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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจส่วนที่ 1 

การประกอบธรุกิจ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

 ปัจจุบัน บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ETE”) และบริษัทย่อย  (“กลุ่ม
บริษัท”) ประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์, รวมถึง
ธุรกิจจัดหาและจัดจ าหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลัก 
ได้แก่ 
 กลุ่มที่ 1  ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (Management Service หรือ “MS”) ประกอบด้วย งานบริหารจัดการบุคลากร 
(Manpower  Management หรือ “MM”) งานบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (Business Process Outsourcing หรอื“BPO”)  
        กลุ่มที่ 2 ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (Engineering Service หรือ “EN”) ประกอบด้วย งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
(Electrical Power Engineering System หรือ “EE”) และ งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม (Telecommunication   
Engineering System หรือ “TL”) 
       กลุ่มท่ี 3  ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy หรือ “SE”) 
       กลุ่มท่ี 4  ธุรกิจจัดหาและจัดจ าหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย (Trading หรือ “TD”) 
  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 280.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน  560,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท โดยเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2560 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร 
 
วิสัยทัศน์ 

“มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า พร้อมขับเคลื่อนการด าเนิน
ธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยื่น” 
 
พันธกิจ  

1. ยั่งยืนต่อธุรกิจ : สร้างสรรค์นวัตกรรม การบริการในกลุ่มธุรกิจหลัก ตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความคุ้มค่าสูงสุด
ให้กับลูกค้า 

2. ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนร่วม : ด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้น, ลูกค้า, พนักงาน,     
คู่ค้า, พันธมิตรธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น 

3. ยั่งยืนต่อการเรียนรู้และการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพและกระบวนการท างานด้วยนวัตกรรมที่แตกต่าง เพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง และสร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 

4. ยั่งยืนด้วยหลักธรรมมาภิบาล  : ด าเนินธุรกิจให้ยั่งยืน ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
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ค่านิยมองค์กร (Core Value) 
  บริษัทฯ มีการสร้างรากฐานขององค์กรด้วยค่านิยมองค์กร ซึ่งท าให้กลุ่มบริษัทมีความโดดเด่น และแตกต่างจากผู้อื่น โดย
กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจภายใต้การให้ความส าคัญต่อการท างานเป็นทีม เพื่อความส าเร็จในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพร่วมกัน 
รวมถึงตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้หลักจรรยาบรรณ กฏหมาย การสนับสนุนสิทธิมนุษยชนสากล และการอนุรักษ์
ปกป้องสิ่งแวดล้อม อันจะน าประโยชน์มาสู่ชุมชน ภายใต้ชื่อ “EASTERN” 
   E (Ethical)  - มีคุณธรรม จริยธรรม 
   A (Accomplishment)  - บรรลุผลส าเร็จร่วมกัน 
   S (Social Responsibility) - ดูแลรับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
   T (Teamwork)  - การท างานเป็นทีม 
   E (Energetic)  - ความกระตือรือร้นในการท างาน 
   R (Respect)  - เคารพสิทธิมนุษยชน 
   N (Neutral)  - มีความเป็นกลางและความเสมอภาค  
 
ประวัติความเป็นมาที่ส าคัญของกลุ่มบริษัท    

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ETE”) ก่อตั้งโดยนายไรวินท์ เลขวรนันท์ ในปี 
2540 ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยทุนจดทะเบียน 2.00 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า 
(Electrical Power Engineering System หรือ “EE”) ซึ่งได้แก่การให้ค าปรึกษา ส ารวจออกแบบ พร้อมจัดหาอุปกรณ์ และติดตั้ง
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า โดยเริ่มต้นจากการรับงานติดตั้งระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงที่ระดับแรงดัน 22kV และ 33kV ให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ และติดตั้งระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ตลอดจนระบบหม้อแปลงไฟฟ้าให้กลุ่ม
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและโรงแรมในพื้นที่ภาคใต้ จากนั้นในปี 2543 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจสู่ธุรกิจงานวิศวกรรมระบบ
โทรคมนาคม (Telecommunication Engineering System หรือ “TL”) โดยเริ่มต้นจากการให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าส าหรับ
หม้อแปลงของเสาส่งสัญญาณให้กับกลุ่มบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (“AIS”) และกลุ่มบริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ (“TA Orange”) 
ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น (“TRUE”) และในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทฯ ก็ได้เริ่มรับงานติดตั้งเสาส่ง
สัญญาณโทรคมนาคมด้วย  ต่อมาในปี 2547 บริษัทฯ ได้เข้าสู่ธุรกิจบริหารจัดการบุคลากร (Manpower Management หรือ 
“MM”) โดยเริ่มต้นจากการให้บริการจัดหาบุคลากรในต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า ท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยช่างควบคุมงานของ
ช่างควบคุมงานประจ าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเป็นอย่างดี  

ในปี 2550 บริษัทฯ ได้ขยายการด าเนินงานในธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร โดยผู้บริหารของบริษัทฯ ได้จด
ทะเบียนก่อตั้งบริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากัด (“ETEM”) เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากรซึ่งมี
แนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ไทย สปีดี้ คาร์ จ ากัด (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทย สปีดี้ 
เมเนจเมนท์ จ ากัด (“TSDM”) และบริษัท ซีน 168 จ ากัด (“SYN”)) ตามล าดับ เพื่อด าเนินธุรกิจบริการบริหารจัดการรถเช่าพร้อม
พนักงานขับรถ ด้วยทุนจดทะเบียนบริษัทละ 1.00 ล้านบาท นอกจากนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ยังได้ก่อตั้งบริษัท อี.ที.อี. แฟคเตอรี่ 
จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท เพื่อน าเข้าและจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการปรับโครงสร้างกลุ่ม
บริษัท ปัจจุบัน บริษัท อี.ที.อี. แฟคเตอรี่ จ ากัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จ ากัด และเปลี่ยนวัตถุประสงค์การ
ประกอบธุรกิจหลักเป็นด าเนินธุรกิจบริหารการลงทุนและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 34.82 ของทุนจดทะเบียน
ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์  
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ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ได้เริ่มประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (Business Process Outsourcing 
หรือ “BPO”) โดยเริ่มจากงานอ่านมาตรประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนจดหน่วยไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปี 2551 ต่อมาในปี 2552 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ตามนโยบายของผู้บริหารที่มี
เป้าหมายจะน าบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า และสร้างความ
ภาคภูมิใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และในปี 2552 นี้ บริษัทฯ ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้างส าหรับงาน
ปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรับงานติดตั้งและปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นับว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาเทคนิค และการให้บริการด้านการติดตั้งระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเป็นต้นมา 

 ต่อมาในปี 2553 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ท างานปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน และจากการพัฒนา
ศักยภาพในการให้บริการติดตั้งระบบจ าหน่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถให้บริการติดตั้งระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงสูงที่ระดับแรงดัน 115kV ได้ในปี 2555  

นับตั้งแต่ก่อตั้งเป็นต้นมา บริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจทั้งในส่วนของธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร (MM) และ
บริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) รวมทั้งธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (EE) และวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม
(TL) อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตดังกล่าว ในปี 2558 บริษัทฯ จึงได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม
บริษัท โดยรวม ETEM และ SYN เข้าเป็นบริษัทย่อย และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็น 180.00 ล้านบาท  เพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยมีบริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จ ากัด (เดิมชื่อบริษัท อี.ที.อี. แฟคเตอรี่ จ ากัด) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษั ทฯ 
ในสัดส่วนร้อยละ 34.82 ของทุนจดทะเบียนก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์  

นอกจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการของธุรกิจเดิมให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว 
กลุ่มบริษัทยังได้มีการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความเติบโตและความมั่นคงให้กับกลุ่ม
บริษัท ดังนั้น ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ และ ETEM จึงก้าวเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเข้า
ร่วมการคัดเลือกโดยวิธีจับฉลากเพื่อขอเป็นผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส าหรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน และได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็น
ผู้สนับสนุนในโครงการดังกล่าว ด้วยก าลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 16.47 เมกะวัตต์ ซึ่งมีก าหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 
(Scheduled Commercial Operation Date : SCOD) ภายในสิ้นปี 2559 ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทฯ มีการลดทุนจดทะเบียน
จ านวน 40.00 ล้านบาท เป็น 140.00 ล้านบาท เพื่อตัดหุ้นเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้จ าหน่ายออกจากทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และ
ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 140.00 ล้านบาท เป็น 280.00 ล้านบาท โดยมีทุนช าระแล้วเท่ากับ 210.00 ล้านบาท เพื่อ
รองรับธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก 
(IPO) ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

ต่อมาในปี 2560 บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ( IPO) ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 
(MAI) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 หุ้นสามัญจ านวน 560,000,000 หุ้น  ด้วยทุนจดทะเบียน 280.00 ล้านบาท โดยมีทุนช าระ
แล้วเท่ากับ 280.00 ล้านบาท  

รวมทั้งเริ่มจดทะเบียนก่อตั้ง 2 บริษัท คือ บริษัท อีทีจี เอนเนอร์จี จ ากัด เพื่อรองรับในการขยายงานโครงการก่อสร้าง
โรงงานไฟฟ้าผลิตจากพลังงาน เซลล์แสงอาทิตย์ และการประกอบกิจการในธุรกิจด้านพลังงานอื่นๆ ด้วยทุนจดทะเบียน 50.00 ล้าน
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (ทุนช าระแล้ว 12,500,000 บาท) และบริษัท โกลว์  
เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด เพื่อประกอบกิจการจัดหาและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ด้วยทุนจดทะเบียน 
40.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ( ทนุช าระแล้ว 10,000,000 บาท ) 
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 

ปี  เหตุการณ์ที่ส าคัญ 
ปี 2540 : เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 2.00 ล้าน

บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท โดยนายไรวินท์ 
เลขวรนันท์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 60.00 เพื่อด าเนินธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
ระบบไฟฟ้า 

ปี 2542 : บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 3.00 ล้านบาท เป็น 5.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น      
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

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

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

ปี 2547 : บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร โดยเริ่มให้บริการบริหารจัดการบุคลากร
เพื่อปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) 

ปี 2548 : บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 3.00 ล้านบาท เป็น 10.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

ปี 2549 : - บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 20.00 ล้านบาท เป็น 30.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

  - บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 5.00 ล้านบาท เป็น 35.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 350,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

ปี 2550 : - บริษัทฯ ได้ขยายบริการไปยังธุรกิจบริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ โดยเริ่มเข้าสู่ธุรกิจให้บริการใน
กลุ่มงานจดหน่วยไฟฟ้าและงานอ่านมาตรประปา 

  - เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ไทย สปีดี้ คาร์ จ ากัด (“TSDC”) เมื่อวันที่ 19  มิถุนายน 2550 ด้วยทุน  
จดทะเบียนเริ่มต้น 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 
บาท เพื่อด าเนินธุรกิจบริการบริหารจัดการรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ 

  - เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากัด (“ETEM”) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2550 ด้วยทุน 
จดทะเบียนเริ่มต้น 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 
บาท เพื่อด าเนินธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร 

ปี 2551 : - บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 10.00 ล้านบาท เป็น 45.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 450,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

  - บริษัทฯ ได้ตั้งส านักงานสาขากรุงเทพมหานครที่เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับ
การขยายงานในกลุ่มธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากรและระบบงานธุรกิจ 
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ปี  เหตุการณ์ที่ส าคัญ 
  - บริษัทฯ เริ่มให้บริการงานอ่านมาตรประปาของการประปาส่วนภูมิภาค และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น

ตัวแทนงานจดหน่วยไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
ปี 2552 : - บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และ

เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) 
  - บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 56.00 ล้านบาท เป็น 101.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,010,000 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 
  - บริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อรับงานปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้า

ให้กับหน่วยงานที่ว่าจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ปี 2553 : บริษัทฯ ได้ขยายการบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าใต้ดิน โดยได้รับงานโครงการปรับปรุงระบบจ าหน่าย    

ไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณถนนหน้าเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ปี 2554 : บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ISO9001 : 2008 โดย SGS (Thailand) และ SGS (International) ด้านระบบ

บริหารจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคม รวมถึง
บริการบริหารจัดการบุคลากรและระบบงานธุรกิจ 

ปี 2555 : บริษัทฯ ได้ขยายงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า โดยเริ่มให้บริการติดตั้งระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 115kv 

ปี 2556 : - บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 30.00 ล้านบาท เป็น 131.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,310,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ  

  - ETEM เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 9.00 ล้านบาท เป็น 10.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

ปี 2557 : - ETEM เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 12.00 ล้านบาท เป็น 22.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 220,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

  - TSDC เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 5.00 ล้านบาท เป็น 6.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60,000 หุ้น    
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

ปี 2558 : - บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนจ านวน 7.00 ล้านบาท เป็น 124.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
1,240,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อตัดหุ้นเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้จ าหน่ายออกจากทุน 
จดทะเบียนของบริษัทฯ 

  - บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 11.00 ล้านบาท เป็น 135.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,350,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

  - บริษัท ไทย สปีดี้คาร์ จ ากัด (“TSDC”) ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท         
ไทย สปีดี้ เมเนจเมนท์ จ ากัด (“TSDM”) ในเดือนพฤษภาคม 2558 

  - บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท 
ส่งผลให้บริษัทมีหุ้นสามัญจ านวน 540,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในเดือนมิถุนายน 
2558 และ ด าเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทโดยบริษัทฯ ซ้ือหุ้นของ TSDM ที่มีทุน
จดทะเบียนและช าระแล้วจ านวน 6.00 ล้านบาท ในอัตราส่วนร้อยละ 99.00 ของทุนจดทะเบียน และ
ซื้อหุ้นของ ETEM ที่มีทุนจดทะเบียนและช าระแล้วจ านวน 22.00 ล้านบาท ในอัตราส่วนร้อยละ 99.00 
ของทุนจดทะเบียน จากผู้ถือหุ้นและผู้บริหารเดิมของทั้ง 2 บริษัท ส่งผลให้บริษัทท้ังสองแห่งดังกล่าวมี 
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ปี  เหตุการณ์ที่ส าคัญ 
  สถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยเป็นการรวมธุรกิจภายใต้อ านาจควบคุมเดียวกัน (Business 

Combination Under Common Control) เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ก่อนเข้า 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

  - ETEM เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 8.00 ล้านบาท เป็น 30.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทฯ  
ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.27 

  - TSDM เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 24.00 ล้านบาท เป็น 30.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทฯ  
ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.80 

  - นายไรวินท์ เลขวรนันท์ (“นายไรวินท์”) เปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นในบริษัทฯ จากเดิมถือครองใน
ฐานะบุคคลในสัดส่วนร้อยละ 91.00 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้วของบริษัทฯ เหลือ  ร้อยละ 
52.49 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้วของบริษัท โดยให้ บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จ ากัด (ซึ่งเป็นบริษัท
ของนายไรวินท์) ถือครองในสัดส่วนร้อยละ 34.82 และนางงา เลทิ้น (มารดาของนายไรวินท์ และ
ปัจจุบันได้เปลี่ยนนามสกุลเป็น นางงา เลขวรนันท์) ในสัดส่วนร้อยละ 3.70 ของทุนจดทะเบียนและ
ช าระแล้วของบริษัทฯ 

  - บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 45.00 ล้านบาท เป็น 180.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
720,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

  - นายไรวินท์ได้ลดสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัทฯ ลง จากเดิมถือครองร้อยละ 52.49 ของจ านวนหุ้นที่
จดทะเบียนและช าระแล้วของบริษัทฯ เหลือร้อยละ 35.44 ของจ านวนหุ้นที่จดทะเบียนและช าระแล้ว
ของบริษัทฯ โดยขายหุ้นให้แก่บุคคลภายนอกและผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 12 คน ที่ราคา 1.20 บาทต่อหุ้น 
ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่ผู้ประเมินอิสระประเมินไว้ ณ ช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อ านาจการ
ควบคุมบริษัทฯ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากนายไรวินท์ และบริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง 
จ ากัด บริษัทของนายไรวินท์ ยังคงถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันเท่ากับร้อยละ 70.26 ของจ านวนหุ้น
ที่จดทะเบียนและช าระแล้วของบริษัทฯ 

  - บริษัทฯ และ ETEM เข้าร่วมการคัดเลือกโดยวิธีจับฉลากเพื่อขอเป็นผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ของ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

ปี 2559 : - บริษัทฯ ได้ย้ายที่ตั้งส านักงานสาขากรุงเทพมหานคร จากเขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร มา
อยู่ท่ี เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ 

  - ณ วันที่ 21 เมษายน 2559 คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานได้ด าเนินการจับสลาก และประกาศผล
เอกชนที่ได้รับสิทธิ์เป็นผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน
ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 เมษายน 2559  ซึ่ง
บริษัทฯ และ ETEM ได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สนับสนุนในโครงการดังกล่าว ในก าลังการผลิต
ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 16.47 เมกะวัตต์ ส่งผลให้บริษัทฯ และ ETEM เริ่มเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนจาก
พลังงานแสงอาทิตย ์
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ปี  เหตุการณ์ที่ส าคัญ 
  - ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 มีมติอนุมัติการลดทุน   

จดทะเบียนจ านวน 40.00 ล้านบาท เป็น 140.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 560,000,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อตัดหุ้นเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้จ าหน่ายออกจากทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
และด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 140.00 ล้านบาท เป็น 280.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
1,120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแบ่งเป็นเพื่อเสนอ
ขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม 280,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็น
ครั้งแรก (IPO) จ านวน 280,000,000 หุ้น และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ยังได้มีมติ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากหุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้
บริษัทฯ มีหุ้นสามัญจ านวนทั้งสิ้น 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
ของผู้ถือหุ้นเดิมจ านวน 420,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้ง
แรก (IPO) จ านวน 140,000,000 หุ้น 

  - ณ วันที่ 1 กันยายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนใน 
ETEM จาก 30.00 ล้านบาท เป็น 80.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 100.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ และมีมติให้ ETEM ซื้อหุ้นของบริษัท 
อีทีอี กรีน เอนเนอร์จี จ ากัด (“ETEG”) จากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ราคา 23.71 
บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทดังกล่าว ณ 30 สิงหาคม 2559 ตามงบการเงิน
ภายในของ ETEG (ราคาพาร์ 100.00 บาทต่อหุ้น) ส่งผลให้ ETEG มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
เพื่อเตรียมรองรับการขยายธุรกิจพลังงานทดแทนของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 28 กันยายน 
2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 มีมติให้ ETEM ยกเลิกการเข้าลงทุนใน ETEG และ
ให้ใช้ ETEM เป็นบริษัทที่รองรับการขยายธุรกิจพลังงานทดแทนของกลุ่มบริษัทแทน 

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

ปี 2560 : - บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ( IPO) ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 
(MAI) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 หุ้นสามัญจ านวน 560,000,000 หุ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 280.00 
ล้านบาท โดยมีทุนช าระแล้วเท่ากับ 280.00 ล้านบาท 

  - เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท คือ บริษัท  อีทีจี  เอนเนอร์จี จ ากัด (“ETG”) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 
ด้วยทุนจดทะเบียน 50.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
100 บาท เพื่อรองรับในการขยายงานโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าผลิตจากพลังงาน เซลล์แสงอาทิตย์ 
และการประกอบกิจการในธุรกิจด้านพลังงานอื่น ๆ 

  - เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท โกลว์  เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด (“GTS”) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2560  ด้วยทุนจดทะเบียน 40.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อประกอบกิจการจัดหาและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
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ปี  เหตุการณ์ที่ส าคัญ 
ปี 2561 : เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไทย สปีดี้ เมเนจเมนท์ จ ากัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซีน 168 

จ ากัด  ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2561 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และ 
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์  เพื่อประกอบธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจบริการบริหาร
จัดการ โดยยังคงธุรกิจบริการบริหารจัดการรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถเช่นเดิม  ทั้งนี้ได้จดทะเบียนการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 

ปี 2561 : เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) ได้ตั้งส านักงาน
สาขาเพิ่มเติม จ านวน 3 สาขา ได้แก่ 

   ที่อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อรองรับการขยายงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานอื่นๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน ( BOI ) ก าหนด 

   ที่อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อรองรับการขยายงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานอื่นๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน ( BOI ) ก าหนด 

   ที่อ าเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรองรับการขยายงานในกลุ่มธุรกิจพลังงาน
ทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานอื่นๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ( BOI ) ก าหนด 

ปี 2562 : เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากัด ได้ตั้งส านักงานสาขาเพิ่มเติม จ านวน 1 
สาขา ได้แก่ 

   ที่อ าเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด เพื่อรองรับการขยายงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ และพลังงานอื่นๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) ก าหนด 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

ปัจจุบัน บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ETE”) และบริษัทย่อย  
(“กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการ , ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม , ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ , รวมถึงธุรกิจจัดหาและจัดจ าหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถ
แบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

 

กลุ่มที่ 1 ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (Management Service หรือ “MS”)  
กลุ่มที่ 2 ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (Engineering Service หรือ “EN”)  
กลุ่มที่ 3 ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy หรือ “SE”) 
กลุ่มที่ 4 ธุรกิจจัดหา และจัดจ าหน่ายสินค้าอุปกรณ์ความปลอดภัย (Trading หรือ “TD”) 
 

โครงสร้างรายได้จ าแนกตามประเภทของการด าเนินธุรกิจในปี 2560 ถึงปี 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ประเภทของรายได ้ งบการเงินรวม ปี 2560 งบการเงินรวม ปี 2561 งบการเงินรวม ปี 2562 
(หน่วย : ล้านบาท) มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

รายได้จากบริการบริหารจดัการ 755.10 47.62 769.52 45.96 859.94 51.36 

รายได้จากบริการงานวิศวกรรม 698.24 44.04 680.44 40.63 705.87 42.15 

รายได้จากพลังงานทดแทนจากพลงังาน
แสงอาทิตย ์

126.91 8.00 127.66 7.62 130.33 7.06 

รายได้จากการขายสินค้า 
  

94.96 5.67 143.13 7.76 
รายได้อื่น 5.33 0.34 1.73 0.10 6.00 0.33 

รายได้รวม 1,585.59 100.00 1,674.31 100.00 1,845.27 100.00 
 

หมายเหต ุ: รายได้อื่นของกลุ่มบริษัท ได้แก่ รายได้จากดอกเบี้ยรับ ก าไรจากการขายสินทรัพย์ รายได้ค่าสินไหมทดแทน รายได้จากการขายสินค้า 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้จากการให้เช่ารถยนต์ เป็นต้น 
 

ในการด าเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัท มีความได้เปรียบทางธุรกิจที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้ 
1. การด าเนินธุรกิจที่หลากหลาย : กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ธุรกิจ

พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงธุรกิจจัดหา และจัดจ าหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย นอกจากนี้ 
กลุ่มบริษัทยังมีโอกาสที่จะขยายงานในส่วนของธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ   สามารถลดความ
เสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งได้  

2. ผู้บริหาร และทีมงานที่มีประสบการณ์รวมถึงมีความรู้ที่หลากหลาย สามารถต่อยอดธุรกิจจากธุรกิจเดิมได้  : ท า
ให้ได้รับความเชื่อถือทั้งจากภาครัฐ และเอกชน : กลุ่มบริษัทฯ มีผู้บริหาร รวมถึงทีมงานที่มีประสบการณ์ใน
อุตสาหกรรมที่กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอยู่เป็นเวลานาน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถท างานบรรลุเป้าหมายที่ลูกค้า
ต้องการได้ ด้วยเหตุนี้เองกลุ่มบริษัทจึงเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าอย่างกว้างขวาง จนได้รับมอบหมายให้ท างานหลายๆ 
โครงการอย่างต่อเนื่อง 

3. โอกาสในการเพิ่มช่องทางการรับงาน : ด้วยกลุ่มบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจที่มีความหลากหลาย รวมถึงผู้บริหารและ
ทีมงานมีประสบการณ์กับธุรกิจที่ด าเนินการเฉพาะทาง ท าให้กลุ่มบริษัทฯ มีโอกาสในการรับงานที่เกี่ยวเนื่องกับงาน
เดิมได้มากขึ้น อีกทั้งจากประสบการณ์และผลงานที่ได้รับความไว้วางใจทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้
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กลุ่มบริษัทฯ สามารถขยายงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ากับอีกหลายๆ
หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งส่งผลต่อโอกาสการรับงานในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯค่อนข้างมาก  

4. ความพร้อมในด้านเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ : ภายหลังจากกลุ่มบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ 
ไอ (MAI) ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องเพื่อใช้ในการหมุนเวียนส าหรับการด าเนินกิจการที่เพียงพอ ตลอดจนกลุ่ม
บริษัทได้รับการสนับสนุนวงเงินหมุนเวียนเพื่อใช้การด าเนินธุรกิจจากสถาบันการเงิน ท าให้กลุ่มบริษัทมีความพร้อมที่
จะขยายการลงทุนทั้งในธุรกิจเดิมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้มากขึ้น  

 

 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ 

 ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (Management Service หรือ “MS”) 

 ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (MS) ของกลุ่มบริษัทฯ สามารถจ าแนกได้เป็น 2 รูปแบบการให้บริการ ได้แก่ 1) การ
บริหารจัดการบุคลากร (MM) และ 2) การบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) ภายใต้การบริหารจัดการ ได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001 : 2015 ในการด าเนินการประสานงานดูแลพนักงานให้กับลูกค้าอย่างใกล้ชิดตลอดอายุ
สัญญา 

(1) การบริหารจัดการบุคลากร (MM) 
การบริหารจัดการบุคลากร เป็น “การจัดจ้างงานจากภายนอก” หมายถึง การที่องค์กรหรือหน่วยงานมอบหมาย

งานบางส่วนให้กับบุคคลหรือองค์กรภายนอกมาด าเนินการแทนในส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของธุรกิจ อาทิ งานธุรการ งานขับ
รถยนต์ หรืองานซ่อมบ ารุง เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัทฯ จะเข้าไปท าหน้าที่ให้บริการเสมือนเป็นแผนกทรัพยากรบุคคล (Human 
Resource Department) ส าหรับกลุ่มพนักงานในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการ ซึ่งจะท าหน้าที่ครอบคลุม  

- สรรหาพนักงานที่มีคุณภาพส่งมอบตามความต้องการของลูกค้า 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์และเตรียมความพร้อมอื่นๆในการท างาน รวมถึงรายงานความคืบหน้าให้กับลูกค้าตลอด

สัญญาจ้าง 
- มีทีมประสานงานดูแลพนักงานและติดต่อกับลูกค้าตลอดสัญญาจ้าง 
- จ่ายค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงานตามที่กฎหมาย และสัญญาจ้างก าหนด 

 

  กลุ่มลูกค้าที่เลือกใช้บริการการบริหารจัดการบุคคลากรของกลุ่มบริษัทนั้น นอกจากช่วยลดภาระการบริหารงานด้าน
บุคลากรของลูกค้าแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยรวม และลดต้นทุนภายในองค์กรด้วย ดังนั้นภาพรวมใน
การบริหารจัดการจึงเสมือนเป็นการเชื่อมโยงความสามารถขององค์กรกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ใน
รูปแบบของพันธมิตรทางธุรกิจ  ส่งผลให้ลูกค้าสามารถพัฒนาการด าเนินงานหลัก (Core Process) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายหลัก
ขององค์กร และสามารถควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ 
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ณ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการบริหารจัดการบุคลากรแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีพนักงานที่
อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทจ านวนมากกว่า 5,000 คนต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้  

      (หน่วย : คน) 

ต าแหน่งพนักงาน 
31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-62 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. พนักงานช่างเทคนิค,วิศวกร 2,702 64.94 3,592 59.85 3,009 55.10 

2. พนักงานขับรถยนต์ , พนักงานบริการอื่น 310 7.45 376 6.26 305 5.58 

3. พนักงานธุรการ/บันทึกข้อมูล/เลขานุการ/
พนั ก ง านประชาสั มพั นธ์ /พนั ก ง าน
ต้อนรับ/พนักงานอ านวยความสะดวก/
พ นั ก ง า น ป ร ะ ส า น ง า น / พ นั ก ง า น
คอมพิวเตอร์/พนักงานรับ-ส่งเอกสาร/
พนักงานการเงิน 

1,149 27.61 2,034 33.89 2,147 39.32 

รวมจ านวนพนักงาน 4,161 100 6,002 100 5,461 100 

 
(2) การบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) 

การบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) เป็นการให้บริการด้านการบริหารจัดการงานทั้งระบบ ด้วยการปรับใช้
เทคโนโลยีให้เข้ากับกระบวนการท างาน เพื่อช่วยปรับปรุงระบบการท างานของลูกค้าในบางกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าสามารถพัฒนาการด าเนินงานหลัก (Core Process) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายหลักขององค์กรได้ ปัจจุบันกลุ่ม
บริษัท ได้มุ่งเน้นการให้บริการเกี่ยวกับระบบงานธุรกิจในด้านการบริหารจัดการข้อมูล ดังนี้ 

- เป็นตัวแทนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค 

- เป็นตัวแทนจดหน่วยค่าไฟฟ้าด้วยเครื่องมือจดหน่วยพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
และการไฟฟ้านครหลวง 

- บริการรับบันทึกข้อมูลทุกรูปแบบ แบบรายการ หรือรายเดือน หรือตามรูปแบบความต้องการของลูกค้าพร้อม
จัดหา Hardware & ระบบ Software ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการให้บริการในธุรกิจบริการบริหารจัดการ กลุ่มบริษัทได้มีการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้ระดับคะแนนความพึงพอใจที่ได้รับการประเมินจากลูกค้าผ่านเกณฑ์การประเมิน
อย่างต่อเนื่องทุกครั้ง กลุ่มบริษัทจึงได้รับความไว้วางใจทั้งจากกลุ่มลูกค้าเดิม และสามารถขยายการให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้า
ใหม่ได้เพิ่มขึ้น โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  98.52 ของรายได้จากธุรกิจ
บริการบริหารจัดการ หรือเท่ากับร้อยละ 45.91 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัทในปี 2562  ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงองค์กรภาคเอกชนได้มีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน
องค์กร โดยการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) เพื่อด าเนินการแทนในส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของหน่วยงานเพิ่มขึ้น
อีกด้วย  

 

 



 
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)                   

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                    ส่วนที่ 1 หน้า 12 

 

 ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (Engineering Service หรือ “EN”) 

ปัจจุบันสามารถแบ่งการประกอบธุรกิจบริการงานวิศวกรรมตามลักษณะการให้บริการ ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่  
1) งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (Electrical Power Engineering System หรือ “EE”)  2) งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม 
(Telecommunication Engineering System หรือ “TL”)  ดังนี้ 

1) บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (Electrical Power Engineering System หรือ “EE”) 
กลุ่มบริษัท  ให้บริการติดตั้งและปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้า (Transmission Line System) ซึ่งเป็นระบบในการ

ส่งผ่านกระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิตสู่สถานีไฟฟ้าย่อยในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีระดับแรงดันไฟฟ้า 115 kV และ
ให้บริการติดตั้งและปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (Distribution Line System) ซึ่งเป็นระบบในการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าที่มี
ระดับแรงดัน 22 kV-33 kV จากสถานีไฟฟ้าย่อยในภูมิภาคต่างๆ ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือไปยังระบบแปลงแรงดันไฟฟ้า
เพื่อให้เป็นไฟฟ้าแรงดันต่ าที่มีระดับแรงดัน 220 V - 380 V จากนั้นส่งผ่านไปยังผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยตามแหล่งชุมชนและที่อยู่
อาศัย โดยบริษัทฯ สามารถให้บริการได้ทั้งระบบสายส่งหรือจ าหน่ายไฟฟ้าบนดิน (Overhead Transmission & Distribution 
Line System) และระบบสายส่งหรือจ าหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน (Underground Transmission & Distribution Line System) 
รวมถึงการให้บริการงานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง , ระบบไฟฟ้าส าหรับภาคอุตสาหกรรม ไปจนถึงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ดัง
แผนภาพต่อไปนี้  

แผนภาพแสดงโครงสร้างระบบสายส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
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การให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (EE) ของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็นประเภทงานต่างๆ ตามลักษณะ
การให้บริการได้ เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1.1 การออกแบบและติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าและระบบจ าหน่ายไฟฟ้าบนดิน (Overhead Transmission & 
Distribution Line System) 

กลุ่มบริษัท เป็นผู้ให้บริการงาน ส ารวจออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตั้งงานด้านระบบสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูงให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าระหว่างแหล่งผลิตไฟฟ้าไปยังสถานีไฟฟ้าย่อย  
โดยให้บริการติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพิกัดแรงดัน 115kV และให้บริการติดตั้งระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงดัน 22kV – 
33kV และ 220kV – 380kV เพื่อส่งผ่านกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยไปสู่เขตชุมชนหรือพื้นที่ของลูกค้า เช่น นิคมโรงงาน
อุตสาหกรรม   สถานประกอบการและที่พักอาศัย โดยวิธีปักเสาและพาดสายไฟฟ้าเหนือพื้นดิน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ
ส าหรับระบบสายส่ง อาทิ การติดตั้งสายล่อฟ้าและสายดิน อุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟ้าแรงสูง (SF6 Load break switch) หม้อ
แปลงไฟฟ้า (Distribution transformer) และการติดตั้งเครือข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสงและอุปกรณ์สื่อสารป้องกันสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง (Teleprotection) ควบคู่กับระบบสายส่งหรือระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบสื่อสารของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ใช้ในการควบคุมระบบสายส่งหรือระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เป็นต้น 

    นอกจากนี้กลุ่มบริษัท ยังให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (Electrical lighting system) ส าหรับถนนสาธารณะ
ในพื้นที่ชุมชน สวนสาธารณะไปจนถึงระบบไฟส่องสว่างภายนอกอาคารในรูปแบบต่างๆ อาทิ โคมไฟฟ้าเสาสูง โคมไฟถนน
แบบกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่ โคมไฟสนาม โคมไฟประติมากรรมและโคมไฟหลอด LED ส าหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เทศบาล 
และผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป เป็นต้น 
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1.2 การออกแบบและติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าและระบบจ าหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน (Underground Transmission & 
Distribution Line System) 

กลุ่มบริษัท เป็นผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าและระบบจ าหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งเป็นงานก่อสร้าง
ท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้าแรงสูงระดับแรงดัน 22 kV และ 115 kV ครอบคลุมการวางแนวสายไฟฟ้าต้องผ่านแม่น้ า คลอง หรือ
แหล่งน้ า ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังสามารถให้บริการติดตั้งเครือข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสงและอุปกรณ์สื่อสารป้องกันสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
(Teleprotection) ควบคู่กับการติดตั้งระบบจ าหน่ายไฟฟ้าใต้ดินดังกล่าวด้วย โดยลูกค้าหลักของส่วนงานนี้ คือ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการอื่นๆ 

 
1.3 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Interior Electrical Installation) 

กลุ่มบริษัท ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารแบบครบวงจร 
เช่น ติดตั้งมิเตอร์วัดไฟฟ้า แผงจ่ายไฟฟ้า (MDB: Main Distribution Board) แผงจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency MDB) การ
ติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง และการวางระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั่วทั้งอาคาร โดยให้บริการครอบคลุมตั้งแต่อาคารขนาดเล็ก
ไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่ ได้แก่  บ้านพักอาศัยทั่วไป โครงการบ้านจัดสรร อาคารส านักงาน คอนโดมิเนียม โรงแรม 
โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น 
 

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

ในปัจจุบัน การขยายโครงข่ายเสาส่งสัญญาณครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ ท าให้อัตราการเติบโตเกี่ยวกับงานขยาย
โครงข่ายโทรคมนาคมมีการเติบโตชะลอตัวลง แต่ในทางกลับกันความต้องการใช้งาน Mobile Data เพิ่มขึ้น  เป็นผลให้ผู้
ให้บริการยังต้องลงทุนปรับปรุงอุปกรณ์โครงข่ายที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อขยายโครงข่ายในพื้นที่ให้บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ทั่วประเทศไทย บริษัท ฯ มองเห็นโอกาสของการเติบโตในธุรกิจวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม  โดยยังคงให้บริการทั้งการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าของสถานีโทรคมนาคม การติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม และได้รับงานเพิ่มจากการขยายโครงข่ายหรือ
เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงงานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ส าหรับสถานีฐานของผู้ประกอบการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ส าหรับงานบริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการให้บริการ 2 ประเภท ดังนี้ 

 

2.1 บริการในการส ารวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม ปรับปรุงเสาส่ง
สัญญาณโทรคมนาคม รวมทั้งรื้อถอนและขนย้ายอุปกรณ์โทรคมนาคม 

ปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ จัดหา และติดตั้ง 
เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม ภายใต้การควบคุมการท างานของผู้รับเหมาจากวิศวกรที่มีความรู้ความช านาญของบริษัทฯ ส่งผลให้
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บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม ได้แก่ กลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
( AIS( ,กลุ่มบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น ) TRUE) และ รวมถึงลูกค้าในกลุ่มผู้จัดจ าหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม เช่น Huawei และ 

Ericsson  เป็นต้น และปัจจุบันบริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม ) TL) ในทุกภูมิภาค 
ทั้งนี้ ส าหรับการให้บริการดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯนั้น สามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะของเสาส่งสัญญาณ

โทรคมนาคม ได้แก่ 

 เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมประเภทติดต้ังบนพื้นดิน (Greenfield) อาทิเช่น  

 Self-supporting Tower : เป็นเสาโครงเหล็กประเภทโครงเหล็กสามเหลี่ยมไม่มีสายยึดโยง 
 Guyed Mast Tower :  เป็นเสาโครงสร้างเหล็กสามเหลี่ยมที่ต้องใช้สลิงดึงยึดโยงกับ 

                                          ฐานรากเพื่อเพิ่มความแข็งแรง 

  
 เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม ประเภทติดตั้งบนอาคาร (Rooftop) อาทิเช่น 

 Pole :   เป็นเสาแกนเดี่ยวซึ่งออกแบบส าหรับใช้ติดตั้งบนอาคาร โดยมี 
                                        ขาค้ ายันส่วนฐานเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการติดตั้งและยึดกับ 

โครงสร้างของอาคาร  
  Guyed Steel Pole :  เป็นเสาโครงสร้างเหล็กสามเหลี่ยมที่ต้องใช้สลิงดึงยึดโยงกับ       
                                              โครงสร้างอาคารเพื่อเพิ่มความแข็งแรง  
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นอกเหนือจากการให้บริการในการส ารวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานี

โทรคมนาคมแล้ว บริษัทฯ ยังมีการให้บริการในการปรับปรุง (Upgrade) เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม และการติดตั้งอุปกรณ์
ส่งสัญญาณให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับระบบ 4G และระบบ  5G มากยิ่งขึ้น 

 
2.2 บริการติดตั้งอุปกรณ์ระบบชุมสายโครงข่ายสื่อสารและติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) 

บริษัทฯ ให้บริการส ารวจ ออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบชุมสายโครงข่ายสื่อสาร ได้แก่ อุปกรณ์ส่ง
คลื่นสัญญาณแบบมัลติเพล็กซ์ (Wavelength Division Multiplexing : WDM), อุปกรณ์เครือข่ายส่งสัญญาณความเร็วสูง 
(Synchronous Digital Hierarchy : SDH) และอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลความเร็วสูง (Asynchronous Transfer Mode:ATM) 
เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้บริการในการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) และสายน าสัญญาณ (Copper) 
รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อเชื่อมโครงข่ายในระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของทีมงานวิศวกรที่มีความช านาญและมีประสบการณ์ในระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
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 ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)  
ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ด าเนินการโดยบริษัทฯ และ บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากัด 

(“ETEM”) รวมทั้งสิ้น 16.47 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุกโครงการที่ใช้ในการด าเนินการผลิตไฟฟ้าเป็น
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบโฟโต้โวลตาอิกหรือโซล่าร์เซลล์ (Photovoltaic : PV) ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน หรือโดยทั่วไป
เรียกว่า โรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm 
 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 
รายละเอียดโครงการ 

กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจ าหน่ายให้แก่ภาครัฐ ตามโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรของ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ชื่อโครงการ 
ด าเนินการ

โดย 
ที่ตั้งโครงการ ก าลังการผลิต 

(เมกะวัตต์) 
เริ่มจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า อ าเภอ จังหวัด 

สหกรณ์การเกษตร 
นิคมฯ คลองน้ าใส จ ากัด 

ETE อรัญประเทศ สระแก้ว 1.47 29 ธันวาคม 2559 

สหกรณ์การเกษตร 
วัฒนานคร จ ากัด 

ETE วัฒนานคร สระแก้ว 5.00 29 ธันวาคม 2559 

สหกรณ์การเกษตร 
บางสะพานน้อย จ ากัด 

ETE บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 5.00 30 ธันวาคม 2559 

สหกรณ์การเกษตร 
เมืองตราด จ ากัด 

ETEM เมืองตราด ตราด 5.00 29 ธันวาคม 2559 

รวม 16.47  
 

ตัวอย่างภาพโครงการ 
 

    ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ คลองน้ าใส จ ากัด      ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด 
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     ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จ ากัด   ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จ ากัด 

 
 
 

  

 
 

 

 

กลุ่มบริษัท ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
จากการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นจ านวนทั้งสิ้น 4 โครงการ ได้แก่ โครงการสหกรณ์การเกษตร
นิคมฯ คลองน้ าใส จ ากัด, โครงการสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จ ากัด ,โครงการสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จ ากัด 
และโครงการสหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด  

 
 ธุรกิจจัดหา และจัดจ าหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย (Trading) 

 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 
ธุรกิจจัดหา และจัดจ าหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย (Trading) ด าเนินธุรกิจโดย บริษัท โกลว์ เทรดดิ้ง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)  
บริษัทฯ ให้บริการ จัดหา และจัดจ าหน่ายอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทุกประเภท พร้อมทั้งมุ่งมั่น ให้บริการจัดหา 

