จ ากัด(ภายหลังเปล่ียนช่ือเป็นบริษัท ไทย สปีดี  ้เมเนจเมนท์ จ ากัด(“TSDM”) และบริษัท ซีน 168 จ ากัด 
(“SYN”) ตามล าดบั) เพ่ือด าเนินธุรกิจบริการบริหารจดัการรถเช่าพร้อมพนักงานขบัรถ ด้วยทุนจดทะเบียน
บริษัทละ 1.00 ล้านบาท นอกจากนี ้ผู้บริหารของบริษัทฯ ยงัได้ก่อตัง้บริษัท อี.ที.อี. แฟคเตอร่ี จ ากดั ด้วยทนุจด
ทะเบียน 1.00 ล้านบาท เพ่ือน าเข้าและ จ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างไรก็ดี ภายหลงัจากการปรับโครงสร้าง
กลุ่มบริษัท ปัจจบุนั บริษัท อี.ที.อี. แฟคเตอร่ี จ ากดั ได้เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท วรนนัท์  โฮลดิง้ จ ากดั และเปล่ียน
วตัถปุระสงค์การประกอบธุรกิจหลกัเป็นด าเนินธุรกิจบริหารการลงทนุและเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัส่วน
ร้อยละ 34.82 ของทนุจดทะเบียนก่อนการเสนอขายหลกัทรัพย์  

ในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทฯ ได้เร่ิมประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (Business 
Process Outsourcing หรือ “BPO”) โดยเร่ิมจากงานอา่นมาตรประปาให้กบัการประปาสว่นภมูิภาค และได้รับ
การขึน้ทะเบียนเป็นตวัแทนจดหน่วยไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปี 2551 ตอ่มาในปี 2552 บริษัทฯ ได้
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ตามนโยบายของผู้บริหารท่ีมีเป้าหมายจะน าบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ลูกค้า และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้บริหารและ
พนกังานของบริษัทฯ และในปี 2552 นี ้บริษัทฯ ยงัได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นผู้ รับจ้างส าหรับงานปรับปรุงระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรับงานติดตัง้และปรับปรุงระบบ
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จ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นบัว่าเป็นโอกาสในการพฒันาเทคนิค และการให้บริการด้านการ
ตดิตัง้ระบบจ าหนา่ยไฟฟ้าเป็นต้นมา 

 ตอ่มาในปี 2553 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าให้ท างานปรับปรุงระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า 
ใต้ดิน และจากการพฒันาศกัยภาพในการให้บริการติดตัง้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษัทฯ 
สามารถให้บริการตดิตัง้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสงูท่ีระดบัแรงดนั 115kV ได้ในปี 2555  

นับตัง้แต่ก่อตัง้เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจทัง้ในส่วนของธุรกิจบริการบริหารจัดการ
บคุลากร (MM) และบริการบริหารจดัการระบบงานธุรกิจ (BPO) รวมทัง้ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า 
(EE) และวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม(TL) อย่างต่อเน่ือง ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการรองรับการเติบโตดงักล่าว ในปี 
2558 บริษัทฯ จงึได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัท โดยรวม ETEM และ TSDM(SYNในปัจจบุนั) 
เข้าเป็นบริษัทย่อย และเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็น 180.00 ล้านบาท  เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของ
บริษัทฯ โดยมีบริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั (เดมิช่ือบริษัท อี.ที.อี. แฟคเตอร่ี จ ากดั) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน
สดัสว่นร้อยละ 34.82 ของทนุจดทะเบียนก่อนการเสนอขายหลกัทรัพย์  

นอกจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการของธุรกิจเดิมให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้แล้ว กลุ่มบริษัทยงัได้มีการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งหวงัท่ีจะ
สร้างความเติบโตและความมัน่คงให้กับกลุ่มบริษัท ดงันัน้ ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ และ ETEM จึง
ก้าวเข้าสู่ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ โดยเข้าร่วมการคดัเลือกโดยวิธีจบัฉลากเพ่ือขอเป็น
ผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตร ของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน และได้รับการประกาศรายช่ือให้เป็น
ผู้สนบัสนนุในโครงการดงักล่าว ด้วยก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวมทัง้สิน้ 16.47 เมกะวตัต์ ซึ่งมีก าหนดวนัจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Scheduled Commercial Operation Date : SCOD) ภายในสิน้ปี 2559 ส่งผลให้ในปี 
2559 บริษัทฯ มีการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 40.00 ล้านบาท เป็น 140.00 ล้านบาท เพ่ือตดัหุ้นเพิ่มทุนท่ียงั
ไมไ่ด้จ าหนา่ยออกจากทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุอีก 140.00 ล้านบาท เป็น 
280.00 ล้านบาท โดยมีทุนช าระแล้วเท่ากับ 210.00 ล้านบาท เพ่ือรองรับธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ และเพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ในตลาดหลกัทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
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ต่อมาในปี 2560 บริษัทฯ เสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรก ( IPO) ในตลาด
หลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2560 หุ้นสามญัจ านวน 560,000,000 หุ้น  ด้วยทุนจด
ทะเบียน 280.00 ล้านบาท โดยมีทนุช าระแล้วเทา่กบั 280.00 ล้านบาท  

รวมทัง้เร่ิมจดทะเบียนก่อตัง้ 2 บริษัท คือ บริษัท  อีทีจี  เอนเนอร์จี จ ากดั เพ่ือรองรับในการขยายงาน
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าผลิตจากพลงังาน เซลล์แสงอาทิตย์ และการประกอบกิจการในธุรกิจด้านพลังงาน
อ่ืนๆ ด้วยทุนจดทะเบียน 50.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
100 บาท (ทุนช าระแล้ว 12,500,000 บาท) และบริษัท โกลว์  เทรดดิง้ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เพ่ือประกอบ
กิจการจดัหาและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ด้วยทุนจดทะเบียน 40.00 ล้านบาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 400,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท ( ทนุช าระแล้ว 10,000,000  บาท ) 

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ                         

ปี  เหตุการณ์ที่ส าคัญ 

ปี 2540 : เร่ิมจดทะเบียนก่อตัง้บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น 2.00 
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 20,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท โดยนายไรวินท์ 
เลขวรนันท์ เป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 60.00 เพ่ือด าเนินธุรกิจบริการงาน
วิศวกรรมระบบไฟฟ้า 

ปี 2542 : บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 3.00 ล้านบาท เป็น 5.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 50,000 หุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

ปี 2543 : บริษัทฯ ได้ขยายบริการงานวิศวกรรมไปยงัธุรกิจโทรคมนาคมโดยเร่ิมให้บริการติดตัง้ระบบไฟฟ้า
ส าหรับสถานีฐานโทรศพัท์เคลื่อนท่ีให้กับกลุ่มบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (“AIS”) และกลุ่ม
บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ (“TA Orange”) และในช่วงเวลาเดียวกนั บริษัทฯ ก็ได้เร่ิมรับงานติดตัง้เสาส่ง
สญัญาณโทรคมนาคม 

ปี 2545 : บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 2.00 ล้านบาท เป็น 7.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 70,000 หุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจและใช้ขยายธุรกิจ
บริการงานวิศวกรรม 

ปี 2547 : บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร โดยเร่ิมให้บริการบริหารจัดการ
บคุลากรเพ่ือปฏิบตัิงานระบบไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (“กฟภ.”) 
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ปี  เหตุการณ์ที่ส าคัญ 

ปี 2548 : บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 3.00 ล้านบาท เป็น 10.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 100,000 
หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

ปี 2549 : 
- บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 20.00 ล้านบาท เป็น 30.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญ 
300,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

- บริษัทฯ เพ่ิมทนุจดทะเบียนอีก 5.00 ล้านบาท เป็น 35.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 350,000 
หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

ปี 2550 : - บริษัทฯ ได้ขยายบริการไปยังธุรกิจบริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ โดยเร่ิมเข้าสู่ธุรกิจ
ให้บริการในกลุม่งานจดหน่วยไฟฟ้าและงานอา่นมาตรประปา  

- เร่ิมจดทะเบียนก่อตัง้บริษัท ไทย สปีดี ้คาร์ จ ากดั (“TSDC”) เมื่อวนัท่ี 19  มิถุนายน 2550 ด้วย
ทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 
100.00 บาท เพ่ือด าเนินธุรกิจบริการบริหารจดัการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ 

- เร่ิมจดทะเบียนก่อตัง้บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากดั (“ETEM”) เมื่อวนัท่ี 12 ตลุาคม 2550 ด้วย
ทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 
100.00 บาท เพ่ือด าเนินธุรกิจบริการบริหารจดัการบคุลากร 

ปี 2551 : - บริษัทฯ เพ่ิมทนุจดทะเบียนอีก 10.00 ล้านบาท เป็น 45.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 450,000 
หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ  

- บริษัทฯ ได้ตัง้ส านกังานสาขากรุงเทพมหานครท่ีเขตวงัทองหลาง จังหวดักรุงเทพมหานคร เพ่ือ
รองรับการขยายงานในกลุม่ธุรกิจบริการบริหารจดัการบคุลากรและระบบงานธุรกิจ 

- บริษัทฯ เร่ิมให้บริการงานอา่นมาตรประปาของการประปาสว่นภมูิภาค และได้รับการขึน้ทะเบียน
เป็นตวัแทนงานจดหน่วยไฟฟ้าจากการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) 

ปี 2552 : - บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนเพ่ือแปรสภาพจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และ
เปลี่ยนแปลงช่ือเป็น บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

- บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 56.00 ล้านบาท เป็น 101.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญ 
1,010,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธรุกิจ  

- บริษัทฯ ได้ขึน้ทะเบียนเป็นผู้ รับจ้างกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือรับงานปรับปรุงระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าให้กบัหน่วยงานท่ีวา่จ้างการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
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ปี  เหตุการณ์ที่ส าคัญ 

ปี 2553 : บริษัทฯ ได้ขยายการบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าใต้ดิน โดยได้รับงานโครงการปรับปรุงระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณถนนหน้าเมือง จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี 

ปี 2554 : บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ISO9001 : 2008 โดย SGS (Thailand) และ SGS (International) ด้าน
ระบบบริหารจดัการคณุภาพผลิตภณัฑ์และบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคม 
รวมถงึบริการบริหารจดัการบคุลากรและระบบงานธุรกิจ 

ปี 2555 : บริษัทฯ ได้ขยายงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า โดยเร่ิมให้บริการติดตัง้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 
115kv 

ปี 2556 : - บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 30.00 ล้านบาท เป็น 131.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญ 
1,310,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ  

- ETEM เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 9.00 ล้านบาท เป็น 10.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 100,000 
หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

ปี 2557 : - ETEM เพ่ิมทนุจดทะเบียนอีก 12.00 ล้านบาท เป็น 22.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 220,000 
หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

- TSDC เพ่ิมทนุจดทะเบียนอีก 5.00 ล้านบาท เป็น 6.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 60,000 หุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ  

ปี 2558 : - บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนจ านวน 7.00 ล้านบาท เป็น 124.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญ 
1,240,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพ่ือตดัหุ้นเพ่ิมทุนท่ียงัไม่ได้จ าหน่ายออกจาก
ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

- บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 11.00 ล้านบาท เป็น 135.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญ 
1,350,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

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

- บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ (Par Value) จากหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 
บาท ส่งผลให้บริษัทมีหุ้นสามัญจ านวน 540,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ใน
เดือนมิถนุายน 2558 และ ด าเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทโดยบริษัทฯ ซือ้หุ้น
ของ TSDM ท่ีมีทุนจดทะเบียนและช าระแล้วจ านวน 6.00 ล้านบาท ในอตัราส่วนร้อยละ 99.00 
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ของทุนจดทะเบียน และซือ้หุ้นของ ETEM ท่ีมีทุนจดทะเบียนและช าระแล้วจ านวน 22.00 ล้าน
บาท ในอัตราส่วนร้อยละ 99.00 ของทุนจดทะเบียน จากผู้ ถือหุ้ นและผู้ บริหารเดิมของทัง้ 2 
บริษัท ส่งผลให้บริษัททัง้สองแห่งดงักล่าวมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยเป็นการรวม
ธุรกิจภายใต้อ านาจควบคุมเดียวกัน (Business Combination Under Common Control) เพ่ือ
ปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัท ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

- ETEM เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 8.00 ล้านบาท เป็น 30.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 300,000 
หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ ส่งผลให้
บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.27 

- TSDM เพ่ิมทนุจดทะเบียนอีก 24.00 ล้านบาท เป็น 30.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 300,000 
หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ ส่งผลให้
บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.80 

- นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ (“นายไรวินท์”) เปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นในบริษัทฯ จากเดิมถือครอง
ในฐานะบคุคลในสดัสว่นร้อยละ 91.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วของบริษัทฯ เหลือ  ร้อย
ละ 52.49 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้วของบริษัท โดยให้ บริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั (ซึง่
เป็นบริษัทของนายไรวินท์) ถือครองในสดัส่วนร้อยละ 34.82 และนางงา เลทิน้ (มารดาของนาย
ไรวินท์ และปัจจุบนัได้เปลี่ยนนามสกุลเป็น นางงา เลขวรนนัท์) ในสดัส่วนร้อยละ 3.70 ของทุน
จดทะเบียนและช าระแล้วของบริษัทฯ  

- บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 45.00 ล้านบาท เป็น 180.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญ 
720,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

- นายไรวินท์ได้ลดสัดส่วนการถือครองหุ้ นในบริษัทฯ ลง จากเดิมถือครองร้อยละ 52.49 ของ
จ านวนหุ้ นท่ีจดทะเบียนและช าระแล้วของบริษัทฯ เหลือร้อยละ 35.44 ของจ านวนหุ้ นท่ีจด
ทะเบียนและช าระแล้วของบริษัทฯ โดยขายหุ้นให้แก่บุคคลภายนอกและผู้บริหารรวมทัง้สิน้ 12 
คน ท่ีราคา 1.20 บาทต่อหุ้น ซึง่เป็นราคาท่ีสงูกว่าราคาท่ีผู้ประเมินอิสระประเมินไว้ ณ ช่วงเวลา
ดงักลา่ว อย่างไรก็ตาม อ านาจการควบคมุบริษัทฯ ไมไ่ด้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั เน่ืองจาก 
นายไรวินท์ และ บริษัทวรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั บริษัทของนายไรวินท์ ยงัคงถือครองหุ้นของบริษัทฯ 
รวมกนัเท่ากบัร้อยละ 70.26 ของจ านวนหุ้นท่ีจดทะเบียนและช าระแล้วของบริษัทฯ 

- บริษัทฯ และ ETEM เข้าร่วมการคัดเลือกโดยวิธีจับฉลากเพ่ือขอเป็นผู้สนับสนุนโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาค
การเกษตร ของคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) 
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ปี 2559 : - บริษัทฯ ไ ด้ ย้ายท่ีตัง้ส านักงานสาขากรุงเทพมหานคร จากเขต วังทองหลาง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร มาอยู่ท่ี เลขท่ี 88 ซอยโยธินพฒันา เขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร เพ่ือ
รองรับการเติบโตของธุรกิจ  

- ณ วันท่ี 21 เมษายน 2559 คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานได้ด าเนินการจับสลาก และ
ประกาศผลเอกชนท่ีได้รับสิทธ์ิเป็นผู้สนบัสนนุโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 
แบบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างเป็นทางการใน
วนัท่ี 26 เมษายน 2559  ซึ่งบริษัทฯ และ ETEM ได้รับการประกาศรายช่ือให้เป็นผู้สนบัสนุนใน
โครงการดงักลา่ว ในก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวมทัง้สิน้ 16.47 เมกะวตัต์ สง่ผลให้บริษัทฯ และ ETEM 
เร่ิมเข้าสูธุ่รกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ 

- ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 ท่ีจัดขึน้เมื่อวนัท่ี 17 มิถุนายน 2559 มีมติอนุมตัิการลด
ทุนจดทะเบียนจ านวน 40.00 ล้านบาท เป็น 140.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 560,000,000 
หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือตดัหุ้นเพ่ิมทนุท่ียงัไม่ได้จ าหน่ายออกจากทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ และด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนอีก 140.00 ล้านบาท เป็น 280.00 ล้านบาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,120,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ดงักลา่วแบ่งเป็นเพ่ือเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม 280,000,000 หุ้น และเพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) จ านวน 280,000,000 หุ้น และ ท่ีประชมุวิสามญัผู้
ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 ยงัได้มีมติเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ (Par Value) จากหุ้นละ 0.25 บาท 
เป็นหุ้นละ 0.50 บาท สง่ผลให้บริษัทฯ มีหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้ 560,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้
หุ้ นละ 0.50 บาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญของผู้ ถือหุ้นเดิมจ านวน 420,000,000 หุ้น และหุ้นสามญั
เพ่ิมทนุท่ีจะเสนอขายตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) จ านวน 140,000,000 หุ้น 

- ณ วันท่ี 1 กันยายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี  6/2559 มีมติให้เพ่ิมทุนจด
ทะเบียนใน ETEM จาก 30.00 ล้านบาท เป็น 80.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 800,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ และมีมติให้ 
ETEM ซือ้หุ้นของบริษัท อีทีอี กรีน เอนเนอร์จี จ ากดั (“ETEG”) จากผู้ ถือหุ้นเดิม ซึง่เป็นผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ท่ีราคา 23.71 บาทต่อหุ้น ซึง่เท่ากบัมลูค่าทางบญัชีตอ่หุ้นของบริษัทดงักลา่ว ณ 30 
สิงหาคม 2559 ตามงบการเงินภายในของ ETEG (ราคาพาร์ 100.00 บาทตอ่หุ้น) สง่ผลให้ ETEG 
มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพ่ือเตรียมรองรับการขยายธุรกิจพลงังานทดแทนของกลุ่ม
บริษัท อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 28 กนัยายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7/2559 มี
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มติให้ ETEM ยกเลิกการเข้าลงทุนใน ETEG และให้ใช้ ETEM เป็นบริษัทท่ีรองรับการขยายธุรกิจ
พลงังานทดแทนของกลุม่บริษัทแทน 

- ETEM ได้ด าเนินการเรียกช าระทุนจดทะเบียนเป็นจ านวน 37.50 ล้านบาท จากเดิม 30.00 ล้าน
บาท ส่งผลให้ ณ 31 ธันวาคม 2559 ETEM มีทุนจดทะเบียนช าระแล้วเท่ากับ 67.50 ล้านบาท 
จากทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 80.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 800,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
100.00 บาท 

ปี 2560  - บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ 
ไอ (MAI) เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2560 หุ้นสามญัจ านวน 560,000,000 หุ้น ด้วยทนุจดทะเบียน 
280.00 ล้านบาท โดยมีทนุช าระแล้วเท่ากบั 280.00 ล้านบาท 

- เร่ิมจดทะเบียนก่อตัง้บริษัท คือ บริษัท  อีทีจี  เอนเนอร์จี จ ากดั (“ETG”) เมื่อวนัท่ี 4 พฤษภาคม 
2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 50.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 500,000 หุ้น มลูค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพ่ือรองรับในการขยายงานโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าผลิตจากพลงังาน 
เซลล์แสงอาทิตย์ และการประกอบกิจการในธุรกิจด้านพลงังานอื่น ๆ  

- เร่ิมจดทะเบียนก่อตัง้บริษัท โกลว์  เทรดดิง้ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั (“GTS”) เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 
2560  ด้วยทนุจดทะเบียน 40.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 400,000 หุ้น มลูคา่ท่ี
ตราไว้หุ้ นละ 100 บาท เพ่ือประกอบกิจการจัดหาและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความ
ปลอดภยั 

ปี 2561             เมื่อวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์ จ ากัด ได้เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ซีน 
168 จ ากดั  ตามมตท่ีิประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี1/2561 ได้มีมติอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท 
และ อนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์  เพ่ือประกอบธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจ
บริการบริหารจดัการ โดยยงัคงธุรกิจบริการบริหารจดัการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถเช่นเดิม  ทัง้นี ้
ได้จดทะเบียนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดงักล่าว ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อ
วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2561 
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   ปัจจบุนั บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ETE”) และบริษัทย่อย  
(“กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจพลงังานทดแทนจาก
พลงังานแสงอาทิตย์ , รวมถึงธุรกิจจดัหาและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์ความปลอดภยั โดยลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจของกลุม่บริษัทสามารถแบง่ได้เป็น 4 กลุม่หลกั ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (Management Service หรือ “MS”)  
ประกอบด้วย งานบริหารจดัการบคุลากร (Manpower Management หรือ “MM”) และงานบริหาร 
จดัการระบบงานธุรกิจ (Business Process Outsourcing หรือ “BPO”)  
กลุ่มที่ 2 ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (Engineering Service หรือ “EN”)  

ประกอบด้วย งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (Electrical Power Engineering System หรือ “EE”) และ
งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม (Telecommunication Engineering System หรือ “TL”)  

กลุ่มที่ 3 ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทติย์ (Solar Energy หรือ “SE”) 

กลุ่มที่ 4 ธุรกิจจัดหา และจัดจ าหน่ายสินค้าอุปกรณ์ความปลอดภัย (Trading หรือ “TD”) 

โครงสร้างรายได้จ าแนกตามประเภทของการด าเนินธุรกิจในปี 2559 ถึงปี 2561 
มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการด าเนินธุรกิจ กลุม่บริษัท มีความได้เปรียบทางธุรกิจท่ีช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
ดงันี ้

2.ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
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1. การด าเนินธุรกิจที่หลากหลาย : กลุม่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจบริการบริหารจดัการ ธุรกิจบริการงาน
วิศวกรรม ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงธุรกิจจัดหา และจัดจ าหน่าย
อปุกรณ์ความปลอดภยั นอกจากนี ้กลุม่บริษัทยงัมีโอกาสท่ีจะขยายงานในสว่นของธุรกิจท่ีมีความ
เก่ียวเน่ืองกนั สง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ   สามารถลดความเส่ียงจากการพึง่พิงธุรกิจใดธุรกิจหนึง่ได้  

2. ผู้บริหาร และทีมงานท่ีมีประสบการณ์รวมถึงมีความรู้ท่ีหลากหลาย สามารถต่อยอดธุรกิจ
จากธุรกิจเดิมได้ ท าให้ได้รับความเช่ือถือทัง้จากภาครัฐ และเอกชน  : กลุ่มบริษัทฯ มี
ผู้ บริหาร รวมถึงทีมงานท่ีมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมท่ีกลุ่มบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอยู่เป็น
เวลานาน สง่ผลให้กลุม่บริษัทสามารถท างานบรรลเุปา้หมายท่ีลกูค้าต้องการได้ ด้วยเหตนีุเ้องกลุ่ม
บริษัทจึงเป็นท่ียอมรับจากลูกค้าอย่างกว้างขวาง จนได้รับมอบหมายให้ท างานหลายๆ โครงการ
อยา่งตอ่เน่ือง 

3. โอกาสในการเพิ่มช่องทางการรับงาน : ด้วยกลุ่มบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจท่ีมีความหลากหลาย 
รวมถึงผู้บริหารและทีมงานมีประสบการณ์กับธุรกิจท่ีด าเนินการเฉพาะทาง ท าให้กลุ่มบริษัทฯ มี
โอกาสในการรับงานท่ีเก่ียวเน่ืองกบังานเดิมได้มากขึน้ อีกทัง้จากประสบการณ์และผลงานท่ีได้รับ
ความไว้วางใจทัง้จากหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน สง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ สามารถขยายงาน 
ได้อยา่งตอ่เน่ือง รวมถึงยงัได้รับอนญุาตให้ขึน้ทะเบียนเป็นคูค้่ากบัอีกหลายๆหน่วยงาน ทัง้ภาครัฐ
และเอกชน ซึง่สง่ผลตอ่โอกาสการรับงานในอนาคตของกลุม่บริษัทฯคอ่นข้างมาก  

4. ความพร้อมในด้านเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ  : หลังจากบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนต่อ

ประชาชนครัง้แรกจ านวน 560,000,000 หุ้ น ด้วยทุนจดทะเบียน 280.00 ล้านบาท ท าให้กลุ่ม

บริษัทฯ มีเงินทนุหมนุเวียนจากการเพิ่มทนุ ซึ่งสามารถเพิ่มศกัยภาพในการขยายการลงทุนทัง้ใน

ธุรกิจเดมิและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองได้มากขึน้ 

 
ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ 

❖ ธุรกจิบริการบริหารจัดการ (Management Service หรือ “MS”) 

 ธุรกิจบริการบริหารจดัการ (MS) ของกลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ 
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากัด (“ETEM”) สามารถจ าแนกได้เป็น 2 รูปแบบการให้บริการ ได้แก่ 1) การ
บริหารจดัการบุคลากร (MM) และ 2)การบริหารจดัการระบบงานธุรกิจ (BPO) ภายใต้การบริหารจดัการ
ของทีมงานอย่างมืออาชีพของบริษัทฯ และการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO9001 : 2015 ในการ
ด าเนินการประสานงานดแูลพนกังานให้กบัลูกค้าอย่างใกล้ชิดตลอดอายสุญัญา ทัง้นีร้ายได้หลกัของกลุ่ม
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บริษัทฯ มาจากธุรกิจการให้บริการบริหารจดัการบุคลากร (MM) ซึ่งในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีสดัส่วนรายได้
ของการบริหารจดัการบุคลากร (MM) และการบริหารจดัการระบบงานธุรกิจ (BPO) ในสดัส่วนประมาณ
ร้อยละ 43.03 และร้อยละ 2.93 ของรายได้รวม ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดของการให้บริการในแต่ละ
รูปแบบดงันี ้
 

 

 

 

 
 

 

1) การบริหารจัดการบุคลากร (Manpower Management หรือ “MM”) 

กลุ่มบริษัท ยงัคงให้บริการบริหารจดัการบุคลากรลูกค้าแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการให้บริการ
บริหารจดัการบุคลากรส าหรับกลุ่มต าแหน่งงานท่ีลกูค้าไม่ได้ก าหนดให้มีทกัษะเฉพาะทางเป็นหลกั ได้แก่ 
พนกังานธุรการ  พนกังานขบัรถ พนกังานชา่งทัว่ไป และพนกังานทัว่ไป รวมถึงต าแหนง่งานท่ีลกูค้าบางราย
ก าหนดให้มีทกัษะเฉพาะทาง ตลอดจนการจดัหาพนกังานทดแทน ทัง้นีเ้พ่ือสร้างความคล่องตวัและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการของลกูค้าเอง  

 

ลักษณะการให้บริการของกลุ่มบริษัท 
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กลุ่มบริษัทเป็นผู้ ให้บริการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ให้กับลูกค้า เพ่ือให้บริการ
บริหารจดัการกลุ่มพนักงานตามท่ีลูกค้าก าหนด โดยกลุ่มบริษัท จะเข้าไปท าหน้าท่ีให้บริการเสมือนเป็น
แผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resource Department) ส าหรับกลุ่มพนักงานในส่วนงานท่ีได้รับ
มอบหมายให้บริหารจัดการ โดยกลุ่มบริษัท มีหน้าท่ีบริหารจัดการให้ลูกค้ามีพนักงานพร้อมปฏิบตัิงาน
ตามท่ีก าหนด ทัง้ตามจ านวนและคุณสมบตัิท่ีตกลงกันในสัญญาภายใต้งบประมาณท่ีก าหนด ซึ่งกลุ่ม
บริษัทฯ สามารถให้บริการได้ตัง้แตข่ัน้ตอนการสรรหาและทดสอบพนกังาน เพ่ือให้ได้พนกังานท่ีมีคณุสมบตัิ
ตามท่ีลูกค้าก าหนด ตัง้แต่ระดบัพนกังานปฏิบตัิงานไปจนถึงระดบัผู้จัดการ หรือรับโอนพนกังานเดิมจาก
ลกูค้าเพ่ือบริหารจดัการตอ่ภายใต้การบริหารจดัการของกลุม่บริษัทรวมถึงการจดัเตรียมพนกังานส ารองใน
ระดบัปฏิบตัิงานทัว่ไป และจดัส่งพนกังานดงักล่าวเข้าท างานแทนพนกังานท่ีมีการขาดงาน ลางาน หรือ
ลาออก โดยมีการจดัทีมผู้ประสานงานคอยดแูลการท างานของพนกังานดงักลา่วตลอดอายสุญัญา เพ่ือให้
มัน่ใจได้ว่าการด าเนินงานของลูกค้าจะไม่หยุดชะงักเน่ืองจากการขาดแคลนพนกังาน รวมถึงการบริหาร
จดัการด้านการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการให้กับพนักงานตามท่ีกฎหมายแรงงานและตามสัญญาท่ี
ลกูค้าก าหนด 

ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัท ให้บริการบริหารจดัการบุคลากรแก่ลกูค้าทัง้ภาครัฐและเอกชน 
โดยมีพนกังานท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจดัการของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึน้มากกว่าปี 2560 ซึ่งมีจ านวนพนกังาน
กวา่ 6,000 คนตอ่ปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตลอดระยะเวลากว่า 13 ปี ท่ีกลุ่มบริษัทให้บริการบริหารจดัการบคุลากรนัน้ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการ
ปรับปรุงและพฒันาคณุภาพการให้บริการอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ระดบัคะแนนความพึงพอใจท่ีได้รับการ
ประเมินจากลูกค้าผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นประจ าทกุปี กลุ่มบริษัทจึงได้รับความไว้วางใจทัง้จากกลุ่ม
ลูกค้าเดิมท่ีมีการใช้บริการ และสามารถขยายการให้บริการไปยงักลุ่มลูกค้าใหม่ได้เพิ่มขึน้  ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงความตระหนกัตอ่คณุภาพการให้บริการ และการเข้าถึงความต้องการของลกูค้า ตลอดจนการพฒันา
ทีมงานให้เป็นผู้ เช่ียวชาญงานด้านบริหารบุคลากร เพ่ือให้สามารถบริการลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 โดยลกูค้าท่ีใช้บริการในลกัษณะนีส้่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 78 ของรายได้จากธุรกิจบริการบริหารจัดการ หรือเท่ากับร้อยละ 36.00 ของรายได้รวมของกลุ่ม
บริษัทในปี 2561  ซึ่งหลายปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงองค์กร
ภาคเอกชนได้มีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยการจ้างเหมา
หน่วยงานภายนอก (Outsource) เพ่ือด าเนินการแทนในส่วนท่ีไม่ใช่หน้าท่ีหลกัของหน่วยงานเพิ่มขึน้อีก
ด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ธุรกิจบริการบริหารจดัการระบบงานธุรกิจ (“Business Process Outsourcing” หรือ “BPO”) เป็น
การขยายขอบเขตการให้บริการมาจากธุรกิจบริการบริหารจดัการบุคลากร (Manpower Management) สู่
การเป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารจดัการงานทัง้ระบบ  

ปัจจบุนั กลุ่มบริษัทได้มุ่งเน้นการให้บริการเก่ียวกบัระบบงานธุรกิจในด้านการบริหารจดัการข้อมลู 
ทัง้งานบริหารจัดการงานข้อมูลจดหน่วย-อ่านมาตร (Meter Reading Systems) และงานบนัทึกข้อมูล 
(Data Entry Service) โดยกลุ่มบริษัทด าเนินการตัง้แต่การส ารวจและรวบรวมข้อมูล , การจัดการด้าน
ระบบซอฟท์แวร์ (Software) และฮาร์ดแวร์ (Hardware), การบริหารจัดการพนักงาน ตัง้แต่การสรรหา 
คดัเลือก การฝึกอบรม และการจ่ายคา่ตอบแทนและสวสัดิการ ตามท่ีกฏหมายแรงงาน และตามท่ีสญัญา
ก าหนด, การวางแผนควบคมุตรวจสอบและการบริหารจดัการขัน้ตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพ , การ
สรุปข้อมูลและการจดัท ารายงานให้ลูกค้า โดยตลอดอายุสญัญามีทีมงานของกลุ่มบริษัทท าหน้าท่ีเป็นผู้
ประสานงานและดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือและ
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แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระหว่างการปฏิบตัิงาน รวมถึงควบคมุการใช้จ่ายของงบประมาณต่างๆ ให้เป็นไป
ตามท่ีลกูค้าก าหนด 

ส าหรับลกัษณะงานในปัจจบุนัท่ีกลุม่บริษัทให้บริการ ได้แก่ การบริหารจดัการจดหน่วยไฟฟ้า, การ
บริหารจดัการงานอา่นมาตรประปา รวมถึงให้บริการด้านการรับบนัทึกข้อมลูทกุรูปแบบทัง้แบบรายการและ
รายเดือน หรือตามรูปแบบท่ีลูกค้าก าหนด เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะต้องด าเนินการจัดหาอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสงูส าหรับการบริหารจดัการข้อมลู ตลอดจนจดั
อบรมพนกังานให้มีความรู้ ความเข้าใจในงาน เพ่ือให้พนกังานของกลุ่มบริษัทสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ี
ลกูค้าก าหนด โดยลกูค้าสว่นใหญ่ของกลุม่ธุรกิจนี ้ ได้แก่ การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค, การไฟฟ้านครหลวง, และ
การประปาสว่นภมูิภาค เป็นต้น 

 

ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเอาท์ซอร์ส (Outsource) 
ตลาดแรงงานไทย ยุค 4.0 เราทุกคนต่างทราบกันดีว่าประเทศไทย ก าลงัก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล

ตามกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมเศรษฐกิจโลก ด้วยการขับเคล่ือนจากภาครัฐท่ีได้มีนโยบายเพ่ือ
เปล่ียนเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการท างาน
ของก าลงัแรงงานท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทลัและการส่ือสารเป็นปัจจยัในการผลิต อตุสาหกรรมมีการปรับตวัด้วย
การน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึน้ท าให้ตลาดแรงงานได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนผา่นของดิจิทลั 
(Digital Transformation) รูปแบบการจ้างงานท่ีเปล่ียนไป องค์กรต่างๆ จ้างงานในลักษณะ Outsource 
หรือจ้างเหมางานมากขึน้ กระบวนการคดัสรรพนกังานจะมีความเข้มข้นมากยิ่ งขึน้ รูปแบบการท างานของ
คนรุ่นใหม่ท่ีสนใจท างานระยะสัน้ (Gig Worker) และการเกิดอาชีพใหม่ๆ เน่ืองจากเทคโนโลยีได้ถูก
น ามาใช้ และเข้ามามีบทบาทต่อภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นระบบแมคคาทรอนิกส์หุ่นยนต์ 
อุตสาหกรรมระบบออโตโมชั่นคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ (AI) ท่ีเร่ิมถูกน ามาใช้ทดแทน “แรงงานคน” อย่าง
แพร่หลายมากขึน้ ทัง้ในภาคการผลิต ภาคบริการ หรือแม้แตภ่าคเกษตร ดงันัน้ ทิศทางของตลาดแรงงาน
ในยคุ 4.0 ต้องการคนท่ีมีทกัษะหลายด้าน (Multitasking) ทัง้ในสว่นของทกัษะด้านความรู้ ความเช่ียวชาญ
ในอาชีพ (Hard Skill) และทกัษะด้านอารมณ์ (Soft Skill) ได้แก่ การคดิเชิงวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การมี
มนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี ซึง่ถือวา่ส าคญัมากตอ่ชีวิตการท างานและเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน  

ภายใต้ยุทธศาสตร์ การขบัเคล่ือนประเทศสู่ยุค “Thailand 4.0” รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายดิจิทลั
เพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมในการขบัเคล่ือนเข้าสู่ความเป็นดิจิทลั ท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศใน
ทกุๆ ด้าน โดยเฉพาะการเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทนุมนษุย์ ให้มีคณุภาพ เป็นการสร้างความเข้นข้น
ทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัอย่างหนึ่ง ทัง้นี ้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะเป็นปัจจัยส าคญัท่ีจะท าให้บรรลุ
เปา้หมายของรัฐบาล เพราะเราคงปฎิเสธไม่ได้ว่า “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นพลงัหลกัท่ีขบัเคล่ือนภาคธุรกิจ
อตุสาหกรรม โดยการก าหนดทิศทางการพฒันาทนุมนษุย์และทกัษะอาชีพ ของก าลงัแรงงานให้มีคณุภาพ
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สูงขึน้ เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจไทย จากเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วย
นวตักรรม 

ที่มา : หนงัสือ ร้อยเร่ืองเลา่เข้าถึงแรงงาน กระทรวงแรงงาน พฤศจิกายน 2561 

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบนัองค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชนส่วนใหญ่ในประเทศไทย ให้ความส าคญัและ
ตระหนักกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็วทัง้ทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือ
ปรับเปล่ียนการให้บริการให้เกิดความพอใจสูงสุดกับลูกค้า หรือผู้ ให้บริการ จึงหนัไปทุ่มเทกับการบริหาร
จดัการและวางแผนยุทธ์ศาสตร์ของธุรกิจหลกัขององค์กร ซึ่งจากการปรับตวัขององค์กรต่างๆ ให้ส่งผลให้
ธุรกิจเอาท์ซอร์ส (Outsource) ได้รับประโยชน์จากการปรับตัวดงักล่าว โดยตดัส่วนงานท่ีไม่ได้มีความ
เช่ียวชาญ แล้วใช้เวลาทัง้หมดสร้างมลูคา่เพิ่มทางธุรกิจ ทุ่มเทเวลา และความคิดทัง้หมดกบัธุรกิจหลกัของ
องค์กร 

จากข้อมูลดงักล่าว ส่งผลให้หลายองค์กรหันมาใช้บริการของกลุ่มบริษัทมากขึน้ ซึ่งจากการใช้
บริการจะชว่ยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและความต้องการใช้แรงงานเร่งดว่นในระยะเวลาจ ากดั 

นอกจากภาคเอกชนท่ีให้ความส าคัญกับการใช้บริการ Outsource แล้ว ภาครัฐเองก็ให้
ความส าคญักบัการใช้บริการ Outsource เพิ่มมากขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในทกุปีเชน่กนั โดยจะเห็นได้จากข้อมลู
งบประมาณประจ าปี 2559 – 2562 พบว่า ในแตล่ะปีภาครัฐมีนโยบายใช้งบประมาณในการลงทนุของแต่
ละหน่วยงาน เพ่ือเป็นการกระตุ้ นเศรษฐกิจ โดยงบประมาณส าหรับจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก 
(Outsource) นัน้นับเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณประจ าปีโดยจะอยู่ภายใต้งบประมาณส าหรับการ
ด าเนินงานของแตล่ะหนว่ยงาน  
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ประเภทธุรกิจเอาท์ซอร์ส  

ปัจจุบนัธุรกิจเอาท์ซอร์ส (Outsource) มีการให้บริการท่ีหลากหลายเพิ่มมากขึน้เม่ือเทียบกับใน
อดีต โดยมีบริการตัง้แตก่ระบวนการผลิต (Operations) กระบวนการขนสง่ (Supply Chain Management
)กระบวนการงานสนบัสนนุภายในองค์กร (Business Administration) จนถึงกระบวนการด้านการตลาด
และการบริการลกูค้ารวมถึงการบริการหลงัการขาย (Sales, Marketing, and Customer Care) ซึ่งแตล่ะ
บริการก็จะมีช่ือเรียกแตกต่างกันออกไป ยกตวัอย่างเช่น Marketing Chain Management Services, 
Contact Center Services, Support Desk Services, Global IT Services, Software Development 
Services, System Integration Services เป็นต้น ซึ่งส่วนงานท่ีองค์กรมักจะนิยมใช้บริการ 
เอาท์ซอร์ส (Outsource) กันในปัจจุบนั ได้แก่ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการตลาด และด้าน
ทรัพยากรบคุคล  

ส าหรับลกัษณะงานและลกัษณะการให้บริการของธุรกิจเอาท์ซอร์ส (Outsource) ในประเทศไทยมี
ดงันี ้

 ส าหรับการให้บริการเอาท์ซอร์ส (Outsource) ของประเทศไทยในปัจจบุนันัน้ มีทัง้ลกัษณะของการ
ให้บริการเฉพาะด้านบคุลากร (MM), การให้บริการด้านกระบวนการท างาน (BPO) และการให้บริการด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ประกอบธุรกิจเอาท์ซอร์ส (Outsource) แตล่ะรายสามารถให้บริการได้
ครอบคลุมในหลายบริการซึ่งขึน้อยู่กับความพร้อมและศกัยภาพของผู้ประกอบการแต่ละราย ส าหรับการ
ให้บริการของกลุม่บริษัทในปัจจบุนั สามารถให้บริการเอาท์ซอร์สด้านกระบวนการท างาน 



 
บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)   สว่นที่ 1 หน้า 19 

 

 (Business Process Outsourcing) และด้านบคุลากร (Manpower) ในกลุ่มงานสนบัสนนุภายในองค์กร 
(Business Administration) และกลุ่มงานการตลาดและการบริการลูกค้า (Marketing and Customer 
Services)   

การแข่งขันในอุตสาหกรรม 

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 

ผู้บริหารของบริษัทประเมินวา่ ผู้ประกอบการในรอบปี 2561 ยงัไมเ่ปล่ียนแปลงไปจากปีก่อน 
มากนกั เน่ืองจากมีข้อจ ากัดในการเข้าสู่ธุรกิจ เช่น จ าเป็นจะต้องมีประสบการณ์และผลการด าเนินงานท่ี
ผา่นมาเป็นตวัอ้างอิงการท างาน  สามารถจ าแนกขนาดของผู้ประกอบการได้ 2 กลุม่ ได้แก่ 

1.1 ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินว่า ในอตุสาหกรรมกลุ่มธุรกิจบริการบริหารจดัการบคุลากร (MM) 
และธุรกิจบริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) ท่ีมุ่งเน้นลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยนัน้มีผู้ ให้บริการประมาณ 20 – 30 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ ให้บริการรายใหญ่
ประมาณ 10 ราย ท่ีสามารถให้บริการจดัหาบคุลากรท่ีหลากหลายกลุม่อาชีพ และสามารถให้บริการบริหาร
จดัการระบบงานธุรกิจ (BPO) แก่ลกูค้า ซึ่งกลุ่มผู้ ให้บริการดงักล่าวมกัมีความสามารถในการจดัหาแหล่ง
เงินทุนและมีคณุสมบตัิตามท่ีผู้ ว่าจ้างก าหนดไว้ เช่น ผ่านการรับรองคณุภาพตามมาตรฐาน ISO เป็นต้น 
ซึง่กลุม่บริษัทก็จดัอยูใ่นประเภทผู้ให้บริการรายใหญ่ของอตุสาหกรรมนีด้้วย 

1.2 ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 

 ส าหรับผู้ ให้บริการขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งมีจ านวนประมาณ 10 รายนัน้ จะมีการให้บริการ
บริหารจดัการบคุลากร (MM) ท่ีหลากหลายกลุม่อาชีพ และบางรายมีการให้บริการบริหารจดัการระบบงาน
ธุรกิจ (BPO) เช่นเดียวกับผู้ ประกอบการรายใหญ่ แต่จะมีขอบเขตความหลากหลายของกลุ่มอาชีพท่ี
ให้บริการน้อยกวา่ และมีข้อจ ากดัด้านการเข้าถึงแหลง่เงินทนุมากกวา่ผู้ให้บริการรายใหญ่ ในสว่นของ 
ผู้ ให้บริการขนาดเล็กนัน้ ผู้ประกอบการกลุ่มนีจ้ะมีการบริการบริหารจดัการบคุลากร (MM) เฉพาะสายงาน
ท่ีตนเองมีความช านาญ และสามารถรับงานได้เฉพาะโครงการท่ีมีการลงทุนไม่สูงมากนกั โดยผู้บริหาร
ประเมินแล้ววา่ไมใ่ชคู่แ่ขง่ท่ีส าคญัของกลุม่บริษัท 
 
ภาวะการแข่งขัน 

ภาวะการแข่งขนัของกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในอดีต มีการแข่งขนัใน
ด้านราคาเป็นหลกั เน่ืองจากในอดีตการประมลูงานของกลุ่มลกูค้าดงักล่าว จะต้องผ่านการสอบราคาหรือ
การประกวดราคา ตามระเบียบการจดัซือ้จดัจ้างของแตล่ะหน่วยงาน  
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  นบัจากท่ีการประกาศใช้พระราชบญัญัต ิการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560   
การใช้ระบบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ขึน้มาเพ่ือแทนท่ีระบบการสอบราคาและการ
เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ซึ่งได้มีการก าหนดให้ต้องพิจารณาคณุภาพการให้บริการควบคู่
กบัราคาประมูล (Price Performance) ส่งผลให้ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีโอกาสในการรับงานท่ีไม่ต้องใช้การ
แขง่ขนัด้านราคาเพียงอยา่งเดียวเพิ่มมากขึน้  

ในส่วนการแข่งขนัในกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน ยงัคงมีระดบัการแข่งขนัไม่รุนแรงเช่นเดิม เน่ืองจาก
สว่นใหญ่ผู้ให้บริการกบัลกูค้ามกัจะมีความสมัพนัธ์กนัมายาวนานท าให้มีการใช้บริการอยา่งตอ่เน่ือง ดงันัน้ 
ผู้ให้บริการท่ีสามารถเข้าไปน าเสนอบริการแก่กลุม่ลกูค้าภาคเอกชนและสามารถรักษาระดบัคณุภาพ 
การให้บริการได้อยา่งตอ่เน่ืองนัน้ ก็จะมีแนวโน้มท่ีจะรักษาฐานลกูค้าเดมิของตนได้ตอ่ไปอย่างตอ่เน่ืองด้วย  

ลักษณะของลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย 

ลูกค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ องค์กรท่ีมีความประสงค์ท่ีจะใช้บริการบริหารจัดการ
บุคลากรจากภายนอกองค์กร (MM) และบริการบริหารจดัการกระบวนการท างานทางธุรกิจ (BPO) เพ่ือ
ควบคมุต้นทนุการด าเนินงานของตนเอง รวมทัง้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ดงันัน้ กลุ่มลกูค้าของ
กลุ่มบริษัทฯ จึงเป็นได้ทัง้ลูกค้าท่ีเป็นหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ท่ีมีความต้องการ
ทีมงานผู้ เช่ียวชาญในการบริหารจดัการบุคลากร (MM) และกระบวนการท างานให้การด าเนินงานออกมา
อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณท่ีก าหนด ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตจากการ
ให้บริการจากเดิมท่ีมีการให้บริการเฉพาะในลักษณะบริหารจัดการบุคลากร (MM) เป็นการให้บริการใน
ลักษณะบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) ในส่วนท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการข้อมูลเพิ่มขึน้ ทัง้งาน
บริหารจัดการงานข้อมูลจดหน่วย-อ่านมาตร (Meter Reading Systems) และงานบันทึกข้อมูล (Data 
Entry Service) ซึ่งเป็นกลุ่มการให้บริการท่ีสามารถเพิ่มมลูคา่ของงานได้สงูกว่าการบริหารจดัการบคุลากร 
(MM) เพียงอยา่งเดียว กลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัทในปัจจบุนัได้แก่หนว่ยงานภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และองค์กร
เอกชนท่ีอยูใ่นกลุม่ธุรกิจให้บริการสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน, ธุรกิจด้านการบนิ และ  ธุรกิจโทรคมนาคม  
เป็นหลกั  

ทัง้นี ้ในปี 2559 ถึง 2561 ลูกค้าของกลุ่มบริษัทส าหรับกลุ่มธุรกิจบริการบริหารจัดการ (MS) 
สามารถจ าแนกประเภทได้ดงันี ้
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การน าเสนอบริการและช่องทางการน าเสนอบริการ 
ทีมงานฝ่ายการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ จะเป็นผู้ติดต่อเข้าเสนอบริการให้กับลูกค้า โดยมีทีมงาน

ฝ่ายประสานงานขายเป็นผู้สนบัสนนุด้านข้อมลูเพ่ือใช้ในการน าเสนอตอ่ลกูค้า ส าหรับช่องทางและวิธีการ
ตดิตอ่ลกูค้าของฝ่ายการตลาดขึน้อยูก่ับวิธีการจดัซือ้จดัจ้างของลกูค้าซึง่แบง่เป็น  3  วิธีการหลกั คือ  
การเข้าเสนอบริการโดยตรง , การแจ้งความต้องการใช้บริการโดยตรงมายงับริษัท และการเสนอราคาผ่าน
ทางชอ่งทางการจดัซือ้จดัจ้างของหนว่ยงาน  

1. การเข้าเสนอบริการโดยตรง : ลกูค้าท่ีใช้วิธีการติดตอ่โดยตรงส่วนมากเป็นลกูค้าในภาคเอกชน
เป็นหลกั ซึ่งกลุ่มบริษัทจะต้องขอขึน้ทะเบียนในบญัชีคู่ค้า (Vendor List) ของลกูค้าก่อนเข้าเสนอ
บริการ จากนัน้ในกรณีท่ีลกูค้ามีความต้องการใช้บริการบริหารจดัการของกลุม่บริษัท ลกูค้าจะเป็น
ผู้ตดิตอ่กลุม่บริษัทเพ่ือให้เข้าไปเสนอการบริการและเจรจาตอ่รองเง่ือนไขการใช้บริการ 

2. การแจ้งความต้องการใช้บริการโดยตรงมายังบริษัท : ลกูค้าตดิตอ่แจ้งความต้องการใช้บริการ
มายงัช่องทางตา่งๆ ของบริษัท เช่น การโทรศพัท์ ส่งอีเมลล์  เข้ามาโดยตรง เพ่ือให้กลุ่มบริษัท เข้า
เสนอบริการ 

3. การเสนอราคาผ่านทางช่องทางการจัดซือ้จัดจ้างของหน่วยงาน :  ลกูค้าท่ีใช้วิธีการดงักลา่ว 
ได้แก่ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทัง้บริษัทเอกชนขนาดใหญ่บางแห่ง โดยลูกค้าจะ
ประกาศความต้องการจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง เป็นต้น รวมทัง้ช่องทางอ่ืนๆ เช่น การปิดประกาศท่ีหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบงัคบัของภาครัฐหรือกฎเกณฑ์ของแตล่ะหนว่ยงาน  

 
การตลาดและกลยุทธ์การแข่งขัน 

ปี 2561 กลุ่มบริษัทยังคงใช้กลยุทธ์ท่ีหลากหลายเพ่ือใช้ในการรักษากลุ่มลูกค้าเดิม โดยการ
ให้บริการท่ีมีคณุภาพและมีความแตกตา่ง รวมถึงการสร้างนวตักรรมการให้บริการ เพ่ือสร้างความพงึพอใจ
และสอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า ผนวกกับการขยายตลาดสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่เพิ่มขึน้
อยา่งตอ่เน่ือง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. กลยุทธ์ด้านการตลาด   
1.1 กลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ: ยังเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัทฯ 

เน่ืองจากแนวโน้มของกลุม่ลกูค้าดงักลา่วมีการปรับนโยบายมาใช้บริการบริหารจดัการบคุลากร
จากภายนอกองค์กร (MM) และบริการบริหารจดัการกระบวนการท างานทางธุรกิจ (BPO) และ
ภาครัฐมีนโยบายให้หน่วยงานปรับเปล่ียนการให้บริการท่ีมีความสะดวกและคล่องตัวต่อ
ผู้ ใช้บริการ หรือน านวัตกรรมต่างๆ เข้ามามีส่วนช่วยสนบัสนุนให้เกิดประสิทธิภาพ เพิ่มความ
รวดเร็วมากขึน้   
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1.2 กลุ่มลูกค้าเอกชน: กลุ่มบริษัทเล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจบริการบริหารจดัการ แก่กลุ่ม
ลกูค้าดงักลา่ว ท่ีมีแนวโน้มเตบิโตเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  

โดยกลุม่บริษัทฯ มีกลยทุธ์การด าเนินงานด้านการตลาดดงันี ้

• ศกึษาการให้บริการของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เพ่ือน าเสนอการบริการในรูปแบบ
ใหมใ่ห้สอดคล้องตอ่นโยบายและการเปล่ียนแปลง 

• ศึกษาอตัราการว่างงานในแต่ละอาชีพของประเทศไทย เพ่ือมองหาโอกาสและเพิ่มยอดขาย
ตลาดงานให้บริการบริหารจดัการบุคลากร (MM) ในอาชีพท่ีมีศกัยภาพและการเติบโตเป็นท่ี
ต้องการของหนว่ยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และเอกชน 

• น าเสนอบริการโดยเพิ่มนวัตกรรมการให้บริการ เพ่ือเพิ่มทางเลือกในการด าเนินงานให้กับ
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจแต่ละหน่วยงาน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
และแก้ไขปัญหาการด าเนินงานท่ีล่าช้า โดยมีวตัถุประสงค์ให้ผู้ ใช้บริการได้รับการบริการท่ีมี
คณุภาพ และมีประสิทธิภาพด้วยความรวดเร็ว เพ่ือสร้างความประทบัใจแก่ผู้มาใช้บริการ 

• ติดตามงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจแตล่ะหนว่ยงาน พร้อมทัง้
จดัท าโครงการประกวดราคาเพื่อน าเสนอการให้บริการและย่ืนประมลูโครงการ 

• ตดิตามการประชาสมัพนัธ์งานจ้างบริการบริหารจดัการบคุลากร (MM) ของหนว่ยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจของแตล่ะหนว่ยงานอยา่งใกล้ชิด 

• ขยายฐานลกูค้าโดยการแนะน าจากลูกค้าเดิมของกลุ่มบริษัท ตลอดจนศกึษา วางเปา้หมาย 
และจดัท าแผนการตลาดและแผนการขาย เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลกูค้าเอกชนแตล่ะกลุม่ 
พร้อมทัง้ตดิตอ่ลกูค้าเพ่ือน าเสนอบริการให้แก่กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 

• สร้างโอกาสในการให้บริการกับบริษัทต่างๆ โดยการน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้าโดยตรง โดย
มุ่งเน้นลูกค้าในลักษณะงานใกล้เคียงกับงานบริการท่ีปัจจุบนักลุ่มบริษัทได้ให้บริการ เพ่ือ
สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลูกค้า โดยการน าเสนอจะมุ่งเน้นการท าความเข้าใจถึงรูปแบบการ
ท างานของบริษัทลกูค้า และวางระบบการจดัการอย่างครบวงจร เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานและแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของแตล่ะบริษัท  ตลอดจนการควบคมุงบประมาณ 
และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบคุลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะทางในการด าเนินงาน 

• ให้ความส าคญัในการบริการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่
กลุ่มลูกค้าดงักล่าว รวมทัง้มีการติดต่อลูกค้าอยู่อย่างสม ่าเสมอเพ่ือทราบถึงปัญหาในการ
ให้บริการ และน ามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานเพ่ือให้การบริการสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพิ่มขึน้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อโอกาสในการขยายธุรกิจของ
กลุม่บริษัทในอนาคต  
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• จดัท าเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทเพ่ือเป็นการแนะน าข้อมลูเบือ้งต้นของกลุ่มบริษัท และให้ข้อมูล
เ ก่ียวกับบริการของกลุ่มบริษัทกับลูกค้า ท่ี เ ข้ามาเ ย่ียมชมเว็บไซต์  (www.eastern-
groups.com) 

2. กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ  
กลุ่มบริษัทฯ ยงัคงให้ความส าคญักับการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นคณุภาพการให้บริการและ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างต่อเน่ือง  โดยด าเนินงานภายใต้การรับรองคุณภาพระบบ

มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และมุ่งเน้นการปรับเปล่ียนกระบวนการท างานภายใน  โดยน าระบบ

โปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ในกระบวนการปฏิบตัิงานมากขึน้ รวมถึงการสร้างการเปล่ียนแปลงทางการ

บริหาร โดยการน านวัตกรรมต่างๆ มาเป็นเคร่ืองมือส าหรับวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในแต่ละ

กิจกรรม ทัง้นีเ้พ่ือตอบสนองความต้องการ และสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้า 

3. กลยุทธ์ด้านบุคลากร  

เน่ืองจากการด าเนินงานของธุรกิจบริการบริหารจัดการ (MS) ซึ่ง มีทัง้การบริหารบุคลกร 

(MM) และ การบริหารระบบงานธุรกิจ (BPO) ทัง้สองบริการจะต้องใช้ บุคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถทกัษะและความสามารถในการท างานท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้

เป็นอย่างดี ดงันัน้กลุ่มบริษัทฯ จึงให้ความส าคญัในการฝึกอบรมพนกังาน เพ่ือเสริมสร้างทกัษะและ

พัฒนาความสามารถ ทัง้ในเร่ืองคุณภาพการให้บริการ ความปลอดภัยในการท างาน และวิธีการ

ท างานให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีลูกค้าก าหนด ก่อนไปปฏิบตัิหน้าท่ีให้กับลูกค้าทุกครัง้ และในปี 2561 

กลุม่บริษัท มุง่เน้นเสริมสร้างความรู้และกระบวนการทางความคิด เพ่ือคดิการบริการใหม่ๆ  และแก้ไข

ปัญหาในกระบวนการท างานให้กบัลกูค้า ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงในยคุปัจจบุนั 

4. กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี  

กลุ่มบริษัทฯ ได้น าระบบการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจดัการรูปแบบต่างๆ โดย
สามารถช่วยสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่บริการท่ีกลุ่มบริษัทฯ น าเสนอแก่ลกูค้าได้ ด้วยลกัษณะลูกค้าส่วน
ใหญ่ของกลุ่มบริษัทจะมีงานท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการประชาชน ซึ่งปริมาณงานมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่ม
มากขึน้ตามการขยายตวัของประชากรของประเทศ กลุ่มบริษัทฯ จึงมีการน าระบบเทคโนโลยีเข้ามา
ชว่ยในการบริหารจดัการ เพ่ือให้สามารถบริการได้อยา่งรวดเร็ว และมีความถกูต้องของข้อมลูเพิ่มขึน้ 

 

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
 เน่ืองจากธุรกิจบริหารจดัการบคุลากร จ าเป็นจะต้องติดตอ่บคุลากรไว้เป็นจ านวนมาก เพ่ือสง่มอบ
ให้ทนัตอ่ความต้องการของลกูค้า จึงได้พฒันารูปแบบการเพิ่มช่องทางและเครือข่ายในการติดตอ่พนกังาน

http://www.eastern-groups.com/
http://www.eastern-groups.com/
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ให้มีช่องทางท่ีหลากหลาย โดยใช้ Social Media เป็นช่องทางท่ีส าคัญ นอกเหนือจากการติดต่อทาง
ชอ่งทางเดมิ ได้แก่ การเปิดรับสมคัรพนกังานทางเว็บไซต์ของกลุม่บริษัทเป็นต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน
จ านวนของพนักงานอยู่เสมอ พร้อมทัง้ป้องกันปัญหาการขาดแคลนพนักงานในการให้บริการของกลุ่ม
บริษัทฯ 

 

 

❖ ธุรกจิบริการงานวิศวกรรม (Engineering Service หรือ “EN”) 

ลักษณะผลติภัณฑ์และบริการ 

ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (EN) ของกลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการโดยบริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2540 และมีการ
พฒันาอย่างตอ่เน่ืองจนสามารถให้บริการในลกัษณะของงานโครงการแบบครบวงจร (Turn-key Project) 
โดยบริษัทฯ ได้มีการก าหนดขัน้ตอนในการบริหารงานโครงการ, ควบคุมคุณภาพ, ควบคุมงบประมาณ
โครงการท่ีชดัเจน และมีการส่ือสารแผนการท างานให้พนกังานได้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกนั เพ่ือการ
บริการท่ีมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด ส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมิน
ความพงึพอใจจากลกูค้าในระดบัคะแนนท่ีผา่นเกณฑ์การประเมินอยา่งตอ่เน่ืองทกุปี 

โดยในการให้บริการงานวิศวกรรมนัน้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการจ้างเหมาผู้ รับเหมาช่วง
(Subcontractors) พร้อมเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรเพ่ือท างานติดตัง้ทัง้หมด ซึ่งได้แก่ งานก่อสร้างฐานราก, 
งานติดตัง้โครงสร้างเสา และงานติดตัง้อุปกรณ์ โดยมีวิศวกรของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีมีความช านาญและ
ประสบการณ์ในการท างานเป็นผู้ท าหน้าท่ีควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้ รับเหมาอย่าง
เข้มงวด และมีการว่าจ้างวิศวกรระดบัสามญัจากภายนอกซึ่งเป็นท่ียอมรับจากลูกค้าเพ่ือท าการออกแบบ
โครงสร้างฐานรากและโครงสร้างของเสาโทรคมนาคม 

ปัจจบุนัสามารถแบง่การประกอบธุรกิจงานวิศวกรรมตามลกัษณะการให้บริการ ออกเป็น  
2 ลกัษณะ ได้แก่  

1) งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (Electrical Power Engineering System หรือ “EE”) และ  
2) งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม (Telecommunication Engineering System หรือ “TL”) ซึ่ง ปี 2561 
บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้ของบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (EE) ระบบโทรคมนาคม (TL) ในสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 30.91 และร้อยละ 9.73  ของรายได้รวม ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดลักษณะการ
ให้บริการในแตล่ะธุรกิจ ดงันี ้

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

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการติดตัง้และปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้า (Transmission Line System) ซึ่ง
เป็นระบบในการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิตสู่สถานีไฟฟ้าย่อยในภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศ โดยมี
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ระดับแรงดันไฟฟ้า 115 kV และให้บริการติดตัง้และปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (Distribution Line 
System) ซึ่งเป็นระบบในการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าท่ีมีระดบัแรงดนั 22 kV-33 kV จากสถานีไฟฟ้าย่อยใน
ภูมิภาคต่างๆ ไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมหรือไปยงัระบบแปลงแรงดนัไฟฟ้าเพ่ือให้เป็นไฟฟ้าแรงดนัต ่าท่ีมี
ระดบัแรงดนั 220 V - 380 V จากนัน้ส่งผ่านไปยงัผู้ ใช้ไฟฟ้ารายย่อยตามแหล่งชุมชนและท่ีอยู่อาศยั โดย
บริษัทฯ สามารถให้บริการได้ทัง้ระบบสายส่งหรือจ าหน่ายไฟฟ้าบนดิน (Overhead Transmission & 
Distribution Line System) และระบบสายส่งหรือจ าหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน (Underground Transmission & 
Distribution Line System)  รวมถึงการให้บริการงานระบบไฟฟ้าส่ องสว่าง , ระบบไฟฟ้าส าหรับ
ภาคอตุสาหกรรม ไปจนถึงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้ 
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การให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (EE) ของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบง่ออกเป็นประเภทงาน
ตา่งๆ ตามลกัษณะการให้บริการได้ เป็น 3 ประเภท ดงันี ้

1.1 การออกแบบและติดตัง้ระบบสายส่งไฟฟ้าและระบบจ าหน่ายไฟฟ้าบนดิน (Overhead 
Transmission & Distribution Line System) 

กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ ให้บริการงาน ส ารวจออกแบบ พร้อมจดัหาวสัดุอุปกรณ์ และติดตัง้งานด้าน
ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสงูให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือเช่ือมตอ่ระบบไฟฟ้าระหว่างแหล่งผลิตไฟฟ้าไป
ยงัสถานีไฟฟ้าย่อย โดยให้บริการติดตัง้ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสงูพิกัดแรงดนั 115kV และให้บริการติดตัง้
ระบบจ าหนา่ยไฟฟ้าแรงดนั 22kV – 33kV และ 220V – 380V เพ่ือสง่ผา่นกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อย
ไปสู่เขตชมุชนหรือพืน้ท่ีของลกูค้า เช่น นิคมโรงงานอตุสาหกรรม   สถานประกอบการและท่ีพกัอาศยั โดย
วิธีปักเสาและพาดสายไฟฟ้าเหนือพืน้ดิน พร้อมตดิตัง้อปุกรณ์ประกอบส าหรับระบบสายสง่ อาทิ การตดิตัง้
สายล่อฟ้าและสายดิน อุปกรณ์ตดัตอนทางไฟฟ้าแรงสูง (SF6 Load break switch) หม้อแปลงไฟฟ้า 
(Distribution transformer) และการตดิตัง้เครือข่ายเคเบลิใยแก้วน าแสงและอปุกรณ์ส่ือสารปอ้งกนัสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง (Teleprotection) ควบคู่กับระบบสายส่งหรือระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบส่ือสารของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคท่ีใช้ในการควบคมุระบบสายสง่หรือระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า เป็นต้น 
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นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทฯ ยงัให้บริการติดตัง้ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (Electrical lighting system) ส าหรับ
ถนนสาธารณะในพืน้ท่ีชุมชน สวนสาธารณะไปจนถึงระบบไฟส่องสว่างภายนอกอาคารในรูปแบบต่างๆ 
อาทิ โคมไฟฟ้าเสาสูง โคมไฟถนนแบบก่ิงเด่ียวและก่ิงคู่ โคมไฟสนาม โคมไฟประติมากรรมและโคมไฟ
หลอด LED ส าหรับองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน เทศบาล กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และผู้ ใช้ไฟฟ้า
ทัว่ไป เป็นต้น 

1.2 การออกแบบและติดตัง้ระบบสายส่งไฟฟ้าและระบบจ าหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน (Underground 
Transmission & Distribution Line System) 

กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ ให้บริการออกแบบและติดตัง้ระบบสายส่งไฟฟ้าและระบบจ าหน่ายไฟฟ้าใต้ดนิ 
ซึ่งเป็นงานก่อสร้างทอ่พร้อมร้อยสายไฟฟ้าแรงสงูระดบัแรงดนั 22 KV และ 115 KV อีกทัง้หากแนวการวาง
สายไฟฟ้าต้องผ่านแม่น า้ คลอง หรือแหล่งน า้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัสามารถให้บริการติดตัง้เครือข่ายเคเบิลใย
แก้วน าแสงและอุปกรณ์ส่ือสารป้องกันสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (Teleprotection) ควบคู่กับการติดตัง้ระบบ
จ าหนา่ยไฟฟ้าใต้ดนิดงักลา่วด้วย โดยลกูค้าหลกัของสว่นงานนี ้คือ การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.)  
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1.3 การออกแบบและตดิตัง้ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Interior Electrical Installation) 

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการออกแบบและติดตัง้ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบระบบไฟฟ้าภายใน
อาคารแบบครบวงจร เชน่ ตดิตัง้มิเตอร์วดัไฟฟ้า แผงจา่ยไฟฟ้า (MDB: Main Distribution Board) แผงจา่ย
ไฟฟ้าฉกุเฉิน (Emergency MDB) การติดตัง้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง และการวางระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ทัว่ทัง้อาคาร โดยให้บริการครอบคลมุตัง้แตอ่าคารขนาดเล็กไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่ ได้แก่ บ้านพกัอาศยั
ทัว่ไป โครงการบ้านจดัสรร อาคารส านกังาน คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอตุสาหกรรม และ 
นิคมอตุสาหกรรม เป็นต้น 

 
2) บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม (Telecommunication Engineering System  

หรือ “TL”) 

ธุรกิจบริการโทรคมนาคมมีแนวโน้มเติบโตต่อเน่ือง   จากปัจจัยหนุน อาทิเช่น การเติบโตของ
เศรษฐกิจช่วยหนุนการบริโภคฟื้นตัว จ านวนผู้ ใช้งานท่ีจะเพิ่มขึน้ตามการขยายโครงข่ายสัญญาณท่ี
ครอบคลมุเกือบทกุพืน้ท่ี รวมทัง้ความต้องการใช้งานประเภทข้อมลูท่ีเพิ่มขึน้   เป็นผลมาจากความต้องการ
ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นผลจาก  1) ความนิยมใช้งานด้านข้อมูลบน
โทรศพัท์มือถือ และ 2) นโยบายภาครัฐ เชน่ เศรษฐกิจดจิิตอล ท าให้มีการขยายขอบขา่ยโครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านโทรคมนาคมในตา่งจงัหวดั (เน็ตประชารัฐและเน็ตชายขอบ) ตลอดจนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษและ
โครงการพฒันาพืน้ท่ีเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) บริษัท ฯ จึงมองเห็นโอกาสของการเติบโตในธุรกิจ
วิศวกรรมระบบโทรคมนาคม  โดยยงัคงให้บริการทัง้การติดตัง้ระบบไฟฟ้าของสถานีโทรคมนาคม และการ
ติดตัง้เสาส่งสญัญาณโทรคมนาคม รวมถึงได้รับงานเพิ่ม จากการขยายโครงข่ายหรือเปล่ียนอุปกรณ์ใหม่
อยา่งตอ่เน่ืองของผู้ประกอบการระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ส าหรับงานบริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม 
สามารถแบง่ได้ตามลกัษณะการให้บริการ 2 ประเภท ดงันี ้

2.1 บริการในการส ารวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ติดตัง้เสาส่งสัญญาณ
โทรคมนาคม ปรับปรุงเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม รวมทั ้งรื ้อถอนและขนย้ายอุปกรณ์
โทรคมนาคม 

ปัจจุบนั บริษัทฯ ให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมครอบคลุมตัง้แต่การออกแบบ จดัหา 

และติดตัง้เสาส่งสญัญาณโทรคมนาคม ภายใต้การควบคมุการท างานของผู้ รับเหมาจากวิศวกรท่ีมีความรู้

ความช านาญของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นผู้ ให้บริการด้าน

โทรคมนาคม ได้แก่ กลุม่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS), กลุม่บริษัททรู คอร์ปอเรชัน่ (TRUE), กลุม่

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (CAT) และ รวมถึงลกูค้าในกลุ่มผู้จดัจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม เช่น 

Huawei และ Ericsson  เป็นต้น และปัจจบุนับริษัทฯ มุง่เน้นการให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม 



 
บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)   สว่นที่ 1 หน้า 29 

 

(TL) ในทุกภูมิภาค ทัง้นี ้ส าหรับการให้บริการดงักล่าวข้างต้นของบริษัทฯนัน้ สามารถแบ่งออกได้ตาม

ลกัษณะของเสาสง่สญัญาณโทรคมนาคม ดงันี ้

 

❖ เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมประเภทตดิตัง้บนพืน้ดนิ (Greenfield) 

 เสาสง่สญัญาณโทรคมนาคมประเภทตดิตัง้บนพืน้ดิน (Greenfield) สามารถแบง่ตามประเภทของ  
เสาโทรคมนาคมได้ดงัตอ่ไปนี ้

▪ Self-supporting Tower –  เ ป็นเสาโครงเหล็กถักแบ่ง เ ป็นประเภทโครงเหล็ก
สามเหล่ียม หรือโครงเหล็กส่ีเหล่ียม, มีความแข็งแรงสูง สามารถทนแรงลมพายแุละ
รองรับน า้หนกัอปุกรณ์ได้มากกว่าเสาประเภทอ่ืนโดยไมต้่องใช้สายยดึโยงท าให้เหมาะ
ส าหรับมีพืน้ท่ีตดิตัง้แบบจ ากดั โดยเสาท่ีบริษัทฯ ให้บริการตดิตัง้นัน้มีความสงูของเสา
ตัง้แต ่37.00 เมตร ถึง 60.00 เมตร 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

▪ Guyed Mast Tower – เป็นเสาโครงสร้างเหล็กสามเหล่ียมท่ีต้องใช้สลิงดงึยึดโยงกับ
ฐานรากเพ่ือเพิ่มความแข็งแรง จึงต้องใช้พืน้ท่ีในการติดตัง้เป็นบริเวณกว้างกว่าเสา
ชนิดอ่ืน แตเ่ป็นเสาชนิดท่ีมีน า้หนกัเบาและใช้ปริมาณเหล็กน้อยกว่าเสาประเภท Self-
supporting Tower โดยเสาท่ีบริษัทฯให้บริการติดตัง้นัน้มีความสูงของเสาตัง้แต่ 
12.00 เมตร ถึง 60.00 เมตร 
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❖ เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม ประเภทตดิตัง้บนอาคาร (Rooftop) 

 เสาส่งสญัญาณโทรคมนาคมประเภทติดตัง้บนอาคาร (Rooftop) สามารถแบง่ตามประเภทของ
เสาโทรคมนาคมได้ดงัตอ่ไปนี ้

▪ Pole – เป็นเสาแกนเด่ียวซึ่งออกแบบส าหรับใช้ติดตัง้บนอาคาร โดยมีขาค า้ยนัส่วน
ฐานเพ่ือเพิ่มความแข็งแรงในการติดตัง้และยึดกับโครงสร้างของอาคาร โดยเสาท่ี
บริษัทฯให้บริการติดตัง้นัน้มีความสูงของเสาตัง้แต่ 3.50 เมตร ถึง 9.50 เมตร ขึน้อยู่
กบัความเหมาะสมของพืน้ท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Guyed Steel Pole – เป็นเสาโครงสร้างเหล็กสามเหล่ียมท่ีต้องใช้สลิงดึงยึดโยงกับ
โครงสร้างอาคารเพ่ือเพิ่มความแข็งแรง เป็นเสาชนิดท่ีมีน า้หนกัเบา สามารถรองรับ
การติดตัง้อุปกรณ์ได้ดี แต่ต้องใช้พืน้ท่ีในการติดตัง้เป็นบริเวณกว้างกว่าเสาชนิดอ่ืน 
โดยเสาท่ีบริษัทฯให้บริการติดตัง้นัน้มีความสูงของเสาตัง้แต่ 3.50 เมตร ถึง 14.00 
เมตร ขึน้อยูก่บัพืน้ท่ีท่ีใช้ในการตดิตัง้และความกว้างของพืน้ท่ีในการยึดโยก 
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นอกเหนือจากการให้บริการในการส ารวจ ออกแบบ พร้อมจดัหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตัง้เสาส่ง

สัญญาณของสถานีโทรคมนาคมแล้ว บริษัทฯ ยังมีการให้บริการในการปรับปรุง (Upgrade) เสาส่ง

สัญญาณโทรคมนาคม และการติดตัง้อุปกรณ์ส่งสัญญาณให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับระบบ 3G และ

ระบบ 4G มากยิ่งขึน้ โดยลูกค้าหลกัเป็นบริษัทในกลุ่มผู้จดัจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม ได้แก่  Huawei 

และ Ericsson  เป็นต้น นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้บริการในการรือ้ถอนและขนย้ายอุปกรณ์โทรคมนาคมแก่

ลกูค้า เพ่ือไปตดิตัง้ยงัท าเลท่ีตัง้ใหมท่ี่เหมาะสมเพ่ือการสง่สญัญาณมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

         2.2 บริการติดตัง้อุปกรณ์ระบบชุมสายโครงข่ายส่ือสารและติดตัง้สายเคเบิลใยแก้วน าแสง 
(Fiber Optic) 

บริษัทให้บริการส ารวจ ออกแบบ จัดหาและติดตัง้อุปกรณ์ระบบชุมสายโครงข่ายส่ือสาร ได้แก่ 

อุปกรณ์ส่งคล่ืนสัญญาณแบบมัลติเพล็กซ์ (Wavelength Division Multiplexing :  WDM) , อุปกรณ์

เครือข่ายส่งสัญญาณความเร็วสูง (Synchronous Digital Hierarchy : SDH) และอุปกรณ์ส่ือสารข้อมูล

ความเร็วสงู (Asynchronous Transfer Mode:ATM) เป็นต้น นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้บริการในการติดตัง้

สายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) และสายน าสัญญาณ (Copper) รวมถึงอุปกรณ์อ่ืนๆ เพ่ือเช่ือม

โครงข่ายในระบบการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้การควบคมุดแูลของ

ทีมงานวิศวกรท่ีมีความช านาญและมีประสบการณ์ในระบบส่ือสารโทรคมนาคม 
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ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

แนวโน้มของอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย 
       ปัจจบุนัรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานทัง้ระยะสัน้และระยะยาวส าหรับการพฒันา
ระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานด้านระบบไฟฟ้าทัง้ประเทศ เพ่ือรองรับการขยายตวัด้านการลงทนุของภาครัฐ
และภาคเอกชน ท าให้เกิดการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานและพลงังาน รวมถึงแนวโน้มการใช้ไฟฟ้า และ
บริการท่ีเก่ียวเน่ืองเพิ่มขึน้ ซึ่งสามารถอ้างอิงตามแผนพฒันาตา่งๆ ดงันี ้
1.แผนพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า 
          จากการคาดการณ์แนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าและการพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมีโครงการ และ แผนงานพฒันาระบบสง่ไฟฟ้าเพ่ือรองรับ 
การขยายพืน้ท่ีการให้บริการและตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีจะเพิ่มขึน้ในอนาคต  โดย ณ เดือน
ธนัวาคม 2560 มีโครงการท่ีได้รับอนมุตัิ  (20 โครงการ) ซึ่งแบง่เป็น 
            โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ (16 โครงการ)  มลูคา่ 352,967 ล้านบาท 

โครงการท่ียงัไมเ่ร่ิมด าเนินการ (4 โครงการ)  มลูคา่ 37,485  ล้านบาท 
โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งขออนมุตัดิ าเนินการ (3 โครงการ)  มลูคา่ 9,630  ล้านบาท 

2.แผนงานเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดนิ 
เม่ือปี 2558 คณะรัฐมนตรี มีมตเิห็นชอบโครงการน าสายไฟฟ้าลงใต้ดนิเพิ่มเตมิอีก โดยมอบหมาย

ให้  กฟน. เป็นผู้ด าเนินการน าสายไฟฟ้าในอากาศบริเวณพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและศูนย์กลางธุรกิจท่ี
ส าคญัลงสู่ใต้ดิน ภายใต้งบลงทนุทัง้สิน้ 143,092 ล้านบาท รวมทัง้หมด 79 เส้นทาง ระยะทางรวม 261.6 
กิโลเมตร   

นอกจากนัน้ในปี 2559  ภาครัฐโดยกระทรวงมหาดไทยได้เร่งด าเนินการน าระบบสายไฟฟ้าและ
สายส่ือสารโทรคมนาคมแบบสายอากาศเป็นระบบสายใต้ดิน  โดยการลงนามในบนัทึกข้อตกลง MOU 
ความร่วมมือการด าเนินโครงการเปล่ียนสายไฟฟ้าและสายส่ือสารโทรคมนาคมแบบสายอากาศเป็นระบบ
สายใต้ดิน โดยประกอบด้วยหลายหน่วยงาน  เช่น  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.),  คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.),  บริษัท  ทีโอที  จ ากดั (มหาชน),  
กรุงเทพมหานคร และส านกังานต ารวจแห่งชาติ  เพ่ือรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน  ซึ่งมีขอบเขต
ประกอบด้วย  โครงการเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินบริเวณ จิตรลดา,  ปทุมวัน,  
พญาไท,  นนทรี,  พระราม 3 และรัชดาภิเษก – พระราม 9  รวมระยะทาง 127.3 กิโลเมตร  วงเงินลงทนุ  
48,717 ล้านบาท  โดยเป็นโครงการลงทนุระยะยาว 10 ปี (2559 – 2568)       
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3. แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (“กฟภ.”) มีแผนงานและโครงการลงทนุท่ีส าคญั ดงันี ้  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.แผนการพัฒนาระบบไฟฟ้า เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้จัดท าแผนงานพัฒนาระบบ

ไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยก าหนดกรอบ
แนวทางจดัท านโยบายและแผนงานพฒันาระบบไฟฟ้าร่วมกันทัง้ 3 การไฟฟ้า ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แหง่ประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ดงันี ้   

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย วางแผนก่อสร้างและปรับปรุงระบบสง่ไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ซึง่
เป็นระบบหลกัในการส่งจ่ายไฟฟ้าของประเทศ โครงการพฒันาและปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าทัว่ทุกภูมิภาค
ของประเทศ เพ่ือเสริมความมัน่คงระบบไฟฟ้า รองรับความต้องการไฟฟ้าท่ีเพิ่มสงูขึน้ และรองรับโครงข่าย
ไฟฟ้าอาเซียน ก าหนดแล้วเสร็จภายในปี 2566    

การไฟฟ้านครหลวง วางแผนงานเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพ่ือรองรับ
การเป็นมหานครแหง่อาเซียน ระยะทางรวมประมาณ 261.6 กิโลเมตร ด าเนินการในปี 2557 - 2566    

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วางแผนท าโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดตัง้เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรก เพ่ือรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีเพิ่มสงูขึน้จากการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ
บริเวณเขตชายแดนจากการจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกมีจ านวน 6 พืน้ท่ี  ได้แก่  อ.แม่สอด 
จ.ตาก, อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว, อ.คลองใหญ่ จ.ตราด, อ.เมือง จ.มกุดาหาร, อ.สะเดา จ.สงขลา และ  
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อ.เมือง จ.หนองคาย   
 จากภาพรวมของอตุสาหกรรมและแนวโน้มของอตุสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย รวมทัง้แผนงาน
เปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน, แผนการพฒันาระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค, 
แผนการขยายลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐบาล และแผนการพฒันาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ีกลา่วมาข้างต้น จะเห็นวา่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน  ได้ให้
ความส าคญักบัการขยายตวัในงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล รวมถึงการลงทุน
ด้านโรงไฟฟ้าท่ีใช้พลงังานทดแทนและพลงังานหมนุเวียน ท าให้มีการขยายตวัเพิ่มขึน้ของตลาดงานระบบ
สายส่งไฟฟ้า สถานีไฟฟ้ายอ่ย รวมถึงงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนประเภทตา่งๆ ส่งผลให้บริษัทฯ 
ท่ีด าเนินธุรกิจให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า อาทิเช่น ให้บริการงานติดตัง้และปรับปรุงระบบสายส่ง
ไฟฟ้า งานระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้ระบบบนดินและระบบเคเบิลไฟฟ้าใต้ดิน รวมถึงงานระบบไฟฟ้าส่อง
สว่าง ระบบไฟฟ้าอตุสาหกรรมและภายในอาคาร เป็นต้น มีโอกาสท่ีจะขยายการด าเนินธุรกิจ เพ่ือเพิ่มการ
เตบิโตของรายได้และผลก าไรได้ในระยะยาว     
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

จากการผลส ารวจจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา ระบวุา่ ธุรกิจส่ือสารชว่งปี 2562 - 2564 คาดวา่จะ
เตบิโตตอ่เน่ือง โดยมีปัจจยัสนบัสนนุท่ีส าคญัดงันี ้

- โอกาสในการขยายฐานลูกค้าต่างจงัหวดั เน่ืองจากผู้ประกอบการเร่งขยายโครงข่ายบริการ 
3G/4G ให้ครอบคลมุประชากรในพืน้ท่ีหา่งไกล 

- นวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีพฒันาเร็ว สง่ผลให้ ผู้ประกอบการภาคธุรกิจปรับตวัเข้าสูโ่ลกดจิิทลั 
ผา่นการใช้แอพพลิเคชัน่เป็นแพลตฟอร์มทางการขายและการตลาด (E-Commerce) รวมทัง้
พฤตกิรรมผู้บริโภคเร่ิมคุ้นชินกบัการใช้บริการออนไลน์ 

- ต้นทุนของผู้ ประกอบการธุรกิจส่ือสารมีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากมีการเปล่ียนเป็นระบบ
ประมลูใบอนญุาตท่ีจ่ายคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตตามงวดท่ีก าหนด ซึง่เป็นภาระต้นทนุท่ีน้อย
กวา่ และนอกจากนีภ้าครัฐยงัปรับลดอตัราคา่ธรรมเนียม USO ท าให้ภาระคา่ใช้จา่ยลดลง 

จากปัจจัยดงักล่าวส่งผลให้ผู้ ประกอบการธุรกิจบริการติดตัง้และวางโครงข่ายโทรคมนาคม มี
โอกาสได้รับงานเพิ่ม จากแผนขยายโครงขา่ยหรือเปล่ียนอปุกรณ์ใหม่อย่างตอ่เน่ืองของผู้ประกอบการระบบ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการขยายตวัของธุรกิจโทรคมนาคม ประกอบกบัโครงการอ่ืนๆ 
เช่น โครงการเปล่ียนสายไฟฟ้าลงใต้ดิน โครงการเทคโนโลยี 5G โครงการพัฒนาพืน้ท่ีเศรษฐกิจภาค
ตะวนัออก (อีอีซี) เป็นต้น 
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อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการในธุรกิจส่ือสารยงัคงมีความเส่ียงจากการแย่งชิงส่วนแบง่การตลาด 
การแข่งขนัด้านราคาท่ีสูง  และทรัพยากรคล่ืนความถ่ีมีจ านวนจ ากัด รวมถึงแผนประมูลคล่ืนท่ีไม่ชดัเจน 
เพิ่มความไม่แน่นอนตอ่ผู้ประกอบการในธุรกิจส่ือสารในการวางแผนธุรกิจ ในช่วงปี 2562 – 2564 ซึ่งคาด
วา่เทคโนโลยี 5G จะเร่ิมเข้ามามีบทบาทตอ่รูปแบบการด าเนินชีวิตและการท าธุรกิจมากขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  

- The 3rd Generation Partnership Project (3GPP) unites telecommunications standard development 
organizations (ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TSDSI, TTA, TTC), known as “Organizational Partners” and 
provides their members with a stable environment to produce the Reports and Specifications that 
define 3GPP technologies.  

- World Radio communication Conference (WRC)  
- IMT = International Mobile Telecommunications 
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ซึ่งสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์และนโยบายการด าเนินงาน ปี 2562 กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(“กสทช.”) ท่ีได้ก าหนดกลยทุธ์การขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาต ิ5G  ดงันี ้

เป้าหมายท่ี 1 : กลยุทธ์การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาต ิ5G  
กสทช. จะด าเนินการทบทวนการประเมินมูลค่าคล่ืนความถ่ี (Set Zero โทรคมนาคม) ให้

สมเหตสุมผล เหมาะสมกบัอตุสาหกรรม สง่เสริมการพฒันาเศรษฐกิจดจิิทลั, ทบทวนเง่ือนไขและระยะเวลา
การช าระเงินคา่ประมลูคล่ืนความถ่ีของคล่ืนท่ีประมลูไปแล้ว และจะน ามาประมลูใหมเ่พ่ือสร้างแรงจงูใจ 
ที่มา : แผนกลยทุธ์และนโยบายการด าเนินงาน ปี 2562 กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (“กสทช.”) 

แตใ่นด้านของกลุม่บริษัท ผู้บริหารของกลุม่บริษัท มองวา่ไมไ่ด้รับผลกระทบตอ่การแยง่ชิงสว่นแบง่
ทางการตลาดของผู้ประกอบการ เน่ืองจากไม่ว่าผู้ประกอบการรายใดได้รับงานก็ถือว่าเป็นลูกค้าในด้าน
ธุรกิจวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมทัง้สิน้ 

 
การแข่งขันในอุตสาหกรรม 

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 

วิศวกรรมระบบไฟฟ้า  

ปัจจุบนัธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าส าหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  
ในประเทศไทยมีผู้ ให้บริการประมาณ 200-300 ราย อย่างไรก็ตาม ส าหรับผู้ประกอบการท่ีให้บริการงาน
วิศวกรรมระบบไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าภมูิภาคซึง่เป็นลกูค้าหลักในงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าของกลุม่บริษัทฯ มี
ประมาณ 20 ราย มีสภาพการแข่งขนัไม่รุนแรงนกั เน่ืองจากการไฟฟ้ามีการขยายงานอย่างต่อเน่ือง  อ้าง
ตามงบประมาณและภาวะอตุสาหกรรมท่ีได้กลา่วมาข้างต้น โดยสามารถแบง่กลุม่ผู้ให้บริการงานวิศวกรรม
ระบบไฟฟ้าออกเป็น 3 กลุม่หลกั คือ  

กลุ่มที่  1 ผู้ ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้ารายใหญ่  ได้แก่กลุ่มผู้ ให้บริการซึ่งมีผลงานได้
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ,  มีประวตัิการท างานกับหน่วยงานมานาน,  มีผลงานหลายโครงการ, สามารถส่ง
มอบงานได้ตรงตามก าหนดเวลา, มีความสามารถในการรับงานได้หลากหลาย เชน่ สามารถให้บริการได้ทัง้
การตดิตัง้ระบบจ าหนา่ยไฟฟ้าท่ีระดบัแรงดนั 22 kV-33 kV และการตดิตัง้ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสงูท่ีระดบั
แรงดนั 115 kV ขึน้ไป และมีวงเงินทุนหมุนเวียนท่ีเพียงพอส าหรับการรับงานท่ีมีมูลค่างานท่ีสูงได้ โดย
ผู้ประกอบการในกลุ่มนีจ้ะสามารถเข้าร่วมประมลูงานโครงการตา่งๆ ได้ในระดบัมลูคา่งานตัง้แตป่ระมาณ 
300 ล้านบาทขึน้ไป ซึง่ผู้บริหารของกลุม่บริษัทฯ ประเมินวา่ผู้ประกอบการในกลุม่นีมี้จ านวนไมม่ากนกั   

กลุ่มที่  2 ผู้ ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้ารายกลาง  ได้แก่กลุ่มผู้ ให้บริการซึ่งมีเงินทุน
หมุนเวียนน้อยกว่า จึงเข้าร่วมประมูลงานโครงการต่าง ๆ ได้ในระดบัมูลค่างานประมาณ 100-300 ล้าน
บาท และไม่สามารถให้บริการได้หลากหลายเท่ากับผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น ไม่สามารถรับงานการ
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ติดตัง้ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงท่ีระดับแรงดัน 115 kV ซึ่งมักมีมูลค่าโครงการสูงกว่างานติดตัง้ระบบ
จ าหนา่ยไฟฟ้าแรงดนั 22 kV-33kV ได้ ผู้บริหารของกลุม่บริษัทฯประเมินวา่ผู้ประกอบการในกลุม่นีมี้จ านวน
ประมาณ 8-12 ราย 

กลุ่มที่ 3 ผู้ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้ารายเล็ก ได้แก่กลุม่ผู้ประกอบการซึง่มีความสามารถ
เข้าร่วมประมลูงานโครงการตา่ง ๆ ได้ในระดบัมลูคา่งานท่ีต ่ากว่า 100 ล้านบาท  ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ 
ประเมินวา่ผู้ประกอบการในกลุม่นีมี้จ านวนประมาณ 5-8 ราย  

วิศวกรรมระบบโทรคมนาคม  

ในส่วนของธุรกิจให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมนัน้ สภาพการแข่งขนัไมรุ่นแรงมากนกั 
เน่ืองจากตลาดของผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทยมีขนาดใหญ่และหลากหลาย เน่ืองจากมี
ผู้ประกอบการท่ีให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีมีคล่ืนความถ่ีเป็นของตวัเอง จ านวนไม่มากนกั โดยจดัเป็น
ผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น กลุ่ม AIS กลุ่ม TRUE และกลุ่ม DTAC ซึ่งแตล่ะรายจะมีการก าหนดทะเบียน
ผู้ ค้า (Vendor List)  ของผู้ ให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมท่ีมีประวตัิการท างานและมีผลการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ ให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมท่ีจะเข้าไปอยู่ในทะเบียนผู้ ค้า
ดงักล่าวได้ จะต้องเร่ิมต้นจากการเข้าเป็นผู้ รับเหมาช่วง  (Subcontractor) ของบริษัทท่ีอยู่ในทะเบียนผู้ ค้า
ก่อน  เพ่ือแสดงผลงานให้เป็นท่ียอมรับซึง่จะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร   

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ประเมินว่ามีผู้ประกอบการท่ีอยู่ในทะเบียนผู้ ค้าของกลุ่มผู้ ให้บริการ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีรายใหญ่ดงักล่าวประมาณ 15-20 ราย ส าหรับในปัจจบุนักลุ่มบริษัทฯ ถือเป็นผู้ ให้บริการ

งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมท่ีมีอยูใ่นทะเบียนผู้ ค้า (Vendor List) ของผู้ประกอบการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี

รายใหญ่ทัง้ 3 ราย ซึ่งได้แก่ กลุ่ม AIS, กลุ่ม TRUE และกลุ่ม DTAC  โดยได้รับงานจากผู้ ให้บริการ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีดงักลา่วอยา่งตอ่เน่ือง  

 

ลักษณะลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า  
ลกูค้าของกลุม่งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า สามารถจ าแนกได้ 2 กลุม่ยอ่ย ได้แก่  

1. ลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ :  ลกูค้าหลกัของกลุ่มบริษัทฯ เป็นหน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ อนัได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนกลาง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทัง้ 12 เขต 
ซึ่งจะมีการจัดซือ้จัดจ้างแยกกันในแต่ละเขต เน่ืองจากงานวิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าส่วนใหญ่
เก่ียวข้องกบัการส ารวจออกแบบ พร้อมทัง้จดัหาวสัดอุปุกรณ์ , ตดิตัง้งานระบบสายสง่ไฟฟ้า ,  
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ย้ายระบบสายส่งไฟฟ้าลงใต้ดิน และก่อสร้างสถานีไฟฟ้า นอกจากนี ้บริษัทฯ จะมีการติดตัง้ระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น กองทัพบก , หน่วยงานเทศบาล, หน่วยงาน
ปกครองสว่นท้องถ่ิน และสถานศกึษาของรัฐ เป็นต้น 

2. ลูกค้าเอกชน : กลุ่มบริษัทฯ มีการให้บริการส ารวจออกแบบ พร้อมจดัหาวสัดอุปุกรณ์ ติดตัง้ และ
เป็นท่ีปรึกษาส าหรับงานระบบไฟฟ้าภายในอาคารส านักงาน , โรงงาน หรือสถานประกอบการ
ตา่งๆ ตลอดจนงานเช่ือมต่อสายส่งไฟฟ้าของบริษัทเอกชนท่ีประกอบธุรกิจพลงังานทดแทนเข้าสู่
ระบบจ าหนา่ยไฟฟ้าของภาครัฐ 

กลุ่มงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม  
ลกูค้าของกลุม่งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม สามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุม่ยอ่ย ได้แก่  

1. กลุ่มผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม (Operators)  :  กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ได้แก่  
ผู้ประกอบการท่ีให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรืออินเตอร์เน็ต ซึ่งมีความต้องการขยายเครือข่าย
สญัญาณของตนเองให้ครอบคลุมพืน้ท่ีในการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรืออินเตอร์เน็ตของตน
ให้กว้างขวางขึน้ หรือเพ่ือรองรับปริมาณการใช้งานท่ีเพิ่มขึน้ของผู้ บริโภค รวมทัง้เพ่ือปรับปรุง
คณุภาพของสญัญาณโดยการอพัเกรด (Upgrade) เพิ่มอปุกรณ์โทรคมนาคมเพ่ือชว่ยยกระดบัการ
ให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  

2. กลุ่มผู้ประกอบการอ่ืนในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม : กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ได้แก่ 
ผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้ รับเหมา (Contractors)  หรือ ผู้ ให้บริการด้านอุปกรณ์ เช่น Huawei และ 
Ericsson ซึ่งได้รับงานจากผู้ ให้บริการโทรคมนาคม (Operators) หรือลูกค้าในกลุ่มท่ี 1 ให้ท า
หน้าท่ีปรับปรุงคณุภาพของระบบสญัญาณ หรือรับงานในกลุม่งานบางประเภท โดยบริษัทฯ จะท า
หน้าท่ีให้บริการเป็นผู้ รับเหมาช่วง (Subcontractor) ตัง้แตก่ารส ารวจ, ออกแบบ พร้อมจดัหาวสัดุ
อปุกรณ์ และตดิตัง้เสาสง่สญัญาณของสถานีโทรคมนาคม 

สัดส่วนรายได้จากลูกค้าแต่ละกลุ่มงานการให้บริการงานวิศวกรรมระหว่างปี 2559 – 2561 
สามารถแสดงได้ดงันี ้
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การน าเสนอบริการและช่องทางการน าเสนอบริการ 
กลุ่มงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า   
 กลุม่งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า อ้างอิงการน าเสนอบริการและชอ่งทางการน าเสนอบริการ
ด าเนินการเชน่เดียวกนักบัธุรกิจบริการบริหารจดัการ 

กลุ่มงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม 
1. ลกูค้ากลุ่มผู้ ให้บริการด้านโทรคมนาคม (Operators) : กลุ่มบริษัทฯ จะด าเนินการขอขึน้ทะเบียน

ในทะเบียนผู้ ค้า (Approved Vendor List) ของลูกค้าตามขอบเขตในแต่ละประเภทงาน และ
ตดิตามข้อมลูขา่วสาร ในการจดัซือ้จดัจ้างของลกูค้าอยา่งสม ่าเสมอ โดยเม่ือมีการประกาศเอกสาร
ข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง (Term of reference: TOR) กลุ่มบริษัทฯจะพิจารณาความสามารถในการ
ให้บริการ และค านวณต้นทุนในการด าเนินการ เพ่ือติดต่อขอน าเสนอบริการหรือเข้าร่วมการ
ประมลูงานตอ่ไป   

2. กลุ่มผู้ ประกอบการอ่ืนในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม หรือผู้ ประกอบการท่ีเป็นผู้ รับเหมา 
(Contractors) : ในกรณีท่ีกลุ่มบริษัทไม่ได้รับงานโดยตรง เม่ือทราบผลการจดัซือ้จดัจ้างแล้ว กลุ่ม
บริษัทฯจะท าการประเมินโอกาสในการเข้ารับเหมาช่วงงาน (Subcontract) โดยจะตดิตอ่ผู้ รับเหมา
หลกั (Main Contractor) ท่ีได้รับงานจากผู้ ให้บริการด้านโทรคมนาคมโดยตรงเพ่ือน าเสนอบริการ
ในลกัษณะการเป็นผู้ รับเหมาชว่ง (Subcontractor) โดยทนัที  

กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

การให้บริการงานวิศวกรรมทัง้วิศวกรรมระบบไฟฟ้า และวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม เป็นการ
แข่งขนัการให้บริการในด้านคณุภาพของงานและการบริหารงานให้เสร็จทนัตามก าหนดเวลาเป็นหลกั โดย
กลุ่มบริษัทฯ ใช้กลยทุธ์ในการประกอบธุรกิจในด้านตา่งๆ เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั สร้างความ
แข็งแกร่งในการด าเนินธุรกิจ ซึง่จะสง่ผลตอ่การเตบิโตของกลุม่บริษัทฯ ดงันี ้

กลยุทธ์ด้านการตลาด 

เน่ืองจากลกัษณะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลกัของกลุ่มบริษัทฯ เป็นองค์กรภาครัฐ หรือบริษัทขนาด
ใหญ่ ซึ่งมีระเบียบในการจดัซือ้จดัจ้างท่ีชดัเจน ท าให้กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทฯ เน้นการสร้างการ
เติบโตของรายได้ ด าเนินการในลกัษณะการติดตามข้อมลูข่าวสารการประกวดราคาตา่งๆ ของกลุ่มลกูค้า
อย่างใกล้ชิด เพ่ือศกึษาความเป็นไปได้ในโครงการท่ีกลุ่มบริษัทฯมีศกัยภาพและความพร้อมในการเข้าร่วม
การเสนอราคา และท าการพิจารณาต้นทนุในการด าเนินการเพ่ือน าเสนอคา่บริการ และความรวดเร็วในการ
ด าเนินงานให้แก่ลกูค้า   

อีกทัง้ โดยส่วนใหญ่ลกูค้ามกัมีการระบุคณุลกัษณะทางเทคนิคของวสัดอุุปกรณ์หลกัอย่างชัดเจน 
ท าให้ภาวะการแข่งขนัเป็นการแข่งขนัในด้านการบริหารต้นทนุในการด าเนินงานของแตล่ะผู้ประกอบการ
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เป็นส าคญั โดยกลุ่มบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการลดต้นทนุในการด าเนินงาน โดยใช้การจ้างเหมาส่วนงานสร้าง
และติดตัง้ให้แก่ผู้ รับเหมา ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้บริษัทฯสามารถบริหารจดัการต้นทุนในการด าเนินงานได้ดี
ยิ่งขึน้ โดยลดภาระค่าใช้จ่ายคงท่ีลง ส่งผลให้บริษัทฯมีความได้เปรียบในการเสนอราคาค่าบริการให้แก่
ลกูค้าเพิ่มขึน้   

กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ 

กลุม่บริษัทฯให้ความส าคญัในเร่ืองการบริหารการจดัการเพ่ือให้สามารถสง่มอบงานให้แก่ลกูค้าได้
อย่างมีคณุภาพและทนัตามก าหนดเวลา โดยในการให้บริการนัน้ กลุ่มบริษัทใช้นโยบายการบริหารจดัการ
ในลกัษณะการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ในส่วนงานสร้างและติดตัง้ให้แก่ผู้ รับเหมาเป็น
ผู้ด าเนินการแทน และให้วิศวกรซึ่งเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทฯเป็นผู้ ควบคุมงานแต่ละโครงการ โดย
ควบคุมให้การติดตัง้มีคุณภาพ และใช้ระยะเวลาตามท่ีบริษัทก าหนด ซึ่งการบริหารจัดการในลักษณะ
ดงักลา่ว สง่ผลให้กลุม่บริษัทฯมีความคล่องตวัในการรับงานในพืน้ท่ีตา่งๆ เพิ่มขึน้ เพิ่มโอกาสในการรับงาน 
และไม่มีข้อจ ากัดในเร่ืองการรับงาน เน่ืองจากพนกังานไม่เพียงพอ รวมทัง้ลดภาระในด้านต้นทุนคงท่ี ซึ่ง
สง่ผลตอ่ความสามารถในการท าก าไรของกลุม่บริษัทฯ อีกด้วย 

ด้วยการบริหารจดัการในลกัษณะดงักล่าวข้างต้น ท าให้กลุม่บริษัทฯมุง่เน้นการสร้างความสมัพนัธ์
อนัดีกบัผู้ รับเหมาในฐานะคูค้่าท่ีดี เพ่ือสร้างฐานในการรองรับการขยายงานในอนาคตของบริษัทฯ อย่างไร
ก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ยงัให้ความส าคญัในด้านการควบคมุคณุภาพงานของผู้ รับเหมาช่วง โดยกลุ่มบริษัทฯมี
การประเมินผลการท างานของผู้ รับเหมาช่วงทุกครัง้ท่ีมีการตรวจรับ หรือส่งมอบงานให้แก่บริษัทฯ และ
สรุปผลการประเมินการท างานของผู้ รับเหมาทกุช่วง 6 เดือน เพ่ือร่วมกนัพฒันาปรับปรุงการท างาน รวมทัง้ 
ควบคมุคณุภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกลุม่บริษัทฯ ก าหนด ซึง่จะสง่ผลตอ่เน่ืองถึงคณุภาพงานท่ีบริษัท
สง่มอบให้แก่ลกูค้า 

ในส่วนของการบริหารจดัการภายในองค์กรของบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส าคญัในการอบรม
และพัฒนาศกัยภาพวิศวกร ตลอดจนมีการประชุมเพ่ือรายงานความคืบหน้าของแต่ละโครงการในทุก
สปัดาห์ เพ่ือควบคมุให้การปฏิบตังิานเป็นไปตามแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้ 
 
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

ในการให้บริการงานวิศวกรรมทัง้ระบบไฟฟ้า วิศวกรรมระบบโทรคมนาคมนัน้ บริษัทฯ ก าหนด
แนวทางการจดัหาสินค้าและบริการ โดยการจดัหาสินค้าและบริการ แบง่ออกเป็น 3 องค์ประกอบหลกั คือ  

1. การจดัหาอปุกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างและติดตัง้ 

2. การจดัหาผู้ รับเหมาชว่งในการด าเนินการสร้างและติดตัง้ 

3. การจดัหาวิศวกรของบริษัทในการควบคมุโครงการ 
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1. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างและตดิตัง้ 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างและติดตัง้ สามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ อุปกรณ์หลัก และอุปกรณ์
ทัว่ไป  

อุปกรณ์หลัก  
- อุปกรณ์หลกัของงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ได้แก่ เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

หม้อแปลงไฟฟ้า สวิทซ์เกียร์ อปุกรณ์ปอ้งกนั ลกูถ้วย และตู้ควบคมุระบบไฟฟ้า เป็นต้น  

- อุปกรณ์หลักของงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม ได้แก่ เสาโครงเหล็ก อุปกรณ์รับ-ส่ง

สญัญาณ รัว้และอปุกรณ์งานรัว้ เป็นต้น  

อุปกรณ์ทั่วไป  
- อปุกรณ์ทัว่ไป ได้แก่ อปุกรณ์ข้อตอ่ของทอ่, ทอ่ร้อยสายไฟ, สกรู, น๊อต, เหล็กแผน่สงักะสี, 

ลวดเช่ือมและปา้ย ลาเบล เป็นต้น  
อปุกรณ์หลกัในแตล่ะโครงการนัน้จะมีความแตกตา่งกนัตามข้อก าหนด และลกัษณะงานของลกูค้า

แตล่ะราย  ดงันัน้ ก่อนท่ีบริษัท ฯ จะเข้าร่วมประกวดราคาตา่งๆ ต้องท าการศกึษาข้อมลูในเร่ืองวสัดอุุปกรณ์
ท่ีมีคณุลกัษณะเฉพาะทางด้านเทคนิค โดยฝ่ายจดัซือ้จะเป็นผู้ติดต่อและเจรจากับผู้ผลิตวสัดอุุปกรณ์เพ่ือ
สอบถามถึงเง่ือนไขราคา, การสง่มอบ และการช าระเงิน ซึง่เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการค านวณต้นทนุโครงการ
ก่อนการย่ืนประมูลงาน ทัง้นี ้ในบางกรณีนอกเหนือจากการระบุคณุลกัษณะทางเทคนิคของวสัดอุุปกรณ์
แล้ว ลูกค้าอาจมีการระบุรายช่ือผู้ จัดจ าหน่ายของอุปกรณ์บางประเภทให้ผู้ รับเหมาต้องจัดซือ้จากผู้จดั
จ าหน่ายภายในกรอบรายช่ือท่ีก าหนดเท่านัน้ เพ่ือควบคุมในส่วนของคุณภาพงาน ในส่ วนของอุปกรณ์
ทัว่ไปนัน้เป็นกลุม่อปุกรณ์ท่ีสามารถจดัซือ้จดัหาได้โดยง่าย สามารถซือ้หาได้โดยทัว่ไป 

ในการจดัหาวสัดอุปุกรณ์ในธุรกิจบริการงานวิศวกรรมนัน้ บริษัทท าการจดัหาวสัดอุปุกรณ์ทัง้หมด
จากผู้ประกอบการภายในประเทศ  ทัง้นี ้ในปี 2559 - 2561  ไม่มีการจดัหาวสัดอุปุกรณ์จากผู้ประกอบการ
รายใดรายหนึ่งในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการจดัหาวสัดุอุปกรณ์โดยรวมของบริษัทฯ ทัง้นี ้
บริษัทฯ มีนโยบายสัง่ซือ้และจดัเก็บสินค้าตามลกัษณะของกลุ่มธุรกิจ โดยส าหรับกลุ่มงานวิศวกรรมระบบ
โทรคมนาคม บริษัทฯ จะมีการสัง่ซือ้อปุกรณ์เม่ือได้รับการว่าจ้างจากลกูค้าโดยจะสัง่ซือ้ตามปริมาณท่ีต้อง
ใช้งานจริงในแตล่ะโครงการ ในส่วนของกลุ่มงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้านัน้ บริษัทฯ จะมีการสต็อคสินค้าใน
กลุม่อปุกรณ์หลกัเชน่ สายไฟ, ลกูถ้วย และอปุกรณ์คอนกรีต คิดเป็นสดัสว่นขัน้ต ่าร้อยละ 30.00 ของมลูคา่
อปุกรณ์หลกัท่ีจะต้องใช้ตามแผนงานของบริษัทฯ ซึ่งคาดการณ์จากแผนการใช้งบประมาณของกลุม่ลกูค้า
หลกั  เพ่ือความคล่องตวัในการท างาน และประโยชน์ในการได้ส่วนลดทางการค้า อย่างไรก็ตาม อปุกรณ์
สว่นใหญ่ท่ีบริษัทฯ มีการเก็บสตอ็คนัน้มีอายกุารใช้งานได้ยาวนาน และมีการเส่ือมสภาพน้อย   
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2. การจัดหาผู้รับเหมาช่วงในการสร้างและตดิตัง้ 

จากนโยบายการบริหารจดัการของบริษัทฯ ท่ีเน้นการใช้ผู้ รับเหมาช่วงในการด าเนินการสร้างและ
ตดิตัง้ และให้วิศวกรของบริษัทฯมีหน้าท่ีบริหารโครงการให้ส าเร็จลลุว่งตามความต้องการของลกูค้าภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดนัน้ บริษัทฯ จึงต้องมีการจดัหาผู้ รับเหมาช่วงท่ีมีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญ
ด้านงานตดิตัง้เพ่ือด าเนินการดงักลา่ว โดยผู้ รับเหมาชว่งสว่นใหญ่จะมีความสมัพนัธ์อนัดีกบับริษัทฯ และมี
ประวตักิารร่วมงานกนัอยา่งตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลา  1-3 ปี โดยในปี 2561 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ ไมมี่การวา่จ้าง
ผู้ รับเหมาชว่งสงูเกินกวา่ร้อยละ 30 ของมลูคา่วา่จ้างผู้ รับเหมาชว่งรวม  