และจัดจ าหน่ายสินค้าที่ดีมีคุณภาพสู่มือลูกค้า ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โดยการผลิตและน าเข้าสินค้า และวัสดุ
อุปกรณ์จากประเทศผู้ผลิตสินค้าตามมาตรฐานสากล มีทีมงานขายท าหน้าที่ติดต่อและประสานงานในการขาย ท าให้สามารถ
จัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ในปี 2562 
ที่ผ่านมายังคงเป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ 
 

 การตลาดและการแข่งขัน 

สภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2563 
ประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2563 คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตระหว่างร้อยละ 2.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 

2.3 – 3.3) ตามการลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 4.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.7 – 
4.7) ซึ่งเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อเนื่องจากปี 2562 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการ
ลงทุนในประเทศ ปี 2563 นอกจากนี้ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงโครงการร่วม
ลงทุนของภาครัฐและเอกชน (PPP) ในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและช่วย
กระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนในประเทศได้มากขึ้น ประกอบกับภาคส่งออกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจาก
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าของไทยที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ และแนวโน้มการเติบโตของปริมาณการค้าโลกที่คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้น  
ขณะที่การใช้จ่ายของภาครัฐและภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง ในด้านเสถียรภาพภายในประเทศ คาดว่าอัตราเงิน
เฟ้อทั่วไปในปี 2563 จะอยู่ที่ร้อยละ 0.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.3 – 1.3) ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย ตามการ
ฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ” ประกอบกับมาตรการกระตุ้นการลงทุนของภาครัฐหรือแพ็กเกจไทยแลนด์พลัสยังมีส่วน
ช่วยสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนอีกด้วย 
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อย่างไรก็ตาม ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกยังคงมีความผันผวน อันเกิดจากปัจจัยด้านความไม่แน่นอนของ
มาตรการกีดกันทางการค้า และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน อันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลก และจะมีผล
เกี่ยวเนื่องมายังเศรษฐกิจของไทย แต่ทั้งนี้ตามการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงมาตรการการลงทุนของภาครัฐ ซึ่งจะ
ยังคงเป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น อันจะส่งผลให้การขยายตัวของเศรษฐกิจยังมี
ทิศทางที่เติบโตได้ต่อไป 
ที่มา : ส านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
   

อุตสาหกรรมธุรกิจบริการบริหารจัดการ 
   

 ผลส ารวจจาก Deloitte Global Outsourcing Survey 2016 พบว่า ประโยชน์ของการใช้บริการเอาท์ซอร์ส 3 
อันดับแรก ได้แก่ 1) เน้นการด าเนินธุรกิจหลักขององค์กร 2) การลดต้นทุน และ 3) แก้ไขปัญหาเรื่องความช านาญของบุคลากร 
และจากการส ารวจของ Monitor Deloitte และ Dubai Outsource City ประมาณการว่ามูลค่าการใช้บริการเอาท์ซอร์สของ
โลกมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5 ในช่วงปี 2562 -2566  จาก 603.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2562 เป็น 731.3 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2566  

 
 

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนส่วนใหญ่ในประเทศไทย ให้ความส าคัญและตระหนักกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยนการให้บริการให้เกิดความพอใจ
สูงสุดกับลูกค้า หรือผู้ให้บริการ จึงหันไปทุ่มเทกับการบริหารจัดการและวางแผนยุทธศาสตร์ของธุรกิจหลักขององค์กร ซึ่งจาก
การปรับตัวขององค์กรต่างๆ ให้ส่งผลให้ธุรกิจเอาท์ซอร์ส (Outsource) ได้รับประโยชน์จากการปรับตัวดังกล่าว โดยตัดส่วน
งานที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญ แล้วใช้เวลาทั้งหมดสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ทุ่มเทเวลา และความคิดทั้งหมดกับธุรกิจหลักของ
องค์กร 
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จากข้อมูลดังกล่าว ส่งผลให้หลายองค์กรหันมาใช้บริการของกลุ่มบริษัทมากขึ้น ซึ่งจากการใช้บริการจะช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลนแรงงานและความต้องการใช้แรงงานเร่งด่วนในระยะเวลาจ ากัด 

นอกจากภาคเอกชนที่ให้ความส าคัญกับการใช้บริการ Outsource แล้ว ภาครัฐเองก็ให้ความส าคัญกับการใช้บริการ 
Outsource เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปีเช่นกัน โดยจะเห็นได้จากข้อมูลงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พบว่า ในแต่
ละปีภาครัฐมีนโยบายใช้งบประมาณในการลงทุนของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยงบประมาณส าหรับ
จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) นั้นนับเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หมวดการจ้างท าของ/
จ้างเหมาบริการ 
  

รายงานภาพรวมการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 )ตุลาคม 61 - กันยายน 26(  
จากรายงานภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 )ตุลาคม 61 - กันยายน 62  (จ าแนกตามประเภท

การจัดซื้อจัดจ้าง  ได้แก่  การซื้อ การจ้างก่อสร้าง การจ้างท าของ/จ้างเหมาบริการ การเช่า การจ้างที่ปรึกษา   การจ้าง
ออกแบบ การจ้างควบคุมงาน และการจ้างออกแบบและควบคุมงาน พบว่า หน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่ มีการจัดซื้อมากที่สุด 
จ านวนถึง 3,221, 053 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.65 ของจ านวนโครงการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด รองลงมาคือการจัดจ้างท า

ของ/จ้างเหมาบริการ จ านวน 1 ,442, 363 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.95 ของจ านวนโครงการจัดซื้อจัดจ้างท  ั้งหมด   

 
จากผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดจ้างท าของ/จ้างเหมา

บริการ   มีการจัดหาภายใต้วงเงินงบประมาณ 444,900.19 ล้านบาท ซ่ึงถือเป็นงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างที่งบประมาณ
ค่อนข้างสูง  ทั้งนี้กลุ่มบริษัท ได้เข้าร่วมประกวดราคาในรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทการจัดหาในลักษณะธุรกิจบริการ
บริหารจัดการของกลุ่มบริษัท  
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ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 

ผู้ประกอบการในรอบปี 2563 ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนมากนัก เนื่องจากมีข้อจ ากัดในการเข้าสู่ธุรกิจ เช่น 
จ าเป็นจะต้องมีประสบการณ์และผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นตัวอ้างอิงการท างาน  โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินว่า 
ในอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร (MM) และธุรกิจบริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) ที่มุ่งเน้น
ลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยนั้นมีผู้ให้บริการประมาณ 20 – 30 ราย แบ่งเป็นผู้ให้บริการราย
ใหญ่ประมาณ 10 ราย ที่สามารถให้บริการจัดหาบุคลากรที่หลากหลายกลุ่มอาชีพ และสามารถให้บริการบริหารจัดการ
ระบบงานธุรกิจ (BPO) แก่ลูกค้า ซึ่งกลุ่มผู้ให้บริการดังกล่าวมักมีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนและมีคุณสมบัติตามที่
ผู้ว่าจ้างก าหนดไว้ เช่น ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบริษัทก็จัดอยู่ในประเภทผู้ให้บริการราย
ใหญ่ของอุตสาหกรรมนี้ด้วย ส่วนที่เหลือประมาณ 20 ราย จัดเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งกลุ่มนี้มีข้อจ ากัด
ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากกว่าผู้ให้บริการรายใหญ่ 

ลักษณะของลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย  

ลูกค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ องค์กรที่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการบริหารจัดการบุคลากรจากภายนอก
องค์กร (MM) และบริการบริหารจัดการกระบวนการท างานทางธุรกิจ (BPO) เพื่อควบคุมต้นทุนการด าเนินงานของตนเอง 
รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ดังนั้น กลุ่มลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ จึงเป็นได้ทั้งลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ , 
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ที่มีความต้องการทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการบุคลากร (MM) และกระบวนการท างาน
ให้การด าเนินงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณที่ก าหนด ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตจากการ
ให้บริการจากเดิมที่มีการให้บริการเฉพาะในลักษณะบริหารจัดการบุคลากร (MM) เป็นการให้บริการในลักษณะบริหารจัดการ
ระบบงานธุรกิจ (BPO) ให้กับกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเพิ่มมากขึ้น ได้แก่หน่วยงานภาครัฐ , รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนที่
อยู่ในกลุ่มธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน, ธุรกิจด้านการบิน และธุรกิจโทรคมนาคม เป็นหลัก  

ทั้งนี้ ในปี 2560 ถึง 2562 ลูกค้าของกลุ่มบริษัทส าหรับกลุ่มธุรกิจบริการบริหารจัดการ (MS) สามารถจ าแนก
ประเภทได้ดังนี้ 

          (หน่วย : ล้านบาท) 

กลุ่มลูกคา้ของกลุ่มบริษัท 
2560 2561 2562 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

หน่วยงานราชการ 160.14 21.21 151.30 19.66 107.77 12.53 
รัฐวิสาหกิจ  553.47 73.30 601.16 78.12 739.42 85.99 
บริษัทเอกชน  41.49 5.49 17.07 2.22 12.75 1.48 

รวมรายได้จากการให้บริการ 755.10 100.00 769.52 100.00 859.94 100.00 

 
การน าเสนอบริการและช่องทางการน าเสนอบริการ 

กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นผู้ติดต่อเข้าเสนอบริการให้กับลูกค้า โดยมีทีมงานฝ่ายประสานงานขายเป็นผู้สนับสนุนด้านข้อมูล
เพื่อใช้ในการน าเสนอต่อลูกค้า ส าหรับช่องทางและวิธีการติดต่อลูกค้าขึ้นอยู่กับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของลูกค้าซึ่งแบ่งเป็น  3  
วิธีการหลักคือ การขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีคู่ค้า (Vendor List)    ,การแจ้งความต้องการใช้บริการโดยตรงมายังบริษัท และการ
เสนอราคาผ่านทางช่องทางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  

1. การขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีคู่ค้า (Vendor List)   :  กลุ่มบริษัทจะต้องขอขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีคู่ค้า (Vendor List) 
ของลูกค้าก่อนเข้าเสนอบริการ จากนั้นในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการใช้บริการของกลุ่มบริษัท ลูกค้าจะติดต่อกลุ่ม
บริษัทเพื่อให้เข้าไปเสนอการบริการ หรือเข้าประกวดราคาตามกระบวนการของลูกค้า 
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2. การแจ้งความต้องการใช้บริการโดยตรงมายังบริษัท : ลูกค้าติดต่อแจ้งความต้องการใช้บริการมายังช่องทางต่างๆ 
ของบริษัท เช่น การโทรศัพท์ ส่งอีเมลล์  เข้ามาโดยตรง เพื่อให้กลุ่มบริษัทเข้าเสนอบริการ 

3. การเสนอราคาผ่านทางช่องทางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน :  ลูกค้าที่ใช้วิธีการดังกล่าว ได้แก่ หน่วยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งบริษัทเอกชนขนาดใหญ่บางแห่ง โดยลูกค้าจะประกาศความต้องการจัดจ้างผ่าน
เว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นต้น รวมทั้งช่องทางอื่นๆ เช่น การปิด
ประกาศที่หน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของภาครัฐหรือกฎเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน  

 

หมายเหต ุ :   ลักษณะการน าเสนอบริการและช่องทางการน าเสนอบรกิาร ใช้ส าหรับทุกประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
 

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
 เนื่องจากธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร จ าเป็นจะต้องสรรหาบุคลากรไว้เป็นจ านวนมาก เพื่อส่งมอบให้ทันต่อ
ความต้องการของลูกค้า จึงได้พัฒนารูปแบบการเพิ่มช่องทางและเครือข่ายในการติดต่อพนักงานให้มีช่องทางที่หลากหลาย 
โดยใช้ Social Media เป็นช่องทางที่ส าคัญ นอกเหนือจากการติดต่อทางช่องทางเดิม ได้แก่ การเปิดรับสมัครพนักงานทาง
เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมด้านจ านวนของพนักงานอยู่เสมอ พร้ อมทั้งป้องกันปัญหาการขาด
แคลนพนักงานในการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ 
 

อุตสาหกรรมธุรกิจบริการงานวิศวกรรม 
 

อุตสาหกรรมธุรกิจบริการงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
หน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวส าหรับการพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าทั้งประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน ท าให้เกิด
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและพลังงาน รวมถึงแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถอ้างอิงตาม
แผนพัฒนาต่างๆ ดังนี้ 
 

1. แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) มีแผนงานและโครงการลงทุนที่ส าคัญ ดังนี้   
 

โครงการ 
วงเงินลงทุนโครงการ 

(ล้านบาท) 
1 โครงการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้จาก 33 เควี เป็น 22 เควี ระยะที่ 1 

 จ.ระนอง และ จ.ภูเก็ต 
1,065 

2 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1) 
พื้นที่เทศบาลนคร 4 แห่ง 
1. เทศบาลนครเชียงใหม่ 
2. เทศบาลนครราชสีมา 
3. เมืองพัทยา 
4. เทศบาลนครหาดใหญ่ 

11,670 
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โครงการ 
วงเงินลงทุนโครงการ 

(ล้านบาท) 
3 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 2 

(คพพ.2) 
1. อ.แม่สาย อ.เชียงแสน อ.เชียงของ อ.เชียงราย  
2. อ.ท่าอุเทน อ.เมือง จ.นครพนม 
3. อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
4. อ.สุไหงโก-ลก อ.ตากใบ อ.แว้ง อ.ยี่งอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 

4,000 

4 โครงการพัฒนาระบบส่งและจ าหน่าย ระยะท่ี 2 (คพจ.2) 77,620 
5 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 2 (คพญ.2) 

1. เทศบาลนครนครสวรรค์ 
2. เทศบาลนครขอนแก่น 
3. เทศบาลเมืองหัวหิน 
4. เทศบาลนครภูเก็ต 

7,900 

6 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้พื้นที่เกาะต่าง ๆ 
1. กฟก.2 (จ.ชลบุรี,จ.จันทบุรี) 
2.กฟต.1 (จ.ระนอง) 
3.กฟต.2 (จ.สุราษฎร์ธานี,จ.ภูเก็ต,จ.พังงา,จ.กระบี)่ 
4.กฟต.3 (จ.สตูล) 

6,630 

7 โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ระยะที่ 1 
เทศบาลเมืองใหญ่ ตามแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
ของภาครัฐ ทั้ง 4 ภูมิภาค และพื้นที่ติดตั้งแหล่งผู้ลิตไฟฟ้า 
ขนาดเล็กมาก (VSPP) 

6,630 

รวม 115,515 
ที่มา : โครงการและแผนงานที่ด าเนินการในปัจจุบันและที่จะด าเนินการในอนาคต (คาดว่าจะลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า) การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กันยายน 2562) 
 

2. แผนการลงทุนระบบจ าหน่ายพลังไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวง 

โครงการ วงเงินลงทุนโครงการ 
(ล้านบาท) 

1. แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ฉบับปฏิบัติการเร่งรัด         
(Quick Win) 

3,673.40 

2. แผนปรับปรุงและขยายระบบจ าหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560-2564 84,694.00 

รวม 88,367.40 
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ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 

ปัจจุบันธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าส าหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  ในประเทศไทยมี
ผู้ให้บริการประมาณ 200-300 ราย อย่างไรก็ตาม ส าหรับผู้ประกอบการที่ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าแก่การไฟฟ้า
ภูมิภาคซึ่งเป็นลูกค้าหลักในงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ มีประมาณ 20 ราย โดยสามารถแบ่งกลุ่มผู้ให้บริการ
งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ  

กลุ่มท่ี 1 ผู้ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้ารายใหญ่  ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการที่มีผลงานได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ, และ
มีวงเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอส าหรับการรับงานที่มีมูลค่างานที่สูงได้ โดยผู้ประกอบการในกลุ่มนี้จะสามารถเข้าร่วมประกวด
ราคางานโครงการต่างๆ ได้ในระดับมูลค่างานตั้งแต่ประมาณ 300 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ประเมินว่า
ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้มีจ านวนไม่มากนัก   

กลุ่มที่ 2 ผู้ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้ารายกลาง  ได้แก่กลุ่มผู้ให้บริการซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนน้อยกว่า จึงเข้า
ร่วมประกวดราคางานโครงการต่าง ๆ ได้ในระดับมูลค่างานประมาณ 100-300 ล้านบาท และไม่สามารถให้บริการได้
หลากหลายเท่ากับผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น ไม่สามารถรับงานการติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่ระดับแรงดัน 115 kV 
โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ประเมินว่าผู้ประกอบการในกลุ่มนี้มีจ านวนประมาณ 8-12 ราย 

กลุ่มที่ 3 ผู้ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้ารายเล็ก ได้แก่กลุ่มผู้ประกอบการซึ่งมีความสามารถเข้าร่ วมประกวด
ราคางานโครงการต่าง ๆ ได้ในระดับมูลค่างานที่ต่ ากว่า 100 ล้านบาท  ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ประเมินว่าผู้ประกอบการใน
กลุ่มนี้มีจ านวนประมาณ 5-8 ราย  

ช่องทางการน าเสนอการบริการ 

กลุ่มงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า อ้างอิงการน าเสนอบริการและช่องทางการน าเสนอบริการด าเนินการเช่นเดียวกันกับ
ธุรกิจบริการบริหารจัดการ 

 

ลักษณะของลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย  

ลูกค้าของกลุ่มงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า สามารถจ าแนกได้ 2 กลุ่มย่อย ได้แก่  

1. ลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ :  ลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัท เป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ อัน
ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนกลาง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้ง 12 เขต ซึ่งจะมีการจัดซื้อจัดจ้างแยกกันในแต่
ละเขต  นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีการติดตั้งระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น กองทัพบก, 
หน่วยงานเทศบาล, หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาของรัฐ เป็นต้น     

2. ลูกค้าเอกชน : กลุ่มบริษัท มีการให้บริการส ารวจออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ติดตั้ง และเป็นที่ปรึกษา
ส าหรับงานระบบไฟฟ้าภายในอาคารส านักงาน, โรงงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ ตลอดจนงานเชื่อมต่อสาย
ส่งไฟฟ้าของบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนเข้าสู่ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของภาครัฐ 

อุตสาหกรรมธุรกิจบริการโทรคมนาคม 
ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านแห่งนวัตกรรมของโลกเครือข่ายไร้สาย หรือเรียกว่ายุคของ Internet 

of Things (IoT) ที่จะเชื่อมต่อการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน เข้ากับอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ซึ่งการเชื่อมต่อเหล่านี้จะ
ไม่จ ากัดเพียงแค่มือถือเท่านั้น แต่รวมไปถึงเครื่องมือและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ รอบตัวเราด้วย ส าหรับในประเทศไทยมี
การคาดการณ์ว่าจะมีการใช้เทคโนโลยี 5G ได้ภายในปี 2563 
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 โดยยุคสมัยของเทคโนโลยีไร้สายในปัจจุบันนี้ ได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้ในหลากหลาย ธุรกิจอุตสาหกรรม เช่น การใช้
หุ่นยนต์ในโรงงาน การใช้เซ็นเซอร์ในอุตสาหกรรมการเกษตร การใช้ยานยนต์ไร้คนขับ และอุปกรณ์ IoT อีกมากมาย แต่ด้วย
ความจ ากัดของเทคโนโลยี 4G จึงไม่สามารถตอบสนองได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นเทคโนโลยี 5G จึงถูกออกแบบมาให้สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น 
 

ประเภทธุรกิจ ความส าคัญของเทคโนโลยี 5G 

ธุรกิจสื่อและบันเทิง 1) เทคโนโลยี 5G สามารถรองรับการส่งข้อมูลได้มหาศาลในเวลาอันรวดเร็ว ท าให้เราสามารถ
ดาวน์โหลดและอัพโหลด ภาพยนต์และสื่อวิดีโอระดับความคมชัด 4K ด้วยเวลาไม่กี่วินาที และ
พร้อมๆกันด้วยปริมาณที่หลายๆอุปกรณ์ และสามารถเลือกชม วิดีโอ ออนดีมานด์ได้หลากหลาย
อุปกรณ์ไม่จ ากัดเฉพาะบนมือถือ 

2) เมื่อ เทคโนโลยี Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) ได้ถูกน ามาพัฒนาเป็น
เกมที่ให้ภาพเสมือนจริง 360 virtual tour ที่ใช้ในการนาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ สื่อ
โฆษณาที่ใช้เทคโนโลยี AR ในการประชาสัมพันธ์ได้น่าตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการ
ถ่ายทอดสดกีฬาและมหรสพที่จะท าให้ผู้ที่รับชมผ่าน VR เทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนอาศัย 5G 

อุตสาหกรรมการผลิต อุปกรณ์เครื่องจักรใดที่ไม่สามารถเชื่อมต่อด้วยสายได้ก็จะถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบด้วยเทคโนโลยีแบบ
ไร้สาย เช่น อุปกรณ์เซ็นเซอร์ในตู้คอนเทนเนอร์ หรือเซ็นเซอร์ที่อยู่ในแปลงเกษตร หรือติดอยู่บน
เครื่องจักรในอุตสากรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมการขนส่ง โลจิสติกส์ ซึ่งอุปกรณ์เซ็นเซอร์เหล่านี้จะ
ช่วยในการตรวจสอบและควบคุม รวมถึงรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการการผลิตได้อย่าง
อัตโนมัติ ระบบนี้เอื้อให้สามารถสั่งการได้จากระยะไกลโดยเฉพาะในการผลิตที่เสี่ยงอันตราย 
สามารถน าไปใช้บริหารจัดการโรงงานผลิตสินค้า หรือสินค้า ที่ตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ รวมถึง
ผู้ประกอบการอื่นๆ ในห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) เช่น supplier และ distributor ให้ทันต่อ
เหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ 

บริการทางสาธารณสุข 1) เทคโนโลยี 5G สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ติดตามตัวผู้ป่วยเป็นจ านวนมากพร้อมกันได้ อีกทั้งต้อง
รองรับการส่งข้อมูลสุขภาพอย่างละเอียดได้รวดเร็วเพื่อใช้ในการประมวลผลโดยทันที 

2) หุ่นยนต์ที่ใช้ในการผ่าตัดต้องอาศัยโครงข่ายการสื่อสารไร้สายที่มีความหน่วงต่ ามาก (Low 
latency) เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถตอบสนองค าสั่งในการรักษาได้ทันที 

3) การให้บริการทางการแพทย์แม้ผู้ป่วยจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยสามารถ
ขอรับค าปรึกษาผ่านเทคโนโลยี AR ในระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ซึ่งเทคโนโลยีนี้ยัง
สามารถประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ได้ด้วย เช่น การฝึกผ่าตัดจ าลอง
โดยใส่ถุงมือที่มีเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวของมือ (Haptic gloves) และท าการจ าลองการ
ผ่าตัดเสมือนจริงได้โดยทันที 

การเงินการธนาคาร เนื่องจากความสามารถของเทคโนโลยีที่มากขึ้น ท าให้ระบบ Mobile Banking เข้ามาแทนที่ ไม่ต้อง
ท าธุรกรรมผ่านเจ้าหน้าที่ธนาคาร ขณะเดียวกันการวิเคราะห์สินเชื่ออาจใช้ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์
แทนได้พนักงานธนาคารเองก็ต้องเพิ่มทักษะความรู้ต่าง ๆ ด้วย 
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ประเภทธุรกิจ ความส าคัญของเทคโนโลยี 5G 

 ภาคการเกษตร สร้างจุดแข็งให้ไทยเป็นผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลก คาดว่าหลังใช้ระบบ 5G มูลค่าการผลิตต่อไร่
สูงขึ้น เมื่อ IOT เข้ามาช่วยในการจัดการสภาพแวดล้อม วิเคราะห์ดิน น้ า และทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เกษตรกรเองก็  ต้องมีการเตรียมพร้อมท า smart farming ให้สอดรับการ
เปลี่ยนแปลงและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน 

ภาคการขนส่งโลจิสติกส์ หลังจากที่เริ่มมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการขนส่ง เช่น Uber Grab ถ้า 5G เข้ามา แท็กซี่ที่ ใช้
งานอยู่ในปัจจุบันจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคมากกว่าที่เป็นอยู่ 
เทคโนโลยีที่ช่วยใน การขับขี่ยานพาหนะถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการประยุกต์ใช้ IoT กับ
การคมนาคมขนส่ง เช่น รถยนต์ไร้คนขับ การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างยานพาหนะด้วยกันเอง และ
เชื่อมต่อระหว่างยานพาหนะและระบบควบคุมการจราจร เป็นต้น 

ภาคการค้า โดยเฉพาะการค้าปลีก ท าเลทองจะเปลี่ยนมาอยู่ในโลกออนไลน์แทบจะทั้งหมด การเช่าพื้นที่ค้าขาย
จะลดลง อีกทั้งยังมีนวัตกรรมที่ท าให้การซื้อสินค้าสะดวกสบาย สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า เช่น 
การลองสินค้าผ่านออนไลน์ด้วย เทคโนโลยีความจริงเสมือน ได้ลองสวมใส่เสื้อผ้าโดยไม่ต้องเดินทาง
ไปที่ร้าน 

บริการสาธาณูปโภค การ
ขนส่ง การจัดการผังเมือง 
 

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart grid) และมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart meter) ถูกน ามาใช้ในการ 
บริหารจัดการการจ่ายไฟฟ้าโดยอาศัยเทคโนโลยี IoT เพื่อการวางแผนการผลิตและจ่ายไฟให้
เพียงพอกับช่วงเวลาที่มี ความต้องการใช้ไฟฟ้าในปริมาณสูงเพื่อไม่ให้เกิดไฟฟ้าขัดข้อง การคิดราคา
ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับอุปสงค์และอุปทาน รวม ไปถึงการบริหารจัดการทั่วไปอย่างการแจ้งยอดการ
ใช้ไฟแก่ลูกค้าโดยไม่ต้องให้พนักงานออกไปจดมิเตอร์อีกต่อไป 

 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่าการลงทุนโครงข่าย 5G ให้ครอบคลุมทั้งประเทศต้องใช้เงินลงทุนรวมกว่า 450,000 
ล้านบาท แม้ว่าผู้ให้บริการโทรคมนาคมจะเลือกยุทธวิธีทยอยลงทุนโครงข่ายในพื้นที่ศักยภาพก่อนเพื่อกระจายภาระต้นทุน
โครงข่าย แต่ภายใต้ข้อก าหนดเงื่อนไขการประมูลคลื่นที่ก าหนดให้ผู้ชนะการประมูลต้องขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมร้อยละ 50 
ของพื้นที่ EEC ภายใน 1 ปี และครอบคลุมร้อยละ 50 ของประชากรในพื้นที่สมาร์ทซิตี้ภายใน 4 ปี ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น 
นครราชสีมา นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และ สงขลา   ท าให้
ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องลงทุนโครงข่ายในช่วง 3-4 ปีแรกเป็นมูลค่ากว่าร้อยละ 60-70 ของต้นทุนโครงข่ายที่ต้องลงทุนให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ 

ไทยรัฐ ออนไลน์ วันที่ 10  ธันวาคม 2562 ระบุว่า ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ “กสทช.”  ได้ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ชนะประมูลลงทุนขยายโครงข่าย 5G ในพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ให้ครอบคลุมพื้นที่ 50% ในปีแรก ได้แก่ 

-  เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 
-  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ บางปะกง 
-  นิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
-  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
-  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก มาบตาพุด  
-  เมืองการบินภาคตะวันออก 
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 จากข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมข้างต้น  ทั้งจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยและข่าวไทยรัฐ ออนไลน์ ถือเป็นโอกาสของกลุ่ม
บริษัทที่จะขยายธุรกิจบริการโทรคมนาคมได้อย่างต่อเนื่อง   เนื่องจากนโยบายดังกล่าว เป็นการขยายตัวที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในการด ารงชีวิตในยุคปัจจุบัน 
 
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 

ในส่วนของธุรกิจให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมนั้น สภาพการแข่งขันไม่รุนแรงมากนัก เนื่องจากตลาด
ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยมีขนาดใหญ่และหลากหลาย มีผู้ประกอบการที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มี
คลื่นความถี่เป็นของตัวเอง จ านวนไม่มากนัก โดยจัดเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น กลุ่ม AIS กลุ่ม TRUE และกลุ่ม DTAC 
ซึ่งแต่ละรายจะมีการก าหนดทะเบียนผู้ค้า (Vendor List)  ของผู้ให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมที่มีประวัติการ
ท างานและมีผลการท างานที่มีประสิทธิภาพ  

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ประเมินว่ามีผู้ประกอบการที่อยู่ในทะเบียนผู้ค้าของกลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ราย
ใหญ่ดังกล่าวประมาณ 15-20 ราย ส าหรับในปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ถือเป็นผู้ให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมที่มีอยู่ใน
ทะเบียนผู้ค้า (Vendor List) ของผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ทั้ง 3 ราย ซึ่งได้แก่ กลุ่ม AIS, กลุ่ม TRUE และกลุ่ม 
DTAC  โดยได้รับงานจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง   

 
การน าเสนอบริการและช่องทางการน าเสนอบริการ 

กลุ่มงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม อ้างอิงการน าเสนอบริการและช่องทางการน าเสนอบริการด าเนินการ
เช่นเดียวกันกับธุรกิจบริการบริหารจัดการ 
 
ลักษณะของลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย  

ลูกค้าของกลุ่มงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม สามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่  
1. กลุ่มผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม (Operators) : กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ประกอบการที่ให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออินเตอร์เน็ต ซ่ึงมีความต้องการขยายเครือข่ายสัญญาณของตนเองให้ครอบคลุมพื้นที่ในการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออินเตอร์เน็ตของตนให้กว้างขวางขึ้น หรือเพื่อรองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของ
ผู้บริโภค รวมทั้งเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณโดยการอัพเกรด (Upgrade) เพิ่มอุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อช่วย
ยกระดับการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

2. กลุ่มผู้ประกอบการอื่นในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม : กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ประกอบการที่เป็น
ผู้รับเหมา (Contractors)  หรือ ผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์ เช่น Huawei และ Ericssonซึ่งได้รับงานจากผู้ให้บริการ
โทรคมนาคม (Operators) หรือลูกค้าในกลุ่มที่ 1 ให้ท าหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพของระบบสัญญาณ หรือรับงานใน
กลุ่มงานบางประเภท โดยบริษัทฯ จะท าหน้าที่ให้บริการเป็นผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ตั้งแต่การส ารวจ, 
ออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานีโทรคมนาคม 
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สัดส่วนรายได้ของธุรกิจบริการวิศวกรรม 
สัดส่วนรายได้จากลูกค้าแต่ละกลุ่มงานการให้บริการงานวิศวกรรมระหว่างปี 2560 – 2562 สามารถแสดงได้ดังนี้ 

         (หน่วย : ล้านบาท) 

ลักษณะงานธุรกิจบริการงานวิศวกรรม 
2560 2561 2562 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า 

      

-        ภาครัฐ 477.25 68.35 501.31 73.67 520.11 73.68 

-        เอกชน 74.35 10.65 16.28 2.39 42.33 6.00 

รวมรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟา้ 551.60 79.00 517.59 76.07 562.44 79.68 
งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม 

      

-        ผูใ้หบ้ริการระบบ 131.87 18.89 147.15 21.63 68.36 9.68 

-        ผูป้ระกอบการอื่นๆ  14.77 2.12 15.70 2.31 75.07 10.64 

รวมรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม 146.64 21.00 162.85 23.93 143.43 20.32 
รวมรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรม 698.24 100.00 680.44 100.00 705.87 100.00 

 
การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

ในการให้บริการงานวิศวกรรมทั้งระบบไฟฟ้า วิศวกรรม ระบบโทรคมนาคมนั้น บริษัทฯ ก าหนดแนวทางการจัดหา
สินค้าและบริการ โดยการจัดหาสินค้าและบริการ แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบหลัก คือ  

1. การจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างและติดตั้ง 
2. การจัดหาผู้รับเหมาช่วงในการด าเนินการสร้างและติดตั้ง 
3. การจัดหาวิศวกรของบริษัทในการควบคุมโครงการ 

 
1. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างและติดต้ัง 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างและติดตั้ง สามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ อุปกรณ์หลัก และอุปกรณ์ทั่วไป  
อุปกรณ์หลัก  

- อุปกรณ์หลักของงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ได้แก่ เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า 

สวิทซ์เกียร์ อุปกรณ์ป้องกัน ลูกถ้วย และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า เป็นต้น  

- อุปกรณ์หลักของงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม ได้แก่ เสาโครงเหล็ก อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ รั้วและ

อุปกรณ์งานรั้ว เป็นต้น  

อุปกรณ์ทั่วไป  
- อุปกรณ์ทั่วไป ได้แก่ อุปกรณ์ข้อต่อของท่อ  ,ท่อร้อยสายไฟ ,สกรู ,น๊อต ,เหล็กแผ่นสังกะสี ,ลวดเชื่อมและ

ป้ายลาเบล เป็นต้น  
อุปกรณ์หลักในแต่ละโครงการนั้นจะมีความแตกต่างกันตามข้อก าหนด และลักษณะงานของลูกค้าแต่ละราย  ดังนั้น 

ก่อนที่บริษัท ฯ จะเข้าร่วมประกวดราคาต่างๆ ต้องท าการศึกษาข้อมูลในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางด้าน

เทคนิค โดยฝ่ายจัดซื้อจะเป็นผู้ติดต่อกับผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์เพื่อสอบถามถึงเงื่อนไขราคา, การส่งมอบ และการช าระเงิน ซึ่งเป็น

ข้อมูลพื้นฐานในการค านวณต้นทุนโครงการก่อนการยื่นประมูลงาน ทั้งนี้ ในบางกรณีนอกเหนือจากการระบุคุณลักษณะทาง



 
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)                   

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                    ส่วนที่ 1 หน้า 29 

 

เทคนิคของวัสดุอุปกรณ์แล้ว ลูกค้าอาจมีการระบุรายชื่อผู้จัดจ าหน่ายของอุปกรณ์บางประเภทให้ผู้รับเหมาต้องจัดซื้อจากผู้จัด

จ าหน่ายภายในกรอบรายชื่อที่ก าหนดเท่านั้น เพื่อควบคุมในส่วนของคุณภาพงาน ในส่วนของอุปกรณ์ทั่วไปนั้นเป็นกลุ่ม

อุปกรณ์ที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้โดยง่าย สามารถซื้อหาได้โดยทั่วไป 

ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในธุรกิจบริการงานวิศวกรรมนั้น บริษัทฯ ท าการจัดหาวัสดุอุปกรณ์จากผู้ประกอบการ
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการจัดหาภายในประเทศเป็นร้อย 69.48 และจัดหาจากต่างประเทศเป็นร้อยละ 
30.52  ทั้งนี้ ในปี 2560 - 2562  ไม่มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์จากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 
ของมูลค่าการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โดยรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายสั่งซื้อและจัดเก็บสินค้าตามลักษณะของกลุ่ม
ธุรกิจ โดยส าหรับกลุ่มงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม บริษัทฯ จะมีการสั่งซื้ออุปกรณ์เมื่อได้รับการว่าจ้างจากลูกค้าโดยจะ
สั่งซื้อตามปริมาณที่ต้องใช้งานจริงในแต่ละโครงการ ในส่วนของกลุ่มงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้านั้น บริษัทฯ จะมีการสต็อค  
สินค้าในกลุ่มอุปกรณ์หลักเช่น สายไฟ, ลูกถ้วย และอุปกรณ์คอนกรีต คิดเป็นสัดส่วนขั้นต่ าร้อยละ 30 ของมูลค่าอุปกรณ์หลักที่
จะต้องใช้ตามแผนงานของบริษัทฯ ซึ่งคาดการณ์จากแผนการใช้งบประมาณของกลุ่มลูกค้าหลัก  เพื่อความคล่องตัวในการ
ท างาน และประโยชน์ในการได้ส่วนลดทางการค้า อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ มีการเก็บสต็อคนั้นมี อายุการใช้
งานได้ยาวนาน และมีการเสื่อมสภาพน้อย  

2. การจัดหาผู้รับเหมาช่วงในการสร้างและติดตั้ง 

จากนโยบายการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ ที่เน้นการใช้ผู้รับเหมาช่วงในการด าเนินการสร้างและติดตั้ง และให้
วิศวกรมีหน้าที่บริหารโครงการให้ส าเร็จลุล่วงตามความต้องการของลูกค้าภายในระยะเวลาที่ก าหนดนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงต้องมี
การจัดหาผู้รับเหมาช่วงที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านงานติดตั้งเพื่อด าเนินการดังกล่า ว โดยผู้รับเหมาช่วงส่วน
ใหญ่จะมีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯและมีประวัติการร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา1-3 ปี โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา 
บริษัทฯ ไม่มีการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงสูงเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงรวม  

3. การจัดหาวิศวกรในการควบคุมโครงการ 

วิศวกรผู้ควบคุมโครงการจะเป็นพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินงาน และ
ควบคุมดูแลการสร้างและติดตั้งให้เป็นไปตามแบบรายการ มาตรฐานและข้อก าหนดต่างๆ โดยทั่วไปแล้วจ านวนวิศวกรผู้
ควบคุมงานจะขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ โดยจะช่วยกันท าหน้าที่ ควบคุมการด าเนินการสร้างและติดตั้งของผู้รับเหมาให้แล้ว
เสร็จตามแผนงานที่ก าหนด การจัดท าแผนปฏิบัติงานและรายงานความคืบหน้าแก่ผู้จัดการโครงการ ประสานงานกับลูกค้า 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการยื่นเอกสารขออนุญาตสร้างและติดตั้ง การยื่นเอกสารกับการไฟฟ้า หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และด าเนินการใดๆ เพื่อให้งานลุล่วงไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้  

 

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีวิศวกรและผู้ควบคุมงานรวมทั้งสิ้น 31 คน ซึ่งแบ่งตามระดับ และระบบความ
ช านาญงานได้ดังนี้ 

            (หน่วย : คน) 

ระดับ งานไฟฟ้า งานโทรคมนาคม งานโยธา 
งานไฟฟ้า 

(พลังงานแสงอาทิตย)์ 
เครื่องกล 

1(  ผู้จัดการโครงการ 3 2 6 1 - 
2 (วิศวกรโครงการ  7 1 3 1 1 

3 (ผู้ควบคุมงาน  1 - 1 - - 
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อุตสาหกรรมธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนอื่น 
 

ภาวะอุตสาหกรรม  
จากแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2561-2580 (PDP2018) ระบุว่าก าลังการผลิตไฟฟ้าในประเทศ

ไทย ณ ธันวาคม พ.ศ.2560 มีก าลังการผลิตไฟฟ้ารวม 46,090 เมกะวัตต์ และการพยากรณ์ ความต้องการพลังงานไฟฟ้าแสดงให้
เห็นว่า จากปี พ.ศ.2561-2580 ต้องมีก าลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจ านวน 77,211เมกะวัตต์ โดยเป็นก าลังผลิตโรงไฟฟ้า
ใหม่รวม 56,431 เมกะวัตต์ และมีการปลดก าลังผลิตโรงไฟฟ้าเก่าท่ีหมดอายุในช่วงปี 2561-2580 จ านวน 25,310 เมกะวัตต์  

  

 
 

นโยบายพลังงานของประเทศ ด้านโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก
(AEDP) 
 

1. โรงไฟฟ้าตามนโยบายการส่งเสริมภาครัฐ  
มีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาสังคม ส่วนรวม ได้แก่ 

ปัญหาขยะชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล และก๊าซชีวภาพในพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น
ต้น ซึ่งเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาคร ัฐ ชุมชนและเอกชน ตอบสนองเป้าหมายการสร้างความเจริญเติบโต
ในท้องถิ่น ส่งผลต่อความมั่นคง กระจายรายได้ และสร้างงานใน พื้นที่ มีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด มี
เป้าหมายรวม 520 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย 

- โรงไฟฟ้าขยะ        400 เมกะวัตต์  
- โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   120 เมกะวัตต ์
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2. โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่และมาตรการอนุรักษ์พลังงงาน  
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะพิจารณาจัดหาก าลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้สอดคล้อง กับศักยภาพ

พลังงานหมุนเวียนคงเหลือของประเทศ และรองรับพฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึง การเปลี่ยนแปลงของ 
Disruptive Technology ด้านพลังงานไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้น  

 
นโยบายภาครัฐ 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีการประชุมเห็นชอบกรอบและแนวนโยบายด้าน
พลังงานในหลายวาระ ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับการเห็นชอบหลักการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-
in Tariff (FiT) และราคารับซื้อไฟฟ้าส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 
(ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง) เมื่อ 4 ธ.ค.62) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
(กกพ.) ไปด าเนินการออกระเบียบหรือประกาศการรับซื้อไฟฟ้าตามขั้นตอนต่อไป พร้อมท้ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการรับ
ซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากขึ้นเพื่อบริหารจัดการตลอดจนก ากับดูแลให้โครงการโรงไฟฟ้า
ชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เป็นสัญญาประเภท Non-Firm ที่สามารถใช้ระบบกักเก็บพลังงานร่วมด้วยได้ 
ห้ามใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลช่วยในการผลิตไฟฟ้า ยกเว้นช่วงเริ่มต้น เดินเครื่อง โดยในปี 2563 จะมีการเปิดรับซื้อไฟฟ้า 700  
เมกะวัตต์ (MW) และก าหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) แบ่งออกเป็น 2 โครงการ  

(1) Quick win เป็นโครงการที่ให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในปี 2563 ซึ่งเปิดโอกาสให้โรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
หรือใกล้จะแล้วเสร็จ เข้ามาร่วมโครงการ  

(2) โครงการทั่วไป เปิดโอกาสให้ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเป็นการทั่วไป และอนุญาตให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
ได้ในปี 2564 เป็นต้นไป ปริมาณพลังไฟฟ้าที่เสนอขายไม่เกิน 10 MW ใช้วิธีการคัดเลือกโดยกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าฯ 
จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และคัดเลือกเรียงตามล าดับจากโครงการที่เสนอให้ผลประโยชน์คืนสู่ชุมชนสูงสุดไปสู่ผลประโยชน์
ต่ าสุด  