3. การจัดหาวิศวกรในการควบคุมโครงการ 

วิศวกรผู้ควบคมุโครงการจะเป็นพนกังานของบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรงในการ
ด าเนินงาน และควบคมุดแูลการสร้างและติดตัง้ให้เป็นไปตามแบบรายการ มาตรฐานและข้อก าหนดตา่งๆ 
โดยทัว่ไปแล้วจ านวนวิศวกรผู้ควบคมุงานจะขึน้อยู่กบัขนาดของโครงการ โดยจะช่วยกนัท าหน้าท่ี ควบคมุ
การด าเนินการสร้างและติดตัง้ของผู้ รับเหมาให้แล้วเสร็จตามแผนงานท่ีก าหนด การจดัท าแผนปฏิบตัิงาน
และรายงานความคืบหน้าแก่ผู้จดัการโครงการ ประสานงานกบัลกูค้า และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน
การย่ืนเอกสารขออนุญาตสร้างและติดตัง้  การย่ืนเอกสารกับการไฟฟ้า หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ
ด าเนินการใดๆ เพ่ือให้งานลลุว่งไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้  

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีวิศวกรและผู้ควบคมุงานรวมทัง้สิน้ 31 คน ซึ่งแบง่ตามระดบั และ
ระบบความช านาญงานได้ดงันี ้
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❖ ธุรกจิพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทติย์ (Solar Energy)  

ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัท ด าเนินการโดยบริษัทฯ และ บริษัท 
อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากัด (“ETEM”) รวมทัง้สิน้ 16.47 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุก
โครงการท่ีกลุ่มบริษัทใช้ในการด าเนินการผลิตไฟฟ้าเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ระบบโฟโต้โวลตาอิก
หรือโซล่าร์เซลล์ (Photovoltaic : PV) ชนิดติดตัง้บนพืน้ดิน หรือโดยทั่วไปเรียกว่า โรงไฟฟ้า PV ประเภท 
Solar Farm 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

รายละเอียดโครงการ 
กลุ่มบริษัทด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ภาครัฐ 

ตามโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบตดิตัง้บนพืน้ดนิส าหรับหนว่ยงานราชการและสหกรณ์
ภาคการเกษตรของคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน รวมทัง้สิน้ 4 โครงการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

 

 

 
ตัวอย่างภาพโครงการ 
   ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ คลองน า้ใส จ ากดั     ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรวฒันานคร จ ากดั 

 
 
 

 
 

ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จ ากดั       ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จ ากดั 
ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรสะพานน้อย จ ากดั 
 
ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรสะพานน้อย จ ากดั 
 

 
     ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จ ากดั 
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กลุ่มบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพ่ือรับ 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ เป็นจ านวนทัง้สิน้ 4 
โครงการ ได้แก่ โครงการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ คลองน า้ใส จ ากัด , โครงการสหกรณ์การเกษตรบาง
สะพานน้อย จ ากดั,โครงการสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จ ากดั และ โครงการสหกรณ์การเกษตร- 
วฒันานคร จ ากดั  
 
ภาวะอุตสาหกรรม  

ก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน 
สถานการณ์การใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย ณ เดือนพฤศจิกายน 2561 การใช้ไฟฟ้าของประเทศอยู่

ท่ี 203,577 GWh ซึง่เพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปี 2561 คดิเป็นร้อยละ 2.5 สว่นหนึ่ง
เกิดจากการขยายตวัของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งธุรกิจท่องเท่ียวโดยจ านวนนกัท่องเท่ียวจีนเร่ิมฟืน้ตวั
จากนโยบายกระตุ้นการท่องเท่ียวเพิ่มขึน้ แต่ทัง้นีมี้ปัจจยัท่ีท าให้การใช้ไฟฟ้าไม่สูงมากนกั ได้แก่ สภาพ
อากาศท่ีหนาวเย็น ในชว่งต้นปีประกอบกบัมีฝนตกนอกฤดกูาล  

ที่มา : ส านกังานนโยบายและแผน กระทรวงพลงังาน 
 

ในปี 2561 ประเทศไทยมีก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเชิงพาณิชย์แล้ว รวมทัง้สิน้ 
7,495 เมกะวตัต์ (MW) ประกอบด้วย  

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 ในปี 2562 การเติบโตของธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก
โครงการรับซือ้ไฟฟ้าในอดีต โดยศนูย์วิจยัธนาคารออมสิน คาดว่าธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนจะ
ขยายตวัร้อยละ 8 – 9 (%yoy) จากก าลงัการผลิตท่ีเพิ่มขึน้จากการจา่ยไฟเข้าสูร่ะบบเชิงพาณิชย์ ประมาณ 
600 – 700 MW ซึง่จะสร้างรายได้ให้ผู้ผลิตไฟฟ้าในปี 2562 

จากแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561- 2580 (PDP2018) แสดงผลก าลงัการ
ผลิตไฟฟ้าในปัจจบุนั และการพยากรณ์คา่ความต้องการใช้ไฟฟ้าระยะยาว 20 ปี  
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ภาพรวมของก าลงัการผลิตไฟฟ้าในชว่ง ปี 2561 – 2580 
 
 

 
 

 
สรุป ก าลงัการผลิตไฟฟ้าในชว่งปี ปี 2561 – 2580  แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
โดยโรงไฟฟ้าตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ ในช่วงปี 2561 – 2580 ประกอบด้วย โรงไฟฟ้า

ขยะ 400 เมกะวตัต์ โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ 120 เมกะวตัต์ รวม 520 เมกะวตัต์ และโรงไฟฟ้าพลงังาน
หมนุเวียนตามแผนพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (ADEP) ประกอบด้วย ชีวมวล 3,376 เมกะวตัต์ 
ก๊าซชีวภาพ 546 เมกะวตัต์ พลงังานแสงอาทิตย์ 10,000 เมกะวตัต์ พลงังานแสงอาทิตย์ทุน่ลอยน า้ร่วมกบั
โรงไฟฟ้าพลงังานน า้ 2,725 เมกะวตัต์ พลงังานลม 1,485 เมกะวตัต์ ขยะอตุสาหกรรม 44 เมกะวตัต์ ก าลงั
ผลิตไฟฟ้าใหม ่18,176 เมกะวตัต์ 

แนวโน้มการเตบิโตของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ 

 โอกาสในการเติบโตของธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงัทดแทนไทยท่ามกลางความไมต่อ่เน่ืองและความ
ไมแ่นน่อน ของนโยบายสนบัสนนุของภาครัฐจะมาจาก  

1) การขยายการลงทนุไปยงัตา่งประเทศ เชน่ ญ่ีปุ่ น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ซึง่ปัจจบุนัมีบริษัท
ของไทยหลายรายท่ีด าเนินธุรกิจในตา่งประเทศและมีรายได้จากการขายไฟฟ้าแล้ว โดยเฉพาะบริษัทใหญ่ท่ี
มีทัง้การลงทนุโดยตรงและร่วมลงทนุกบับริษัทท้องถ่ินท่ีมีศกัยภาพเพ่ือผลิตไฟฟ้าจาก พลงังานแสงอาทิตย์ 
ลม และความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น  

2) การขยายโมเดลธุรกิจบริการติดตัง้/ซ่อมแซมระบบโซล่าร์ ทัง้บนพืน้ดิน (Solar Farm) และบนหลังคา 
(Solar Rooftop) ให้เอกชนและหน่วยงานต่างๆ เน่ืองจากปัจจุบนักลุ่มผู้ผลิต ไฟฟ้าแบบผลิตใช้เอง ( IPS) 
ก าลงัเตบิโต และ 
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3) การขยายธุรกิจโดยการร่วมลงทนุ/ซือ้กิจการท่ีมีการตอบรับซือ้หรือ มีสญัญา PPA อยูใ่นมือแล้ว แตย่งัไม่
มีการจ าหนา่ย เป็นต้น  

ที่มา: ศนูย์วิจยัเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน 18 ธันวาคม 2561 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 กลุ่มลกูค้าเปา้หมายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ หน่วยงานไฟฟ้า
ของภาครัฐท่ีมีการรับซือ้ไฟฟ้าจากภาคเอกชน ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทจดัอยูใ่น
ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) ซึ่งในปัจจุบนั ลูกค้าของกลุ่มบริษัทในธุรกิจมีเพียงรายเดียวคือ 
กฟภ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าทัง้สิน้ 4 โครงการ เป็นโรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm โดยสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้ามีอาย ุ25 ปี และมีระยะเวลาการรับซือ้ไฟฟ้าด้วยอัตรารับซือ้ไฟฟ้าพิเศษ (Feed-in-Tariff : FiT) 
เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัแตว่นัท่ี 30 ธนัวาคม 2559  
 อย่างไรก็ตาม กฟภ. ได้ท าสญัญารับซือ้ไฟฟ้าจากกลุ่มบริษัท ดงันัน้ช่องทางในการจดัจ าหน่ายจึง
เป็นการเช่ือมต่อไฟฟ้าจากแต่ละโครงการเข้าสู่สถานีและระบบไฟฟ้าของ กฟภ. โดยปริมาณไฟฟ้าท่ี
จ าหน่ายให้แก่ กฟภ. จะคิดจากจ านวนหน่วยไฟฟ้าท่ีผ่านมิเตอร์วดัหน่วยไฟฟ้า ณ จดุจ่ายไฟฟ้าของแตล่ะ
โครงการ เพ่ือให้ กฟภ. น าไปจ าหนา่ยให้แก่ผู้บริโภคตอ่ไป 
 
กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ทางการตลาด 

ส าหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ยงัเป็นธุรกิจท่ีทางกลุ่มบริษัทฯ ให้ความสนใจ และมีการ
ติดตามการประชาสมัพันธ์โครงการของภาครัฐอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทางกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความ
พร้อมท่ีจะเข้าร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง และเงินทนุสนบัสนนุส าหรับ
การลงทุน โครงการ  นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ศึกษาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เก่ียวกับพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพ่ือมองหาโอกาสการขยายธุรกิจกับหน่วยงานทัง้ลูกค้ากลุ่มเดิมและลูกค้ากลุ่มใหม่และ
การศกึษาความเป็นไปได้ในการเข้าสูธุ่รกิจพลงังานทดแทนรูปแบบอ่ืน 

 

❖ ธุรกจิจัดหา และจัดจ าหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย (Trading) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 
 ธุรกิจจดัหา และจดัจ าหนา่ยอปุกรณ์ความปลอดภยั (Trading) ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท โกลว์ - 
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เทรด ดิง้แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
(มหาชน) เปิดด าเนินการตัง้แตว่นัท่ี   5 พฤษภาคม 2560 ด้วยทนุจดทะเบียนส่ีสิบล้านบาทถ้วน 

บริษัท โกลว์ เทรดดิง้ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ด าเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจัดจ าหน่ายสินค้าอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในพืน้ท่ีสาธารณะ จากผู้ผลิต
สินค้าระดบัสากลมากมาย โดยบริษัทฯ ได้จดัหาผลิตภณัฑ์ดงักลา่วด้วยการสัง่ซือ้สินค้าผา่นบริษัทผู้ผลิตใน
ประเทศไทย รวมทัง้การสัง่ซือ้สินค้าชนิดพิเศษโดยการน าเข้าจากผู้ผลิตต่างประเทศ โดยมีทีมงานขายท า
หน้าท่ีติดต่อและประสานงานในการขาย ท าให้สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าอย่างรวดเร็วเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าอยา่งสงูสดุ  

 
ภาวะอุตสาหกรรม 

ข้อมลูบริษัทวิจยัไอดีซี ระบวุ่า ปี 2563 ภาพรวมตลาดเทคโนโลยีความปลอดภยัทัว่โลกจะมีมลูคา่
เกิน 100 ล้านดอลลา่) โดยมีเหตผุลหลกัมาจากเหตกุารณ์ก่อการร้ายท่ีเกิดขึน้ทัว่โลก ดงันัน้ผู้คนจงึต้องการ
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน การติดตัง้กล้อง CCTV เพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั  

ประเทศไทย แม้ไม่ได้ประสบปัญหาการก่อการร้ายโดยล าพงัอย่างรุนแรงชดัเจน แต่แนวโน้มการ
ก่อการร้ายในลกัษณะดงักลา่วท่ีเพิ่มขึน้ในหลายพืน้ท่ีของโลก รวมถึงปัญหาความขดัแย้งภายในของไทยทัง้
ทางการเมือง ความเช่ือ และสงัคม และการท่ีไทยเป็นท่ีตัง้ของผลประโยชน์จากประเทศต่าง ๆ ก็อาจเป็น
ปัจจยัดงึดดูท่ีท าให้ไทยตกอยู่ในความเส่ียงจากการก่อการร้ายโดยล าพงัขึน้เช่นกนั ดงันัน้ ไทยจ าเป็นต้องมี
มาตรการรับมือต่อสถานการณ์ โดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวงั ติดตาม ตรวจสอบกลุ่มบุคคลท่ีมีแนวคิดรุนแรง 
สกดักัน้การเข้าถึงอาวธุและวตัถดุบิท่ีใช้ในการประกอบระเบดิ นอกจากนัน้ต้องร่วมมือกนัอยา่งจริงจงัในทกุ
ภาคสว่น ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมถึงองค์กรตา่งประเทศ 

ปัจจุบนั ปัจจยัท่ีส่งผลให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีความปลอดภัยของประเทศไทยเติบโตมาจาก
ความริเร่ิมของภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยมีปัจจัยมาจากการน าเทคโนโลยีความปลอดภัยไป
ประยกุต์ใช้ในงานด้านตา่งๆ เชน่ การพฒันาเมืองอจัฉริยะควบคูค่วามปลอดภยั เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐ 
“Smart City” 1 และการสนบัสนนุส่งเสริมโครงการใหญ่ๆ ในการก่อสร้างโครงการพืน้ฐาน จากภาครัฐ เช่น 
โครงการปรับปรุงสนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิรวมถึงสนามบินตามหวัเมืองใหญ่ของประเทศ 
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสงู รวมถึงการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ โรงแรม 

                                           
1
 Smart City หรือเมืองอจัฉริยะเป็นกระแสท่ีก าลงัมีพฒันากนัทัว่โลก เพราะเป็นเร่ืองของการน าเทคโนโลยีดจิิทลัมาปรับใช้กบัเมืองเพ่ือให้มีความน่าอยู่มาก

ขึน้ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะของเมืองได้อย่างรวดเร็ว การเช่ือมโยงข้อมลูถึงกนัเพ่ือช่วยพฒันาระบบบริการให้มีประสทิธิภาพสงูสดุส าหรับ
พืน้ท่ี มีการพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ สร้างความปลอดภยัได้มากขึน้  
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และห้างสรรพสินค้าใหม่ๆ อีกมากมาย โดยเคร่ืองมือรักษาความปลอดภยัตา่งๆ เป็นสิ่งจ าเป็นตอ่โครงการ
ดงักลา่วทัง้สิน้  

การเติบโตของธุรกิจการรักษาความปลอดภยัอีกปัจจยัหนึง่ก็คือ ความจ าเป็นท่ีจะต้องปกปอ้งชีวิต
และทรัพย์สินเน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของการก่ออาชญากรรม  ปัจจยันีไ้ด้กลายเป็นประเด็นปัญหาหลกัเม่ือ
เกิดความไม่สงบในพืน้ท่ีหัวเมืองต่างๆในประเทศไทย และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดย ในปี 2561 
ประเทศไทยมีสถิตเิหตกุารณ์ความไมส่งบในพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ดงันี ้ 

สถิตเิหตกุารณ์ความไมส่งบในพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
จากข้อมูลดงักล่าวข้างต้น ส่งผลให้มีการพฒันาระบบความปลอดภัยของประเทศต่ืนตวัมากขึน้ 

รัฐบาลเองก็ยกระดบัการรักษาความปลอดภัยในพืน้ท่ีสาธารณะเพิ่มขึน้ โดยในปี 2562 รัฐบาลจัดสรร
งบประมาณส าหรับแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  กว่า 12,000 ล้านบาท (ท่ีมา : งบประมาณ
ประจ าปี 2562) นอกจากนีรั้ฐบาลยงัได้ยงัจดัสรรงบประมาณด้านความมัน่คง ปี 2562 ซึง่เป็นงบประมาณ
ท่ีเก่ียวข้องกบัแผนงานพืน้ฐานด้านความมัน่คง แผนงานยทุธศาสตร์เสริมสร้างความมัน่คงของสถาบนัหลกั
ของชาติ เป็นเงิน 625 ล้านบาท เพ่ือมุ่งปฏิรูปกลไกด้านความมัน่คง และเพ่ือสนบัสนนุการบริหารประเทศ 
เช่น การปฏิรูปกิจการต ารวจ การปฏิรูปทางทหาร และการปฏิรูประบบงานข่าวกรอง และการพฒันาความ
มัน่คงทางการเมือง ขจดัคอร์รัปชนั เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในกระบวนการยตุธิรรม  
 

ภาวะการแข่งขัน 
ตลาดของธุรกิจรักษาความปลอดภยัมีขนาดใหญ่มาก ภาครัฐ และภาคเอกชนส่วนใหญ่ เลือกซือ้

ระบบ และ อปุกรณ์รักษาความปลอดภยัโดยพิจารณาจากคณุสมบตัิ และ การท างานเป็นอนัดบัแรก ไมไ่ด้
พิจารณาจากราคาสินค้าเพียงอยา่งเดียว ผู้ประกอบการด้านอปุกรณ์ความปลอดภยัสว่นใหญ่จงึมุง่เน้นการ



 
บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)   สว่นที่ 1 หน้า 49 

 

น าเสนอโซลูชัน่ หรือ ทางออกเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเฉพาะเจาะจงสอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้า
เป็นหลกั 

การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีผ่านมา ได้สร้างความเช่ือมั่นและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทัง้
ทางด้านการน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบัความต้องการคณุภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัสากลและการให้บริการท่ีรวดเร็วตรงเวลา ด้วยความซ่ือสัตย์และเป็นธรรม จึงท าให้บริษัทฯได้รับ
ความไว้วางใจจากลกูค้าด้วยดีและมีโอกาสได้รับงานเพิ่มเตมิอยา่งตอ่เน่ือง                                                                                                                           
การน าเสนอบริการและช่องทางการน าเสนอบริการ 
 

ธุรกิจจดัหา และจดัจ าหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย  อ้างอิงการน าเสนอบริการและช่องทางการ
น าเสนอบริการด าเนินการเชน่เดียวกนักบัธุรกิจบริการบริหารจดัการ 

 

ลักษณะลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย 
ลกูค้าของธุรกิจงานจดัหาและจดัจ าหนา่ยสินค้าอปุกรณ์ความปลอดภยั สามารถจ าแนกได้ 2 กลุม่

ย่อย คือ ลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และลูกค้าภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบนักลุ่มลูกค้าหลักของ
บริษัทในธุรกิจจัดหาและจัดจ าหน่ายสินค้าอุปกรณ์ความปลอดภัยยังคง เป็นหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับความมัน่คงของชาติ และหน่วยงานท่ีให้ความส าคญักับ
ระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ส านกังานต ารวจแห่งชาติ กองบญัชาการกองทพัไทย บริษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จ ากดั (มหาชน)  กรมราชทณัฑ์ เป็นต้น  
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โครงสร้างของกลุ่มบริษัท 

จากการขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจและการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทเพ่ือแบ่งแยกการ
ด าเนินธุรกิจให้มีความชดัเจนยิ่งขึน้ ท าให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่บริษัทประกอบด้วยบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย รวมกนัทัง้สิน้  5 บริษัท ดงันี ้

 
รายละเอียดบริษัทย่อย 

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

 

2. บริษัท  ซีน 168  จ ากดั  (“SYN”)  

ช่ือบริษัท : บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากดั 

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ 

: บริการบริหารจดัการ และธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ 

วนัท่ีก่อตัง้ : 12 ตลุาคม 2550 

ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ : 88 ซอยโยธินพฒันา แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

รายช่ือกรรมการ : 
นายไรวินท์ เลขวรนันท์, นายชานนท์ พฤกประสงค์, นางสาวชุติกา สุทธิ
กาญจนงักรู, นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร, นางสาวอจัจิมา วงศ์ศภุชาต ิ

ช่ือบริษัท : บริษัท ซีน 168  จ ากดั  (ช่ือเดมิ บริษัท ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์ จ ากดั ) 
ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ 

: 
บริการงานวิศวกรรม   ธุรกิจบริการบริหารจดัการ  และบริการบริหารจดัการรถ
เชา่พร้อมพนกังานขบัรถ  

วนัท่ีก่อตัง้ : 19  มิถนุายน 2550 

ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ : 88 ซอยโยธินพฒันา แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

รายช่ือกรรมการ : 
นายไรวินท์ เลขวรนันท์, นายชานนท์ พฤกประสงค์,นางสาวชุติกา สุทธิ
กาญจนงักรู, นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร, นางสาวอจัจิมา วงศ์ศภุชาต ิ
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3. บริษัท  อีทีจี  เอนเนอร์จี จ ากดั (“ETG”) 

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

ปัจจุบนัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และ ETEM ด าเนินธุรกิจบริการบริหารจดัการในลกัษณะ
เดียวกัน โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายให้ ETEM ด าเนินธุรกิจบริการบริหารจัดการเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม 
เน่ืองจากการประมลูงานบางกรณี จ าเป็นต้องใช้บริษัทท่ีมีประวตักิารด าเนินงาน และมีทนุจดทะเบียนตาม
เง่ือนไขท่ีลกูค้าก าหนด กลุม่บริษัทจงึจะต้องใช้บริษัทฯ ในการประมลูงานท่ีมีข้อก าหนดในกรณีดงักลา่ว  
 ธุรกิจของ SYN  กลุ่มบริษัทมีนโยบายเพ่ือประกอบธุรกิจบริการงานวิศวกรรมและธุรกิจบริการ
บริหารจดัการ โดยยงัคงธุรกิจบริการบริหารจดัการรถเชา่พร้อมพนกังานขบัรถเชน่เดมิ 

 ธุรกิจของ ETG กลุ่มบริษัทมีนโยบายด าเนินธุรกิจเก่ียวกับพลังงงานทดแทนจากพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลงังานอ่ืน ๆ 

 ธุรกิจของ GTS กลุ่มบริษัทมีนโยบายด าเนินธุรกิจเก่ียวกับจดัหาและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์
ด้านความปลอดภยั 

ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ และบริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั โดยถือ
หุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 26.97  และร้อยละ 26.11  ของทุนจดทะเบียน ตามล าดบั โดยบริษัท 

ช่ือบริษัท : บริษัท  อีทีจี  เอนเนอร์จี จ ากดั 

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ 

: ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์และพลงังานอ่ืน ๆ 

วนัท่ีก่อตัง้ : 4 พฤษภาคม 2560 

ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ : 88 ซอยโยธินพฒันา แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

รายช่ือกรรมการ : นายรชต ยอดบางเตย, นางสาวประไพ พิมพา, นางสาวอจัจิมา  วงศ์ศภุชาต ิ

ช่ือบริษัท : บริษัท โกลว์  เทรดดิง้ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ 

: จดัหาและจ าหนา่ยสินค้ากลุม่อปุกรณ์ด้านความปลอดภยั 

วนัท่ีก่อตัง้ : 5 พฤษภาคม 2560 

ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ : 88 ซอยโยธินพฒันา แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

รายช่ือกรรมการ : นายรชต ยอดบางเตย, นางสาวประไพ พิมพา, นางสาวอจัจิมา  วงศ์ศภุชาติ 
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วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั เป็นบริษัทบริหารจดัการเงินลงทนุโดยนายไรวินท์และพ่ีน้องของนายไรวินท์เป็นผู้ ถือ
หุ้นทัง้หมดในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วของบริษัท 

อย่างไรก็ดี เพ่ือเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการท่ีผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ ซึ่งได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ และบริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากัด จะประกอบธุรกิจทบัซ้อนกันกับ
บริษัท ผู้ ถือหุ้นใหญ่ทัง้ 2 รายข้างต้น จงึได้ท าสญัญากบับริษัทฯ วา่จะไมป่ระกอบธุรกิจประเภทเดียวกนักบั
กลุ่มบริษัทรวมถึงธุรกิจอ่ืนของกลุ่มบริษัทในอนาคต รวมทัง้จะไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการแข่งขันกับ
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในกลุ่มบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนแบบไม่
จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจ ากดั หรือเป็นกรรมการหรือรับจ้างหรือเป็นผู้ มีอ านาจควบคมุในกิจการใด
ท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะท าเพ่ือ
ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้ อ่ืน โดยหากผู้ ถือหุ้นใหญ่เห็นโอกาสทางธุรกิจดงักล่าวในอนาคต จะพิจารณา
ให้บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยเป็นผู้ประกอบกิจการนัน้ ๆ ซึง่สญัญานีมี้ผลผกูพนัจนกวา่นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ 
รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้องตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ.
17/2551 จะถือหุ้นรวมกันต ่ากว่าร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท และไม่มีท่านใด
ด ารงต าแหนง่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัท 

ทัง้นี ้นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ และบริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั ได้ท าสญัญากบับริษัทฯ วา่ จะรักษา
สดัสว่นการถือหุ้นมิให้เหลือน้อยกวา่ร้อยละ 51.00 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ จนกวา่บริษัทฯ จะได้
จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว เป็นระยะเวลา 3 ปี เพ่ือปอ้งกนัมิให้บริษัทฯ ท าผิดเง่ือนไขใน
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) ซึง่มีข้อก าหนดห้ามมิให้บริษัทฯ เปล่ียนแปลงจ านวนผู้ ถือหุ้นจนเป็นเหตใุห้ผู้ ถือ
หุ้นเดิมตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และห้ามเปล่ียนแปลงจ านวนหุ้นท่ีถือเหลือน้อยกว่าร้อย
ละ 51.00 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
แล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี และผู้ ถือหุ้นทัง้ 2 รายดงักลา่วยงัได้จดัท าสญัญากบับริษัทฯ วา่จะรักษาสดัสว่นการ
ถือหุ้นมิให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 51.00 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ ตลอดอายุสัญญาให้สินเช่ือ
ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ เพ่ือปอ้งกนัมิให้บริษัทฯ ท าผิดเง่ือนไขตามสญัญาให้สินเช่ือ
ดงักลา่ว 
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ความเส่ียงด้านการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบริษัท 
 

ความเส่ียงด้านการไม่ได้รับการต่อสัญญาของงานให้บริการบริหารจัดการ 
การประกอบธุรกิจบริการบริหารจดัการของกลุ่มบริษัทนัน้ กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการบริหาร

จดัการ   คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 57.78, 47.62 และ  45.96 ของรายได้รวมในปี 2559, 2560 และ 2561 ในแต่
ละสญัญาท่ีได้รับจะมีการระบรุะยะเวลาการให้บริการ ไว้อย่างชดัเจน  ซึ่งโดยทัว่ไปจะมีอายสุญัญาประมาณ 
1-3 ปี  และเม่ือสิน้สดุระยะเวลาของสญัญาดงักลา่ว  ทางผู้วา่จ้างท่ีเป็นทัง้หน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
ภาคเอกชน  ก็จะด าเนินการตามงบประมาณใหม่ของแต่ละหน่วยงาน  ซึ่งมีทัง้การท าสญัญาว่าจ้างโดยตรง
และการประกวดราคาตามวิธีการท่ีหน่วยงานก าหนด ซึ่งปัจจุบนัธุรกิจบริการบริหารจัดการยังเป็นธุรกิจท่ี
นา่สนใจและก าลงัขยายตวัอย่างมาก  ดงันัน้จงึมีโอกาสท่ีอาจจะ มีคูแ่ขง่ขนัเข้ามาร่วมเสนอบริการหรือเข้าร่วม
การเสนอราคาแขง่กบักลุม่บริษัท และอาจสง่ผลให้กลุม่บริษัทไมไ่ด้รับการตอ่สญัญาการให้บริการแก่ลกูค้าได้    

ปัจจบุนัการจดัซือ้จดัจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ต้องปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติ การจดัซือ้จดัจ้างและ
การบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560   มีการใช้ระบบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ขึน้มาเพ่ือ
แทนท่ีระบบการสอบราคาและการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ในการประกวดราคาบาง
โครงการ มีการพิจารณาในส่วนของคุณภาพการให้บริการและผลงานท่ีผ่านมาของผู้ ให้บริการเป็นปัจจัย
ประกอบควบคูก่บัราคาประมลู(Price Performance) พร้อมทัง้มีการท าการประเมินเพ่ือสง่เสริมสินค้าและผู้ ค้า
ท่ีมีคณุภาพ (Grading) โดยจะพิจารณา ความพึงพอใจของผู้ ใช้งาน  คณุภาพในการด าเนินงานตามสญัญา
และบริการหลงัการขาย และน าผลการประเมินไปใช้เป็นปัจจยัหนึ่งในการพิจารณาผู้ ได้รับการคดัเลือกตาม
หลกัเกณฑ์การพิจารณามีก าหนดสดัส่วนแต่ละด้าน เช่น ด้านราคาร้อยละ 60  ด้านเทคนิค ร้อยละ 30  และ
ด้าน Grading ร้อยละ 10 เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากในอดีตท่ีผ่านมาท่ีมีการพิจารณาเฉพาะราคาประมูลเพียง
ปัจจยัเดียวเท่านัน้  ซึ่งการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ดงักล่าว  จะส่งผลดีตอ่กลุ่มบริษัทในการย่ืนเสนอประกวด
ราคา  เน่ืองจากมีประวัติการท างานและผลงานท่ีผ่านมาเป็นท่ีไว้วางใจส าหรับหน่วยงานของภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ ท าให้มีโอกาสในการได้รับตอ่สญัญาการให้บริการมากย่ิงขึน้ 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายป้องกันความเส่ียงจากการไม่ได้รับการต่อสญัญาการให้บริการบริหารจัดการ                              
โดยก าหนดให้มีขัน้ตอนการปรับปรุงคณุภาพการให้บริการอย่างตอ่เน่ือง ก าหนดให้มีผู้ รับผิดชอบในการติดตอ่
ประสานงานกบัผู้บริหารของลกูค้า เพ่ือรับฟังค าตชิม และข้อคดิเห็นของการให้บริการด้านตา่งๆ พร้อมทัง้มีการ

3.ปัจจัยความเส่ียง 
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ส ารวจความพึงพอใจลกูค้า  โดยน าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์ จดัท าแผนการปรับปรุงคณุภาพการให้บริการอยา่ง
รวดเร็วและตอบสนองความต้องการของลกูค้า เพ่ือรักษาฐานกลุ่มลกูค้าเดิมไว้อย่างตอ่เน่ือง ดงัจะเห็นได้จาก
หลายๆ สญัญาของการให้บริการบริหารจดัการของ กลุม่บริษัทได้รับการตอ่สญัญามาอยา่งตอ่เน่ือง นอกจากนี ้
กลุ่มบริษัทยงัมีแผนด าเนินการด้านการตลาดเพ่ือขยายฐานไปยงักลุ่มลกูค้ารายใหม่ๆ  และขยายขอบเขตการ
ให้บริการเพิ่มเติมและแตกตา่งจากคูแ่ข่ง โดยการให้บริการบริหารจดัการระบบงานธุรกิจ (Business Process 
Outsourcing : BPO) ในทุกส่วนงานตามท่ีลูกค้าต้องการเพ่ือเป็นการเพิ่มช่องทางการท าธุรกิจและการ
เจริญเตบิโตของกลุม่บริษัทในอนาคต     

ความเส่ียงจากการที่กลุ่มบริษัทไม่ได้รับงานวิศวกรรม 

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการงานวิศวกรรม คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 41.89, 44.04 และ 40.64 
ของรายได้รวม ในปี 2559, 2560 และปี 2561 ตามล าดบั โดยการด าเนินธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ของบริษัทนัน้ เป็นการให้บริการในลกัษณะของงานโครงการท่ีจดัท าสญัญาการให้บริการเป็นรายโครงการ เชน่  
การปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสงูส าหรับการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า และ/หรือ สถานท่ีหรือแหลง่ผลิตกระแสไฟฟ้า
เช่ือมต่อไปยงัสถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   การติดตัง้และปรับปรุงระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า   
การย้ายระบบสายสง่กระแสไฟฟ้าลงใต้ดนิ  การตดิตัง้ระบบไฟสอ่งสวา่งบนท้องถนน  ตลอดจนการตดิตัง้ระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคาร  เป็นต้น  ซึ่งการให้บริการดงักล่าวจะขึน้อยู่กบันโยบาย  งบประมาณ หรือแผนการลงทุน
ของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค  หนว่ยงานของรัฐ  หรือภาคเอกชน  เป็นหลกั    

ส าหรับในส่วนของการด าเนินธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมนัน้  เป็นการให้บริการงาน
วิศวกรรมในลกัษณะของการรับจ้างเหมาคล้ายกบังานโครงการ  อาทิเช่น  การให้บริการสร้างสถานีฐานและ
ติดตัง้อปุกรณ์โทรคมนาคม  การติดตัง้เสาส่งสญัญาณภายนอกอาคารทกุประเภทและบนดาดฟ้าอาคาร  และ
การปรับปรุงและตดิตัง้อปุกรณ์เพิ่มเตมิให้แก่เสาสง่สญัญาเดมิ  เป็นต้น   ซึง่การให้บริการในส่วนของวิศวกรรม
ระบบโทรคมนาคมจะขึน้อยู่กับนโยบายการลงทุนในการขยายหรือปรับปรุงพฒันาโครงข่ายสัญญาณของผู้
ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นหลกั  รวมทัง้นโยบายของภาครัฐในการขยายคล่ืนความถ่ี     

ดงันัน้  กลุ่มบริษัทจึงอาจมีความเส่ียงจากความไม่สม ่าเสมอหรือความไม่ต่อเน่ืองของรายได้จากการ
ให้บริการงานวิศวกรรมทัง้ 2 ประเภทในอนาคต ทัง้นี ้กลุม่บริษัทตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าวข้างต้น อยา่งไร
ก็ตาม กลุ่มบริษัทเช่ือว่าทัง้ระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคม ถือเป็นระบบสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานท่ีจ าเป็น  
และมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองตามการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ดงัจะเห็นได้จากแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ีสิบสอง  พ.ศ. 2560 – 2564  ท่ีรัฐบาลก าหนดแผนการพัฒนาโครงสร้าง
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พืน้ฐานเพ่ือรองรับการขยายตวัของเมืองและพีน้ท่ีเศรษฐกิจหลกั และส่งเสริมการพฒันาคณุภาพชีวิตของทุก
กลุ่มในสงัคม จึงมีการเร่งลงทนุพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ  เช่น การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้าน
คมนาคมขนส่ง และการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมและยังมีนโยบายการลงทุนจากภาครัฐอย่างต่อเน่ือง 
ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา ดงันัน้ผู้บริหารของกลุม่บริษัทเช่ือว่าโอกาสท่ีผู้ประกอบการทัง้ภาครัฐและเอกชนด้าน
ระบบไฟฟ้า โทรคมนาคมจะไมท่ าการขยายการลงทนุเพิ่มขึน้อีกเป็นไปได้น้อยมาก  

ในส่วนความสามารถในการประมลูงานนัน้ การให้บริการวิศวกรรมระบบไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นงานของ
การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคและบางส่วนเป็นงานของภาคเอกชน   ซึง่ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานของกลุม่บริษัท
ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากผู้ ว่าจ้างเสมอมา  และกลุ่มบริษัทไม่เคยมีประวัติอยู่ในรายช่ือผู้ ไม่
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบหรือทิง้งาน  (Black List) ของผู้ ว่าจ้างดงักล่าว  ท าให้สามารถเข้าร่วมการประมูลงาน
และรับงานการให้บริการด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึน้ได้อีกอย่างต่อเน่ือง 
เช่นเดียวกับการให้บริการวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม   ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีรายช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ค้า 
(Vendor List)  ของผู้ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีหลายราย ได้แก่ กลุม่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  จ ากดั 
(มหาชน)  กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน)  รวมถึงการเข้าร่วมการประกวดราคากับหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) , บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั   (มหาชน)  เป็นต้น นอกจากนีย้งั
ขยายการรับงานในการติดตัง้อุปกรณ์การให้บริการในการติดตัง้สายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) และ
สายน าสัญญาณ (Copper) รวมถึงอุปกรณ์อ่ืนๆ เพ่ือเช่ือมโครงข่ายในระบบการส่ือสาร   ผู้ ให้บริการ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี รวมถึงผู้ รับเหมาหลกัของผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  เช่น Ericson และ Huawei  เป็นต้น 
ประกอบกบัมีผลงานท่ีดีเสมอมา  สามารถให้บริการท่ีมีคณุภาพและสง่มอบงานได้ตรงตอ่เวลา   จึงท าให้กลุม่
บริษัทได้รับความไว้วางใจจากกลุม่ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีดงักล่าว   เป็นผลให้กลุม่บริษัทได้รับงานอยา่ง
สม ่าเสมอและตอ่เน่ืองเชน่กนั 

ความเส่ียงจากการเพิ่มขึน้ของต้นทุนที่ เกิดจากค่าปรับจากการไม่สามารถส่งมอบงานบริการ
วิศวกรรมได้ทันตามก าหนดเวลาของลูกค้า 

• ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า 

ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า เป็นการให้บริการในลกัษณะของงานโครงการท่ีมีการท าสญัญา
ว่าจ้างแยกรายโครงการพร้อมทัง้ก าหนดระยะเวลาการส่งมอบงานอย่างชดัเจน  โดยมีระยะเวลาของสญัญา
ประมาณ 3 เดือนถึง 2 ปี ซึง่ในสญัญาดงักลา่วจะก าหนดอตัราคา่ปรับหรือคา่เสียหายท่ีเกิดจากความลา่ช้าของ
การส่งมอบงานได้ไม่ทนัตามก าหนดเวลาของสญัญา ดงันัน้ในกรณีท่ีการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทมีความ



 
บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1 )   สว่นท่ี 1 หน้า 56 
 

ล่าช้าเกิดขึน้จากท่ีก าหนดไว้ในสญัญา อาจท าให้กลุ่มบริษัทต้องเสียค่าปรับหรือค่าเสียหาย ส่งผลให้มีภาระ
คา่ใช้จ่ายหรือมีต้นทนุในการให้บริการด้านวิศวกรรมดงักล่าวเพิ่มสงูขึน้ นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทอาจมีความเส่ียง
จากการถูกระงับหรือการบอกเลิกสัญญาจากผู้ ว่าจ้างได้ ทัง้นีท่ี้ผ่านมาในปี 2559,2560 และปี 2561 กลุ่ม
บริษัทมีการส่งมอบงานการให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าล่าช้า ท าให้ต้องเสียคา่ปรับความเสียหายเป็น
จ านวนเงินเท่ากบั 0.15 ล้านบาท, 0.88 ล้านบาท และ 18.90 ล้านบาท ตามล าดบั  ซึ่งคิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 
0.01, ร้อยละ 0.06 และ  ร้อยละ 1.13 ของรายได้รวมของกลุม่บริษัท ตามล าดบั  

จากปี 2561 ท่ีมีแนวโน้มคา่ปรับเพิ่มสงูขึน้ ท าให้กลุ่มบริษัทประเมินความเส่ียงการด าเนินงานเพิ่มขึน้
ในทกุด้าน  และมีการเปล่ียนแปลงระเบียบปฏิบตัิเพ่ือใช้ในการด าเนินงานหลายขัน้ตอน และก าหนดให้มีการ
ประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย เพ่ือร่วมวางแผนการให้บริการในแต่ละโครงการ พร้อมทัง้
ก าหนดขัน้ตอนและวิธีการในการด าเนินงานให้อยู่ภายในกรอบระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญาการจ้าง
งาน โดยเร่ิมตัง้แตข่ัน้ตอนการส ารวจ  ออกแบบ การจดัหาวสัดอุุปกรณ์ การจดัหาผู้ รับเหมาช่วง  การก าหนด
วิศวกรผู้ ควบคุมงาน เป็นต้น นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยังมีการวางแผนการประสานงาน การติ ดตาม การ
ตรวจสอบ และการส่งมอบงานตามขัน้ตอนความส าเร็จของงานอย่างสม ่าเสมอ  โดยวิศวกรผู้ควบคุมงาน
ประจ าโครงการในแต่ละพืน้ท่ีจะจัดท ารายงานความคืบหน้าส าหรับการด าเนินงาน อุปสรรคหรือปัญหาท่ี
เกิดขึน้จริงในพืน้ท่ีหน้างานในแต่ละโครงการให้ทางผู้ บริหารทราบเป็นรายวันเพ่ื อจัดเก็บไว้เป็นเอกสาร
ประกอบการจดัท ารายงานความคืบหน้าของโครงการ เพ่ือน าเสนอความคืบหน้า รายงานปัญหาหรืออปุสรรคท่ี
พบจากการด าเนินงานในโครงการนัน้ๆ ให้ผู้ว่าจ้าง ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวจะสามารถช่วยให้ทางผู้บริหาร
ของกลุ่มบริษัทและผู้ ว่าจ้างรับทราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ และท่ีอาจจะก่อให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงาน 
รวมถึงการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้ทนัท่วงที หรือเจรจาต่อรองเพ่ือขยายระยะเวลาในการ
ด าเนินงานเพ่ือให้สามารถสง่มอบงานโครงการได้ทนัตามก าหนดเวลา 

• ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม  

ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม เป็นการให้บริการในลักษณะของงานโครงการ
เช่นเดียวกนักบัธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า แตก่ารท าสญัญาว่าจ้างจะแตกตา่งกัน  โดยกลุ่มบริษัท
จะท าสญัญาว่าจ้างหลกัในการให้บริการส ารวจ ออกแบบ พร้อมจดัหาวสัดอุุปกรณ์ และติดตัง้เสาของสถานี
โทรคมนาคม กับผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแต่ละราย มีระยะเวลาของสญัญาหลัก  3 ปี และภายในช่วง
ระยะเวลาของสญัญาหลกัดงักล่าวเม่ือผู้ ว่าจ้างประสงค์จะให้กลุ่มบริษัทด าเนินการส ารวจ ออกแบบ พร้อม
จดัหาวสัดอุปุกรณ์ และติดตัง้เสาของสถานีโทรคมนาคม ก็จะแจ้งจ านวนและพืน้ท่ีท่ีผู้ว่าจ้างต้องการเป็นครัง้ๆ 
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ไป ซึง่ในสญัญาหลกัดงักลา่วจะก าหนดอตัราคา่ปรับท่ีเกิดจากกรณีตา่งๆ เชน่ การไมส่ามารถสง่มอบงานได้ทนั
ตามก าหนดเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนังสือสั่งงานหรืองานไม่ผ่านการตรวจรับมอบจากผู้ ว่าจ้างหรือในช่วง
ระยะเวลารับประกันผลงานผู้ รับจ้างไม่สามารถด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้ได้ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด ดงันัน้กลุ่มบริษัทจึงอาจต้องเสียค่าปรับ ส่งผลให้มีภาระค่าใช้จ่ายหรือมีต้นทุนในการให้บริการงาน
วิศวกรรมดงักล่าวเพิ่มสงูขึน้ นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทอาจมีความเส่ียงจากการถูกระงับหรือการบอกเลิกสญัญา
จากผู้วา่จ้างได้เช่นกนั ทัง้นีท่ี้ผา่นมากลุม่บริษัทไม่เคยสง่มอบงานล่าช้ากวา่ก าหนดเวลาหรือผลงานไม่ผา่นการ
ตรวจรับจากผู้ว่าจ้างหรือไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลารับประกนัผลงาน จนท าให้ถูก
เรียกร้องคา่ปรับจากผู้วา่จ้าง  

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีนโยบายปอ้งกันความเส่ียงดงักล่าวข้างต้นเชน่เดียวกนักบัธุรกิจบริการงาน
วิศวกรรมระบบไฟฟ้า  โดยมีการก าหนดระเบียบปฏิบตั ิวางแผนและก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงาน การประชมุ
หารือร่วมกัน การติดตามตรวจสอบ  และการส่งมอบงานตามขัน้ตอนความส าเร็จของงาน ภายในก าหนด
ระยะเวลาด าเนินงานท่ีระบไุว้ในหนงัสือสัง่งานแตล่ะฉบบั 

ความเส่ียงจากการพึ่งพงิบุคลากรทางด้านวิศวกร 

การด าเนินธุรกิจบริการงานวิศวกรรมของกลุ่มบริษัท มีความจ าเป็นท่ีจะต้องพึ่งพิงบุคลากรหรือผู้ ท่ี
เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  คือทีมงานด้านวิศวกรในการน าเสนอ
เพ่ือเข้าประมลูงานการออกแบบการค านวณต้นทุนโครงการ การลงนามรับรองแบบย่ืนขออนญุาตติดตัง้ และ
ควบคมุการด าเนินงาน ตามขัน้ตอนต่างๆ ของแต่ละโครงการให้แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาท่ีระบุไว้ใน
สญัญา และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ หากกลุ่มบริษัทไม่สามารถรักษา
ทีมงานด้านวิศวกรดงักล่าวให้อยู่กบักลุม่บริษัทได้ก็อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการรับงานและการ
บริหารจดัการงานวิศวกรรมของกลุม่บริษัท  

กลุ่มบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของบคุลากรขององค์กรในทกุๆ สายงาน โดยเฉพาะทีมงานวิศวกร
ด้านการควบคมุงานสร้างและติดตัง้แตล่ะประเภทงาน ซึง่เป็นปัจจยัหรือก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจของ
กลุม่บริษัท ดงันัน้กลุม่บริษัทจงึมีนโยบายในการลดความเส่ียงในเร่ืองการพึง่พิงวิศวกรดงักลา่ว โดยการก าหนด
ระบบเงินเดือนและคา่ตอบแทน ท่ีเหมาะสมกบัต าแหนง่งานพร้อมทัง้จดัให้มีสวสัดิการและมาตรการจงูใจตา่งๆ 
เพ่ือเสริมสร้างให้บคุลากร มีความผกูพนัธ์และรักองค์กรในระยะยาว รวมทัง้มีนโยบายการกระจายอ านาจการ
บริหารงานและการหมุนเวียน การท างานของทีมงานด้านวิศวกรเพ่ือลดการพึ่งพิงบุคลากรเป็นรายบุคคล 
นอกจากนัน้กลุม่บริษัทยงัมีนโยบาย การสง่เสริมให้มีการจดัการอบรมสมัมนาในสาขาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
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ด าเนินงานของกลุ่มบริษัท เพ่ือเพิ่มเติมความรู้ และความช านาญให้แก่วิศวกรจนอยู่ ในระดบัท่ีสามารถท างาน
ทดแทนกนัได้ 

ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามกฏหมายหรือกฏระเบียบต่างๆ 

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีความเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ                             
ซึ่งประกาศใช้อยู่ในปัจจุบนั เช่น พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2559 พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
พระราชบัญญัติคุ้ มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554  พระราชบญัญัติการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ.
2560  เป็นต้น ซึ่งการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอาจมีความเส่ียงในแง่ของการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบตา่งๆ ได้  

กลุ่มบริษัทตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าวข้างต้น จึงมีการก าหนดนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบตัติามกฎหมายและกฏระเบียบตา่งๆ ไว้อยา่งครอบคลมุใน ข้อบงัคบัของบริษัท คูมื่อการก ากบัดแูลกิจการ
ท่ีดี คู่มือความเส่ียง และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือส่ือสารให้พนักงานทุกระดับทราบและน าไปปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ประกอบกบัก าหนดให้มีผู้ รับผิดชอบในการติดตามและทบทวน ความสอดคล้องของการประกาศใช้
กฎหมายใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเน่ือง นอกจากนัน้กลุ่มบริษัทยัง
ก าหนดให้มีการจดัตัง้หน่วยงานส านกังานกฎหมายขึน้เพ่ือท าหน้าท่ีควบคมุ ติดตามและเสนอแนะการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและกฏระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท ตลอดจนการจดัหาท่ีปรึกษา
กฎหมายประจ าบริษัท เพ่ือท าหน้าท่ีในการสนบัสนนุการด าเนินงานด้านกฎหมายตา่งๆ 

ความเส่ียงจากการพึ่งพงิลูกค้ารายใหญ่ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการเป็นหลกั สามารถแบ่งประเภทของรายได้ออกเป็น   2 ประเภท 

ได้แก่  รายได้จากการให้บริการบริหารจดัการ และรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมไฟฟ้า โดยในปี 2559 
ปี 2560 และปี 2561 รายได้จากการให้บริการบริหารจดัการ มีลกูค้าหลกัรายใหญ่จ านวน 1 ราย คือ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค คิดเป็นสดัส่วนของรายได้ประมาณร้อยละ 39.31 ร้อยละ 43.84 และร้อยละ 45.77 ของรายได้
จากการให้บริการบริหารจัดการ ส าหรับรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมไฟฟ้า มีลูกค้าหลักรายใหญ่       
1 ราย ซึ่งได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่นเดียวกัน คิดเป็นสัดส่วนของรายได้ประมาณร้อยละ 72.89 ในปี 
2560 และร้อยละ 90.63 ในปี 2561 ของรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมไฟฟ้า ดงันัน้กลุ่มบริษัทจึงมี
ความเส่ียงจากการพึง่พิงลกูค้ารายใหญ่ดงักลา่ว  
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อยา่งไรก็ดีลกูค้ารายใหญ่ดงักล่าวมีนโยบายการบริหารจดัการแบบแบง่เขตหรือฝ่ายระบบงานตา่งๆ ท่ี
มีการจดัสรรงบประมาณให้หน่วยงานแตล่ะเขตและฝ่ายระบบงานตา่งๆ มีความเป็นอิสระในการพิจารณาการ
จดัซือ้จดัจ้างเป็นของเขตและฝ่ายระบบงานตนเอง  จึงส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่ได้ให้บริการหรือพึ่งพิงการไฟฟ้า
เขตใดเขตหนึง่หรือฝ่ายระบบงานใดฝ่ายระบบงานหนึง่เกินกวา่ร้อยละ 30  ของรายได้รวมของกลุม่บริษัท  

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยงัมีนโยบายในการลดความเส่ียงจากการพึ่งพิงลกูค้ารายใหญ่ โดยขยายการ
ประกอบธุรกิจจากการบริการบริหารจัดการบุคลากรเพียงอย่างเดียว  มาเป็นการให้บริการบริหารจัดการ
ระบบงานธุรกิจ (Business Process Outsourcing : BPO) ในทุกส่วนงานตามท่ีลูกค้าต้องการ  เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้ลกูค้าสามารถทุ่มเทเวลากบัการสร้างมลูคา่เพิ่มทางธุรกิจให้กบัธุรกิจหลกั  เน่ืองจากปัจจบุนัมี
การแข่งขันกันสูงทัง้ภายในประเทศและจากต่างประเทศ  อีกทัง้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ี
ต้องการบริการท่ีรวดเร็วและสินค้าท่ีมีคณุภาพมากขึน้ ส่งผลให้องค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชนจ าเป็นต้องปรับตวั  
โดยตัดส่วนงานท่ีไม่มีความเช่ียวชาญไปใช้บริการ Outsource ตัวอย่างเช่น  งานบริการลูกค้าสัมพันธ์ 
(Contact Center) การให้บริการป้อนข้อมูล  และด้านกระบวนการลงบญัชี เป็นต้น โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
มุ่งเน้นการตอบสนองผลลพัธ์ (Output)  ในการด าเนินงานทางธุรกิจของลูกค้าเป็นส าคญั ซึ่งการขยายการ
ให้บริการดงักล่าวช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆ ให้แก่กลุ่มบริษัทท าให้
รายได้รวมของกลุ่มบริษัทเพิ่มสงูขึน้ และส่งผลให้สดัส่วนของรายได้จากลกูค้าหลกัรายใหญ่ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั
ลดลง  ซึง่จะท าให้กลุม่บริษัทลดการพึง่พิงลกูค้ารายดงักลา่วได้         

ความเส่ียงจากการเพิ่มขึน้ของค่าจ้างบุคลากรอันเน่ืองมาจากนโยบายรัฐบาลในขณะท่ีอยู่ระหว่าง
สัญญาจ้าง 

การประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการบุคลากรและระบบงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท ต้องอาศัย
แรงงานจ านวนมากในการด าเนินงาน ดงันัน้ นโยบายของรัฐบาลท่ีมีการปรับอตัราค่าจ้างแรงงานขัน้ต ่า จะมี
ผลกระทบทางอ้อม ตอ่ฐานอตัราคา่จ้างงานในระดบัอ่ืนๆ ให้สงูขึน้ด้วย สง่ผลให้กลุม่บริษัทมีภาระคา่ใช้จ่ายใน
การจ้างบคุลากรเพิ่มขึน้ และหากในอนาคตรัฐบาลมีการปรับอตัราค่าจ้างแรงงานขึน้อีกในระหว่างระยะเวลา
ของสญัญาจ้างกลุ่มบริษัทจะมีความเส่ียงท่ีต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดงักล่าว และอาจส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานและก าไรสุทธิของกลุ่มบริษัท  อีกทัง้หากลูกค้าท่ีเป็นหน่วยงานรัฐบาลบางหน่วยงาน ยงัไม่ได้รับ
งบประมาณเพิ่มเติมส าหรับคา่ใช้จ่ายดงักล่าวตามนโยบายจากรัฐบาล อาจท าให้กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงท่ีจะ
ได้รับคา่บริการเพิ่มเตมิลา่ช้าได้ 
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อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทพิจารณาเลือกรับงานท่ีมีการก าหนดเง่ือนไขให้สามารถปรับอตัราคา่บริการ
ได้ หากรัฐบาลมีการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขัน้ต ่า นอกจากนีล้ักษณะสัญญาของกลุ่มบริษัท เป็นสัญญา
ระยะสัน้ท่ีมีอายสุญัญาประมาณ 1 - 3 ปี ท าให้กลุ่มบริษัทสามารถปรับขึน้คา่บริการได้เม่ือมีการตอ่สญัญาใน
แตล่ะครัง้ และสามารถเรียกเก็บคา่จ้างบคุลากรเพิ่มเตมิจากนโยบายดงักลา่วจากลกูค้าท่ีเป็นหน่วยงานรัฐบาล
ได้ อีกทัง้กลุ่มบริษัทยังมีการส ารองเงินทุนไว้ตลอดเวลาส าหรับเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด เพ่ือใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ     

ความเส่ียงจากการเพิ่มขึน้ของต้นทุนอันเน่ืองมาจากราคาวัสดุเปล่ียนแปลงและผู้รับเหมาช่วงไม่มี
คุณภาพ 

เน่ืองจากธุรกิจงานวิศวกรรมของกลุ่มบริษัท  ส่วนใหญ่จะต้องเสนอราคาในการให้บริการเป็นแบบ
รับเหมาเบ็ดเสร็จทัง้ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าจ้างแรงงานของโครงการ ดังนัน้  การปรับตัวสูงขึน้ของค่าวัสดุ
อปุกรณ์จะส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีต้นทนุในการด าเนินงานในแต่ละโครงการสงูขึน้  นอกจากนัน้อีกปัจจยัหนึ่งท่ี
พบคือ  การด าเนินงานและบริหารจดัการโครงการโดยผู้ รับเหมาช่วงท่ีไม่มีคณุภาพ  อาจก่อให้เกิดปัญหาการ
ขาดความเอาใจใส่ในการด าเนินงานและเกิดข้อผิดพลาดในการท างานได้  น ามาซึ่งความล่าช้าของโครงการ
และงานท่ีไมมี่คณุภาพ   

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีการสอบทานราคาวสัดอุปุกรณ์กบัผู้ ค้าหลายรายเป็นประจ าทกุเดือน  เพ่ือ
จดัท าราคากลางของกลุ่มบริษัท และมีการสร้างความสมัพนัธ์กับผู้ ค้าวสัดหุลายราย เพ่ือสร้างอ านาจในการ
ตอ่รอง นอกจากนี ้กลุม่บริษัทยงัมีการจดัท าทะเบียนผู้ขายวสัดแุตล่ะประเภท เพ่ือใช้ในการเทียบราคาก่อนการ
สัง่ซือ้วสัดทุกุครัง้ และจดัท าประมาณการจดัซือ้วสัดลุ่วงหน้า เพ่ือควบคมุราคาวสัดใุห้คงท่ีก่อนรับงาน อีกทัง้
ส ารองวสัดบุางประเภทเก็บไว้เพ่ือลดผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าว   ส าหรับในส่วนของผู้ รับเหมาช่วงกลุ่ม
บริษัทได้มีการก าหนดให้ฝ่ายจดัซือ้ร่วมกับฝ่ายวิศวกรรมของกลุ่มบริษัทมีการจดัอบรมพฒันาผู้ รับเหมาช่วง
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการท างานและเพ่ือให้สามารถส่งมอบงานได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
พร้อมทัง้ให้ผู้ รับเหมาช่วงสามารถด าเนินงานตามท่ีกลุ่มบริษัทก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี                
การประเมินผู้ รับเหมาช่วงก่อนการรับมอบงานจากผู้ รับเหมาช่วงโดยฝ่ายจัดซือ้และฝ่ายวิศวกรรมของกลุ่ม
บริษัท พร้อมทัง้แจ้งผลการประเมินให้ผู้ รับเหมาช่วงทราบเพ่ือประโยชน์ในการจ้างผู้ รับเหมาช่วงในอนาคต อีก
ทัง้กลุ่มบริษัทยังมีการก าหนดอัตราเบีย้ปรับในใบสัง่จ้างรับเหมาช่วง ในกรณีท่ีผู้ รับเหมาช่วงไม่ปฏิบตัิตาม
ข้อตกลงท่ีระบไุว้ในสญัญา เพ่ือเป็นการลดผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าว         
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ความเส่ียงในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงจ านวนผู้ถือหุ้นและจ านวนหุ้นท่ีถือของผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 

เน่ืองจากตามเง่ือนไขของสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่างกลุ่มบริษัท กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มี
ข้อก าหนดว่า ห้ามมิให้มีการเปล่ียนแปลงจ านวนผู้ ถือหุ้นจนเป็นเหตใุห้ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และห้ามเปล่ียนแปลงจ านวนหุ้นท่ีถือเหลือน้อยกว่าร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด จนกว่า
ผู้ ผลิตไฟฟ้าจะได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว เป็นระยะเวลา 3 ปี   ดงันัน้หากผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทและ ETEM มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้นจนเข้าข่ายผิดเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ก็จะส่งผลให้
บริษัทและ ETEM อาจถกูพิจารณายกเลิกสญัญา  ซือ้ขายไฟฟ้าและเกิด    ความเสียหายตอ่การประกอบธุรกิจ
พลงังานทดแทนของกลุม่บริษัท     

ดงันัน้ เพ่ือป้องกันมิให้บริษัทและ ETEM ท าผิดเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงักล่าว ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ซึ่งได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรนนัท์และบริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีเป็นกลุ่มครอบครัว 
และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท ได้ร่วมกนัลงนามในสญัญาห้ามเปล่ียนแปลงการถือหุ้น  ซึ่งก าหนดเง่ือนไขและ
ข้อตกลงเก่ียวกบัการถือหุ้นของตน โดยกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่จะรักษาสดัส่วนการถือหุ้นของตนมิให้เหลือน้อย
กว่าร้อยละ 51  ของจ านวนหุ้นทัง้หมด  และผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีเป็นกลุ่มครอบครัว และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทจะ
ไมข่ายหุ้นท่ีถืออยูจ่นหมดสภาพการเป็นผู้ ถือหุ้นจนกวา่บริษัทจะได้จา่ยไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 
เป็นระยะเวลา 3 ปี                                                          

ความเส่ียงด้านการเงิน 

ความเส่ียงจากการบริหารสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ  
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมเป็นการให้บริการส ารวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุ

อุปกรณ์ และติดตัง้เสาของสถานีโทรคมนาคม กับผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรายใหญ่ของประเทศ  ซึ่งมี
ขัน้ตอนการตรวจรับงานและการจดัเตรียมเอกสารประกอบการเบิกเงินค่างวดงานหลายขัน้ตอน  ท าให้กลุ่ม
บริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากการให้บริการได้ตรงตามขัน้ความส าเร็จของงานท่ีวางแผนไว้  ส่งผลให้ตาม
งบการเงินกลุ่มบริษัทมีลูกหนีค้า่ก่อสร้าง ตามสญัญาท่ีด าเนินการแล้วเสร็จแตย่งัมิได้เรียกเก็บเพิ่มสงูขึน้ตาม
ปริมาณงานบริการด้านโทรคมนาคมท่ีเพิ่มขึน้  เน่ืองจากผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีการเปล่ียนนโยบายการ
วางบลิจากเดมิท่ีสามารถเรียกเก็บได้ตามขัน้ความส าเร็จของงานในแต่ละขัน้ตอนมาเป็นให้วางบิลเรียกเก็บเงิน
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ได้เม่ืองานใกล้ส าเร็จลลุ่วง ดงันัน้กลุ่มบริษัทจึงอาจมีความเส่ียงจากการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดย
จ าเป็นต้องจดัหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนระยะสัน้ ส าหรับการใช้หมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลา
ดงักลา่วท่ียงัไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลกูค้าได้ ซึง่ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องดงักลา่ว อาจจะสง่ผล
กระทบต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท และอาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถขยายการด าเนินธุรกิจใน
อนาคตได้ ทัง้นีใ้นปี 2559 กลุม่บริษัทมีวงจรเงินสดจ านวน 41 วนั ปี 2560 จ านวน 59 วนั และปี 2561 จ านวน 
114 วนั 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าวงจรเงินสดท่ีมีจ านวนวันสูงขึน้ในปี 2561 กลุ่มบริษัทพยายามวางแผนการ
จดัระบบการจดัเตรียมเอกสารภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้สามารถวางบิลเรียกเก็บเงินได้อย่าง
รวดเร็วเม่ือถึงก าหนดการวางบิล  และพยายามเจรจากับกลุ่มลูกค้าดงักล่าว  ถึงขัน้ตอนการตรวจรับงานให้
สอดคล้องกบัระยะเวลาการส่งมอบงาน  เพ่ือให้กลุม่บริษัทสามารถวางเอกสารการเรียกเก็บเงินได้ตามก าหนด
ความส าเร็จของงาน  เพ่ือลดภาระลกูหนีค้า่ก่อสร้างท่ียงัมิได้เรียกเก็บ (Unbill) ตามงบการเงินให้ลดลงและท า
ให้วงจรเงินสดของกลุม่บริษัทสัน้ลง  
ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ 

ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือกลุ่ม
ครอบครัวเลขวรนนัท์   รวมถึง บริษัท  วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั  จะถือหุ้นรวมกนัคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ  
54.88  ของจ านวนหุ้น  ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจึงอาจท าให้การตดัสินใจในการบริหารจัดการ
บริษัทขึน้อยูก่บับคุคลดงักลา่วเป็นหลกั และท าให้กลุม่ผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว เป็นผู้ มีอ านาจในการบริหารจดัการและ
ควบคมุคะแนนเสียงในการลงมตท่ีิส าคญัได้เกือบทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการแตง่ตัง้กรรมการ หรือการขอมติ
ในเร่ืองอ่ืนท่ีต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้น เร่ืองกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทซึ่งต้องได้รับ
เสียง 3 ใน 4 เสียงของจ านวนหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธ์ิออกเสียง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนท่ีเข้าร่วมประชมุและมี
สิทธ์ิออกเสียงอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบหรือถ่วงดลุการบริหารของ ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ได้ 

อยา่งไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อยรวม 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการท่ีดี 
โดยแตล่ะคณะมี  การก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีอย่างชดัเจน ท าให้ระบบการท างานของบริษัทมีความเป็น



 
บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1 )   สว่นท่ี 1 หน้า 63 
 

มาตรฐานตรวจสอบได้ง่าย อีกทัง้ โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทประกอบด้วย 
กรรมการอิสระ 4 ท่าน   จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 10 ท่าน และ มีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 ทา่น  ซึง่แตล่ะทา่นเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ ท าให้สามารถสอบทานการท างานของบริษัท
ให้มีความโปร่งใสได้ดียิ่งขึน้ ตลอดจนสามารถถ่วงดลุอ านาจในการน าเสนอเร่ืองตา่งๆ ท่ีจะพิจารณาเข้าสู่การ
ประชมุผู้ ถือหุ้นได้ระดบัหนึ่ง นอกจากนัน้แล้ว  บริษัทได้มีระเบียบปฏิบตัิกรณีท่ีมีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกับ
กรรมการ  ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมในกิจการ รวมทั ง้บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ท่ีมีส่วนได้เสีย โดยบคุคลดงักล่าวจะไม่มีอ านาจอนมุตัิในการท ารายการนัน้ๆ ท าให้สามารถช่วย
ลดความเส่ียงในเร่ืองการถ่วงดลุอ านาจได้ระดบัหนึ่ง 

ความเส่ียงด้านผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น 
ความเส่ียงด้านความสามารถในการจ่ายเงนิปันผล 

ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย ขึน้อยู่กับแผนการลงทุน เง่ือนไขและ
ข้อจ ากดัตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญากู้ ยืมเงินหรือสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฐานะการเงินและผลด าเนินงาน และ
ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ของบริษัทและบริษัทยอ่ย โดยบริษัทอาจก าหนดให้จา่ยเงินปันผลมีอตัราน้อยกว่าอตัราท่ี
ก าหนดข้างต้นได้ หรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลหากบริษัทมีความจ าเป็นท่ีจะต้องน าเงินก าไรสุทธิจ านวน
ดงักล่าวมาใช้เพ่ือขยายการด าเนินงานของบริษัท บริษัทอาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผล และคณะกรรมการของ
บริษัทอาจไม่เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผล รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทอาจไม่อนมุตัิการจ่ายเงินปันผล นอกจากนี ้
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด ได้ก าหนดไว้ว่าบริษัท ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้หากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม 
แม้ว่าบริษัทจะมีก าไรสทุธิในปีนัน้ๆ ก็ตาม อีกทัง้กรณีท่ีบริษัทมีก าไรสทุธิในปีใด บริษัทต้องจดัสรรก าไรเ ป็นทนุ
ส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.0 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัด้วยยอดรวมขาดทุนสะสมท่ียกมาจนกว่าทุนส ารอง
ทัง้หมดจะมีจ านวนร้อยละ 10.0 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท  และ ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีขาดทุน
สะสมตามงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็นจ านวน (41.00) ล้านบาท ดงันัน้ภายใต้ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง บริษัทจึง
ไมส่ามารถประกาศจา่ยเงินปันผลได้จนกวา่บริษัทจะมีก าไรสะสม  

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพ่ือให้มีผลประกอบการเป็นไปตาม
เปา้หมาย ของบริษัทและเพ่ือสร้างการเติบโตมัน่คงในระยะยาว ทัง้ในธุรกิจเดิม และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ภายใต้
หลกัธรรมาภิบาล โดยค านงึถึงผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องอยา่งสงูสดุ  
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4.ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ   
 

4.1 รายละเอียดสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์ท่ีกลุ่มบริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจมีมลูค่าสุทธิหลงัหกัคา่
เส่ือมราคาสะสมเทา่กบั 1,021.26 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสินทรัพย์ดงันี ้
 

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 งาน 
ที่ตัง้อ าเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

เจ้าของ 34,632,000 ค า้ประกนัสนิเช่ือธนาคาร 

 1.2 โฉนดเลขที่ 31120 เนือ้ที่ 2 ไร่ 2 งาน 62.7  
ตารางวา ท่ีตัง้ อ าเภอเมืองสรุาษฏร์ธานี  
จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี 

เจ้าของ 21,350,481 ค า้ประกนัสนิเช่ือธนาคาร 

2 อาคารและสว่นปรับปรุง    
 อาคารส านกังานกรุงเทพฯ เลขที่ 88 ซอยโยธินพฒันา 

อ าเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของ 51,810,391 ค า้ประกนัสนิเช่ือธนาคาร 

3 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เจ้าของ 2,870,983 ไมม่ี 
4 เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน เจ้าของ 14,820,642 ไมม่ี 
5 5.1 ยานพาหนะ  เจ้าของ 8,331,621 ไมม่ี 
 5.2 ยานพาหนะ – ตามสญัญาเช่าทางการเงิน - 14,224,660 สญัญาเชา่ทางการเงิน 
6 โครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ เจ้าของ 603,421,819 ค า้ประกนัสนิเช่ือธนาคาร 
7 สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง เจ้าของ  ไมม่ี 
 รวม  751,462,597  
บริษัท อทีีอี เมเนจเมนท์ จ ากดั 
8 เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน เจ้าของ 137,785 ไมม่ี 
9 โครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ เจ้าของ 269,657,085 ค า้ประกนัสนิเช่ือธนาคาร 
 รวม  269,794,870  
บริษัท ซีน 168 จ ากดั 
10 เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน เจ้าของ 14 ไมม่ี 
 รวม  14  
 รวมทัง้สิน้  1,021,257,481  
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4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
กลุ่มบริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่ากบั 7,102,175 บาท โดย

รายการดงักล่าว ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ และสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีกลุ่มบริษัทใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจ  
 
4.3 สัญญาส าคัญท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ มีสญัญาท่ีส าคญัดงันี ้
4.3.1 สัญญาขอเช่าพืน้ท่ี :  

กลุ่มบริษัทมีการท าสัญญาเช่าใช้พืน้ท่ีหลายฉบบั เพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีสัญญาท่ี
ส าคญัดงันี ้

• สัญญาเช่าอาคารที่พักอาศัยกับบริษัท วรนันท์ โฮลดิง้ จ ากัด 

คูส่ญัญา : ฝ่ายท่ี 1 : บริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั หรือ “ผู้ให้เช่า” 
ฝ่ายท่ี 2 : บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) หรือ “ผู้ เช่า” หรือ “บริษัทฯ” 

ช่ือสญัญา : สญัญาเช่าอาคารที่พกัอาศยั 
วนัท่ีลงนาม : 1 สิงหาคม 2561 
สาระส าคญัของ
สญัญา 

: ผู้ ให้เช่าตกลงให้บริษัทฯ เช่าพืน้ท่ีอาคารเพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้สถานประกอบการบริษัทฯ และเพ่ือใช้
เป็นสถานท่ีพกัรับรองผู้บริหารของบริษัทฯ 
เง่ือนไขท่ีส าคญั  

- ผู้ เช่าจะไม่น าทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้หมดหรือบางส่วนให้เช่าช่วง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต       
จากผู้ให้เช่า 

- หากผู้ เช่าผิดสญัญาผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญาและเข้าครอบครองทรัพย์สินท่ีเช่าทนัที 
- หากประสงค์จะเช่าตอ่ ผู้ เช่าจะต้องแจ้งความประสงค์ให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
- เมื่อสัญญาสิน้สุด ผู้ เช่าจะขนย้ายทรัพย์สินและส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าภายใน 30 วัน        

นบัแตว่นัสิน้สดุสญัญาเช่า 
พืน้ท่ีเช่า : ท่ีดินโฉนดเลขที่ 4414 ต าบลวงัทองหลาง อ าเภอวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร พร้อม            

สิ่งปลกูสร้างบ้านตกึ 3 ชัน้ เลขท่ี 554/12 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร พืน้ท่ีใช้สอย 246.40 ตารางเมตร 

คา่เช่าและ
คา่บริการ 

: ช าระคา่เช่าเป็นรายเดือน อตัราเช่าเดือนละ 54,000 บาท 

ระยะเวลาสญัญา : สญัญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถงึวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562)  
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• สัญญาเช่าพืน้ท่ีอาคารส านักงานและโกดัง พืน้ท่ีเก็บของกับบริษัท วรนันท์ โฮลดิง้ จ ากัด 

คูส่ญัญา : ฝ่ายท่ี 1 : บริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั หรือ “ผู้ให้เช่า” 
ฝ่ายท่ี 2 : บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)หรือ “ผู้ เช่า”หรือ“บริษัทฯ” 

ช่ือสญัญา : สญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังานและโกดงั พืน้ท่ีเก็บของ 
วนัท่ีลงนาม : 1 สิงหาคม 2561 
สาระส าคญัของ
สญัญา 

: ผู้ ให้เช่าตกลงให้บริษัทฯ เช่าพืน้ท่ีอาคารเพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้สถานประกอบการบริษัทฯ และ          
เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการเก็บเอกสารและอปุกรณ์ตา่งๆ 
เง่ือนไขท่ีส าคญั  

- ผู้ เช่าจะไม่น าทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้หมดหรือบางส่วนให้เช่าช่วง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากผู้ให้เช่า 

- หากผู้ เช่าผิดสญัญาผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญาและเข้าครอบครอง 
- ทรัพย์สินท่ีเช่าทนัที 
- หากผู้ เช่าประสงค์จะต่อระยะเวลาการเช่า ผู้ เช่าจะแจ้งความจ านงมาเป็นลายลักษณ์

อกัษรก่อนระยะเวลาการเช่าสิน้สดุลง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั และคู่สญัญา
ทัง้ 2 ฝ่ายตกลงให้ระยะเวลาสญัญาเช่ามีผลตอ่ไปตามก าหนดระยะเวลาท่ีผู้ เช่าร้องขอ 

- เม่ือสญัญาสิน้สดุ ผู้ เช่าจะขนย้ายทรัพย์สินและสง่มอบทรัพย์สินท่ีเช่าภายใน 30 วนันบั
แตว่นัสิน้สดุสญัญาเช่า 

พืน้ท่ีเช่า : โฉนดเลขท่ี 57841, 57842, 47688, 9483 และ 9475 ต าบลบางกุ้ ง อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 5 โฉนด มี พื น้ ท่ี รวม 4 -2-55.4 ไ ร่  และมี พื น้ ท่ีใ ช้สอยรวม             
6,566.70 ตารางเมตร  

คา่เช่าและ
คา่บริการ 

: ช าระคา่เช่าเป็นรายเดือน อตัราเช่าเดือนละ 200,000 บาท 

ระยะเวลาสญัญา : สญัญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถงึวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562)  

• สัญญาประกันภัยความเส่ียงทรัพย์สินแบบพเิศษอาคารส านักงานแห่งใหม่ของบริษัทฯ 

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

วนัท าสญัญา
ประกนัภยั 

: 22 พฤษภาคม 2561 

ระยะเวลาสญัญา : สญัญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 ถงึวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562)  
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ทรัพย์สนิท่ีเอา
ประกนัภยั 

: สิ่งปลกูสร้างตวัอาคาร (ไมร่วมฐานราก) รวมสว่นตอ่เติม ส านกังานกรุงเทพฯ เลขท่ี 88 ซอย
โยธินพฒันา อ าเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
เฟอร์นิเจอร์ตกแตง่ติดตัง้ตรึงตราเคร่ืองใช้ส านกังาน คอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์ 

ขอบเขตการ
รับประกนั 
 
 
 
 
วงเงินคุ้มครอง 
ผู้ รับประโยชน์ 
          

: 
 
 
 
 
 
: 
: 
 
 

ความสญูเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินท่ีเอาประกนัภยั อนัเน่ืองมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภยั
ระเบิด ภยัจากการลกุไหม้หรือการระเบิดเน่ืองจากการระอตุามธรรมชาติ ภยัอากาศยาน ภยั
จากยวดยานพาหนะ ภัยเน่ืองจากน า้ ภัยลูกเห็บ ภัยจากควนั ภัยไฟป่า ภัยจากการนัดหยุด
งาน การจลาจล หรือการกระท าอนัมีเจตนาร้าย การโจรกรรม การปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ และ
การลกัทรัพย์ท่ีปรากฏร่องรอย รวมถึงอบุตัิเหตท่ีุมีสาเหตจุากปัจจยัภายนอก และเกิดขึน้อย่าง
ฉบัพลนั โดยมิได้คาดหมาย 

        74,079,949 บาท 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  บริษัทฯ และบริษัทย่อย  ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ท่ีอยู่ระหว่าง
การฟ้องร้อง ซึ่งอาจท าให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับผลกระทบในทางลบหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็น
มลูคา่เกินกว่าร้อยละ 5.00 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น  และ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอ่ืนใด  ท่ีมีผลกระทบตอ่
การด าเนินธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั 
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ข้อมูลทั่วไป 

❖ ข้อมูลเก่ียวกับบริษัท 
ช่ือบริษัท : บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107552000014 
ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 
 
โทรศพัท์  
โทรสาร 

: 59/21-22 หมูท่ี่ 1 ถนนเล่ียงเมือง ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี  
สรุาษฎร์ธานี 84000 
:  0 7729 5316-8 
:  0 7729 5319-20 

ท่ีตัง้ส านกังานสาขากรุงเทพฯ 
 โทรศพัท์ 
โทรสาร   

: 88 ซอยโยธินพฒันา แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
:  0 2158 2000 
:  0 2158 6148, 0 2158 6149 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม,ธุรกิจพลงังานทดแทน
จากพลงังานแสงอาทิตย์  

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

❖ ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทย่อย  

ช่ือบริษัท : บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากัด 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105550107880 
ท่ีตัง้บริษัท : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

10240 
โทรศพัท์ : 0 2158 2000 
โทรสาร : 0 2158 6148, 0 2158 6149 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

: 
 

ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และ ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
 
 
 

6.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
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ช่ือบริษัท : บริษัท ซีน 168 จ ากัด(ช่ือเดมิบริษัท ไทยสปีดี ้เมเนจเมนท์จ ากัด) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0845550003204 
ท่ีตัง้บริษัท : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

10240 
โทรศพัท์ : 0 2158 2000 
โทรสาร : 0 2158 6148, 0 2158 6149 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม,ธุรกิจบริการบริหารจดัการและบริการบริหาร

จดัการรถเชา่พร้อมพนกังานขบัรถ  
ช่ือบริษัท : บริษัท  อีทีจี  เอนเนอร์จี จ ากัด 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105560074186 
ท่ีตัง้บริษัท : 88 ซอยโยธินพัฒนา  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

10240 
โทรศพัท์ : 0 2158 2000 
โทรสาร : 0 2158 6148, 0 2158 6149 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์และพลงังานอ่ืนๆ 

ช่ือบริษัท    :    บริษัท โกลว์  เทรดดิง้ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105560075051 
ท่ีตัง้บริษัท : 88 ซอยโยธินพัฒนา  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

10240 
โทรศพัท์ : 0 2158 2000 
โทรสาร : 0 2158 6148, 0 2158 6149 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จดัหาและจ าหนา่ยสินค้ากลุม่อปุกรณ์ด้านความปลอดภยั 

❖ นายทะเบียนหลักทรัพย์  

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
   ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ : ชัน้ 1 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย อาคารบี เลขท่ี 93  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10110 
   โทรศพัท์ : 0 2009 9000 
   โทรสาร : 0 2009 9991 
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❖ ผู้สอบบัญชี  
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
  ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ : ชัน้ 15 บางกอกซิตีท้าวเวอร์ 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 
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7.1) จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว  

บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 280,000,000 บาท  โดยมีทนุเรียกช าระ
แล้ว จ านวน  280,000,000 บาท คดิเป็นหุ้นสามญั  560,000,000 หุ้น  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ  0.50 บาท  

 
 7.2) ผู้ถือหุ้น 
 1)  โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น ณ  วันท่ี 31 ธันวำคม 2561   
( อ้างอิงข้อมลูปิดสมดุทะเบียน  ณ วนัท่ี 11 มกราคม 2562 ) 
 

กำรกระจำยกำรถือหุ้นตำมสัญชำต ิ
 

ผู้ถอืหุ้นสัญชำติไทย ผู้ถอืหุ้นสัญชำตต่ิำงด้ำว 
นิติบคุคล/ 

 
จ านวนหุ้น 

จ านวน
ราย 

% บคุคล
ธรรมดา/ 
จ านวนหุ้น 

จ านวน
ราย 

% นิติบคุคล/ 
 
จ านวนหุ้น 

จ านวน
ราย 

% บคุคล
ธรรมดา/ 
จ านวนหุ้น 

จ านวน
ราย 

% 

151,551,623 4 27.06 407,832,822 2,713 72.83 0 0 0 615,555 2 0.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
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2) รำยช่ือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 10  อันดับแรก ตำมท่ีปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 11 มกรำคม 2562   ตำมสมุดทะเบียนดังนี ้

 

ล ำดับที่ รำยชื่อผู้ถอืหุ้น  จ ำนวนหุ้น  ร้อยละ 

1 ครอบครัวเลขวรนันท์     

  นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ 151,023,757.00 26.97% 

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

  นางสาวชนภา  ธีรชตุิมานนัท์ 6,000,000.00 1.07% 

  นางสาววราล ี เลขวรนนัท์ 2,390,978.00 0.43% 

  นางสาวดาวเรือง  เลขวรนนัท์ 1,032,177.00 0.18% 

  นางงา เลขวรนนัท์ 555,555.00 0.10% 

  นางสาวชนิศ เลขวรนนัท์ 100,000.00 0.02% 

  รวม 
                

307,324,690.00  
54.88% 

2 ครอบครัววงศ์ศุภชำต ิ     

  นายทวศีกัดิ ์ วงศ์ศภุชาต ิ 20,729,000.00 3.70% 

  นางสาวอจัจิมา  วงศ์ศภุชาต ิ 3,500,000.00 0.63% 

  รวม 24,229,000.00 4.33% 

3 นายศภุกร  ตานะเศรษฐ 9,722,200.00 1.74% 

4 นายชยัณรงค์  ประชมุพรรณ์ 7,500,000.00 1.34% 

5 นายก้อง ธีรชตุมิานนัท์ 5,304,700.00 0.95% 

6 ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 5,057,300.00 0.90% 

7 นายสมพล ฤกษ์วิบลูย์ศรี 5,015,100.00 0.90% 

8 นางสาววลัลย์ี  ธีรชตุมิานนัท์ 4,953,400.00 0.88% 

9 นายชานนท์  พฤกประสงค์ 4,317,389.00 0.77% 

10 นางสาวชตุิกา  สทุธิกาญจนงักรู 4,243,356.00 0.76% 
  รวมผู้ถอืหุ้น 10 อนัดบัแรก 377,667,135.00 67.44% 

11 ผู้ ถือหุ้นรายอื่นๆ  182,332,865.00 32.56% 
  รวม 560,000,000.00 100.00% 

ที่มำ :  รายชื่อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ณ วนัที่ 11 มกราคม  2562  จดัท าโดย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ( ประเทศไทย ) จ ากดั 
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*หมำยเหตุ  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. นางสาวชนภา   ธีรชตุิมานนัท์ 99 0.20 

3. นางสาววราล ี เลขวรนนัท์ 1 0.00 

 รวม  50,000 100.00 

 
7.3) กำรออกหลักทรัพย์อ่ืน 
  -ไมมี่- 

7.4) นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล           
             บริษัทฯ มีนโยบายจา่ยเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทฯ   หลงัหกัทนุส ารองตา่ง ๆ ทัง้หมดแล้ว ซึง่การจา่ยเงินปันผลนัน้จะต้องไมมี่ผลกระทบตอ่การด าเนินงาน 
ฐานะการเงินสภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจ าเป็น ความเหมาะสมอ่ืนใดในอนาคต และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทัง้นี ้การ
ด าเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น   

บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงิน
ของบริษัทย่อยหลังหกัทุนส ารองต่าง ๆ ทัง้หมดแล้ว โดยจะพิจารณาถึงผลกระทบต่อการด าเนินงาน ฐานะ
การเงิน สภาพคลอ่ง การขยายธุรกิจ ความจ าเป็น ความเหมาะสมอ่ืนใดในอนาคต และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ในการบริหารงานของบริษัทยอ่ย 

ทัง้นี ้มติคณะกรรมการบริษัทซึ่งพิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผลต้องน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือขอ
อนุมตัิ ยกเว้น กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมตัิให้ด าเนินการได้ เม่ือ
เห็นว่าบริษัทฯ มีก าไรสมควรพอท่ีจะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ แล้วรายงานให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2561 มีมติจ่ายเงินปันผลส าหรับ                         
ผลการด าเนินงานปี 2560  โดยจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ  0.03  บาท  คดิเป็นอตัรา
การจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ ร้อยละ 30.73  
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โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วย  คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวม 6 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน  คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
8.1) คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
 

1) คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทฯ 
(มหาชน) จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งประกอบด้วยบคุคล
ท่ีมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายของบริษัทฯ   
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจ านวน 10 ทา่น ประกอบด้วย 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. ดร. พงศ์ศกัติฐ์ เสมสนัต์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. พล.อ.อ. บรีุรัตน์  รัตนวานชิ กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3. ดร.เปรมวดี  ฟองศิริ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 
4. ดร. ศิริเดช  ค าสพุรหม กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
5. นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
6. นายชานนท์  พฤกประสงค์ กรรมการ/กรรมการบริหารความเสีย่ง/กรรมการบริหาร 
7. นางสาวชตุิกา  สทุธิกาญจนงักรู กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน/กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี/กรรมการบริหาร 
8. นางสาวขนิษฐา  ฤทธ์ิเพชร กรรมการ/กรรมการบริหารความเสีย่ง/กรรมการบริหาร 
9 นางสาววราล ี              เลขวรนนัท์ กรรมการ 
10. นายรชต  ยอดบางเตย กรรมการ/กรรมการบริหารความเสีย่ง/กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ : พล.อ.อ. บรีุรัตน์ รัตนวานิช ได้รับการแตง่ตัง้เป็นรองประธานกรรมการบริษัท จากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ 4/2561 เม่ือวนัที่         
   14 พฤศจิกายน 2561 

โดยมี นางสาวกลัยา ธญัญเจริญ ปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นเลขานกุารบริษัท  

 

8.โครงสร้างการจัดการ 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
นายไรวินท์ เลขวรนนัท์   นางสาววราลี เลขวรนนัท์   นายชานนท์ พฤกประสงค์       นางสาวชตุกิา  

สทุธิกาญจนงักรู     นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร   กรรมการสองในห้าคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรา
ส าคญัของบริษัทฯ ยกเว้น นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ และ นางสาววราลี เลขวรนนัท์ ลงลายมือช่ือร่วมกนัไมไ่ด้ 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่าง

น้อย 3 ทา่น เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบแตล่ะท่านต้องเป็นกรรมการ
อิสระ และมีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงประกาศ 
ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) 
ก าหนด   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

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

   *หมายเหตุ :  ดร.เปรมวดี ฟองศิริ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน                 

                โดยมี นายเกือ้กานต์ ชุม่เชือ้ ปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

  บริษัทฯ ตระหนกัถึงการจดัการท่ีดี และเพ่ือให้การปฏิบตังิานเป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ และตรงตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด รวมทัง้เพ่ือการขบัเคล่ือนบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยัง่ยืนและขยายธุรกิจอย่างมี
เสถียรภาพ ตลอดจนเพ่ือเป็นการรองรับสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ น้ทัง้ภายในและภายนอก ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบตอ่กิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้มีการจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจ านวน 8  ทา่น  ประกอบด้วย 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. ดร. ศิริเดช ค าสพุรหม ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2. นายรชต ยอดบางเตย กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นายชานนท์ พฤกประสงค์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงักรู กรรมการบริหารความเสีย่ง 
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ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
5. นายบณัฑิต   โชติวรรณพร กรรมการบริหารความเสีย่ง 
6. นายธรรมรัตน์  ศรีพุม่ไข ่ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
7. นางสาวขนิษฐา  ฤทธ์ิเพชร กรรมการบริหารความเสีย่ง 
8. นางสาวประไพ  พิมพา กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 

หมายเหตุ :ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2561  เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2561 ได้มีมติแต่งตัง้กรรมการบริหารความเสี่ยง
เพิ่มเติม จ านวน   4 ท่าน ได้แก่ นายบัณฑิต โชติวรรณพร,  นายธรรมรัตน์  ศรีพุ่มไข่,  นางสาวขนิษฐา  ฤทธ์ิเพชร และ 
นางสาวประไพ  พิมพา  และ นายบณัฑิต โชติวรรณพร, นายธรรมรัตน์  ศรีพุม่ไข่ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความ
เสี่ยง โดยมีผลเม่ือวนัที่ 1 มกราคม 2562 

โดยมี นางญาสภุสัสร  ธนเจริญยงฐิติ ปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่ง
ได้รับการแตง่ตัง้ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ครัง้ท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 26 ตลุาคม 2561 มี
ผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 26 ตลุาคม 2561 โดย นายสรศกัดิ ์ เดือนเพ็ง ได้ลาออกจากต าแหนง่เลขานกุาร 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   มีผล วนัท่ี 1 กนัยายน 2561   

4) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมกาสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ  อย่างน้อย 3 ท่าน 
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนอยา่งน้อย 1 ทา่น ต้องเป็นกรรมการอิสระ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561   คณะกรรมกาสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีจ านวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วย 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. พล.อ.อ.บรีุรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. ดร.เปรมวดี   ฟองศิริ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
3. นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงักรู กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 โดยมี นางสาวกลัยา ธญัญเจริญ ปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหา และ พิจารณา-
คา่ตอบแทน 

5) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานตามหลักการการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good 
Corporate Governance) โดยเล็งเห็นว่าการก ากับดูแลกิจการท่ีดีไม่เพียงสร้างความเช่ือมั่นในการด าเนิน
กิจการของบริษัทฯ ตอ่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ สถาบนัการเงิน ลกูค้า คูค้่า ตลอดจนผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ แตย่งัแสดง
ถึงการมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ   โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึง่ถือเป็นหลกัส าคญัท่ีจ าเป็น 
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ต่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ยืน ด้วยเหตนีุ ้คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้มีการจดัตัง้คณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีจ านวน 4 ทา่น  ประกอบด้วย 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. ดร. ศิริเดช ค าสพุรหม ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี
2. นางสาวชตุิกา  สทุธิกาญจนงักรู  กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี
3. นางสาวอจัจิมา  วงศ์ศภุชาติ กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี
4. นางสาวศิริภรณ์    แก้วสทิธ์ิ กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี

หมายเหตุ :  คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ได้รับการแตง่ตัง้จากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ 4/2561 เม่ือวนัที่  14 พฤศจิกายน 2561 

  โดยมีนางญาสภุสัสร  ธนเจริญยงฐิต ิปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
 

    8.2 ) คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร 
      คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน  6 ทา่น  ประกอบด้วย 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายรชต ยอดบางเตย กรรมการบริหาร 
3. นายชานนท์ พฤกประสงค์ กรรมการบริหาร 
4.  นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงักรู กรรมการบริหาร 
5. นายบณัฑิต   โชติวรรณพร * กรรมการบริหาร 
6. นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ :  นายบณัฑิต  โชติวรรณพร ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหาร   จากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561   
เม่ือวนัที่ 10 พฤษภาคม 2561  และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลเม่ือวนัที่ 1 มกราคม 2562 

โดยมีนางสาวกลัยา ธญัญเจริญ ปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 
การประชุมของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัท ก าหนดการประชมุโดยปกติเป็นประจ าทกุไตรมาส และมีการประชมุพิเศษเพิ่มตาม
ความจ าเป็น บริษัทฯ มีการก าหนดวาระการประชุมท่ีชดัเจน โดยเลขานุการบริษัทท่ีดแูลรับผิดชอบจะจัดส่ง
หนงัสือเชิญประชมุพร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชมุให้คณะกรรมการล่วงหน้า กรรมการทุกท่านสามารถ
แสดงความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระและ ไมข่ึน้กบับคุคลหรือกลุม่บคุคลใด  
 ซึ่งการประชุมแต่ละครัง้ได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมในแต่ละระเบียบวาระ  
ให้กบักรรมการแตล่ะทา่นลว่งหน้า เพ่ือให้กรรมการมีเวลาศกึษาข้อมลูในเร่ืองตา่ง ๆ อยา่งเพียงพอ และบริษัทฯ 
มีการประชมุผู้ ถือหุ้นในปี 2561 จ านวน   1  ครัง้ เม่ือวนัท่ี  20 เมษายน  2561 
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 
มีดังนี ้

ล าดับ รายช่ือ 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมการประชุม 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
สรรหาฯ 

การประชุมผู้
ถือหุ้น 

1 ดร.พงศ์ศกัติฐ์   เสมสนัต์ 1  3/4 3/4 - - 1/1 
2 พล.อ.อ. บรีุรัตน์  รัตนวานิช 4/4 4/4 - 3/3 1/1 
3 ดร.เปรมวดี  ฟองศิริ 4/4 4/4 - 3/3 1/1 
4 ดร.ศิริเดช   ค าสพุรหม   4/4 - 4/4 - 1/1 
5 นายไรวินท์    เลขวรนนัท์ 4/4 - - - 1/1 
6 นายชานนท์   พฤกประสงค์  4/4 - 4/4 - 1/1 
7 นางสาวชตุิกา   สทุธิกาญจนงักรู 4/4 - 4/4 3/3 1/1 
8 นางสาวขนิษฐา  ฤทธ์ิเพชร 4/4 - 3/4 - 1/1 
9 นางสาววราล ี   เลขวรนนัท์  4/4 - - - 1/1 
10 นายรชต   ยอดบางเตย2 2/4 - 3/4 - 1/1 

 
หมายเหตุ  :   1. ดร.พงศ์ศกัติฐ์ เสมสนัต์ ลาการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 และคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่2/2561   
     เม่ือวนัที่ 10  พฤษภาคม 2561  เน่ืองจากติดภาระกิจงาน 

     2. นายรชต ยอดบางเตย ลาการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 เม่ือวนัที่ 10  พฤษภาคม 2561, ครัง้ที่ 4/2561 
        เม่ือวนัที่  14 พฤศจิกายน 2561  และลาการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   ครัง้ที่ 4/2561 เม่ือวนัที่  26 ตลุาคม 2561 
          เน่ืองจากติดภารกิจงาน 

             3. นางสาวขนิษฐา  ฤทธ์ิเพชร ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง จากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2561  
         เม่ือวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2561 

ผู้บริหาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะผู้บริหาร มีจ านวน 8  ท่าน ประกอบด้วย  

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายรชต ยอดบางเตย  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพฒันาธุรกิจ 
3. นายบณัฑิต   โชตวิรรณพร1 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร 
4. นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงักรู รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจ 
5. นายชานนท์ พฤกประสงค์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจ 
6. นายธรรมรัตน์  ศรีพุม่ไข่2 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจ 

7. นางสาวขนิษฐา  ฤทธ์ิเพชร ผู้อ านวยการอาวโุสสายงานสนบัสนนุต้นทนุ 
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ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการสายงาน Operation  

8. นางสาวประไพ พิมพา ผู้อ านวยการอาวโุสสายงานบญัชีและการเงิน 

หมายเหตุ :   1. นายบณัฑิต   โชติวรรณพร ได้ลาออกจากต าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร  โดยมีผลวนัที่ 1 มกราคม 2562 
                    2. นายธรรมรัตน์  ศรีพุม่ไข่  ได้ลาออกจากต าแหน่งผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจ   โดยมีผลวนัที่  1 มกราคม 2562             

   

ทัง้นี ้รายช่ือของคณะกรรมการบริหารและผู้ บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ข้างต้นเป็นไปตามนิยาม  
“ผู้บริหาร” ของ กลต. ตามประกาศท่ี ทจ.23/2551 ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี  กจ. 17/2551 ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 ผู้บริหารระดบัสูงจะได้รับ
มอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้ด าเนินงานภายใต้นโยบายกลยทุธ์  และเปา้หมายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ 
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัิการจดัท าคู่มืออ านาจด าเนินการในการก าหนดขอบเขตหน้าท่ีท่ีชดัเจน เพ่ือ
ความโปร่งใสและมีความคลอ่งตวัในการปฏิบตังิานอยา่งเหมาะสม คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดบัสงู
ทัง้ 8 ทา่น ไมมี่คณุสมบตัต้ิองห้าม ดงันี ้ 

1. ไมมี่ประวตักิารกระท าผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมมี่ประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯในรอบปีท่ีผา่นมา 

 

8.3 )  เลขานุการบริษัท  

 เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ และตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2558 ได้มีมติแต่งตัง้ นางสาวกัลยา ธัญญเจริญ 
ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัท เพ่ือท าหน้าท่ี จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุตา่ง ๆ 
และการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้จดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รายงาน
ประจ าปี ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยเลขานกุารบริษัทท่ีคณะกรรมการแตง่ตัง้ขึน้เป็น 
ผู้ ท่ีคณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท ท่ีดแูล
ส านกังานเลขานกุารบริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีสนบัสนนุงานเลขานกุารบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบงัคบัตา่ง ๆ ตลอดจนรับผิดชอบ ดแูลงานด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้
เลขานกุารบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างตอ่เน่ืองด้านกฎหมาย บญัชี หรือการปฏิบตัิหน้าท่ี
เลขานกุารบริษัท และมีการเปิดเผยคณุสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานกุารบริษัทไว้ในรายงานประจ าปี 
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หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท  มีดังนี ้
1) ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง  ๆ ของบริษัทรวมถึงการ

เปล่ียนแปลงในข้อก าหนดท่ีมีนยัส าคญัแก่กรรมการ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทสามารถท างานได้
อย่างราบร่ืน และมีข้อมูล ในการประกอบการพิจารณา และตดัสินใจในการปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความ
รับผิดชอบ ความระมดัระวงัและความซ่ือสตัย์สจุริต 

2) จดัท าและจดัเก็บรักษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้

• ทะเบียนกรรมการ 

• หนงัสือนดัประชมุกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 

• หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

•  รายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 
3) ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นท่ีรับผิดชอบตอ่หน่วยงานท่ีก ากบัดแูลบริษัท

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและข้อก าหนดของหนว่ยงานราชการ 
4) เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจดัส่งส าเนารายงานการมี

ส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบภายใน 7 วนันบั
แตว่นัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้ 

5) จดัให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องให้ครบถ้วนถกูต้องและสามารถตรวจสอบ
ได้ 

6) ตดิตอ่และส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทราบสิทธิตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้นและขา่วสาร 
 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ
หน้าท่ีและบทบาทความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน รวมถึงค านึงถึงความสอดคล้องกับผล
ด าเนินการ และอยู่ในระดบัเหมาะสมเม่ือเทียบเคียงกันกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยท่ีด าเนินธุรกิจอตุสาหกรรม ในกลุ่มประเภทธุรกิจเดียวกนั ทัง้นีบ้ริษัท ฯ ได้ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการไว้
อย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก าหนดรูปแบบ 
และหลกัเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ น าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพ่ือน าเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตั ิ   
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติก าหนด

คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่างๆ  โดยก าหนดคา่ตอบแทนแบบรายเดือน  คา่เบีย้ประชุม  
และคา่ตอบแทนโบนสั  ของกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อยตา่ง ๆ  รวมทัง้ปี  เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 4.25 
ล้านบาท ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท น าเสนอ ดงันี ้

คา่ตอบแทนรายเดือน 

(หน่วย : บาท) 

ต าแหน่ง 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

1. ประธาน 50,000 - - - 

2. กรรมการอิสระ 30,000 - - - 

3. กรรมการที่ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 20,000 - - - 

4. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - - - - 

 
คา่เบีย้ประชมุ 

(หน่วย : บาท) 

ต าแหน่ง คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

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

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

3. กรรมการที่ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 10,000 - - - 

4. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 10,000 - - - 
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สรุปข้อมูล วันท่ี  31 ธันวาคม 2561  บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ดังนี ้

                (หน่วย : บาท) 

ชื่อ-สกลุ 

คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และอนกุรรมการชดุตา่งๆ  รวม 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหารความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
คา่ตอบแทน 

คา่ตอบแทน
ประจ าปี * 

 

1. ดร.พงศ์ศกัติฐ์ เสมสนัต์ 700,000 60,000 - - 300,000 1,060,000 
2. พล.อ.อ.บรีุรัตน์ รัตนวานิช 435,000 60,000 - 45,000 250,000 790,000 
3. ดร.เปรมวดี ฟองศิริ 435,000 60,000 - 30,000 250,000 775,000 
4. ดร. ศิริเดช ค าสพุรหม 435,000 - 60,000 - 250,000 745,000 
5. นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ 50,000 - - - - 50,000 
6. นายชานนท์ พฤกประสงค์ 50,000 - - - - 50,000 
7. นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงักรู 50,000 - - - - 50,000 
8. นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร 50,000 - - - - 50,000 
9. นางสาววราลี เลขวรนนัท์ 290,000 - - - - 290,000 
10.       นายรชต     ยอดบางเตย 30,000 - - - - 30,000 

รวม 2,525,000 180,000 60,000 75,000 1,050,000 3,950,000 

 
หมายเหตุ:  การจา่ยคา่ตอบแทนประจ าปี  ของกรรมการบริษัท  พิจารณาการจา่ยเฉพาะกรรมการอิสระ   โดยกรรมการที่  ไมใ่ช่ผู้บริหาร และ

กรรมการบริหาร  ก าหนดรับคา่ตอบแทนประจ า แทนประจ าปี ในสว่นที่เป็นคา่ตอบแทนบริหาร 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

   ในปี 2561 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีการจา่ยคา่ตอบแทนให้ผู้บริหาร ดงันี ้

ค่าตอบแทน 
จ านวนราย 

(คน) 
ค่าตอบแทน (บาท) 

2560 2561 ปี 2560 ปี 2561 
 เงินเดือน โบนสั  

7 8 
   13,475,000.00     16,193,500.00  

คา่ตอบแทนอื่นๆ เชน่ คา่ประกนัชีวิต คา่ประกนัสงัคม กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นต้น      2,056,134.00      2,528,794.00 
รวม 7 8    15,531,134.00     18,722,294.00  

 

    คา่ตอบแทนอ่ืน  -ไมมี่ – 

 

 



 
   บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)   สว่นที่ 2 หน้า 84 
 

 

ข้อพพิาทด้านแรงงานท่ีส าคัญในช่วง  3  ปีที่ผ่านมา 
  -ไมมี่ –   
 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2561  มีมติอนมุตักิารแตง่ตัง้  
1) นายพิสิฐ  ทางธนกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4095 
2) นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3445 
3) นางณฐพร  พนัธุ์อดุม   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3430 
 บริษัทไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ สอบบัญชีท่ีมีความเป็นอิสระและมี
คณุสมบตัิท่ีได้รับการยอมรับ และเป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย พร้อมทัง้ก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงินไม่
เกิน 3,756,000 บาท และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนมุตัหิากบริษัทไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คเูปอรส์ 
เอบีเอเอส จ ากัด จ าเป็นต้องจัดหาผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนแทนในกรณีท่ีผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตราย
ดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ รวมทัง้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนมุตัิคา่สอบทานงบการเงิน
ของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งปีด้วย 

    ในปี  2560 และ 2561  บริษัทฯ มีการจา่ยคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ดงันี ้
(หน่วย :บาท) 

ค่าตอบแทนของผู้สอบ ปี 2560 ปี 2561 
คา่สอบบญัชีรายไตรมาสและประจ าปี   ( Audit Fee ) 4,026,920 3,756,000 
คา่บริการอื่น  ( Non-audit Service) ไมม่ี ไมม่ี 

 
หมายเหตุ :  ซึง่คา่ตอบแทนดงักลา่วประกอบด้วย คา่สอบบญัชีรายไตรมาสและคา่สอบบญัชีรายปีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

โดยไมร่่วมคา่ใช้จา่ยเบ็ดเตลด็ของผู้สอบบญัชี เช่น คา่ถ่ายเอกสาร คา่ยานพาหนะเป็นต้น 
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานตามหลักการการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good 

Corporate Governance) อยา่งตอ่เน่ือง โดยเล็งเห็นวา่การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ไมเ่พียงแตส่ร้างความเช่ือมัน่ใน
การด าเนินกิจการของบริษัทฯ ตอ่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ สถาบนัการเงิน ลกูค้า คูค้่า ตลอดจนผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ แต่
ยงัแสดงถึงการมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่ งถือเป็นหลกัส าคญัท่ี
จ าเป็นต่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ยืน โดยสามารถสร้างมูลค่าให้กับผู้ ถือหุ้นในระยะยาว การพฒันาสงัคม 
ตลอดจนการดูแลรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
(Good Corporate Governance) ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้ในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ โดย
สามารถแบง่ได้เป็น 5 หมวดดงันี ้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ ได้ตระหนกัและให้ความส าคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น  โดยไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือ

ลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น  รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่  การ
ซือ้ขายหรือการโอนหุ้น  การมีส่วนแบ่งในก าไรของบริษัทฯ  การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ  
การเข้าร่วมประชมุเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 
และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่นการจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อ
บริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัริายการพิเศษ เป็นต้น 

นอกเหนือจากสิทธิขัน้พืน้ฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการ
สง่เสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น 
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
1. บริษัทฯ จะน าเสนอข้อมลูท่ีส าคญัรวมไปถึงข่าวสารตา่งๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย อาทิเช่น รายงานงบการเงินประจ าไตรมาสและประจ าปี  แบบแสดงข้อมูลประจ าปี (แบบ 
56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) รวมทัง้หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่มีข้อมลู วนั เวลา สถานท่ี วาระการ
ประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชุม และขัน้ตอนการออกเสียงอย่างครบถ้วนซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับท่ี
จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร  

   

9.การก ากับดูแลกจิการ 

 



 
   บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)   สว่นที่ 2 หน้า 86 
 
  

2. บริษัทฯ จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมท่ีเก่ียวข้อง อย่างครบถ้วน
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด โดยระบุวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาข้อมลูลว่งหน้า 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 
1. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นแต่ละครัง้ ประธานในท่ีประชุมจะชีแ้จงหลักเกณฑ์ ท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมตาม

กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ อาทิเช่น การเปิดประชมุ รวมถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนนและสิทธิในการ
แสดงความเห็น รวมทัง้การตัง้ค าถามต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานกรรมการจะ
จดัสรรเวลาในการประชมุอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 

2. บริษัทฯ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย และผู้บริหาร เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น โดยผู้
ถือหุ้นทกุทา่นมีสิทธิเทา่เทียมกนัในการซกัถาม ประธานและคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องได้ 

3. บริษัทฯ หลีกเล่ียงการเพิ่มวาระอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าในการประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือเป็นการเคารพสิทธิ
ของผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้าประชมุ 

4. หากผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะ รูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้น
สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ท่าน เป็นทางเลือกใน
การมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น 
1. บริษัทฯ จะจดัให้มีการจดรายงานการประชมุให้ครบถ้วน ถกูต้อง และบนัทกึประเดน็ซกัถาม และข้อคดิเห็นท่ี

ส าคญัไว้ในรายงานการประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี ้บริษัทฯ จะน าส่งรายงานการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นไปยงัตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีมีการประชุมผู้ ถือหุ้น และ
เผยแพร่รายงานการประชมุดงักลา่วในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ 

2. บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามแนวทางการประเมินคณุภาพการจดัประชุมผู้ ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจดัท าโดย
สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  

3. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตดิตอ่ขอข้อมลู หรือสอบถาม ได้โดยตรง ผา่นชอ่งทางของส านกังาน
เลขานกุารบริษัท ตามชอ่งทางการตดิตอ่ ของหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบใน การเปิดเผยข้อมลู 
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หมวดที่ 2 :  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
บริษัทฯ มีการดแูลผู้ ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบตัิและปกปอ้งสิทธิขัน้พืน้ฐานอยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม

ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นคนไทย ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้
ถือหุ้นส่วนน้อยเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้ ถือหุ้นและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิเร่ืองตา่งๆ ท่ีผู้ ถือ
หุ้นสมควรได้รับ โดยมีหลกัการปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้ 
1. ปฏิบตัิและอ านวยความสะดวกต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการจ ากัดหรือ

ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น 
2. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวก  โดยการจัดส่ง

หนงัสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบคุคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ พร้อมทัง้แจ้งรายช่ือกรรมการอิสระดงักล่าวไว้ใน
หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น  

3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมเพ่ือรับ
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และการสง่ค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

4. บริษัทฯ จะด าเนินการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยเรียงตามวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชุมและไม่มีการเพิ่ม
วาระในท่ีประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า  ทัง้นีเ้พ่ือความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วม
ประชมุ 

5. ก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ ดูแลผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อย โดยผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยสามารถแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาด าเนินการให้
เหมาะสม ในแต่ละเร่ือง หากเป็นข้อร้องเรียนกรรมการอิสระจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการ หา
วิธีแก้ไขท่ีเหมาะสม หากเป็นข้อเสนอแนะกรรมการอิสระจะท าการพิจารณาข้อเสนอแนะ และแสดงความ
คิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระพิจารณาว่าเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีมีผลตอ่ ผู้ มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลตอ่การ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการอิสระจะเสนอ เร่ืองดงักลา่วตอ่ท่ีประชุม ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาก าหนดเป็น
วาระการประชมุในการประชมุ ผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