ทั้งนี้ จะพิจารณารับซื้อจากโครงการ Quick win ก่อนเป็นล าดับแรก แล้วจึงจะพิจารณารับซื้อจากโครงการ 
ที่มา : ข่าวจากส านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน วันที่ 16 ธันวาคม 2562 
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แนวโน้มการเติบโตของการผลิตไฟฟ้า ปี 2563-2565 
ธุรกิจผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มเติบโตดี ปัจจัยหนุนจากความต้องการใช้ที่ขยายตัวต่อเนื่อง (อ้างอิงตามแผน PDP 22018 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าขยายตัว 3.9 ในปี 2563 และ 3.7 ในปี 2564-65) และด้านอุปทานจากนโยบายสนับสนุนการลงทุนของ
ภาครัฐตามแผน PDP 2018 ที่เอื้อให้เกิดการขยายก าลังการผลิตและการลงทุนโรงไฟฟ้าใหม่   VSPP มีการลงทุนต่อเนื่อง 
เนื่องจากปริมาณการขายไฟฟ้าเข้าระบบของกลุ่มนี้ยังต่ ากว่าเป้า ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะ
การเปิดเสรีการผลิตไฟฟ้าบนหลังคาที่ภาครัฐประกาศรับซื้อปีละ 100 เมกะวัตต์เป็นเวลา 10 ปีตั้งแต่ปี 2562 รวมถึงกลุ่มที่มี
ศักยภาพการแข่งขันด้านต้นทุนและแหล่งที่มาของวัตถุดิบ เรียงตามล าดับได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ขยะ 
และก๊าซชีวภาพ สาหรับโครงการพลังงานลม ภาครัฐอาจพิจารณารับซื้อภายหลังจากที่ กฟผ. ลงทุนขยายสายส่งไฟฟ้าในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2564 เป็นต้นไป 
ที่มา : แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  มกราคม 2563 

 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ หน่วยงานไฟฟ้าของภาครัฐที่มีการ
รับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชน ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก 
(VSPP) ซึ่งในปัจจุบัน ลูกค้าของกลุ่มบริษัทในธุรกิจมีเพียงรายเดียวคือ กฟภ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้งสิ้น 4 โครงการ เป็น
โรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีอายุ 25 ปี และมีระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้าด้วยอัตรารับซื้อไฟฟ้า
พิเศษ (Feed-in-Tariff : FiT) เป็นระยะเวลา 25 ปี นับแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559  
 อย่างไรก็ตาม กฟภ. ได้ท าสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากกลุ่มบริษัท ดังนั้นช่องทางในการจัดจ าหน่ายจึงเป็นการเชื่อมต่อ
ไฟฟ้าจากแต่ละโครงการเข้าสู่สถานีและระบบไฟฟ้าของ กฟภ. โดยปริมาณไฟฟ้าที่จ าหน่ายให้แก่ กฟภ. จะคิดจากจ านวน
หน่วยไฟฟ้าที่ผ่านมิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้า ณ จุดจ่ายไฟฟ้าของแต่ละโครงการ เพื่อให้ กฟภ. น าไปจ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภคต่อไป  
 ส าหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังเป็นธุรกิจที่ทางกลุ่มบริษัทฯ ให้ความสนใจ และมีการติดตามการ
ประชาสัมพันธ์โครงการของภาครัฐอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทางกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านบุคลากร เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และเงินทุนสนับสนุนส าหรับการลงทุน โครงการ  นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ศึกษา
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทางเลือกอื่น เพื่อเข้าร่วมโครงการตามนโยบายและ
ประกาศของภาครัฐ  เป็นการเพิ่มโอกาสเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานทุกประเภท 
 

อุตสาหกรรมธุรกิจจัดหาและจัดจ าหน่ายสินค้าอุปกรณ์ความปลอดภัย 
 

ข้อมูลบริษัทวิจัยไอดีซี ระบุว่า ปี 2563 ภาพรวมตลาดเทคโนโลยีความปลอดภัยทั่วโลกจะมีมูลค่าเกิน 100 ล้านดอลล่า
โดยมีเหตุผลหลักมาจากเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นทั่วโลก ดังนั้นผู้คนจึงต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
ติดตั้งกล้อง CCTV เพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  

ประเทศไทยแม้ไม่ได้ประสบปัญหาการก่อการร้ายโดยล าพังอย่างรุนแรงชัดเจน แต่แนวโน้มการก่อการร้ายใน
ลักษณะดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ของโลก รวมถึงปัญหาความขัดแย้งภายในของไทยทั้งทางการเมือง ความเชื่อ และ
สังคม และการที่ไทยเป็นที่ตั้งของผลประโยชน์จากประเทศต่าง ๆ ก็อาจเป็นปัจจัยดึงดูดที่ท าให้ไทยตกอยู่ในความเสี่ยงจากการ
ก่อการร้ายโดยล าพังขึ้นเช่นกัน ดังนั้น ไทยจ าเป็นต้องมีมาตรการรับมือต่อสถานการณ์ โดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวัง ติดตาม 
ตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่มีแนวคิดรุนแรง สกัดกั้นการเข้าถึงอาวุธและวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบระเบิด นอกจากนั้นต้องร่วมมือ
กันอย่างจริงจังในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมถึงองค์กรต่างประเทศ 
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จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ในปี 2563 รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับความปลอดภัย และความมั่นคงของประเทศอย่าง
มาก โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภาผูแทนราษฎร ระบุถึงหลักการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามหลักยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึ่งยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเป็น 1 ใน 6 ยุทธศาสตร์
ยังคงให้ความส าคัญ โดยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้เป็นจ านวนทั้งสิ้น 428,190.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.4 โดยมี
แผนงานหลักที่มีงบประมาณเกี่ยวข้องกับการจัดหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ดังนี้ 

1. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ งบประมาณทั้งสิ้น 5 ,351.9 ล้านบาท โดยปลูกฝังและ

สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ 

2. การรักษาความสงบภายในประเทศ งบประมาณทั้งสิ้น 34,774.2 ล้านบาท โดยเสริมสร้างความปรองดอง

ภายในชาติ และการรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณทั้งสิ้น 10,865.5 ล้านบาท เพื่อให้

ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน มีเป้าหมายในการลดเหตุรุนแรงในพื้นที่ลงไม่น้อย

กว่าร้อยละ 20 โดยเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคง ให้สามารถ

ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ 

4. การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ งบประมาณทั้งสิ้ น 

88,718.4 ล้านบาท โดยพัฒนาระบบและแผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติให้มีความทันสมัย และปฏิบัติได้

จริง หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองมีประสิทธิภาพ จัดหายุทโธปกรณ์ที่จ าเป็นเพียงพอ 

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกัน และรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

5. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง งบประมาณทั้งสิ้น 15,324.4 ล้านบาท โดยปกป้อง

และดูแลรักษาผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการบริหารจัดการ ป้องกันปัญหาอาชญากรข้ามชาติและการก่อการร้าย ความมั่นคงเกี่ยวกับไซเบอร์ 

เสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 

6. การสนับสนุนด้านความมั่นคง งบประมาณทั้งสิ้น 1,574.6 ล้านบาท โดยการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อม

ของประเทศ ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย มีเอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อย มุ่งเน้นการพัฒนาคน 

เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัย

พิบัติได้ทุกรูปแบบ และใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม และ

องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

7. การด าเนินงานภารกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง งบประมาณทั้งสิ้น 56 ,569.7 ล้าน

บาท  โดยการสร้างความพร้อมด้านการป้องกันประเทศ การด ารงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือใน

การด าเนินงานด้านความมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับมิตรประเทศ 

ภาวะการแข่งขัน 
ตลาดของธุรกิจรักษาความปลอดภัยมีขนาดใหญ่มาก ภาครัฐ และภาคเอกชนส่วนใหญ่ เลือกซื้อระบบ และอุปกรณ์

รักษาความปลอดภัยโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและการท างานเป็นอันดับแรก ไม่ได้พิจารณาจากราคาสินค้าเพียงอย่างเดียว 
ผู้ประกอบการด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นการน าเสนอโซลูชั่นหรือทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
เฉพาะเจาะจงสอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก 
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การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ผ่านมา ได้สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทั้งทางด้านการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและการให้บริการที่รวดเร็ว
ตรงเวลา ด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม จึงท าให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้ วยดีและมีโอกาสได้รับงานเพิ่มเติม
อย่างต่อเนื่อง 
 
การน าเสนอบริการและช่องทางการน าเสนอบริการ 
 ธุรกิจจัดหา และจัดจ าหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย  อ้างอิงการน าเสนอบริการและช่องทางการน าเสนอบริการ
ด าเนินการเช่นเดียวกันกับธุรกิจบริการบริหารจัดการ 
 
ลักษณะลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย 

ลูกค้าของธุรกิจงานจัดหาและจัดจ าหน่ายสินค้าอุปกรณ์ความปลอดภัย สามารถจ าแนกได้ 2 กลุ่มย่อย คือ ลูกค้า
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และลูกค้าภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทในธุรกิจจัดหาและจัดจ าหน่าย
สินค้าอุปกรณ์ความปลอดภัยยังคงเป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของ
ชาติ และหน่วยงานที่ให้ความส าคัญกับระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองบัญชาการกองทัพไทย 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) และ กรมราชทัณฑ์ เป็นต้น  
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โครงสร้างของกลุ่มบริษัท 

จากการขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจและการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทเพื่อแบ่งแยกการด าเนินธุรกิจให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น ท าให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทประกอบด้วยบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมกันทั้งสิ้น  5 บริษัท ดังนี้ 

 
รายละเอียดบริษัทย่อย 

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

 

2. บริษัท  ซีน 168  จ ากัด  (“SYN”)  

ชื่อบริษัท : บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริการบริหารจัดการ และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
วันที่ก่อตั้ง : 12 ตุลาคม 2550 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

รายชื่อกรรมการ : 
นายไรวินท์ เลขวรนันท์, นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร, นางสาวขนิษฐา ฤทธิ์เพชร, 
นางสาวอัจจิมา วงศ์ศุภชาติ, นางสาวประไพ พิมพา 

ชื่อบริษัท : บริษัท ซีน 168  จ ากัด   
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริการงานวิศวกรรม   ธุรกิจบริการบริหารจัดการ   
วันที่ก่อตั้ง : 19  มิถุนายน 2550 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

รายชื่อกรรมการ : 
นายไรวินท์ เลขวรนันท์, นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร, นางสาวขนิษฐา ฤทธิ์เพชร,  
นางสาวอัจจิมา วงศ์ศุภชาติ, นางสาวประไพ พิมพา 
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3. บริษัท  อีทีจี  เอนเนอร์จี จ ากัด (“ETG”) 

 

4. บริษัท โกลว์  เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด (“GTS”)  

ปัจจุบันการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และ ETEM ด าเนินธุรกิจบริการบริหารจัดการในลักษณะเดียวกัน โดยกลุ่ม
บริษัทมีนโยบายให้ ETEM ด าเนินธุรกิจบริการบริหารจัดการเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการประมูลงานบางกรณี 
จ าเป็นต้องใช้บริษัทที่มีประวัติการด าเนินงาน และมีทุนจดทะเบียนตามเงื่อนไขที่ลูกค้าก าหนด กลุ่มบริษัทจึงจะต้องใช้บริษัทฯ 
ในการประมูลงานที่มีข้อก าหนดในกรณีดังกล่าว  
 ธุรกิจของ SYN  กลุ่มบริษัทมีนโยบายเพ่ือประกอบธุรกิจบริการงานวิศวกรรมและธุรกิจบริการบริหารจัดการ  

            ธุรกิจของ ETG กลุ่มบริษัทมีนโยบายด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานอื่นๆ 

 ธุรกิจของ GTS กลุ่มบริษัทมีนโยบายด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับจัดหาและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 

ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ นายไรวินท์ เลขวรนันท์ และบริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จ ากัด โดยถือหุ้นของบริษัทฯ 
ในสัดส่วนร้อยละ 27.11  และร้อยละ 26.11  ของทุนจดทะเบียน ตามล าดับ โดยบริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จ ากัด เป็นบริษัท
บริหารจัดการเงินลงทุนโดยนายไรวินท์และพี่น้องของนายไรวินท์เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจด
ทะเบียนและช าระแล้วของบริษัท 

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งได้แก่ นายไร
วินท์ เลขวรนันท์ และบริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จ ากัด จะประกอบธุรกิจทับซ้อนกันกับบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้ง 2 รายข้างต้น จึงได้
ท าสัญญากับบริษัทฯ ว่าจะไม่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับกลุ่มบริษัทรวมถึงธุรกิจอื่นของกลุ่มบริษัทในอนาคต รวมทั้งจะ
ไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในกลุ่มบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ
เป็นหุ้นส่วนแบบไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการหรือรับจ้างหรือเป็นผู้มีอ านาจควบคุมในกิจการใดที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือ
ประโยชน์ผู้อื่น โดยหากผู้ถือหุ้นใหญ่เห็นโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวในอนาคต จะพิจารณาให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้
ประกอบกิจการนั้น ๆ ซึ่งสัญญานี้มีผลผูกพันจนกว่านายไรวินท์ เลขวรนันท์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของประกาศ  

ชื่อบริษัท : บริษัท  อีทีจี  เอนเนอร์จี จ ากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานอื่น ๆ 
วันที่ก่อตั้ง : 4 พฤษภาคม 2560 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
รายชื่อกรรมการ : นายรชต ยอดบางเตย, นางสาวประไพ พิมพา, นางสาวอัจจิมา  วงศ์ศุภชาติ 

ชื่อบริษัท : บริษัท โกลว์  เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จัดหาและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
วันที่ก่อตั้ง : 5 พฤษภาคม 2560 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
รายชื่อกรรมการ : นายรชต ยอดบางเตย, นางสาวประไพ พิมพา, นางสาวอัจจิมา  วงศ์ศุภชาติ 
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คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 จะถือหุ้นรวมกันต่ ากว่าร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน
ช าระแล้วของบริษัท และไม่มีท่านใดด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัท 

ทั้งนี้ นายไรวินท์ เลขวรนันท์ และบริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จ ากัด ได้จัดท าสัญญากับบริษัทฯ ว่าจะรักษาสัดส่วนการถือ
หุ้นมิให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 51.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดอายุสัญญาให้สินเชื่อส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อป้องกันมิให้บริษัทฯ ท าผิดเงื่อนไขตามสัญญาให้สินเชื่อดังกล่าว 
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3. ปัจจัยความเสีย่ง 
 
 ความเสี่ยงด้านการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
 

1. ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
  การปรับเปลี่ยนโยบายของรัฐบาล การออกกฎหมาย หรือ ข้อบังคับของราชการอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ที่
ต้องด าเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ขององค์กร กลุ่มบริษัทได้ให้ความส าคัญกับนโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ  โดยมี
การติดตาม และประเมินทิศทาง รวมถึงศึกษานโยบายของรัฐบาลในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง     เพ่ือประเมินผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นการล่วงหน้า  ซ่ึงหากมีการด าเนินการที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ทั้งในด้านการเงิน และ
การด าเนินงาน เช่น ถูกลงโทษปรับ ถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบกิจการ รวมทั้ง  อาจจะส่งผลต่อชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัท  
  โดยกลุ่มบริษัทเน้นการให้ความร่วมมือ และด าเนินงานด้วยความระมัดระวัง  ซึ่งกลุ่มบริษัทได้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อคอยติดตามข้อมูลที่มีการประกาศแก้ไขปรับปรุงหรือออกใหม่ 
และเป็นศูนย์กลางในรวบรวมและพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท   เพื่อให้มั่นใจ
ว่ากลุ่มบริษัทมีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และเหมาะสม นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้มีการติดตามความคืบหน้าการทบทวน ปรับปรุง และ
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ  ควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวคลอบคลุมในทุกธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้ง
ในกลุ่มธุรกิจเดิมและกลุ่มธุรกิจใหม ่
2. ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฏหมายหรือกฏระเบียบต่างๆ 

การประกอบธุ รกิ จของกลุ่ มบริษัท  มีความเกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติ ตามกฎหมายและกฎระเบียบต่ างๆ                             
ซึ่งประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2559 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
และพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  เป็นต้น ซึ่งการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอาจมีความเสี่ยงในแง่ของการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ได้  
 กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น จึงมีการก าหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ                           
ตามกฎหมายและกฏระเบียบต่างๆ ไว้อย่างครอบคลุมใน ข้อบังคับของบริษัท คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี คู่มือความเสี่ยง และ
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อสื่อสารให้พนักงานทุกระดับทราบและน าไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด กลุ่มบริษัทได้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อคอยติดตามข้อมูลที่มีการประกาศแก้ไขปรับปรุงหรือออกใหม่ 
และเป็นศูนย์กลางในรวบรวมและพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท   เพื่อให้มั่นใจ
ว่ากลุ่มบริษัทมีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และเหมาะสม นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้มีการติดตามความคืบหน้าการทบทวน ปรับปรุง และ
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ  ควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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3. ความเสี่ยงด้านการไม่ได้รับการต่อสัญญาของงานให้บริการบริหารจัดการ 
การประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทนั้น ในแต่ละสัญญาท่ีได้รับจะมีการระบุระยะเวลาการให้บริการ ไว้

อย่างชัดเจน  ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอายุสัญญาประมาณ 1-3 ปี  และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาดังกล่าว  ทางผู้ว่าจ้างที่เป็นทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือภาคเอกชน  ก็จะด าเนินการตามงบประมาณใหม่ของแต่ละหน่วยงาน  ซึ่งมีทั้งการท าสัญญา
ว่าจ้างโดยตรงและการประกวดราคาตามวิธีการที่หน่วยงานก าหนด และมีโอกาสที่ มีคู่แข่งขันเข้ามาร่วมเสนอบริการหรือเข้าร่วมการ
เสนอราคาแข่งกับกลุ่มบริษัท และอาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่ได้รับการต่อสัญญาการให้บริการแก่ลูกค้าได้    

ปัจจุบันการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560   ซึ่งในการประกวดราคาบางโครงการ มีการพิจารณาในส่วนของคุณภาพการให้บริการและผลงานที่ผ่านมาของ
ผู้ให้บริการเป็นปัจจัยประกอบควบคู่กับราคา ( rice PerformanceP (พร้อมทั้งมีการท าการประเมินเพื่อส่งเสริมสินค้าและผู้ค้าที่มี

คุณภาพ )Grading (โดยจะพิจารณา ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  คุณภาพในการด าเนินงานตามสัญญาและบริการหลังการขาย และ
น าผลการประเมินไปใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาผู้ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การพิจารณามีก าหนดสัดส่วนแต่ละด้าน 
เช่น ร้อยละของด้านเทคนิค ร้อยละของด้านราคา และร้อยละของด้าน Grading เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมาที่มีการ
พิจารณาเฉพาะราคาประมูลเพียงปัจจัยเดียวเท่านั้น  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าว  จะส่งผลดีต่อกลุ่มบร  ิษัทในการยื่น
เสนอประกวดราคา  เนื่องจากมีประวัติการท างานและผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ไว้วางใจส าหรับหน่วยงานของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
ท าให้มีโอกาสในการได้รับต่อสัญญาการให้บริการมากยิ่งขึ้น 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการต่อสัญญาการให้บริการบริหารจัดการ  โดยก าหนดให้มี
ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับผู้บริหารของลูกค้า 
เพื่อรับฟังค าติชม และข้อคิดเห็นของการให้บริการด้านต่างๆ พร้อมทั้งมีการส ารวจความพึงพอใจลูกค้า  โดยน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ จัดท าแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อรักษาฐานกลุ่ม
ลูกค้าเดิมไว้อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากหลายๆ สัญญาของการให้บริการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทได้รับการต่อสัญญามา
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีแผนด าเนินการด้านการตลาดเพื่อขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆ  และขยายขอบเขต
การให้บริการเพิ่มเติมและแตกต่างจากคู่แข่ง โดยการให้บริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ ( Business Process Outsourcing  :

BPO (ในทุกส่วนงานตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการ ท าธุรกิจและการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทในอนาคต    
4. ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างบุคลากรอนัเนื่องมาจากนโยบายรัฐบาลในขณะที่อยู่ระหว่างสัญญาจ้าง 

การประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการบุคลากรและระบบงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท ต้องอาศัยแรงงานจ านวนมากในการ
ด าเนินงาน ดังนั้นนโยบายของรัฐบาลที่มีการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า จะมีผลกระทบทางอ้อม ต่อฐานอัตราค่าจ้างงานในระดับ
อื่นๆ ให้สูงขึ้นด้วย ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรเพิ่มขึ้น และหากในอนาคตรัฐบาลมีการปรับอัตราค่าจ้าง
แรงงานขึ้นอีกในระหว่างระยะเวลาของสัญญาจ้างกลุ่มบริษัทจะมีความเสี่ยงที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว และอาจส่งผลกระทบ
ต่อผลการด าเนินงานและก าไรสุทธิของกลุ่มบริษัท  อีกทั้งหากลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลบางหน่วยงาน ยังไม่ได้รับงบประมาณ
เพิ่มเติมส าหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามนโยบายจากรัฐบาล อาจท าให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่จะได้รับค่าบริการเพิ่มเติมล่าช้าได้ 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทพิจารณาเลือกรับงานที่มีการก าหนดเงื่อนไขให้สามารถปรับอัตราค่าบริการได้ หากรัฐบาลมีการ
ปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า นอกจากนี้ลักษณะสัญญาของกลุ่มบริษัท เป็นสัญญาระยะสั้นที่มีอายุสัญญาประมาณ 1 - 3 ปี ท าให้
กลุ่มบริษัทสามารถปรับขึ้นค่าบริการได้เมื่อมีการต่อสัญญาในแต่ละครั้ง และสามารถเรียกเก็บค่าจ้างบุคลากรเพิ่มเติมจากนโยบาย
ดังกล่าวจากลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลได้ อีกทั้งกลุ่มบริษัทจะประมาณการเผื่อเกิดการปรับขึ้นค่าจ้างในการประมาณการต้นทุน  
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เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการประกาศเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ าในอนาคตได้ นอกจากนี้ ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่
พนักงานเป็นไปตามประกาศค่าจ้างขั้นต่ า หรือสูงกว่า และที่ผ่านมากลุ่มบริษัทไม่เคยได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว    
5. ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มบริษัทไม่ได้รับงานวิศวกรรม 

กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า  โดยให้บริการในลักษณะของงานโครงการที่จัดท าสัญญาการ
ให้บริการเป็นรายโครงการ เช่น  การปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูงส าหรับการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า และ/หรือ สถานที่หรือแหล่งผลิต
กระแสไฟฟ้าเชื่อมต่อไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การติดตั้งและปรับปรุงระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า  การย้าย
ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าลงใต้ดิน  การติดตั้งระบบไฟส่องสว่างบนท้องถนน  ตลอดจนการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นต้น   

ส าหรับในส่วนของการด าเนินธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมนั้น  เป็นการให้บริการงานวิศวกรรมใน
ลักษณะของการรับจ้างเหมาคล้ายกับงานโครงการ  อาทิเช่น  การให้บริการสร้างสถานีฐานและติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม  การ
ติดตั้งเสาส่งสัญญาณภายนอกอาคารทุกประเภทและบนดาดฟ้าอาคาร  และการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมให้แก่เสาส่ง
สัญญาเดิม การประกอบกิจการโทรคมนาคม เป็นต้น  ซึ่งการให้บริการในส่วนของวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมจะขึ้นอยู่กับนโยบาย
การลงทุนในการขยายหรือปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายสัญญาณของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นหลัก  รวมทั้งนโยบายของภาครัฐ
ในการขยายคลื่นความถี่   

ดังนั้น  กลุ่มบริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงจากความไม่สม่ าเสมอหรือความไม่ต่อเนื่องของรายได้จากการให้บริการงาน
วิศวกรรมทั้ง 2 ประเภทในอนาคต ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ต าม กลุ่มบริษัทเชื่อว่าทั้งระบบ
ไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคม ถือเป็นระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จ าเป็น  และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของ
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  แผนการลงทุนระบบจ าหน่ายพลัง
ไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวง  และการลงทุนโครงข่าย 5G  ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบ
สอง พ.ศ. 2560 – 2564  ที่รัฐบาลก าหนดแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพี้นที่เศรษฐกิจ
หลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม จึงมีการเร่งลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ  เช่น การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมและยังมีนโยบายการลงทุนจากภาครัฐอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดังนั้นผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าโอกาสที่ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนด้านระบบ
ไฟฟ้า โทรคมนาคมจะไม่ท าการขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นอีกเป็นไปได้น้อยมาก  

ในส่วนความสามารถในการประกวดราคางานนั้น การให้บริการวิศวกรรมระบบไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นงานของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคและบางส่วนเป็นงานของภาคเอกชน  ซึ่งตลอดระยะเวลาการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทได้รับการยอมรับและความไว้วางใจ
จากผู้ว่าจ้างเสมอมา  และกลุ่มบริษัทไม่เคยมีประวัติอยู่ในรายชื่อผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือทิ้งงาน  (Black List) ของผู้ว่าจ้าง
ดังกล่าว  ท าให้สามารถเข้าร่วมการประมูลงานและรับงานการให้บริการด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้น
ได้อีกอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการให้บริการวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม   ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ค้า 
(Vendor List)  ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หลายราย ได้แก่ กลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  จ ากัด (มหาชน)  กลุ่ม
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  รวมถึงการเข้าร่วมการประกวดราคากับหน่วยงานภาครัฐ เช่น บริษัท  ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) , บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น นอกจากนี้ยังขยายการรับงานในการติดตั้งอุปกรณ์การให้บริการใน
การติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) และสายน าสัญญาณ (Copper) รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อเชื่อมโครงข่ายในระบบ
การสื่อสาร   ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงผู้รับเหมาหลักของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  เช่น Ericson และ Huawei  
เป็นต้น ประกอบกับมีผลงานที่ดีเสมอมา  สามารถให้บริการที่มีคุณภาพและส่งมอบงานได้ตรงต่อเวลา  จึงท าให้กลุ่มบริษัทได้รับ
ความไว้วางใจจากกลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว  เป็นผลให้กลุ่มบริษัทได้รับงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องเช่นกัน 



 
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)                   

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                        ส่วนที่ 1 หน้า 41 

 

6. ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนที่เกิดจากค่าปรับจากการไม่สามารถส่งมอบงานบริการวิศวกรรมได้ทันตาม
ก าหนดเวลาของลูกค้า 

 ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า 
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า เป็นการให้บริการในลักษณะของงานโครงการที่มีการท าสัญญาว่าจ้างแยกราย

โครงการพร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาการส่งมอบงานอย่างชัดเจน  โดยมีระยะเวลาของสัญญาประมาณ 3 เดือนถึง 2 ปี ซึ่งในสัญญา
ดังกล่าวจะก าหนดอัตราค่าปรับหรือค่าเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าของการส่งมอบงานได้ไม่ทันตามก าหนดเวลาของสัญญา ดังนั้น
ในกรณีที่การด าเนินงานของกลุ่มบริษัทมีความล่าช้าเกิดขึ้นจากท ี่ก าหนดไว้ในสัญญา อาจท าให้กลุ่มบริษัทต้องเสียค่าปรับหรือ
ค่าเสียหาย ส่งผลให้มีภาระค่าใช้จ่ายหรือมีต้นทุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้กลุ่มบริษัทอาจมี
ความเสี่ยงจากการถูกระงับหรือการบอกเลิกสัญญาจากผู้ว่าจ้างได้  แม้ว่าการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท อาจจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
จากค่าปรับความเสียหายบ้าง แต่มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่อาจจะไม่สามารถควบคุมได้  เช่น ภัย
ธรรมชาติ  เป็นต้น 

แต่อย่างไรก็ดีทางกลุ่มบริษัทยังคงประเมินความเสี่ยงการด าเนินงานเพิ่มขึ้นในทุกด้าน  และมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อใช้ในการด าเนินงานหลายขั้นตอน และก าหนดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อร่วมวาง
แผนการให้บริการในแต่ละโครงการ พร้อมทั้งก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินงานให้อยู่ภายในกรอบระยะเวลาตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญาการจ้างงาน โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการส ารวจ  ออกแบบ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การจัดหาผู้รับเหมาช่วง  การ
ก าหนดวิศวกรผู้ควบคุมงาน เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีการวางแผนการประสานงาน การติดตาม การตรวจสอบ และการ
ส่งมอบงานตามขั้นตอนความส าเร็จของงานอย่างสม่ าเสมอ  โดยวิศวกรผู้ควบคุมงานประจ าโครงการในแต่ละพื้นที่จะจัดท ารายงาน
ความคืบหน้าส าหรับการด าเนินงาน อุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่หน้างานในแต่ละโครงการให้ทางผู้บริหารทราบเป็น
รายวันเพื่อจัดเก็บไว้เป็นเอกสารประกอบการจัดท ารายงานความคืบหน้าของโครงการ เพื่อน าเสนอความคืบหน้า รายงานปัญหา
หรืออุปสรรคที่พบจากการด าเนินงานในโครงการนั้นๆ ให้ผู้ว่าจ้าง ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะสามารถช่วยให้ทางผู้บริหารของ
กลุ่มบริษัทและผู้ว่าจ้างรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และที่อาจจะก่อให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงาน รวมถึงการหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ทันท่วงที หรือเจรจาต่อรองเพื่อขยายระยะเวลาในการด าเนินงานเพื่อให้สามารถส่งมอบงานโครงการได้
ทันตามก าหนดเวลา 

 ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม  
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม เป็นการให้บริการในลักษณะของงานโครงการเช่นเดียวกันกับธุ รกิจบริการ

งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า แต่การท าสัญญาว่าจ้างจะแตกต่างกัน  โดยกลุ่มบริษัทจะท าสัญญาว่าจ้างหลักในการให้บริการส ารวจ 
ออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตั้งเสาของสถานีโทรคมนาคม กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละราย มีระยะเวลา
ของสัญญาหลัก  3 ปี และภ ายในช่วงระยะเวลาของสัญญาหลักดังกล่าวเมื่อผู้ว่าจ้างประสงค์จะให้กลุ่มบริษัทด าเนินการส ารวจ 
ออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตั้งเสาของสถานีโทรคมนาคม ก็จะแจ้งจ านวนและพื้นที่ที่ผู้ว่าจ้างต้องการเป็นครั้งๆ ไป 
ซึ่งในสัญญาหลักดังกล่าวจะก าหนดอัตราค่าปรับที่เกิดจากกรณีต่างๆ เช่น การไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามก าหนดเวลาที่
ก าหนดไว้ในหนังสือสั่งงานหรืองานไม่ผ่านการตรวจรับมอบจากผู้ว่าจ้างหรือในช่วงระยะเวลารับประกันผลงานผู้รับจ้างไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงอาจมีภาระค่าใช้จ่ายจากค่าปรับหรือมี
ต้นทุนในการให้บริการงานวิศวกรรมดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้กลุ่มบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการถูกระงับหรือการบอกเลิก
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สัญญาจากผู้ว่าจ้างได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทไม่เคยส่งมอบงานล่าช้ากว่าก าหนดเวลาหรือผลงานไม่ผ่ านการตรวจรับ
จากผู้ว่าจ้างหรือไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลารับประกันผลงาน จนท าให้ถูกเรียกร้องค่าปรับจากผู้ว่าจ้าง  

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นเช่นเดียวกันกับธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า   
7. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรทางด้านวิศวกร 

การด าเนินธุรกิจบริการงานวิศวกรรมของกลุ่มบริษัท มีความจ าเป็นที่จะต้องพึ่งพิงบุคลากรหรือผู้ที่ เชี่ยวชาญ                         
ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือทีมงานด้านวิศวกรในการน าเสนอเพื่ อเข้าประมูลงาน                           
การออกแบบการค านวณต้นทุนโครงการ การลงนามรับรองแบบยื่นขออนุญาตติดตั้ง และควบคุมการด าเนินงาน ตามขั้นตอนต่างๆ 
ของแต่ละโครงการให้แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น หากกลุ่มบริษัทไม่สามารถรักษาทีมงานด้านวิศวกรดังกล่าวให้อยู่กับกลุ่มบริษัทได้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการรับงานและการบริหารจัดการงานวิศวกรรมของกลุ่มบริษัท  

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากรขององค์กรในทุกๆ สายงาน โดยเฉพาะทีมงานวิศวกรด้านการควบคุมงาน
สร้างและติดตั้งแต่ละประเภทงาน ซึ่งเป็นปัจจัยหรือก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงมี
นโยบายในการลดความเสี่ยงในเรื่องการพึ่งพิงวิศวกรดังกล่าว โดยการก าหนดระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน ที่เหมาะสมกับ
ต าแหน่งงานพร้อมทั้งจัดให้มีสวัสดิการและมาตรการจูงใจต่างๆ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร มีความผูกพันธ์และรักองค์กรในระยะ
ยาว รวมทั้งมีนโยบายการกระจายอ านาจการบริหารงานและการหมุนเวียน การท างานของทีมงานด้านวิศวกรเพื่อลดการพึ่งพิง
บุคลากรเป็นรายบุคคล นอกจากนั้นกลุ่มบริษัทยังมีนโยบาย การส่งเสริมให้มีการจัดการอบรมสัมมนาในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานของกลุ่มบริษัท เพื่อเพิ่มเติมความรู้ และความช านาญให้แก่วิศวกรจนอยู่ในระดับที่สามารถท างานทดแทนกันได้ 
8. ความเสี่ยงจากการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนอันเนื่องมาจากราคาวัสดุเปลี่ยนแปลงและผู้รับเหมาช่วงไม่มีคุณภาพ 

เนื่องจากธุรกิจงานวิศวกรรมของกลุ่มบริษัท  ส่วนใหญ่จะต้องเสนอราคาในการให้บริการเป็นแบบรับเหมาเบ็ดเสร็จทั้งค่า
วัสดุอุปกรณ์และค่าจ้างแรงงานของโครงการ ดังนั้นการปรับตัวสูงขึ้นของค่าวัสดุอุปกรณ์จะส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีต้นทุนในการ
ด าเนินงานในแต่ละโครงการสูงขึ้น  นอกจากนั้นอีกปัจจัยหนึ่งที่พบคือ  การด าเนินงานและบริหารจัดการโครงการโดยผู้รับเหมา
ช่วงที่ไม่มีคุณภาพ  อาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดความเอาใจใส่ในการด าเนินงานและเกิดข้ อผิดพลาดในการท างานได้  น ามาซึ่ง
ความล่าช้าของโครงการและงานที่ไม่มีคุณภาพ   

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีการสอบทานราคาวัสดุอุปกรณ์กับผู้ค้าหลายรายเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อจัดท าราคากลางของ
กลุ่มบริษัท และมีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุหลายราย เพื่อสร้างอ านาจในการต่อรอง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีการจัดท า
ทะเบียนผู้ขายวัสดุแต่ละประเภท เพื่อใช้ในการเทียบราคาก่อนการสั่งซื้อวัสดุทุกครั้ง และจัดท าประมาณการจัดซื้อวัสดุล่วงหน้า  
เพื่อควบคุมราคาวัสดุให้คงที่ก่อนรับงาน อีกทั้งส ารองวัสดุบางประเภทเก็บไว้เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว   ส าหรับใน
ส่วนของผู้รับเหมาช่วงกลุ่มบริษัทได้มีการก าหนดให้ฝ่ายจัดซื้อร่วมกับฝ่ายวิศวกรรมของกลุ่มบริษัทมีการจัดอบรมพัฒนาผู้รับเหมา
ช่วงอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการท างานและเพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมท้ังให้ผู้รับเหมา
ช่วงสามารถด าเนินงานตามที่กลุ่มบริษัทก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผู้รับเหมาช่วงก่อนการรับมอบงานจาก
ผู้รับเหมาช่วงโดยฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายวิศวกรรมของกลุ่มบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับเหมาช่วงทราบเพื่อประโยชน์ใน
การจ้างผู้รับเหมาช่วงในอนาคต อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังมีการก าหนดอัตราเบี้ยปรับในใบสั่งจ้างรับเหมาช่วง ในกรณีที่ผู้รับเหมาช่วงไม่
ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญา เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว 
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9. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการเป็นหลัก สามารถแบ่งประเภทของรายได้ออกเป็น   2 ประเภท ได้แก่  รายได้จาก

การให้บริการบริหารจัดการ และรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมไฟฟ้า โดยในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 รายได้จากการ
ให้บริการบริหารจัดการ มีลูกค้าหลักรายใหญ่จ านวน 1 ราย คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คิดเป็นสัดส่วนของรายได้ประมาณร้อยละ 
43.84 ร้อยละ 45.77 และร้อยละ 44.62 ของรายได้จากการให้บริการบริหารจัดการ ส าหรับรายได้จากการให้บริการงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า มีลูกค้าหลักรายใหญ่ 1 ราย ซึ่งได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่นเดียวกัน คิดเป็นสัดส่วนของรายได้ในปี 2560 ปี 
2561 และปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนของรายได้ประมาณร้อยละ 72.89 ในปี 2560  ร้อยละ 90.63 ในปี 2561 และร้อยละ 68.27 
ของรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมไฟฟ้า ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าว 
อย่างไรก็ดีลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวมีนโยบายการบริหารจัดการแบบแบ่งเขตหรือฝ่ายระบบงานต่างๆ ที่มีการจัดสรรงบประมาณให้
หน่วยงานแต่ละเขตและฝ่ายระบบงานต่างๆ มีความเป็นอิสระในการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นของเขตและฝ่ายระบบงาน
ตนเอง  จึงส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่ได้ให้บริการหรือพึ่งพิงการไฟฟ้าเขตใดเขตหนึ่งหรือฝ่ายระบบงานใดฝ่ายระบบงานหนึ่งเกินกว่า
ร้อยละ 30  ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท  

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ โดยขยายการประกอบธุรกิจจากการ
บริการบริหารจัดการบุคลากรเพียงอย่างเดียว  มาเป็นการให้บริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (Business Process 

Outsourcing  :BPO ( ในทุกส่วนงานตามที่ลูกค้าต้องการ  เพื่ออ านวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถทุ่ม เทเวลากับการสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับธุรกิจหลัก  เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ  อีกทั้ง                
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการบริการที่รวดเร็วและสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น ส่งผลให้องค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนจ าเป็นต้องปรับตัว  โดยตัดส่วนงานที่ไม่มีความเชี่ยวชาญไปใช้บริการ Outsource ตัวอย่างเช่น  งานบริการลูกค้าสัมพันธ์ 
( Contact Center (การให้ บริการป้อนข้อมูล  และด้านกระบวนการลงบัญชี เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้น                  การ
ตอบสนองผลลัพธ์ ( Output  (ในการด าเนินงานทางธุรกิจของลูกค้าเป็นส าคัญ ซึ่งการขยายการให้บริการดังกล่าวช่วยเพิ่มโอกาสใน
การขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆ ให้แก่กลุ่มบริษัทท าให้รายได้รวมของกลุ่มบริษัทเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้สัดส่วนของ
รายได้จากลูกค้าหลักรายใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบันลดลง  ซึ่งจะท าให้กลุ่มบริษัทลดการพึ่งพิงลูกค้ารายดังกล่าวได้         
                                                    

 ความเสี่ยงด้านการเงิน 
10. ความเสี่ยงจากการบริหารสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ  

ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมมีการรับรู้รายได้จากการบริการเมื่อกิจการเสร็จสิ้นการปฏิบัติตามแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติ
ตลอดช่วงอายุสัญญาภายใต้สัญญาบริการ ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับงวดงานที่สามารถวางบิลได้ และมี ขั้นตอนการตรวจรับงาน 
การจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกเงินค่างวดงานหลายขั้นตอน ส่งผลให้ตามงบการเงินกลุ่มบริษัทมีลูกหนี้ค่าก่อสร้างตาม
สัญญาที่ด าเนินการแล้วเสร็จแต่ยังมิได้เรียกเก็บเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณงานที่สามารถส่งมอบบริการได้  และกลุ่มบริษัทมีวงจรเงินสด
ในปี 2560  ,ปี 2561 และปี 2562 จ านวน 59 วัน, 114 วัน และ 111 วัน ซึ่งมีระยะเวลาวงจรเงินสดค่อนข้างนาน ส่งผลให้กลุ่ม
บริษัทมีความเสี่ยงด้านการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน ในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ 

อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีจ านวนวงเงินหมุนเวียนที่
เพียงพอต่อการบริหารสภาพคล่อง และกลุ่มบริษัทวางแผนการจัดระบบการจัดเตรียมเอกสารภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้สามารถวางบิลเรียกเก็บเงินได้อย่างรวดเร็วเมื่อถึงก าหนดการวาง เพื่อลดภาระลูกหนี้ค่าก่อสร้างที่ยังมิได้เรียกเก็บ ( Unbill (
ตามงบการเงินให้ลดลงและท าให้วงจรเงินสดของกลุ่มบริษัทสั้นลง  
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 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 
11. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือกลุ่มครอบครัวเลขวรนันท์  รวมถึง บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จ ากัด  จะถือหุ้นรวมกันคิด
เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 55.02 ของจ านวนหุ้น ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจึงอาจท าให้การตัดสินใจในการบริหาร
จัดการบริษัทขึ้นอยู่กับบุคคลดังกล่าวเป็นหลัก และท าให้กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าว เป็นผู้มีอ านาจในการบริหารจัดการและควบคุม
คะแนนเสียงในการลงมติที่ส าคัญได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วน
ใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น เรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทซึ่งต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 เสียงของจ านวนหุ้นที่เข้าประชุมและ
มีสิทธิ์ออกเสียง ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ
หรือถ่วงดุลการบริหารของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ 

อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรวม 6 ชุด 
ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน  และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยแต่ละคณะมี การก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่อย่าง
ชัดเจน ท าให้ระบบการท างานของบริษัทมีความเป็นมาตรฐานตรวจสอบได้ง่าย อีกทั้ง โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน  ซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ท าให้สามารถสอบทานการท างานของบริษัทให้มี
ความโปร่งใสได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถถ่วงดุลอ านาจในการน าเสนอเรื่องต่างๆ ที่จะพิจารณาเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นได้ระดับ
หนึ่ง นอกจากนั้นแล้ว  บริษัทได้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท ารายการเกี่ยวโยงกับกรรมการ  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีส่วนได้เสีย โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอ านาจอนุมัติ
ในการท ารายการนั้นๆ ท าให้สามารถช่วยลดความเสี่ยงในเร่ืองการถ่วงดุลอ านาจได้ระดับหนึ่ง 
 

 ความเสี่ยงด้านผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น 
12. ความเสี่ยงด้านความสามารถในการจ่ายเงินปันผล 

ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจ ากัดตามที่ก าหนด
ไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฐานะการเงินและผลด าเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบริษัทและบริษัท
ย่อย โดยบริษัทอาจก าหนดให้จ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก าหนดตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทได้ หรืองดเว้นการ
จ่ายเงินปันผลหากบริษัทมีความจ าเป็นที่จะต้องน าเงินก าไรสุทธิจ านวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการด าเนินงานของบริษัท บริษัทอาจ
ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และคณะกรรมการของบริษัทอาจไม่เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผล รวมทั้งผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจไม่
อนุมัติการจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด ได้ก าหนดไว้ว่าบริษัท ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้หากบริษัทมีผล
ขาดทุนสะสม แม้ว่าบริษัทจะมีก าไรสุทธิในปีนั้นๆ ก็ตาม อีกทั้งกรณีที่บริษัทมีก าไรสุทธิในปีใด บริษัทต้องจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.0 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดรวมขาดทุนสะสมที่ยกมาจนกว่าทุนส ารองทั้งหมดจะมีจ านวนร้อยละ 

10.0 ของทุนจดท ะเบียนของบริษัท   
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะด าเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้มีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย ของบริษัท 

เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั้งในธุรกิจเดิม และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างสูงสุด เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้ประกาศไว้ “มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ที่หลากหลายของลูกค้า พร้อมขับเคลื่อนการด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน”   
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4. ทรัพย์สินที่ใชป้ระกอบธุรกิจ 
 

4.1 รายละเอียดสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์ที่กลุ่มบริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม
เท่ากับ 984.38 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสินทรัพย์ดังนี้ 

 

ประเภทของสินทรัพย์ 
ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ 
มูลค่าตามบัญชี

สุทธิ (บาท) 
ภาระผูกพัน 

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) 

1 ที่ดินและส่วนปรับปรุง    
 1.1 โฉนดเลขที่ 249771 เนื้อที่รวม 1 งาน 68 ตารางวา 

และโฉนดเลขที่ 129706 เนื้อที่รวม 2 งาน 
ที่ตั้งอ าเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

เจ้าของ 34,632,000 ค้ าประกันสินเชื่อธนาคาร 

 1.2 โฉนดเลขที่ 31120 เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 62.7  
ตารางวา ที่ตั้ง อ าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี  
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

เจ้าของ 21,350,481 ไม่มี 

2 อาคารและส่วนปรับปรุง    
 อาคารส านักงานกรุงเทพฯ เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา 

อ าเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
เจ้าของ 48,691,353 ค้ าประกันสินเชื่อธนาคาร 

3 เครื่องจักรและอุปกรณ์ เจ้าของ 3,305,488 ไม่มี 

4 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส านักงาน เจ้าของ 11,585,730 ไม่มี 

5 5.1 ยานพาหนะ  เจ้าของ 5,871,397 ไม่มี 

 5.2 ยานพาหนะ – ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - 16,141,593 สัญญาเช่าทางการเงิน 

6 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เจ้าของ 579,603,131 ค้ าประกันสินเชื่อธนาคาร 

7 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง เจ้าของ 297,676 ไม่มี 

 รวม  721,478,849  

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากัด 

8 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส านักงาน เจ้าของ 1,451,277 ไม่มี 

9 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เจ้าของ 261,451,535 ค้ าประกันสินเชื่อธนาคาร 
 รวม  262,902,812  

บริษัท ซีน 168 จ ากัด 

10 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส านักงาน เจ้าของ 14 ไม่มี 

 รวม  14  

 รวมทั้งสิ้น  984,381,675  
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4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

กลุ่มบริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 10,963,675 บาท โดยรายการดังกล่าว 
ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ และสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กลุ่มบริษัทใช้ในการด าเนินธุรกิจ  
 
4.3 สัญญาส าคัญที่เก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจ 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีสัญญาที่ส าคัญดังนี้ 
4.3.1  สัญญาขอเช่าพื้นที ่:  
กลุ่มบริษัทมีการท าสัญญาเช่าใช้พื้นที่หลายฉบับ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีสัญญาที่ส าคัญดังนี้ 

 สัญญาเช่าอาคารที่พักอาศัยกับบริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จ ากัด 

คู่สัญญา : ฝ่ายที่ 1 : บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จ ากัด หรือ “ผู้ให้เช่า” 
ฝ่ายที่ 2 : บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) หรือ “ผู้เช่า” หรือ “บริษัทฯ” 

ชื่อสัญญา : สัญญาเช่าอาคารที่พักอาศัย 
วันที่ลงนาม : 1 สิงหาคม 2562 
ส า ร ะ ส า คั ญ ข อ ง
สัญญา 

: ผู้ให้เช่าตกลงให้บริษัทฯ เช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการบริษัทฯ และเพื่อใช้เป็น
สถานที่พักรับรองผู้บริหารของบริษัทฯ 
เงื่อนไขที่ส าคัญ  

- ผู้เช่าจะไม่น าทรัพย์สินที่เช่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เช่าช่วง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต       จาก
ผู้ให้เช่า 

- หากผู้เช่าผิดสัญญาผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เช่าทันที 
- หากประสงค์จะเช่าต่อ ผู้เช่าจะต้องแจ้งความประสงค์ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 
- เมื่อสัญญาสิ้นสุด ผู้เช่าจะขนย้ายทรัพย์สินและส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าภายใน 30 วัน        นับ

แต่วันสิ้นสุดสัญญาเช่า 
พื้นที่เช่า : ที่ดินโฉนดเลขที่ 4414 ต าบลวังทองหลาง อ าเภอวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร พร้อม            สิ่ง

ปลูกสร้างบ้านตึก 3 ชั้น เลขที่ 554/12 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร พื้นที่ใช้สอย 246.40 ตารางเมตร 

ค่าเช่าและค่าบริการ : ช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อัตราเช่าเดือนละ 54,700 บาท 
ระยะเวลาสัญญา : สัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563)  

 

 สัญญาเช่าพื้นที่อาคารส านักงานและโกดังพื้นที่เก็บของกับบริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จ ากัด 

คู่สัญญา : ฝ่ายที่ 1 : บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จ ากัด หรือ “ผู้ให้เช่า” 
ฝ่ายที่ 2 : บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)หรือ “ผู้เช่า”หรือ“บริษัทฯ” 

ชื่อสัญญา : สัญญาเช่าพื้นที่อาคารส านักงานและโกดัง พื้นที่เก็บของ 
วันที่ลงนาม : 1 สิงหาคม 2562 
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ส า ร ะ ส า คั ญ ข อ ง
สัญญา 

: ผู้ให้เช่าตกลงให้บริษัทฯ เช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการบริษัทฯ และ          
เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเก็บเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ 
เงื่อนไขที่ส าคัญ  

- ผู้เช่าจะไม่น าทรัพย์สินที่เช่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เช่าช่วง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากผู้ให้เช่า 

- หากผู้เช่าผิดสัญญาผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเข้าครอบครอง 
- ทรัพย์สินที่เช่าทันที 
- หากผู้เช่าประสงค์จะต่อระยะเวลาการเช่า ผู้เช่าจะแจ้งความจ านงมาเป็นลายลักษณ์

อักษรก่อนระยะเวลาการเช่าสิ้นสุดลง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และคู่สัญญา
ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงให้ระยะเวลาสัญญาเช่ามีผลต่อไปตามก าหนดระยะเวลาที่ผู้เช่าร้องขอ 

- เมื่อสัญญาสิ้นสุด ผู้เช่าจะขนย้ายทรัพย์สินและส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าภายใน 30 วันนับ
แต่วันสิ้นสุดสัญญาเช่า 

พื้นที่เช่า : โฉนดเลขที่ 57841, 57842, 47688, 9483 และ 9475 ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รวม 5 โฉนด มีพื้นที่ รวม 4 -2-55.4 ไร่  และมีพื้นที่ ใช้สอยรวม             
6,566.70 ตารางเมตร  

ค่าเช่าและค่าบริการ : ช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อัตราเช่าเดือนละ 204,000 บาท 
ระยะเวลาสัญญา : สัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 

  

 สัญญาเช่าพื้นที่อาคารส านักงานและโกดัง พื้นที่เก็บของกับบริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จ ากัด 

คู่สัญญา : ฝ่ายที่ 1 : บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จ ากัด หรือ “ผู้ให้เช่า” 
ฝ่ายที่ 2 : บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)หรือ “ผู้เช่า”หรือ“บริษัทฯ” 

ชื่อสัญญา : สัญญาเช่าพื้นที่อาคารส านักงานและโกดัง พื้นที่เก็บของ 
วันที่ลงนาม : 1 สิงหาคม 2562 
ส า ร ะ ส า คั ญ ข อ ง
สัญญา 

: ผู้ให้เช่าตกลงให้บริษัทฯ เช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการบริษัทฯ และ          
เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเก็บเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ 
เงื่อนไขที่ส าคัญ  

- ผู้เช่าจะไม่น าทรัพย์สินที่เช่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เช่าช่วง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากผู้ให้เช่า 

- หากผู้เช่าผิดสัญญาผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเข้าครอบครอง 
- ทรัพย์สินที่เช่าทันที 
- หากผู้เช่าประสงค์จะต่อระยะเวลาการเช่า ผู้เช่าจะแจ้งความจ านงมาเป็นลายลักษณ์

อักษรก่อนระยะเวลาการเช่าสิ้นสุดลง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และคู่สัญญา
ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงให้ระยะเวลาสัญญาเช่ามีผลต่อไปตามก าหนดระยะเวลาที่ผู้เช่าร้องขอ 

- เมื่อสัญญาสิ้นสุด ผู้เช่าจะขนย้ายทรัพย์สินและส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าภายใน 30 วัน
นับแต่วันสิ้นสุดสัญญาเช่า 
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พื้นที่เช่า : โฉนดเลขที่ 28754 ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมสิ่ งปลูก
สร้าง มีพื้นท่ีรวม 1 ไร่ และมีพื้นที่ใช้สอยรวม 493.30 ตารางเมตร  

ค่าเช่าและค่าบริการ : ช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อัตราเช่าเดือนละ 53,000 บาท 
ระยะเวลาสัญญา : สัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563)  

 

 สัญญาประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สินแบบพิเศษอาคารส านักงานของบริษัทฯ 

คู่สัญญา : ฝ่ายที่ 1 : บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) หรือ “ผู้เอาประกัน” หรือ “บริษัทฯ” 
ฝ่ายที่ 2 : บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) หรือ “ผู้รับประกัน” 

วั น ท า สั ญ ญ า
ประกันภัย 

: 22 พฤษภาคม 2562 

ระยะเวลาสัญญา : สัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563)  
ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ อ า
ประกันภัย 

: สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) รวมส่วนต่อเติม ประตู รั้ว ถนน ระบบสาธารณูปโภค 
เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ส านักงาน คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ส านักงานกรุงเทพฯ 
เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา อ าเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

ข อ บ เ ข ต ก า ร
รับประกัน 
 
 
 
 
วงเงินคุ้มครอง 
ผู้รับประโยชน์ 
          

: 
 
 
 
 
 
: 
: 
 
 

ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด 
ภัยจากการลุกไหม้หรือการระเบิดเนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยาน
พาหนะ ภัยเนื่องจากน้ า ภัยลูกเห็บ ภัยจากควัน ภัยไฟป่า ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือ
การกระท าอันมีเจตนาร้าย การโจรกรรม การปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ และการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอย 
รวมถึงอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก และเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน โดยมิได้คาดหมาย 
80,444,758 บาท 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
     

 
 



 
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)                   

 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)  ส่วนที่ 1  หน้า 49  

 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  บริษัทฯ และบริษัทย่อย  ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง ซึ่ง

อาจท าให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับผลกระทบในทางลบหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5.00 ของส่วน
ของผู้ถือหุ้น  และ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอ่ืนใด  ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. ข้อพาททางกฎหมาย 
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ข้อมูลทั่วไป 
 

 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 
 

ชื่อบริษัท 
 

: 
 

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107552000014 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 59/21-22 หมู่ท่ี 1 ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศัพท ์: 0 7729 5316-8 
โทรสาร  : 0 7729 5319-20 

ที่ตั้งส านักงานสาขากรุงเทพฯ  : 88 ซอยโยธินพัฒนา  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท ์: 0 2158 2000 
โทรสาร  : 0 2158 6148 , 0 2158 6149 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจบริการบริหารจัดการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, ธุรกิจพลังงานทดแทนจาก
พลังงานแสงอาทิตย ์

เว็บไซต์บริษัท : www.eastern-groups.com 
ทุนจดทะเบียน : 280 ล้านบาท /  560 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว : 280 ล้านบาท /  560 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
 
 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อย  

 

ชื่อบริษัท 
 

: 
 

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากัด 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105550107880 
ที่ตั้งบริษัท : 88 ซอยโยธินพัฒนา  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท ์ : 0 2158 2000 
โทรสาร : 0 2158 6148, 0 2158 6149 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และ ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
ชื่อบริษัท : บริษัท ซีน 168 จ ากัด  
เลขทะเบียนบริษัท : 0845550003204 
ที่ตั้งบริษัท : 88 ซอยโยธินพัฒนา  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท ์ : 0 2158 2000 
โทรสาร : 0 2158 6148, 0 2158 6149 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม   ธุรกิจบริการบริหารจัดการ   
 
 
 

 
 
 

 
 
 

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมลูส าคัญอืน่ 
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ชื่อบริษัท : บริษัท  อีทีจี  เอนเนอร์จี จ ากัด 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105560074186 
ที่ตั้งบริษัท : 88 ซอยโยธินพัฒนา  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท ์ : 0 2158 2000 
โทรสาร : 0 2158 6148, 0 2158 6149 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
ชื่อบริษัท : บริษัท โกลว์  เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105560075051 
ที่ตั้งบริษัท : 88 ซอยโยธินพัฒนา  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท ์ : 0 2158 2000 
โทรสาร : 0 2158 6148, 0 2158 6149 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จัดหาและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
 
 นายทะเบียนหลักทรัพย์  

 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารบี เลขที่ 93  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท ์ : 0 2009 9000 
โทรสาร : 0 2009 9991 

 
 ผู้สอบบัญชี  

 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : ชั้น 15 บางกอกซิตี้ทาวเวอร์ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท ์ : 0 2344 1000 
โทรสาร : 0 2286 5050 

 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)  
Eastern Technical Engineering Public Co., Ltd.                

 

ส่วนที่ 2  
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 
7.1) จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว  

 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 280,000,000 บาท  โดยมีทุนเรียกช าระแล้ว จ านวน  
280,000,000 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญ  560,000,000 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  0.50 บาท  

 
 7.2) ผู้ถือหุ้น 
  

 1)   โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  (อ้างอิงข้อมูลปิดสมดุทะเบียน  ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563) 
   

  กำรกระจำยกำรถือหุ้นตำมสัญชำติ 
 

ผู้ถือหุ้นสัญชำติไทย ผู้ถือหุ้นสัญชำติต่ำงด้ำว 
นิติบุคคล/ 
จ านวนหุ้น 

จ านวน
ราย 

% บุคคล
ธรรมดา/ 
จ านวนหุ้น 

จ านวน
ราย 

% นิติบุคคล/ 
จ านวนหุ้น 

จ านวน
ราย 

% บุคคล
ธรรมดา/ 
จ านวนหุ้น 

จ านวน
ราย 

% 

151,379,723 4 27.03 408,054,722 2,411 72.87 0 0 0 565,555 2 0.10 
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2) รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10  อันดับแรก ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น  ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563          
ตามสมุดทะเบียนดังนี้ 

 

ล ำดับที ่ รำยชื่อผู้ถือหุ้น  จ ำนวนหุ้น  ร้อยละ 

1 ครอบครัวเลขวรนันท์      

  นายไรวินท์ เลขวรนันท ์ 151,840,857.00 27.11% 

  บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จ ากัด 146,222,223.00 26.11% 

  นางสาวชนภา  ธีรชุติมานันท์ 6,000,000.00 1.07% 

  นางสาววราลี  เลขวรนันท ์ 2,380,978.00 0.43% 

  นางสาวดาวเรือง  เลขวรนันท ์ 1,032,177.00 0.18% 

  นางงา เลขวรนันท ์ 555,555.00 0.10% 

  นางสาวรชนิศ เลขวรนันท์ 100,000.00 0.02% 

  รวม 308,131,790.00 55.02% 

2 ครอบครัววงศ์ศุภชำติ     

  นายทวีศักดิ์  วงศ์ศุภชาต ิ 21,399,500.00 3.82% 

  นางสาวอัจจิมา  วงศ์ศุภชาต ิ 3,500,000.00 0.63% 

  รวม 24,899,500.00 4.45% 

3 นายศุภกร  ตานะเศรษฐ 9,222,200.00 1.65% 

4 นายพงศกร  ไพบูลย ์ 8,737,300.00 1.56% 

5 นายชัยณรงค์  ประชุมพรรณ ์ 7,500,000.00 1.34% 

6 นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศร ี 6,993,200.00 1.25% 

7 นายก้อง ธีรชุติมานันท์ 5,447,000.00 0.97% 

8 ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 4,945,400.00 0.88% 

9 นายขจร  พนารัตน ์ 4,450,000.00 0.79% 

10 นางสาวปรียานุช เชยสงวน 4,421,900.00 0.79% 

  รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 384,748,290 68.71% 

11 ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ  175,251,710.00 31.29% 

  รวม 560,000,000.00 100.00% 
 

ที่มา :  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563  จัดท าโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ( ประเทศไทย ) จ ากัด 
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*หมำยเหตุ  บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จ ากัด  มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้ 
 รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1. นายไรวินท ์ เลขวรนันท ์ 49,900 99.80 

2. นางสาวชนภา   ธีรชุติมานันท์ 99 0.20 

3. นางสาววราลี เลขวรนันท ์ 1 0.00 

 รวม  50,000 100.00 

 
7.3) กำรออกหลักทรัพย์อื่น 
  -ไม่มี- 

7.4) นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล           
              

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักทุน
ส ารองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยาย
ธุรกิจ ความจ าเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ท้ังนี้ การด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น   

บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อย
หลังหักทุนส ารองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว โดยจะพิจารณาถึงผลกระทบต่อการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ 
ความจ าเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย 

ทั้งนี้  มติคณะกรรมการบริษัทซึ่งพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลต้องน าเสนอที่ประชุมผู้ถื อหุ้นเพื่อขออนุมัติ  
ยกเว้นกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติให้ด าเนินการได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก าไรสมควร
พอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม คราวต่อไป 

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2562 มีมติงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรก าไร
สุทธิส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561   
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8. โครงสร้างการจัดการ 
  

โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วย  คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวม 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
บริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 
คณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ 

1) คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทฯ (มหาชน) จ ากัด 
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มี
บทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายของบริษัทฯ   
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจ านวน 10 ท่าน ประกอบด้วย 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. ดร. พงศ์ศักติฐ ์ เสมสันต ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/           
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. พล.อ.อ. บุรีรัตน์  รัตนวานิช กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการบริษัท/ 
กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

3. ดร.เปรมวดี  ฟองศิริ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. ดร. ศิรเิดช  ค าสุพรหม กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการที่ด ี

5. นายไรวินท ์ เลขวรนันท ์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 

6. นายรชต  ยอดบางเตย กรรมการ/กรรมการบรหิารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร 

7. นางสาวชุติกา  สุทธิกาญจนังกูร กรรมการ/กรรมการบรหิารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการบริหาร 

8. นางสาวขนิษฐา  ฤทธิ์เพชร กรรมการ/กรรมการบรหิารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร 

9. นางสาววราลี               เลขวรนันท ์ กรรมการ 

10. นางสาวประไพ  พิมพา * กรรมการ/กรรมการบรหิารความเสี่ยง/กรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ี/
กรรมการบริหาร 

 

 หมายเหตุ :    
* นางสาวประไพ พิมพา  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง 3/2562     
   เมื่อวันท่ี 14  สิงหาคม 2562  แทนท่ีนายชานนท์ พฤกประสงค์ ท่ีลาออก 

 
 



 
   บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด (มหาชน)                   
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ 
นายไรวินท์ เลขวรนันท์  นางสาววราลี เลขวรนันท์ นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร  นางสาวขนิษฐา ฤทธิ์เพชร นางสาว

ประไพ พิมพา กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัทฯ ยกเว้น นายไรวินท์ เลขวรนันท์ และ 
นางสาววราลี เลขวรนันท์ ลงลายมือช่ือร่วมกันไมไ่ด้ 
 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อท า

หน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) ก าหนด   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. พล.อ.อ.บุรีรตัน์ รัตนวานิช กรรมการตรวจสอบ 
3. ดร.เปรมวดี ฟองศิริ * กรรมการตรวจสอบ 

    

*หมายเหตุ :  ดร.เปรมวดี ฟองศิริ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
                 

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 บริษัทฯ ตระหนักถึงหลักการก ากับกิจการที่ดี และการบริหารจัดการความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ และเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์พันธกิจ นโยบาย และตรงตามวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจที่บริษัทฯ ก าหนด รวมทั้งเพื่อการ
ขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ีจะ
เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจ านวน 6  ท่าน  ประกอบด้วย 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. ดร. ศิริเดช ค าสุพรหม ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2. นายรชต ยอดบางเตย กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร กรรมการบริหารความเสีย่ง 

4. นางสาวขนิษฐา  ฤทธ์ิเพชร กรรมการบริหารความเสีย่ง 
5. นางสาวประไพ  พิมพา กรรมการบริหารความเสีย่ง 
6. นายณัฐวัฒน์   หลวงวิเศษ * กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 

หมายเหตุ :   
             *  นายณัฐวัฒน์  หลวงวิเศษ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2562  

    เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 และนายชานนท์ พฤกประสงค์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลเมื่อวันท่ี  
    14 สิงหาคม 2562  



 
   บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด (มหาชน)                   
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4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมกาสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ  อย่างน้อย 3 ท่าน และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  คณะกรรมกาสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. พล.อ.อ.บุรีรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. ดร.เปรมวดี   ฟองศิริ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

5) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานตามหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ( Good Corporate 
Governance) โดยเล็งเห็นว่าการก ากับดูแลกิจการที่ดีไม่เพียงสร้างความเช่ือมั่นในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น      
นักลงทุน สถาบันการเงิน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ แต่ยังแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งถือเป็นหลักส าคัญที่จ าเป็นต่อการเติมโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัท จึง
เห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี   
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีจ านวน 6 ท่าน  ประกอบด้วย 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. ดร. ศิริเดช         ค าสุพรหม ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
2. นางสาวชุติกา     สุทธิกาญจนังกูร  กรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี
3. นางสาวอัจจิมา  วงศ์ศุภชาติ กรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี
4. นางสาวศิริภรณ์  แก้วสิทธ์ิ กรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี
5.       นางสาวประไพ    พิมพา * กรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี

  6.       นายณัฐวัฒน์      หลวงวิเศษ * กรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี
หมายเหตุ :   

 นางสาวประไพ  พิมพา และ นายณัฐวัฒน์  หลวงวิเศษ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ิมเติม จากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2562  เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม  2562 

 

คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร 
      คณะกรรมการบริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน  6 ท่าน  ประกอบด้วย 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นายไรวินท์ เลขวรนันท ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายรชต ยอดบางเตย กรรมการบริหาร 
3.  นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร กรรมการบริหาร 
4. นางสาวขนิษฐา ฤทธิ์เพชร กรรมการบริหาร 
5. นางสาวประไพ พิมพา * กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ :   
 นางสาวประไพ พิมพา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร  จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันท่ี 22 

กุมภาพันธ์ 2562  และนายชานนท์ พฤกประสงค์  ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลเมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 



 
   บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด (มหาชน)                   
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การประชุมของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัท ก าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็นบริษทัฯ 
มีการก าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยเลขานุการบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ ไม่ขึ้นกับบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลใด  
 ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมในแต่ละระเบียบวาระ ให้กับกรรมการแต่ละ
ท่านล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ  และบริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2562 
จ านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่  22 เมษายน  2562 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 มีดังนี้ 

ล าดับ รายชื่อ 

 จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมการประชุม 

คณะกรรมก
ารบริษัท 

คณะกรรมก
าร

ตรวจสอบ 

คณะกรรมก
าร 

บริหาร 
ความเสี่ยง 

คณะกรรม 
การสรรหาฯ 

คณะกรรม 
การก ากับดูแล

กิจการ 
ที่ดี 

การ
ประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

การประชุม 
เฉพาะ

กรรมการ
อิสระ3 

1 ดร.พงศ์ศักติฐ์   เสมสันต์  5/5 5/5 - - - 1/1 1/1 
2 พล.อ.อ. บุรีรัตน์  รัตนวานิช 5/5 5/5 - 4/4 - 1/1 1/1 
3 ดร.เปรมวดี  ฟองศิร ิ 5/5 5/5 - 4/4 - 1/1 1/1 
4 ดร.ศิรเิดช   ค าสุพรหม   5/5 - 5/5 - 4/4 1/1 1/1 
5 นายไรวินท์    เลขวรนันท ์ 5/5 - - - - 1/1  
6 นายชานนท์   พฤกประสงค์1  1/2 - 0/3 - - 1/1  
7 นางสาวชุติกา   สุทธิกาญจนังกูร 5/5 - 5/5 3/4 3/4 1/1  
8 นางสาวขนิษฐา  ฤทธ์ิเพชร 5/5 - 5/5 - - 1/1  
9 นางสาววราลี    เลขวรนันท์  5/5 - - - - 1/1  
10 
11 

นายรชต   ยอดบางเตย 

นางสาวประไพ  พิมพา2 

5/5 
2/2 

- 
- 

0/5 
5/5 

- 
- 

- 
2/2 

1/1 
- 

 

หมายเหตุ  :    
1.  นายชานนท์ พฤกประสงค์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสีย่ง มีผลเมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 

 2. นางสาวประไพ  พิมพา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันท่ี 22 
กุมภาพันธ์ 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 10 
พฤษภาคม 2562  และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง 3/2562 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 
แทนท่ีนายชานนท์ พฤกประสงค์ ท่ีลาออก 

   3. การประชุมของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร : คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประชุมของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ซ่ึง
เป็นการประชุมกันเองตามความเหมาะสมโดยไม่มีฝ่ายผู้บริหารเข้าร่วมในการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารอภิปราย
ปัญหาต่างๆ ได้อย่างอิสระ ท้ังท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หรือเรื่องอื่นๆ ท่ีอยู่ในความสนใจในปี 2562  โดยในปี 2562 ได้มีการประชุม
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม 1 ครั้ง เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2562   
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ผู้บริหาร 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร มจี านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย  

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นายไรวินท์ เลขวรนันท ์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
2. นายรชต ยอดบางเตย  กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรหิาร 

3. นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

4. นางสาวขนิษฐา  ฤทธ์ิเพชร กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรหิาร 

5. นางสาวประไพ พิมพา กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดี / กรรมการบรหิาร 

หมายเหตุ :   นายชานนท์ พฤกประสงค์  ได้ลาออกจากต าแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยมีผลวันท่ี 14 สิงหาคม 2562             
   

ทั้งนี้ รายชื่อของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ข้างต้นเป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของ กลต. 
ตามประกาศที่ ทจ.23/2551 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่  
กจ. 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ด าเนินงานภายใต้นโยบายกลยุทธ์ 
และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจัดท าคู่มืออ านาจด าเนินการในการก าหนด
ขอบเขตหน้าที่ท่ีชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
ระดับสูงทั้ง 5 ท่าน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้  

1. ไม่มีประวัติการกระท าผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระท าโดยทุจริต 
2. ไม่มีประวัติการท ารายการที่อาจเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯในรอบปีท่ีผ่านมา 

 

เลขานุการบริษัท  
  เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ
ตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่                
10 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าที่ จัดการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ 
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจ าปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายก าหนด โดยเลขานุการบริษัทท่ีคณะกรรมการ
แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท ที่ดูแลส านักงาน
เลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานเลขานุการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจน
รับผิดชอบ ดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย บัญชี หรือการปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการบริษัท และมีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของ
เลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจ าปี 
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หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท  มีดังนี้ 
1) ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในข้อก าหนด

ที่มีนัยส าคัญแก่กรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถท างานได้อย่างราบรื่น และมีข้อมูลในการประกอบการ
พิจารณา และตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต 

2) จัดท าและจัดเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

 ทะเบียนกรรมการ 

 หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 

 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 
3) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลบริษัทเพื่อให้เป็นไปตาม

ระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานราชการ 
4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสีย           

ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับ      
รายงานนั้น 

5) จัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ 
6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสาร 

 
ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และบทบาท
ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน รวมถึงค านึงถึงความสอดคล้องกับผลด าเนินการ และอยู่ในระดับเหมาะสมเมื่อ
เทียบเคียงกันกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรม ในกลุ่มประเภทธุรกิจเดียวกัน 
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเปน็ผู้
พิจารณาก าหนดรูปแบบ และหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ น าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อน าเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ   
 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง  โดยก าหนดค่าตอบแทนแบบรายเดือน  ค่าเบี้ยประชุม  และค่าตอบแทนโบนัส  ของกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ  รวมทั้งปีเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 4.80 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการบริษัท น าเสนอ ดังนี้ 
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ค่าตอบแทนรายเดือน 
(หน่วย : บาท) 

ต าแหน่ง 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 
คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ก ากับดูแลกจิการที่ดี 

1. ประธาน 50,000 - - - - 

2. กรรมการอสิระ 30,000 - - - - 

3. กรรมการทีไ่มไ่ด้เป็นผู้บรหิาร 20,000 - - - - 

4. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - - - - - 

 
ค่าเบ้ียประชุม 

(หน่วย : บาท) 

ต าแหน่ง 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ก ากับดูแลกจิการที่ดี 

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

2. กรรมการอสิระ 15,000 15,000 10,000 10,000 10,000 

3. กรรมการทีไ่มไ่ด้เป็นผู้บรหิาร 10,000 - - - - 

4. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 10,000 - - - - 

 
สรุปข้อมลู วันที่  31 ธันวาคม 2562  บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ดังนี้ 

                (หน่วย : บาท) 

ชื่อ-สกุล 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และอนุกรรมการชุดต่างๆ   
 
 

รวม 
คณะกรรม 
การบริษัท 

คณะกรรม 
การตรวจสอบ 

คณะกรรม 
การบริหาร
ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ

ก ากับดูแลกิจการ
ที่ด ี

ค่าตอบแทน
ประจ าปี * 

1. ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ 750,000 100,000 - - - 300,000 1,150,000 

2. พล.อ.อ.บุรีรัตน์ รัตนวานิช 450,000 75,000 - 60,000 - 250,000 835,000 

3. ดร.เปรมวดี ฟองศิริ 450,000 75,000 - 40,000 - 250,000 815,000 

4. ดร. ศิริเดช ค าสุพรหม 450,000 - 75,000 - 60,000 250,000 835,000 

5. นายไรวินท์ เลขวรนันท์ 60,000 - - - - - 60,000 

6. นายชานนท์ พฤกประสงค์ 20,000 - - - - - 20,000 

7. นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร 60,000 - - - - - 60,000 

8. นางสาวขนิษฐา ฤทธิ์เพชร 60,000 - - - - - 60,000 

9. นางสาววราลี เลขวรนันท์ 300,000 - - - - - 300,000 



 
   บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด (มหาชน)                   

 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี2562 (แบบ 56-1)   ส่วนที่ 2 หนา้ 11 
 

ชื่อ-สกุล 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และอนุกรรมการชุดต่างๆ   
 
 

รวม 
คณะกรรม 
การบริษัท 

คณะกรรม 
การตรวจสอบ 

คณะกรรม 
การบริหาร
ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ

ก ากับดูแลกิจการ
ที่ด ี

ค่าตอบแทน
ประจ าปี * 

10.       นายรชต     ยอดบางเตย 60,000 - - - - - 60,000 

11.        นางสาวประไพ   พิมพา 20,000 - - - - - 20,000 

รวม 2,680,000 250,000 75,000 100,000 60,000 1,050,000 4,215,000 
 

หมายเหตุ:  การจ่ายค่าตอบแทนประจ าปี  ของกรรมการบริษัท  พิจารณาการจ่ายเฉพาะกรรมการอิสระ   โดยกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร 
และกรรมการบริหาร  ก าหนดรับค่าตอบแทนประจ า แทนประจ าปี ในส่วนท่ีเป็นค่าตอบแทนบริหาร 

 

ค่าตอบแทนอื่นๆ –ไม่มี- 
 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
   ในปี 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดังนี้ 
 

ค่าตอบแทน 
จ านวนราย (คน) ค่าตอบแทน (บาท) 

2561 2562 ปี 2561 ปี 2562 

เงินเดือน โบนัส  
8 6 

16,193,500.00  11,390,000.00 
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ เช่น ค่าประกันชีวิต ค่าประกันสังคม  
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 

 2,528,794.00 1,862,253.00 

รวม 8 6 18,722,294.00  13,252,253.00 
 

ค่าตอบแทนอื่นๆ –ไม่มี – 
 

การประชุมคณะกรรมการ 
 บริษัทฯ ได้ก าหนด นโยบายเกี่ยวกับจ านวนองค์ประชุมขั้นต่ า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ
ว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และ ในปี 2562 บริษัท ได้มีการก าหนดตารางการประชุม
กรรมการประจ าปี 2563 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) ทั้งนี้ ไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ มี
รายละเอียด ดังน้ี  

ครั้งที ่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

คณะกรรมการก ากับ 
ดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ 

1 วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์   วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์   วันพุธท่ี 12 กุมภาพันธ์ วันพุธท่ี 12 กุมภาพันธ์ วันศุกร์ท่ี 14 กุมภาพันธ์ 

2 วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม  วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม วันพุธท่ี  29 เมษายน  วันพุธท่ี  29 เมษายน  

3 วันศุกร์ท่ี  14  สิงหาคม วันศุกร์ท่ี  14  สิงหาคม วันศุกร์ท่ี  17  กรกฎาคม  วันศุกร์ท่ี  17  กรกฎาคม   

4 วันศุกร์ท่ี 13  พฤศจิกายน  วันศุกร์ท่ี 13  พฤศจิกายน วันศุกร์ท่ี  16   ตุลาคม   วันศุกร์ท่ี  16   ตุลาคม   วันจันทร์ที่  26   ตุลาคม 

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญในช่วง  3  ปีที่ผ่านมา 



 
   บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด (มหาชน)                   

 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี2562 (แบบ 56-1)   ส่วนที่ 2 หนา้ 12 
 

 -ไม่มี – 
 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2562  มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง  
 

1) นายพิสิฐ  ทางธนกุล   ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4095 
2) นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3445 
3) นางณฐพร  พันธุ์อุดม   ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3430 

 

แห่งบริษัทไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คเูปอรส ์เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีท่ีมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รบัการยอมรับ และ
เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมทั้งก าหนดค่าตอบแทนการสอบ
บัญชี ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินไม่เกิน 3,868,680 บาท (ไม่มีค่าบริการอื่น) และมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริษัท เป็นผู้อนุมัติหากบริษัทไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด จ าเป็นต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนใน
กรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิงานได ้รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผูอ้นุมัติคา่สอบทาน
งบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย 
 

   ในปี  2561 และ 2562  บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้ 
(หน่วย :บาท) 

ค่าตอบแทนของผู้สอบ ปี 2561  ปี 2562 

ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและประจ าปี   ( Audit Fee ) 3,756,000  3,868,680 

ค่าบริการอื่น  ( Non-audit Service) ไม่ม ี  ไม่ม ี

 
หมายเหตุ :  ซ่ึงค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีรายปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยไม่ร่วม

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะเป็นต้น 
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานตามหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ( Good Corporate 
Governance) อย่างต่อเนื่อง โดยเล็งเห็นว่าการก ากับดูแลกิจการที่ดี ไม่เพียงแต่สร้างความเช่ือมั่นในการด าเนินกิจการ ของบริษัทฯ 
ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ แต่ยังแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งถือเป็นหลักส าคัญที่จ าเป็นต่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยสามารถสร้าง
มูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว การพัฒนาสังคม ตลอดจนการดูแลรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  บริษัทฯ จึงได้ก าหนด
นโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยสามารถแบ่ง
ได้เป็น 8 หมวดดังนี ้

 

หมวดที่ 1 : การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน 

  บริษัทก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีการทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ส าคัญในการก าหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ นโยบายการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน รวมไปถึงการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อให้บุคลากรของบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยคณะกรรมการบริษัท จะติดตาม 
ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีจริยธรรมเคารพสิทธิ รับผิดชอบต่อผู้ถือ
หุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ค านึงถึงการท าประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงจาก
ปัจจัยต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้บริษัท มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาวอย่างยั่งยืน 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยังได้ก าหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และก ากับดูแลให้
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ก าหนดด้วยความรับผดิชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจรติเปน็ไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทบนพ้ืนฐานข้อมูลที่เพียงพอ  และไม่ได้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึง ควบคุม ดูแล ให้
การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 

หมวดที่ 2 การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกจิการที่เป็นไปเพ่ือความยั่งยืน 
คณะกรรมการบริษัท ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท ให้เป็นไปเพื่อความยั่งยืน สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ค่านิยมองค์กร กลยุทธ์ และแผนงานประจ าปี โดยค านึงถึงการสร้างคุณค่า  ให้ทั้งบริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยรวม และมีการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้  อย่างเหมาะสมและปลอดภัย  โดยเป้าหมายหลักของบริษัทก าหนดไว้
ว่า “บริษัทมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า พร้อมขับเคลื่อนการ
ด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อธุรกิจ ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วม ต่อการเรียนรู้และพัฒนา และยั่งยืนด้วยหลักธรรมมาภิ
บาล” จากที่บริษัทมีการประกอบธุรกิจแบบหลากหลาย ส่งผลให้บริษัทมีความได้เปรียบในเรื่องของการท าธุรกิจ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน จะส่งผลให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 

9. การกับดูแลกิจการ 
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หมวดที่ 3 : การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  

คณะกรรมการบริษัท ถือเป็นหัวใจส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่มี
ความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ มีภาวะผู้น า มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ การแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จึงเป็นหลักส าคัญของการก ากับดูแลกิ จการที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท โดย
คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส รอบคอบระมัดระวัง และเข้าถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อก าหนด กฎเกณฑ์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ไม่
กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้นักลงทุนเกิดความมั่นใจ 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ชุด ได้แก่  คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และ
คณะกรรมการบริหาร   

 
 

3.1   คณะกรรมการบริษัท 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  มีการก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย โดย
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายของบริษัท 
โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการด าเนินงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว ตลอดจนก าหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง 
การก ากับดูแลกิจการ การตรวจสอบและการประเมินผลการด าเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหาร ให้
เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างอิสระ 

 

3.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่

ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีองค์ประกอบ ท่ีส าคัญ ดังนี้  
- คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีจ านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการ

บริษัทไม่น้อยกว่า 10 ท่าน แบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะกรรมการก ากับดูแล

กิจการที่ดี 
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จ านวน 5 ท่าน รวมกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งท่านมี
ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน 

- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) เพื่อปฏิบัติหน้าที่    
ถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กับกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Executive Director) ในจ านวนนี้ 
มีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 

- ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 

 

3.1.2   คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา   ต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ 

มีภาวะความเป็นผู้น า โดยมีคุณสมบัติ ท่ีส าคัญ ดังนี้  
- กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 หรือ

กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) และข้อบังคับของบริษัท  

- กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท  

- กรรมการบริษัทต้องมีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น
โดยรวม  

- กรรมการบริษัท ต้องมีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของ
บริษัทได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยสม่ าเสมอ และตัดสินใจด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท 

- กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการ
ก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)   และจริยธรรมธุรกิจ (Code of conduct ) 

- บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทตระหนักดีถึงประโยชน์ของความ
หลากหลายดังกล่าว และเห็นว่าเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ และการท างานของ
บริษัท ทั้งนี้ความหลากหลายนั้นไม่ได้จ ากัดเฉพาะเรื่องเพศ แต่รวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ 
ทักษะ และความรู้ ดังนั้น ในการสรรหา และการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้
ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้ค านึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายประกอบด้วย 

 

3.1.3   วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ 

ข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหน่ง จ านวน 1 ใน 3 หรือ
จ านวนใกล้เคียงที่สุดกับจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับการพิจารณาเสนอ
ช่ือ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งได้  
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3.1.4   บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ

สุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
2. พิจารณาทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางการด าเนินงาน  และงบประมาณของ

บริษัทฯ ก ากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์
ของบริษัทไปปฎิบัติ โดยคณะกรรมการได้ติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารทุกไตรมาสเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่
กิจการและผู้ถือหุ้น  

3. ก าหนดอ านาจอนุมัติในการท าธุรกรรม และการด าเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง  

4. จัดให้มีการจัดท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้วน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัต ิ

5. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
6. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่ส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชี 

และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และมีหน้าที่ก าหนดแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็น
สาระส าคัญ 

7. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 
8. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่ส าคัญอันเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือที่เห็นสมควรจะด าเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่บริษัทฯ 
9. พิจารณากลั่นกรองรายงานที่ต้องน าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลักในการประชุมผู้