6. บริษัทฯ จะจัดให้มีการใช้บตัรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมท่ีต้องมีการลงคะแนนเสียง ทัง้นีเ้พ่ือความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลงั พร้อมทัง้ตรวจนบั คะแนนเสียงและเปิดเผยผลการ
ลงคะแนนเสียงและบนัทกึมตขิองท่ีประชมุไว้อยา่งชดัเจน ในรายงานการประชมุ 
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7. บริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การปฏิบตัิเพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการป้องกันการใช้
ข้อมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบ ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน 
และลกูจ้าง ตลอดจน   คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะของบคุคลดงักลา่วท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลู เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไว้ในคูมื่อจริยธรรมธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) และได้เผยแพร่ให้ทกุคนรับทราบและ
ปฏิบตัติามอยา่งเคร่งครัด 

8. บริษัทฯ จะให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้ บริหาร ในหน้าท่ีการรายงานการถือ
หลกัทรัพย์ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.
2535 รวมทัง้จะแจ้งข่าวสารและข้อก าหนดต่างๆ ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แก่
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามท่ีได้รับแจ้งจากทางหนว่ยงานดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอ 
 

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัแก่การก ากบัดแูลผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม เช่น ลกูค้า คูค้่า พนกังาน ผู้ ถือ

หุ้น หรือเจ้าหนีต้า่งๆ เป็นต้น รวมทัง้สาธารณชนและสงัคมโดยรวม บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบตัิ
ต่อผู้ มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยค านึงถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียดงักล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีมีกับ
บริษัทฯ และจะไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียเหล่านัน้ โดยบริษัทฯ มีแนวทางการ
ปฏิบตัดิงันี ้ 
1. การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดและผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมให้กับผู้ ถือหุ้น โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนรวมทัง้จะด าเนินการอย่าง
โปร่งใสมีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพเช่ือถือได้  

2. การปฏิบัติต่อลูกค้า : บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กับลูกค้าท่ี จะ
ได้รับสินค้าและบริการท่ีดีมีคณุภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการ  โดยบริษัทฯ จะมีการก าหนดราคา
สินค้า และบริการท่ีเหมาะสมแก่ลกูค้าอยา่งเทา่เทียมกนั นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีการรักษาความลบัของลกูค้า
อยา่งสม ่าเสมอรวมทัง้รักษาสมัพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยืน 

3. การปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนีท้างการค้า : บริษัทฯ จะปฏิบตัิตอ่คูค้่าและเจ้าหนีอ้ย่างสจุริต ไม่เอารัดเอา
เปรียบ ในการด าเนินธุรกิจกบัคูค้่าและเจ้าหนี ้โดยบริษัทฯ จะปฏิบตัติอ่คูค้่าและเจ้าหนีต้ามเง่ือนไขทาง 
การค้าและ/หรือข้อตกลงตามสัญญาท่ีท าร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้สองฝ่าย 
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4. การปฏิบัติต่อคู่แข่ง : บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี เง่ือนไขทางการค้าและกฎหมายท่ี
ก าหนดไว้ หลีกเล่ียงวิธีการท่ีทจุริตเพ่ือท าลายคูแ่ขง่ และรักษาบรรทดัฐานของข้อพงึปฏิบตัหิรือข้อตกลงต่างๆ
ในการแขง่ขนั 

5. การปฏิบัติต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจโดยตระหนกัถึงความส าคญัและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สงัคม และชมุชน โดยปลกูฝังจิตส านึกของความรับผิดชอบต่อสงัคมให้เกิดขึน้ใน
บริษัทฯ อย่างต่อเน่ืองและจริงจงั รวมทัง้ช่วยเหลือและสนบัสนุนกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
สงัคม และสิ่งแวดล้อม และไมก่ระท าการใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย 

6. การปฏิบัติต่อพนักงาน  : บริษัทฯ มีการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถของพนกังานแตล่ะคน ตลอดจนการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีปลอดภยัต่อชีวิต
และทรัพย์สิน นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้มุง่เน้นในการพฒันาศกัยภาพและความรู้ ความสามารถของพนกังาน
อย่างตอ่เน่ือง ด้วยเช่ือว่าพนกังานทกุคนเป็นปัจจยัหนึ่งสู่ความส าเร็จของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ถือปฏิบตัิ
ตอ่พนกังานทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั  

• การต่อต้านการทุจริต และการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2561  เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561  ได้มีมติอนุมตัิให้เข้าเป็น

แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีการด าเนินการเป็นนโยบาย และแสดงค า

ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริตในเร่ืองการป้องกันการมีส่วน

เก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่  

นโยบาย และแนวปฏิบัตด้ิานการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปช่ัน  

 บริษัทฯ มีช่องทางการส่ือสารให้ผู้ มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนกรณี
เก่ียวกบัการทจุริต และมีแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการมอบหรือรับของก านลั ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด การเลีย้ง
รับรอง หรือคา่ใช้จ่ายท่ีเกินขอบเขตจ ากัด ซึ่งไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และแนวทางปฏิบตัิด้านการ
จดัซือ้จดัจ้าง การให้เงินบริจาคท่ีต้องด าเนินไปอยา่งโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบ และขัน้ตอนปฏิบตัขิอง
บริษัท ให้แก่ลูกค้า/คู่ค้า รวมทัง้ผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยได้รับทราบและขอความร่วมมือปฏิบัติตาม
มาตรการตอ่ต้าน การทจุริตคอร์รัปชัน่ 
 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีการแจกระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างานและคูมื่อปฐมนิเทศพนกังานเข้าใหม่ของ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารทกุท่านและถ่ายทอดสูพ่นกังานของบริษัทฯ ทกุทา่นเพ่ือทราบ และลงนามรับทราบเพ่ือถือ
เป็นระเบียบปฏิบตัอิยา่งเคร่งครัด เพ่ือให้พนกังานบริษัทฯ ทกุคนเข้าใจ และปฏิบตัไิด้อยา่งถกูต้อง 
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• การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 
 บริษัทฯ มีการแต่งตัง้ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ รับเร่ืองร้องเรียนโดยตรง และมีคณะกรรมการร่วมใน                            
การตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นธรรม ก าหนดนโยบายการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพมีการรายงานท่ีโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพ่ือให้ผู้ ร้องทกุข์ หรือผู้ ร้องเรียนไว้วางใจ และเช่ือมัน่ใน
กระบวนการสอบสวนท่ีเป็นธรรม รวมถึงการก าหนดนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเก่ียวกับการทจุริต และ
ส าหรับผู้ ท่ีแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนท่ีเป็นพนกังาน ลกูค้า หรือบคุคลท่ีรับจ้างท างานให้แก่บริษัทฯ จะได้รับ
การคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย ซึง่ได้มีการก าหนดรายละเอียดไว้ในนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท 
 กรณีท่ีมีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีข้อสงสยัหรือพบเห็นการกระท า ท่ีสงสยัว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมส่ง
รายละเอียดหลกัฐานตา่ง ๆ ได้ท่ี คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถกูต้อง  

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการก าหนดช่องทางส าหรับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือแจ้งข้อเรียน สามารถติดตอ่ส านกังาน
เลขานกุารบริษัทผา่นชอ่งทางท่ีบริษัทฯ 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) เลขท่ี 88  ซอยโยธิน
พฒันา  แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  

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

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และได้มาตรฐานตามเกณฑ์

ท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด ทัง้รายงานทางการเงินและข้อมลูทัว่ไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อมลูท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 
และมีผลกระทบตอ่กระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ 
ทัง้หมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลงัจากบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว 
และได้เสนอขายหุ้นในครัง้นี ้บริษัทฯ จะท าการเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบริษัทฯ ตอ่ผู้ ถือหุ้น และสาธารณะ
ชนผา่นชอ่งทางและส่ือการเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

mailto:cs@eastern-groups.com
mailto:cs@eastern-groups.com


 
   บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)   สว่นที่ 2 หน้า 91 
 
  

บริษัทฯ ยงัตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่รายงานงบการเงินท่ีมีข้อมลูท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และ
สมเหตสุมผล ส าหรับงบการเงินของบริษัทฯ นัน้ จะถูกจดัขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทั่วไป โดยมีการ
เลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจวา่การบนัทึกข้อมลูทางบญัชีมีความ
ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีท่ีเป็นอิสระ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ี
ส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และบริษัทฯ จะจดัให้มีระบบการควบคมุภายใน เพ่ือปอ้งกัน
การทุจริตหรือการด าเนินงานท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคมุภายใน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้   
การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ 
 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นนกัลงทุน และผู้ ท่ีสนใจอ่ืนๆสามารถสืบค้นข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็วบริษัทได้น าเสนอข้อมลูส าคญัตา่งๆทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดงันี ้

• ข้อมลูบริษัทฯประกอบด้วยวิสยัทศัน์ พนัธกิจโครงสร้างธุรกิจและผลิตภณัฑ์โครงสร้างการจดัการเป็นต้น  

• การก ากับดูแลกิจการท่ีดีประกอบด้วยนโยบายการก ากับดูแลกิจการจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
นโยบายการควบคมุการใช้ข้อมลูภายในและขอบเขตอ านาจหน้าท่ีเป็นต้น 

• นกัลงทนุสมัพนัธ์ ประกอบด้วยข้อมลูบริษัทฯข้อมลูทางการเงินข้อมลูราคาหลกัทรัพย์ข้อมลูผู้ ถือหุ้นข้อมลู
นกัวิเคราะห์เป็นต้น 

• ความรับผิดชอบตอ่สงัคมประกอบด้วย  แนวทางปฏิบตัด้ิานความรับผิดชอบตอ่สงัคม  ทัง้ด้านเศรษฐกิจ
สงัคมและสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมส่ือประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ   เป็นต้น 

• ข่าวบริษัทฯประกอบด้วย ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์  ข่าวแจ้งส่ือมวลชน ห้องข่าว รวมทัง้ข่าวจากส่ือ
สิ่งพิมพ์ และส่ือน าเสนอผา่นวีดีโอ เป็นต้น 

นักลงทุนสัมพันธ์   
บริษัท ได้ให้ความส าคญัอย่างสงูตอ่การบริหารความสมัพนัธ์กบันกัลงทนุ โดยมุ่งเน้นการปฏิบตัิหน้าท่ี

ด้วยความรับผิดชอบซ่ือสัตย์สุจริตกับ นักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้ มีส่วนร่วม เพ่ือให้ได้รับสารสนเทศอย่าง
เพียงพอถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงจดัให้มีส านกังานนักลงทุนสมัพนัธ์เพ่ือเป็นศนูย์กลางใน
การด าเนินกิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ในเชิงรุกเพ่ือส่งเสริมให้ชอ่งทางในการส่ือสารกบันกัลงทนุนกัวิเคราะห์และผู้
ท่ีเก่ียวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้เพ่ือเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถามตลอดจนรับทราบข้อมูล
สารสนเทศของบริษัทฯการจัดให้ผู้ ถือหุ้ นรายย่อยและนักลงทุนเข้าเย่ียมสถานประกอบการ  และพบปะ
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คณะกรรมการและผู้บริหาร เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ส าหรับผู้ ท่ีสนใจหรือ
นกัลงทนุสามารถสอบถามข้อมลูมายงัส านกังานนกัลงทนุสมัพนัธ์ โดยตดิตอ่ผา่นชอ่งทาง  

1. ทางอีเมล์ :   ir@ eastern-groups.com   
2. ทางโทรศพัท์ : 02 158 2000 กด 3  โทรสาร 02 158 6148 
3.   ทางไปรษณีย์ : ส านกังานนกัลงทุนสมัพนัธ์  บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน)   

เลขท่ี 88  ซอยโยธินพฒันา  แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240  
4. ทาง Website : http://investor-th.eastern-groups.com/ 

 
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ  ภาพรวมขององค์กร 
และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก ากบัดแูลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
ท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฎิบัติหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย วัตถุประสง ค์ และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงข้อก าหนดเก่ียวกับจริยธรรม (Code of 
Conduct) กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย คณะอนกุรรมการ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบตัิหน้าท่ีให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชมุด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และ
ค านงึถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก าหนดนโยบาย และก ากับดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบาย เป้าหมาย แผนการ และงบประมาณท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์
สงูสดุของบริษัท และผู้ ถือหุ้นโดยรวม  ปฏิบตัิตามข้อพึงปฏิบตัิท่ีดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of 
Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

โดยมีรายละเอียดของคณะกรรมการดงันี ้
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ ได้มีการก าหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
จ านวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แตต้่องไม่น้อยกว่า 3 ท่านซึ่งมีหน้าท่ีเป็นตวัแทนของผู้ ถือ
หุ้นส่วนน้อย โดยปฏิบตัิหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ เพ่ือให้ด าเนินไปอย่าง
ถกูต้อง เป็นธรรม และเพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 
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 บริษัทฯ มีคณะกรรมการทัง้สิน้จ านวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ านวน  5 ท่าน 
และ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจ านวน 5 ทา่น ซึง่ในจ านวนนีร้วมกรรมการตรวจสอบท่ีเป็นกรรมการอิสระจ านวน 
3 ท่าน กรรมการอิสระจ านวน 1 ท่าน และ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 1 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระมีหน้าท่ี
เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย โดยปฏิบตัิหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ 
เพ่ือให้ด าเนินไปอยา่งถกูต้อง เป็นธรรม และเพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 
 1 ทา่นจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความนา่เช่ือถือ
ของงบการเงินของบริษัทฯ ได้ และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดแูลระบบควบคมุภายใน โดยปัจจบุนับริษัทฯ 
ได้แตง่ตัง้ บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จ ากดั ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญจากภายนอกเป็นผู้ประเมินระบบควบคมุภายในของ
บริษัทฯ รวมถึงท าหน้าท่ี ตรวจสอบและติดตามผลของระบบควบคุมภายใน และต้องรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และจดัท าแผนการตรวจสอบระบบควบคมุภายในประจ าปี
เสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. การประชมุคณะกรรมการ 
 บริษัทฯ จะจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และอาจมีการประชมุ
พิเศษเพิ่มเตมิตามความจ าเป็น โดยจะด าเนินการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท
มหาชนจ ากดั และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุท่ีระบวุาระการประชุม
พร้อมข้อมลูประกอบอย่างครบถ้วน ล่วงหน้า  7 วนั ก่อนวนัประชมุ รวมทัง้ได้มีการจดบนัทึกรายงานการประชุม
เป็นลกัษณ์อกัษรอยา่งถกูต้องครบถ้วนเพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

3. วาระการด ารงต าแหนง่ของคณะกรรมการบริษัท 
  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหนง่ จ านวน 1 ใน 3 หรือ
จ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการบริษัทในขณะนัน้ โดยกรรมการท่ีพ้นจาก
ต าแหนง่อาจได้รับการพิจารณาเสนอช่ือ ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่ได้ 

4. การพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 
  บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและจะจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิ
หน้าท่ี และการก ากับดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ให้กับกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูอยู่เสมอ โดยอย่าง
น้อยคณะกรรมการบริษัทควรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ทัง้นีเ้พ่ือน าความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
บริษัทฯ 
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5. คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
  นโยบายการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารจะอยู่ในลกัษณะท่ีสามารถเปรียบเทียบได้ใน
หมวดอตุสาหกรรม ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทัง้นี ้การจา่ยคา่ตอบแทนของกรรมการ
บริษัทจะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการก าหนด ท่ีผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ส าหรับค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดไ ว้ 
โดยจะพิจารณาจากภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตังิานและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ชุด ได้แก่  คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี    

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2558 และ ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2558  มีการก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบในการจดัการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของ
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย โดยสรุปอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีส าคญัได้ดงันี ้

1. ปฏิบตัหิน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายตา่งๆ วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้น ด้วยความสจุริต ระมดัระวงั และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

2. ก าหนดวิสยัทศัน์ นโยบาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ และก ากบัดแูลให้เป็นไปตามนโยบาย
และแผนงานท่ีก าหนดไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพิ่มมลูคา่สงูสดุให้แก่กิจการและผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

ส านกังานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการก ากบัดแูล

กิจการท่ีดี 
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3. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย  และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคมุดแูลการบริหารและการ
จดัการของฝ่ายบริหาร หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทได้
ให้ไว้ 

4. ก าหนดอ านาจอนมุตัิในการท าธุรกรรม และการด าเนินการตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบังานของบริษัทฯ และให้มี
การทบทวนอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

5. จดัให้มีการจดัท างบดลุและงบก าไรขาดทนุของบริษัทฯ ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทฯ ซึ่ง
ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ 

6. แตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

รวมทัง้ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และมีหน้าท่ีก าหนดแนวทางในการปรับปรุง 
แก้ไข กรณีท่ีพบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั 

8. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของ
บริษัทฯ 

9. พิจารณาและอนุมัติกิจการอ่ืนๆ ท่ีส าคัญอันเก่ียวกับบริษัทฯ หรือท่ีเห็นสมควรจะด าเนินการนัน้ๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ 

10. พิจารณากลัน่กรองรายงานท่ีต้องน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยมีวาระ
หลกัในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี ดงันี ้
- พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทฯ 
- พิจารณาและอนมุตังิบการเงิน 
- พิจารณาจดัสรรเงินก าไรบริษัทฯ 
- เสนอรายช่ือกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมท่ีต้องออกตามวาระเสนอรายช่ือผู้ สอบบัญชีและ

ก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
- พิจารณารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในสว่นท่ีต้องขออนมุตัจิากผู้ ถือหุ้น 
- เร่ืองอ่ืนๆ 

11. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร และคณะอนกุรรมการอ่ืน
ใดตามความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาแต่งตัง้เลขานุการบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 
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12. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆรวมทัง้ก ากับ
ดแูลให้บริษัทฯ มีกระบวนการท่ีมีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดบัสงู 

13. คณะกรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ หรือ
เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจ่ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็น
กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั
กบักิจการของบริษัทฯ ไมว่า่จะท าเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผู้ อ่ืน เว้นแตไ่ด้แจ้งให้ท่ีประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้ 

14. มีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น มีการจดัให้
มีรายงานข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูทางการเงินของบริษัทฯ เพ่ือรายงานตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียหรือ 
ผู้ลงทนุทัว่ไปอยา่งถกูต้อง ทนัการณ์และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

15. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอ่ืนใด
ปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ หรือ
มอบอ านาจเพ่ือให้บคุคลดงักล่าวมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลา
ท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขบคุคลท่ีได้รับ
มอบอ านาจหรืออ านาจนัน้ๆ ได้เม่ือเห็นสมควร 

การมอบอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการ

มอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการ

บริษัทสามารถอนุมตัิรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ให้หมายความตามท่ีก าหนดไว้ใน

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) อาจมีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นลักษณะการ

ด าเนินธุรกรรมท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นได้

อนมุตัิไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือ

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

16. ในการด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทตามท่ีได้รับมอบอ านาจดงักล่าวข้างต้น หากมีกฎหมาย หรือ
กฎระเบียบ หรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการ
เฉพาะ ให้คณะกรรมการบริษัทนัน้ด าเนินการให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระ เบียบ
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ข้อบังคับของบริษัทฯดังกล่าว โดยในกรณีท่ีการด าเนินการใดท่ีกรรมการของบริษัทมีหรืออาจมี
ผลประโยชน์ หรืออาจมีสว่นได้สว่นเสีย หรือเป็นการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ตามความหมายของประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ /หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง กรรมการบริษัททา่นนัน้ จะไมมี่อ านาจอนมุตักิารด าเนินการดงักล่าว 

17. เว้นแต่อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้จะกระท าได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก่อน 
ทัง้นี ้เร่ืองท่ีกรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
ให้กรรมการซึง่มีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองนัน้ 
- เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น 
- การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยระบใุห้ต้องได้รับ
อนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

18. เร่ืองต่อไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม และจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
- การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
- การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั                  

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

- การออกหุ้นใหมเ่พ่ือช าระแก่เจ้าหนีข้องบริษัท ตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
- การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
- การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลิกบริษัท 
- การอ่ืนใดท่ีก าหนดไว้ภายใต้บทบญัญตัิของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และ/หรือ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
และท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดงักลา่วข้างต้น 
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ทัง้นี ้เร่ืองใดท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองนัน้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าท่ีในการก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ อาทิ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การได้มาหรือ

จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือตามประกาศของคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2558  และท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ ดงันี ้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานบญัชี โดยการ
ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบญัชีและผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาส
และประจ าปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผู้ สอบบัญชีให้สอบทานหรือตรวจสอบ
รายการใดท่ีเห็นวา่จ าเป็นและเป็นเร่ืองส าคญัในระหว่างการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(internal audit) รวมทัง้การบริหารความเส่ียง ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลิก
จ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีโดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร 
และประมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบญัชีนัน้  รวมทัง้เข้าประชมุกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย
บริหารเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
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หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

6. พิจารณารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดรายการท่ีต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีก าหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ และหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้
- ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อก าหนดตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ
แตล่ะทา่น 

- ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร 
(charter)  

- รายการอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
9. ในกรณีท่ีพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท า ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะ

การเงินและผล  การด าเนินงานของบริษัทฯ เชน่ รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การทจุริต 
หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคมุภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็นต้น ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดราย
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หนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดงักล่าวตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ทัง้นีใ้นการปฏิบตัิงานตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียก สัง่การให้

ฝ่ายบริหาร  หวัหน้าหน่วยงาน หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร

ตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องและจ าเป็น นอกจากนัน้ ในการปฏิบตัหิน้าท่ีภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของข้อบงัคบัฉบบั

นี ้คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นว่า

มีความจ าเป็น และเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบในเร่ืองคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2558 และท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2558 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีขอบเขตหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. น าเสนอคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงและระดับความเส่ียงท่ี
บริษัทฯ สามารถยอมรับได้ 

2. ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเส่ี ยง
ประเภทตา่งๆ ท่ีส าคญัเชน่ ความเส่ียงด้านการตลาด ความเส่ียงด้านการปฏิบตัิการ ความเส่ียงด้านกล
ยทุธ์ ความเส่ียงด้านสภาพคลอ่ง และความเส่ียงด้านอ่ืนๆ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษัท 

3. ก าหนดแผน และกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความ
เส่ียงและตดิตามการน าไปปฏิบตั ิรวมทัง้การสอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเส่ียง  

4. สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง และด าเนินการเพ่ือให้มัน่ใจได้วา่การจดัการความเส่ียงมีความ
เพียงพอและเหมาะสม สามารถจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ และได้น าไปปฏิบตัิอย่าง
สม ่าเสมอตอ่เน่ือง  

5. ทบทวนระบบการจัดการบริหารความเส่ียงและระดบัความเส่ียงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยา่งตอ่เน่ือง โดยมีการประเมินผลและตดิตามกระบวนการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้อง
ตามนโยบายท่ีก าหนดไว้ รวมทัง้มาตรการในการด าเนินการกรณีท่ีไม่เป็นไปตามระดบัความเส่ียงท่ี
ก าหนด 

6. ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีส าคญัและมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็นผู้สอบทานเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมตอ่การจดัการความเส่ียง 
รวมทัง้การน าระบบบริหารความเส่ียงมาปรับใช้อยา่งเหมาะสมและสม ่าเสมอ 
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7. น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือ
รับทราบ และ/หรือ พิจารณาอยา่งสม ่าเสมอ 

8. ตดัสินใจและให้ค าแนะน าเก่ียวกบัปัญหาส าคญัท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการบริหารความเส่ียง 
9. ปฎิบตัิการอ่ืนใดเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นชอบด้วย 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2558  และท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี1/2558  เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2558 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ดงัตอ่ไปนี ้

การสรรหา 
1. ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชดุยอ่ย โดยพิจารณาความ

เหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
2. ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 
3. พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท ท่ีครบวาระ 

และ/หรือ มีต าแหนง่วา่งลง และ/หรือ แตง่ตัง้เพิ่ม 
4. ปฏิบตักิารอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
5. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทราบ  เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
การพิจารณาคา่ตอบแทน 
1. จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชดุ

ยอ่ย   เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัติอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 
2. พิจารณาค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษัท 

เป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และ
เปรียบเทียบกบับริษัทในธุรกิจท่ีคล้ายคลงึกนั และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับจากกรรมการเพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุตัิ 
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3. รับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท และมีหน้าท่ีให้ค าชีแ้จง ตอบค าถามกบัคา่ตอบแทนของกรรมการ
บริษัทในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

4. รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตผุลของการพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารตามข้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี 
ของบริษัทฯ 

5. ปฏิบตัิการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการก าหนดคา่ตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยฝ่าย
บริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารท่ีเ ก่ียวข้องต่อ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของ คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน ให้บรรลตุามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2558 และท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบในการบริหารงาน โดยสรุปอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคญัได้ดงันี ้ 

1. ท าหน้าท่ีควบคมุการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ 
และรายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2. ก าหนดกลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกิจ งบประมาณ รวมถึงโครงสร้างในการบริหารงานเพ่ือให้
สามารถด าเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้น าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

3. ก าหนดอ านาจอนมุตัิของแตล่ะบคุคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม จดัให้มีการแบง่แยกหน้าท่ีท่ีอาจจะเอือ้
ตอ่การทจุริตในหน้าท่ีออกจากกนั และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตัิ รวมทัง้ควบคมุให้มี
การถือปฏิบตัติามหลกัการและข้อก าหนดท่ีมีการอนมุตัแิล้ว 

4. พิจารณาโครงสร้างองค์กร เพ่ือน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
5. มีอ านาจในการบริหารจดัการโครงสร้างเงินเดือน ก าหนดขอบเขตหน้าท่ีในการท างาน บรรจุ แต่งตัง้ 

โยกย้าย ตดัหรือลดค่าจ้าง ถอดถอน เลิกจ้าง การลงโทษทางวินัย การให้รางวัล พิจารณาความดี
ความชอบของพนกังาน 

6. พิจารณาอนุมตัิการด าเนินงานในการท าธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบนัการเงินส าหรับ
สนบัสนนุการท าธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิดบญัชีธนาคาร การปิดบญัชีธนาคาร การกู้ ยืมเงิน การให้
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กู้ ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ จ าน า จ านอง ค า้ประกนั และอ่ืนๆ รวมถึงการซือ้ขาย และจดทะเบียน
กรรมสิทธ์ิท่ีดนิใดๆ เพ่ือการด าเนินงานตามปกตธิุรกิจ ตามอ านาจอนมุตัท่ีิคณะกรรมการบริษัทให้ไว้ 

7. พิจารณาอนุมัติการลงทุน และก าหนดงบประมาณในการลงทุน การขยายงาน ตามท่ีก าหนดไว้ใน
นโยบายและการก าหนดอ านาจอนมุตัดิ าเนินการ 

8. พิจารณามอบอ านาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร มี
อ านาจในการอนมุตัริายการท่ีอยูใ่นอ านาจอนมุตัขิองคณะกรรมการบริหาร 

9. มีอ านาจวา่จ้างท่ีปรึกษาหรือบคุคลท่ีมีความเป็นอิสระเพ่ือให้ความเห็นหรือค าแนะน าตามความจ าเป็น 
10. พิจารณาอนมุตัิแผนการปฏิบตัิของแตล่ะฝ่ายงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนมุตัิ ค าขอจากฝ่ายงาน

ต่างๆของบริษัทฯท่ีเกินอ านาจสัง่การของฝ่ายงานนัน้ ทัง้นีเ้ป็นไปตามอ านาจอนุมตัิท่ีคณะกรรมการ
บริษัทให้ไว้ 

11. พิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาและคณะท่ีปรึกษาด้านตา่งๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินงานของบริษัท 
12. พิจารณาเร่ืองการระดมทนุ เพ่ือน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
13. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ การมอบอ านาจ

ดงักล่าว ผู้ ได้รับมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีอ านาจอนุมตัิรายการท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
(“บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง”ให้มีความหมายตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์)  มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย และไม่รวมถึงการด าเนินการเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการได้มาจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ี
ส าคญัของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ
ระเบียน และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ๆ  ซึ่งการอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้อง
เสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักล่าวตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นลักษณะการด าเนิน
ธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
อนมุตัไิว้ 
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

1. พิจารณา ก าหนด คู่มือและแนวทางปฏิบตัิด้านการก ากับดแูลกิจการท่ีดี จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
จริยธรรมของพนักงาน นโยบายเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ นโยบายด้านการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอ่ืนใดท่ีจะสนับสนุนการ
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ด าเนินงานของบริษัทฯ ในฐานะผู้น าท่ีสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน ตามแนวทางของธรรมาภิ -
บาล เพ่ือก่อให้เกิดความโปร่งใสเ่ป็นธรรมและสนบัสนนุการเจริญเตบิโตของบริษัทฯ อยา่งยัง่ยืน  

2. พิจารณา ก าหนด ทบทวน ปรับปรุงนโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบตัิด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุตัิให้มีการปฏิบตัิในทุกระดบั ตลอดจนดแูลให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อม 

3. พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงนโยบาย คูมื่อและแนวทางปฏิบตัิตา่ง ๆ อยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ในลกัษณะท่ี
สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิสากล ตลอดจนเสนอแนะให้มีหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัใิห้มีการปฏิบตัิในทกุระดบั  

4. ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทในเร่ืองเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
5. ส่งเสริมและก ากบัดแูลให้การด าเนินกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการผู้บริหาร 

และพนกังาน เป็นไปตามนโยบายด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
6. ก าหนดผู้ รับผิดชอบในการก ากับดูแลและก ากับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย

กฎระเบียบ นโยบาย และกระบวนการปฏิบตัท่ีิได้วางเอาไว้  
7. ปฏิบตังิานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมอบหมาย 
8. รายงานผลการปฏิบตัิงาน และผลการประชมุของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการทีดีตอ่คณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือทราบหรือเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
9. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการท่ีดีและเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ
การประชุมของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

1.  คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จะต้องจดัให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
2. ในการประชุมแต่ละครัง้จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

 ทัง้หมด จงึจะครบองค์ประชมุ 
3. กรรมการก ากับดแูลกิจการท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใด จะต้องงดแสดงความคิดเห็น 

และออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ 
4. การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชมุ ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่าให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียง

เพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด โดยขณะท่ีมีการลงมติ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด 
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5. เลขานุการคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการท่ีดี ส่งหนงัสือนดัประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยงั
กรรมการก ากับดแูลกิจการท่ีดีไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม มีการจดบนัทึกและจดัท ารายงานการ
ประชุม ภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีสามารถปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั รวมทัง้
ประสานงานกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
                ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท   ครัง้ท่ี 1/2558   เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2558  และ  การประชมุวิสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้ก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ รวมถึง กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศอ่ืนใด กฎ ระเบียบ และ/หรือข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ
มตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

2. ดแูล บริหาร ด าเนินงาน และปฏิบัติงานประจ าตามปกติธุรกิจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
นโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณท่ีก าหนดโดยท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

3.  บริหารจดัการการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามภารกิจหลัก ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือให้สอดคล้องกบัแผนการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ และกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ
ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท 

4.  ก ากับดูแลการด าเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอ่ืนๆ 
โดยรวมเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการด าเนินงานของบริษัทฯ ท่ีก าหนดไว้โดยคณะกรรมการ
บริษัท  

5. มีอ านาจจ้าง แตง่ตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก าหนดอตัราคา่จ้างและคา่ตอบแทนส าหรับพนกังาน
บริษัท โดยสามารถแตง่ตัง้ผู้ รับมอบอ านาจชว่งให้ด าเนินการแทนได้ 

6. ก าหนดบ าเหน็จรางวลั ปรับขึน้เงินเดือน คา่ตอบแทน เงินโบนสัพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจ า
ของพนกังานบริษัท  
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7. เจราจา และเข้าท าสญัญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ   โดย
วงเงินส าหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในอ านาจด าเนินการท่ีผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว 

8. ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบนัทกึตา่งๆ ภายในบริษัทฯ เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไป
ตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินยัภายในองค์กร 

9. ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้มีอ านาจด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็น
ในการปฏิบตัหิน้าท่ีดงักลา่ว 

10. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 
คณะกรรมการบริษัท 

11. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ 
โดยการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจ
ตามหนงัสือมอบอ านาจท่ีให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ท่ีคณะกรรมการ
ของบริษัทได้ก าหนดไว้ ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารนัน้จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้ประธานเจ้าหน้ าท่ี
บริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สามารถอนมุตัริายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจ
มีความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรือ
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย
และหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัไิว้ 
 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
การสรรหาแต่งตัง้กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะร่วมกนัพิจารณาเบือ้งต้นถึงคณุสมบตัิของบุคคลท่ีจะ
มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้คณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคณุวฒุิ มีประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมด้าน
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อ่ืนๆ ประกอบกัน จากนัน้จะน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป 
ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีนโยบายแตง่ตัง้กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดของ บริษัทฯ แต่
ต้องไมน้่อยกวา่สามคน โดยมีคณุสมบตัดิงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ี
เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า 
หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว
ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น 
บิดามารดา  คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหารหรือ 
ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท  เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
อิสระ ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน 
รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องช าระต่ออีก
ฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป 
แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ี
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เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง
หนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบญัชี  ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกว่าสองปี
ก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจ
ควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

7.  ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้ นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
การสรรหาและแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการบริหารจะท าการคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับต าแหน่ง เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนมุตัติอ่ไป 

 
การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัทฯซึ่งยังไม่
เปิดเผยตอ่สาธารณชนไปใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนดงันี ้
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1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เก่ียวกบัหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน  
คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้การรายงานการได้มาหรือจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ของตน คูส่มรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) 

2.  ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะ จดัท าและเปิดเผย
รายงาน การถือครองหลกัทรัพย์และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ 
ตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และจัดส่งส าเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันท่ีส่งรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็น
สาระส าคัญซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้ความระมัดระวังในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 30 วนัก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน
และในชว่งระยะเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงัจากท่ีข้อมลูภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยตอ่สาธารณชนแล้ว 
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนัน้ให้ผู้ อ่ืนทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนัน้
ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระท าการ ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบตัิดงักล่าวข้างต้น 
บริษัทฯถือเป็นความผิดทางวินยัตามข้อบงัคบัการท างานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควร
แก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้น
สภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแตก่รณี เป็นต้น  

4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ท่ีมีหรืออาจ
มีผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยงัมิได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน ซึ่ง
ตนได้ล่วงรู้มาในต าแหน่งหรือฐานะเช่นนัน้ มาใช้เพ่ือการซือ้หรือขายหรือเสนอซือ้หรือเสนอขาย หรือ
ชกัชวนให้บคุคลอ่ืนซือ้หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายซึง่หุ้นหรือหลกัทรัพย์อ่ืน (ถ้ามี) ของบริษัทฯ 
ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือ
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ทางอ้อม และไมว่า่การกระท าดงักลา่วจะท าเพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเองหรือผู้ อ่ืน หรือน าข้อเท็จจริงเช่นนัน้
ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้ อ่ืนกระท าดงักลา่ว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตาม 
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2561  มีมติอนมุตักิารแตง่ตัง้  
1) นายพิสิฐ  ทางธนกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4095 
2) นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3445 
3) นางณฐพร  พนัธุ์อดุม   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3430 
 บริษัทไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระและมีคณุสมบตัิ
ท่ีได้รับการยอมรับ และเป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย พร้อมทัง้ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงินไม่เกิน 
3,756,000 บาท และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนมุตัิหากบริษัทไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คเูปอรส์ เอบี
เอเอส จ ากดั จ าเป็นต้องจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรายอ่ืนแทนในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรายดงักลา่วไม่
สามารถปฏิบตัิงานได้ รวมทัง้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนมุตัิค่าสอบทานงบการเงินของบริษัท
ยอ่ยและบริษัทร่วมท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งปีด้วย 

    ในปี  2560 และ 2561  บริษัทฯ มีการจา่ยคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ดงันี ้
(หน่วย :บาท) 

ค่าตอบแทนของผู้สอบ ปี 2560 ปี 2561 
คา่สอบบญัชีรายไตรมาสและประจ าปี   ( Audit Fee ) 4,026,920 3,756,000 
คา่บริการอื่น  ( Non-audit Service) ไมม่ี ไมม่ี 

 
หมายเหตุ :  ซึง่คา่ตอบแทนดงักลา่วประกอบด้วย คา่สอบบญัชีรายไตรมาสและคา่สอบบญัชีรายปีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

โดยไมร่่วมคา่ใช้จา่ยเบ็ดเตลด็ของผู้สอบบญัชี เช่น คา่ถ่ายเอกสาร คา่ยานพาหนะเป็นต้น 
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10.ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

การด าเนินงานตามนโยบายภาพรวม 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงด าเนินธุรกิจ

ภายใต้ความถูกต้อง ชอบธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  และให้ความส าคัญกับหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบต่อสงัคมสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ในการท างานร่วมกับผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 
โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ต่อผู้ มีส่วนได้เสีย อนัได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนรอบข้าง
ท่ีตัง้บริษัทฯ และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจน สงัคมและประเทศชาติ รวมถึงปลกูฝังและส่งเสริมให้พนกังานใน
องค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนโดยรอบ
ภายใต้หลกัการ 7 ข้อ ดงันี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทฯ มี “คูมื่อการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ” เผยแพร่ไว้บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการทบทวนทกุปี ซึง่คูมื่อฯ ฉบบัลา่สดุฉบบัปรับปรุงใหมใ่นปี 2561 และได้มี

การส่ือสารให้บคุลากรทกุระดบัยดึถือเป็นแนวทางปฏิบตัอิย่างเคร่งครัด  

2. การต่อต้านการทุจริต 
บริษัทฯถือว่าการคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งผิดกฎหมายและท าลายความน่าเช่ือถือของการด าเนิน

ธุรกิจบริษัทฯ จึงได้ก าหนด “ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่” ครอบคลมุทกุธุรกิจและรายการทัง้หมด
ทกุสว่นท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ เพ่ือมิให้มีผลเสียหายเกิดขึน้ตอ่บริษัทฯ หรือเกิดผลกระทบตอ่ผู้ มีส่วนได้
เสียและสงัคม  

ในปี 2561 ท่ีผ่านมา กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกคนได้ “เข้าร่วมการประกาศ
เจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC” 
ทัง้นีเ้พ่ือให้ทกุคนตระหนกัถึงการปฏิบตัหิน้าท่ี และความรับผิดชอบของตนเองด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต 
ปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ โดยได้ด าเนินการแตง่ตัง้ “คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการท่ีดี” เป็น
ผู้ดูแล รับผิดชอบ การปฏิบตัิงานให้เป็นไปตาม นโยบายการต่อต้านการทุจริต และการมีจริยธรรม
จรรยาบรรณท่ีดีมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  
บริษัทฯ เคารพและสนบัสนนุการปกปอ้งสิทธิมนษุยชน โดยไมมี่การเลือกปฏิบตัด้ิวยสาเหตอุนั

เน่ืองมาจากความเหมือนหรือความแตกต่าง ทัง้ทางด้านเชือ้ชาติศาสนา เพศ อายุการศึกษา 
สถานภาพ รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบคุคลโดยได้บรรจเุนือ้หาไว้ในคูมื่อจริยธรรมธุรกิจในหวัข้อ 
“นโยบายและแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัพนกังาน”  

4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยจัดให้มีระบบการท างานท่ีมุ่งเน้นความ

ปลอดภัยและสุขอนามยั  ในสถานท่ีท างานอย่างเหมาะสม มีการพฒันาศกัยภาพและเพิ่มพนูทกัษะ
ของพนกังาน อย่างสม ่าเสมอตามแผน   การอบรมพนกังานประจ าปี และบริษัทฯ มีการใช้ระบบการ
ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม (Key Performance Indicators) เพ่ือใช้ในการพิจารณา 
ปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจ าปี  (Bonus) ให้กับพนักงานของบริษัท นอกจากนี ้
บริษัทฯได้ดแูลและปรับปรุงในเร่ืองสวสัดิการให้พนกังานได้รับตามความเหมาะสม อยา่งสม ่าเสมอ ทัง้
สวสัดกิารท่ีเป็นตวัเงิน และสวสัดกิารท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน  
❖ สวสัดกิารท่ีเป็นตวัเงินได้แก่ การจา่ยเงินสมทบการทนุประกนัสงัคม กองทนุเงินทดแทน ตรวจ

สขุภาพประจ าปี ประกนัสขุภาพ เงินชว่ยเหลือตามวาระตา่งๆ ได้แก่ เงินชว่ยเหลือกรณี
พนกังานและครอบครัวเสียชีวิต กรณีคลอดบตุร และแตง่งาน ฯลฯ  

❖ สวสัดกิารท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน ได้แก่ ชดุยนูิฟอร์ม การปรับยืดหยุน่เวลาปฎิบตังิาน ฯลฯ 
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

นอกจากท่ีบริษัท ได้มุง่มัน่ผลิต สง่มอบสินค้าสินค้า และบริการท่ีดีแก่ผู้บริโภคแล้วนัน้ บริษัทฯ 

ยังเน้นการให้บริการระหว่างการขาย และบริการหลังการขาย เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ

ลกูค้าในทกุกลุ่มธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้คดัเลือกใช้วสัดท่ีุมีคณุภาพสงู คุ้มคา่คุ้มราคา รวมถึงไม่ตัง้ราคา

ท่ีหวงัผลก าไรสงูมากจนเกินไป เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพในราคาท่ี

เหมาะสม 

ในทกุโครงการของทกุกลุม่ธุรกิจท่ีบริษัทฯ ด าเนินการอยู ่จะมีการ “ประเมินความพงึพอใจของ

ลกูค้า” เพ่ือน าผลการประเมินมาพฒันาสินค้า และการให้บริการให้ดียิ่งขึน้ตอ่ไป 
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6. การจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 

บริษัทฯ มีการก าหนด “คูมื่อด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม” และได้บงัคบั

ใช้กับพนักงาน รวมทัง้ผู้ รับเหมาในงานต่างๆอย่างเคร่งครัด เน่ืองจากบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความ

จ าเป็นในการสร้างให้จิตส านกึด้านความปลอดภยัเป็นสว่นหนึง่ของความส าเร็จในงาน และยงัเป็นสิ่งท่ี

ต้องกระท าเพ่ือให้เกิดการท างานท่ีปลอดภัยท่ียั่งยืนอีกด้วย โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความ

ปลอดภัยระดบัวิชาชีพ ระดบัหวัหน้างาน ระดบับริหาร ในการดแูลความปลอดภัยในการท างานของ

พนักงานในส านักงานและหน้างาน โดยบริษัทฯ จัดให้มีการปลูกฝังทศันคติและความเข้าใจในการ

บริหารและดแูลงานความปลอดภยัให้กบัพนกังานทกุระดบัด้วย เพ่ือให้พนกังานทกุคนมีความรู้ความ

เข้าใจในการท างาน และรับทราบถึงข้อมลูข่าวสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สิ่งแวดล้อมทัง้จากหนว่ยงานของตนเองและหนว่ยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 

นอกจากนัน้แล้ว ในทุกๆปี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดูแลบริเวณสถานท่ีท างานให้มี

สภาพแวดล้อมท่ีดี เหมาะแก่การปฏิบตัิงาน อีกทัง้ยงัค านึงถึงสขุภาพอนามยั และความปลอดภัยต่อ

ชีวิตและทรัพย์สินของพนกังาน อาทิ การวดัแสงสว่างให้เหมาะสมกบัการท างานในแตล่ะประเภท การ

จดัอบรมดบัเพลิงขัน้ต้นและซ้อมอพยะหนีไฟ เป็นต้น 

7. การร่วมพัฒนาชุมชน สังคม สิ่ งแวดล้อม รายละเอียดตามหัวข้อกิจกรรมและโครงการ

ดังต่อไปนี ้

 

กิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process) 

❖ ด้านการพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม 

ท าบุญครบรอบวันก่อตัง้บริษัทฯ เข้าสู่ปีท่ี 21 
บมจ.บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง  ได้จดังานท าบญุในโอกาสคล้ายวนัก่อตัง้บริษัทฯ  ครบรอบปีท่ี 21  

ในวนัท่ี 18 มิ.ย.2561โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามีพิธีไหว้ศาลพระพรหมและพิธีท าบุญถวายภัตราหารพระสงฆ์
จ านวน 9 รูป สร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร  ผู้บริหารและพนกังานทุกคน   พร้อมกนันีบ้ริษัทได้จดัเลีย้ง
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อาหารกลางวันและของว่างส าหรับพนักงานทัง้ 2 พืน้ท่ี ทัง้ส านักงานกรุงเทพ และสุราษฎร์ธานี เพ่ือได้ให้
พนกังานพบปะรับประทานอาหารร่วมกนั 

  
 

กิจกรรม “Green for MOM” ปลูกต้นไม้และท าความสะอาด 

วันท่ี 10 ส.ค. 2561 คณะผู้บริหารและทีมงาน ETE ร่วมกับส านักงานเขตบางกะปิ และจิตอาสา 

ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร จ านวน 155 ต้น เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ครบรอบ 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 นอกจากกิจกรรมปลกูต้นไม้แล้ว ยงัมี

กิจกรรมพัฒนาท าความสะอาด แพ้วถางต้นวัชพืชบริเวณสองข้างทางในซอยโยธินพัฒนา 3  สร้างความ

สวยงามและความปลอดภยัมากย่ิงขึน้ให้กบัผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดงักล่าว  
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สนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้ห้องเรียนนอกเวลา (บ้านครูเขียว) 

วันท่ี 22 ก.ย. 2561 บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จ ากัด(ETEM) ในกลุ่มบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้ห้องเรียนนอกเวลา (บ้านครูเขียว) ต าบล

ก าแพงเซา อ าเภอ-เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี ETEM ร่วมกบั

กลุ่มกิจการร่วมค้าและพันธมิตร น าสิ่งของบริจาค เช่น สิ่งของเคร่ืองใช้ อุปกรณ์การเรียน รวมทัง้ข้าวสาร 

อาหารแห้งและน า้ด่ืม ไปมอบให้กบัศนูย์เรียนรู้ฯ โดยมีครูเขียว และเด็กๆ มาร่วมรับมอบสิ่งของดงักลา่วเพ่ือไป

ใช้ประโยชน์ในศนูย์เรียนรู้ตอ่ไป 

   

สนับสนุนกิจกรรม เดนิ-วิ่งการกุศล  
ETE เล็งเห็นถึงความส าคญัในเร่ืองการดแูลรักษาสขุภาพ จงึได้ร่วมสนบัสนนุกิจกรรม เดนิ-วิ่งการกศุล 

กับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA Fun Run 2018)  และส านกังานคณะกรรมการดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาต ิ(Digital Run 2018)  ซึง่ทัง้ 2 กิจกรรม ได้จดัขึน้ในชว่งเช้าวนัอาทิตย์ ท่ี 30 กนัยายน 2561 ทัง้นี ้
นอกจากเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหนัมาใส่ใจดูแลสุขภาพแล้ว รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานยงัได้ร่วม
สนบัสนุนกิจกรรมของมูลนิธิคนพิการไทย ถือเป็นอีกกิจกรรมดีๆท่ีชาว ETE ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
แรงใจให้ผู้พิการมีชีวิตความเป็นอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสขุร่วมกนั  
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❖ ด้านสุขอนามัย 

โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
บริษัทฯ ตระหนักและใส่ใจสุขภาพของบุคลากรดัง่คนในครอบครัวเดียวกัน จึงได้จัดให้มีการตรวจ

สขุภาพประจ าปีอย่างตอ่เน่ืองในทกุๆปี เพ่ือตรวจวินิจฉัยคดักรองโรคให้บคุลากรทกุท่าน เพ่ือให้ได้รับการ
ดแูลรักษาอย่างทนัท่วงที  และในปี 2561 ได้จดัให้มีการตรวจสขุภาพประจ าปีให้กบัผู้บริหารและพนกังาน
ตามสวสัดกิารบริษัท ทัง้ท่ีประจ าอยูส่ านกังานใหญ่ จ.สรุาษฎร์ธานี และ ส านกังานสาขา  
จ.กรุงเทพมหานคร 
❖ ด้านการศึกษา 

โครงการแบ่งปันความรู้ สู่เยาวชนท่ัวไทย (Knowledge Sharing) 

บริษัทฯ เดินหน้าโครงการแบ่งปันความรู้ สู่เยาวยนทั่วไทย โดยเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

สหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จ ากัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพ่ือต้อนรับคณะครู และนักเรียน 

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ านวน 34 ท่าน เข้าเย่ียมชมงานในวนัท่ี 15 มี.ค. 2561 

โดยได้จดัเจ้าหน้าท่ีผู้ เช่ียวชาญด้านโครงการโซลาร์ฟาร์ม  เป็นวิทยากรให้การบรรยายถึงความเป็นมาของ

โครงการโซลาร์ฟาร์ม รวมถึงให้ความรู้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลงังาน

สะอาด ปราศจากมลภาวะ ไม่มีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม หลงัจากการบรรยายได้พาคณะครู และนกัเรียน

เข้าชมพืน้ท่ีห้องควบคมุกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและพืน้ท่ีโซลาร์ฟาร์มทัง้หมด เพ่ือให้เห็นและเข้าใจ

ในกระบวนการท างานจริงมากย่ิงขึน้ 
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❖ ด้านการดูแล อบรมให้ความรู้พนักงาน 

อบรมหลักสูตร Pivot Report & Power query รุ่นท่ี 1 

บริษัทฯ มีการจดัอบรมความรู้ในเร่ืองการใช้โปรแกรม Pivot Report & Power Query  ขึน้ 

โปรแกรมดงักลา่วจะชว่ยอ านวยความสะดวกในการจดัท า จดัเก็บ และวิเคราะห์ข้อมลูด้านตวัเลข

จ านวนมากๆ โดยแสดงผลออกมาในรูปแบบตารางหรือกราฟหลายๆมิต ิ ซึง่พนกังานสามารถน าไปใช้

ในการท างานจริงเพ่ือให้เกิดได้มีประสิทธิผลมากย่ิงขึน้  

อบรมหลักสูตร การจัดท าเอกสารในนามบริษัท รุ่นท่ี 1, รุ่นท่ี 2   

หลักสูตรการจัดท าเอกสารในนามบริษัท เป็นหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึง

ความส าคญัของเอกสารท่ีจดัท าและส่งออกไปยงัหน่วยงานภายนอก รวมถึงความถูกต้องเหมาะสม

ของเอกสารแตล่ะประเภท ว่ามีข้อควรระวงัหรือสาระส าคญัอะไรท่ีควรถกูบรรจใุห้ครบถ้วนในเอกสาร

ตา่งๆ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการปฎิบตังิานตอ่ไป 
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อบรมหลักสูตร การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 

บริษัทฯ น าระบบ Knowledge Management (KM) เข้ามามีบทบาทในการบริหารจดัการองค์

ความรู้ตา่งๆให้เป็นระบบ สามารถน าองค์ความรู้นัน้มาเป็น Knowledge Sharing ในองค์กรได้ ทัง้นีจ้งึ

ได้จดัอบรมบคุลากรเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเร่ือง Knowledge Management for Sustainable 

Development  วา่มีความส าคญัและประโยชน์อย่างไร รวมถึงการใช้เคร่ืองมือส่ือสารภายในองค์กรได้

อยา่งถกูต้องและเหมาะสม อนัจะน าไปสูก่ระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพตามมา 

                                                                               
 

อบรมหลักสูตร ความรู้ในการดับเพลิงขัน้ต้น 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัคณุภาพชีวิตและความปลอดภยัของพนกังานเป็นส าคญั จึงได้จดั

ให้มีการอบรมให้ความรู้ในการดบัเพลิงขัน้ต้นขึน้ในทุกๆปี และในปีนีจ้ดัขึน้ในเดือนกรกฎาคม 2561 

ทัง้ในพืน้ท่ีส านกังานใหญ่ จ.สรุาษฎร์ธานี และส านกังานสาขา จ.กรุงเทพมหานคร  เพ่ือสร้างความรู้

ความเข้าใจในวิธีปฎิบตัิและการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสม และเพ่ือความมัน่ใจใน

การปฎิบตัิงานภายในอาคารได้อย่างปลอดภยั  โดยบริษัทฯ ได้เชิญวิทยากรผู้ มีความรู้ความช านาญ

โดยตรงมาอบรมให้ความรู้และสาธิตการใช้อปุกรณ์ดบัเพลิงรูปแบบตา่งๆ   

              กิจกรรม  Workshop ยกระดับมาตรฐานการท างาน เพ่ือการเปล่ียนแปลงสู่อนาคต 
เม่ือโลกก าลังมีการปรับเปล่ียนเข้าสู่ยุค 4.0 การเตรียมตัวให้พร้อมเพ่ือให้รองรับการกับ

เปล่ียนแปลงภายนอกท่ีจะเกิดขึน้และไม่ให้ส่งผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ บริษัท จึงได้จดักิจกรรม
อบรมและ Workshop ในหวัข้อ “ETE  Ready to Change”   ส าหรับทีมผู้บริหารองค์กร ในวนัท่ี 15-16 
มิ.ย. 2561 เป็นการสร้างความเข้าใจ การเตรียมพร้อมและการตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้
สามารถรองรับการแข่งขันทางธุรกิจในยุค 4.0 ท่ีก าลังจะมาถึง โดยในกิจกรรมได้เชิญผู้บริหารท่ีมี
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ประสบการณ์มาให้ข้อคิดและมุมมองในการบริหารงานและองค์กรภายใต้การแข่งขันและการ
เปล่ียนแปลงในปัจจบุนั รวมถึงการท า workshop ร่วมกนัของทีมบริหารเพ่ือน าเสนอ model ทางธุรกิจ 
รวมถึงการน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาจากกระบวนการงานต่างๆเพ่ือให้การท างานในยุค 4.0 มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

   
 

 

กิจกรรม Workshop ส่งเสริมกระบวนการความคิดด้านนวัตกรรม 

ในยคุท่ี AI เร่ิมเข้ามามีบทบาทในโลกปัจจบุนั การสร้างนวตักรรมในระบบการท างานและใน

ธุรกิจจึงเป็นสิ่งส าคญัท่ีบริษัทเล็งเห็น เพ่ือให้ผู้บริหารและพนกังานทกุส่วนงานเกิดความรู้ความเข้าใจ

ในเร่ืองดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเร่ือง “นวัตกรรมกระบวนการ” โดยมีทีมท่ีปรึกษาด้านการคิดค้น

นวตักรรมจาก Bold Group มาเป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจ พร้อมจดักิจกรรม Workshop ใน 

วนัท่ี 26 พ.ย.- 3 ธ.ค.2561 เพ่ือสนบัสนนุและสง่เสริมการพฒันาความคดิในเชิงนวตักรรมให้เกิดขึน้ 

ในองค์กร 
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❖ ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ 

บริษัทฯ ร่วมสืบสานเทศกาลปีใหม่ไทย โดยจดักิจกรรมประเพณีวนัสงกรานต์ขึน้ในองค์กร ใน

วนัท่ี 11,12 เมษายน 2561   มีกิจกรรมสรงน า้พระพทุธรูป รดน า้ด าหวัผู้ใหญ่ และสนบัสนนุให้พนกังาน

แตง่กายด้วยชดุไทยมาร่วมงาน เพ่ือร่วมอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมสืบสานประเพณีไทยอนัดีงามให้คงอยู่

ตอ่ไป  
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คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน
และการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษัทฯ โดยสรุปการประเมินระบบควบคมุภายในท่ีสอดคล้องเป็นไปตาม
แนวปฏิบตักิารก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และ ระบบควบคมุภายใน โดยการควบคมุคณุภาพการด าเนินงาน  ภายใต้
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 และ การบริหารความเส่ียงซึ่งได้จัดท าและก าหนดแนวทาง
ปฏิบตักิารควบคมุภายในสอดคล้องตามมาตรฐาน COSO Enterprise Risk Management Framework  
( COSO-ERM)   เพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ บรรลผุลเป็นไปตามเปา้หมาย
ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

การควบคุมภายในองค์กร  

 บริษัทฯ มีการควบคมุภายในภายใต้การก ากบัดแูลกิจการ  และการบริหารความเส่ียง  โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการตรวจสอบ   ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ  อิสระจ านวน  3  ท่าน  ให้ดแูล และ สอบทานระบบการ

ควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษัทอย่างตอ่เน่ืองให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ และ ถกูต้องตาม

หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใสและถูกต้องเช่ือถือได้  โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าท่ี

ตรวจสอบและสอบทานระบบการปฏิบตังิานในฝ่ายตา่ง ๆ  รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้เกิด

ความมัน่ใจว่า การปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรตา่งๆของบริษัทอย่างคุ้มค่า

สมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคมุด้านการด าเนินงานด้านรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกต้องเช่ือถือได้และ

ทนัเวลา รวมทัง้การปฏิบตัิตามนโยบายและให้เป็นไปตามข้อก าหนดกฎหมายและข้อบงัคบัของทางราชการ

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบควบคมุภายในอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้

สามารถด าเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น บนพืน้ฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้ มีสว่น

ได้เสียทกุฝ่าย  

 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2562  เม่ือวนัท่ี  22 กมุภาพนัธ์ 2561  โดยมีกรรมการอิสระ 

4 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระ 3 ใน 4 ท่านดังกล่าวด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมด้วย 

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

โดยการสอบถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารในด้านตา่งๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคมุภายในองค์กร การประเมิน

ความเส่ียง การควบคุมการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และระบบการติดตาม และ

11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
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พิจารณาร่วมกบัรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคมุภายใน  พร้อมทัง้รายงานการติดตามผลการ

ประเมินระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ ซึง่จดัท าโดยผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน  และรายงานข้อสงัเกต

และผลการติดตามของผู้สอบบญัชีในการประเมินประสิทธิผลระบบควบคมุภายในทางบญัชีของบริษัทฯ  จาก

การตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  31 ธันวาคม 2561  จากการพิจารณาข้อมลูจากฝ่ายบริหารและ

รายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคมุภายในจากผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายในนัน้   

 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม 

โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีบคุลากรอย่างเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีระบบ

ควบคมุภายในในเร่ืองการติดตามควบคมุดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท า

ธุรกรรมกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเพียงพอแล้ว ส าหรับการควบคมุภายในใน

หวัข้ออ่ืน คณะกรรมการเห็นวา่ บริษัทฯ มีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอแล้วเชน่กนั 

การตดิตามและการประเมินผล  

บริษัทฯ ได้จดัให้มีการตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคมุ

ภายในโดยการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource)     เข้ามาตรวจสอบระบบควบคุมภายใน  ซึ่งจะ

รายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ    โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จ ากดั เป็น

ผู้ตรวจสอบภายใน ปี 2561   เพ่ือสอบทานและประเมินระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ และ ให้ค าแนะน า

เก่ียวกับระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมมาโดยตลอดอย่างต่อเน่ือง โดยท่ีผ่านมาผู้ ตรวจสอบภายในได้

น าเสนอรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคมุภายในและรายงานการติดตามผลการประเมินระบบ

ควบคุมภายใน และ รายงานการประเมินระบบการก ากับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายในจ านวนต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  
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12.รายการระหว่างกัน 

1 บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) ท่ีมีการท า
รายการกับกลุ่มบริษัท 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งของกลุม่บริษัท สามารถจ าแนก เป็น 2 กลุม่ยอ่ย ได้แก่ 

1) บริษัทท่ีปัจจบุนัเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  
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 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ 

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 บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรนนัท์, นายชานนท์ พฤกประสงค์, นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงักรู 

และ นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร 
- มีกรรมการร่วมกบั บริษัท ซีน 168 จ ากดั ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรนนัท์, นายชานนท์ พฤกประสงค์, นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงักรู,  นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร และ

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

2  บริษัท ซีน 168  จ ากดั 
(“SYN 168”) 
ประกอบธุรกิจบริการงานวิศวกรรมและ
ธุรกิจบริหารจดัการรถเชา่พร้อมพนกังาน
ขบัรถ  
 

 

- บริษัท ซีน 168 จ ากดั มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.80 ตัง้แตว่นัที่ 17 มิ.ย. 58 มีกรรมการ
ร่วมกับ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรนันท์ , นายชานนท์ พฤกประสงค์, นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร, 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 

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 ยอดบางเตย 
- มีกรรมการร่วมกบั บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากดั ได้แก่ นางสาวอจัจิมา วงศ์ศภุชาติ 
- มีกรรมการร่วมกบั บริษัท ซีน 168 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”) 

- 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 ยอดบางเตย 
- มีกรรมการร่วมกบั บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากดั ได้แก่ นางสาวอจัจิมา วงศ์ศภุชาติ 
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 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ 

ประกอบธุรกิจจดัหาและจ าหน่ายสินค้า
กลุม่อปุกรณ์ด้านความปลอดภยั 

- มีกรรมการร่วมกบั บริษัท ซีน 168 จ ากดั ได้แก่ นางสาวอจัจิมา วงศ์ศภุชาติ 
- มีกรรมการร่วมกบั บริษัท อีทีจี เอนเนอร์จี จ ากดั ได้แก่ นายรชต ยอดบางเตย นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวอจัจิมา วงศ์ศภุชาติ 

 

1) บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งอ่ืน 
 

 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ 

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 ซีน 168 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 

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) 
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2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน 

1. รายการซือ้, ขาย, เช่าทรัพย์สิน และค่าสาธารณูปโภคจากการเช่า 

1.1 ที่ดิน พร้อมอาคารส านักงานและโกดังเก็บสินค้า (ส านักงานสุราษฏร์ธานี) 

ล าดับ บริษัท 
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ, ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2561 ปี 2560 
1) ETE บริษัท วรนนัท์ 

โฮลดิง้ จ ากดั 
คา่เชา่อาคารส านกังาน 
และโกดงัเก็บสนิค้า 
2.40 ลบ. 
 
 
ไมมี่ยอดค้างช าระ 

คา่เชา่อาคารส านกังาน 
และโกดงัเก็บสนิค้า 
2.40 ลบ. 
 
 
ไมมี่ยอดค้างช าระ 

เน่ืองจากภายหลงัจากที่บริษัทได้มีการขายส านักงานสรุาษฎร์ธานี ให้แก่คณุไรวินท์ แล้วนัน้ ต่อมาบริษัทมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ใช้เงินลงทนุในธุรกิจพลงังาน ดงันัน้ จงึต้องชะลอแผนการสร้างอาคารส านกังานและโกดงัเก็บสินค้าแห่งใหม่ออกไป บริษัทจงึท า
สญัญาเชา่ชว่งส านกังานสรุาษฏร์ธานี จากบริษัท วรนนัท์ โฮลดิง้ จ ากดั ซึง่เป็นผู้ เชา่ทรัพย์สินจากคณุไรวินท์ เพ่ือใช้เป็นส านกังาน
และโกดังเก็บสินค้าต่อไปในระหว่างที่ยังมิได้ลงทุนสร้างอาคารส านักงานและโกดังเก็บสินค้าแห่งใหม่ ทางบริษัทจึงได้มีการ
ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาค่าเช่าให้เป็นไปตามราคาตลาด และได้ใช้ราคาที่ประเมินเป็นราคาอ้างอิงในการ
ก าหนดอตัราคา่เชา่ในการต่ออายสุญัญาเช่า ตัง้แตว่นัที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 โดยก าหนดอตัราคา่เชา่เท่ากับ 
0.20 ล้านบาทต่อเดือน ส าหรับพืน้ที่ใช้สอยรวม 1,766.70 ตารางเมตร และในวนัที่ 1 สิงหาคม 2561 ได้มีการต่ออายสุญัญาเชา่
ฉบบัใหม่ตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 โดยก าหนดอตัราค่าเช่าเท่ากับ 0.20 ล้านบาทต่อเดือน ตามราคา
เดิมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : ส าหรับรายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าว เกิดขึน้ตามความจ าเป็นของบริษัทที่ต้องใช้
สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวในการด าเนินธุรกิจของบริษัททัง้เป็นอาคารส านักงาน และโกดงัเก็บสินค้า จึงมีความความจ าเป็นและ
สมเหตุสมผลในการท ารายการ โดยมีการก าหนดอัตราค่าเช่าที่สามารถเปรียบเทียบกันได้กับอัตราค่าเช่าของสินทรัพย์ที่มี
ลักษณะใกล้เคียงและตัง้อยู่ในพืน้ที่เดียวกันกับทรัพย์สินที่เช่า และส าหรับการต่อสญัญาเช่าภายหลังจากวันที่ 31 กรกฎาคม 
2561 นัน้ บริษัทได้ก าหนดอตัราค่าเช่าตามราคาเดิม โดยอ้างอิงราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระและมีการท าสญัญาเช่าเฉพาะ
พืน้ที่ที่มีความต้องการใช้งานจริง คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการเช่าทรัพย์สินดงักล่าวมีความสมเหตสุมผล
และมีเง่ือนไขการก าหนดราคาที่ยตุิธรรมโดยสามารถอ้างอิงได้จากราคาคา่เชา่ที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
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1.2   ที่ดนิ และอาคารส านักงาน (ส านักงานวังทองหลาง) 
 

ล าดับ บริษัท 
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ, ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2561 ปี 2560 
1) ETE บริษัท วรนนัท์ 

โฮลดิง้ จ ากดั 
คา่เชา่อาคารส านกังาน 
0.65 ลบ. 
 
ไมมี่ยอดค้างช าระ 

คา่เชา่อาคารส านกังาน 
0.65 ลบ. 
 
ไมมี่ยอดค้างช าระ 

ภายหลงัจากที่บริษัทมีการก่อสร้างอาคารส านักงานแห่งใหม่ที่กรุงเทพฯ แล้วเสร็จโดยเปิดด าเนินการใช้งานในช่วงเดือนมีนาคม 
2559 นัน้ บริษัทมีการขยายตวัของธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง สง่ผลให้พนกังานระดบับริหารต้องเดินทางมาท างานที่กรุงเทพฯ เพ่ิมขึน้จึง
มีความจ าเป็นที่จะต้องหาที่พกัให้แก่กลุม่พนกังานดงักลา่ว บริษัทจงึท าสญัญาเชา่อาคารส านกังานวงัทองหลางซึง่มีลกัษณะเป็น
โฮมออฟฟิตต่อไปเพื่อใช้เป็นบ้านพักพนักงานระดับบริหาร โดยเพื่อให้มั่นใจว่าการเช่าทรัพย์สินดงักล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทางบริษัทจงึได้มีการวา่จ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาคา่เช่าให้เป็นไปตามราคาตลาด และ
ได้ใช้ราคาที่ประเมินเป็นราคาอ้างอิงในการก าหนดอัตราค่าเช่าในการต่ออายุสัญญาเช่าตัง้แต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 –                
31 กรกฎาคม 2562 โดยก าหนดอตัราคา่เชา่เทา่กบั 0.054 ล้านบาทตอ่เดือน ส าหรับพืน้ที่ใช้สอยรวม 246.40 ตารางเมตร ซึง่เป็น
พืน้ที่ เฉพาะส่วนที่ใช้เป็นที่พักอาศัยเท่านัน้ และในวันที่  1 สิงหาคม 2561 ได้มีการต่ออายุสัญญาเช่าฉบับใหม่ตัง้แต่                         
วนัที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 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 าหรับการต่อสญัญาเช่าภายหลงัจากวนัที่ 31 กรกฎาคม 2561 นัน้ บริษัทได้ก าหนดอตัราค่าเช่าตามราคาเดิม โดย
อ้างอิงราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระและมีการท าสญัญาเชา่เฉพาะพืน้ที่ที่มีความต้องการใช้งานจริง คณะกรรมการตรวจสอบจึง
มีความเห็นว่ารายการเช่าทรัพย์สินดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและมีเงื่อนไขการก าหนดราคาที่ยตุิธรรมโดยสามารถอ้างอิงได้
จากราคาคา่เชา่ที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ  
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1.3   ค่าสาธารณูปโภคจากการเช่าทรัพย์สนิ 
 

ล าดับ บริษัท 
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ, ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2561 ปี 2560 
1) ETE บริษัท วรนันท์ 

โฮลดิง้ จ ากดั 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 
0.07 ลบ. 
 
ไมมี่ยอดค้างช าระ 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 
0.09 ลบ. 
 
ไมมี่ยอดค้างช าระ 

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 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)       สว่นที่ 2 หน้า 129 
 

2. รายการซือ้และรับบริการ 

ล าดับ บริษัท 
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง 

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ, ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2561 ปี 2560 
1) ETE ห้างหุ้นสว่นจ ากดั 

ก้องค้าวสัดภุณัฑ์ 
คา่วสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง 
0.05 ลบ. 
 
ไมมี่ยอดค้างช าระ 

คา่วสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง 
22.10 ลบ. 
 
ไมมี่ยอดค้างช าระ 

บริษัทเร่ิมมีรายการค้ากับหจก. ก้องค้าวสัดภุณัฑ์ ตัง้แตปี่ 2553 โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงกัน
ได้กับการท ารายการลกัษณะเดียวกันกับคู่ค้ารายอ่ืน ซึ่งเป็นเงื่อนไขและราคาตลาดโดยปกติ  ในปี 2560 เป็นค่าซือ้วสัดุ
ก่อสร้างส าหรับก่อสร้างอาคารส านักงานที่กรุงเทพฯ ซึง่ประกอบไปด้วยสีทาภายในอาคารและอปุกรณ์สขุภณัฑ์ ในปี 2561 
เป็นคา่ซือ้วสัดสุ าหรับติดตัง้งานวิศวกรรมไฟฟา้ ได้แก่ เหล็กเส้น  
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดงักล่าวเกิดขึน้ตามความจ าเป็นของบริษัทที่ต้องใช้วสัดอุปุกรณ์ในการ
ก่อสร้าง ส าหรับราคาซือ้ขายมีการอ้างอิงราคาซือ้ขายและเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงกนัได้กับการท ารายการ
ลักษณะเดียวกันกับคู่ค้ารายอ่ืน จึงมีความความจ าเป็นและสมเหตุสมผลในการท ารายการและราคาซือ้ขายมีความ
เหมาะสมมีการเทียบเคียงกบัคูค้่ารายอ่ืน 

 
 
 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

สว่นท่ี 3  
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 
13. ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 
 

13.1  งบการเงนิ 
13.1.1 ผู้สอบบัญชีท่ีท าการตรวจสอบ 

 

งบการเงนิ 
ชื่อผู้สอบ
บัญชีรับ
อนุญาต 

ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

เลขที่ 
บริษัทผู้สอบบัญช ี

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

พิสิฐ ทางธนกลุ 4095 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั 

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 

 

13.1.2   สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีของปี 2559 – 2561 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

งบการเงนิ รายงานของผู้สอบบัญชี 
งบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไมมี่เง่ือนไขไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีวา่  
งบการเงินรวมของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) และ
บริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงิน
รวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงิน
สดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตาม 
ที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

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  
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งบการเงนิ รายงานของผู้สอบบัญชี 
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  

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ 
13.1.2.1 งบการเงนิรวมปี 2559 – 2561 

▪ งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงนิรวม 
สิน้สุด ณ 31 ธ.ค. 59 สิน้สุด ณ 31 ธ.ค. 60 สิน้สุด ณ 31 ธ.ค. 61 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์           

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 72.62 3.46 74.23 3.26 61.36 2.89 

สว่นของเงินฝากธนาคารที่ตดิภาระค า้ประกนัที่ถึง
ก าหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี 

134.37 6.41 5.52 0.24 38.43 1.81 

เงินลงทนุชัว่คราว -    -    -    -    - - 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 604.11 28.80 793.42 34.79 738.66 34.74 

สินค้าคงเหลือ 40.30 1.92 64.02 2.81 85.48 4.02 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กรรมการ -    -    -    -    - - 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 42.49 2.03 8.14 0.36 3.91 0.18 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 893.90 42.61 945.33 41.46 927.84 43.64 

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 97.01 4.62 210.28 9.22 129.91 6.11 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 1,045.70 49.85 1,063.35 46.63 1,021.26 48.03 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 3.37 0.16 4.20 0.18 7.10 0.33 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 3.96 0.19 4.11 0.18 3.57 0.17 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 53.77 2.56 53.05 2.33 36.55 1.72 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,203.81 57.39 1,334.99 58.54 1,198.39 56.36 
รวมสินทรัพย์ 2,097.71 100.00 2,280.32 100.00 2,126.23 100.00 

หนีสิ้น       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 

791.30 37.72 284.62 12.48 317.11 14.91 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

- - 3.62 0.16 - - 

540.48 25.77 310.70 13.63 275.92 12.98 
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หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่การเงินที่ถึงก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี 

3.42 0.16 3.73 0.16 3.67 0.17 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 220.18 10.50 70.68 3.10 674.26 31.71 

 
 

      

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 0.23 0.01 - - 1.60 0.08 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 15.10 0.72 18.90 0.83 25.91 1.22 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,570.71 74.88 692.25 30.36 1,298.46 61.07 

หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน 4.97 0.24 4.98 0.22 3.15 0.15 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 248.57 11.85 674.34 29.56 - - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 12.51 0.60 17.50 0.77 16.37 0.77 

ประมาณการต้นทนุการรือ้ถอน 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี

7.07 
- 

0.34 
- 

7.31 
0.40 

0.32 
0.02 

7.57 
- 

0.36  
- 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 273.12 13.02 704.53 30.89 27.10 1.27 
รวมหนีสิ้น 1,843.84 87.90 1,396.78 61.25 1,325.56 62.34 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุจดทะเบียน 280.00 13.35 280.00 12.28 280.00 13.17 

ทนุที่ออกและเรียกช าระแล้ว 210.00 10.01 280.00 12.28 280.00 13.17 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 4.40 0.21 507.73 22.27 507.73 23.88 

สว่นเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั -    -    -    -    -   - 

ก าไรสะสม       

   จดัสรรแล้ว – ส ารองตามกฎหมาย 3.20 0.15 5.52 0.24 5.52 0.26 

   ยงัไม่จดัสรร 35.59 1.70 86.73 3.80 1.94 0.09 
รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 253.19 12.07 879.98 38.59 795.20 37.40 
สว่นได้เสยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 0.68 0.03 3.56 0.16 5.47 0.26 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 253.87 12.10 883.54 38.75 800.67 37.66 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,097.71 100.00 2,280.32 100.00 2,126.23 100.00 
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▪ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 (หน่วย : ล้านบาท) 

 

 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิรวมตรวจสอบส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้       

รายได้จากบริการบริหารจดัการ 818.35 57.78 755.10 47.62 769.52 45.96 
รายได้จากบริการงานวิศวกรรม 
รายได้ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ 

593.33 
- 

41.89 
- 

698.24 
126.91 

44.04 
8.00 

680.44  
127.66 

40.64  
7.62 

รายได้จากการขายสินค้า - - - - 94.96 5.67 
รายได้อ่ืน 4.73 0.33 5.33 0.34 1.73 0.11 

รวมรายได้ 1,416.41 100.00 1,585.58 100.00 1,674.31 100.00 

ค่าใช้จ่าย       

ต้นทนุบริการบริหารจดัการ 762.24 53.81 692.56 43.67 709.14 42.35 

ต้นทนุบริการงานวิศวกรรม 451.51 31.88 574.92 36.25 708.84 42.34 

ต้นทนุธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ 3.69 0.26 68.24 4.30 66.11 3.95 

ต้นทนุขายสินค้า - - - - 81.81 4.89 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 9.99 0.71 3.36 0.21 3.68 0.22 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 108.51 7.66 111.43 7.02 116.87 6.98 

รวมค่าใช้จ่าย 1,335.94 94.32 1,450.53 91.45 1,686.45 100.72 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษี
เงนิได้ 

80.47 5.68 135.05 8.55 (12.13) (0.72) 

ต้นทนุทางการเงิน 44.03 3.11 58.74 3.70 55.47 3.31 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 36.45 2.57 76.33 4.85 (67.60) (4.04) 

ภาษีเงินได้ 5.17 0.36 6.23 0.39 4.08 0.24 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 31.28 2.21 70.04 4.46 (71.68) (4.28) 

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืน (0.29) -0.02 - - 5.61 0.33 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับปี 30.99 2.19 70.04 4.46 (66.07) (3.95) 

จ านวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น)  280.00 280.00 280.00 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น  (บาท/หุ้น) 0.112 0.250 (0.256) 

การปรับฐานจ านวนหุ้นสามญัหลงัเสนอขาย IPO (Fully 
Diluted)  

560.00 560.00 560.00 

ก าไรต่อหุ้น - Fully Diluted (บาท/หุ้น)  0.056 0.125 (0.128) 
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▪ งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวมตรวจสอบสิน้สุดวันที่ 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 36.45 76.34 (67.60) 
รายการปรับกระทบก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสทุธิ
ได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมด าเนินงาน 

   

คา่เสื่อมราคา 14.27 50.23 49.29 

คา่ตดัจ าหนา่ย 0.33 0.28 0.55 

หนีส้ญูรับคนื (6.60) (10.23) - 

ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยสินทรัพย์ 0.03 0.05 3.85 

หนีส้งสยัจะสญูจากโครงการที่เกินก าหนด - - 56.85 

คา่ปรับจากสญัญาก่อสร้าง - - 18.88 

ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน 3.17 4.99 5.88 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง 1.69 - - 

ดอกเบีย้รับ (2.48) (1.58) (1.36) 

ดอกเบีย้จา่ย 44.03 58.74 55.47 

ขาดทนุ(ก าไร)จากการจ าหนา่ยสินทรัพย์ (2.42) (0.09) 0.21 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 
ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 

88.47 178.73 122.02 

สินทรัพย์ด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)    

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (220.85) (178.40) (2.05) 

สินค้าคงเหลือ 2.05 (23.72) (21.46) 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น (37.85) 34.35 4.23 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 33.02 (7.46) 7.39 

หนีสิ้นด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)    

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 229.30 (34.76) (54.63) 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น (2.52) 3.72 7.00 

เงนิสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมด าเนินงาน 91.62 (27.54) 62.49 

รับดอกเบีย้ 2.48 1.58 1.36 

จา่ยดอกเบีย้ (47.46) (54.93) (54.23) 

จา่ยภาษีเงินได้ 9.23 8.67 5.37 
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งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวมตรวจสอบสิน้สุดวันที่ 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 55.86 (72.22) 14.99 

 

 

งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวมตรวจสอบสิน้สุดวันที่ 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทุน    

เงินฝากประจ าที่ตดิภาระค า้ประกนั ลดลง (เพ่ิมขึน้) (2.95) 15.59 47.46 

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (721.21) (263.33) (13.91) 

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (3.02) (1.10) (3.01) 

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 3.16 - 0.29 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (724.02) (248.84) 30.84 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร (ลดลง)เพ่ิมขึน้  140.34 (483.07) 1,258.19 

เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - (1,234.23) 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 442.09 318.90  

เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (9.50) (42.62) (70.77) 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทยอ่ยและบริษัทที่เก่ียวข้องกนั - 3.62 (3.62) 

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั 70.00 588.00 - 

เงินสดรับจากเพ่ิมทนุ – บริษัทยอ่ย 
เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทยอ่ย 
เงินปันผลจา่ย 

0.27 
- 
- 

- 
(17.92) 
(16.80) 

- 
- 

(16.80) 

เงินปันผลจา่ย - บริษัทยอ่ย (0.00) - - 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 643.20 350.11 (67.23) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (24.96) 29.06 (21.40) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นงวด 66.63 41.67 70.72 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้งวด 41.67 70.72 49.33 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 72.62 74.23 61.36 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (30.96) (3.51) (12.03) 

 41.67 70.72 49.33 



 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)   สว่นที่ 3 หน้า 136 
 

13.1.1 อัตราส่วนทางการเงนิท่ีส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวมตรวจสอบส าหรับงวดสิน้สุดวันที่ 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.57 1.37 0.71 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 2.88 2.26 2.18 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 126.89 161.40 167.17 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่) 29.46 25.61 20.19 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 12.39 14.25 18.08 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เทา่) 3.72 3.14 5.14 

ระยะเวลาช าระหนี ้ (วนั) 98.22 116.30 70.94 

วงจรเงินสด  (วนั) 41.05 59.35 114.31 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio)    

อตัราก าไรขัน้ต้น  (%) 13.76 15.47 9.78 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  (%) 5.70 8.52 (0.72) 
อตัราก าไรสทุธิ  (%) 2.19 4.43 (4.40) 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น   (%) 15.25 12.40 (8.56) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio)    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 2.02 6.17 (0.55) 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์  (เทา่) 0.92 0.72 0.76 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial policy ratio)    

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น                           (เทา่) 7.26 1.59 1.66 
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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 ากดั (“ETEM”) 3.บริษัท ซีน 168  จ ากดั
(“SYN”) (ช่ือเดมิ บริษัท ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์ จ ากดั (“TSDM”)  4.บริษัท อีทีจี เอนเนอร์จี จ ากดั (“ETG”) และ 
5.บริษัท โกลว์ เทรดดิง้ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั (“GTS”) 

ปัจจบุนักลุม่บริษัทเป็นผู้ให้บริการในลกัษณะของโครงการแบบครบวงจรโดยปัจจบุนัประกอบด้วย  
4 กลุม่ธุรกิจ ดงันี ้

1.ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (Management Service หรือ “MS”) ประกอบด้วย งานบริหารจัดการ
บคุลากร (Manpower Management หรือ “MM”) และงานบริหารจดัการระบบงานธุรกิจ (Business Process 
Outsourcing หรือ “BPO”) ปัจจบุนัด าเนินการโดยบริษัทฯ  และบริษัทยอ่ย ETEM   

2.ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (Engineering Service หรือ “EN”) ประกอบด้วย งานวิศวกรรมระบบ
ไฟฟ้ า  (Electrical Power Engineering System ห รือ  “EE” )  และงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม
(Telecommunication Engineering System หรือ “TL”) ปัจจบุนัด าเนินการโดยบริษัทฯ  

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

4.ธุรกิจจ าหนา่ยอปุกรณ์รักษาความปลอดภยั(Trading หรือ “TD”)  ด าเนินการโดยบริษัทย่อย GTS 

ก าไรขาดทุน 

รายได้จากการด าเนินงานและอตัราก าไรขัน้ต้น 

 

ผลด ำเนินงำนรวม

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 1,411.68      1,580.25      1,672.58      

ต้นทนุจากการด าเนินงาน 1,217.44        1,335.73        1,509.05        

ก าไรขัน้ต้น 194.24           244.52           163.53           

อัตรำก ำไรขัน้ต้น 13.76% 15.47% 9.78%

งบกำรเงนิรวม
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 รายได้จากการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทส าหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ 1,411.68 ล้านบาท 

1,580.25 ล้านบาท และ 1.672.58 ล้านบาท โดยในปี 2560 กลุ่มกิจการสามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจพลงังาน

ทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีสร้างเสร็จ และในปี 2561 เร่ิมรับรู้รายได้จากการขายสินค้า 

 อัตราก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2559 ถึงปี 2561 เท่ากับ ร้อยละ 13.76 ร้อยละ 15.47 และร้อยละ 9.78 

ตามล าดบั ในปี 2560 การเพิ่มขึน้ของอตัราก าไรขัน้ต้น เกิดจากการรับงานท่ีมีศกัยภาพมาอย่างต่อเน่ืองและ

ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์เป็นธุรกิจใหม่ท่ีมีอตัราก าไรขัน้ต้นสงูกว่าธุรกิจเดิม จึงส่งผลให้

อตัราก าไรขัน้ต้นในภาพรวมสงูขึน้ ในขณะท่ีอตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัทในปี 2561 ลดลงเหลือเพียง  

ร้อยละ 9.78 เน่ืองจากการปรับประมาณการต้นทนุของธุรกิจบริการงานวิศวกรรม 

หากพิจารณาผลด าเนินงานแยกธุรกิจ สามารถอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

ในปี 2560 บริษัทได้ปรับนโยบายในการคดักรองและเลือกรับงานท่ีมีศกัยภาพมากขึน้ตลอดปีท่ีผ่านมา

สง่ผลให้มลูคา่ก าไรเพิ่มสงูท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 ในขณะท่ีรายได้ลดลง ในขณะท่ีปี 2561 ก าไรลดลง 

(2.16) ล้านบาท มีสาเหตหุลกั คือ ในไตรมาส3/2561 บริษัทมีการเร่ิมต่อสญัญารอบใหม่ของลูกค้ารายใหญ่ 

โดยมีเง่ือนไขให้กลุ่มบริษัทต้องจดัการฝึกอบรม และจดัหาเคร่ืองแบบพร้อมอุปกรณ์การปฏิบตัิงานด้านความ

ปลอดภยัให้กบัพนกังาน ดงันัน้ บริษัทจงึมีคา่ใช้จา่ยดงักล่าวเกิดขึน้ในไตรมาส 3/2561 กวา่ (5.4) ล้านบาท   

 

ธุรกิจบริกำรบริหำรจดักำร

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

  รายได้ 818.35           755.10           769.52           

  ต้นทนุ 762.24           692.56           709.14           

  ก าไรขัน้ต้น 56.11             62.54             60.38             

  อตัราก าไรขัน้ต้น 6.86% 8.28% 7.85%

งบกำรเงนิรวม

ธุรกิจบริกำรงำนวิศวกรรม

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

  รายได้ 593.33           698.24           680.44           

  ต้นทนุ 451.51           574.92           651.99           

  ก าไรขัน้ต้น 141.82           123.32           28.45             

  อตัราก าไรขัน้ต้น 23.90% 17.66% 4.18%

งบกำรเงนิรวม
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 ส าหรับปี 2560 รายได้จากธุรกิจบริการงานวิศวกรรมเพิ่มขึน้ 104.62 ล้านบาท เน่ืองจากกลุม่บริษัทได้

เร่ิมขยายงานบริการวิศวกรรมก่อสร้างให้สูงขึน้ และมีการรับรู้รายได้ของงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าโครงการ

ใหญ่ อย่างไรก็ตามอตัราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจบริการงานวิศวกรรมลดลงจากร้อยละ 23.90 เป็นร้อยละ 17.66 

เน่ืองจากรายได้งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมลดลง ซึ่งเป็นกลุ่มงานท่ีมีการแข่งขนัสูงและอตัราก าไรท่ีสงู

เช่นกนั จึงส่งผลตอ่อตัราก าไรขัน้ต้นในภาพรวมให้ลดลง  ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทได้เร่ิมมีการรับรู้รายได้จากกลุ่มงาน

บริการวิศวกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นกลุ่มงานใหม่ของบริษัท และคาดว่าจะเป็นกลุ่มงานท่ีจะสามารถสร้างก าไร

ให้กบับริษัทได้เพิ่มขึน้ตอ่ไป 

 ในปี 2561ธุรกิจบริการด้านวิศวกรรม(EN) ก าไรลดลงกว่า (94.87) ล้านบาท มีสาเหตหุลกัดงัต่อไปนี ้

1.ต้นทุนจากโครงการเกินก าหนดระยะเวลาสญัญา ประกอบด้วยต้นทุนค่าปรับตามสญัญาจ านวน (18.90) 

ล้านบาท และต้นทุนโครงการเพิ่มจ านวน (3.86) ล้านบาท นอกจากนัน้บริษัทได้ปรับประมาณการต้นทุน

เน่ืองจากบริษัทจ าเป็นต้องเร่งงานโครงการ ส่งผลให้ก าไรลดลง (8.40) ล้านบาท 2.  โครงการวิศวกรรมไฟฟ้า

บางส่วนท่ีรับรู้ก าไรตามขัน้ความส าเร็จไปแล้วในปี 2560 ซึ่งในปี 2561 เหลือเนือ้งานให้รับรู้ขัน้ความส าเร็จอีก

เพียงเล็กน้อย โดยมีมลูคา่ก าไรท่ีลดลงประมาณ (53.23) ล้านบาท 

 

รายได้จากธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์เพิ่มขึน้ 126.91 ล้านบาท เน่ืองกลุ่มกิจการ

เร่ิมรับรู้รายได้จากธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของกลุ่มกิจการตัง้แต่เดือน

มกราคม 2560 โดยมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าท่ี 16.47 MW และมีอตัราก าไรขัน้ต้นในอตัราร้อยละ 46.23 ซึ่งเป็น

อตัราก าไรท่ีมีศกัยภาพสงูท่ีสดุในกลุม่ธุรกิจของบริษัท 

ในปี 2561 ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ มีก าไรสงูขึน้ 2.88 สาเหตหุลกัเกิดจาก การ

ลดลงของค่าท่ีปรึกษา โดยในปี 2560 เป็นปีแรกท่ีขายไฟฟ้า จึงมีการจ้างทีมท่ีปรึกษา ในขณะท่ีปี 2561 ไม่มี

รายการคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว 

 

ธุรกิจพลังงำนทดแทน

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

  รายได้ -                 126.91           127.66           

  ต้นทนุ 3.69               68.25             66.11             

  ก าไรขัน้ต้น (3.69) 58.67             61.55             

  อตัราก าไรขัน้ต้น 46.23% 48.21%

งบกำรเงนิรวม
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ธุรกิจจ าหนา่ยสินค้ากลุม่อปุกรณ์ด้านความปลอดภยัเร่ิมรับรู้รายได้ในปี 2561 โดยมีรายได้ 94.96 

ล้านบาทและก าไรขัน้ต้นท่ีร้อยละ 13.85 
 

 

 ในปี 2560 มีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 2.34 ล้านบาท สง่ผลให้รายได้อ่ืนเพิ่มขึน้เล็กน้อย สว่นปี 2561 

รายได้อ่ืนลดลง (3.60) ล้านบาท เน่ืองจากเดมิในปี 2560 กลุม่บริษัทมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเน่ืองจากการ

น าเข้าแผงโซล่าของธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ่งรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึน้

เพียงครัง้เดียวในปี 2560 ในขณะท่ีปี 2561 ไมมี่รายการดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

ธุรกิจจ ำหน่ำยอุปกรณ์

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี 2561

  รายได้ 94.96                         

  ต้นทนุ 81.81                         

  ก าไรขัน้ต้น 13.15                         

  อตัราก าไรขัน้ต้น 13.85%

งบกำรเงนิรวม

ผลด ำเนินงำน

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

  รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 1,411.68      1,580.25      1,672.58      

  ต้นทนุจากการด าเนินงาน 1,217.44        1,335.73        1,509.05        

  ก ำไรขัน้ต้น 194.24         244.53         163.53         

  รายได้อ่ืน 4.73 5.33               1.73               

  คา่ใช้จ่ายในการขาย 9.99 3.36               3.68               

  คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 108.51 111.43           116.87           

  หนีส้งสยัจะสญูจากโครงการที่เกินก าหนด -                 -                 56.85             

  ต้นทนุทางการเงิน-ธุรกิจเดิม 44.03 23.05             20.06             

  ต้นทนุทางการเงิน-ธุรกิจพลงังาน -                 35.69             35.41             

  คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5.17 6.29               4.08               

  ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน 0.29               -                 5.61               

  ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 30.99          70.04          (66.07)         

งบกำรเงนิรวม
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 ในปี 2560 คา่ใช้จา่ยในการขายลดลง (6.63) ล้านบาท เป็นผลจากกลุม่บริษัทมีนโยบายในการควบคมุ

คา่ใช้จ่ายดงักล่าวให้มีความรัดกมุขึน้ ในขณะท่ีปี 2561 คา่ใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้ 0.32 ล้านบาท เน่ืองจาก

เข้ารอบการประกวดราคาของธุรกิจบริการด้านบริหารจดัการ 

 ปี 2560 คา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ 2.92 ล้านบาท เน่ืองจากในปี พ.ศ.2560 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายใน

การเข้าตลาดหลกัทรัพย์เป็นมลูค่าท่ีเพิ่มขึน้มา และปี 2561 คา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ 5.44 ล้านบาท มี

สาเหตหุลกัเกิดจาก 1. เดมิในปี พ.ศ.2560 บริษัทได้รับหนีส้ญูรับคืนมลูคา่ 3.62 ล้านบาท สง่ผลให้คา่ใช้จา่ยใน

ปี 2560 ลดลง ซึง่การด าเนินการส าหรับปี 2561 ไมมี่รายการดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 2. คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัพนกังาน 

4.25 ล้านบาท 

 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 56.85 ล้านบาท มีรายละเอียดดงันี ้

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษัทได้รับการว่าจ้างให้ด าเนินการติดตัง้ระบบสายส่งไฟฟ้า ซึ่งมี

มลูคา่โครงการทัง้สิน้ 125.00 ล้านบาท โดยมีก าหนดแล้วเสร็จตามสญัญาวา่จ้างในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2561 

อย่างไรก็ตาม ระหว่างติดตัง้งานดงักล่าว พืน้ท่ีด าเนินการได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยอย่างต่อเน่ื องอัน

ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบตัิงาน บริษัทจึงได้รับการอนมุตัิขยายระยะเวลาเสร็จสิน้โครงการซึ่งอนุมัติ

โดยมติคณะรัฐมนตรี เร่ืองมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ ประกอบการก่อสร้างท่ีได้รับผลกระทบอัน

เน่ืองมาจากเหตอุทุกภยั ทัง้นี ้บริษัทได้ด าเนินการเร่งรัดงานก่อสร้างอย่างตอ่เน่ือง แตย่งัไม่สามารถปฏิบตังิาน

ให้แล้วเสร็จได้ จนถึงปัจจุบนัซึ่งถึงก าหนดเสร็จสิน้โครงการตามท่ีได้รับการอนุมตัิขยายระยะเวลาแล้ว แม้ว่า

บริษัทจะมีเจตจ านงท่ีจะรับผิดชอบงานโครงการดงักล่าวให้แล้วเสร็จ ปัจจบุนับริษัทได้ตกลงกบัลกูค้าเพ่ือหยดุ

การด าเนินงานในโครงการดงักลา่วแล้ว และ อยูใ่นระหวา่งการเจรจากบัลกูค้าเก่ียวกบัจ านวนงานท่ีจะรับช าระ

ซึง่ยงัมีความไมแ่นน่อนสงู  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทได้ประเมินผลกระทบจากการปฏิบตังิานท่ีเกินก าหนดระยะเวลา

สญัญาว่าจ้าง ซึ่งมีลกูหนีค้า่ก่อสร้างตามสญัญาท่ียังไมไ่ด้เรียกเก็บจ านวน 56.85 ล้านบาท บริษัทพิจารณาวา่

การปฏิบตัิงานลา่ช้ากว่าก าหนดระยะเวลาสญัญาวา่จ้างมีผลกระทบโดยตรงกบัการเรียกช าระเงิน บริษัทจึงตัง้

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูหนีด้งักลา่วทัง้จ านวน 
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 ต้นทนุทางการเงิน 

 ในปี 2560 ต้นทนุทางการเงินของธุรกิจเดมิลดลง (20.98) ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทน าเงินท่ีได้จากการ

เข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯไปช าระเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินในเดือน 3/2560 สง่ผลให้ต้นทนุทางการเงินใน 

ธุรกิจเดมิเร่ิมลดลงอยา่งมีนยัส าคญัตัง้แตไ่ตรมาส 2/2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจบุนั  

ในปี 2561 ต้นทนุทางการเงินธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ลดลงเล็กน้อยโดยมีมลูคา่ 

(0.28) ล้านบาท เป็นผลจากการทยอยช าระหนีส้ินระยาวจากโครงการพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ 

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีก าไรเพิ่มสงูขึน้แตค่า่ใช้จ่ายทางภาษีเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อย เน่ืองจากได้รับสิทธิ

ประโยชน์จากบตัรส่งเสริมการลงทนุ ในขณะท่ีปี 2561 คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง เน่ืองจากผลการด าเนินงาน

ท่ีลดลง 

ความสามารถในการท าก าไร 

 

 อตัราผลตอบแทนส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงทัง้ปี 2560 และปี 2561 เน่ืองจากทุนท่ีเพิ่มขึน้จากการเข้า

ตลาดหลกัทรัพย์ในปี 2560 และผลขาดทนุในปี 2561 

 อตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มสงูขึน้ในปี 2560 เน่ืองจากธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์เป็น

ธุรกิจใหมท่ี่มีอตัราก าไรขัน้ต้นสงูกวา่ธุรกิจเดมิ จงึสง่ผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นในภาพรวมสูงขึน้ ในขณะท่ีอตัรา

ก าไรลดลงในปี 2561 เน่ืองจากธุรกิจบริการงานวิศวกรรม 

 อตัราก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ในปี 2560 สอดคล้องกบัอตัราก าไรขัน้ต้น แสดงถึงการควบคมุคา่ใช้จ่ายในการ

ขายและบริหารให้สอดคล้องกบัเปา้หมายของรายได้และอตัราก าไรของกลุม่บริษัท สว่นปี 2561 อตัราก าไรสทุธิ

ตดิลบเน่ืองจากผลขาดทนุ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 15.25             12.40             (8.56)

  อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 13.76             15.47             9.78               

  EBIT Margin (%) 5.70 8.52               (0.72)

  อตัราก าไรสทุธิ (%) 2.19 4.43 (4.40)

งบกำรเงนิรวม
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

 

สินทรัพย์ 

กลุม่บริษัทมีสินทรัพย์ ณ 31 ธนัวาคม 2559 ถึงปี 2561เทา่กบั 2,097.71ล้านบาท 2,280.32 ล้านบาท 

และ 2,126.23 ล้านบาท ตามล าดบั โดยสดัส่วนของสินทรัพย์หมนุเวียนต่อสินทรัพย์รวมอยู่ในระดบัเดิม และ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในโครงการพลงังานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่ง

สามารถรับรู้รายได้ตลอดระยะเวลา 25 ปี 

ในปี 2560 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 182.61 ล้านบาท สาเหตหุลกัเกิดจากการเพิ่มขึน้ของลูกหนีก้ารค้า

ของกลุ่มธุรกิจบริการงานวิศวกรรมซึ่งสอดคล้องกบัรายได้ท่ีเพิ่มสงูขึน้  ส่วนปี 2561 มีสินทรัพย์ลดลง (154.09) 

ล้านบาท เน่ืองจากเหตุผลหลกัดงัต่อไปนี ้1. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกันลดลง (47.46) ล้านบาท 

เน่ืองจากผู้ ให้สินเช่ือเปล่ียนเง่ือนไขการค า้ประกันจากเดิมติดภาระค า้ตามวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับอนมุตัิ เป็นติด

ภาระค า้ตามการใช้สินเช่ือจริง และบางส่วนให้สินเช่ือแบบไม่ค า้ประกันเป็นเงินฝากธนาคาร 2.ลูกหนีก้ารค้า

และลูกหนีอ่ื้นลดลง (54.76) ล้านบาท มีสาเหตุหลักจาก หนีส้งสัยจะสูญ (56.85) ล้านบาท  จากโครงการ

ก่อสร้างเกินก าหนด 3.ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ลดลง (42.09) ล้านบาท เน่ืองจากคา่เส่ือมราคา 

 

 

 

ฐำนะกำรเงนิ

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี 2559 ร้อยละ ปี 2560 ร้อยละ ปี 2561 ร้อยละ

  สินทรัพย์หมนุเวียน 893.90           42.61      945.33           41.46      927.84           43.64      

  สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1,203.81        57.39      1,334.99        58.54      1,198.39        56.36      

    รวมสินทรัพย์ 2,097.71      100.00   2,280.32      100.00   2,126.23      100.00   

  หนีส้ินหมนุเวียน 1,570.71        74.88      692.25           30.36      1,298.46        61.07      

  หนีส้ินไมห่มนุเวียน 273.12           13.02      704.53           30.90      27.10             1.27        

    รวมหนีสิ้น 1,843.84      87.90     1,396.78      61.25     1,325.56      62.34     

  ส่วนของเจ้ำของ 253.87         12.10     883.54         38.75     800.67         37.66     

งบกำรเงนิรวม
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ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 
 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 

 

อายลุกูหนีก้ารค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมากกว่าร้อยละ 60 เป็นลกูหนีท่ี้ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ โดย

ลกูหนีส้่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมกัจะมีอายไุม่เกิน 3 เดือน เน่ืองจากธุรกิจบริการบริหารจดัการ มีการเรียกเก็บ

เงินจากลกูค้าทกุเดือน และธุรกิจบริการงานวิศวกรรมท่ีกลุม่บริษัทมีการให้เครดิตเทอมกบัลกูค้าประมาณ 30-

45 วัน จึงท าให้อายุลูกหนีก้ารค้าส่วนใหญ่มักจะไม่เกิน 60 วัน ส่วนลูกหนีก้ารค้าท่ีมีอายุเกิน 60 วันขึน้ไป 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

  ลกูหนีก้ารค้า - บคุคลภายนอก 198.06 182.29 276.54           

  หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (4.42) -                 -                 

    ลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ 193.64 182.29 276.54           

  ลกูหนีอ่ื้น 410.48 611.13 462.12           

      รวมทัง้สิน้ 604.11 793.42 738.66           

งบกำรเงนิรวม

ลูกหนีก้ำรค้ำ

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

  ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 122.54           125.44           129.62           

  เกินก าหนดช าระ : -                 

     ค้างช าระไมเ่กิน 3 เดือน 54.38             44.50             141.33           

     เกินกวา่ 3 เดือน แตไ่มเ่กิน 6 เดือน 16.72             0.99               3.28               

     เกินกวา่ 6 เดือน แตไ่มเ่กิน 12 เดือน -                 11.34             2.30               

     เกินกวา่ 12 เดือน 4.42 0.02 0.00

198.06         182.29         276.54         

  หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (4.42) -                 -                 

    ลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ 193.64         182.29         276.54         

งบกำรเงนิรวม
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สาเหตหุลกัเกิดจากการช าระเงินลา่ช้าจากกระบวนการอนมุตักิารจา่ยเงินของลกูค้าท่ีเป็นหนว่ยงานราชการท่ีมี

ขัน้ตอนในการเบกิจา่ยหลายขัน้ตอน 

ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทมีนโยบายการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูหนีก้ารค้าท่ีมีอายุเกินกว่า 365 วนั 

โดยกลุม่บริษัทจะตัง้ส ารองทัง้หมดร้อยละ 100 ตามนโยบายบญัชีของกลุม่บริษัท 

ในปี 2560 กลุม่บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าท่ีมีอายรุะหวา่ง 6 – 12 เดือน จ านวน 11.34 ล้านบาท สาเหตเุกิด

จากกระบวนการตรวจสอบเอกสารวางบิลระหว่างบริษัทและลกูค้า นอกจากนีใ้นปี 2561 กลุ่มบริษัท มีการตัง้

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 56.85 ล้านบาทจาก ลกูหนีค้า่ก่อสร้างตามสญัญาท่ียงัไม่ได้เรียกเก็บของธุรกิจบริการ

งานวิศวกรรม (รายละเอียดตามค าอธิบายรายการสว่นงบก าไรขาดทนุ)  

สินค้าคงเหลือ 

 

สินค้าคงเหลือของกลุม่บริษัท ณ 31 ธนัวาคม 2559 ถึง 2561 เทา่กบั 40.30 ล้านบาท 64.02 ล้านบาท 

และ 85.48 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมลูคา่สินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้เน่ืองจากการเตรียมวตัถดุิบส าหรับงานบริการ

ด้านวิศวกรรมและธุรกิจจดัหาและจ าหนา่ยสินค้ากลุม่อปุกรณ์ด้านความปลอดภยั 

หนีส้ิน 

 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ิน ณ 31 ธันวาคม 2559 ถึงปี 2561 เท่ากบั 1,843.84 ล้านบาท 1,396.78 ล้านบาท 

และ 1,325.56 ล้านบาท ตามล าดบั ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินลดลง (447.06) ล้านบาท เป็นผลมาจาก

การน าเงินจากการเข้าตลาดช าระหนีส้ินทัง้เงินกู้ จากสถาบนัการเงิน เจ้าหนีก้ารค้าของธุรกิจเดิมและต้นทุน

ก่อสร้างค้างจ่ายของธุรกิจใหม่ ในขณะท่ีเบิกเงินกู้ ยืมระยะยาวของโครงการพลงังานมาใช้ ตามขั น้ตอนการ

ก่อสร้างท่ีแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นเงินกู้ ยืมท่ีอตัราดอกเบีย้ต ่ากว่ามลูคา่หนีส้ินเดิมของกลุ่มบริษัท  ในปี 2561 เงินกู้ ยืม

สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

  วตัถดุบิ 34.07             39.35             65.20             

  งานระหวา่งท า -                 13.73             1.30               

  งานระหวา่งก่อสร้างตามสญัญาก่อสร้าง 6.23               10.94             18.99             

     รวมสินค้ำคงเหลือ 40.30          64.02          85.48          

งบกำรเงนิรวม
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ระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง ส่วนใหญ่เกิดจากการช าระเงินกู้ ยืมตามก าหนดการปกติส าหรับโครงการ

ลงทนุในพลงังานแสงอาทิตย์ 

 

ส่วนของเจ้าของ 

 กลุม่บริษัทมีส่วนของเจ้าของ ณ 31 ธนัวาคม 2559 ถึงปี 2561 เทา่กบั 253.87 ล้านบาท 883.54 ล้าน

บาท และ 800.67 ล้านบาท ตามล าดบั ในปี 2560 ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึน้ 629.67 ล้านบาท จากส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นจากการน าบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ ในขณะท่ีปี 2561 ส่วนของเจ้าของลดลง (82.87) ล้านบาท 

เน่ืองจากผลขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี จ านวน (66.07) ล้านบาท และ การประกาศจา่ยปันผล (16.80) ล้าน

บาทจากผลด าเนินงานปี 2560 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

กลุ่มบริษัทมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (D/E ratio) โดยจะค านวณจากหนีส้ินรวมหารด้วย

ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เท่ากบั 7.26 เท่า 1.59 เท่า และ 

1.66 เทา่ ตามล าดบั 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

  เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้ 791.30           284.62           317.11           

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 468.75           745.03           674.26           

  หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 8.39               8.72               6.82               

  เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกัน -                 3.62               -                 

     รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ 1,268.44      1,041.99      998.19         

  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 540.48           310.70           275.92           

  หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 15.10             18.89             25.91             

  หนีส้ินอ่ืน 19.81 25.20             25.55             

     รวมหนีสิ้นที่ไม่มีดอกเบีย้ 575.39         354.79         327.37         

          รวมหนีสิ้น 1,843.84      1,396.78      1,325.56      

  ส่วนของเจ้ำของ 253.87         883.54         800.67         

  อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 7.26 1.59 1.66

งบกำรเงนิรวม
โครงสร้ำงเงนิทุน
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ในปี 2560 อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงเหลือเพียง 1.58 เท่า เน่ืองจากการลดลงของ

หนีส้ิน จากการช าระเงินกู้ ยืมระยะสัน้และการลดลงของเจ้าหนีค้า่ก่อสร้างโครงการพลงังานและการเพิ่มขึน้ของ

ส่วนของเจ้าของ จากการน าบริษัทเข้าตลาด และในปี 2561 อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น เพิ่มขึน้เพียง

เล็กน้อย 

โครงสร้างเงินทนุท่ีเป็นหนีส้ินท่ีมีดอกเบีย้ในสดัส่วนท่ีมากกว่าหนีส้ินท่ีไม่มีดอกเบีย้ เป็นลกัษณะปกติ

ของการประกอบธุรกิจแบบงานโครงการ โดยสถาบนัการเงินพิจารณาความสามารถในการช าระหนีข้องกลุ่ม

บริษัท และการมีฐานลกูค้าหลกัท่ีเป็นหนว่ยงานราชการและรัฐวิสาหกิจซึง่มีความเส่ียงต ่า 

งบกระแสเงนิสด 

 

ส าหรับกระแสเงินสดสทุธิของกลุ่มบริษัทในปี 2559 มีกระแสเงินสดสทุธิลดลง (24.96) ล้านบาท โดย

กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานเทา่กบั 55.86 ล้านบาท และกระแสเงินสดจากกิจกรรม

จดัหาเงิน 643.20 ล้านบาท ซึง่เกิดจากเงินกู้ ยืมระยะยาวส าหรับธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ 

ในขณะท่ีมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจากการก่อสร้างโครงการดงักล่าว ส่งผลให้เกิดกระแสเงินสด

จากการลงทนุสทุธิ (724.02) ล้านบาท 

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึน้ 29.06 ล้านบาท เน่ืองจากกระแสเงินสดใช้ไปใน