ถือหุ้นสามัญประจ าปี ดังนี้ 
- พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทฯ 
- พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน 
- พิจารณาจัดสรรเงินก าไรบริษัทฯ 
- เสนอรายช่ือกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชี 
- พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น 
- เรื่องอื่นๆ 

10. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นใดตามความ
เหมาะสม รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

11. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆรวมทั้งก ากับดูแลให้บริษัทฯ มี
กระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง 

12. คณะกรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือ
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บริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์
ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

13. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการจัดให้มีรายงานข้อมูล
ทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์
และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

14. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจ
หน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิก
ถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจหรืออ านาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

การมอบอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือ

มอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ให้หมายความตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) 

อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่

เป็นลักษณะการด าเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ

ไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

15. ในการด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้น หากมีกฎหมาย หรือกฎระเบียบ หรือ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการบริษัทนั้น
ด าเนินการให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯดังกล่าว โดยในกรณีที่การด าเนินการ
ใดท่ีกรรมการของบริษัทมีหรืออาจมีผลประโยชน์ หรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ตามความหมายของประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริษัทท่านนั้น จะไม่มีอ านาจอนุมัติการด าเนินการดังกล่าว 

16. เว้นแต่อ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้ จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ท้ังนี้ เรื่องที่กรรมการ
มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
- เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
- การท ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
17. เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้า

ร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
- การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญการมอบหมายให้

บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
- การออกหุ้นใหม่เพื่อช าระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท 
- การอื่น ใดที่ ก าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์  และ/หรือ ข้อก าหนดของ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น 

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้
เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับ

ตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
 

3.1.5   การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม

ความจ าเป็น โดยจะด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวาระการประชุมพร้อมข้อมูลประกอบอย่างครบถ้วน ล่วงหน้า  7 วัน 
ก่อนวันประชุม รวมทั้งได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
ตรวจสอบได้ 

 

3.1.6   การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
          บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและจะจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้กับกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงอยู่เสมอ โดยอย่างน้อยคณะกรรมการบริษัทควรเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้เพื่อน าความรู้และ
ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริษัทฯ 
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- หลักสูตรที่กรรมการบริษัทฯเข้าอบรมในปี 2562 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หลักสูตรที่อบรมในปี 2562 

1 นายไรวินท์  เลขวรนันท์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร/รักษาการ CFO 

หลักสตูร Chief Financial Officer 
Certification Program รุ่นที่ 22  

  สภาวิชาชีพ บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2 นางสาวอัจจิมา วงศ์ศุภชาติ กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี หลักสตูร Corporate Governance for 
Executives (CGE) ของสมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

3 นางสาวศิริภรณ์ แก้วสิทธ์ิ กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี หลักสตูร Corporate Governance for 
Executives (CGE) ของสมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

4 นายณัฐวัฒน์ หลวงวิเศษ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
กรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี
 

หลักสตูร Risk Management Program for 
Corporate Leaders (RCL) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

3.2   คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษัท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องตามความจ าเป็น โดยผ่านการพิจารณาสรรหาจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเป็นผู้ด าเนินการในด้าน  ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และแยกบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร โดยก าหนดระดับอ านาจอนุมัติทางการเงินอย่าง
ชัดเจน ซึ่งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 

 3.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558  และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 

เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  

3.2.1.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อท า

หน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวา่ดว้ย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนดให้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

- ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน เฉพาะบริษัทจดทะเบียนที่มีหน้าที่
ในลักษณะเดียวกันกับที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติ และขอบเขต
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
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- มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการ สอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

- กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ท้ังนี้ กรรมการตรวจสอบอาจได้รับ
การแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ แต่ไม่ใช่การต่อวาระโดยอัตโนมัติ 
 

 3.2.1.2  บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานบัญชี โดยการประสานงานกับ

ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะผู้สอบบัญชีให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจ าเป็นและเป็นเรื่องส าคัญในระหว่าง
การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) 
รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อ
หน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และประมาณงานตรวจสอบของ
บริษัทผู้สอบบัญชีน้ัน  รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้
มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

6. พิจารณารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบตามที่ก าหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

7. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

- ความเห็นเกีย่วกับการปฏบิัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกีย่วข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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- จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร (charter)  

- รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
9. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผล  

การด าเนินงานของบริษัทฯ เช่น รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความ
บกพร่องที่ส าคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อก าหนด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่
ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดราย
หนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ทั้งนี ้ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายบริหาร  หัวหน้า

หน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและ จ าเป็น 

นอกจากนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอปรึกษาจากที่

ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นว่ามีความจ าเป็น และเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่อง

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 

3.2.2 คณะกรรมการบริหาร 

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2558 และที่ประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้น ครั้งท่ี 1/2558 เมื่อวันท่ี 
6 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงาน โดยสรุปอ านาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบที่ส าคัญได้ดังนี้ 

3.2.2.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ที่มี

ความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจอย่างน้อยจ านวน  3 ท่านแต่ไม่เกิน 7 ท่าน และแต่งตั้งหนึ่งในกรรมการบริหาร
เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร 

-  คณะกรรมการบริหารด ารงต าแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท กลับเข้าด ารงต าแหน่งได้อีก และในกรณีกรรมการเข้า
แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง ก่อนครบวาระ กรรมการที่เข้าแทนนั้นมีวาระ การด ารงต าแหน่งเท่ากับรอบ
ระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัทของตน 

- เหตุแห่งการพ้นจากต าแหน่ง ได้แก่ ครบวาระ ลาออก ตาย พ้นหรือออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัทด้วยเหตุที่
ระบุไว้ในข้อบังคับ  
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- เมื่อกรรมการบริหาร ครบวาระหรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถด ารงต าแหน่งได้จนครบวาระ  ซึ่งมีผลให้จ านวนกรรมการไม่
ครบตามองค์ประกอบคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้ง ใหม่เพื่อทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง
ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่จ านวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 

- เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหาร เว้นแต่กรรมการบริหารจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น  

       3.2.2.2  บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
1. ท าหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ และรายงานผล 

การด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
2. ก าหนดกลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกิจ งบประมาณ รวมถึงโครงสร้างในการบริหารงานเพื่อให้สามารถด าเนินงานตาม

นโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
3. ก าหนดอ านาจอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม จัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจจะเอื้อต่อการทุจริตใน

หน้าที่ออกจากกัน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ รวมทั้งควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและ
ข้อก าหนดที่มีการอนุมัติแล้ว 

4. พิจารณาโครงสร้างองค์กร เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
5. มีอ านาจในการบริหารจัดการโครงสร้างเงินเดือน ก าหนดขอบเขตหน้าที่ในการท างาน บรรจุ แต่งตั้ง โย กย้าย  

ตัดหรือลดค่าจ้าง ถอดถอน เลิกจ้าง การลงโทษทางวินัย การให้รางวัล พิจารณาความดีความชอบของพนักงาน 
6. พิจารณาอนุมัติการด าเนินงานในการท าธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินส าหรับสนับสนุนการท าธุรกิจ

ตามปกติ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเช่ือ จ าน า 
จ านอง ค้ าประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้อขาย และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อการด าเนินงานตามปกติธุรกิจ 
ตามอ านาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้ 

7. พิจารณาอนุมัติการลงทุน และก าหนดงบประมาณในการลงทุน การขยายงาน ตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายและการก าหนด
อ านาจอนุมัติด าเนินการ 

8. พิจารณามอบอ านาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร มีอ านาจในการอนุมัติ
รายการที่อยู่ในอ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร 

9. มีอ านาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือค าแนะน าตามความจ าเป็น 
10. พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติ ค าขอจากฝ่ายงานต่างๆของบริษัทฯที่

เกินอ านาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น ทั้งนี้เป็นไปตามอ านาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้ 
11. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะที่ปรึกษาด้านต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ 
12. พิจารณาเรื่องการระดมทุน เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
13. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

ทั้งนี้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น การมอบอ านาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบ
อ านาจนั้นต้องไม่มีอ านาจอนุมัติรายการที่บุคคลดงักล่าวหรอืบุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”ให้มีความหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)  มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และไม่รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการ
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ได้มาจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎระเบียน และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ  ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องก าหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯที่เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ 
 

3.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558  และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่1/2558  

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

3.2.3.1   องค์ประกอบและคุณสมบัติ  
-    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ  
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน ที่พ้นต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกได้   
- กรณีที่ต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจาก ถึงคราวออกตามวาระ อัน

ได้แก่การพ้นสภาพเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่
มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีจ านวนครบ
ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตร โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอยู่
ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ ของกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนคนที่เข้ามาแทน 

 

     3.2.3.2   บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณค่าตอบแทน   
การสรรหา 
1. ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของ

จ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
2. ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 
3. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท ที่ครบวาระ และ/หรือ มีต าแหน่ง

ว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม 
4. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ  เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 

การพิจารณาค่าตอบแทน 
1. จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 
2. พิจารณาค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคลในแต่

ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึง
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กัน และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อขออนุมัติ 

3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้ค าช้ีแจง ตอบค าถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารตามข้อก าหนดของ  

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี ของบริษัทฯ 
5. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยฝ่ายบริหาร และ

หน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

3.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

3.2.4.1   องค์ประกอบและคุณสมบัติ  
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยคณะกรรมการ อย่างน้อย 3 คน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ 

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นต าแหน่ง 
  ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 

 

3.2.4.2   บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
1. น าเสนอคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ สามารถยอมรับได ้
2. ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ท่ีส าคัญ

เช่น ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และ
ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัท 

3. ก าหนดแผน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงและติดตามการ
น าไปปฏิบัติ รวมทั้งการสอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง  

4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และด าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและ
เหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และได้น าไปปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง  

5. ทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง
มาตรการในการด าเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามระดับความเสี่ยงท่ีก าหนด 

6. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส าคัญและมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการน าระบบบริหารความ
เสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและสม่ าเสมอ 
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7. น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ และ/หรือ 
พิจารณาอย่างสม่ าเสมอ 

8. ตัดสินใจและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
9. ปฎิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย 

 
3.2.5 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561   ได้แต่งคั้งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่
ดี ขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณากรอบนโยบายการก ากับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรม นโยบายการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปช่ัน
และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมแนวทางการพัฒนา  ด้านความยั่งยืน และด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม ตลอดจนการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560   
และระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    ซึ่ง มีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงาน โดยสรุปอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบท่ีส าคัญได้ดังนี้  

 

3.2.5.1    องค์ประกอบและคุณสมบัติ  
- คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยคณะกรรมการ อย่างน้อย 3 คน และคณะกรรมการก ากับดูแล

กิจการที่ดี อย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ 
- คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่พ้น

ต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 
     

3.2.5.2    บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
1. พิจารณา ก าหนด คู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ จริยธรรมของ

พนักงาน นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน (Anti-Corruption 
Policy) รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯ ในฐานะผู้น าที่สร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของธรรมาภิบาล เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส่เป็นธรรมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของ
บริษัทฯ อย่างยั่งยืน  

2. พิจารณา ก าหนด ทบทวน ปรับปรุงนโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับ 
ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

3. พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงนโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งในลักษณะที่สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติสากล ตลอดจนเสนอแนะให้มีหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ให้มีการปฏิบัติในทุกระดับ  

4. ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
5. ส่งเสริมและก ากับดูแลให้การด าเนินกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน 

เป็นไปตามนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
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6. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลและก ากับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบ นโยบาย และ
กระบวนการปฏิบัติที่ได้วางเอาไว้  

7. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย 
8. รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประชุมของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการทีดีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

หรือเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
9. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดแีละเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 

3.2.6   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2558 เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2558 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2558 

วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ รวมถึง กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ประกาศคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศ
อื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

2. ดูแล บริหาร ด าเนินงาน และปฏิบัติงานประจ าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย แผนการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณที่ก าหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

3.  บริหารจัดการการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามภารกิจหลัก ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการบริษัท 

4. ก ากับดูแลการด าเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบายและแผนการด าเนินงานของบริษัทฯ ท่ีก าหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท  

5. มีอ านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก าหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนส าหรับพนักงานบริษัท โดยสามารถ
แต่งตั้งผู้รับมอบอ านาจช่วงให้ด าเนินการแทนได้ 

6. ก าหนดบ าเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจ าของพนักงานบริษัท  
7. เจราจา และเข้าท าสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ   โดยวงเงินส าหรับแต่ละ

รายการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในอ านาจด าเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
8. ออกค าสั่ง ระเบยีบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายและ

เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินยัภายในองค์กร 
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอ านาจด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่

ดังกล่าว 
10. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท 
11. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ านาจ

ช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสือมอบอ านาจที่ให้ไว้ และ/หรือ 
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่
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อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ 
 

3.2.7  ประธานกรรมการบริษัท 
การแยกต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ถูกแบ่งแยกไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการ
ถ่วงดุลอ านาจ(Check and balance) โดย ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ประธานกรรมการบริษัท มีขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบเป็น
ผู้น าของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้นายไร
วินท์ เลขวรนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานประจ าวัน (Day to Day operation) 
ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ แผนธุรกิจและงบประมาณ วิสัยทัศน์ตลอดจน พันธกิจ ซึ่งอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัท 

 

3.3     ภาวะผู้น าและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ 
-    คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และก ากับดูแลให้   ฝ่ายบริหารจัดการ ด าเนินการตาม

นโยบาย และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์แก่การด าเนินงานของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
- คณะกรรมการบริษัท สามารถควบคุมการด าเนินงานของผู้บริหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทจึง

ได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ  และกรรมการผู้จัดการ หรือต าแหน่งเทียบเท่าออก
จากกันอย่างชัดเจน 

- คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจากภายนอก ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ โดยกรรมการ
อิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ 
รักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมประชุมโดยสม่ าเสมอ พร้อมท้ังจัดท ารายงานรับรองความเป็นอิสระของ
ตน เมื่อได้รับการแต่งตั้งเพื่อเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัท  

- กรรมการอิสระทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่บริษัท ก าหนดเพื่อสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุก
รายได้อย่างเท่าเทียมกัน และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือบริษัทอื่น ซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ยังต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการ
ประชุมได้อย่างเป็นอิสระ 

 

3.4      คุณสมบัติของกรรมการอิสระ                                                                                                      
บริษัท ได้ก าหนดนิยามของกรรมการบริษัทไว้ตามหลักเกณฑ์ เรื่อง“กรรมการอิสระ” ซึ่งก าหนด  โดยส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย “กรรมการอิสระ”ของ
บริษัท หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
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1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ด้วย  

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย    บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มี
อ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ียื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา
ของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต  

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่
สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย  

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาตในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง  การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุม ของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามวรรคหนึ่ง 
รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์ บริการหรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือ ทางการเงินด้วยการรับ หรือให้กู้ยืมค้ าประกัน การให้
สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนี้สิน รวมถึง พฤติการณ์อื่น ท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาต หรือคู่สัญญามี
ภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์    ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ 20 
ล้านบาท ขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน     ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  
โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี    ก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน  

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากผู้ขออนุญาต  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต   และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพน้ันด้วย   เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านักงาน 
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7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาตผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8.   ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่
มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย  

9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้ขออนุญาต ภายหลัง
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการ   ของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล าดับเดียวกันกับผู้ถือหุ้น   รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์
คณะ (collective decision) ได้ 

 
ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่ก าหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาต

ในช่วง 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ให้ใช้บังคับกับค าขออนุญาตที่ยื่นต่อส านักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผอ่นผันข้อห้ามการ
มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มี
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ท่ีแสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ว ว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย 

- ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพท่ีท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

- เหตุผลและความจ าเป็นท่ียังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
- ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว เป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และข้อ (6) ค าว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้  รับมอบหมายจากส านัก
งานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงาน การสอบบัญชี หรือ รายงานการ
ให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น 

 

3.5    การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
   การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบท้ังคณะ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ของคณะกรรมการบริษัท
เป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งน ามาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง กับความเหมาะสมของบริษัท แบ่งการประเมินเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้าน
โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2.ด้านบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3.ด้านการประชุม
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คณะกรรมการ 4.ด้านการท าหน้าที่ของกรรมการ 5.ด้านความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6.ด้านการพัฒนาตนเองของกรรมการ และการ
พัฒนาผู้บริหาร  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในระหว่างปีท่ีผ่าน
มา และเพื่อให้การท างานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงความรับผิดชอบ ของตนเองได้ชัดเจน เพื่อ
ช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร จากผลการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท 
สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป 

โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้  
1. ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทต่อ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาผลประเมินผล และแนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการด าเนินการ 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอผล และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล 
บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล 

(ประเมินตนเอง) เป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งน ามาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง กับความเหมาะสมของบริษัท แบ่งการประเมินเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 
1.ด้านโครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2.ด้านบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3.ด้านการประชุม
คณะกรรมการ 4.ด้านการท าหน้าที่ของกรรมการ 5.ด้านความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6.ด้านการพัฒนาตนเองของกรรมการ และการ
พัฒนาผู้บริหาร  โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้  

1. กรรมการบริษัทประเมินตนเองเป็นรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการปฎิบัติงานของกรรมการบริษัทรายบุคคลต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาผลประเมินผล และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินการ 
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอผลการประเมิน และแนวทางการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ 
บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัททุกชุด เป็น

ประจ าทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งน ามาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง กับความเหมาะสมของบริษัท  โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้  

1. ด าเนินการประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบท้ังคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมนิผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดต่อคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาผลประเมินผล และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินการ 
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอผลการประเมิน และแนวทางการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดต่อคณะกรรมการบริษัท 
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 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจ าทุกปี 

 ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งน ามาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง กับความเหมาะสมของบริษัท แบ่งการประเมินเป็น 10 ด้าน ได้แก่  

1. ความเป็นผู้น า 
2. การก าหนดกลยุทธ์  
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 
4. การวางแผนและปฎิบัติทางการเงิน 
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ  
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก 
7. การบริหารงาน และความสัมพันธ์กับบุคลากร 
8. การสืบทอดต าแหน่ง 
9. ความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์ การตลาด และบริการ 
10. คุณลักษณะส่วนตัว   

3.6    การพิจารณาค่าตอบแทน  
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการ 

และผู้บริหาร ในระดับที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ด้วยความชัดเจนเป็นธรรม เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

3.6.1   การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาก าหนดรูปแบบ และหลักเกณฑ์ การจ่ายผลตอบแทนของ
คณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทอย่างเป็นธรรมเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 
-  พิจารณาผลตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
- พิจารณาผลตอบแทนจากขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) 

รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับ มอบหมายหน้าที่เพิ่มขึ้นควรได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม  

      -  พิจารณาผลตอบแทนจากผลการด าเนินงานของบริษัทในแต่ละปี  
-  พิจารณาผลตอบแทนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท(Self Assessment of 

the Board of Directors' Performance) ในแต่ละปี รวมทั้งมีการทบทวน และเสนอแนะวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ต่อไป  

-  พิจารณาทบทวนรูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนทุกประเภททุกปี ทั้งจ านวนเงินสด และสัดส่วนการจ่าย
ผลตอบแทนให้มีความเหมาะสม ได้แก่ ผลตอบแทนประจ าเดือน (เช่น ค่าเบี้ยประชุม) และผลตอบแทนรายปี 
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(เช่น เงินบ าเหน็จ) ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ 

 

 3.6.2   การพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานของบริษัท 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาก าหนดรูปแบบ และหลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานของบริษัท ดังต่อไปนี้  

- พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการด าเนินงานของบริษัท หรือ ตัวช้ีวัดที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการพิจารณา
ปรับอัตราเงินเดือน และการจ่ายเงินรางวัลประจ าปี (Bonus) ให้กับพนักงานของบริษัท โดยพิจารณาจาก
งบประมาณประจ าปี และเป้าหมายการด าเนินงานของบริษัท รวมทั้งสภาวะตลาด และเศรษฐกิจแล้วเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

- พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน และก าหนดโครงสร้างการจ่ายเงินเดือน เงินรางวัลประจ าปี (Bonus) 
และอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจ าปีของผู้บริหารตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่ บริหารขึ้นไป แล้วเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป  

- พิจารณาเสนอแนะโครงสร้างเงินเดือน ผลประโยชน์ และสวัสดิการอื่น ๆ ของพนักงานบริษัททั้งที่เป็นตัวเงิน 
และไม่ใช่ตัวเงิน 

3.7   การควบคุมและตรวจสอบภายใน  
บริษัท ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการก าหนดขอบเขตหน้าที่ 

และอ านาจด าเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึก รายการบัญชี ข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน 
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัท
จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ 

 

3.8   การบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อก าหนดนโยบาย และเสนอแนะ แนวทางปฏิบัติใน

การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ และพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate 
Risks) ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งติดตามสถานะความเสี่ยง ประเมินผลการปฏิบัติตามแผน การจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัท จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ โดยคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง จะรายงานการบริหารความเสี่ยงองค์กรต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจ าทุกไตรมาส หรือเมื่อมีประเด็นความเสี่ยงท่ีส าคัญ 
หมวดที่ 4: การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

4.1   การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ 
กรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท าหน้าท่ีพิจารณาก าหนด  ทบทวนโครงสร้าง และ

คุณสมบัติของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารให้เหมาะสม สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยการพิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด ารง
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ต าแหน่งกรรมการ และผู้บริหารตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้
ก าหนดไว้ ตามขั้นตอนดังน้ี  

- พิจารณารายช่ือกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ และรายช่ือบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อ
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ท้ังจากการเสนอของกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย(ถ้ามี) 

- พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท จะต้องไม่มีคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม
ตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของส านักงานคณะกรรมการก ากั บหลักทรัพย์ตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการของบริษัทจะต้องมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกล    อุทิศเวลา ความพยายามในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเป็นธรรม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็น มีประวัติการท างานที่ดี ไม่
ด่างพร้อยและมีจริยธรรมที่ดีงาม 

- พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท จะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นก็ตาม  

-     การสรรหากรรมการ สามารถใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firms) หรือใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director 
Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ ซึ่งจะก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ และจัดท า Board 
Skill Matrix เพื่อก าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จ าเป็นที่ยังขาดอยู่ ใน
คณะกรรมการและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เช่น หากบริษัทมีกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจใหม่ที่นอกเหนือจาก
ธุรกิจเดิมที่ด าเนินการอยู่ การสรรหากรรมการก็จ าเป็นต้องสรรหาผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ที่
บริษัท จะด าเนินการต่อไป เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี ตาม
กระบวนการแต่งตั้งกรรมการของบริษัท 

4.2   การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการ

ก ากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร  และเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการใหม่  บริษัท ได้ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการที่เข้ารับต าแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกที่สุด โดยเลขานุการบริษัท
จะเป็นผู้ประสานงาน รวบรวม และจัดส่งข้อก าหนด หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับ
บริษัท เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลที่ศึกษาได้ในเบื้องต้น และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท  

นอกจากน้ันบริษัท ยังได้ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อแนะน าแนวทางการด าเนินงานในภาพรวมของบริษัท  
โครงสร้างบริษัทย่อย บริษัทร่วม  และบริษัทที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการ เช่น โครงสร้างการท างานภายในบริษัท ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท คู่มือจริยธรรมธุรกิจ คู่มือกรรมการบริษัทจด
ทะเบียน นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง การจัดให้มีการ
พบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท 
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ในด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารจัดการจ านวนบุคลากร สวัสดิการ และแรงจูงใจ
ให้มีความเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์  และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และ ให้ความรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น 
เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  โดยอาจกระท าเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้ 
 

4.3   แผนการสืบทอดงาน 
บริษัท มีแผนการเตรียมการสืบทอดต าแหน่งงานที่ส าคัญอย่างเป็นระบบ เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุ หรือบรรจุลงใน

ต าแหน่งงานใหม่ ที่เกิดขึ้นจากการขยายกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัท   หรือการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับ
สูงสุด เพื่อความต่อเนื่องในการบริหาร และเพื่อให้สามารถคัดเลือกบุคคลากรที่มีศักยภาพพร้อมที่จะด ารงต าแหน่งงานส าคัญดังกลา่ว 
นอกจากนี้บริษัท ยังได้ปรับปรุงข้อก าหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และหลักเกณฑ์การวางตัวผู้สืบทอดต าแหน่ง
งาน โดยใช้หลักการพัฒนาทางสายอาชีพ (Career Management) และแผนการวางตัวผู้สืบทอดต าแหน่งงาน (Talent 
Management and Succession Planning) ด้วยวิธีการคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพสูง โดยใช้แนวทางที่เหมาะสมกับบริษัท และมีการ
สื่อสารเพื่อให้ได้รับทราบ และเข้าใจ ขอบเขตของการพัฒนา และสิ่งที่ควรปฏิบัติ ตลอดจนพัฒนาผู้บริหารให้มีความพร้อมในการสืบ
ทอดต าแหน่งงาน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการสรรหา ซึ่งพิจารณา 
จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ในการน าพาบริษัท ให้เจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้
ก าหนดไว้ และสามารถสร้างความเติบโตไปพร้อมกับองค์กร อันจะส่งผลให้บริษัท และกลุ่มบริษัท สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ 
ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
หมวดที่ 5 : การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ อย่างมคีวามรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท จึงสนับสนุนให้ฝ่าย
จัดการ สรรหาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสร้างประโยชน์ต่อสังคม การใช้งานของลูกค้า 
ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการท างานในองค์กร โดยจัดให้มี
กรอบการก ากับดูแล และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนากระบวนการ
ด าเนินงาน และบริหารความเสี่ยงของกิจการ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการได้อย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ด าเนินการอย่าง มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยเรื่องดังกล่าวจะสะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ธุรกิจ 

บริษัทตั้งมั่นในความยุติธรรม และความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด อย่างไม่เป็นธรรม ไม่
ใช้วิจารณญาณ หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ บริษัท
ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคม    และชุมชน และถือเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการ และกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม และชุมชน โดยบริษัทได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไว้ดังน้ี 
 

5.1   จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธก์ับผู้ถือหุ้น  
บริษัท มุ่งมั่นท่ีจะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน และ

ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งด าเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีท่ีเชื่อถือได้ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทยัง



 
   บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด (มหาชน)                   

 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี2562 (แบบ 56-1)   ส่วนที่ 2 หนา้ 35 

ได้ก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นซึ่งเปิดเผยอยู่ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และยึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร 

 
5.2    จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธก์ับลกูค้า 

 บริษัท มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีมีคุณภาพใน
ระดับราคาที่เหมาะสมรวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้บริษัทมีคุณลักษณะดังกล่าว กรรมการบริษัทจึงได้ก าหนด
นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งเปิดเผย ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่ว
ทั้งองค์กร  นอกจากนี้บริษัทได้จัดตั้ง Call Center เบอร์ 02 1582000 เพื่อตอบค าถาม ข้อร้องเรียน และข้อสงสัยเพื่อเป็นช่องทาง
ให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทได้โดยตรง 

 

5.3   จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ทางการค้า  
บริษัทค านึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน กับคู่ค้า คู่แข่งทางการ

ค้า และเจ้าหนี้ทางการค้า โดยบริษัท ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กติกา และหลักเกณฑ์ต่าง ๆอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีใน
การด าเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ทางการค้า ที่ก าหนดขึ้นโดย
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปิดเผยไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร   

คู่ค้า : บริษัทมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา เพื่อให้คู่ค้าของบริษัทได้มีโอกาส
เข้ามา ประมูลงาน หรือท างานตามขั้นตอน และเป็นการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะตามเงื่อนไข ท่ีบริษัทก าหนด   
  ซึ่งมีหลักเกณฑ์คัดเลือกคู่ค้า อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการมีคู่ค้าที่มีช่ือเสียงที่ดี มี
จริยธรรม มีความเป็นมืออาชีพ มีประวัติทางการเงินน่าเช่ือถือ สินค้าที่ผลิตมีมาตรฐานสามารถตรวจสอบคุณภาพที่มาของแหล่ง
อ้างอิงได้อย่างชัดเจน  และการท าธุรกิจค านึงถึงสวัสดิการของพนักงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่มีการละเ มิดกฏหมายด้าน
สิ่งแวดล้อม และแรงงาน และร่วมกันสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยเรียนรู้จุดอ่อนจุดแข็งของกันและกันเพื่อน าไปสู่
การพัฒนาธุรกิจร่วมกันให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทยึดหลักการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อท าลายคู่แข่ง
ทางการค้า การแข่งขันจึงเป็นไปอย่างเป็นธรรม บริษัทมีแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับ
ทางการค้าของคู่แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉล จึงก าหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันท่ีดี  
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 
3. ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 
4. สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือก าหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องท าการค้ากับบริษัทเท่านั้น 

เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค 
เจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามสัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุนเงินกู้ของบริษัท 

ทั้งนี้ รวมถึงการปฎิบัติตามสัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ค้ าประกันต่างๆ อย่างเคร่งครัด   
บริษัทได้ก าหนดกลยุทธ์ และมีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องการบริหารเงินทุนของบริษัทเพ่ือความมั่นคง และแข็งแรงเพื่อ

ป้องกันความเสี่ยงมิให้บริษัทอยู่ในฐานะที่ยากล าบากในการช าระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ หรือเจ้าหนี้ค้ าประกัน อีกทั้งมีการบริหารสภาพคล่อง
เพื่อเตรียมพร้อมในการช าระคืนหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ หรือเจ้าหนี้ค้ าประกัน อย่างทันถ่วงทีและตรงตามระยะเวลาครบก าหนด 
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5.4   จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง 
บริษัท ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความส าเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการท างาน

ที่ดีส่งเสริมการท างานเป็นทีมเพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน และเพิ่มมูลค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม กรรมการบริษัทจึง
ก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งเปิดเผยในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และยึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร 

 

5.4.1.   พนักงาน : บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ใช้ระบบการประเมิน ผลงาน (KPI) ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สะท้อนผลการปฏิบัติตามความเป็นจริง นอกจากนี้ผลจากการประเมินจะใช้ในการวางแผนการ
ฝึกอบรม การสนับสนุนเรื่องการศึกษาต่อของพนักงาน และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งบริษัทยังจัดตั้งกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน และสวัสดิการต่าง ๆ ก ากับดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีในสถานท่ีท างาน ดังนี้  

- พิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ภายในบริษัทเพื่อบรรจุในต าแหน่งที่สูงขึ้นก่อนการสรรหาจาก
ภายนอก โดยหากเป็นพนักงานจากภายนอก บริษัทมุ่งสรรหา และคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มี
ทัศนคติที่ดี เข้ากับองค์กรได้มาร่วมงานกับบริษัทตามความจ าเป็น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดย
ค านึงถึงการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- ส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยก าหนดทิศทางการพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน และดูแลพนักงานทุกระดับ ให้
ได้รับการพัฒนาตามทิศทางดังกล่าวอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถท างานในหน้าที่ปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการรับผิดชอบงานท่ีสูงขึ้นในอนาคต  

- บริหารค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการ ให้เป็นไปโดยยุติธรรม และตามราคาตลาดของ   ประเภทธุรกิจ และปรับปรุงให้มี
ความเหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบันอยู่เสมอ และใช้ระบบคุณธรรม (Merit System) ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการ
เลื่อนต าแหน่ง โดยพิจารณาจาก ความรู้ความสามารถ ผลงาน และศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคลประกอบกัน  

- ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ให้พนักงานมีความร่วมมือร่วมใจกันท างาน เสมือนหนึ่งเป็นบุคคล ในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งถือเป็น
วัฒนธรรมองค์กรทีส่ าคัญของบริษัท โดยบริษัทก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 

1. กระบวนการสรรหาบุคลากร 
     บริษัทมีการก าหนดคุณสมบัติของพนักงานอย่างชัดเจนตามลักษณะงาน  ไม่น าความแตกต่างด้านเช้ือชาติ สีผิว 

เพศภาวะ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อายุหรือความทุพพลภาพมาเป็นปัจจัยใน
การพิจารณา และตัดสินการจ้างงาน โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกระบวนการคัดเลือก 
ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้หากมีต าแหน่งงานว่างลง หรือมีต าแหน่งงานใหม่เกิดขึ้น บริษัทมีนโยบายที่จะ
สรรหาบุคลากรที่เหมาะสมจากพนักงานภายในของบริษัท ก่อนการคัดเลือกจากบุคลากรภายนอก ยกเว้นแต่ไม่มี
บุคคลที่เหมาะสม บริษัทจึงจะคัดเลือกและบรรจุบุคคลภายนอก โดยจะสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี เข้ากับองค์กรได้มาร่วมงานกับบริษัทตามความจ าเป็น และความเหมาะสมของแต่ละ
หน่วยงาน โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิด ประโยชน์สูงสุด 
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2. การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 
        บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยมีนโยบาย    การพัฒนาพนักงานอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพและความสามารถของพนักงานโดยสนับสนุนท้ังการจัดการฝึกอบรม
ให้แก่พนักงาน ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท เช่น ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในการเพิ่มศักยภาพในการ
ท างาน และความรู้ด้านอื่น ๆ ทั้งด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจเพื่อน าความรู้ที่ได้มาใช้กับการท างาน 
หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงกระตุ้นและสร้างเสริมความร่วมมือในการท างานเป็นทีม รักษา
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกัน และระหว่างหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน 

 

3. การจ่ายผลตอบแทนในการท างานที่เป็นธรรม 
           บริษัทจัดให้มีเง่ือนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมส าหรับพนักงาน และให้พนักงาน ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ตามศักยภาพ ต าแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนตาม
เกณฑ์ที่บริษัทก าหนดไว้ด้วยความเป็นธรรม ให้โอกาสและผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับ  
ผลการด าเนินงานของบริษัท  

 

4. สุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน  
     บริษัทจัดให้มีระบบการท างานที่มุ่งเน้นความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ท างานอย่างเหมาะสม เช่น การ

ก าหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  เพื่อระบบป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน การจัดให้มีสถานที่ท างานที่สะอาด เพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
ในส่วนของพนักงานบริษัทจัดให้มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล 

 

5.5 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึง ให้ความส าคัญ

ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมพัฒนา
ชุมชน หรือสังคม นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเปิดเผยไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) รวมถึงได้
เปิดเผยแนวปฏิบัติในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี หรือรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ประจ าปี เพื่อให้ทุกคนใน
องค์กรยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 

5.6   จรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 บริษัท ตระหนักและให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ โดยก าหนดให้บริษัทมีประกาศ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันต่อสาธารณะ นอกจากน้ีบริษัทได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
 การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รปัช่ัน : บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่งท าหน้าท่ีประเมินความเสี่ยงจาก
การทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยแยกความเสี่ยงทุจริตคอร์รัปช่ันออกจากความเสี่ยงด้านอื่นๆ และมีรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
บริษัท  
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5.7  จรรยาบรรณว่าด้วยการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
 บริษัท ตระหนักและให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และมีแนวทางปฏิบัติห้ามการ
ด าเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทดังนี้ 

- ผู้บริหาร พนักงานทุกคน มีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทมิให้ข้อมูล
รั่วไหล และต้องไม่น าทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดย
ไม่ได้รับอนุญาต 

- ผู้บริหาร และพนักงานต้องเคารพ และให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่น าผลงานอันมีทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของผลงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน 

 

5.8  จรรยาบรรณว่าด้วยการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
บริษัท มีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตาม

หลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณที่ดี ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุน 
และปฏิบัติตามข้อตกลง โลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC)  และปฏิญาณว่าด้วยหลักการและ
สิทธิขั้นพื้นฐานในการท างานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ     ( The International Labor Organization ( ILO) 
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) 

ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินธุรกิจของบริษัทปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการจึงเห็ นสมควรให้
ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงห่วงโซ่
คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) และผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) ดังนี ้

1. การให้ความเคารพ เป็นธรรม ให้เกียรติ ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน รวมถึงเคารพในสิทธิ 
เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลโดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเช้ือชาติ สัญชาติ  ถิ่นก าเนิด ศาสนา เพศ อายุ สีผิว ภาษา 
ความเช่ือ การศึกษา เผ่าพันธุ์ ความทุพพลภาพ การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะทางเศรษฐกิจ  การเข้าร่วมกลุ่ม หรือ
สถานะทางสังคม อื่นใดท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือเรื่องอื่นใดก็ตาม 
 2. การใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการด าเนินธุรกิจ 
สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน 

3. การสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
4. การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ท าความเข้าใจ ก าหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอื่นใด แก่ผู้เกี่ยวข้อง ในการด าเนิน

ธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้รับเหมา (Contractor) 
ตลอดจน ผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อ
ทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนตาม แนวนโยบายนี้ 

5. การสอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่าย ละเมิดสิทธิ
มนุษยชนท่ีเกี่ยวข้อง ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง 
ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษา ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ก าหนดไว ้

6. การให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือ
ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามที่ได้ก าหนดไว้ 
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7. การพัฒนาและด าเนินกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะระบุ
ประเด็นความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน ก าหนดกลุ่มหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบ วางแผนและก าหนดแนวทางการแก้ไข 
และป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน จัดการแก้ไข และป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และตรวจสอบติดตามผล โดยจัดให้มี
กระบวนการบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย 

8. การมุ่งมั่นท่ีจะสร้าง และรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบาย ด้านสิทธิมนุษยชนนี้ 
9. การวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจ และความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน 

รวมถึง  มีการติดตาม รายงาน และเผยแพร่ข้อมูลการประเมินผลกระทบและผลการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อสาธารณะเพื่อ
ความโปร่งใส 

10. ผู้กระท าการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณที่ดี จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่
บริษัทก าหนดไว้ นอกจากน้ีอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 
 
หมวดที่ 6 : การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

    คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายงานทางการเงินรวมของบริษัท ตลอดจนสารสนเทศที่เสนอต่อผู้
ถือหุ้นในรายงานประจ าปี ดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงินรวมทั้งงบการเงินรวม    ของบริษัทให้มีการจัดท างบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานก ากับดูแลก าหนด และมีความ
เป็นอิสระดูแลให้บริษัทเลือกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ จัดการดูแลให้รายงานทางการเงินรวมของ
บริษัทมีความถูกต้องครบถ้วนเป็นจริง และมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญเพียงพอครบถ้วน สมเหตุสมผล และเป็นท่ีเชื่อถือได้ 

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบ ซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบทุกหน่วยงานของบริษัท   เป็นระยะ เพื่อให้มี
การบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และมีความสุจริต   ตามนโยบายที่บริษัทก าหนด และไม่
ด าเนินการใดอันเป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้แก่ทางคณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรวมถึงติดตามผลจากการเข้าตรวจสอบอย่างสม่ าเสมออีกด้วย 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้กรรมการอิสระ 3 คน เป็นกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมี
รายงานทางการเงินท่ีถูกต้องชัดเจน และทันเวลา สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ  และระเบียบของบริษัทพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน 
โปร่งใส และทันเวลา ตามข้อก าหนดของการเป็นบริษัท จดทะเบียน ในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทจะน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้พิจารณาความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลก่อนที่จะด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการท าหน้าที่พิจารณา และน าเสนอนโยบาย แผนงาน และผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริษัท โดยนโยบายบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานในบริษัท และครอบคลุมปัจจัย
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบัติงาน ด้านอื่น ๆ  รวมถึงสามารถพิจารณาถึงโอกาส
ที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ ก าหนดมาตรการในการแก้ไข ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และก าหนดมาตรการในการรายงาน และการ
ติดตามประเมินผล 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงินการปฏิบัติงาน การ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไก การตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการก าหนดล าดับขั้นของอ านาจ
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อนุมัติ และความรับผิดชอบ  ของผู้บริหาร พนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัวก าหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยบริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ประเมินระบบควบคุมภายใน และสอบทานการปฏิบัติงาน   ทั้งหน่วยงาน
ธุรกิจ และหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการติดตามดูแล และจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท  กับฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการท า
ธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร 

1. บริษัทก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น การถือ
ครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ทราบทุกครั้ง  

2. บริษัทก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วน  ได้เสียของตนต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

3. บริษัทก าหนดเป็นนโยบายว่าการท ารายงานระหว่างกันที่ส าคัญต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท สามารถสอบถามรายละเอียด     แจ้งข้อร้องเรียน 
หรือเบาะแสการกระท าท่ีทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือหลักจรรยาบรรณในการด าเนนิ
ธุรกิจของบริษัท ผ่านคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทจะถูก
เก็บไว้เป็นความลับซึ่งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ที่ดีจะสั่งการให้ตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป   โดยบริษัทมีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผูม้ีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนท่ัวไปสามารถร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นต่อ 
บริษัท โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

1. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
E-mail: independentdirector@eastern-groups.com 

2. แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษทั www.eastern-groups.com หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน” 
3. แจ้งผ่านช่องทางส่งทางไปรษณีย์ปดิผนึก  ถึง  ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด (มหาชน)   
ที่ตั้ง ส านักงานสาขากรุงเทพมหานคร เลขท่ี 88 ซอยโยธินพัฒนา 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

4. แจ้งผ่านช่องทาง “กล่องรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น”  
(ตั้งอยู่ภายในบริษัท : เปิดกล่องไดเ้ฉพาะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี และ/หรือเลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการที่ดี หรือเลขานุการบริษัท) 

 