กิจกรรมด าเนินงาน (72.22) ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึน้ของลูกหนีใ้นกลุ่มงานวิศวกรรมไฟฟ้า ส าหรับ

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ(248.84) ล้านบาทและกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 350.11 ล้าน

บาท เกิดจากการท่ีกลุ่มบริษัทเบิกเงินกู้ ระยะยาว จากสถาบนัการเงินเพ่ือจ่ายช าระโครงการก่อสร้างของธุรกิจ

พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนีก้ลุ่มบริษัท ยังได้รับกระแสเงินสดจากการเข้าตลาด

หลกัทรัพย์ 

งบกระแสเงนิสด

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 55.86             (72.22) 14.99             

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (724.02) (248.84) 30.84             

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 643.20           350.11           (67.23)            

กระแสเงนิสดสุทธิ (24.96) 29.06          (21.40)         

งบกำรเงนิรวม



 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
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ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดลดลง (21.40) ล้านบาท เน่ืองจากกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรม

ด าเนินงาน 14.99 ล้านบาท เน่ืองจากการขอคืนภาษีถกูหกั ณ ท่ีจ่าย และการรับเงินมดัจ ารับล่วงหน้า ส าหรับ

กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมลงทุน 30.84 ล้านบาท เกิดจาก การลดลงของเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้

ประกนั สว่นกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (67.23) สาเหตหุลกัมาจาก การช าระหนีส้ินระยะยาวของ

โครงการก่อสร้างของธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย์ และการประกาศจ่ายปันผล (16.80) ล้าน

บาทจากผลด าเนินงานปี 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่องท่ีส าคัญ 

 

ในปี 2560 วงจรเงินสดเพิ่มขึน้เป็น 59 วนั เน่ืองจากระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียเพิ่มสงูขึน้ จากลกูหนีก้ารค้า

ของกลุม่ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ซึง่เกิดจากการรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2560 สว่นปี 2561 

วงจรเงินสดเพิ่มขึน้เป็น 114 วนั เน่ืองจากการลดลงของระยะเวลาช าระหนีเ้จ้าหนีก้ารค้า ซึง่มลูค้าเจ้าหนีก้ารค้า 

ณ สิน้ปี 2560 รวมจ านวนเจ้าหนีค้่าก่อสร้างของโครงการก่อสร้างของธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ ซึง่มลูคา่เจ้าหนี ้ณ วนัสิน้ปี 2561 เป็นมลูคา่เจ้าหนีก้ารค้าปกตขิองกลุม่บริษัท 

 
 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.57               1.37               0.71               

  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 127                161                167                

  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 12                  14                  18                  

  ระยะเวลาช าระหนีเ้จ้าหนีก้ารค้า (วนั) 98                  116                71                  

  วงจรเงินสด (วนั) 41                  59                  114                

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 ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัท
และบริษัทยอ่ย 

 

 ในการนี ้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกบัที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว   
บริษัทได้มอบหมายให้  นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงักูร  เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วยหากเอกสารใด
ไมม่ีลายมือช่ือของ นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงักรู  ก ากบัไว้บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องของ
ข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 
 

บริษัท  บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั  (มหาชน) 
 

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

 
2. นางสาวชตุิกา  สทุธิกาญจนงักรู กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  _____________________ 

ผู้รับมอบอ านาจ  
 

1. นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงักรู     กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร _____________________ 
 
 
 

-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     
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(*ETE) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ / (*ETG) ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานอ่ืนๆ  
(*ETEM) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ / (*GTS) ธรุกิจจดัหาและจ าหน่ายสนิค้ากลุม่อปุกรณ์ด้านความปลอดภยั 
(*SYN) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจบริการบริหารจดัการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ 

  

การรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ คุณวุฒกิารศึกษา 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1 นายพงศ์ศกัติฐ์ เสมสนัต์ 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 

68 - ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ (NIDA) 
 

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

- ปริญญาบตัรการป้องกนั
ราชอาณาจกัร (วปรอ.4212) 
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

- - 2560 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2560- ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 

ปี 2559 
 
 
 
 

อปุนายกสมาคมวิทยาลยั
ป้องกนัราชอาณาจกัรใน
พระบรมราชปูถมัภ์(คนที่1) 
 

ประธานกรรมการอทุธรณ์
และร้องทกุข์ในการ
บริหารงานบคุคลของ
มหาวิทยาลยัสภา
มหาวิทยาลยั 
นวมินทราธิราช 
 

คณะกรรมการศกึษาและ
จดัท าร่างกฎหมายวา่ด้วย
แผนและขัน้ตอนการ
ด าเนินการ ปฏิรูปประเทศ
(กรรมการและเลขานกุาร 
พ.ศ. 2559)   

สมาคมวิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัรใน 
พระบรมราชปูถมัภ์ 
 
สภามหาวิทยาลยั 
นวมินทราธิราช 
 
 
 
 
 
ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาต ิ
 
 

องค์กรไมแ่สวงหาผลก าไร 
        

  
หน่วยงานราชการ        

 
 
 
  
     
หน่วยงานราชการ 
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(*ETE) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ / (*ETG) ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานอ่ืนๆ  
(*ETEM) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ / (*GTS) ธรุกิจจดัหาและจ าหน่ายสนิค้ากลุม่อปุกรณ์ด้านความปลอดภยั 
(*SYN) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจบริการบริหารจดัการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ 

  

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ คุณวุฒกิารศึกษา 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- ประวตัิการอบรม 
•Audit Committee Program 
(ACP) รุ่น 22/2008 
•Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 79/2009 
•Director Certification 
Program (DCP) รุ่น 122/2009 
•Driving Company Success 
with IT Governance รุ่น 
1/2016 
•Board Matter and Trends  
รุ่น 3/2017 
•สถาบนัคลงัสมองของชาติ 
ทบวงมหาวิทยาลยั  : 
University Governnance 
  Program (UGP.2) ส านกังาน
คณะกรรมการกิจการการ
กระจายเสียงกิจการโทรทศัน์ 

2558 – ปัจจบุนั 
 
 
 

 
2558 – ปัจจบุนั 
 
 
2557 – ปัจจบุนั 
 
 
2550 – 2557 

 
 
2557- 2560 

 
 

ประธานกรรมการบริษัท,
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 
 

 
สมาชิกสภาขบัเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ 
 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงวฒันธรรม 
 
ประธานกรรมการบริหาร, 
รักษาการผู้อ านวยการใหญ่ 
 
ประธานกรรมการ
ผู้ทรงคณุวฒิุ กระทรวงการ 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 

 
ส านกังานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
 
กระทรวงวฒันธรรม 
 
 
บมจ. ทา่อากาศยานไทย 
 
 
กระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คง
ของมนษุย์   

(*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจดัการ, 
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ 
 
หน่วยงานราชการ 
 
 
หน่วยงานราชการ 
 
 
ธุรกิจทา่อากาศยานของไทย 
 
 
หน่วยงานราชการ 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ คุณวุฒกิารศึกษา 

สัดส่วน
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และ กิจการโทรคมนาคม
แหง่ชาติ (กสทช.) 
นกับริหารและก ากบันโยบาย
สาธารณะฯ (บกส.1) 

2552- ปัจจบุนั พฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนษุย์ 
ประธานอนกุรรมการจดัท า
รายงานการศกึษาเพื่อ
ก าหนดแผนและขัน้ตอน
การ  ด าเนินการปฏิรูป
ประเทศ (พ.ศ.2559)    

ส ำนกันำยกรัฐมนตรี หน่วยงานราชการ 

2 พล.อ.อ. บรีุรัตน์ รัตนวานิช 
- รองประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

- กรรมการอิสระ 

71 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนนายเรืออากาศ 
กองทพัอากาศ 
 

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

- - พ.ย 2561- ปัจจบุนั 
 
 
 

 
    2558 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2557 – ปัจจบุนั 
 

รองประธานกรรมการ
บริษัท 
 
 
 
กรรมการบริษัท, 
กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการอิสระ, 
ประธานกรรมการสรรหาฯ 
กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการอิสระ 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
 
บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
บมจ. ออริจิน้  
พร็อพเพอร์ตี ้ 

(*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจดัการ, 
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ 
 
(*ETE) 
 
 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประ เภท
คอนโดมิเนียม 
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ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ คุณวุฒกิารศึกษา 

สัดส่วน
การถอื
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2552 – ปัจจบุนั 
 

ประธานกรรมการ, 
กรรมการอิสระ 

บมจ. สาลี่อตุสาหกรรม รับจ้างผลิตชิน้สว่นพลาสติกโดยการ
ขึน้รูป 

 
3 นางสาวเปรมวดี ฟองศิริ 

- กรรมการบริษัท 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

59 ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ
(ภาษาองักฤษ) 
มหาวิทยาลยับรูพา 

 
- ปริญญาโทสาขา Master 

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

- ปริญญาตรี บญัชี  TEXAS 
WOMAN’S UNIVERSITY,  

USA. 

- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

-       - 2560 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

2558 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2551 – ปัจจบุนั 

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 
 
 
 
 

กรรมการบริษัท, 
กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการอิสระ 
 
กรรมการบริษัท 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
 
 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
บจก. ออดิท ไวส์ 
 

(*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจดัการ, 
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ 

 
(*ETE)  

 
 
 
บริการรับเป็นทีป่รึกษาและให้
ค าแนะน าเก่ียวกบัการบญัชี การ
ตรวจสอบ และรับรองบญัชี 
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-ปริญญาตรีสาขานิตศิาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

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

4 นายศิริเดช ค าสพุรหม 
- กรรมการบริษัท 
- ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

- กรรมการอิสระ  
-   ประธานกรรมการก ากบั 
     ดแูลกิจการที่ด ี

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

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 

- - พ.ย.2561 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2558 – ปัจจบุนั 
 
 

  ประธานกรรมการ 
  ก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
 
 
 
กรรมการบริษัท, 
กรรมการอิสระ 
 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
 
บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 

(*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจดัการ, 
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ 
 
(*ETE)  
 
 



 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

 
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                            เอกสารแนบ 1 หน้า 157 
(*ETE) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ / (*ETG) ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานอ่ืนๆ  
(*ETEM) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ / (*GTS) ธรุกิจจดัหาและจ าหน่ายสนิค้ากลุม่อปุกรณ์ด้านความปลอดภยั 
(*SYN) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจบริการบริหารจดัการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ 
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อาย ุ คุณวุฒกิารศึกษา 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 
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- ปริญญาโท Information 
System  Griffith University 

 
- ปริญญาตรี บญัชี 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 
ประวตัิการฝึกอบรม 

Director Accreditation 
Program รุ่น 121/2015 
Risk Management Program 
รุ่น 2/2015 
Driving Company Success 
with IT Governance รุ่น 
1/2016 

2561 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 

 
2543 – ปัจจบุนั 
 
 
 
มิ.ย. 2554- ก.ย.2554  

 
 

 2559 - 2560 
 
2558 
 
 

กรรมการบริษัท และ
กรรมการอิสระ 
 
 
 
 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ 
ผู้อ านวยการหลกัสตูร
บญัชี-มหาบณัฑิต 
 
ที่ปรึกษาระบบบญัชี และ
การบริหารความเสี่ยง 
 
ที่ปรึกษาด้านการบญัชีและ
การวางระบบบญัชี    
ที่ปรึกษาการบริหาร 
ความเสี่ยง  
 

บมจ. ไฮโดรเท็ค  
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย์ 
 
 
บมจ. สายการบินนกแอร์ 
 
 
บจก.เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส  
 
บมจ. เดนทลั  
คอร์ปอเรชัน่ 
 

ธุ ร กิจ รับก่อส ร้างและ รับบ ริหาร
จัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
และการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เป็น
พลงังานทดแทน (Waste to Energy) 
สถาบนัอดุมศกึษา 
 
สถานศกึษา 
 
 
 
สายการบินพาณิชย์ 
 
 
ธุรกิจการเงิน 
 
ธุรกิจทนัตกรรม 
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สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2557  
 
 
2555  
 
     
2555  
 
         
2553 

ที่ปรึกษาการบริหาร 
ความเสี่ยง               
 
 ที่ปรึกษาด้านบญัชีและ
การวางระบบบญัช ี
 
 ที่ปรึกษาการบริหาร 
ความเสี่ยง 
 
ที่ปรึกษาด้านการควบคมุ
ภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยง 

บมจ.เอฟ เอ็น เฟคทรอร่ี 
 
 
บมจ.เอ เอส เอ็น โปก
เกอร์  
 
บจก.เอส เอฟ ซีนีมา่  
 
 
บมจ.เกียรติธนา ขนสง่ 

ธุรกิจเสือ้ผ้า 
 
 
 ประกนัภยั 
 
 
 ธุรกิจโรงภาพยนตร์ 
 
 
 ธุรกิจขนสง่ 

5 นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ 
- กรรมการบริษัท 
- ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
- ประธานกรรมการบริหาร  
- รักษาการต าแหน่ง Chief 

Financial officer (CFO) 

45 - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 

 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

26.97 น้องชายของ
นางสาววราลี 
เลขวรนนัท์ 

2562 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

รักษาการต าแหน่ง Chief 
Financial officer (CFO) 
 
 
 
 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
 

(*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจดัการ, 
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ 
 
 



 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
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(*ETE) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ / (*ETG) ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานอ่ืนๆ  
(*ETEM) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ / (*GTS) ธรุกิจจดัหาและจ าหน่ายสนิค้ากลุม่อปุกรณ์ด้านความปลอดภยั 
(*SYN) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจบริการบริหารจดัการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ 

  

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ คุณวุฒกิารศึกษา 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

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

2540 – ปัจจบุนั 
 

 
2558 – ปัจจบุนั 

 
 
 

 
 
2558 – ปัจจบุนั 

 
 

 
2550 – ปัจจบุนั 

กรรมการบริษัท, 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 
กรรมการบริษัท 
 
 
 
 
 
กรรมการบริษัท 
 
 
 
กรรมการบริษัท 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
บจก. อีทีอี เมเนจเมนท์ 
 
 
 
 
 
บจก. ซีน 168 จ ากดั  
(ชื่อเดิม บจก. ไทย สปีดี-้ 
เมเนจเมนท์) 
 
บจก. วรนนัท์ โฮลดิง้  
 

(*ETE)  
 
 
(*ETEM) ธุรกิจบริการบริหารจดัการ,  
ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ 
 

 
 
(*SYN) ธุรกิจบริการบริหารจดัการ, 
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจ
บริการบริหารจดัการรถเชา่พร้อม
พนกังานขบัรถ 
ลงทนุในกิจการอ่ืน 
 
 
 
 



 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
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(*ETE) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ / (*ETG) ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานอ่ืนๆ  
(*ETEM) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ / (*GTS) ธรุกิจจดัหาและจ าหน่ายสนิค้ากลุม่อปุกรณ์ด้านความปลอดภยั 
(*SYN) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจบริการบริหารจดัการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ 

  

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ คุณวุฒกิารศึกษา 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

Risk Management Program  
รุ่น 5/2014 
Successful Formulation & 
Execution of Strategy รุ่น 
22/2014 
Role of the Chairman 
Program รุ่น 35/2014 
Director Certification 
Program รุ่น 206/2015 
หลกัสตูรนกับริหารการเงินการ
คลงัภาครัฐระดบัสงู รุ่นที่ 2 
หลกัสตูร วตท. รุ่นที่ 24  สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ 
หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยั
ระดบัสงู วปส.7 
 

 
 
 
 
 



 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
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(*ETE) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ / (*ETG) ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานอ่ืนๆ  
(*ETEM) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ / (*GTS) ธรุกิจจดัหาและจ าหน่ายสนิค้ากลุม่อปุกรณ์ด้านความปลอดภยั 
(*SYN) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจบริการบริหารจดัการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ 

  

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ คุณวุฒกิารศึกษา 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

6 นายรชต ยอดบางเตย 
- กรรมการบริษัท 
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
สายงานพฒันาธุรกิจ 

- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 

43 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
การเมือง มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

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

0.18 - 2560 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 

 
 

2552-2557 
 
 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 

 
 
 

กรรมการบริษัท,
กรรมการบริหาร, 
กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 
 
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 
 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายงานกลยทุธ์และพฒันา
ธุรกิจ 
 
กรรมการบริษัท 
 

 
 
 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
 
บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
บริษัท อีทีจี  เอนเนอร์จี 
จ ากดั 
 
 
 

(*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจดัการ, 
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ 
 
(*ETE)  
 
 
(*ETE)  
 
 
 
(*ETG) ธุรกิจพลงังานทดแทนจาก
พลงังานแสงอาทิตย์และพลงังาน
อ่ืนๆ  
  



 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
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(*ETE) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ / (*ETG) ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานอ่ืนๆ  
(*ETEM) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ / (*GTS) ธรุกิจจดัหาและจ าหน่ายสนิค้ากลุม่อปุกรณ์ด้านความปลอดภยั 
(*SYN) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจบริการบริหารจดัการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ 

  

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ คุณวุฒกิารศึกษา 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2560 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2557 – 2558 

 
 
 

2556 – 2558 
 

2553 – 2558 
 

กรรมการบริษัท 
 
 
 
กรรมการผู้จดัการ 
 
 
 
กรรมการผู้จดัการ 
 
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท โกลว์  เทรดดิง้ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 
 
 
บจก. จดัหางาน แม็กซ์ 
เพาเวอร์ 
 
 
บจก. แอลทีเอ็ม โกลบอล 
 
บจก. ไออาร์อาร์ แมนเนจ
เมนท์ 

(*GTS) ธุรกิจจดัหาและจ าหน่าย
สินค้ากลุม่อปุกรณ์ด้านความ
ปลอดภยั 
 
รับเหมาบริการจดัสง่แรงงานและ
บริหารจดัการแรงงานเพ่ือปฏิบตัิงาน
ด้านตา่งๆ 

 
ก่อสร้างอาคารที่ไมใ่ชท่ี่พกัอาศยั 
 
ธุรกิจบริหารจดัการแรงงาน 
 

7 นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงักรู 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 - กรรมการสรรหาฯ 

43 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 

 
- ประวตัิการฝึกอบรม 

0.76 - พ.ย. 2561- ปัจจบุนั 
 
 
 
 

กรรมการก ากบัดแูล 
กิจการที่ดี 
 
 
 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
 

(*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจดัการ, 
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ 
 

 



 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
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(*ETE) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ / (*ETG) ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานอ่ืนๆ  
(*ETEM) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ / (*GTS) ธรุกิจจดัหาและจ าหน่ายสนิค้ากลุม่อปุกรณ์ด้านความปลอดภยั 
(*SYN) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจบริการบริหารจดัการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ 

  

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ คุณวุฒกิารศึกษา 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 - กรรมการก ากบัดแูลกิจการทีด่ี 
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
   สายงานธุรกิจ 

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 
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ก.พ.2558- ปัจจบุนั 
 
 
 
 
ปี 2557- ปัจจบุนั 

 
 

2551 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2550 – ปัจจบุนั 

  
 
 

กรรมการบริหาร, 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาฯ 
 
 
กรรมการบริษัท 
 
 
กรรมการบริษัท 
 
 
 
 
กรรมการบริษัท 
 
 
 
 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
 
บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
บจก. ซีน 168 (ชื่อเดิม 
ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์) 
 
 
 
บจก. อีทีอี เมเนจเมนท์ 
 
 
 
 

(*ETE) 
 
 

 
 
(*ETE) 
 
 
(*SYN) ธุรกิจบริการบริหารจดัการ, 
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจ
บริการบริหารจดัการรถเชา่พร้อม
พนกังานขบัรถ 
 
(*ETEM) ธุรกิจบริการบริหารจดัการ,  
ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ 
 



 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

 
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                            เอกสารแนบ 1 หน้า 164 
(*ETE) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ / (*ETG) ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานอ่ืนๆ  
(*ETEM) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ / (*GTS) ธรุกิจจดัหาและจ าหน่ายสนิค้ากลุม่อปุกรณ์ด้านความปลอดภยั 
(*SYN) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจบริการบริหารจดัการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ 

  

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ คุณวุฒกิารศึกษา 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2558-2561 

 
 
 
  
2548 - ก.พ.2558 

ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสายงานพฒันาธุรกิจ
,ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสายงานกลยทุธ์และ
บริหารองค์กร 
 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
 
 
บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 

(*ETE) 
 
 
 
 
 
(*ETE) 
 

8 นายชานนท์ พฤกประสงค์ 
- กรรมการบริษัท 
- ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร  

- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 

46 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 
- ประวตัิการฝึกอบรม 

Director Certification 
Program รุ่น 193/2014 
Financial Statement for 
Director รุ่น 25/2014 
 Director Accreditation    
 Program รุ่น SEC/2014 

0.77 - 2550-ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 

 
 

 

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร, 
กรรมการบริหารความเสี่ยง,
ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสายงานพฒันาธุรกิจ 
 
กรรมการบริษัท 
 
 
 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
 
 
บจก. อีทีอี เมเนจเมนท์ 
 
 
 

(*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจดัการ, 
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ 
 
 
(*ETEM) ธุรกิจบริการบริหารจดัการ, 
ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ 
 



 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

 
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                            เอกสารแนบ 1 หน้า 165 
(*ETE) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ / (*ETG) ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานอ่ืนๆ  
(*ETEM) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ / (*GTS) ธรุกิจจดัหาและจ าหน่ายสนิค้ากลุม่อปุกรณ์ด้านความปลอดภยั 
(*SYN) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจบริการบริหารจดัการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ 

  

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ คุณวุฒกิารศึกษา 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

Advance Audit Committee  
Program รุ่น 15/2014 
Risk Management 
Committee Program รุ่น 
4/2014 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก. ซีน 168 (ชื่อเดิม 
ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์) 
 

(*SYN) ธุรกิจบริการบริหารจดัการ, 
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจ
บริการบริหารจดัการรถเชา่พร้อม
พนกังานขบัรถ 
 

9 นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร 
- กรรมการบริษัท , กรรมการ
บริหาร,กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

- ผู้อ านวยการสายงาน 
Operation (ธุรกิจบริการ
บริหารจดัการ ) 

- ผู้อ านวยการอาวโุส 
สายงานสนบัสนนุต้นทนุ 

40 - ปริญญาตรี ศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
- ประวตัิการฝึกอบรม 

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

0.18 - 2561- ปัจจบุนั 
  
 
 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2557 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ผู้อ านวยการสายงาน 
Operation (ธุรกิจบริการ
บริหารจดัการ ) 
 
 
ผู้อ านวยการอาวโุสสายงาน
สนบัสนนุต้นทนุ, 
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการบริษัท, 
กรรมการบริหาร 
 

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

(*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจดัการ, 
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ 
 
 
(*ETE) 
 
 
 
 (*ETE)  
 
 



 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

 
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                            เอกสารแนบ 1 หน้า 166 
(*ETE) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ / (*ETG) ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานอ่ืนๆ  
(*ETEM) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ / (*GTS) ธรุกิจจดัหาและจ าหน่ายสนิค้ากลุม่อปุกรณ์ด้านความปลอดภยั 
(*SYN) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจบริการบริหารจดัการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ 

  

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ คุณวุฒกิารศึกษา 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2556 – ปัจจบุนั 

 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2560 - 2561 
 
 
2551 - 2558 

กรรมการบริษัท, 
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการบริษัท, 
กรรมการบริหาร 
 
 
ผู้อ านวยการสายงานกล
ยทุธ์และพฒันาองค์กร   
 
ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากร
บคุคลและงานธุรการ 

บจก. อีทีอี เมเนจเมนท์ 
 
 
บจก. ซีน 168 (ชื่อเดิม 
ไทย สปีดี ้เมเนจเมนท์) 
 
 
บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 

(*ETEM) ธุรกิจบริการบริหารจดัการ, 
ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ 
(*SYN) ธุรกิจบริการบริหารจดัการ, 
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจ
บริการบริหารจดัการรถเชา่พร้อม
พนกังานขบัรถ  
(*ETE) 
 
 
(*ETE) 

10 นางสาววราลี เลขวรนนัท์ 
- กรรมการบริษัท 

54 - ปริญญาตรี การจดัการทัว่ไป 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช 

 
- ประวตัิการฝึกอบรม 

Director Certification 
Program รุ่น 193/2014 

0.43 พี่สาวของ 
นายไรวินท์ 
เลขวรนนัท์ 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 

(*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจดัการ, 
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ 
 



 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

 
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                            เอกสารแนบ 1 หน้า 167 
(*ETE) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ / (*ETG) ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานอ่ืนๆ  
(*ETEM) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ / (*GTS) ธรุกิจจดัหาและจ าหน่ายสนิค้ากลุม่อปุกรณ์ด้านความปลอดภยั 
(*SYN) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจบริการบริหารจดัการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ 

  

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ คุณวุฒกิารศึกษา 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

Financial Statements for 
Directors รุ่น 24/2014 

11 นายบณัฑิต โชติวรรณพร 
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานบริหาร 
(สิน้สดุ ณ 1 มกราคม 2562 ) 

44 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
-การเงิน มหาวิทยาลยัเอ็กซ์ 
วิเตอร์ ประเทศองักฤษ 

 
- ปริญญาตรี สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  

- ผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาต
แหง่ประเทศไทย (CPA) 
 

- ประวตัิการฝึกอบรม 
Director Accreditation 
Program  รุ่น 85/2553 
การบริหารงานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชนรุ่นที่ 14 
สถาบนัพระปกเกล้า 

0.00 - มี.ค.2561 – ธ.ค. 2561 
 
 
 
 
2560 – ก.พ. 2561 
 
 
 
2556 – 2560 
 
 
2556 - 2556 
 
 
 

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสายงานบริหาร 
 
 
 
ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสายงานบญัชีและ
การเงิน 
 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
ฝ่ายการเงิน   
              
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
ฝ่ายการเงิน , กรรมการ
ผู้จดัการ 
 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
 
บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
บจก.ไตร พร็อพเพอร์ตี ้ 
 
 
บมจ. ไทยแคปปิตอล  
คอร์ปอเรชัน่  
 

(*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจดัการ, 
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ 
 
(*ETE) 
 
 
 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และ
คอนโดมิเนียม 
 
ธุรกิจน าเข้าถ่านหินรายใหญ่ 
 
 
 



 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

 
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                            เอกสารแนบ 1 หน้า 168 
(*ETE) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ / (*ETG) ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานอ่ืนๆ  
(*ETEM) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ / (*GTS) ธรุกิจจดัหาและจ าหน่ายสนิค้ากลุม่อปุกรณ์ด้านความปลอดภยั 
(*SYN) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจบริการบริหารจดัการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ 

  

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ คุณวุฒกิารศึกษา 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู 
"ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม" รุ่นที่8 
จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
หลกัสตูรการพฒันาสมัพนัธ์
ระดบัผู้บริหาร กองทพัอากาศ 
รุ่นที่ 12 

2552 - 2552  
 
2549 - 2551 
 
 
2548-2549    
 
 
 
2544-2546   
 
 
 
2541-2544 
 
 
2541-2544 

กรรมการผู้อ านวยการฝ่าย
บญัชีการเงิน   
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
ฝ่ายการเงิน   
 
ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวาณิชธนกิจ 
 
  
กรรมการฝ่ายการวางแผน
และที่ปรึกษา
ระบบปฏบิตัิการ 
 
ผู้จดัการฝ่ายธุรกิจการเงิน
และตลาดทนุ 
 
ผู้ตรวจสอบบญัชีอาวโุส 

บมจ.ยบูิลลี่ เอ็นเตอร์
ไพรส์ 
บมจ. อินเตอร์ไฮด์ 
 
 
 บจก. หลกัทรัพย์ เค ที ซี 
มิโก้  
 
  
บจก.บิช แอ็ก คอนซลัติง้  
 
 
 
บมจ.หลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย 
ไซรัส  
 
บจก.ไพร้ซวอเตอร์ 
คเูปอร์ส เอบีเอเอส 

ธุรกิจจดัจ าหน่ายเคร่ืองประดบัเพชร 
 
ธุรกิจผลิตหนงัหุ้มเบาะรถยนต์ 
 
 
หลกัทรัพย์ 
 
 
 
การท าบญัชีและการตรวจสอบบญัชี 
การให้ค าปรึกษาด้านภาษี  
 
 
หลกัทรัพย์ 
 
 
การท าบญัชีและการตรวจสอบบญัชี 
การให้ค าปรึกษาด้านภาษี 



 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

 
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                            เอกสารแนบ 1 หน้า 169 
(*ETE) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ / (*ETG) ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานอ่ืนๆ  
(*ETEM) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ / (*GTS) ธรุกิจจดัหาและจ าหน่ายสนิค้ากลุม่อปุกรณ์ด้านความปลอดภยั 
(*SYN) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจบริการบริหารจดัการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ 

  

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ คุณวุฒกิารศึกษา 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

12 นายธรรมรัตน์ ศรีพุม่ไข่ 37 - ปริญญาตรี สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั 
 
 

0.00 - 2561-ธค. 2562 
 
 
 
 
 

2558-2560 
 
 

 
2556-2558 

 
 
2554-2556 
 

ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 
 
 
 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 
และ ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ 
โครงการ 

 
ผู้ชว่ยผู้จดัการโครงการ 
 

 
ผู้จดัการโครงการ 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
 
บจก. จีเอ็มเอ็นเนอร์ยี่ 
 
 

 
บจก. เอ็นซีส 
 
 
บจก. โชคชยั สตาร์ท 
 
 
 

(*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจดัการ, 
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจ
พลงังานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ 
 
ธุรกิจด าเนินการ EPC และ 
O&M ส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์  
 
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
 
 
ธุรกิจสง่ออกแป้งมนัสมัปะหลงั, ขาย
สง่แป้งมนัสมัปะหลงั, ผลิตและ
จ าหน่ายกระแสไฟฟา้ 
 
 



 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

 
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                            เอกสารแนบ 1 หน้า 170 
(*ETE) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ / (*ETG) ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานอ่ืนๆ  
(*ETEM) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ / (*GTS) ธรุกิจจดัหาและจ าหน่ายสนิค้ากลุม่อปุกรณ์ด้านความปลอดภยั 
(*SYN) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจบริการบริหารจดัการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ 

  

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ คุณวุฒกิารศึกษา 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

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 

0.00349 - 2547 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2560 – ปัจจบุนั 

 
 
 
2560 – ปัจจบุนั 
 
 
 

ผู้อ านวยการอาวโุสสายงาน
บญัชีและการเงิน 
 
 
 
กรรมการบริษัท 
 
 
 
กรรมการบริษัท 
 
 
 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
 
บริษัท อีทีจี  เอนเนอร์จี 
จ ากดั 
 
 
บริษัท โกลว์  เทรดดิง้ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 
 
 

(*ETE) ธุรกิจบริกำรบริหำรจดักำร, 
ธุรกิจบริกำรงำนวิศวกรรม, ธุรกิจ
พลงังำนทดแทนจำกพลงังำน
แสงอำทิตย์ 
 

(*ETG) ธุรกิจพลงังานทดแทนจาก
พลงังานแสงอาทิตย์และพลงังาน
อ่ืนๆ  
 

(*GTS) ธุรกิจจดัหาและจ าหน่าย
สินค้ากลุม่อปุกรณ์ด้านความ
ปลอดภยั 

 
13 นางสาวกลัยา ธัญญเจริญ 

- เลขานกุารบริษัท 
 

39 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม                                                                  
มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม    
 
 

0.00002 - 2558 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 

เลขานกุารบริษัท 
 
 
 
 

บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 
 
 

(*ETE) ธุรกิจบริกำรบริหำรจดักำร, 
ธุรกิจบริกำรงำนวิศวกรรม, ธุรกิจ
พลงังำนทดแทนจำกพลงังำน
แสงอำทิตย์ 
 



 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   
 

 
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                            เอกสารแนบ 1 หน้า 171 
(*ETE) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ / (*ETG) ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานอ่ืนๆ  
(*ETEM) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจพลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทติย์ / (*GTS) ธรุกิจจดัหาและจ าหน่ายสนิค้ากลุม่อปุกรณ์ด้านความปลอดภยั 
(*SYN) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจบริการบริหารจดัการรถเช่าพร้อมพนกังานขบัรถ 

  

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

อาย ุ คุณวุฒกิารศึกษา 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

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

2551– 2559 ผู้จดัการฝ่ายบริหารกลยทุธ์ บมจ. บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียร่ิง 
 

(*ETE)  

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

เอกสารแนบ 2      
 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                           เอกสารแนบ 2 หน้า 172 

 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทย่อย  
 

รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร 
บมจ. บูรพา เทคนิคอล  

เอ็นจิเนียร่ิง 

บริษัทย่อย 

บจก. อีทอีี เมเนจเมนท์ บจก. ซีน 168  
 

บจก. อีทจีี  เอนเนอร์จี 
 

บจก. โกลว์  เทรดดิง้ 
แอนด์ เซอร์วิส 

1. ดร.พงศ์ศกัติฐ์ เสมสนัต์ C, AC, II     
2. พล.อ.อ. บรีุรัตน์ รัตนวานิช AC, II     
3. ดร.เปรมวดี ฟองศิริ AC, II     
4. ดร.ศิริเดช ค าสพุรหม I, II     
5. นายไรวินท์ เลขวรนนัท์ CEO, I, III MD, I MD, I   
6. นายรชต ยอดบางเตย M, I, III   MD, I MD, I 
7. นางสาวชตุิกา สทุธิกาญจนงักรู M, I, III I I   
8. นายชานนท์ พฤกประสงค์ M, I, III I I   
9. นางสาวขนิษฐา ฤทธ์ิเพชร M, I, III I I   
10. นางสาววราลี เลขวรนนัท์ I     
11. นายบณัฑิต โชติวรรณพร M     
12. นายธรรมรัตน์ ศรีพุม่ไข่ M     
13. นางสาวประไพ พิมพา M, III   I I 
14. นางสาวอจัจิมา วงศ์ศภุชาต ิ  I I I I 

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

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

เอกสารแนบ 3      
 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1)                       เอกสารแนบ 3 หน้า 173 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
ตามตท่ีิประชมุคณะกรรมการตรวสอบครัง้ท่ี 1/2561เม่ือวนัศกุร์ท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 และมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัศกุร์ท่ี 

23 กมุภาพนัธ์ 2561   ได้แตง่ตัง้บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายในประจ าปี 2561 ของบริษัท ซึง่บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จ ากดั  ได้มอบหมายให้  
นายสธีุ ตาณวาณิชกลุ เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดของผู้ตรวจสอบภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี ้

ช่ือ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพัน
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นาย สธีุ  
ตาณวาณิชกลุ 

36 วุฒกิารศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
(สาขาการจดัการการตลาด) 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ 
- ปริญญาโท การบญัชีภาคพิเศษ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี การบญัชี 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ 
 
วุฒบิัตร 

-ไมม่ี- -ไมม่ี- 2557 - ปัจจบุนั 
 
 

 
2549 - 2557 
 
 
2548 – 2549 

 
2546 - 2548 

- กรรมการผู้จดัการ 
-  หวัหน้าตรวจสอบ
ภายใน  
 
- ผู้อ านวยการฝ่าย
ควบคมุการเงิน 
 
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในอาวโุส 

บจก. ไอเอ ซิกเนเจอร์  
 
 
 
กลุม่บริษัทไทยรุ่งเทรดดิง้ 
 
 
บมจ. ริช เอเชีย-  
คอร์ปอเรชัน่  
บจก. สงิห์ คอร์เปอเรชัน่  

- ส านกังานตรวจสอบ
ภายใน 
 
 
- ให้เช่ารถยนต์และ
ตวัแทนจ าหนา่ยรถยนต์ 
 
- จดัหาและจ าหนา่ย
ผลติภณัฑ์เหลก็ 
- เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์
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ช่ือ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพัน
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- สอบผา่นตามเกณฑ์ วฒุิบตัร 
CPIAT (เลขที่ 17) จากสมาคม 
ผู้ตรวจสอบภายใน 
แหง่ประเทศไทย 
- ผู้ตรวจสอบประเมินอิสระ 
รับรอง CAC SME Certification 
(โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้าน
ทจุริต) 
- IIA’s EIAP จากจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
- Director Certificate Program 
(DCP) #238 จากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 
 

2554 - 2557 
 
 

2560 – ปัจจบุนั 

 
2552 – 2553, 
2557 – 2559 

 
2555 - 2556 

 
 

2559 

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน 
 
- ผู้จดัการควบคมุ
โครงการ 
 
- อาจารย์พิเศษ 
 
- อาจารย์พิเศษ 
 
 
- อาจารย์พิเศษ 
 
 

 
 
บจก. แอ็คเคาน์ติง้ - 
สเปเชียลลสิท์ 
 
- มหาวิทยาลยัรังสติ 
 
- มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา 
 
 
- มหาวิทยาลยั เอเชีย 
อาคเนย์ 
 
- มหาวิทยาลยักรุงเทพ
ธนบรีุ 

 
 
- ส านกังานตรวจสอบ
ภายใน 
 
- สถาบนัการศกึษา 
 
- สถาบนัการศกึษา 
 
 
- สถาบนัการศกึษา 
 
 
 
- สถาบนัการศกึษา 
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ช่ือ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพัน
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- Anti-Corruption the Practical 
Guide (ACPG) จากสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย  
 การอบรม  
- อบรม Skill for auditor in-
charge จากสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแหง่ประเทศไทย 
- อบรม ERM จากสมาคม 
ผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศ
ไทย 
- อบรม 111 Hours for IT 
auditor จากสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแหง่ประเทศไทย 

 
 

2561 

- วิทยากรพิเศษร่วม
บรรยาย 
 
- วิทยากรพิเศษร่วม
บรรยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- OMEGAWORLDCLASS 

 
 
- สถาบนัจดัอบรม
สมัมนา 
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ช่ือ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพัน
ธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- อบรม Ethic Audit จากสมาคม
ผู้ตรวจสอบภายใน 
แหง่ประเทศไทย 
- อบรม IT Auditor จาก 
สภาวิชาชีพบญัชี 
- อบรม COSO 2013 for IA as 
business consultants  จาก 
สภาวิชาชีพบญัชี 
- Guide to COBIT® 5 
Implementation  จาก ISACA 
Bangkok Chapter 
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หน้าที่หลัก 
 การวางมาตรฐานการปฏิบตัิงานและสอบทานการปฏิบตัิงานเป็นไปตามมาตรฐานท่ีวางไว้ สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับป รุง
แก้ไข ก่อนน าเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 
รายละเอียดของงาน 

1) จดัท าแผนการตรวจสอบภายใน และก าหนดวิธีการตรวจสอบในแตล่ะกิจกรรม 
2) ปฏิบตังิานตามแผนการตรวจสอบภายในของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
3) ประเมินความเส่ียงจากระบบควบคมุภายใน และ ตรวจสอบให้ความเช่ือมัน่ต่อระบบควบคมุภายใน ของแตล่ะกิจกรรม/กระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงปร ะเมิน

ความเพียงพอและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการและการปฏิบตังิานของบริษัทลกูค้า 
4) ตดิตามผลการตรวจสอบครัง้ก่อน  
5) จดัท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมทัง้มีข้อเสนอแนะวิธีและมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)  
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เอกสารแนบ 4      
 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  
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1.รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
  

-ไมมี่- 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
  

         ภาคผนวก  
   แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทบริษัทบริษัทบริษัท    บูรพาบูรพาบูรพาบูรพา    เทคนิคอลเทคนิคอลเทคนิคอลเทคนิคอล    เอ็นจิเนียริ่เอ็นจิเนียริ่เอ็นจิเนียริ่เอ็นจิเนียริ่งงงง    จํากัจํากัจํากัจํากัดดดด    ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน))))    
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((((IAIAIAIA----ICICICIC----ETEETEETEETE----01010101----66661111)))) 
ระหวางวันที่ 8 - 17 มกราคม 2562 

วันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 

teerasak.ch
Typewriter
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน



รายงานการประเมินความเพ ียงพอของระบบการควบคุมภายใน                          รายงานการประเมินความเพ ียงพอของระบบการควบคุมภายใน                          

บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จํากัด [1]            IA-IC-ETE-01-61     บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จํากัด        [2]                           IA-IC-ETE-01-61 
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สรุปแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ สรุปแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ สรุปแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ สรุปแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1111////61616161

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน))))    

ใชใชใชใช ไมใชไมใชไมใชไมใช

1111. . . . สภาพแวดลอมการควบคุมภายในองคกร สภาพแวดลอมการควบคุมภายในองคกร สภาพแวดลอมการควบคุมภายในองคกร สภาพแวดลอมการควบคุมภายในองคกร ((((Control EnvironmentControl EnvironmentControl EnvironmentControl Environment)))) 100.0%100.0%100.0%100.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%

1 องคกรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม (ethical) 100.0% 0.0%

2 คณะกรรมการมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร และทําหนาที่กํากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดําเนินการดานการควบคุมภายใน 100.0% 0.0%

3 ฝายบริหารไดจัดใหมีโครงสรางสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค ภายใตการกํากับดูแล 
(oversight) ของคณะกรรมการ

100.0% 0.0%

4 องคกรแสดงถึงความมุงมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ 100.0% 0.0%

5 องคกรกําหนดใหบุคลากรมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร 100.0% 0.0%

2222. . . . การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ((((Risk AssessmentRisk AssessmentRisk AssessmentRisk Assessment)))) 100.0%100.0%100.0%100.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%

6 องคกรกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนเพียงพอ เพื่อใหสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 100.0% 0.0%

7 องคกรระบุและวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคไวอยางครอบคลุมทั่วทั้งองคกร 100.0% 0.0%

8 องคกรไดพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 100.0% 0.0%

9 องคกรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอระบบการควบคุมภายใน 100.0% 0.0%

3333. . . . กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมการควบคุม ((((Control ActivitiesControl ActivitiesControl ActivitiesControl Activities)))) 100.0%100.0%100.0%100.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%

10 องคกรมีมาตรการควบคุมที่ชวยลดความเสี่ยงที่จะไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ใหอยูในระดับที่ยอมรับได 100.0% 0.0%

11 องคกรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปดวยระบบเทคโนโลยี เพื่อชวยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค 100.0% 0.0%

12 องคกรจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย ซึ่งไดกําหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อใหนโยบายที่กําหนดไวนั้นสามารถนําไปสูการปฏิบัติได 100.0% 0.0%

4444. . . . ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล ((((Information Information Information Information & & & & CommunicationCommunicationCommunicationCommunication)))) 100.0%100.0%100.0%100.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%

13 องคกรจัดทําและใชขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดตามที่กําหนดไว 100.0% 0.0%

14 องคกรสื่อสารขอมูลภายในองคกร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบตอการควบคุมภายในที่จําเปนตอการสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได
ตามที่วางไว

100.0% 0.0%

15 องคกรไดสื่อสารกับหนวยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอการควบคุมภายใน 100.0% 0.0%

5555. . . . กิจกรรมการติดตาม กิจกรรมการติดตาม กิจกรรมการติดตาม กิจกรรมการติดตาม ((((Monitoring ActivitiesMonitoring ActivitiesMonitoring ActivitiesMonitoring Activities)))) 100.0%100.0%100.0%100.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%

16 องคกรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจไดวาการควบคุมภายในยังดําเนินไปอยางครบถวน เหมาะสม 100.0% 0.0%

17 องคกรประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 100.0% 0.0%

องคประกอบ องคประกอบ องคประกอบ องคประกอบ / / / / หลักการหลักการหลักการหลักการ
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Present Present Present Present 
(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)

Functioning Functioning Functioning Functioning 
 (Y/N) (Y/N) (Y/N) (Y/N)

ใชใชใชใช ไมใชไมใชไมใชไมใช ผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงรหัสอางอิงรหัสอางอิงรหัสอางอิง

1111. . . . สภาพแวดลอมการควบคุมภายในองคกร สภาพแวดลอมการควบคุมภายในองคกร สภาพแวดลอมการควบคุมภายในองคกร สภาพแวดลอมการควบคุมภายในองคกร ((((Control EnvironmentControl EnvironmentControl EnvironmentControl Environment))))
1111 องคกรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรง องคกรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรง องคกรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรง องคกรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรง ((((integrityintegrityintegrityintegrity))))    และและและและ

จริยธรรม จริยธรรม จริยธรรม จริยธรรม ((((ethicalethicalethicalethical))))
100.0%100.0%100.0%100.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%

1.1 คณะกรรมการและผูบริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยูบนหลักความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง

1.1.1  การปฏิบัติหนาที่ประจําวัน และการตัดสินใจในเรื่องตางๆ Y Y 1

1.1.2  การปฏิบัติตอคูคา ลูกคา และบุคคลภายนอก Y Y 1

1.2 มีขอกําหนดที่เปนลายลักษณอักษรใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง

1.2.1  มีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สําหรับผูบริหาร
และพนักงาน ที่เหมาะสม

Y Y 1 - บริษัทกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
จริยธรรม  โดยระบุถึงขอกําหนดในการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารและพนักงานยึดถือจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน อยางเปนลายลักษณอักษร

- นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 บทบาทของ
ผูมีสวนไดเสีย หนา 13 - 14
- คูมือจริยธรรม หมวดที่ 3 นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ หนา 16 - 18

01

02

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1111////61616161

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน))))    

คําถามคําถามคําถามคําถาม

01

02

03

- บริษัทกําหนดแนวนโยบายและมีเจตนารมณให
ปฎิบัติงานดวยความโปรงใส อยางเปนลายลักษณอักษร 
เชน การปฏิบัติหนาที่ดวยความเทาเทียมกัน, รับผิดชอบ
ตอสังคม, รักษาความลับของลูกคา, การเจรจาตอรองกับ
คูคาอยางโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปนตน โดย
กําหนดใหพนักงานทุกคนมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี

- นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 บทบาทของ
ผูมีสวนไดเสีย หนา 13 - 14
- คูมือจริยธรรม หมวดที่ 3 นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ หนา 16 - 18
- ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
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(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)

Functioning Functioning Functioning Functioning 
 (Y/N) (Y/N) (Y/N) (Y/N)
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1.2.2  มีขอกําหนดหามผูบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการ ซึ่งรวมถึงการหามคอรรัปชัน
อันทําใหเกิดความเสียหายตอองคกร

Y Y 1 - มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่ง
กําหนดใหกรรมการผูมีสวนไดเสีย ตองเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับสวนไดเสียตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ความขัดแยงของผลประโยชน
- มีกําหนดแนวทางตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น 
และสื่อสารใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานไดรับ
ทราบอยางเปนทางการ
- มีกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวและวินัยในการ
ทํางานของพนักงาน ซึ่งถูกระบุอยูในขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางานของบริษัท

- นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
   1) หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม ขอ 
2..4 การมีสวนไดเสียของคณะกรรมการ หนา 12
   2) หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย หนา 13 - 14
- คูมือจริยธรรม
   1) หมวดที่ 3 นโยบายและแนวทางปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณธุรกิจ หนา 16 - 18
- ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
- นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น

01

02

03
04

1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝาฝนขอกําหนดขางตน Y Y 1 - มีขอกําหนดบทลงโทษทั้งทางวินัยของบริษัท และ
กฎหมาย อยางเปนลายลักษณอักษร

- คูมือจริยธรรม หมวดที่ 4 การแจงขอรองเรียน 
ขอเสนอแนะและบทลงโทษการไมปฏิบัติตามขอกาหนด
เกี่ยวกับจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน ขอ 4.5 
หนา 36

02

1.2.4  มีการสื่อสารขอกําหนดและบทลงโทษขางตนใหผูบริหารและพนักงานทุก
คนรับทราบ เชน รวมอยูในการปฐมนิเทศพนักงานใหม  ใหพนักงานลงนาม
รับทราบขอกําหนดและบทลงโทษเปนประจําทุกป รวมทั้งมีการเผยแพร code 
of conduct ใหแกพนักงานและบุคคลภายนอกไดรับทราบ

Y Y 1 - มีอบรมพนักงานใหม ใหรับทราบขอบังคับการทํางาน 
และวินัยและโทษทางวินัย ของบริษัท
- มีกําหนดใหพนักงานใหมลงนามรับทราบขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานอยางเปนลายลักษณอักษร ณ วันที่
ปฐมนิเทศพนักงาน
- มีใหพนักงานลงนามรับทราบนโยบายกํากับดูแล
กิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจฯ รวมถึงขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานทุกป

- เอกสารการปฐมนิเทศพนักงานใหม 
- ตัวอยางชุดเอกสารการปฐมนิเทศพนักงานใหม 
(กําหนดการฝกอบรม, ใบบันทึกการฝกอบรม/ประเมินผล
ตามตําแหนงงาน)
- แบบฟอรมการลงนามรับทราบและยิดปฏิบัติ

05

06

07
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(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)

Functioning Functioning Functioning Functioning 
 (Y/N) (Y/N) (Y/N) (Y/N)
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1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct

1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงาน
กํากับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit)

Y Y 1 - วิธีการตรวจสอบ (Audit Program) ที่รวม
กระบวนการประเมิน Fraud Risk Management ใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เชน การประเมินและตรวจสอบ
ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจาง , การเก็บรักษาขอมูลลูกคา 
เปนตน

- รายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงาน
การติดตามผลการแกไขฯ ของผูตรวจสอบภายใน

-

1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบริหารและพนักงาน Y Y 1 - มีกําหนดนโยบายและแบบฟอรมการประเมิน สําหรับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของ
คณะกรรมการบริษัทฯ  อยางนอยปละ 1 ครั้ง อยางเปน
ลายลักษณอักษร

- นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 5 ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ขอ 5.5 การประเมินผล
การปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ หนา 30
- แบบฟอรม แบบประเมินตนเองของผลคณะกรรมการ 
- รายงานสรุปการประเมินผลคณะกรรมการรายคณะ 
ประจําป 2561

01

08
09

1.3.3 การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญที่เปนอิสระจากภายนอกองคกร Y Y 1 - มีการตรวจสอบบัญชีโดยผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในโดยผูตรวจสอบ
ภายในจากหนวยงานภายนอก

- หนังสือสัญญาจัดจางผูสอบบัญชีภายนอก
- หนังสือสัญญาจัดจางผูตรวจสอบภายใน

10
11

1.4 มีการจัดการอยางทันเวลา หากพบการไมปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ

1.4.1 มีกระบวนการที่ทําใหสามารถตรวจพบการฝาฝนไดภายในเวลาที่เหมาะสม Y Y 1 - กําหนดใหมีการสอบทานตามระเบียบอํานาจอนุมัติ ณ 
จุดตรวจสอบตางๆ เชน การอนุมัติจายเงิน, การอนุมัติ
ขอซื้อ หรือสั่งซื้อสินคา
- มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในโดยผูตรวจสอบ
ภายในจากหนวยงานภายนอก

- รายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงาน
การติดตามผลการแกไขฯ ของผูตรวจสอบภายใน

-
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Functioning Functioning Functioning Functioning 
 (Y/N) (Y/N) (Y/N) (Y/N)
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1.4.2 มีกระบวนการที่ทําใหสามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝาฝนไดอยาง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร

Y Y 1

1.4.3 มีการแกไขการกระทําที่ขัดตอหลักความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณอยางเหมาะสม และภายในเวลาอันควร

Y Y 1

2222 คณะกรรมการมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร และทําหนาที่กํากับดูแล คณะกรรมการมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร และทําหนาที่กํากับดูแล คณะกรรมการมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร และทําหนาที่กํากับดูแล คณะกรรมการมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร และทําหนาที่กํากับดูแล 
((((OversightOversightOversightOversight))))    และพัฒนาการดําเนินการดานการควบคุมภายในและพัฒนาการดําเนินการดานการควบคุมภายในและพัฒนาการดําเนินการดานการควบคุมภายในและพัฒนาการดําเนินการดานการควบคุมภายใน

100.0%100.0%100.0%100.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%

2.1 มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการแยกจากฝายบริหาร โดยไดสงวน
สิทธิ์อํานาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไวอยางชัดเจน

Y Y 1 - มีกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท อยางชัดเจน

- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ขอ 4 ขอบเขต อํานาจ 
หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการบริษัท หนาที่ 7-11

13

2.2 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่
ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน

Y Y 1 - จัดทํางบประมาณเพื่อวางแผนควบคุมการดําเนินงาน
 พรอมทั้งเปรียบเทียบงบประมาณ กับผลการดําเนินงาน
ที่เกิดขึ้นจริงทุกสิ้นเดือน
- บริษัทฯ มีกําหนดดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPI) 
ของบริษัท และ แตละฝายงาน

- งบประมาณของป 2562
- เอกสาร Presentation นําเสนองบประมาณ พรอมการ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 
เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 61 วาระที่ 5.3  พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณประจําป 2562 หนา 14
- ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ประจําป 2561 ของแตละ
ฝายงาน

14
15

16

17

- มีกําหนดขั้นตอนในการจัดการกับขอรองเรียนที่มา
จากลูกคา ตามประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัติงานเรื่องขอ
รองเรียน มีกําหนดระยะเวลาในการติดตาม และ
รายงานอยางเหมาะสม และมีประกาศชองทางแสดง
ความคิดเห็นและการรองทุกข ซึ่งมีกําหนดระยะเวลา
เชนเดียวกัน

- นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
   1) หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม ขอ 
2.2. การคุมครองสิทธิผูถือหุนสวนนอย หนา 11
   2) หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย หนา 13 - 14
   3) หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส ขอ 4.3
 หนวยงานที่รับผิดชอบในการเปดเผยขอมูล หนา 16
- นโยบายตอตานการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น หนา 3
- รูปภาพกลองรับความคิดเห็นของพนักงานในบริษัท

01

04

12
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Present Present Present Present 
(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)

Functioning Functioning Functioning Functioning 
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2.3 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหบริษัทกําหนดบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการและผูบริหารใหถูกตองตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุม
บทบาทที่สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน 
และผูรับผิดชอบตอรายงานทางการเงิน

Y Y 1 - คณะกรรมการบริษัท  กําหนดหนาที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร อยางชัดเจน
- คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี ในที่
ประชุมคณะกรรมการ
- คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติแตงตั้งผูตรวจสอบ
ภายใน ในทีประชุมคณะกรรมการ

- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ขอ 4 ขอบเขต อํานาจ 
หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการบริษัท หนาที่ 7-11
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 61 วาระที่ 4.3 พิจารณารับทราบ
ความเห็นการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน
ผูสอบบัญชี ประจําป 2561 หนา 10 และ วาระที่ 4.4 
พิจารณารับทราบความเห็นการแตงตั้งผูตรวจสอบภายใน 
เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและรับทราบ
แผนการตรวจสอบประจําป 2561 หนา 10-11 
- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ 4 ขอบเขต อํานาจ 
หนาที่ คณะกรรมการตรวจสอบ หนาที่ 5-7

13

18

19

2.4 คณะกรรมการบริษัทเปนผูมีความรูเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความ
เชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอบริษัท หรือสามารถขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญใน
เรื่องนั้นๆได

Y Y 1 - ไดรับทราบถึงประวัติอันเชื่อไดวาคณะกรรมการบริษัท
เปนผูทรงคุณวุฒิ

- หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ / กรรมการ
ตรวจสอบ
- ขอมูลบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของกรรมการ ผูบริหาร และผู
ถือหุนรายใหญ

20

21

2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระที่มีความรู ความสามารถ
นาเชื่อถือ และมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่อยางแทจริง เชน ไมมี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ไมมีความสัมพันธอื่นใด อันอาจมีอิทธิพลตอ
การใชดุลยพินิจและปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ ในจํานวนที่เหมาะสมเพียงพอ

Y Y 1 - คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการอิสระ และ
 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ และมี
ความเปนอิสระโดยไมมีการถือหุนในบริษัท

- หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ / กรรมการ
ตรวจสอบ
- ขอมูลบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของกรรมการ ผูบริหาร และผู
ถือหุนรายใหญ
- หนังสือรับรองบริษัท
- สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ.5)

20

21
22
23
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Functioning Functioning Functioning Functioning 
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2.6 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน
องคกร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสรางสภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความ
เสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ขอมูลและการสื่อสารและการติดตาม

Y Y 1 - คณะกรรมการไดมีการติดตามผลประเมินการควบคุม
ภายในอยางสม่ําเสมอ และผูบริหารไดใหความสําคัญและ
กํากับใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งจะสังเกตไดวา มีผลลัพธในทางที่ดีขึ้นจาก
รายงานผลของผูตรวจสอบภายใน

- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วาระการ
ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน เชน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่  23 ก.พ. 61, ครั้งที่
 2/2561 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 61 เปนตน

24

3333 ฝายบริหารไดจัดใหมีโครงสรางสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่งฝายบริหารไดจัดใหมีโครงสรางสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่งฝายบริหารไดจัดใหมีโครงสรางสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่งฝายบริหารไดจัดใหมีโครงสรางสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่ง
การและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค ภายใตการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค ภายใตการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค ภายใตการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค ภายใต
การกํากับดูแล การกํากับดูแล การกํากับดูแล การกํากับดูแล ((((oversightoversightoversightoversight))))    ของคณะกรรมการของคณะกรรมการของคณะกรรมการของคณะกรรมการ

100.0%100.0%100.0%100.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%

3.1 ผูบริหารระดับสูงกําหนดโครงสรางองคกรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคของ
บริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัด
ใหมีการควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพ เชน แบงแยกหนาที่ในสวนงานที่
สําคัญ ซึ่งทําใหเกิดการตรวจสอบถวงดุลระหวางกัน มีงานตรวจสอบภายในที่
ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เปนตน

Y Y 1 - มีกําหนดโครงสราง และแบงแยกหนาที่แตละสวนงาน
ออกจากกัน เชน ขาย, ปฏิบัติการ, ตรวจสอบรายได, บัญชี
, การเงิน เปนตน
- มีหนวยงานตรวจสอบภายในที่จัดจางจากภายนอก ขึ้น
ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ

- ผังโครงสรางองคกร
- ผังโครงสรางการบริหารแยกตามฝายงาน

25
26

3.2 ผูบริหารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารขอมูล

Y Y 1 - มีกําหนดสายการบังคับบัญชา อํานาจหนาที่ ความ
รับผิดชอบชัดเจน

- ผังโครงสรางการบริหารแยกตามฝายงาน
- ตัวอยางเอกสารใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description)
 ตามตําแหนงงาน
- อํานาจอนุมัติดานทรัพยากรบุคคลและโครงสรางอํานาจ
อนุมัติของบริษัท

26
27

28
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Present Present Present Present 
(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)

Functioning Functioning Functioning Functioning 
 (Y/N) (Y/N) (Y/N) (Y/N)

ใชใชใชใช ไมใชไมใชไมใชไมใช ผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงรหัสอางอิงรหัสอางอิงรหัสอางอิงคําถามคําถามคําถามคําถาม

3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบอยาง
เหมาะสมระหวางคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และพนักงาน

Y Y 1 - มีกําหนดอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ ระหวาง
คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน
รวมทั้งในสวนของผูบริหารระดับสูง, พนักงาน มีกําหนด
ในใบกําหนดหนาที่งาน
- กําหนดอํานาจอนุมัติของผูบริหารและพนักงานระดับ
ตางๆ ในระเบียบอํานาจการอนุมัติ

- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ขอ 4 ขอบเขต อํานาจ 
หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการบริษัท หนาที่ 7-11
- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ 4 ขอบเขต อํานาจ 
หนาที่ คณะกรรมการตรวจสอบ หนาที่ 5-7
- ผังโครงสรางองคกร
- ตัวอยางเอกสารใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description)
 ตามตําแหนงงาน
- อํานาจอนุมัติดานทรัพยากรบุคคลและโครงสรางอํานาจ
อนุมัติของบริษัท

13

19

25
27

28

4444 องคกรแสดงถึงความมุงมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรูองคกรแสดงถึงความมุงมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรูองคกรแสดงถึงความมุงมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรูองคกรแสดงถึงความมุงมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถความสามารถความสามารถความสามารถ

100.0%100.0%100.0%100.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%

4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มี
ความรูและความสามารถที่เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและ
วิธีการปฏิบัตินั้นอยางสม่ําเสมอ

Y Y 1 - มีกําหนดโครงสรางระดับตําแหนงของพนักงาน แตยัง
ไมไดรับอนุมัติอยางเปนลายลักษณอักษร
- มีระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร
- มีกําหนดนโยบายดานการพัฒนา และการอบรม
พนักงาน อยางเปนลายลักษณอักษร
- กําหนดใหประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําไตรมาส
- มีจัดทําแผนการดําเนินงานดานบุคคลกร เพื่อรองรับ
การเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการ

- ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การสรรหา คัดเลือก ทรัพยากรบุคคล
- ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง ฝกอบรม
- อีเมลประกาศแจงปรับรอบการประเมินประจําป 
- ตัวอยางแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 2561
- แผนการดําเนินการสรรหาผูทดแทนตําแหนงงานสําคัญ

29

30
31
32
35
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Present Present Present Present 
(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)

Functioning Functioning Functioning Functioning 
 (Y/N) (Y/N) (Y/N) (Y/N)

ใชใชใชใช ไมใชไมใชไมใชไมใช ผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงรหัสอางอิงรหัสอางอิงรหัสอางอิงคําถามคําถามคําถามคําถาม

4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การใหแรงจูงใจหรือรางวัลตอ
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการตอบุคลากรที่มีผลงานไมบรรลุ
เปาหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหลานี้ใหผูบริหารและพนักงานทราบ

Y Y 1 - กําหนดใหประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ประจําไตรมาส เพื่อใชในการพิจารณาคํานวณจายโบนัส
ประจําป
- มีกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาจายโบนัส ตามผล
การประเมินปฏิบัติงาน
- มีกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาการปรับอัตราคาจาง
ประจําป

- ตัวอยางแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 2561
- อีเมลประกาศแจงเกณฑการใหโบนัสประจําป 2561
- อีเมลประกาศแจงปรับขึ้นคาจางเงินเดือนประจําป 2561

32
33
34

4.3 บริษัทมีกระบวนการแกไขปญหาหรือเตรียมพรอมสําหรับการขาดบุคลากรที่มี
ความรูและความสามารถที่เหมาะสมอยางทันเวลา

Y Y 1 - มีจัดทําแผนการดําเนินงานดานบุคคลกร เพื่อรองรับ
การเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการ

- แผนการดําเนินการสรรหาผูทดแทนตําแหนงงานสําคัญ 35

4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบริหารและพนักงานทุกคน เชน 
การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝกอบรม

Y Y 1 - กําหนดใหประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ประจําไตรมาส เพื่อใชในการพิจารณาคํานวณจายโบนัส
ประจําป
- มีจัดทําแผนการอบรมประจําป ของแตละฝายงาน 
แบงเปนโปรแกรมทั่วไปและตามสายวิชาชีพ

- ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง ฝกอบรม
- แผนการฝกอบรมประจําป 2561

30
37

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสืบทอดตําแหนง (succession plan) ที่
สําคัญ

Y Y 1 - มีจัดทําแผนการดําเนินงานดานบุคคลกร เพื่อรองรับ
การเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการ

- แผนการดําเนินการสรรหาผูทดแทนตําแหนงงานสําคัญ 35

5555 องคกรกําหนดใหบุคลากรมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน องคกรกําหนดใหบุคลากรมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน องคกรกําหนดใหบุคลากรมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน องคกรกําหนดใหบุคลากรมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน 
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร

100.0%100.0%100.0%100.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%

5.1 คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให
บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน และจัดใหมีการปรับปรุง
แกไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จําเปน

Y Y 1 - คณะกรรมการไดมีการติดตามผลประเมินการควบคุม
ภายในอยางสม่ําเสมอ และผูบริหารไดใหความสําคัญและ
กํากับใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งจะสังเกตไดวา มีผลลัพธในทางที่ดีขึ้นจาก
รายงานผลของผูตรวจสอบภายใน

- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วาระการ
ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน เชน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่  23 ก.พ. 61, ครั้งที่
 2/2561 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 61 เปนตน

24
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Present Present Present Present 
(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)

Functioning Functioning Functioning Functioning 
 (Y/N) (Y/N) (Y/N) (Y/N)
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5.2 คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานการสราง
แรงจูงใจ และการใหรางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม 
Code of Conduct และวัตถุประสงคในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท

Y Y 1

5.3 คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารประเมินแรงจูงใจและการใหรางวัลอยาง
ตอเนื่อง โดยเนนใหสามารถเชื่อมโยงกับความสําเร็จของหนาที่ในการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในดวย

Y Y 1

5.4 คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารไดพิจารณาไมใหมีการสรางแรงกดดันที่มาก
เกินไปในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรแตละคน

Y Y 1 - มีกําหนดงบประมาณ ตัวชี้วัด และขอบเขตหนาที่งาน
พรอมทั้งกําหนดรอบใหทบทวนเปนประจําเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสม เชน งบประมาณ ทบทวนทุกไตรมาส 
เพื่อใหเกิดแรงกดดันที่เกินควร เปนตน
- คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหฝายบริหารตองติดตาม
ใหมีการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน

- งบประมาณของป 2562
- ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ประจําป 2561 ของแตละ
ฝายงาน
- หลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการบริหาร 
ประจําป 2561
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท วาระ 
พิจารณารับทราบผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 3/61 เมื่อวันที่
 9 ส.ค. 61

14
17

38

39

- บริษัทฯ มีกําหนดดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPI) 
ของบริษัท และ แตละฝายงาน
- กําหนดใหประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ทุก
ไตรมาส เพื่อใชในการพิจารณาคํานวณจายโบนัสประจําป
- มีกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาจายโบนัส ตามผล
การประเมินปฏิบัติงาน
- มีกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาการปรับอัตราคาจาง
ประจําป
- มีกําหนดหลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการ
บริหาร ประจําปอยางชัดเจน

- ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ประจําป 2561 ของแตละ
ฝายงาน
- ตัวอยางแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 2561
- อีเมลประกาศแจงเกณฑการใหโบนัสประจําป 2561
- อีเมลประกาศแจงปรับขึ้นคาจางเงินเดือนประจําป 2561
- หลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการบริหาร 
ประจําป 2561

17

32
33
34

38
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Present Present Present Present 
(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)

Functioning Functioning Functioning Functioning 
 (Y/N) (Y/N) (Y/N) (Y/N)

ใชใชใชใช ไมใชไมใชไมใชไมใช ผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงรหัสอางอิงรหัสอางอิงรหัสอางอิงคําถามคําถามคําถามคําถาม

2222. . . . การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ((((Risk AssessmentRisk AssessmentRisk AssessmentRisk Assessment))))
6666 องคกรกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนเพียงพอ เพื่อใหสามารถระบุและองคกรกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนเพียงพอ เพื่อใหสามารถระบุและองคกรกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนเพียงพอ เพื่อใหสามารถระบุและองคกรกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนเพียงพอ เพื่อใหสามารถระบุและ

ประเมินความเสี่ยงตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรประเมินความเสี่ยงตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรประเมินความเสี่ยงตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรประเมินความเสี่ยงตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
100.0%100.0%100.0%100.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%

6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับ
ธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงไดวารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง 
ครบถวน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทไดถูกตอง มีมูลคาเหมาะสม 
และเปดเผยขอมูลครบถวน ถูกตอง

Y Y 1

6.2 บริษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปจจัยที่สําคัญ
 เชน ผูใชรายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนมของธุรกิจ

Y Y 1

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะทอนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัท
อยางแทจริง

Y Y 1

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงใหผูบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จน
เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมขององคกร

Y Y 1 - มีจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงภายในองคกร เพื่อใช
ในการสื่อสารนโยบายกับผูบริหารและพนักงานทุกคน
- คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง พรอมประชาสัมพันธใหรับทราบโดย
ทั่วกัน และยังกําหนดใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องคกร

- คูมือการบริหารความเสี่ยงภายในองคกร 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 61 วาระที่ 5.4 พิจารณาอนุมัติ แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หนา 13-14
- ไฟลตัวอยาง Presentation เพื่อรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง

40
18

41

7777 องคกรระบุและวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบตอการบรรลุองคกรระบุและวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบตอการบรรลุองคกรระบุและวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบตอการบรรลุองคกรระบุและวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงคไวอยางครอบคลุมทั่วทั้งองคกรวัตถุประสงคไวอยางครอบคลุมทั่วทั้งองคกรวัตถุประสงคไวอยางครอบคลุมทั่วทั้งองคกรวัตถุประสงคไวอยางครอบคลุมทั่วทั้งองคกร

100.0%100.0%100.0%100.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%

7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจทั้งระดับ
องคกร หนวยธุรกิจ ฝายงาน และหนาที่งานตาง ๆ

Y Y 1 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงทุก
ประเภทที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ โดยจะเปน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ, สัมภาษณ, ระบุเหตุการณ
ตางๆ รวมกับฝายบริหารแตละหนวยงาน

- คูมือการบริหารความเสี่ยงภายในองคกร 
- ไฟลตัวอยาง Presentation เพื่อรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

40
41

42

- ไมพบขอสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี ของผูสอบบัญชี
รับอนุญาต เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในทางบัญชีและ
ภาษีอากร

- งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่
 31 ธ.ค. 60
- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วาระ
พิจารณาความเห็นเกี่ยวกับงบการเงิน เชน ครั้งที่ 1/2561
 เมื่อวันที่  23 ก.พ. 61 60, ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 
พ.ค. 61 เปนตน

-

24
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Present Present Present Present 
(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)

Functioning Functioning Functioning Functioning 
 (Y/N) (Y/N) (Y/N) (Y/N)

ใชใชใชใช ไมใชไมใชไมใชไมใช ผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงรหัสอางอิงรหัสอางอิงรหัสอางอิงคําถามคําถามคําถามคําถาม

7.2 บริษัทวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอกองคกร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงดานกลยุทธ การดําเนินงาน การรายงาน
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Y Y 1 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิเคราะหปจจัยเสี่ยง
ทั้งภายใน และภายนอก โดยจะเปนการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ, สัมภาษณ, ระบุเหตุการณตางๆ
- หมายเหตุประกอบรายงานทางการเงิน ระบุถึง
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของเครื่องมือทางการเงิน

- คูมือการบริหารความเสี่ยงภายในองคกร 
- ไฟลตัวอยาง Presentation เพื่อรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

40
41

42

7.3 ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยง Y Y 1 - คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง พรอมประชาสัมพันธใหรับทราบโดย
ทั่วกัน และยังกําหนดใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องคกร

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 61 วาระที่ 5.4 พิจารณาอนุมัติ แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หนา 13-14

18

7.4 บริษัทไดประเมินความสําคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิด
เหตุการณ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

Y Y 1 - บริษัทวิเคราะหความเสี่ยงที่สําคัญ โดยวิเคราะหโอกาส
และผลกระทบ ในทุก Risk Profile แยกตามหนวยงาน
อยางชัดเจน

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้ง
ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 61 วาระที่ 5.1 - 5.3 หนา
พิจารณาแผนการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําป 2561 หนา 9 - 13

42

7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเปนการ
ยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance)  การลดความเสี่ยง (reduction)  การ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance)  หรือการรวมรับความเสี่ยง (sharing)

Y Y 1 - มีกําหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยบริษัท
เลือกการลดความเสี่ยง และจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
อยางเปนลายลักษณอักษร

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้ง
ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 61 วาระที่ 5.1 - 5.3 หนา
พิจารณาแผนการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําป 2561 หนา 9 - 13

42

8888 องคกรไดพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะองคกรไดพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะองคกรไดพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะองคกรไดพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะ
บรรลุวัตถุประสงคขององคกรบรรลุวัตถุประสงคขององคกรบรรลุวัตถุประสงคขององคกรบรรลุวัตถุประสงคขององคกร

100.0%100.0%100.0%100.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%

8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบตางๆ 
เชน การจัดทํารายงานทางการเงินเท็จ การทําใหสูญเสียทรัพยสิน การคอรรัป
ชันการที่ผูบริหารสามารถฝาฝนระบบควบคุมภายใน (management override
 of internal controls)  การเปลี่ยนแปลงขอมูลในรายงานที่สําคัญ  การไดมา
หรือใชไปซึ่งทรัพยสินโดยไมถูกตอง เปนตน

Y Y 1 - ฝายบริหารมีการประเมินโอกาสที่จะเกิดทุจริตใน
รายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- วิธีการตรวจสอบ (Audit Program) ที่รวม
กระบวนการประเมิน Fraud Risk Management ใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เชน การประเมินขั้นตอนการ
จัดซื้อ จัดจาง , การเก็บรักษาขอมูลลูกคา เปนตน

- รายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงาน
การติดตามผลการแกไขฯ ของผูตรวจสอบภายใน

-
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(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)

Functioning Functioning Functioning Functioning 
 (Y/N) (Y/N) (Y/N) (Y/N)

ใชใชใชใช ไมใชไมใชไมใชไมใช ผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงรหัสอางอิงรหัสอางอิงรหัสอางอิงคําถามคําถามคําถามคําถาม

8.2 บริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานอยางรอบคอบ โดยพิจารณาความ
เปนไปไดของเปาหมายที่กําหนดแลว  รวมทั้งไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของ
การใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานแลวดวยวา ไมมีลักษณะสงเสริมให
พนักงานกระทําไมเหมาะสม เชน ไมตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกิน
ความเปนจริงจนทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน

Y Y 1 - จัดทํางบประมาณเพื่อวางแผนควบคุมการดําเนินงาน
 พรอมทั้งเปรียบเทียบงบประมาณ กับผลการดําเนินงาน
ที่เกิดขึ้นจริง
- บริษัทฯ มีกําหนดดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน KPI 
ของแตละฝายงาน

- งบประมาณของป 2562
- ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ประจําป 2561 ของแตละ
ฝายงาน
- หลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการบริหาร 
ประจําป 2561
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท วาระ 
พิจารณารับทราบผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 3/61 เมื่อวันที่
 9 ส.ค. 61

14
17

38

39

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบถามผูบริหารเกี่ยวกับโอกาสในการ
เกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดําเนินการเพื่อปองกันหรือแกไขการทุจริต

Y Y 1 - ในการประชุมคณะกรรมการ ทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไดมีการสอบทานรายงานของผูตรวจสอบ
ภายใน และสอบถามในประเด็นที่สําคัญของธุรกิจ

- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วาระการ
ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน เชน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่  23 ก.พ. 61, ครั้งที่
 2/2561 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 61 เปนตน

24

8.4 บริษัทไดสื่อสารใหพนักงานทุกคนเขาใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่
กําหนดไว

Y Y 1 - มีประกาศประชาสัมพันธ ผานอีเมล ของบริษัท 
เกี่ยวกับระเบียบ นโยบายของบริษัท

- รูปถายอีเมลแจงประกาศตางๆ 43

9999 องคกรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอระบบองคกรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอระบบองคกรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอระบบองคกรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอระบบ
การควบคุมภายในการควบคุมภายในการควบคุมภายในการควบคุมภายใน

100.0%100.0%100.0%100.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%

9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปจจัยภายนอกองคกร ที่อาจมีผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนด
มาตรการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงนั้นอยางเพียงพอแลว 

Y Y 1

9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนด
มาตรการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงนั้นอยางเพียงพอแลว

Y Y 1

9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผูนําองคกร ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนิน
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนด
มาตรการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงนั้นอยางเพียงพอแลว

Y Y 1 - มีจัดทําแผนการดําเนินงานดานบุคคลกร เพื่อรองรับ
การเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการ

- แผนการดําเนินการสรรหาผูทดแทนตําแหนงงานสําคัญ 35

- จากการสัมภาษณผูบริหารระดับสูง ทําใหทราบวามี
การประเมินถึงปจจัยภายนอก เชน คูแขง, เศรษฐกิจ 
เปนตน โดยบริษัทบริหารความเสี่ยง และวิเคราะหปจจัย
เสี่ยงทั้งภายใน และภายนอก โดยจะเปนการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ, สัมภาษณ, ระบุเหตุการณตางๆ
- หมายเหตุประกอบรายงานทางการเงิน ระบุถึง
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของเครื่องมือทางการเงิน

- คูมือการบริหารความเสี่ยงภายในองคกร 
- ไฟลตัวอยาง Presentation เพื่อรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

40
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Present Present Present Present 
(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)

Functioning Functioning Functioning Functioning 
 (Y/N) (Y/N) (Y/N) (Y/N)

ใชใชใชใช ไมใชไมใชไมใชไมใช ผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงรหัสอางอิงรหัสอางอิงรหัสอางอิงคําถามคําถามคําถามคําถาม

3333. . . . กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมการควบคุม ((((Control ActivitiesControl ActivitiesControl ActivitiesControl Activities))))
10101010 องคกรมีมาตรการควบคุมที่ชวยลดความเสี่ยงที่จะไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกรมีมาตรการควบคุมที่ชวยลดความเสี่ยงที่จะไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกรมีมาตรการควบคุมที่ชวยลดความเสี่ยงที่จะไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกรมีมาตรการควบคุมที่ชวยลดความเสี่ยงที่จะไมบรรลุวัตถุประสงคของ

องคกร ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดองคกร ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดองคกร ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดองคกร ใหอยูในระดับที่ยอมรับได
100.0%100.0%100.0%100.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%

10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะ
ขององคกร เชน สภาพแวดลอม ความซับซอนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต
การดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ

Y Y 1 - ระเบียบการปฏิบัติงาน ของแตละระบบงานไดระบุถึง
การควบคุมภายในที่สําคัญของแตละกระบวนการไว
- ผลการประเมินระบบควบคุมภายในจากรายงานของผู
ตรวจสอบภายใน พบวามีความเสี่ยงต่ําในทุก
กระบวนการที่สําคัญ
- รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มีเปาหมายการ
บริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได

- คูมือการบริหารความเสี่ยงภายในองคกร 
- ไฟลตัวอยาง Presentation เพื่อรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดซื้อจัดจาง การคัดเลือกและ
ประเมินผูขายผูรับเหมา
- ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การบริหารโครงการและควบคุม
คุณภาพงาน 
- เอกสารสนับสนุนภายใน การจัดทําหนังสือค้ําประกันการ
จายชําระเงิน
- รายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงาน
การติดตามผลการแกไขฯ ของผูตรวจสอบภายใน

40
41
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(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)

Functioning Functioning Functioning Functioning 
 (Y/N) (Y/N) (Y/N) (Y/N)
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10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กําหนดเปนลายลักษณอักษร และครอบคลุม
กระบวนการตางๆ อยางเหมาะสม  เชน  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกําหนด
ขอบเขต  อํานาจหนาที่  และลําดับชั้นการอนุมัติของผูบริหารในแตละระดับไว
อยางชัดเจน รัดกุม เพื่อใหสามารถปองกันการทุจริตได เชน  มีการกําหนด
ขนาดวงเงินและอํานาจอนุมัติของผูบริหารแตละระดับ  ขั้นตอนในการอนุมัติ
โครงการลงทุน  ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผูขาย  การบันทึกขอมูล
รายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ  ขั้นตอนการเบิกจายวัสดุอุปกรณ หรือ การเบิกใช
เครื่องมือตางๆ เปนตน โดยไดจัดใหมีกระบวนการสําหรับกรณีตาง ๆ ดังนี้

10.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการผูบริหาร และ
ผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชนในการ
ติดตามและสอบทานการทํารายการระหวางกัน หรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ

Y Y 1 - เลขานุการบริษัท เปนผูรวบรวมขอมูลการทํารายการ
กับบุคคลที่เกี่ยวโยง

- ผังโครงสรางบริหารองคกร 25

10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทําสัญญากับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มี
ผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว เชน การทําสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม 
การค้ําประกัน บริษัทไดติดตามใหมั่นใจแลววา มีการปฏิบัติเปนไปตามเงื่อนไขที่
ตกลงกันไวตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตาม
กําหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน

Y Y 1 - พบการทําสัญญาเชาอาคารสํานักงาน กับ
บุคคลภายนอก ลงนามอนุมัติโดยผูมีอํานาจของบริษัท 
ซึ่งผลจากรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน 
พบวา จายคาเชาเปนไปตามสัญญาเชาอยางครบถวน

- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ขอ 4 ขอบเขต อํานาจ 
หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการบริษัท หนาที่ 7-11
- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ 4 ขอบเขต อํานาจ 
หนาที่ คณะกรรมการตรวจสอบ หนาที่ 5-7
- สัญญาเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน และโกดัง, สัญญาเชา
อาคารที่พักอาศัย

13

19

47
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Present Present Present Present 
(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)

Functioning Functioning Functioning Functioning 
 (Y/N) (Y/N) (Y/N) (Y/N)
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10.3 บริษัทกําหนดใหการควบคุมภายในมีความหลากหลายอยางเหมาะสม เชน การ
ควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบปองกันและ
ติดตาม

Y Y 1 - บริษัทกําหนดระบบการควบคุมภายในทั้งแบบ Manual
 และ Automated ซึ่งไมพบขอสังเกตจากรายงานผล
การตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน

- ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดซื้อจัดจาง การคัดเลือกและ
ประเมินผูขายผูรับเหมา
- ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การบริหารโครงการและควบคุม
คุณภาพงาน 
- เอกสารสนับสนุนภายใน การจัดทําหนังสือค้ําประกันการ
จายชําระเงิน
- รายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงาน
การติดตามผลการแกไขฯ ของผูตรวจสอบภายใน

44

45

46

-

10.4 บริษัทกําหนดใหมีการควบคุมภายในในทุกระดับขององคกร เชน ทั้งระดับกลุม
บริษัท หนวยธุรกิจ สายงาน ฝายงาน แผนก หรือกระบวนการ

Y Y 1

10.5 บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ออกจากกัน
โดยเด็ดขาด เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กลาวคือ (1) หนาที่อนุมัติ (2)
 หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ (3) หนาที่ในการดูแล
จัดเก็บทรัพยสิน  

Y Y 1

11111111 องคกรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปดวยระบบเทคโนโลยี เพื่อชวยองคกรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปดวยระบบเทคโนโลยี เพื่อชวยองคกรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปดวยระบบเทคโนโลยี เพื่อชวยองคกรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปดวยระบบเทคโนโลยี เพื่อชวย
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค

100.0%100.0%100.0%100.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%

11.1 บริษัทควรกําหนดความเกี่ยวของกันระหวางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
กระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ

Y Y 1 - การปฏิบัติงานที่สําคัญใชการควบคุมในระบบ
สารสนเทศเปนหลัก และมีการพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง

- รายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงาน
การติดตามผลการแกไขฯ ของผูตรวจสอบภายใน เรื่อง การ
ควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศ

-

- มีกําหนดการควบคุมภายในทุกระดับ ไมวาจะเปน
กระบวนการอนุมัติสวนลด, การบันทึกบัญชี เชน ระบบ
การจายที่ตองบันทึกตัดจายในระบบ และสงใหผูสอบทาน
ลงนาม และสงใหผูมีอํานาจลงนามอนุมัติ

- ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดซื้อจัดจาง การคัดเลือกและ
ประเมินผูขายผูรับเหมา
- ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การบริหารโครงการและควบคุม
คุณภาพงาน 
- เอกสารสนับสนุนภายใน การจัดทําหนังสือค้ําประกันการ
จายชําระเงิน
- รายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงาน
การติดตามผลการแกไขฯ ของผูตรวจสอบภายใน

44

45

46

-
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Present Present Present Present 
(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)

Functioning Functioning Functioning Functioning 
 (Y/N) (Y/N) (Y/N) (Y/N)

ใชใชใชใช ไมใชไมใชไมใชไมใช ผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงรหัสอางอิงรหัสอางอิงรหัสอางอิงคําถามคําถามคําถามคําถาม

11.2 บริษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสรางพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีใหมี
ความเหมาะสม

Y Y 1

11.3 บริษัทควรกําหนดการควบคุมดานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีใหมีความ
เหมาะสม

Y Y 1

11.4 บริษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการไดมา การพัฒนา และการบํารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสม

Y Y 1 - มีระเบียบวิธีปฏิบัติงานของฝาย IT ที่มีกําหนดใหตองมี
การปฏิบัติตามขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแกไขระบบงาน
และโปรแกรมที่เหมาะสม

12121212 องคกรจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย ซึ่งไดกําหนดสิ่งที่คาดหวังองคกรจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย ซึ่งไดกําหนดสิ่งที่คาดหวังองคกรจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย ซึ่งไดกําหนดสิ่งที่คาดหวังองคกรจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย ซึ่งไดกําหนดสิ่งที่คาดหวัง
และขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อใหนโยบายที่กําหนดไวนั้นสามารถนําไปสูการปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อใหนโยบายที่กําหนดไวนั้นสามารถนําไปสูการปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อใหนโยบายที่กําหนดไวนั้นสามารถนําไปสูการปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อใหนโยบายที่กําหนดไวนั้นสามารถนําไปสูการปฏิบัติ
ไดไดไดได

100.0%100.0%100.0%100.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%

12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมของผูถือหุนรายใหญ 
กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ตองผานขั้นตอนการ
อนุมัติที่กําหนด เชน ขอบังคับของบริษัท เกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เกณฑของสํานักงาน ฯลฯ เพื่อปองกันการหาโอกาสหรือนํา
ผลประโยชนของบริษัทไปใชสวนตัว

Y Y 1 - มีกําหนดอํานาจ หนาที่ ของคณะกรรมการบริษัท และ
กําหนดระเบียบอํานาจอนุมัติของผูบริหาร และการสอบ
ทานรายการระหวางกันของผูมีสวนไดเสียที่สําคัญ

- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ขอ 4 ขอบเขต อํานาจ 
หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการบริษัท หนาที่ 7-11
- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ 4 ขอบเขต อํานาจ 
หนาที่ คณะกรรมการตรวจสอบ หนาที่ 5-7
- อํานาจอนุมัติดานทรัพยากรบุคคลและโครงสรางอํานาจ
อนุมัติของบริษัท

13

19

28

- มีการกําหนดความเหมาะสมในโครงสรางพื้นฐานใน 8
เรื่องที่สําคัญ ดังนี้ เครื่องแมขาย(Server) เครืองลูกขาย
 (Client) ระบบการสํารองและกูคืนขอมูล มาตรฐานหอง
 Data Center การออกแบบระบบเครือขายและการจัด
วางอุปกรณเครือขาย การประสานผูติดตอภายนอกตอ
ระบบที่ดูแล ความรูความเขาใจของผูมีสวนเกี่ยวของใน
ระบบสารสนเทศ และระบบรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูล รวมถึงการควบคุมการใชบริการดานงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศจากผูใหบริการรายอื่น

- นโยบายความมั่งคงปลอดภัย ระบบสารสนเทศ
- นโยบายการกํากับดูแล ปองกันการใชขอมูลภายในของ
บริษัทฯ

48
49
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Present Present Present Present 
(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)

Functioning Functioning Functioning Functioning 
 (Y/N) (Y/N) (Y/N) (Y/N)

ใชใชใชใช ไมใชไมใชไมใชไมใช ผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงรหัสอางอิงรหัสอางอิงรหัสอางอิงคําถามคําถามคําถามคําถาม

12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสีย
ในธุรกรรมนั้น

Y Y 1 - มีกําหนดอํานาจ หนาที่ ของคณะกรรมการบริษัท และ
กําหนดระเบียบอํานาจอนุมัติของผูบริหาร

- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ขอ 4 ขอบเขต อํานาจ 
หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการบริษัท หนาที่ 7-11
- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ 4 ขอบเขต อํานาจ 
หนาที่ คณะกรรมการตรวจสอบ หนาที่ 5-7
- อํานาจอนุมัติดานทรัพยากรบุคคลและโครงสรางอํานาจ
อนุมัติของบริษัท

13

19

28

12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ
บริษัทเปนสําคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับ
บุคคลภายนอก (at arms’ length basis)

Y Y 1 - มีกําหนดนโยบายการทํารายการระหวางกัน - มาตรการการทําธุรกรรมบุคคลเกี่ยวโยง
- นโยบายการทํารายการระหวาง

50
51

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม 
รวมทั้งกําหนดแนวทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหารใน
บริษัทยอยหรือรวมนั้น ถือปฏิบัติ  (หากบริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือ
บริษัทรวมไมตองตอบขอนี้)

Y Y 1 - มีกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ซึ่ง
ครอบคลุมถึงบริษัทในเครือ

- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ขอ 4 ขอบเขต อํานาจ 
หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการบริษัท หนาที่ 7-11
- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ 4 ขอบเขต อํานาจ 
หนาที่ คณะกรรมการตรวจสอบ หนาที่ 5-7
- หนังสือรับรองบริษัท อีทีอี เมเนจเมนท จํากัด
- บอจ.5 บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท จํากัด
'- หนังสือรับรองบริษัท อีทีจี เอนเนอรจี จํากัด
- บอจ.5 บริษัท อีทีจี เอนเนอรจี จํากัด
- หนังสือรับรองบริษัท โกลว เทรดดิ้ง จํากัด
- บอจ.5 บริษัท โกลว เทรดดิ้ง จํากัด
- หนังสือรับรองบริษัท ซีน 168 จํากัด
- บอจ.5 บริษัท ซีน 168 จํากัด

13

19

52
53
54
55
56
57
58
59
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Present Present Present Present 
(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)

Functioning Functioning Functioning Functioning 
 (Y/N) (Y/N) (Y/N) (Y/N)

ใชใชใชใช ไมใชไมใชไมใชไมใช ผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงรหัสอางอิงรหัสอางอิงรหัสอางอิงคําถามคําถามคําถามคําถาม

12.5 บริษัทกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไป
ปฏิบัติโดยผูบริหารและพนักงาน

Y Y 1 - มีกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบหลักในใบกําหนด
หนางาน และมีกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
เปรียบเทียบงบประมาณกับยอดที่ใชจริง อีกทั้งมีกําหนด
ระเบียบอํานาจอนุมัติใชในการควบคุมการทํางาน

- งบประมาณของป 2562
- ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ประจําป 2561 ของแตละ
ฝายงาน
- ตัวอยางเอกสารใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description)
 ตามตําแหนงงาน
- อํานาจอนุมัติดานทรัพยากรบุคคลและโครงสรางอํานาจ
อนุมัติของบริษัท
- หลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการบริหาร 
ประจําป 2561
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท วาระ 
พิจารณารับทราบผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 3/61 เมื่อวันที่
 9 ส.ค. 61

14
17

27

28

38

39

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทไดรับการนําไปใชในเวลาที่เหมาะสม 
โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไข
ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

Y Y 1

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติใหมีความเหมาะสมอยูเสมอ Y Y 1

- คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหฝายบริหารตองติดตาม
ใหมีการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน ซึ่งระบุอยูใน 
"คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- มีกําหนดงบประมาณ ตัวชี้วัด และขอบเขตหนาที่งาน
พรอมทั้งกําหนดรอบใหทบทวนเปนประจําเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสม เชน งบประมาณ ทบทวนปรับปรุงทุก
ไตรมาส เพื่อใหเกิดแรงกดดันที่เกินควร เปนตน
- พบการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติงานเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง

- นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 บทบาทของ
ผูมีสวนไดเสีย หนา 13 - 14
- งบประมาณของป 2562
- ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ประจําป 2561 ของแตละ
ฝายงาน
- ตัวอยางเอกสารใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description)
 ตามตําแหนงงาน
- หลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการบริหาร 
ประจําป 2561
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท วาระ 
พิจารณารับทราบผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 3/61 เมื่อวันที่
 9 ส.ค. 61

01

14
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38
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Present Present Present Present 
(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)

Functioning Functioning Functioning Functioning 
 (Y/N) (Y/N) (Y/N) (Y/N)

ใชใชใชใช ไมใชไมใชไมใชไมใช ผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงรหัสอางอิงรหัสอางอิงรหัสอางอิงคําถามคําถามคําถามคําถาม

4444. . . . ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล ((((Information Information Information Information & & & & CommunicationCommunicationCommunicationCommunication))))
13131313 องคกรจัดทําและใชขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหการองคกรจัดทําและใชขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหการองคกรจัดทําและใชขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหการองคกรจัดทําและใชขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหการ

ควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดตามที่กําหนดไวควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดตามที่กําหนดไวควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดตามที่กําหนดไวควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดตามที่กําหนดไว
100.0%100.0%100.0%100.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%

13.1 บริษัทกําหนดขอมูลที่ตองการใชในการดําเนินงาน ทั้งขอมูลจากภายในและ
ภายนอกองคกร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวของตองาน

Y Y 1

13.2 บริษัทพิจารณาทั้งตนทุนและประโยชนที่จะไดรับ รวมถึงปริมาณและความ
ถูกตองของขอมูล

Y Y 1

13.3 บริษัทดําเนินการเพื่อใหคณะกรรมการมีขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอสําหรับใช
ประกอบการตัดสินใจ ตัวอยางขอมูลที่สําคัญ เชน รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ
ใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ

Y Y 1 - เลขานุการบริษัทจัดสงเอกสาร/ขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจกอนนัดหมายประชุมอนุมัติ/รับทราบ ตาม
รายการสิ่งที่สงมาดวย ในหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการ

- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท

60
61

13.4 บริษัทดําเนินการเพื่อใหกรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปนและเพียงพอตอการพิจารณากอนการ
ประชุมลวงหนาอยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด

Y Y 1 - พบการนัดหมายประชุมโดยวางแผนเตรียมการ
ลวงหนา และจัดทําขอมูลประกอบเพื่อเสนอ
คณะกรรมการในการประชุม

- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท

60
61

13.5 บริษัทดําเนินการเพื่อใหรายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร
 เพื่อใหสามารถตรวจสอบยอนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่
ของกรรมการแตละราย เชน การบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือ
ขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็น
ดวยกับเรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน

Y Y 1 - พบการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ โดย
บันทึกขอมูลการประชุม ความเห็น และขอสรุปในการ
ประชุม พรอมไดรับการลงนามจากผูมีอํานาจครบถวน

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท เชน ครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 61
- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เชน ครั้งที่ 
1/2560 เมื่อวันที่  23 ก.พ. 61, ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่
 10 พ.ค. 61 เปนตน

16

18

- บริษัทมีการสํารองขอมูล (Back up) เปนประจํา และ
มีการทดสอบกูคืนขอมูลที่เก็บสํารองไว ซึ่งถูกพิจารณา
และกําหนดไวในนโยบายทางดาน IT

- นโยบายความมั่นคงปลอดภัย ระบบสารสนเทศ
- นโยบายการกํากับดูแล ปองกันการใชขอมูลภายในของ
บริษัทฯ
- รายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงาน
การติดตามผลการแกไขฯ ของผูตรวจสอบภายใน เรื่อง การ
ควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศ

48
49

-
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(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)

Functioning Functioning Functioning Functioning 
 (Y/N) (Y/N) (Y/N) (Y/N)

ใชใชใชใช ไมใชไมใชไมใชไมใช ผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงรหัสอางอิงรหัสอางอิงรหัสอางอิงคําถามคําถามคําถามคําถาม

13.6 บริษัทมีการดําเนินการดังตอไปนี้

13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไวอยางครบถวนเปนหมวดหมู Y Y 1 - จากการสอบทานโดยผูตรวจสอบภายใน พบวา 
เอกสารสําคัญทางธุรกิจไดรับการจัดเก็บอยางครบถวน

- รายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ของผูตรวจสอบ
ภายใน (ในจุดควบคุมที่เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร)

-

13.6.2 กรณีที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีหรือผูตรวจสอบภายในวามีขอบกพรอง
ในการควบคุมภายใน บริษัทไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว

Y Y 1 - ไมพบขอสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี ของผูสอบบัญชี
รับอนุญาต เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในทางบัญชีและ
ภาษีอากร
- จากรายงานประเมินความเสี่ยงจากระบบควบคุม
ภายใน ที่ระบุวาตองปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ฝาย
บริหารตอบสนองตอขอเสนอแนะและกําหนดกรอบ
กําหนดระยะเวลาแกไขอยางชัดเจน ซึ่งจะสังเกตไดวา มี
ผลลัพธในทางที่ดีขึ้นจากรายงานผลของผูตรวจสอบ
ภายในที่ไมพบประเด็นอยางเปนสาระสําคัญ

- งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่
 31 ธ.ค. 60
- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วาระ
พิจารณาความเห็นเกี่ยวกับงบการเงิน เชน ครั้งที่ 1/2561
 เมื่อวันที่  23 ก.พ. 61 60, ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 
พ.ค. 61 เปนตน
- รายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงาน
การติดตามผลการแกไขฯ ของผูตรวจสอบภายใน

-

24

-
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(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)

Functioning Functioning Functioning Functioning 
 (Y/N) (Y/N) (Y/N) (Y/N)

ใชใชใชใช ไมใชไมใชไมใชไมใช ผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงรหัสอางอิงรหัสอางอิงรหัสอางอิงคําถามคําถามคําถามคําถาม

14141414 องคกรสื่อสารขอมูลองคกรสื่อสารขอมูลองคกรสื่อสารขอมูลองคกรสื่อสารขอมูลภายในองคกรภายในองคกรภายในองคกรภายในองคกร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบ
ตอการควบคุมภายในที่จําเปนตอการสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถตอการควบคุมภายในที่จําเปนตอการสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถตอการควบคุมภายในที่จําเปนตอการสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถตอการควบคุมภายในที่จําเปนตอการสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถ
ดําเนินไปไดตามที่วางไวดําเนินไปไดตามที่วางไวดําเนินไปไดตามที่วางไวดําเนินไปไดตามที่วางไว

100.0%100.0%100.0%100.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%

14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารขอมูลภายในอยางมีประสิทธิภาพ และมีชองทางการ
สื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน

Y Y 1 - บริษัทกําหนดชองทางการสื่อสารขอมูลระหวาง
พนักงานกับผูบริหาร ทั้งการประชาสัมพันธผานอีเมล 
การประชุม โดยมีเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องคกร เพื่อใหพนักงานในทุกระดับชั้น เขาใจถึงความ
เสี่ยงในกระบวนการทํางาน อีกทั้ง ยังมีชองทางการ
สื่อสารพิเศษ สําหรับสื่อสารขอมูลที่เกี่ยวของกับการทุจริต
 ที่รายงานตรงตอผูบริหาร

- รูปถายอีเมลแจงประกาศตางๆ
- นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น

43
04

14.2 บริษัทมีการรายงานขอมูลที่สําคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ และ
ทําใหคณะกรรมการบริษัทสามารถเขาถึงแหลงสารสนเทศที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการตาง ๆ ตามที่ตองการ เชน การกําหนดบุคคลที่
เปนศูนยติดตอเพื่อใหสามารถติดตอขอขอมูลอื่นนอกจากที่ไดรับจากผูบริหาร 
รวมทั้งการติดตอสอบถามขอมูลจากผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายในการจัดประชุม
ระหวางคณะกรรมการและผูบริหารตามที่คณะกรรมการรองขอ การจัดกิจกรรม
พบปะหารือระหวางคณะกรรมการและผูบริหารนอกเหนือจากการประชุม
คณะกรรมการ เปนตน

Y Y 1 - บริษัทกําหนดใหเลขานุการบริษัท เปนผูรวบรวมขอมูล
 รวมทั้งประสานงานกับบุคคลภายนอก

- ผังโครงสรางองคกร
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 
เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 58 วาระที่ 4.12 พิจารณาอนุมัติการ
แตงตั้งเลขานุการบริษัท และกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบของเลขานุการ

25
62

14.3 บริษัทจัดใหมีชองทางการสื่อสารพิเศษหรือชองทางลับเพื่อใหบุคคลตาง ๆ 
ภายในบริษัทสามารถแจงขอมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉอฉลหรือทุจริตภายใน
บริษัท (whistle-blower hotline) ไดอยางปลอดภัย

Y Y 1 - บริษัทกําหนดชองทางการสื่อสารขอมูลพิเศษระหวาง
พนักงานและผูบริหาร เชน ชองทางการสื่อสารสําหรับ
แจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณหรือการกระทําผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่
อาจสอถึงการทุจริต หรือขอบกพรองของระบบควบคุม
ภายใน

- รูปถายอีเมลแจงประกาศตางๆ
- นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น

43
04
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(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)

Functioning Functioning Functioning Functioning 
 (Y/N) (Y/N) (Y/N) (Y/N)

ใชใชใชใช ไมใชไมใชไมใชไมใช ผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงรหัสอางอิงรหัสอางอิงรหัสอางอิงคําถามคําถามคําถามคําถาม

15151515 องคกรไดสื่อสารกับองคกรไดสื่อสารกับองคกรไดสื่อสารกับองคกรไดสื่อสารกับหนวยงานภายนอกหนวยงานภายนอกหนวยงานภายนอกหนวยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอ เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอ เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอ เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอ
การควบคุมภายในการควบคุมภายในการควบคุมภายในการควบคุมภายใน

100.0%100.0%100.0%100.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%

15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารขอมูลกับผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุม
ภายใน เชน จัดใหมีเจาหนาที่หรือหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ  ศูนยรับเรื่อง
รองเรียน เปนตน

Y Y 1 - ปจจุบันบริษัทมีกระบวนการสื่อสารลูกคาทางชองทาง
Website, E-Mail  และในสวนของพนักงานบริษัท, คู
คา อยางครบถวน

- นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 04

15.2 บริษัทจัดใหมีชองทางการสื่อสารพิเศษหรือชองทางลับเพื่อใหผูมีสวนไดเสีย
ภายนอกองคกรสามารถแจงขอมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉอฉลหรือทุจริต 
(whistle-blower hotline) แกบริษัทไดอยางปลอดภัย

Y Y 1 - บริษัทกําหนดชองทางการสื่อสารขอมูลระหวาง
พนักงานและผูบริหาร เชน ชองทางการสื่อสารสําหรับ
รองทุกข หรือกรณีทุจริต

- นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 04

5555. . . . กิจกรรมการติดตาม กิจกรรมการติดตาม กิจกรรมการติดตาม กิจกรรมการติดตาม ((((Monitoring ActivitiesMonitoring ActivitiesMonitoring ActivitiesMonitoring Activities))))
16161616 องคกรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจไดวาการควบคุมองคกรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจไดวาการควบคุมองคกรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจไดวาการควบคุมองคกรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจไดวาการควบคุม

ภายในยังดําเนินไปอยางครบถวน เหมาะสมภายในยังดําเนินไปอยางครบถวน เหมาะสมภายในยังดําเนินไปอยางครบถวน เหมาะสมภายในยังดําเนินไปอยางครบถวน เหมาะสม
100.0%100.0%100.0%100.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%

16.1 บริษัทจัดใหมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและขอกําหนด
หามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน เชน กําหนดใหแตละสวนงานติดตามการปฏิบัติ  และรายงาน
ผูบังคับบัญชา หรือมอบหมายใหหนวยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ 
และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ เปนตน

Y Y 1 - วิธีการตรวจสอบ (Audit Program) ที่รวม
กระบวนการประเมิน Fraud Risk Management ใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เชน การประเมินขั้นตอนการ
จัดซื้อ จัดจาง , การเก็บรักษาขอมูลลูกคา เปนตน
- พบในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี

- รายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงาน
การติดตามผลการแกไขฯ ของผูตรวจสอบภายใน
- นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 บทบาทของ
ผูมีสวนไดเสีย หนา 13 - 14
- คูมือจริยธรรม หมวดที่ 3 นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ หนา 16 - 18

-

01

02

16.2 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวโดย
การประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูตรวจสอบภายใน

Y Y 1 - มีการตรวจสอบบัญชีโดยผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในโดยผูตรวจสอบ
ภายในจากหนวยงานภายนอก 
- มีกําหนดนโยบายการประเมินตนเองโดยคณะกรรมการ
, ผูบริหาร ทุก 1 ป

- นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 5 ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ขอ 5.5 การประเมินผล
การปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ หนา 30
- แบบฟอรม แบบประเมินตนเองของผลคณะกรรมการ 
- รายงานสรุปการประเมินผลคณะกรรมการรายคณะ 
ประจําป 2561
- หนังสือสัญญาจัดจางผูสอบบัญชีภายนอก
- หนังสือสัญญาจัดจางผูตรวจสอบภายใน

01

08
09

10
11
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Present Present Present Present 
(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)

Functioning Functioning Functioning Functioning 
 (Y/N) (Y/N) (Y/N) (Y/N)
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16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
บริษัท

Y Y 1 - ผูสอบบัญชีเขาสอบทานระบบควบคุมภายในทางบัญชี
และภาษีอากร
- บริษัทจัดจางหนวยงานตรวจสอบภายในจากภายนอก
ทําหนาที่ประเมินและตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน

- หนังสือสัญญาจัดจางผูสอบบัญชีภายนอก
- หนังสือสัญญาจัดจางผูตรวจสอบภายใน
- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วาระ
พิจารณาความเห็นเกี่ยวกับงบการเงิน เชน ครั้งที่ 1/2561
 เมื่อวันที่  23 ก.พ. 61 60, ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 
พ.ค. 61 เปนตน

10
11
24

16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูที่มีความรูและ
ความสามารถ

Y Y 1 - มีการจัดจางหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยไดรับ
พิจารณาแตงตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- ผูตรวจสอบภายใน เขาปฏิบัติงานประเมินระบบ
ควบคุมภายในและตรวจสอบใหความเชื่อมั่นตอระบบ
ควบคุมภายใน ตามแผนการปฏิบัติงานเปนรายไตรมาส
- ผูสอบบัญชีเขาสอบทานระบบควบคุมภายใน พรอม
รายงานขอสังเกตจากการสอบทานระบบควบคุมภายใน

- หนังสือสัญญาจัดจางผูตรวจสอบภายใน
- รายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงาน
การติดตามผลการแกไขฯ ของผูตรวจสอบภายใน
- งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่
 31 ธ.ค. 61
- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วาระ
พิจารณาความเห็นเกี่ยวกับงบการเงิน เชน ครั้งที่ 1/2561
 เมื่อวันที่  23 ก.พ. 61 60, ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 
พ.ค. 61 เปนตน

11
-

-
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16.5 บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหขึ้นตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ

Y Y 1 - มีกําหนดโครงสรางองคกรใหหนวยงานตรวจสอบ
ภายในรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ

- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วาระ
พิจารณาความเห็นเกี่ยวกับงบการเงิน เชน ครั้งที่ 1/2561
 เมื่อวันที่  23 ก.พ. 61 60, ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 
พ.ค. 61 เปนตน

24
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Present Present Present Present 
(Y/N)(Y/N)(Y/N)(Y/N)

Functioning Functioning Functioning Functioning 
 (Y/N) (Y/N) (Y/N) (Y/N)

ใชใชใชใช ไมใชไมใชไมใชไมใช ผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงรหัสอางอิงรหัสอางอิงรหัสอางอิงคําถามคําถามคําถามคําถาม

16.6 บริษัทสงเสริมใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานสากลการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

Y Y 1 - บริษัทคัดเลือกผูตรวจสอบภายในโดยการวาจางบริษัท
จากภายนอกที่ปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

- คุณสมบัติของทีมงานในหนวยงานตรวจสอบภายใน ตาม
หนังสือสัญญาจัดจางผูตรวจสอบภายใน

11

17171717 องคกรประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอองคกรประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอองคกรประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอองคกรประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอ
บุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความ
เหมาะสมเหมาะสมเหมาะสมเหมาะสม

100.0%100.0%100.0%100.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%

17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายใน และดําเนินการ
เพื่อติดตามแกไขอยางทันทวงที หากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นแตกตางจาก
เปาหมายที่กําหนดไวอยางมีนัยสําคัญ

Y Y 1 - บริษัททบทวนนโยบาย จากการใชเครื่องมือทางฝาย
บริหาร เพื่อจัดการความเสี่ยง โดยเปรียบเทียบจากผล
การประเมินในรายงานของผูตรวจสอบภายใน ที่แสดงให
เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายเรื่อง

- รายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงาน
การติดตามผลการแกไขฯ ของผูตรวจสอบภายใน

-

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้

17.2.1 ฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด
เหตุการณหรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริตอยางรายแรง มีการปฏิบัติที่ฝาฝน
กฎหมาย  หรือมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะ
การเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ

Y Y 1 - บริษัทจัดทําคูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
 ซึ่งมีกําหนดหนาที่ใหผูบริหารตองรายงานกรณีทุจริต
และคอรรัปชั่นตอคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
คณะกรรมการบริษัท

- นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 04

17.2.2 รายงานขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ พรอมแนวทางการแกไขปญหา 
(แมวาจะไดเริ่มดําเนินการจัดการแลว) ตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร

Y Y 1

17.2.3 รายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญตอ
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ

Y Y 1

ผูประเมิน: บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร จํากัด

- ผูตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เปนประจําทุกไตรมาส และ
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในที่สําคัญตอคณะกรรมการบริษัท

- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วาระ
พิจารณาความเห็นเกี่ยวกับงบการเงิน เชน ครั้งที่ 1/2561
 เมื่อวันที่  23 ก.พ. 61 60, ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 
พ.ค. 61 เปนตน
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