บริษัท และบริษัทย่อย มีนโยบายที่ด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และยึดมั่นคุณธรรม 
จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิ
ที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 
"บรรษัทภิบาล" ของบริษัท 

mailto:independentdirector@eastern-groups.com
http://www.eastern-groups.com/
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ดังนั้น เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทในทุกรูปแบบ บริษัทจึงได้ แสดงเจตนารมณ์
เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชน และคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรก าหนด “นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปช่ัน" เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางใน การปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งท่ี 5/2562 ได้มีมติอนุมัติแบบประเมินฯ เพื่อยื่นขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาแบบประเมิน
ตนเองและเอกสารประกอบเกี่ยวกับมาตรการทุจริตคอร์รัปช่ันของคณะกรรมการ CAC เพื่อประเมินและให้การรับรองเข้าร่วม
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทได้ก าหนดหลักปฏิบัติส าคัญเพื่อเป็นแนวทางในการน าไปปฏิบัติ 
กล่าวคือ ไม่กระท าหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปช่ันไม่ว่ากรณีใด ๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่าง
เคร่งครัด จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ 
รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามข้อก าหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้
ค าแนะน าในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  
หมวดที่ 7 : การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูล คุณภาพของข้อมูล   และการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา โปร่งใส ตรวจสอบได้  ทั้งด้านบวกและด้านลบ  เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เกิดความ
มั่นใจ และได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อก าหนด กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
 

7.1   การเปิดเผยข้อมูล 
-     บริษัท ได้ก ากับดูแลให้มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยผ่าน

การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้ด าเนินการตามเกณฑ์ของ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และเป็นไปตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี  

- บริษัท ก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท หรือบริษัทย่อย  ตามข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผย
ข้อมูลโดยการจัดท ารายงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่ตัดสินใจ อาทิเช่น รายงาน
การมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องรายงานการถือหลักทรัพย์ และการรับทราบ
ภาระหน้าที่การรายงาน การถือหลักทรัพย์ รายงานการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง กฎบัตร
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องการรับรองความเป็นอิสระของคณะกรรมการอิสระ รายงาน     ของคณะกรรมการ เฉพาะ
เรื่อง และรายงานการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

- บริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลนอกเหนือจากสารสนเทศต่างๆ ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนทั่วไป
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ได้รับทราบ ข่าวสารของ บริษัท ได้แก่ ข่าวการลงทุนที่ส าคัญ ข่าวการด าเนินงานของบริษัท โครงการเพื่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 

7.2   ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 
      -   บริษัท เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบันอยู่เสมอ  
      - บริษัท จัดให้มีการสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความส าคัญต่อพนักงานในบริษัท ผ่านระบบสื่อสาร

ภายในองค์กรรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น อีเมล อินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อให้ พนักงานได้รับทราบถึงกลยุทธ์ทิศทางนโยบาย
ข่าวสารภายในองค์กรเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ ในการด าเนินงานภายใต้แนวปฏิบัติของการใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูล
อันเป็นความลับ ตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) โดยหน่วยงาน และพนักงานที่รับผิดชอบรับทราบถึงหน้าที่ 
ของผู้เปิดเผยข้อมูล และปฏิบัติตามด้วยความซื่อตรง  

 

7.3   หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลบริษัท 
บริษัท ได้ให้ความส าคัญอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่  ด้วยความ

รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตกับ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนร่วม เพื่อให้ได้รับสารสนเทศ     อย่างเพียงพอถูกต้อง ครบถ้วน และ
เท่าเทียมกัน บริษัท จึงจัดให้มีส านักงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการด าเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อ
ส่งเสริมให้ช่องทางในการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้
นักลงทุนได้ซักถามตลอดจนรับทราบข้อมูลสารสนเทศของบริษัท การจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุนเข้าเยี่ยมสถาน
ประกอบการ และพบปะคณะกรรมการ ผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจของบริษัทส าหรบัผู้ที่สนใจหรอื
นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลมายังส านักงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยติดต่อผ่านช่องทาง 
  ทางอีเมล  : ir@ eastern-groups.com 

   ทางโทรศัพท ์ : 02 158 2000 กด 4 โทรสาร 02 158 6148 
  ทางไปรษณีย์  : ส านักงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่งจ ากัด (มหาชน) 
       เลขท่ี 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
  ทาง Website :  http://investor-th.eastern-groups.com 
 

หมวดที่ 8 : การสนับสนนุการมสี่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

บริษัท ได้ตระหนักและให้ความส าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้
ถือหุ้นว่าจะไม่กระท าการใด ๆ ที่จะเป็นการละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัท จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนอย่างเต็มที่ โดยมีส านักงานเลขานุการบริษัทท าหน้าที่
ประสานงานดูแล และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเท่าเทียมกัน  โดยติดต่อผ่านช่องทาง 
  ทางอีเมล  : cs@eastern-groups.com 
   ทางโทรศัพท์  : 02 158 2000 กด 5 โทรสาร 02 158 6148  

  ทางไปรษณีย์  : ส านักงานเลขานุการบริษัท บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)      
     เลขท่ี 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

  ทาง Website :  www.eastern-groups.com 

http://investor-th.eastern-groups.com/
http://www.eastern-groups.com/
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นอกจากนั้นบริษัท ยังมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัท ได้ด าเนินการ
จัดประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ กฎหมาย พรบ.หลักทรัพย์ และพรบ. มหาชน นอกจากนี้ บริษัท มีมาตรการดูแลผู้ถือ
หุ้นให้ได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นคนไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการ  ใช้สิทธิเรื่องต่าง ๆที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับ โดยบริษัท ได้ด าเนินการดังนี้  

8.1   ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น  
8.1.1  บริษัท ได้แจ้งก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ศึกษาข้อมูล
อย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมตามที่กฎหมาย ก าหนด 

8.1.2    บริษัท จะด าเนินการจัดส่งเอกสารหนังสือเชิญประชุม โดยระบุกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุมขั้นตอนการ
ออกเสียงลงมติ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ (โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่ง
เสียง) ความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตาม
หลักเกณฑ์ กฎหมาย และข้อก าหนดของพรบ. หลักทรัพย์ และพรบ.มหาชน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอใน
การพิจารณาศึกษาข้อมูลส าหรับการเข้าร่วมประชุม และการลงมติ  

8.1.3  หนังสือเชิญประชุมข้างต้นดังกล่าวจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ตามที่ 
พรบ.หลักทรัพย์ และ พรบ. มหาชน ก าหนด  

8.1.4  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทอ านวยความสะดวก โดยการจัดส่งหนังสือมอบ
ฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละ
วาระได้ พร้อมท้ังแนบเอกสารหลักฐาน ตลอดจนค าแนะน าวิธีการมอบฉันทะท่ีไม่ยุ่งยาก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
จัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ 

8.1.5  บริษัท น าเสนอข้อมูลที่ส าคัญรวมไปถึงข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย อาทิเช่น รายงานงบการเงินประจ าไตรมาส และประจ าปี แบบแสดงข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-2) รวมทั้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม กฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงอย่างครบถ้วนซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ
เอกสาร โดยเฉพาะหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลวาระการประชุมได้อย่างสะดวก และมีเวลาในการศึกษาข้อมูล
ประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ก่อนได้รับข้อมูลในรูปเอกสารจริงจากบริษัท  

8.1.6  บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง  อย่างครบถ้วน ให้แก่ผู้
ถือหุ้นล่วงหน้า ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้า 

 

8.2   วันประชุมผู้ถือหุ้น  
8.2.1  ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานกรรมการบริษัทซึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  จะช้ีแจงหลักเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้องกับการประชุมตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท อาทิเช่น การเปิดประชุม รวมถึงวิธีการใช้สิทธิ
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ลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็น รวมทั้ง การตั้งค าถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดย
ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม และเพียงพอ 

8.2.2  บริษัท ได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม  
ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซักถาม ประธาน และคณะอนุกรรมการ   ชุดต่าง ๆ ใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องได้  

8.2.3  บริษัท หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการเคารพสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้าประชุม 

8.2.4  หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น
สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอกรรมการอิสระ อย่างน้อย  1 ท่าน เป็นทางเลือกในการ
มอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 

8.3   หลังการประชุมผู้ถือหุ้น  
8.3.1  บริษัท จัดให้มีการจดรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นท่ีส าคัญ

ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทจะน าส่งรายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้นไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รายงาน
การประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท 

8.3.2  บริษัท ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจัดท าโดยสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  

8.3.3  บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอข้อมูล หรือสอบถามได้โดยตรงผ่านช่องทางของส านักงาน
เลขานุการบริษัท หรือตามช่องทางการติดต่อ ข้อ (7.3) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล 

 

8.4   การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  
8.4.1  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับ

การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยผู้ถือหุ้นที่มี คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์สามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็น
ทางการถึงส านักงานเลขานุการ และจัดส่งต้นฉบับเอกสารพร้อมทั้งหลักฐานต่าง ๆ  ถึงส านักงานเลขานุการบรษิทั 
ตามช่องทางการติดต่อ หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล ข้อ (7.3) 

8.4.2  คณะกรรมการบริษัทด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการ
เพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วม
ประชุม  

8.4.3  ก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ แสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระผ่านทาง ส านักงานเลขานุการบริษัท ตามช่องทางการ
ติดต่อ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการเปิดเผยข้อมูล ข้อ (7.3) โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณา
ด าเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง  หากเป็นข้อร้องเรียนกรรมการอิสระจะตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
ด าเนินการหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม หากเป็นข้อเสนอแนะกรรมการอิสระจะท าการพิจารณาข้อเสนอแนะ และ
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แสดงความคิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผล
ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอ เรื่องดังกล่าว ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก าหนด
เป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

8.4.4  บริษัท จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสยีง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับคะแนนเสียง และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียง 
และบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน ในรายงานการประชุม 

 
8.5   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

บริษัทฯ มีการดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมทั้งผู้ถือหุ้นท่ีเป็น
ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นคนไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือ
หุ้นและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับ โดยมีหลักการปฏิบัติดังต่อไปนี้  

8.5.1 ปฏิบัติและอ านวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการจ ากัดหรือละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 

8.5.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวก โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ
ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วม
ประชุมและลงมติแทนได้ พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

8.5.3 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บริษัทก าหนด 

8.5.4 บริษัทฯ จะด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมและไม่มีการเพิ่มวาระในที่
ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า  ท้ังนี้เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

8.5.5 ก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ
แจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาด าเนินการให้เหมาะสม ในแต่ละเรื่อง หากเป็น
ข้อร้องเรียนกรรมการอิสระจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการ หาวิธีแก้ไขท่ีเหมาะสม หากเป็นข้อเสนอแนะกรรมการ
อิสระจะท าการพิจารณาข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญที่มีผล
ต่อ ผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการอิสระจะเสนอ เรื่องดังกล่าวต่อท่ีประชุม ผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุม ผู้ถือหุ้นต่อไป 

8.5.6 บริษัทฯ จะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง  ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับ คะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงและบันทึก
มติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน ในรายงานการประชุม 

8.5.7 บริษัทฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัตเิพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพือ่
หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจนคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของ
บริษัท (Code of Conduct) และได้เผยแพร่ให้ทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
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8.5.8 บริษัทฯ จะให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ในหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์                    
ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งจะแจ้ง
ข่าวสารและข้อก าหนดต่างๆ ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามที่
ได้รับแจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ 

 
8.6   การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษัท ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) และได้เผยแพร่ให้
กรรมการบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท รับทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อป้องกันกรณีที่ กรรมการ และ
ผู้บริหารท าการซื้อขายหุ้นของบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายในหรือการท ารายการเกี่ยวโยงกัน ตลอดจนซื้อขายสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็น
การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) บริษัทก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ตามกฎหมาย โดยจัดส่งให้แก่เลขานุการ
บริษัท ผ่านช่องทางการติดต่อที่ก าหนดไว้ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเก็บรักษา  และจัดท ารายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้งที่มีการประชุม รวมทั้งให้มีการเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ าปี  
 นอกจากน้ี บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวขอ้งที่ได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสารส าคัญ ซึ่งมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมูลภายในจะเปิดเผยตอ่
สาธารณชนเป็นเวลา 1 เดือน รวมถึง ก าหนดให้กรรมการและบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 
วันท าการนับแต่วันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งส าเนารายงานให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

โดยบริษัท มีนโยบายและแนวปฏิบัติดูแลเรื่อง กรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่ง
ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้ 

บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลกัทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทและ/หรือข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคญัที่
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงิน
หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญนั้นต่อบุคคลอื่นรวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย 

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่ง ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 241 “ ในการซื้อหรือขายซึ่ง หลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลใด ท าการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ 
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หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น ซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอ ขาย ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ท่ีซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเป็นการเอา
เปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็น สาระส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ที่ยังมิได้เปิดเผย
ต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้มาใน ต าแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะกระท าเพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเอง หรือผู้อื่น หรือน า ข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท าดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน” และ
รวมถึงต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อก าหนด กฏหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง 

- ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าได้กระท าผิด  บริษัทฯ จะพิจารณาด าเนินการลงโทษทางวินัย ได้แก่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ 
ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง และเลิกจ้างตามล าดับ รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ รวมถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
8.7 การมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการ 

8.7.1 บริษัท ก าหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในลักษณะที่อาจท าให้กรรมการรายดังกล่าว ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่าง
อิสระ จะต้องงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาวาระ 

8.7.2 บริษัท เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน ซึ่งได้กระท าอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า 
โดยก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 

 
การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

-ไม่มี- 
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การด าเนินงานตามนโยบายภาพรวม 
 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญต่อการรับผดิชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงด าเนินธุรกิจภายใต้ความถูกต้อง ชอบ
ธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และให้ความส าคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มี
เจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท างานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือ
หุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนรอบข้างที่ตั้งบริษัทฯ และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจน สังคมและประเทศชาติ รวมถึงปลูกฝังและ
ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนโดยรอบ
ภายใต้หลักการ 7 ข้อ ดังนี ้

 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 

บริษัทฯ จัดท า “คู่มือการก ากับดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ” สอดคล้องตามนโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการพิจารณาทบทวนเปน็ประจ าทุกปี และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

ส าหรับในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ป ี2560 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน พร้อมจดัใหม้ีการสือ่สารให้บุคลากรทุกระดับรับทราบและถือปฏิบตัิอย่าง
เคร่งครดั 
 

2. การต่อต้านการทุจริต 

บริษัทฯ ถือว่าการคอร์รัปช่ันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและท าลายความน่าเชื่อถือของการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้ก าหนด 
“ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน” ครอบคลุมทุกกระบวนการด าเนินธุรกิจและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 
เพื่อมิให้มีผลเสียหายเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ หรือเกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม  

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน (Anti-corruption Policy)  
เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนร่วมกัน  และพิจารณาอนุมัติ
แบบประเมินฯ เพื่อยื่นขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติคอร์รปัช่ัน (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption)  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ CAC 

 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  
 

บริษัทฯ เคารพและสนับสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากความเหมือน
หรือความแตกต่าง ทั้งทางด้านเช้ือชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยได้บรรจุ
เนื้อหาไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจในหัวข้อ “นโยบายและแนวปฏิบัตเิกีย่วกับพนักงาน”  
 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 

บริษัทฯ มีการปฏิบัตติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยจัดให้มรีะบบการท างานท่ีมุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัย  ใน
สถานท่ีท างานอย่างเหมาะสม มีการพัฒนาศักยภาพและเพิม่พูนทักษะของพนักงานอย่างสม่ าเสมอ ตามแผนการอบรมพนักงาน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ประจ าปี และบริษัทฯ มีการใช้ระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม (Key Performance Indicators) เพื่อใช้ใน
การพิจารณา ปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจ าปี (Bonus) ให้กับพนักงานของบริษัท นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดดู้แล
และปรับปรุงในเรื่องสวสัดิการใหพ้นักงานได้รับตามความเหมาะสม ท้ังสวัสดิการที่เป็นตัวเงิน และสวสัดิการทีไ่ม่เป็นตัวเงิน  

 สวัสดิการที่เป็นตัวเงินได้แก่ การจา่ยเงินสมทบการทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ตรวจสุขภาพประจ าปี 
ประกันสุขภาพ เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ ได้แก่ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานและครอบครัวเสียชีวิต กรณีคลอด
บุตร และแต่งงาน ฯลฯ  

 สวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ชุดยูนิฟอร์ม การปรับยดืหยุ่นเวลาปฎิบัติงาน ฯลฯ 
 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 

นอกจากที่บริษัทจะมุ่งมั่นผลิต ส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีแก่ผู้บริโภคแล้วนั้น บริษัทฯ ยังเน้นการให้บริการระหว่างการขาย
และบริการหลังการขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้คัดเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง คุ้มค่า 
คุ้มราคา รวมถึงไม่ตั้งราคาที่หวังผลก าไรสูงมากจนเกินไป เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม 

ในทุกโครงการของทุกกลุ่มธุรกิจทีบ่ริษัทฯ ด าเนินการอยู่ จะมีการ “ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า”เป็นประจ าทุกปี  
เพื่อน าผลการประเมินมาพัฒนาคณุภาพสินค้าและการบริการใหด้ียิง่ขึ้นต่อไป 

 

6. การจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 

บริษัทฯ มีการก าหนด “นโยบายและคู่มือด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม” และได้บังคับใช้กับบุคลากร
ทุกคน ครอบคลุมถึงคู่ค้า ผู้รับเหมาในงานต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการสร้างจิตส านึกด้าน
ความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จในงาน และยังเป็นสิ่งที่ต้องกระท าเพื่อให้เกิดการท างานที่ปลอดภัยที่ยั่งยืนอีกด้วย 
โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ในการดูแลความปลอดภัยในการ
ท างานของพนักงาน ทั้งในพื้นที่ส านักงานและพื้นที่หน้างาน โดยบริษัทฯ จัดให้มีการปลูกฝังทัศนคติและความเข้าใจในการบริหาร
และดูแลงานความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับด้วย เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการท างาน และรับทราบถึง
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมทั้งจากหน่วยงานของตนเองและหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง 

นอกจากนั้นแล้ว ในทุก ๆ ปี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดูแลบริเวณสถานท่ีท างานให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะแก่การ
ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังค านึงถึงสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน อาทิ การวัดแสงสว่างให้
เหมาะสมกับการท างานในแต่ละประเภท การจัดอบรมดับเพลิงข้ันต้น และการซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นต้น 
 

7. การร่วมพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม  

นอกจากการให้ความใส่ใจและรับผิดชอบต่อทุกระบวนการในการด าเนินธุรกิจ (CSR In Process) แล้ว บริษัทฯ ยังให้
ความส าคัญและค านึงถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม (CSR After Process) โดยบริษัทฯ ส่งเสริมและให้การ
สนับสนุนต่อการพัฒนาสังคมส่วนรวมในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี 
รวมถึงปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และ
ชุมชนโดยรอบ 
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ในปี 2562 บริษัทได้จัดท า “รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจ าปี 2562” ขึ้น เพื่อรายงานผลการด าเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจ าปี 2562 ซึ่งใช้
แนวทางการรายงานตาม GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ 
www.eastern-groups.com 
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คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยสรุปการประเมินระบบควบคุมภายในที่มีความสอดคล้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ส าหรับการ
ก ากับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายใน ซึ่งมีการควบคุมคุณภาพการด าเนินงาน  ภายใต้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO 
9001 และการบริหารความเสี่ยงซึ่ง ได้จัดท าและก าหนดแนวทางปฏิบัติการควบคุมภายในที่สอดคล้องตามกรอบการบริหารความ
เสี่ยงระดับองค์กร (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO-ERM) เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ได้ มีรายละเอียดดังนี้ 

การควบคุมภายในองค์กร  

 บริษัทฯ มีการควบคุมภายในภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน  3  ท่าน  ท าหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ ถูกต้องตรงตามหลักการก ากับดูแล

กิจการที่ดีที่มีความโปร่งใสและถูกต้องเชื่อถือได้  โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงาน

ของฝ่ายงานต่างๆ  โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ความเช่ือมั่นได้ว่า การปฏิบัติงานมีการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์  การรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง

เชื่อถือได้และทันเวลา  ตลอดจนมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบของบริษัทฯ ข้อก าหนดกฎหมายและข้อบังคับ

ของทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการทบทวนความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในอย่าง

สม่ าเสมอ เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมส าหรับ

ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2563  โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่ง

กรรมการอิสระ 3 ใน 4 ท่านดังกล่าวด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การ

ควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการ

ติดตาม และพิจารณาร่วมกับรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน  พร้อมท้ังรายงานการติดตามผลการประเมิน

ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งจัดท าโดยผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน  และรายงานข้อสังเกตและผลการติดตามของผู้สอบ

บัญชีในการประเมินประสิทธิผลระบบควบคุมภายในทางบัญชีของบริษัทฯ  จากการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 

ธันวาคม 2562   

 จากการพิจารณาข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบระบบ

ควบคุมภายในนั้น คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีระบบควบคุม

ภายใน ในเรื่อง การติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจาก

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
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การที่กรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่

เกี่ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ว  ส าหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่

เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน 

การติดตามและการประเมินผล  

บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในโดยการท า

สัญญาว่าจ้างหน่วยงานภายนอก (Outsource) เข้ามาตรวจสอบระบบควบคุมภายใน  ซึ่งจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จ ากัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) เป็นผู้ตรวจสอบภายในส าหรับปี 

2562 เพื่อสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมมาโดย

ตลอดอย่างต่อเนื่อง  โดยที่ผ่านมาผู้ตรวจสอบภายในได้น าเสนอรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน รายงาน

การติดตามผลการประเมินระบบควบคุมภายใน    และรายงานการประเมนิระบบการก ากับดแูลกิจการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   
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12. รายการระหว่างกัน 

1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) ที่มกีารท ารายการกับกลุ่มบริษัท 
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของกลุม่บริษัท สามารถจ าแนก เป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก ่

1.1 บริษัทท่ีปัจจุบันเปน็บริษัทย่อยของบริษัทฯ  
 บุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ความสัมพันธ ์

1  บริษัท อีทีอ ีเมเนจเมนท์ จ ากัด (“ETEM”) 

ประกอบธุรกิจบรกิารบริหารจัดการ และธุรกิจ
พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

- บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.27 ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 2558 

- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรนันท์ , นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร ,นางสาวขนิษฐา ฤทธิ์เพชร และ
นางสาวประไพ พิมพา 

- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท ซีน 168 จ ากัด ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรนันท์ , นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร, นางสาวขนิษฐา ฤทธิ์เพชร ,นางสาวอัจจิมา วงศ์ศุภชาติ และ
นางสาวประไพ พิมพา 

- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท โกลว์ เทรดด้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ได้แก่ นางสาวอัจจิมา วงศ์ศุภชาติ และนางสาวประไพ พิมพา 

- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท อีทีจี เอนเนอร์จี จ ากัด ได้แก่ นางสาวอัจจิมา วงศ์ศุภชาติ และนางสาวประไพ พิมพา 

2  บริษัท ซีน 168  จ ากัด 

(“SYN 168”) 

ประกอบธุรกิจบรกิารงานวิศวกรรม และธุรกิจ

บริหารจัดการรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ 

 

- บริษัท ซีน 168 จ ากัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.80 ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 2558  

- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรนันท์ , นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร ,นางสาวขนิษฐา ฤทธิ์เพชร และ
นางสาวประไพ พิมพา 

- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากัด ได้แก่ นายไรวินท์ เลขวรนันท์, นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร, นางสาวขนิษฐา ฤทธิ์เพชร ,นางสาวอัจจิมา วงศ์ศุภชาติ 
และนางสาวประไพ พิมพา 

- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท โกลว์ เทรดด้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ได้แก่ นางสาวอัจจิมา วงศ์ศุภชาติ และนางสาวประไพ พิมพา 

- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท อีทีจี เอนเนอร์จี จ ากัด ได้แก่ นางสาวอัจจิมา วงศ์ศุภชาติ และนางสาวประไพ พิมพา 

3  บริษัท อีทีจ ีเอนเนอร์จี จ ากัด (“ETG”) 

ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงาน

แสงอาทิตย์  

- บริษัท อีทีจี เอนเนอร์จี จ ากัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2560 

- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ นายรชต ยอดบางเตย และนางสาวประไพ พิมพา 

- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากัด ได้แก่ นางสาวอัจจิมา วงศ์ศุภชาติ และนางสาวประไพ พิมพา 

- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท ซีน 168 จ ากัด ได้แก่ นางสาวอัจจิมา วงศ์ศุภชาติ และนางสาวประไพ พิมพา 

- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท โกลว์ เทรดด้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ได้แก่ นายรชต ยอดบางเตย, นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวอัจจิมา วงศ์ศุภชาติ 
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 บุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ความสัมพันธ ์

4  บริษัท โกลว์ เทรดด้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 

(“GTS”) 

ประกอบธุรกิจจัดหาและจ าหน่ายสินค้ากลุ่ม

อุปกรณ์ด้านความปลอดภยั 

- บริษัท โกลว์ เทรดด้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.00 ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. 2560 

- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ นายรชต ยอดบางเตย และนางสาวประไพ พิมพา 

- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากัด ได้แก่ นางสาวอัจจิมา วงศ์ศุภชาติ และนางสาวประไพ พิมพา 

- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท ซีน 168 จ ากัด ได้แก่ นางสาวอัจจิมา วงศ์ศุภชาติ และนางสาวประไพ พิมพา 

- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท อีทีจี เอนเนอร์จี จ ากัด ได้แก่ นายรชต ยอดบางเตย, นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวอัจจิมา วงศ์ศุภชาติ 

 

1.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่น 

 บุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ความสัมพันธ ์

1 บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จ ากัด 

ประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุ้น และการให้เช่า

อสังหาริมทรัพย ์

- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 26.11 

- บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จ ากัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ นายไรวินท์  เลขวรนันท์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.80 

- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ นายไรวินท์  เลขวรนันท ์

2 นายไรวินท์  เลขวรนันท ์ - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 26.97 

- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.80 

- เป็นกรรมการ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน), บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากัด, บริษัท ซีน 168 จ ากัด และ บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จ ากัด 
3 นางสาวชนภา  ธีรชุติมานันท ์ - เป็นภรรยาของนายไรวินท์  เลขวรนันท์ 

- เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 1.07 

- เป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก้องค้าวัสดุภัณฑ์ ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด 

- เป็นกรรมการ บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จ ากัด 
4 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก้องค้าวัสดภุัณฑ์ 

ประกอบธุรกิจการค้าวัสดกุ่อสร้าง อุปกรณ์และ

เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง 

- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก้องค้าวัสดุภัณฑ์ มีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นางสาวชนภา  ธีรชุติมานันท์ ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด 

- เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) 

 



 
     บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด (มหาชน)                   
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2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน 

2.1 รายการซ้ือ, ขาย, เช่าทรัพย์สิน และค่าสาธารณูปโภคจากการเช่า 

(1) ที่ดินพร้อมอาคารส านักงานและโกดังเก็บสินค้า จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

ล าดับ บริษัท 
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง้ 

มูลค่ารายการระหวา่งกัน (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ, ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
1 ETE บริษัท วรนันท์ 

โฮลดิ้ง จ ากัด 

ค่าเช่าอาคารส านักงาน 

และโกดังเก็บสินค้า  

2.42 ลบ. 

 

 

0.20 ลบ. 

ค่าเช่าอาคารส านักงาน 

และโกดังเก็บสินค้า 

2.40 ลบ. 

 

 

ไม่มียอดค้างช าระ 

ค่าเช่าอาคารส านักงาน 

และ โกดั ง เก็ บสิน ค้ า 

2.40 ลบ. 

 

 

ไม่มียอดค้างช าระ 

เนื่องจากภายหลังจากที่บริษัทได้มีการขายส านักงานสุราษฎร์ธานี ให้แก่คุณไรวินท์ แล้วนั้น บริษัทมีความ

จ าเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทุนในธุรกิจพลังงาน ดังนั้นจึงต้องชะลอแผนการสร้างอาคารส านักงานและโกดังเกบ็

สินค้าแห่งใหม่ออกไป บริษัทจึงท าสัญญาเช่าช่วงส านักงานสุราษฏร์ธานี จากบริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จ ากัด 

ซ่ึงเป็นผู้เช่าทรัพย์สินจากคุณไรวินท์ เพื่อใช้เป็นส านักงานและโกดังเก็บสินค้าต่อไปในระหว่างที่ยังมิได้ลงทุน

สร้างอาคารส านักงานและโกดังเก็บสินค้าแห่งใหม่ ทางบริษัทได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อ

ประเมินราคาค่าเช่าให้เป็นไปตามราคาตลาด และได้ใช้ราคาที่ประเมินเป็นราคาอ้างอิงในการก าหนดอัตรา

ค่าเช่าในการต่ออายุสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 โดยก าหนดอัตราค่า

เช่าเท่ากับ 0.204 ล้านบาทต่อเดือน ส าหรับพื้นที่ใช้สอยรวม 6,566.70 ตารางเมตร  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : ส าหรับรายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าว เกิดขึ้นตามความจ าเป็นของ

บริษัทที่ต้องใช้สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวในการด าเนินธุรกิจของบริษัททั้งเป็นอาคารส านักงาน และโกดังเก็บ

สินค้า จึงมีความความจ าเป็นและสมเหตุสมผลในการท ารายการ โดยมีการก าหนดอัตราค่าเช่าที่สามารถ

เปรียบเทียบกันได้กับอัตราค่าเช่าของสินทรัพย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงและตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับทรัพย์สินที่

เช่า และส าหรับการต่อสัญญาเช่าภายหลังจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นั้น บริษัทได้ก าหนดอัตราค่าเช่า

โดยอ้างอิงราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระและมีการท าสัญญาเช่าเฉพาะพื้นที่ที่มีความต้องการใช้งานจริง  

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและมีเง่ือนไข

การก าหนดราคาที่ยุติธรรมโดยสามารถอ้างอิงได้จากราคาค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
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(2) อาคารส านักงาน เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
 

ล าดับ บริษัท 
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง้ 

มูลค่ารายการระหวา่งกัน (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ, ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
1 ETE บริษัท วรนันท์ 

โฮลดิ้ง จ ากัด 

ค่าเช่าอาคารส านักงาน 

0.65 ลบ. 

 

0.05 ลบ. 

ค่าเช่าอาคารส านักงาน 

0.65 ลบ. 

 

ไม่มียอดค้างช าระ 

ค่าเช่าอาคาร

ส านักงาน 0.65 ลบ. 

 

ไม่มียอดค้างช าระ 

ภายหลังจากที่บริษัทมีการก่อสร้างอาคารส านักงานแห่งใหม่ที่กรุงเทพฯ แล้วเสร็จโดยเปิดด าเนินการใช้งาน

ในช่วงเดือนมีนาคม 2559 นั้น บริษัทมีการขยายตัวของธรุกิจอยา่งต่อเนื่อง ส่งผลให้พนักงานระดับบริหารต้อง

เดินทางมาท างานที่กรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องหาที่พักให้แก่กลุ่มพนักงานดังกล่าว บริษัทจึง

ท าสัญญาเช่าอาคารส านักงาน เขตวังทองหลางซ่ึงมีลักษณะเป็นโฮมออฟฟิตต่อไปเพื่อใช้เป็นบ้านพักพนักงาน

ระดับบริหาร ทางบริษัทได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาค่าเช่าให้เป็นไปตามราคาตลาด 

และได้ใช้ราคาที่ประเมินเป็นราคาอ้างอิงในการก าหนดอัตราค่าเช่าในการต่ออายุสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 

สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 โดยก าหนดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.055 ล้านบาทต่อเดือน ส าหรับพื้นที่

ใช้สอยรวม 246.40 ตาราง ซึ่งเป็นพื้นที่เฉพาะส่วนที่ใช้เป็นที่พักอาศัยเท่านั้น  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : ส าหรับรายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าว เกิดขึ้นตามความจ าเป็นของ

บริษัทที่ต้องใช้สถานที่เป็นที่พักให้แก่พนักงานระดับบริหารซ่ึงมีความจ าเป็นต้องเดินทางจากจังหวัดสุราษฎร์

ธานีมาท างานที่กรุงเทพฯ มากขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความความจ าเป็นและ

สมเหตุสมผลในการท ารายการ โดยมีการก าหนดอัตราค่าเช่าที่สามารถเปรียบเทียบกันได้กับอัตราค่าเช่าของ

สินทรัพย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงและตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับทรัพย์สินที่เช่า และส าหรับการต่อสัญญาเช่า

ภายหลังจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นั้น บริษัทได้ก าหนดอัตราค่าเช่าโดยอ้างอิงราคาจากผู้ประเมินราคา

อิสระและมีการท าสัญญาเช่าเฉพาะพื้นที่ที่มีความต้องการใช้งาน คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า 

รายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและมีเง่ือนไขการก าหนดราคาที่ยุติธรรมโดยสามารถอ้างอิง

ได้จากราคาค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
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(3) อาคารส านักงานและโกดงัพื้นที่เก็บของ จังหวดัสุราษฏร์ธานี 
 

ล าดับ บริษัท 
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง้ 

มูลค่ารายการระหวา่งกัน (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ, ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
1 ETE บริษัท วรนันท์ 

โฮลดิ้ง จ ากัด 

ค่าเช่าอาคารส านักงาน  

0.27 ลบ. 

 

 

0.05 ลบ. 

                - - เนื่องจากบริษัทยังคงชะลอแผนการสร้างอาคารส านักงานและโกดังเก็บสินค้าพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีออกไป 

ส่งผลให้พื้นที่การจัดเก็บเอกสารที่จ าเป็นต้องจัดเก็บตามอายุเอกสารไม่เพียงพอ บริษัทจึงท าสัญญาเช่าช่วง

อาคารส านักงานและโกดังพื้นที่เก็บของ  จากบริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ ง จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้เช่าทรัพย์สินจากคุณไร

วินท์ เพื่อใช้เป็นโกดังเพื่อเก็บเอกสารแห่งใหม่ ทางบริษัทได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคา

ค่าเช่า และมีการเปรียบเทียบอัตราค่าเช่าของสินทรัพย์ที่มีลักษณะและตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เป็นราคา

อ้างอิงในการก าหนดอัตราค่าเช่า โดยได้จัดท าสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 

โดยก าหนดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.053 ล้านบาทต่อเดือน ส าหรับพื้นที่ใช้สอยรวม 493.30 ตารางเมตร 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : ส าหรับรายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าว เกิดขึ้นตามความจ าเป็นของ

บริษัทที่ต้องใช้สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวในการเก็บเอกสาร จึงมีความความจ าเป็นและสมเหตุสมผลในการท า

รายการ และการก าหนดอัตราค่าเช่าได้มีการอ้างอิงราคาค่าเช่าจากผู้ประเมินราคาอิสระ และมีการ

เปรียบเทียบกันได้กับอัตราค่าเช่าของสินทรัพย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงและตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับทรัพย์สินที่

เช่า คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมี

เง่ือนไขการก าหนดราคาค่าเช่าที่ยุติธรรม 
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(4) ค่าสาธารณูปโภคจากการเช่าทรัพยส์ิน 
 

ล าดับ บริษัท 
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง้ 

มูลค่ารายการระหวา่งกัน (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ, ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

1 ETE บริษัท วรนันท์ 
โฮลดิ้ง จ ากัด 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
0.01 ลบ. 

 

ไม่มียอดค้างช าระ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
0.07 ลบ. 

 

ไม่มียอดค้างช าระ 

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร 0.09 ลบ. 

 

ไม่มียอดค้างช าระ 

บริษัทมีการจ่ายค่าไฟฟ้าของอาคารส านักงานและโกดังเก็บสินค้าที่บริษัทเช่าจากบริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จ ากัด 
ในปี 2561 เนื่องจากมิเตอร์ค่าไฟฟ้ายังเป็นในนามของผู้ให้เช่า บริษัทจึงต้องช าระค่าไฟฟ้าให้แก่บริษัท วรนันท์ 
โฮลดิ้ง จ ากัด ซ่ึงบริษัทได้จ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามมิเตอร์ไฟฟ้าที่วัดได้จริง ไม่ได้มีการถูกเพิ่มราคาแต่อย่างใด 
ส าหรับในปี 

 2562 บริษัทได้ท าการจ่ายช าระค่าสาธารณูปโภคโดยตรงจึงไม่มีรายการเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคจาก 
บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จ ากัด 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการค่าธารณูปโภคดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการเช่า
ทรัพย์สินต่างๆ ที่บริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมี
ความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจ าเป็น และมีความสมเหตุสมผล และมิได้ท าให้
บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด 
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2.2 รายการซ้ือและรับบริการ 

ล าดับ บริษัท 
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง้ 

มูลค่ารายการระหวา่งกัน (ล้านบาท) 
ลักษณะรายการ, ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

1 ETE ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ก้องค้าวัสดุภัณฑ ์

 

 

 

 

ค่าวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง 0.03 ลบ. 

 

ไม่มียอดค้างช าระ 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสรา้ง 
0.05 ลบ. 

 

ไม่มียอดค้างช าระ 

ค่าวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง 22.10 ลบ. 

 

ไม่มียอดค้างช าระ 

บริษัทเร่ิมมีรายการค้ากับ หจก. ก้องค้าวัสดุภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2553 โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าที่สามารถ
เทียบเคียงกันได้กับการท ารายการลักษณะเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น ซ่ึงเป็นเง่ือนไขและราคาตลาดโดยปกติ โดย
ในปี 2561 เป็นค่าซ้ือวัสดุส าหรับติดต้ังงานบริการระบบไฟฟ้า 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจ าเป็นของบริษัทที่ต้องใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการก่อสร้าง ส าหรับราคาซ้ือขายมีการอ้างอิงราคาซ้ือขายและเง่ือนไขทางการค้าที่สามารถ
เทียบเคียงกันได้กับการท ารายการลักษณะเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น จึงมีความความจ าเป็นและสมเหตุสมผลใน
การท ารายการและราคาซ้ือขายมีความเหมาะสมมีการเทียบเคียงกับคู่ค้ารายอื่น 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)  
Eastern Technical Engineering Public Co., Ltd.                

 

ส่วนที่ 3  
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
 

13.1 งบการเงิน 
 

 13.1.1 ผู้สอบบัญชีท่ีท าการตรวจสอบ 
 

งบการเงิน 
ชื่อผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต 

ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

เลขที ่
บริษัทผู้สอบบัญช ี

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

พิสิฐ ทางธนกุล 4095 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากัด 

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

พิสิฐ ทางธนกุล 4095 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากัด 

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

พิสิฐ ทางธนกุล 4095 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากัด 

 

13.1.2   สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีของปี 2560 – 2562 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

งบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญช ี

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปบีญัชีสิ้นสุด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่า  
งบการเงินรวมของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) และ
บริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวม
ของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2562 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตาม 
ที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปบีญัชีสิ้นสุด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

 

  

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่า  
งบการเงินรวมของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) และ
บริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวม
ของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2561 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตาม 
ที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 



 
   บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด (มหาชน)                   

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี2562 (แบบ 56-1)   ส่วนที่ 3 หนา้ 2 
 

งบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญช ี

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปบีญัชีสิ้นสุด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่า  
งบการเงินรวมของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) และ
บริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวม
ของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2560 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตาม 
ที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทฯ 
13.1.2.1 งบการเงินรวมปี 2560-2562 

 งบแสดงฐานะทางการเงิน 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 
งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม 

สิ้นสุด ณ 31 ธ.ค. 60 สิ้นสุด ณ 31 ธ.ค. 61 สิ้นสุด ณ 31 ธ.ค. 62 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 74.23 3.26 61.36 2.89 63.58 2.90 

ส่วนของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกันที่ถึงก าหนด
ไถ่ถอนในหนึ่งปี 

5.52 0.24 38.43 1.81 46.65 2.13 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น 793.42 34.79 738.66 34.74 779.20 35.57 

สินค้าคงเหลือ 64.02 2.81 85.48 4.02 98.57 4.50 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8.14 0.36 3.91 0.18 7.69 0.35 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 945.33 41.46 927.84 43.64 995.68 45.46 

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 210.28 9.22 129.91 6.11 133.71 6.10 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,063.35 46.63 1,021.26 48.03 984.38 44.94 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4.20 0.18 7.10 0.33 10.96 0.50 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 4.11 0.18 3.57 0.17 4.99 0.23 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 53.05 2.33 36.55 1.72 60.59 2.77 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,334.99 58.54 1,198.39 56.36 1,194.64 54.54 

รวมสินทรัพย ์ 2,280.32 100.00 2,126.23 100.00 2,190.32 100.00 

หนี้สิน       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 284.62 12.48 317.11 14.91 433.12 19.77 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกนั 3.62 0.16 - - - - 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 310.70 13.63 275.92 12.98 257.82 11.77 

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี 

3.73 0.16 3.67 0.17 2.14 0.10 

เงินกู้ยืมระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 70.68 3.10 674.26 31.71 69.97 3.19 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - - 1.60 0.08 2.57 0.12 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 18.90 0.83 25.91 1.22 28.23 1.29 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 692.25 30.36 1,298.46 61.07 793.85 36.24 



 
   บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด (มหาชน)                   

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี2562 (แบบ 56-1)   ส่วนที่ 3 หนา้ 3 
 

 
งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม 

สิ้นสุด ณ 31 ธ.ค. 60 สิ้นสุด ณ 31 ธ.ค. 61 สิ้นสุด ณ 31 ธ.ค. 62 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท 

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 4.98 0.22 3.15 0.15 1.02 0.05 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 674.34 29.56 - - 533.39 24.35 

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน 17.50 0.77 16.37 0.77 25.38 1.16 

ประมาณการต้นทุนการร้ือถอน 7.31 0.32 7.57 0.36 9.67 0.44 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 0.40 0.02 - - - - 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 704.53 30.89 27.10 1.27 569.46 26.00 

รวมหนี้สิน 1,396.78 61.25 1,325.56 62.34 1,363.31 62.24 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนจดทะเบียน 280.00 12.28 280.00 13.17 280.00 12.78 

ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 280.00 12.28 280.00 13.17 280.00 12.78 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 507.73 22.27 507.73 23.88 507.73 23.18 

ก าไรสะสม       

   จัดสรรแลว้ – ส ารองตามกฎหมาย 5.52 0.24 5.52 0.26 8.39 0.38 

   ยังไม่จัดสรร 86.73 3.80 1.94 0.09 24.73 1.13 

รวมส่วนของบริษัทใหญ ่ 879.98 38.59 795.20 37.40 820.85 37.48 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 3.56 0.16 5.47 0.26 6.15 0.28 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 883.54 38.75 800.67 37.66 827.00 37.76 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,280.32 100.00 2,126.23 100.00 2,190.32 100.00 



 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี2562 (แบบ 56-1)   ส่วนที่ 3 หนา้ 4 
 

 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 (หน่วย : ล้านบาท) 

 

 
 
 
 

 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินรวมตรวจสอบส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได ้       

รายได้จากบรกิารบริหารจัดการ 755.10 47.62 769.52 45.96 859.94 46.60 

รายได้จากบรกิารงานวิศวกรรม 698.24 44.04 680.44 40.64 705.87 38.25 

รายได้ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 126.91 8.00 127.66 7.62 130.33 7.06 

รายได้จากการขายสินค้า -    -    94.96 5.67 143.13 7.76 

รายได้อื่น 5.33 0.34 1.73 0.10 6.00 0.33 

รวมรายได ้ 1,585.59 100.00 1,674.31 100.00 1,845.27 100.00 

ค่าใช้จ่าย       

ต้นทุนบริการบริหารจัดการ 692.56 43.68 709.14 42.35 789.34 42.78 

ต้นทุนบริการงานวิศวกรรม 574.92 36.26 651.99 38.94 648.98 35.17 

ต้นทุนธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 68.25 4.30 66.11 3.95 68.49 3.71 

ต้นทุนขายสินค้า -    -    81.81 4.89 123.96 6.72 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 3.36 0.21 3.68 0.22 6.53 0.35 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 111.43 7.03 116.87 6.98 116.07 6.29 

หนี้สงสัยจะสูญจากโครงการที่เกินก าหนด -    -    56.85 3.40 -    -    

รวมค่าใช้จา่ย 1,450.51 91.48 1,686.45 100.72 1,753.37 95.02 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 135.08 8.52 (12.13) (0.72) 91.91 4.98 

ต้นทุนทางการเงิน 58.74 3.70 55.47 3.31 51.92 2.81 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 76.34 4.81 (67.60) (4.04) 39.98 2.17 

ภาษีเงินได้ 6.29 0.40 4.08 0.24 8.09 0.44 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัป ี 70.04 4.42 (71.68) (4.28) 31.89 1.73 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -    -    5.61 0.33 (1.63) (0.09) 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จส าหรับปี 70.04 4.42 (66.07) (3.95) 30.25 1.64 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.13 (0.13)   0.05 



 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี2562 (แบบ 56-1)   ส่วนที่ 3 หนา้ 5 
 

 งบกระแสเงินสด 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบกระแสเงินสด 
งบการเงินรวมตรวจสอบสิ้นสุดวันที ่

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 76.34 (67.60) 39.98 
รายการปรับกระทบก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิได้มา
จาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมด าเนินงาน 

   

ค่าเส่ือมราคา 50.23 49.29 46.95 

ค่าตัดจ าหน่าย 0.28 0.55 0.96 

หนี้สูญรับคืน (10.23) - 0.78 

ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ 0.05 3.85 - 

หนี้สงสัยจะสูญจากโครงการที่เกินก าหนด - 56.85 - 

ค่าปรับจากสัญญากอ่สร้าง - 18.88 - 

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนกังาน 4.99 5.88 7.60 

ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย - - 3.28 

ดอกเบี้ยรับ (1.58) (1.36) (1.26) 

ดอกเบี้ยจา่ย 58.74 55.47 51.92 

ขาดทุน(ก าไร)จากการจ าหนา่ยสินทรัพย์ (0.09) 0.21 0.25 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 
ในสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน 

178.73 122.02 150.48 

สินทรัพย์ด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    

ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น (178.40) (2.05) (49.04) 

สินค้าคงเหลือ (23.72) (21.46) (16.37) 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 34.35 4.23 (4.17) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (7.46) 7.39 (11.66) 

หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (34.76) (54.63) (15.90) 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3.72 7.00 2.18 

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน - - (0.64) 

เงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมด าเนินงาน (27.54) 62.49 54.89 

รับดอกเบี้ย 1.58 1.36 1.25 

จ่ายดอกเบี้ย (54.93) (54.23) (51.83) 



 
     บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)                   

 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี2562 (แบบ 56-1)   ส่วนที่ 3 หนา้ 6 
 

งบกระแสเงินสด 
งบการเงินรวมตรวจสอบสิ้นสุดวันที ่

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

จ่ายภาษีเงินได้ 8.67 5.37 (20.13) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (72.22) 14.99 (15.81) 

 

งบกระแสเงินสด 
งบการเงินรวมตรวจสอบสิ้นสุดวันที ่

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน    

เงินฝากประจ าที่ติดภาระค้ าประกัน ลดลง (เพิ่มขึ้น) 15.59 47.46 (12.02) 

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (263.33) (13.91) (11.65) 

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1.10) (3.01) (4.66) 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - 0.29 1.57 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (248.84) 30.84 (26.76) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร (ลดลง)เพิ่มขึ้น  (483.07) 1,258.19 916.80 

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - (1,234.23) (807.76) 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 318.90  - 

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (42.62) (70.77) (70.89) 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 3.62 (3.62) - 

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ 588.00 - - 

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย (17.92) - - 

เงินปันผลจ่าย (16.80) (16.80) - 

เงินปันผลจ่าย - บริษัทยอ่ย - - (0.33) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 350.11 (67.23) 37.82 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธ ิ 29.06 (21.40) (4.75) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วันต้นงวด 41.67 70.72 49.33 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วันสิ้นงวด 70.72 49.33 44.57 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 74.23 61.36 63.58 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (3.51) (12.03) (19.01) 

 70.72 49.33 44.57 
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13.1.1 อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงิน 
งบการเงินรวมตรวจสอบส าหรบังวดสิน้สุดวันที่ 

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)   
 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.37 0.71 1.25 

อัตราส่วนหมุนเวยีนลูกหนีก้ารค้า (เท่า) 2.26 2.18 2.42 

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ย (วัน) 161.40 167.17 150.61 

อัตราส่วนหมุนเวยีนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 25.61 20.19 17.72 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (วัน) 14.25 18.08 20.60 

อัตราส่วนหมุนเวยีนเจ้าหนี ้ (เท่า) 3.14 5.14 6.11 

ระยะเวลาช าระหนี ้ (วัน) 116.30 70.94 59.73 

วงจรเงินสด  (วัน) 59.35 114.31 111.47 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio)    

อัตราก าไรขั้นต้น  (%) 15.47 9.78 11.34 

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน  (%) 8.52 (0.72) 4.98 

อัตราก าไรสุทธิ  (%) 4.43 (4.29) 1.73 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น   (%) 7.96 (9.01) 3.88 

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio)    

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) 6.17 (0.55) 4.26 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์  (เท่า) 0.72 0.76 0.85 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial policy ratio)    

อัตราส่วนหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น                           (เท่า) 1.59 1.67 1.66 
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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 
ภาพรวมของผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 

กลุ่มบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยบริษัท 1.บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) 2.บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากัด (“ETEM”) 3.บริษัท ซีน 168  จ ากัด(“SYN”) 4. บริษัท เอนเนอร์จี ฟอร ์
ออลล์ จ ากัด (“EFA”) (ช่ือเดิม บรษิัท อีทีจี เอนเนอร์จี จ ากัด (“ETG”)) 5.และบริษัท โกลว์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด (“GTS”) 

กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการในลักษณะของโครงการแบบครบวงจรโดยปัจจุบันประกอบด้วย 4 กลุ่มธรุกิจ ดังนี้ 
1. ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (Management Service หรือ “MS”) ปัจจุบันด าเนินการโดยบริษัทฯ  และบริษัทย่อย ETEM   
2. ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (Engineering Service หรือ “EN”) ปัจจุบันด าเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย SYN 
3. ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy หรือ “SE”) ด าเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ETEM 
4. ธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Trading หรือ “TD”) ด าเนินการโดยบริษัทย่อย GTS 

 
ก าไรขาดทุน 

รายได้จากการด าเนินงานและอัตราก าไรขั้นต้น 
 

 

 รายได้จากการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 1,580.25 ล้านบาท  1,672.58 ล้านบาท 

และ  1,839.27 ล้านบาท ตามล าดับ รายได้มีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งสะท้อนภาพการเติบโตของกลุ่มบริษัท  

 อัตราก าไรขั้นต้นส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับร้อยละ 15.47 ร้อยละ 9.78 และร้อยละ 11.34 ตามล าดับ ในปี 

2561 อัตราก าไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทลดลงเหลือร้อยละ 9.78 เนื่องจากการปรับประมาณการต้นทุนของธุรกิจบริการงาน

วิศวกรรม ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว อย่างไรก็ตามในปี 2562 อัตราก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 11.34 

 

 

 

 

ผลด ำเนินงำนรวม

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 1,580.25    1,672.58    1,839.27 

ต้นทุนจากการด าเนินงาน 1,335.73     1,509.05     1,630.77   

ก าไรข้ันต้น 244.52        163.53        208.51     

อัตรำก ำไรข้ันต้น 15.47% 9.78% 11.34%

งบกำรเงินรวม
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หากพิจารณาผลด าเนินงานแยกธุรกิจ สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
 

 

ในปี 2561 ก าไรลดลง (2.16) ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาส 3/2561 บริษัทมีการท าสัญญากับลูกค้ารายใหญ่ โดยตาม

เงื่อนไขสัญญางานก าหนดให้กลุ่มบริษัทต้องจัดการฝึกอบรม และจัดหาเครื่องแบบพร้อมอุปกรณ์การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

ให้กับพนักงาน ดังนั้น บริษัทจึงมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้นในไตรมาส 3/2561 กว่า (5.4) ล้านบาท  

ในขณะที่ ปี 2562 มูลค่าก าไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น 10.23 ล้านบาท เหตุผลหลักเกิดจาก รายได้ที่เพิ่มขึ้น 90.42 ล้านบาท จาก

การขยายฐานลูกค้า 

 

 ในปี 2561 ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม(EN) ก าไรลดลงกว่า (94.87) ล้านบาท มีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้ 1.  ต้นทุนจาก

โครงการเกินก าหนดระยะเวลาสัญญา ประกอบด้วยต้นทุนค่าปรับตามสัญญาจ านวน (18.90) ล้านบาท และต้นทุนโครงการเพิ่ม

จ านวน (3.86) ล้านบาท นอกจากนั้นบริษัทได้ปรับประมาณการต้นทุนเนื่องจากบริษัทจ าเป็นต้องเร่งงานโครงการ ส่งผลให้ก าไร

ลดลง (8.40) ล้านบาท 2. โครงการวิศวกรรมบางส่วนท่ีรับรู้ก าไรตามขั้นความส าเร็จไปแล้วในปี 2560 ซึ่งในปี 2561 เหลือเนื้องาน

ให้รับรู้ขั้นความส าเร็จอีกเพียงเล็กน้อย โดยมีมูลค่าก าไรที่ลดลงประมาณ (53.23) ล้านบาท 

ในปี 2562 ก าไรเพิ่มขึ้น 28.44 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้ก าไรงานโครงการด้วยอัตราปกติ ไม่มีการปรับประมาณการ

ต้นทุนเพ่ือการเร่งรัดงาน และจากรายได้ทีเ่พิ่มสูงขึ้น  25.43 ล้านบาท  

 

ธุรกิจบ ริกำรบ ริหำรจัดกำร

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562

  รายได้ 755.10        769.52        859.94         

  ต้นทุน 692.56        709.14        789.34         

  ก าไรข้ันต้น 62.54         60.38          70.61           

  อัตราก าไรข้ันต้น 8.28% 7.85% 8.21%

งบกำรเงินรวม

ธุรกิจบ ริกำรงำนวิศวกรรม

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562

  รายได้ 698.24        680.44        705.87     

  ต้นทุน 574.92        651.99        648.98     

  ก าไรข้ันต้น 123.32        28.45          56.89       

  อัตราก าไรข้ันต้น 17.66% 4.18% 8.06%

งบกำรเงินรวม
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รายได้จากธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 126.91 ล้านบาท  127.66 

ล้านบาท และ  130.33 ล้านบาท ตามล าดับ โดยมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย จากการรักษาประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้า และ

รักษาอัตราก าไรขั้นต้นอยู่ในระดับเดิม 

 

 
 

ธุรกิจจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ดา้นความปลอดภัยเริ่มรับรูร้ายได้ในปี 2561 โดยมีรายได้ 94.96 ล้านบาทและก าไร

ขั้นต้นที่ร้อยละ 13.85 ในปี 2562 มีรายได้เพิ่มขึ้น 48.16 ล้านบาท เป็น 143.13 ล้านบาท โดยมีอัตราก าไรขั้นต้นอยู่ในระดบัเดมิ 

 

ธุรกิจพลังงำนทดแทน

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562

  รายได้ 126.91        127.66        130.33        

  ต้นทุน 68.25         66.11          68.49          

  ก าไรข้ันต้น 58.67         61.55          61.84          

  อัตราก าไรข้ันต้น 46.23% 48.21% 47.45%

งบกำรเงินรวม

ธุรกิจจ ำหน่ำยอุปกรณ์

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี  2561 ปี  2562

  รายได้ 94.96          143.13        

  ต้นทุน 81.81          123.96        

  ก าไรข้ันต้น 13.15          19.17          

  อัตราก าไรข้ันต้น 13.85% 13.39%

งบกำรเงินรวม



 
     บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน)                   

 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี2562 (แบบ 56-1)   ส่วนที่ 3 หนา้ 11 
 

 
 

 ในปี 2561 รายได้อื่นลดลง (3.60) ล้านบาท เนื่องจากในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการ
น าเข้าสินค้าจากต่างประเทศซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในปี 2560 ส าหรับในปี 2562 รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 
4.26 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการได้รับเงินชดเชยรายได้ จากเหตุการณ์ความเสียหายในอุปกรณ์ที่ใช้แปลงกระแสไฟฟ้าตั้งแต่
ไตรมาส 3/2561 
 

 ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 0.32 ล้านบาท เนื่องจากเข้ารอบการประกวดราคาของธุรกิจบริการบริหาร
จัดการ และปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 2.85 ล้านบาท มาจากค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการที่จะเกิดขึ้นใหม่  

 

 ปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 5.44 ล้านบาท มีสาเหตุหลักเกิดจาก 1. ในปี 2560 บริษัทได้รับหนี้สูญรับคืน
มูลค่า 3.62 ล้านบาท ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในปี 2560 ลดลง ซึ่งการด าเนินการส าหรับปี 2561 ไม่มีรายการดังกล่าว 2. ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับพนักงาน 4.25 ล้านบาท และในปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 0.80 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มกิจการใช้นโยบาย
ควบคุมงบประมาณอย่างรัดกุม 
 

 

 

 

 

ผลด ำเนินงำน

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562

  รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 1,580.25    1,672.58    1,839.27    

  ต้นทุนจากการด าเนินงาน 1,335.73     1,509.05     1,630.77     

  ก ำไรข้ันต้น 244.53       163.53      208.51       

  รายได้อ่ืน 5.33           1.73           6.00           

  ค่าใช้จ่ายในการขาย 3.36           3.68           6.53           

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 111.43        116.87        116.07        

  หน้ีสงสัยจะสูญจากโครงการท่ีเกินก าหนด -            56.85          -             

  ต้นทุนทางการเงิน 58.74         55.47          51.92          

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6.29           4.08           8.09           

  ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน -            5.61           (1.63)          

  ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 70.04         (66.07)       30.25        

งบกำรเงินรวม
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 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 56.85 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้ 

ในไตรมาส 3 พ.ศ. 2561 บริษัทได้ประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานท่ีเกินก าหนดระยะเวลาสัญญาว่าจ้าง ซึ่งมีลูกหนี้

ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บจ านวน 56.85 ล้านบาท บริษัทพิจารณาว่าการปฏิบัติงานล่าช้ากว่าก าหนดระยะเวลา

สัญญาว่าจ้าง มีผลกระทบโดยตรงกับการเรียกช าระเงิน บริษัทจึงตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกหนี้ดังกล่าวทั้งจ านวน 

นอกจากนี้ บริษัทมีต้นทุนจากโครงการที่เกินก าหนดระยะเวลาสัญญาประกอบด้วย ค่าปรับตามสัญญาจ านวน 18.90 ล้านบาท 

และต้นทุนโครงการเพิ่มเติมจ านวน 3.86 ล้านบาท ซึ่งผลกระทบทั้งสิ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ถูกบันทึกในงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมในไตรมาส 3 พ.ศ. 2561 ในปี 2562 ไม่มีรายการดังกล่าว 

 ต้นทุนทางการเงินส าหรับปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 58.74 ล้านบาท 55.47 ล้านบาท และ 51.92 ล้านบาท ตามล าดบั 

มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการทยอยช าระหนี้สินระยาวจากโครงการพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง เนื่องจากผลการด าเนินงานท่ีลดลง ในขณะที่ปี 2562 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 

เนื่องจากผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการได้รับสิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุนของธุรกิจพลังงาน

ทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 4 โครงการ 
 

ความสามารถในการท าก าไร 
 

 

 อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงในปี 2561 เนื่องจากผลการด าเนินงานขาดทุน ในขณะที่ปี 2562 มีผลการ

ด าเนินงานท่ีดีขึ้นส่งผลให้อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือ เพิ่มสูงขึ้นจาก ร้อยละ (9.01) เป็น ร้อยละ 3.88 

 อัตราก าไรขั้นต้นลดลงในปี 2561และ 2562 เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากการทบทวนประมาณการรายได้และต้นทุน

ของธุรกิจบริการงานวิศวกรรมตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งมีการรับรู้ตามขั้นความส าเร็จ ส่งผลให้อัตราก าไรขั้นต้นในปี 2562 ใกล้เคียงกับ

ของเดิมในปี 2561 

 อัตราก าไรจากการด าเนินงาน และอัตราก าไรสุทธิปี 2561 ติดลบเนือ่งจากผลด าเนินงานท่ีขาดทุน 

 

ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)            7.96 (9.01) 3.88

  อัตราก าไรข้ันต้น (%)          15.47            9.78          11.34

  EBIT Margin (%)            8.52 (0.72) 4.98

  อัตราก าไรสุทธิ (%) 4.43 (4.29) 1.73

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร
งบกำรเงินรวม



 
     บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน)                   

 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี2562 (แบบ 56-1)   ส่วนที่ 3 หนา้ 13 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 

 
สินทรัพย ์

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ ณ 31 ธันวาคม 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ  2,280.32 ล้านบาท  2,126.23 ล้านบาท และ  

2,190.32 ล้านบาท ตามล าดับ และสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวมปี 2560 ถึง ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 41.46 , 

43.64 และ 45.46 ตามล าดับ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถรับรู้รายได้ตลอดระยะเวลา 25 ปี 

ในปี 2561 มีสินทรัพย์ลดลง (154.09) ล้านบาท เนื่องจากเหตุผลหลักดังต่อไปนี้ 1. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน

ลดลง (47.46) ล้านบาท เนื่องจากผู้ให้สินเช่ือเปลี่ยนเงื่อนไขการค้ าประกันจากเดิมติดภาระค้ าตามวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ เป็น

ติดภาระค้ าตามการใช้สินเช่ือจริง และบางส่วนให้สินเช่ือแบบไม่ค้ าประกันเป็นเงินฝากธนาคาร 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนลดลง 

(54.76) ล้านบาท มีสาเหตุหลักจาก หนี้สงสัยจะสูญ (56.85) ล้านบาท จากโครงการก่อสร้างเกินก าหนด  3.ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ลดลง (42.09) ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคา ในปี 2562 สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 64.09 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการ

เพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 

 

 

 

 

ฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี  2560 ร้อยละ ปี  2561 ร้อยละ ปี  2562 ร้อยละ

  สินทรัพย์หมุนเวียน 945.33        41.46    927.84        43.64    995.68        45.46    

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,334.99     58.54    1,198.39     56.36    1,194.64     54.54    

    รวมสินทรัพ ย์ 2,280.32    100.00 2,126.23    100.00 2,190.32    100.00 

  หน้ีสินหมุนเวียน 692.25        30.36    1,298.46     61.07    793.85        36.24    

  หน้ีสินไม่หมุนเวียน 704.53        30.90    27.10          1.27     569.46        26.00    

    รวมหน้ีสิน 1,396.78    61.25   1,325.56    62.34   1,363.31    62.24   

  ส่วนของเจ้ำของ 883.54       38.75   800.67       37.66   827.00       37.76   

งบกำรเงินรวม
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ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อื่น 

 

 

อายุลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมากกว่าร้อยละ 60 เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ โดยลูกหนี้ส่วนใหญ่ของ

กลุ่มบริษัทมักจะมีอายุไม่เกิน 3 เดือน เนื่องจากธุรกิจบริการบริหารจัดการ มีการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าทุกเดือน และธุรกิจบริการ

งานวิศวกรรมที่กลุ่มบริษัทมีการให้เครดิตเทอมกับลูกค้าประมาณ 30-45 วัน จึงท าให้อายุลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่มักจะไม่เกิน 60 

วัน ส่วนลูกหนี้การค้าที่มีอายุเกิน 60 วันข้ึนไป สาเหตุหลักเกิดจากการช าระเงินล่าช้าจากกระบวนการอนุมัติการจ่ายเงินของลูกค้า

บางหน่วยงานที่มีขั้นตอนในการเบิกจ่ายหลายขั้นตอน 

 

ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562

  ลูกหน้ีการค้า - บุคคลภายนอก 182.29 276.54        406.19     

  หัก  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -             -             (0.40)        

    ลูกหน้ีกำรค้ำ - สุทธิ 182.29 276.54        405.79     

  ลูกหน้ีอ่ืน 611.13 462.12        373.41     

      รวมท้ังส้ิน 793.42 738.66        779.20     

งบกำรเงินรวม

ลูกหน้ีกำรค้ำ

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562

  ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 125.44        129.62        275.94        

  เกินก าหนดช าระ :

     ค้างช าระไม่เกิน 3 เดือน 44.50         141.33        47.93          

     เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 0.99           3.28           55.73          

     เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 11.34         2.30           25.98          

     เกินกว่า 12 เดือน 0.02 0.00 0.60           

182.29       276.54       406.19      

  หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -            -            (0.40)          

    ลูกหน้ีกำรค้ำ - สุทธิ 182.29       276.54       405.79      

งบกำรเงินรวม
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ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าที่มีอายุระหว่าง 6 – 12 เดือน จ านวน 11.34 ล้านบาท สาเหตุเกิดจากกระบวนการ

ตรวจสอบเอกสารวางบิลระหว่างบริษัทและลูกค้า ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าที่มีอายุระหว่าง 6 – 12 เดือน จ านวน 

2.30 ล้านบาท และในปี 2561 กลุ่มบริษัท มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ านวน 56.85 ล้านบาทจาก ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตาม

สัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บของธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (รายละเอียดตามค าอธิบายรายการส่วนงบก าไรขาดทุน) ส าหรับในปี 

2562  กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าที่มีอายุระหว่าง 6 – 12 เดือน จ านวน 25.98 ล้านบาท และมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

จ านวน 0.40 ล้านบาท จากธุรกิจบริการงานวิศวกรรม  

สินค้าคงเหลือ 

 

สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 64.02 ล้านบาท  85.48 ล้านบาท และ 98.57 

ล้านบาท ตามล าดับ โดยมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเตรียมวัตถุดิบส าหรับงานบริการด้านวิศวกรรม 

 

หนี้สิน 

 กลุ่มบริษัทมีหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 1,396.78 ล้านบาท 1,325.56 ล้านบาท และ 1,363.31  

ล้านบาท ตามล าดับ ในปี 2561 หนี้สินลดลง (71.22) ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง จาก

การช าระเงินกู้ยืมตามก าหนดการปกติส าหรับโครงการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์  ในปี 2562 หนี้สินเพิ่มขึ้น 37.75 ล้านบาท 

จากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพื่อน าไปจ่ายช าระเจ้าหนี้การค้า รวมถึงภา ระผูกพัน

ผลประโยชน์พนักงาน และประมาณการต้นทุนการรื้อถอนทีเ่พิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงส่งผลให้ประมาณการหนี้สินใน

งบการเงินในระยะยาวเพิ่มสูงขึ้น 

สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562

  วัตถุดิบ 39.35         65.20          59.47       

  งานระหว่างท า 13.73         1.30           -          

  งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้าง 10.94         18.99          39.10       

     รวมสินค้ำคงเหลือ 64.02         85.48         98.57      

งบกำรเงินรวม
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ส่วนของเจ้าของ 

 กลุ่มบริษัทมีส่วนของเจ้าของ ณ 31 ธันวาคม 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับ 883.54 ล้านบาท 800.67 ล้านบาท และ  

827.00 ล้านบาท ตามล าดับ ในปี 2561 ส่วนของเจ้าของลดลง (82.87) ล้านบาท เนื่องจากผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 

จ านวน (66.07) ล้านบาท และ การประกาศจ่ายปันผล (16.80) ล้านบาทจากผลด าเนินงานปี 2560 ในขณะที่ปี 2562 ส่วนของ

เจ้าของเพิ่มขึ้น  26.34 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากผลการด าเนินงานที่เป็นบวก โดยมีก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 

30.25 ล้านบาท 

 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562 

เท่ากับ 1.59 เท่า 1.67 เท่า และ 1.66 ตามล าดับ ซึ่งในปี 2562 กลุ่มบริษัทยังคงสัดส่วนโครงสร้างเงินทุนอยู่ในระดับเดิม 

 โครงสร้างเงินทุนที่เป็นหนี้สินที่มีดอกเบี้ยในสัดส่วนที่มากกว่าหนี้สินที่ไม่มีดอกเบี้ย เป็นลักษณะปกติของการประกอบ

ธุรกิจแบบงานโครงการ โดยสถาบันการเงินพิจารณาความสามารถในการช าระหนี้ของกลุ่มบริษัท และการมีฐานลูกค้าหลักที่เป็น

หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจซึ่งมีความเสี่ยงต่ า 

ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562

  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 284.62        317.11        433.12        

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 745.03        674.26        603.36        

  หน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 8.72           6.82           3.16           

  เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 3.62           -             -             

     รวมหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ี ย 1,041.99    998.19       1,039.64    

  เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 310.70        275.92        257.82        

  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 18.89         25.91          30.80          

  หน้ีสินอ่ืน 25.20         25.55          35.04          

     รวมหน้ีสินท่ีไม่มีดอกเบ้ี ย 354.79       327.37      323.67      

          รวมหน้ีสิน 1,396.78    1,325.56    1,363.31    

  ส่วนของเจ้ำของ 883.54       800.67       827.00       

  อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.59 1.67 1.66

โครงสร้ำงเงินทุน
งบกำรเงินรวม
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งบกระแสเงินสด 
 

 

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 29.06 ล้านบาท เนื่องจากกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน 

(72.22) ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ในกลุ่มธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ส าหรับกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 

(248.84) ล้านบาท และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 350.11 ล้านบาท เกิดจากการที่กลุ่มบริษัทเบิกเงินกู้ระยะยาว จาก

สถาบันการเงินเพื่อจ่ายช าระโครงการก่อสร้างของธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังได้รับ

กระแสเงินสดจากการเข้าตลาดหลักทรัพย์ 

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดลดลง (21.40) ล้านบาท เนื่องจากกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 

14.99 ล้านบาท เนื่องจากการขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย และการรับเงินมัดจ ารับล่วงหน้า ส าหรับกระแสเงินสดรับจากกิจกรรม

ลงทุน 30.84 ล้านบาท เกิดจาก การลดลงของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน ส่วนกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 

(67.23) ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการช าระหนี้สินระยะยาวของโครงการก่อสร้างของธุรกิ จพลังงานทดแทนจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ และการประกาศจ่ายปันผล (16.80) ล้านบาทจากผลด าเนินงานปี 2560 

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดลดลง (4.75) ล้านบาท เหตุผลหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า สินค้า

คงเหลือ และเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน รวมถึงการลดลงของหนี้สินระยะยาวของโครงการก่อสร้างของธุรกิจพลังงาน

ทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย ์

 

 

 

 

 

 

งบกระแสเงินสด

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (72.22) 14.99          (15.81)         

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (248.84) 30.84          (26.76)         

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 350.11        (67.23)         37.82          

กระแสเงินสดสุทธิ 29.06         (21.40)       (4.75)         

งบกำรเงินรวม
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อัตราส่วนสภาพคล่องท่ีส าคัญ 

 

ในปี 2561 วงจรเงินสดเพิ่มขึ้นเป็น 114 วัน เนื่องจากการลดลงของระยะเวลาช าระหนี้เจ้าหนี้การค้า ซึ่งมูลค้าเจ้าหนี้

การค้า ณ สิ้นปี 2560 รวมจ านวนเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างของโครงการก่อสร้างของธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่ง

มูลค่าเจ้าหนี้ ณ วันสิ้นปี 2561 เป็นมูลค่าเจ้าหนี้การค้าปกติของกลุ่มบริษัท ในปี 2562 วงจรเงินสดลดลงเป็น 111 วัน เนื่องจาก

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลง จาก 167 วันในปี 2561 เป็น 151 วันในปี 2562 

 
 

ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562

  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.37           0.71           1.25        

  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน) 161            167            151         

  ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วัน) 14             18             21           

  ระยะเวลาช าระหน้ีเจ้าหน้ีการค้า (วัน) 116            71             60           

  วงจรเงินสด (วัน) 59             114            111         

หน่วยอัตรำส่วนสภำพคล่องท่ีส ำคัญ
งบกำรเงินรวม



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)  
Eastern Technical Engineering Public Co., Ltd.                

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

  

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง  บริษัทขอรับรองว่า   
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ขอรับรองว่า 

 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน  ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัท
ย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระ     
สำคัญของบริษัท  และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวและบริษัทฯ ได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

 

 ในการนี้  เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว   
บริษัทได้มอบหมายให้  นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร  เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วยหากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร  กำกับไว้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล
แล้วดังกล่าวข้างต้น 
 

บริษัท  บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  (มหาชน) 
 

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  ลายมือชื่อ  
 
1.  นายไรวินท์    เลขวรนันท์   กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 
2. นางสาวชุติกา  สทุธิกาญจนังกูร กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

   
ผู้รับมอบอำนาจ  

 

1. นางสาวชุติกา สทุธิกาญจนังกูร     กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    
         

 
 

  -นายไรวินท์   เลขวรนันท์- 

 -นางสาวชุติกา   สุทธิกาญจนังกูร- 

 -นางสาวชุติกา   สุทธิกาญจนังกูร- 
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เอกสารแนบ 1      
 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
     บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)                
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                       เอกสารแนบ 1 หน้า 1  
(*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*ETG) ธุรกจิพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตยแ์ละพลังงานอื่นๆ  
(*ETEM) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*GTS) ธุรกิจจัดหาและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
(*SYN) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจบริการงานวิศวกรรม  

  

รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร  ผูม้ีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
                    

     ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/             
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 

อาย ุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

1. นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ 69 - ปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์  0.00% ไม่มี - การด ารงต าแหน่งในบริษัท 

-   กรรมการอิสระ      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ,  บมจ. บูรพา เทคนิคอล  (*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ,  
-   ประธานกรรมการบริษัท   - ปริญญาโททางการปกครอง        ประธานกรรมการบริษัท,  เอ็นจิเนียริ่ง ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมและธุรกิจ 
-   ประธานกรรมการตรวจสอบ     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       ประธานกรรมการตรวจสอบ     พลังงานทดแทนจากพลังงาน 
    - ปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ             แสงอาทิตย์ 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร     - การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

  6 กุมภาพันธ์ 2558     ศาสตร์(NIDA)     2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการที่ปรึกษา  บริษัท COUNTRY GROUP  ธุรกิจหลักประเภทธุรกิจ 
    - ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์        บริษัท  DEVELOPMENT PUBLIC  หลักทรัพย์ 
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         COMPANY LIMITED    
    - ปริญญาบัตรการป้องกันราช         (COUNTRY GROUP    
      อาณาจักรวิทยาลัยป้องกัน         DEVELOPMENT)   

      ราชอาณาจักร (วปอ. 2542)     - การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน  

    - MANCHESTERUNIVERSITY     2560 - ปัจจุบัน คณะกรรมการปฎิรูปประเทศ ส านักงานสภาพัฒนาการ หน่วยงานราชการ 
      ENGLAND : Graduate Cert.      ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
    In Senior Management    ส านักงานสภาพัฒนาการ   
  - INSTITUTE for TAX      เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
    ADMINISTRATION U.S.A      2560 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง สภามหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ 
    : Cert. in Public Budgetting    คุณวุฒิของมหาวิทยาลัยนวมิน- นวมินทราธิราช   

    and Finance Management     ทราธิราช    



 
     บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)                
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                       เอกสารแนบ 1 หน้า 2  
(*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*ETG) ธุรกจิพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตยแ์ละพลังงานอื่นๆ  
(*ETEM) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*GTS) ธุรกิจจัดหาและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
(*SYN) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจบริการงานวิศวกรรม  

  

     ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/             
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 

อาย ุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

    - สถาบันพระปกเกล้า  :       2560 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง สภามหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ 
      การบริหารงานภาครัฐและ      คุณวุฒิของมหาวิทยาลัยนวมิน- นวมินทราธิราช   
      กฎหมายมหาชน (ปรม.1)      ทราธิราช    
    - สถาบันพระปกเกล้า  :       2558 - ปัจจุบัน คณะกรรมการขับเคลื่อนและ ส านักงานเลขาธิการสภา หน่วยงานราชการ 
      ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมือง      ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ผู้แทนราษฎร   
      การปกครองในระบอบประชาธิปไตย       คณะที ่6     

      ส าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.20)      คณะกรรมการขับเคลื่อนและ    

    - วิทยาลัยการปกครอง  :        ปฎิรูปด้านการท่องเที่ยว     

      นักปกครองระดับสูง  (นปส.34)      วัฒนธรรม และการกีฬา    

    - ส านักงานคณะกรรมการการ     2557- ก.ค.2562 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานราชการ 

      เลือกต้ัง (กกต.) : การพัฒนาการเมือง      กระทรวงวัฒนธรรม    

      และการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.3)     2552- ปัจจุบัน อุปนายกสมาคมวิทยาลัยป้อง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร 

    - ศาลรัฐธรรมนูญ : หลักสูตรหลัก      กันราชอาณาจักรในพระ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

      นิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.2)      บรมราชูปถัมภ์    

      ประวัติการอบรม     2552 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาบริษัท  บริษัท  วี.เอ็ม.แลนด์ สมาย  ธุรกิจซื้อขาย เช่า ให้เช่าช่วง  

    - Audit Committee Program       วี.เอ็ม.แลนด์ สมาย จ ากัด  จ ากัด  ซ่อมแซมดูแลสวนสนุก เครื่องเล่น 

    (ACP) รุ่น 22/2008       เกมส์ 

         

         



 
     บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)                
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                       เอกสารแนบ 1 หน้า 3  
(*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*ETG) ธุรกจิพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตยแ์ละพลังงานอื่นๆ  
(*ETEM) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*GTS) ธุรกิจจัดหาและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
(*SYN) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจบริการงานวิศวกรรม  

  

     ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/             
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 

อาย ุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

    - ประวัติการอบรม     - ประสบการณ์การท างานย้อนหลัง (ที่ส าคัญ) 

    - Audit Committee Program      2557-2560 ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กระทรวงการพัฒนาสังคม หน่วยงานราชการ 

      (ACP) รุ่น 22/2008       กระทรวงการพัฒนาสังคมและ และความมั่นคงของมนุษย์     

    - Director Accreditation        ความมั่นคงของมนษุย์    

      Program (DAP) รุ่น 79/2009     มี.ค.2551-ก.ค.2557  กรรมการ  บมจ. ท่าอากาศยานไทย  ธุรกิจท่าอากาศยานของไทย 

    - Director Certification Program        บมจ. ท่าอากาศยานไทย     

      (DCP) รุ่น 122/2009     ส.ค.2556-พ.ค.2557 กรรมการ บมจ. เชื้อเพลิงการ บมจ. เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ  ธุรกิจให้บริการระบบจัดเก็บและ 

    - Driving Company Success        บินกรุงเทพ  (BAFS)  เติมน้ ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน 

      with IT Governance รุ่น 1/2016     2559 - ก.ค. 2560 คณะกรรมการศึกษาและจัดท า ส านักงานคณะกรรมการ หน่วยงานราชการ 

    - Board Matter and Trends         ร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและ พัฒนาการเศรษฐกิจและ   

      รุ่น 3/2017       ขั้นตอนการ ด าเนินการปฏิรูป สังคมแห่งชาติ   

    - สถาบันคลังสมองของชาติ ทบวง       ประเทศ     

      มหาวิทยาลัย  : University     2559 - ก.ค. 2560 ประธานคณะท างานจัดท าเนื้อหา ส านักงานคณะกรรมการ หน่วยงานราชการ 

      Governnance Program (UGP.2)        ของร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและ พัฒนาการเศรษฐกิจและ   

    - ส านักงานคณะกรรมการกิจการ       ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประ สังคมแห่งชาติ   

    การกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์       เทศด้านการบริหารราชการ   

    และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ    แผ่นดิน   

    (กสทช.) : นักบริหารและก ากับ   2558 – ก.ค. 2560 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฎิรูป ส านักงานเลขาธิการสภา หน่วยงานราชการ 

    นโยบายสาธารณะฯ (บกส.1)     ประเทศ ผู้แทนราษฎร   

         



 
     บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)                
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                       เอกสารแนบ 1 หน้า 4  
(*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*ETG) ธุรกจิพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตยแ์ละพลังงานอื่นๆ  
(*ETEM) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*GTS) ธุรกิจจัดหาและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
(*SYN) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจบริการงานวิศวกรรม  

  

     ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/             
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 

อาย ุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

    - สถาบันวิทยาการตลาดทุน       ต.ค.2558 – ก.ค.2560 กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูป ส านักงานเลขาธิการสภา หน่วยงานราชการ 

      : ผู้บริหารระดับสูง (วตท.9)       ประเทศด้านการบริหารราชการ ผู้แทนราษฎร   

    - หอการค้าไทย  :Top Executive        แผ่นดิน    

      Program in Commerce and      2558 – ก.ค.2560 อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการ ส านักงานเลขาธิการสภา หน่วยงานราชการ 

      Trade (TEPCoT 4)       ปฏิรูประบบงบประมาณและ ผู้แทนราษฎร   

    - สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)       การคลังภาครัฐ    

      : ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ     2558 – ก.ค.2560 อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการ ส านักงานเลขาธิการสภา หน่วยงานราชการ 

      พลังงาน (วพน.3)       ปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม ผู้แทนราษฎร   

    - สมาคมวิทยาลัยป้องกันราช         

      อาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์             

      : การบริหารจัดการความมั่นคง            

      ขั้นสูง  (วปอ.มส.1)            

    - สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ            

      บ้านเมืองที่ดี ส านักงานคณะกรรม            

    การพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)       

    การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี        

    เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน        

    ส าหรับนักบริหารระดับสูง (ก.พ.ร.1)       

         



 
     บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)                
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                       เอกสารแนบ 1 หน้า 5  
(*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*ETG) ธุรกจิพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตยแ์ละพลังงานอื่นๆ  
(*ETEM) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*GTS) ธุรกิจจัดหาและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
(*SYN) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจบริการงานวิศวกรรม  

  

     ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/             
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 

อาย ุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

    - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ            
      คอมพิวเตอร์แห่งชาติ : ผู้บริหาร            
      เทคโนโลยี สารสนเทศ ระดับสูง             
      (CIO.11)            
    - สถาบันวิทยาการธุรกิจและ            
      อุตสาหกรรม : นักบริหารระดับสูง            
      ด้านการพัฒนาธุรกิจ            

2. พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวานิช 71 - ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ 0.00% ไม่มี - การด ารงต าแหน่งในบริษัท 

-   กรรมการอิสระ     บัณฑิต กองทัพอากาศ โรงเรียน    พ.ย 2561- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บมจ. บูรพา เทคนิคอล  (*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ 
-   รองประธานกรรมการบริษัท    นายเรืออากาศ       เอ็นจิเนียริ่ง  ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และ 
-   กรรมการตรวจสอบ  - หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราช        ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงาน 
-    ประธานคณะกรรมการ    อาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 42 )        แสงอาทิตย์ 
    สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  - ประวัติการอบรม    ก.พ  2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ,  บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE) 
   - Director Accreditation      กรรมการตรวจสอบ, เอ็นจิเนียริ่ง   
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ    Program รุ่น 26/2004     ประธานกรรมการสรรหา    
  6 กุมภาพันธ์ 2558  - Director Certification     และพิจารณาค่าตอบแทน    

     Program รุ่น 122/2009    - การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

        2557 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ,  บมจ. ออริจิ้น  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท 
         กรรมการอิสระ พร็อพเพอร์ตี้  คอนโดมิเนียม 
     2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท,  บมจ. สาล่ีอุตสาหกรรม ธุรกิจรับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 
      กรรมการตรวจสอบ  โดยการขึ้นรูป 
         



 
     บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)                
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                       เอกสารแนบ 1 หน้า 6  
(*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*ETG) ธุรกจิพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตยแ์ละพลังงานอื่นๆ  
(*ETEM) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*GTS) ธุรกิจจัดหาและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
(*SYN) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจบริการงานวิศวกรรม  

  

     ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/             
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 

อาย ุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

        - การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน  

          ไม่มี        

     - ประสบการณ์การท างานย้อนหลัง (ที่ส าคัญ) 

     2551-2552 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยงานราชการ 
     2551-2554 กรรมการ บมจ.ท่าอากาศยานไทย   
     2555-2556 รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท วิทยุการบินแห่ง  
       ประเทศไทย จ ากัด  

3. นางสาวเปรมวดี ฟองศิร ิ 60 - ปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ 0.00% ไม่มี - การด ารงต าแหน่งในบริษัท 

-   กรรมการอิสระ      (ภาษาอังกฤษ) : มหาวิทยาลัยบูรพา    2560 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณา บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ, 
-   กรรมการตรวจสอบ   - ปริญญาโทสาขา Master     ค่าตอบแทน เอ็นจิเนียริ่ง  ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และ 
-   กรรมการสรรหาและพิจารณา     business administration         ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงาน 
    ค่าตอบแทน     (FINANCE):TEXAS WOMAN’S         แสงอาทิตย์ 
      UNIVERSITY, USA    ก.พ 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE)  
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   - ปริญญาตรีสาขาบัญชี : TEXAS      กรรมการตรวจสอบ เอ็นจิเนียริ่ง   

  6 กุมภาพันธ์ 2558     WOMAN’S UNIVERSITY, USA    - การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

    - ปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์     ไม่มี        

      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    - การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน  

    - ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์     2551 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ออดิท ไวส์ บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้ค า 
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์        แนะน าเกี่ยวกับการบัญชี  
    - ประวัติการอบรม        การตรวจสอบ และรับรองบัญชี 
  - Director Accreditation        
    Program (DAP) รุ่น 116/ 2015       



 
     บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)                
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                       เอกสารแนบ 1 หน้า 7  
(*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*ETG) ธุรกจิพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตยแ์ละพลังงานอื่นๆ  
(*ETEM) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*GTS) ธุรกิจจัดหาและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
(*SYN) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจบริการงานวิศวกรรม  

  

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/             
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 

อาย ุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

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

4. นายศิริเดช ค าสพุรหม  47 - ปริญญาเอก Ph.D.in Business  0.00% ไม่มี - การด ารงต าแหน่งในบริษัท 

-    กรรมการอิสระ      Information Systems (IT Audit,      พ.ย.2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการก ากับดูแล บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ, 
-    ประธานคณะกรรมการบริหาร     Control and Governance),       กิจการที่ดี  เอ็นจิเนียริ่ง ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และ 
     ความเสี่ยง     RMIT University, Australia         ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงาน 
-    ประธานกรรมการก ากับ   - ปริญญาโท Master of Information         แสงอาทิตย์ 
     ดูแลกิจการที่ดี     Systems ( M.Inf.Sys.), Griffith      2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ,  บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE)  
      University, Australia      ประธานกรรมการบริหาร เอ็นจิเนียริ่ง   
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี),       ความเสี่ยง    

  15 กันยายน 2558     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์     - การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

    - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต,      2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บมจ. ไฮโดรเท็ค  ธุรกิจรับก่อสร้างและรับบริหาร 
      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์       กรรมการอิสระ  จัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
    - ประวัติการอบรม        

และการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เป็น 
    - Director Accreditation Program         

พลังงานทดแทน 
      รุ่น 121/2015        

(Waste to Energy) 

    - Risk Management Program      - การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน  

      รุ่น  2/2015     ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีพฯ  สภาวิชาชีพบัญชีในพระ หน่วยงานราชการ 
  - Driving Company Success with    ด้านการศึกษาและเทคโนโลยี บรมราชูปถัมภ์  
    IT Governance รุ่น 1/2016    ทางการบัญชี   
         
         



 
     บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)                
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                       เอกสารแนบ 1 หน้า 8  
(*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*ETG) ธุรกจิพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตยแ์ละพลังงานอื่นๆ  
(*ETEM) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*GTS) ธุรกิจจัดหาและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
(*SYN) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจบริการงานวิศวกรรม  

  

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/             
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 

อาย ุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

     ก.ย.2560 – ปัจจุบัน คณบดีวิทยาลัยบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
      นวัตกรรมและการบัญชี และ   
      ผู้อ านวยการหลักสูตรบริหาร   
      ธุรกิจดุษฎีบัณฑิต   

     - ประสบการณ์การท างานย้อนหลัง (ที่ส าคัญ) 

     ต.ค.2559 - ก.พ. 2560 ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและการ บจก.เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส ธุรกิจการเงิน 
      วางระบบบัญช ี   
     ก.ค.2559 - ก.ย. 2560 รองคณบดีสายงานวิชาการ และ  วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรม  
      ผู้อ านวยการหลักสูตรบัญชี และการบัญชี  
      มหาบัณฑิต   
     ม.ค.2558 - มี.ค. 2558 ที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยง บมจ.เดนทัล คอร์ปอเรชั่น ธุรกิจทันตกรรม 
     มิ.ย.2555 - ก.ค. 2559 รองคณบดีสายงานวิชาการ คณะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
      การบัญชี   
         ก.ย.2560 – ปัจจุบัน คณบดีวิทยาลัยบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถาบันอุดมศึกษา 
          นวัตกรรมและการบัญชี และ   
          ผู้อ านวยการหลักสูตรบริหาร   
          ธุรกิจดุษฎีบัณฑิต   
         - ประสบการณ์การท างานย้อนหลัง (ที่ส าคัญ) 

         ต.ค.2559 - ก.พ. 2560 ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและการ บจก. เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส  ธุรกิจการเงิน 
           วางระบบบัญช ี     
         ม.ค.2558 - มี.ค. 2558 ที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยง  บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น  ธุรกิจทันตกรรม 
         ต.ค.2557 - ธ.ค. 2557 ที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยง  บมจ. เอฟ เอ็น เฟคทรอรี่  ธุรกิจเสื้อผ้า 



 
     บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)                
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                       เอกสารแนบ 1 หน้า 9  
(*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*ETG) ธุรกจิพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตยแ์ละพลังงานอื่นๆ  
(*ETEM) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*GTS) ธุรกิจจัดหาและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
(*SYN) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจบริการงานวิศวกรรม  

  

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/             
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 

อาย ุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

         ก.ค.2559 - ก.ย. 2560 รองคณบดีสายงานวิชาการ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถาบันอุดมศึกษา 
           และผู้อ านวยการหลักสูตรบัญชี     
           มหาบัณฑิต     
         มิ.ย.2555 - ก.ค. 2559 รองคณบดีสายงานวิชาการ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถาบันอุดมศึกษา 
            คณะการบัญชี     

5. นายไรวินท์ เลขวรนันท์ 46 - ปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ 27.11 น้องชายของ - การด ารงต าแหน่งในบริษัท 

-    กรรมการบริษัท    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  นางสาววราลี  ม.ค.2562 – ก.พ.2563 รักษาการต าแหน่ง Chief บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ, 
-    ประธานกรรมการบริหาร   - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ  เลขวรนันท์    Financial Officer (CFO) เอ็นจิเนียริ่ง ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และ 
-    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    มหาวิทยาลัยรามค าแหง        ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงาน 

  - ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์        แสงอาทิตย์ 
ผู้ก่อตั้งบริษัท    มหาวิทยาลัยรามค าแหง   2540 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท,  บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE)  
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  -  ประวัติการฝึกอบรม     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอ็นจิเนียริ่ง   

  18 มิถุนายน 2540   - Director Accreditation Program     - การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

      รุ่น 109/2014    ไม่มี    

    - How to Measure the Success     - การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน 

     of Corporate Strategy รุ่น 4/2014    ธ.ค.2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. อีทีอี เมเนจเมนท์ (*ETEM) ธุรกิจบริการบริหาร 

    - Advance Audit Committee         จัดการ และธุรกิจพลังงานทดแทน 

      Program รุ่น 15/2014        จากพลังงานแสงอาทิตย์ 
    - Financial Statements for    ธ.ค.2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ซีน 168  (*SYN) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ 
      Directors รุ่น 24/2014        และธุรกิจบริการงานวิศวกรรม 

    - How to Develop a risk         
      Management Plan รุ่น 6/2014         



บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)    

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หน้า 10 
(*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*ETG) ธุรกจิพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตยแ์ละพลังงานอื่นๆ 
(*ETEM) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*GTS) ธุรกิจจัดหาและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
(*SYN) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจบริการงานวิศวกรรม  

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/     
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก อาย ุ คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. วรนันท์ โฮลดิ้ง ลงทุนในกิจการอ่ืน 

- ประสบการณ์การท างานย้อนหลัง (ที่ส าคัญ)

2540 -  ก.พ. 2558 ประธานกรรมการบริษัท และ บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE) 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็นจิเนียริ่ง 

- Role of Compensation 

Committee รุ่น 18/2014

- Risk Management Program
รุ่น 5/2014
- Successful Formulation & 

Execution of Strategy รุ่น 22/2014
- Role of the Chairman Program 

รุ่น 35/2014
- Director Certification Program 

รุ่น 206/2015
- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลัง 
ภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 2
- หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 24
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง วปส.7
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า 
และการพาณิชย (TEPCoT) รุ่นที ่12
- CFO Focus on Financial 
Reporting รุนที ่8/2019

รวมชั่วโมงการอบรมป2ี562 จ านวน 14 ชั่วโมง 



 
     บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)                
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                       เอกสารแนบ 1 หน้า 11  
(*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*ETG) ธุรกจิพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตยแ์ละพลังงานอื่นๆ  
(*ETEM) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*GTS) ธุรกิจจัดหาและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
(*SYN) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจบริการงานวิศวกรรม  

  

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/             
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 

อาย ุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

6. นายรชต ยอดบางเตย 44 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ 0.18 ไม่มี - การด ารงต าแหน่งในบริษัท 

-    กรรมการบริษัท     การเมือง คณะสังคมศาสตร์     เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน     กรรมการบริษัท บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ, 
-    กรรมการบริหาร     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       เอ็นจิเนียริ่ง  ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และ 
-    กรรมการบริหารความเสี่ยง   - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์         ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงาน 
-    รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย         แสงอาทิตย์ 
      เชียงใหม่    ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE)  
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   - ประวัติการฝึกอบรม       เอ็นจิเนียริ่ง   
  26 เมษายน 2560  - Director Certification Program    ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE)  

     รุ่น 225/2016        เอ็นจิเนียริ่ง   
    - Financial Statements for    ก.พ. 2559 -ก.พ. 2563  กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE)  
      Directors รุ่น 33/2017       เอ็นจิเนียริ่ง   
    - หลักสูตรการปฎิบัติการจิตวิทยา    2552 - 2557    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่   บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE)  
      ฝ่ายอ านวยการ รุ่นที่ 109      สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ เอ็นจิเนียริ่ง   

      สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบัน    - การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

      วิชาการป้องกันประเทศ    ไม่มี    

    - หลักสูตรสัมมนาศิษย์เก่านโยบาย    - การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน 

      รุ่นที่ 4 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง    2560- ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท,  บจก. โกลว์  เทรดดิ้ง แอนด์  (*GTS) ธุรกิจจัดหาและจ าหน่าย 
      สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ      กรรมการบริหาร เซอร์วิส  สินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความ 
             ปลอดภัย 
        2560 – ก.พ. 2563 กรรมการบริษัท,  บจก. อีทีจี เอนเนอร์จี  (*ETG) ธุรกิจพลังงานทดแทนจาก 

         กรรมการบริหาร  พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงาน 

               อื่นๆ  



 
     บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)                
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                       เอกสารแนบ 1 หน้า 12  
(*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*ETG) ธุรกจิพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตยแ์ละพลังงานอื่นๆ  
(*ETEM) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*GTS) ธุรกิจจัดหาและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
(*SYN) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจบริการงานวิศวกรรม  

  

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/             
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 

อาย ุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

7. นายชานนท์ พฤกประสงค ์ 47 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ 0.70 ไม่มี - การด ารงต าแหน่งในบริษัท 

-    กรรมการบริษัท     มหาวิทยาลัยรามค าแหง     ก.พ.2558 – ส.ค. 2562  กรรมบริหาร, บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ, 

-    กรรมการบริหาร   - ประวัติการฝึกอบรม       กรรมการบริหารความเสี่ยง, เอ็นจิเนียริ่ง  ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และ  

-    กรรมการบริหารความเสี่ยง   - Director Certification Program        ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงาน 

-    ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      รุ่น 193/2014          แสงอาทิตย์ 

     สายงานธุรกิจ   - Financial Statement for      2550 - ส.ค.2562 กรรมการบริษัท บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE)  

      Director รุ่น 25/2014        เอ็นจิเนียริ่ง   

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   - Director Accreditation        - การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

   9 สิงหาคม 2550     Program รุ่น SEC/2014     ไม่มี        

    - Advance Audit Committee      - การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน  

      Program รุ่น 15/2014     ธ.ค. 2558 - ส.ค. 2562 กรรมการบริษัท บจก. อีทีอี เมเนจเมนท์ (*ETEM) ธุรกิจบริการบริหาร 

    - Risk Management Committee          จัดการ และธุรกิจพลังงานทดแทน 

      Program รุ่น 4/2014         จากพลังงานแสงอาทิตย์ 

    - Finance for Non-Finance      ธ.ค.2558 – ส.ค. 2562 กรรมการบริษัท บจก. ซีน 168  (*SYN) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ 

      Director  (FN) ปี2557          และธุรกิจบริการงานวิศวกรรม 

              
              
         2540 – ก.พ. 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE)  

              เอ็นจิเนียริ่ง   

         



 
     บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)                
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                       เอกสารแนบ 1 หน้า 13  
(*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*ETG) ธุรกจิพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตยแ์ละพลังงานอื่นๆ  
(*ETEM) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*GTS) ธุรกิจจัดหาและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
(*SYN) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจบริการงานวิศวกรรม  

  

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/             
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 

อาย ุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

8. นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร 45 - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  0.76 ไม่มี - การด ารงต าแหน่งในบริษัท 

-    กรรมการบริษัท     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์     พ.ย. 2561- ปัจจุบัน กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ, 

-    กรรมการบริหารความเสี่ยง   - ประวตัิการฝึกอบรม        เอ็นจิเนียริ่ง ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และ 

-    กรรมการสรรหาและพิจารณา   - Director Certification Program      ก.พ. 2558- ปัจจุบัน กรรมบริหาร, บมจ. บูรพา เทคนิคอล ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงาน 

     ค่าตอบแทน     (DCP) ปี 2557 รุ่น 193/2014      กรรมการบริหารความเสี่ยง, เอ็นจิเนียริ่ง แสงอาทิตย์ 

-    กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี   - Advance Audit Committee       กรรมการสรรหาและพิจารณา   

-    กรรมการบริหาร     Program (AACP) ปี 2557        ค่าตอบแทน   

-    รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      รุ่น 15/2014     2557- ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE) 

-    เลขานุการบริษัท   - Role Of The Compensation        เอ็นจิเนียริ่ง   

      committee ปี 2557 รุ่น 18/2014     2562 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE)  

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   - Financial Statement for        เอ็นจิเนียริ่ง   

17 กุมภาพันธ์ 2557     Directors ปี 2557 รุ่น 25/2014     พ.ค. 2562 - มี.ค 2563  เลขานุการบริษัท บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE)  

    - Directors Accreditation Program        เอ็นจิเนียริ่ง  

      ปี 2557 รุ่น SEC/2014     - การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

    - Company Secretary Program      ไม่มี        

      (CSP) รุ่น 106/2020     - การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน  

    - Woman ‘s Leadership      2551 - ปัจจุบัน     กรรมการบริษัท บจก. ซีน 168  (*SYN) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ 

      forum 2017           และธุรกิจบริการงานวิศวกรรม 

    - Risk Management Committee            
      Program ปี 2557 รุ่น 4/2014           



 
     บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)                
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                       เอกสารแนบ 1 หน้า 14  
(*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*ETG) ธุรกจิพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตยแ์ละพลังงานอื่นๆ  
(*ETEM) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*GTS) ธุรกิจจัดหาและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
(*SYN) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจบริการงานวิศวกรรม  

  

     ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/             
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 

อาย ุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

     2550- ปัจจุบัน     กรรมการบริษัท บจก. อีทีอี เมเนจเมนท์ (*ETEM) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ 
        และธุรกิจพลังงานทดแทนจาก 
        พลังงานแสงอาทิตย์ 

         - ประสบการณ์การท างานย้อนหลัง (ที่ส าคัญ) 

         2558 - 2561  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE)  
          สายงานพัฒนาธุรกิจ,  เอ็นจิเนียริ่ง   
          ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     

          

สายงานกลยุทธ์และบริหาร
องค์กร     

         2548 - ก.พ.2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE)  
             เอ็นจิเนียริ่ง   

9. นางสาวขนิษฐา ฤทธิ์เพชร 41 - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์  0.18 ไม่มี - การด ารงต าแหน่งในบริษัท 

-    กรรมการบริษัท    บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)   2561- ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง,  บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ, 
-    กรรมการบริหาร     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       ผู้อ านวยการสายงาน Operation เอ็นจิเนียริ่ง  ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และ  
-    กรรมการบริหารความเสี่ยง   - ประวัติการฝึกอบรม       (ธุรกิจบริการบริหารจัดการ)   ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงาน 
-    ผู้อ านวยการอาวุโส   - Director Certification Program          แสงอาทิตย์ 
     สายงานสนับสนุนต้นทุน     (DCP) ปี 2557 รุ่น 194/2014     2558- ปัจจุบัน  ผู้อ านวยการอาวุโสสายงาน บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE)  
-    ผู้อ านวยการสายงาน   - Director Accreditation Program      สนับสนุนต้นทุน เอ็นจิเนียริ่ง   
     Operation (ธรุกิจบริการ    (DAP) ปี 2557 รุ่น SEC/2014   2557- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท,  บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE)  

     บริหารจัดการ )       กรรมการบริหาร เอ็นจิเนียริ่ง  

         

               



 
     บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)                
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                       เอกสารแนบ 1 หน้า 15  
(*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*ETG) ธุรกจิพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตยแ์ละพลังงานอื่นๆ  
(*ETEM) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*GTS) ธุรกิจจัดหาและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
(*SYN) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจบริการงานวิศวกรรม  

  

     ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/             
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 

อาย ุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  - Advance Audit Committee   - การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

   17 กุมภาพันธ์ 2557    Program (AACP) ปี 2557   ไม่มี     

    รุ่น 15/2014   - การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน 

         2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. อีทีอี เมเนจเมนท์ (*ETEM) ธุรกิจบริการบริหาร 

          กรรมการบริหาร   จัดการ และธุรกิจพลังงานทดแทน 

              จากพลังงานแสงอาทิตย์ 

         2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ซีน 168  (*SYN) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ 

          กรรมการบริหาร    และธุรกิจบริการงานวิศวกรรม 

               

               

     - ประสบการณ์การท างานย้อนหลัง (ที่ส าคัญ) 

     2560 – 2561  ผู้อ านวยการสายงานกลยุทธ ์ บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE)  

      และพัฒนาองค์กร เอ็นจิเนียริ่ง   

     2551 - 2558  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE)  
       และงานธุรการ เอ็นจิเนียริ่ง   
         
         
         
         



 
     บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)                
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                       เอกสารแนบ 1 หน้า 16  
(*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*ETG) ธุรกจิพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตยแ์ละพลังงานอื่นๆ  
(*ETEM) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*GTS) ธุรกิจจัดหาและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
(*SYN) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจบริการงานวิศวกรรม  

  

     ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/             
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 

อาย ุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

10. นางสาววราลี เลขวรนนัท ์ 55 - ปริญญาตรีสาขาการจัดการทั่วไป 0.43 พี่สาวของ - การด ารงต าแหน่งในบริษัท 

-    กรรมการบริษัท     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช   นายไรวินท์  2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท   บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, 
    - ประวัติการฝึกอบรม   เลขวรนันท์    เอ็นจิเนียริ่ง  ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และ  
วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   - Director Certification Program           ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงาน 
  14 กรกฎาคม 2554     รุ่น 193/2014          แสงอาทิตย์ 

    - Financial Statements for      - การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

      Directors รุ่น 24/2014     ไม่มี        

         - การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน  

          ไม่มี        

11. นางสาวประไพ พิมพา 41 - ปริญญาตรี สาขาบญัชี 0.003 ไม่มี - การด ารงต าแหน่งในบริษัท 

-    กรรมการบริษัท       วิทยาลัยตาปี     ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท,   บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE) ธรุกิจบริการบริหารจดัการ, 

-    กรรมการบริหาร   - ประวัติการฝึกอบรม      กรรมการบริหาร เอ็นจิเนียริ่ง  ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และ 

-    กรรมการบริหารความเสี่ยง   - Director Certification Program           ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงาน 

-    กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี      (DCP) ปี 2557 รุ่น 194/2014           แสงอาทิตย์ 

-    ผู้อ านวยการอาวุโสสายงานบัญชี   - Director Accreditation Program      พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE)  

     และการเงิน     (DAP) ปี2557 รุ่น SEC /2014        เอ็นจิเนียริ่ง   

    - Advance Audit Committee      2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE)  

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ     Program (AACP) ปี2557         เอ็นจิเนียริ่ง   

  14 สิงหาคม 2562     รุ่น 15/2014     2557 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการอาวุโสสายงานบัญชี บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE)  

          และการเงิน  เอ็นจิเนียริ่ง   



 
     บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)                
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                       เอกสารแนบ 1 หน้า 17  
(*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*ETG) ธุรกจิพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตยแ์ละพลังงานอื่นๆ  
(*ETEM) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*GTS) ธุรกิจจัดหาและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
(*SYN) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจบริการงานวิศวกรรม  

  

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/             
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 

อาย ุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

    - Financial Statements for     - การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

      Directors (FSD) ปี2557     ไม่มี        

      รุ่น 25/2014     - การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอ่ืน  

         ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ซีน 168  (*SYN) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ 

           กรรมการบริหาร   และ ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม 
                
                
         ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. อีทีอี เมเนจเมนท์ (*ETEM) ธุรกิจบริการบริหาร 
           กรรมการบริหาร   จัดการ และธุรกิจพลังงานทดแทน 
               จากพลังงานแสงอาทิตย์ 

         2560 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท,  บจก. โกลว์  เทรดดิ้ง แอนด์  (*GTS) ธุรกิจจัดหาและจ าหน่าย 
           กรรมการบริหาร เซอร์วิส  สินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความ 
               ปลอดภัย 
         2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท,  บจก. อีทีจี เอนเนอร์จี  (*ETG) ธุรกิจพลังงานทดแทนจาก 
           กรรมการบริหาร   พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงาน  
        อื่นๆ 

         - ประสบการณ์การท างานย้อนหลัง (ที่ส าคัญ) 

         2550 - 2557 กรรมการ บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE)  
            เอ็นจิเนียริ่ง   

     2547 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง,  บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE)  

      ผู้จัดการฝ่ายการเงิน เอ็นจิเนียริ่ง   



 
     บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)                
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(*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*ETG) ธุรกจิพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตยแ์ละพลังงานอื่นๆ  
(*ETEM) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ / (*GTS) ธุรกิจจัดหาและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
(*SYN) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจบริการงานวิศวกรรม  

  

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/             
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 

อาย ุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวัติการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

12. นายเกื้อกานต์ ชุ่มเชื้อ 31 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, 0.00% ไม่มี - การด ารงต าแหน่งในบริษัท 

-    ผู้ช่วยผู้อ านวยการสายงาน    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อ านวยการสายงาน บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ, 

     บัญชีและการเงิน  - ประวัติการฝึกอบรม    บัญชีและการเงิน เอ็นจิเนียริ่ง  ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และ  

-  เลขานุการคณะกรรมการ  - หลักสูตรการจัดท างบการเงินรวม       ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงาน 

     ตรวจสอบ  - หลักสูตรรายได้จากสัญญาที่ท ากับ       แสงอาทิตย์ 

     ลูกค้า (TFRS 15)    ต.ค. 2558 - มิ.ย. 2560 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. บูรพา เทคนิคอล (*ETE) 

  รวมชั่วโมงการอบรมป2ี562 จ านวน 14 ชั่วโมง     เอ็นจิเนียริ่ง  

     - ประสบการณ์การท างานย้อนหลัง (ที่ส าคัญ) 

     ก.ค. 2555 - ก.ย. 2558 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บจก. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู  

       เปอร์ส เอบีเอเอส  
                



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)  
Eastern Technical Engineering Public Co., Ltd.                

 

เอกสารแนบ 2      
 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
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รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการของบริษัทยอ่ย  
 

รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร 
บมจ. บูรพา เทคนคิอล  

เอ็นจิเนียริ่ง 

บริษัทย่อย 

บจก. อีทีอี เมเนจเมนท์ บจก. ซีน 168 จ ากัด 

 
บจก. อีทีจี เอนเนอร์จี 

 

บจก. โกลว์  เทรดดิ้ง แอนด์ 
เซอร์วิส 

1. นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ C, AC, II     

2. พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวานิช AC, II     

3. นางสาวเปรมวดี ฟองศิริ AC, II     

4. นายศิริเดช ค าสุพรหม  II     

5. นายไรวินท์ เลขวรนันท์ CEO, III MD, I MD, I   

6. นายรชต ยอดบางเตย M, III   MD, I MD, I 

7. นายชานนท์ พฤกประสงค์ M, III I I   

8. นางสาวชุติกา สุทธิกาญจนังกูร M, III I I   

9. นางสาวขนิษฐา ฤทธิ์เพชร M, III I I   

10. นางสาววราลี เลขวรนันท์ I     

11. นางสาวประไพ พิมพา M, III   I I 

12. นางสาวอจัจิมา วงศ์ศภุชาติ  I I I I 
 

หมายเหตุ  C = ประธานกรรมการ     AC = กรรมการตรวจสอบ     CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     MD = กรรมการผู้จัดการ      M = ผู้บริหาร      I= กรรมการ     II= กรรมการอิสระ     III= กรรมการบริหาร 

 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)  
Eastern Technical Engineering Public Co., Ltd.                

 

เอกสารแนบ 3      
 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน    
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 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันศุกรท์ี่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 และมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่  22 กุมภาพันธ์ 2562  ได้
แต่งตั้งบริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในประจ าปี 2562 ของบริษัท ซึ่งบริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จ ากัด  ได้มอบหมายให้ นายสุธี ตาณวาณิชกุล เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดย
มีรายละเอียดของผู้ตรวจสอบภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 

 

ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นาย สุธี  
ตาณวาณิชกุล 

37 วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธรุกิจ  
(สาขาการจดัการการตลาด) 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
- ปริญญาโท การบัญชีภาคพเิศษ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
- ปริญญาตรี การบญัชี 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2557 - ปัจจุบัน 
 
 

 
2549 - 2557 
 
 
2548 – 2549 
 
 
  

- กรรมการผู้จัดการ 
-  หัวหน้าตรวจสอบ
ภายใน  
 
- ผู้อ านวยการฝ่าย
ควบคุมการเงิน 
 
- เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ภายในอาวุโส 
 

บจก. ไอเอ ซิกเนเจอร์  
 
 
 
กลุ่มบริษัทไทยรุ่งเทรดดิ้ง 
 
 
บมจ. ริช เอเชีย-  
คอร์ปอเรชั่น  
 
 

- ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 
 
 
- ให้เช่ารถยนต์และ
ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต ์
 
- จัดหาและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์เหล็ก 
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ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

วุฒิบัตร 
- สอบผ่านตามเกณฑ์ วุฒิบัตร 
CPIAT (เลขท่ี 17) จากสมาคม 
ผู้ตรวจสอบภายใน 
แห่งประเทศไทย 
- ผู้ตรวจสอบประเมินอิสระ 
รับรอง CAC SME Certification 
(โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต) 
- IIA’s EIAP จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
- Director Certificate Program 
(DCP) #238 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Anti-Corruption the 
Practical Guide (ACPG) จาก

2546 - 2548 
 
 

2554 – 2557 
 
 

2563 - 2564 
 
 

2560 – ปัจจุบัน 
 

2562 

 
2552 – 2553, 
2557 – 2559 

 
 

- เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ภายใน 
 
- ผู้จัดการควบคุม
โครงการ 
 
- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
 
 
- อาจารย์พิเศษ 
 
- อาจารย์พิเศษ 
 
 
- อาจารย์พิเศษ 
 

บจก. สิงห์ คอร์เปอเรชั่น  
 
 
บจก. แอ็คเคาน์ติ้ง - 
สเปเชียลลสิท ์
 
สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย 
 
- มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
- มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา
เขตกาญจนบรุ ี
 
- มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
 
 

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
 
 
- ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 
 
- ตรวจสอบภายใน 
 
 
- สถาบันการศึกษา 
 
- สถาบันการศึกษา 
 
 
- สถาบันการศึกษา 
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ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย  
 การอบรม  
- อบรม Skill for auditor in-
charge จากสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย 
- อบรม ERM จากสมาคม 
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศ
ไทย 
- อบรม 111 Hours for IT 
auditor จากสมาคมผูต้รวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย 
- อบรม Ethic Audit จากสมาคม
ผู้ตรวจสอบภายใน 
แห่งประเทศไทย 
- อบรม IT Auditor จาก 
สภาวิชาชีพบัญช ี

2555 - 2556 
 
 

2559 
 
 

2561 

- วิทยากรพิเศษร่วม
บรรยาย 
 
- วิทยากรพิเศษร่วม
บรรยาย 
 
- วิทยากรพิเศษร่วม
บรรยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มหาวิทยาลัย เอเชีย 
อาคเนย ์
 
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี 
 
- OMEGAWORLDCLASS 

- สถาบันการศึกษา 
 
 
- สถาบันการศึกษา 
 
 
- สถาบันจัดอบรม
สัมมนา 
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ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- อบรม COSO 2013 for IA as 
business consultants  จาก 
สภาวิชาชีพบัญช ี
- Guide to COBIT® 5 
Implementation  จาก ISACA 
Bangkok Chapter 

 
 
 
 
 
  

 

หน้าท่ีหลัก 
 การวางมาตรฐานการปฏิบัติงานและสอบทานการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้ สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับป รุงแก้ไข ก่อนน าเสนอผู้บริหาร
และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 
รายละเอียดของงาน 

1) จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน และก าหนดวิธีการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม 
2) ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
3) ประเมินความเสี่ยงจากระบบควบคุมภายใน และ ตรวจสอบให้ความเชื่อมั่นต่อระบบควบคุมภายใน ของแต่ละกิจกรรม/กระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลของกระบวนการและการปฏิบัติงานของบริษัทลูกค้า 
4) ติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน  
5) จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีข้อเสนอแนะวิธีและมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อน าเสนอผู้บริหาร 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน)  
Eastern Technical Engineering Public Co., Ltd.                

 

เอกสารแนบ 4      
 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  



 
    

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด (มหาชน)                   

 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี2562 (แบบ 56-1)   เอกสารแนบ 4 หน้า 1 
 
 

1.รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
  

-ไม่มี- 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) 
Eastern Technical Engineering  Public  Co.,Ltd.        

ภาคผนวก 
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน



สรุปแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/62

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

ใช ไมใช

1. สภาพแวดลอมการควบคุมภายในองคกร (Control Environment) 91.0% 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 80.0% 0.0%

5 องคกรกําหนดใหบุคลากรมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร 75.0% 0.0%

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 100.0% 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%

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 100.0% 0.0%

10 องคกรมีมาตรการควบคุมที่ชวยลดความเสี่ยงที่จะไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ใหอยูในระดับที่ยอมรับได 100.0% 0.0%

11 องคกรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปดวยระบบเทคโนโลยี เพื่อชวยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค 100.0% 0.0%

12 องคกรจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย ซึ่งไดกําหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อใหนโยบายที่กําหนดไวนั้นสามารถนําไปสูการปฏิบัติได 100.0% 0.0%

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication) 100.0% 0.0%

13 องคกรจัดทําและใชขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดตามที่กําหนดไว 100.0% 0.0%

14 องคกรสื่อสารขอมูลภายในองคกร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบตอการควบคุมภายในที่จําเปนตอการสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดตามที่

วางไว

100.0% 0.0%

15 องคกรไดสื่อสารกับหนวยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอการควบคุมภายใน 100.0% 0.0%

5. กิจกรรมการติดตาม (Monitoring Activities) 100.0% 0.0%

16 องคกรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจไดวาการควบคุมภายในยังดําเนินไปอยางครบถวน เหมาะสม 100.0% 0.0%

17 องคกรประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 100.0% 0.0%

องคประกอบ / หลักการ
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Present 

(Y/N)

Functioning 

 (Y/N)

ใช ไมใช ผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิง

1. สภาพแวดลอมการควบคุมภายในองคกร (Control Environment)

1 องคกรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรง (integrity) และ

จริยธรรม (ethical)

100.0% 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) สําหรับผูบริหารและ

พนักงาน ที่เหมาะสม

Y Y 1 - บริษัทกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ

จริยธรรม  โดยระบุถึงขอกําหนดในการปฏิบัติงานของ

ผูบริหารและพนักงานยึดถือจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ

เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน อยางเปนลายลักษณอักษร

- นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 5 การสงเสริม

วัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ หนา

31-32

- คูมือจริยธรรม หมวดที่ 3 นโยบายและแนวทางปฏิบัติตาม

หลักจรรยาบรรณธุรกิจ หนา 16 - 22

01

02

1.2.2  มีขอกําหนดหามผูบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจ

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการ ซึ่งรวมถึงการหามคอรรัปชัน

อันทําใหเกิดความเสียหายตอองคกร

Y Y 1 - มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่ง

กําหนดใหกรรมการผูมีสวนไดเสีย ตองเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับสวนไดเสียตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ความขัดแยงของผลประโยชน

- มีกําหนดแนวทางตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น และ

สื่อสารใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานไดรับทราบ

อยางเปนทางการ

- มีกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวและวินัยในการ

ทํางานของพนักงาน ซึ่งถูกระบุอยูในขอบังคับเกี่ยวกับ

การทํางานของบริษัท

- นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 8 การสนับสนุน

การมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน

1) ขอ 8.4 การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย หนา

42

2) ขอ 8.6 การมีสวนไดเสียของคณะกรรมการ หนา 43

- คูมือจริยธรรม หมวดที่ 3 นโยบายและแนวทางปฏิบัติตาม

หลักจรรยาบรรณธุรกิจ หนา 16 - 22

- ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน

- นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น

- นโยบายปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน

01

02

03

04

05

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/62

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

คําถาม

- บริษัทกําหนดแนวนโยบายและมีเจตนารมณให

ปฎิบัติงานดวยความโปรงใส อยางเปนลายลักษณอักษร 

เชน การปฏิบัติหนาที่ดวยความเทาเทียมกัน, รับผิดชอบ

ตอสังคม, รักษาความลับของลูกคา, การเจรจาตอรองกับคู

คาอยางโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปนตน โดย

กําหนดใหพนักงานทุกคนมีหนาที่ตองปฏิบัติตามนโยบาย

การกํากับดูแลกิจการที่ดี

- นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 5 การสงเสริม

วัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ หนา

29-30

- คูมือจริยธรรม หมวดที่ 3 นโยบายและแนวทางปฏิบัติตาม

หลักจรรยาบรรณธุรกิจ หนา 13 - 15

- ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน

01

02

03
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Present 

(Y/N)

Functioning 

 (Y/N)

ใช ไมใช ผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงคําถาม

1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝาฝนขอกําหนดขางตน Y Y 1 - มีขอกําหนดบทลงโทษทั้งทางวินัยของบริษัท และ

กฎหมาย อยางเปนลายลักษณอักษร

- คูมือจริยธรรม หมวดที่ 4 การแจงขอรองเรียน 

ขอเสนอแนะและบทลงโทษการไมปฏิบัติตามขอกาหนด

เกี่ยวกับจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน ขอ 4.5

หนา 28

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

- มีใหพนักงานลงนามรับทราบนโยบายกํากับดูแลกิจการ

ที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจฯ รวมถึงขอบังคับเกี่ยวกับการ

ทํางานทุกป

- เอกสารการปฐมนิเทศพนักงานใหม

- ตัวอยางชุดเอกสารการปฐมนิเทศพนักงานใหม 

(กําหนดการฝกอบรม, ใบบันทึกการฝกอบรม/ประเมินผล

ตามตําแหนงงาน)

- แบบฟอรมการลงนามรับทราบและยิดปฏิบัติ

06

07

08

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 และรายงานการ

ติดตามผลการแกไขฯ ของผูตรวจสอบภายใน

-

1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบริหารและพนักงาน Y Y 1 - มีกําหนดนโยบายและแบบฟอรมการประเมิน สําหรับ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของ

คณะกรรมการบริษัทฯ  อยางนอยปละ 1 ครั้ง อยางเปน

ลายลักษณอักษร

- นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 การสงเสริม

คณะกรรมการที่มีประสิทธิผล ขอ 3.5 การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ หนา 24

- แบบฟอรม แบบประเมินตนเองของผลคณะกรรมการ 

- รายงานสรุปการประเมินผลคณะกรรมการรายคณะ 

ประจําป 2562

01

09

10

1.3.3 การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญที่เปนอิสระจากภายนอกองคกร Y Y 1 - มีการตรวจสอบบัญชีโดยผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

- มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในโดยผูตรวจสอบ

ภายในจากหนวยงานภายนอก

- หนังสือสัญญาจัดจางผูสอบบัญชีภายนอก

- หนังสือสัญญาจัดจางผูตรวจสอบภายใน

11

12
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Present 

(Y/N)

Functioning 

 (Y/N)

ใช ไมใช ผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงคําถาม

1.4 มีการจัดการอยางทันเวลา หากพบการไมปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับความ

ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ

1.4.1 มีกระบวนการที่ทําใหสามารถตรวจพบการฝาฝนไดภายในเวลาที่เหมาะสม Y Y 1 - กําหนดใหมีการสอบทานตามระเบียบอํานาจอนุมัติ ณ

จุดตรวจสอบตางๆ เชน การอนุมัติจายเงิน, การอนุมัติขอ

ซื้อ หรือสั่งซื้อสินคา

- มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในโดยผูตรวจสอบ

ภายในจากหนวยงานภายนอก

- รายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงานการ

ติดตามผลการแกไขฯ ของผูตรวจสอบภายใน

-

1.4.2 มีกระบวนการที่ทําใหสามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝาฝนไดอยาง

เหมาะสม และภายในเวลาอันควร

Y Y 1

1.4.3 มีการแกไขการกระทําที่ขัดตอหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ

อยางเหมาะสม และภายในเวลาอันควร

Y Y 1

2 คณะกรรมการมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร และทําหนาที่กํากับดูแล 

(Oversight) และพัฒนาการดําเนินการดานการควบคุมภายใน

100.0% 0.0%

2.1 มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการแยกจากฝายบริหาร โดยไดสงวน

สิทธิ์อํานาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไวอยางชัดเจน

Y Y 1 - มีกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัท อยางชัดเจน

- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ขอ 4 ขอบเขต อํานาจ หนาที่

และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการบริษัท หนาที่ 7-11

14

2.2 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่

ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน

Y Y 1 - จัดทํางบประมาณเพื่อวางแผนควบคุมการดําเนินงาน 

พรอมทั้งเปรียบเทียบงบประมาณ กับผลการดําเนินงานที่

เกิดขึ้นจริงทุกสิ้นเดือน

- บริษัทฯ มีกําหนดดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPI)

ของบริษัท และ แตละฝายงาน

- งบประมาณของป 2562

- เอกสาร Presentation นําเสนองบประมาณ พรอมการ

เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2562 วาระที่ 5.3  พิจารณาอนุมัติ

งบประมาณประจําป 2563 หนา 12

- รายงานสรุปผลการติดตามประสิทธิภาพทางการบริหาร

ของกลุมบริษัทฯ ประจําป 2562

15

16

17

18

- มีกําหนดขั้นตอนในการจัดการกับขอรองเรียนที่มาจาก

ลูกคา ตามประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัติงานเรื่องขอ

รองเรียน มีกําหนดระยะเวลาในการติดตาม และรายงาน

อยางเหมาะสม และมีประกาศชองทางแสดงความคิดเห็น

และการรองทุกข ซึ่งมีกําหนดระยะเวลาเชนเดียวกัน

- นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

1) หมวดที่ 8 การสนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสาร

กับผูถือหุน ขอ 8.4 การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย 

หนา 42

2) หมวดที่ 7 การรักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและ

การเปดเผยขอมูล ขอ 7.3 หนวยงานที่รับผิดชอบในการ

เปดเผยขอมูล หนา 37

- นโยบายตอตานการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น หนา 7

- รูปภาพกลองรับความคิดเห็นของพนักงานในบริษัท

01

04

13
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Present 

(Y/N)

Functioning 

 (Y/N)

ใช ไมใช ผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงคําถาม

2.3 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหบริษัทกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ

และผูบริหารใหถูกตองตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สําคัญของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และผูรับผิดชอบตอ

รายงานทางการเงิน

Y Y 1 - คณะกรรมการบริษัท  กําหนดหนาที่และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหาร อยางชัดเจน

- คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี ในที่

ประชุมคณะกรรมการ

- คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติแตงตั้งผูตรวจสอบ

ภายใน ในทีประชุมคณะกรรมการ

- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ขอ 4 ขอบเขต อํานาจ หนาที่

และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการบริษัท หนาที่ 7-11

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 62  ระเบียบวาระที่ 4.3 พิจารณารับ

ความเห็นการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน

ผูสอบบัญชีประจําป 2562 หนา 11 และ ระเบียบวาระที่ 

4.4 พิจารณารับทราบความเห็นการแตงตั้งผูตรวจสอบ

ภายใน เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและ

รับทราบแผนการตรวจสอบภายในประจําป 2562 หนา 12

- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ 4 ขอบเขต อํานาจ 

หนาที่ คณะกรรมการตรวจสอบ หนาที่ 5-7

14

19

20

2.4 คณะกรรมการบริษัทเปนผูมีความรูเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความ

เชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอบริษัท หรือสามารถขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญใน

เรื่องนั้นๆได

Y Y 1 - ไดรับทราบถึงประวัติอันเชื่อไดวาคณะกรรมการบริษัท

เปนผูทรงคุณวุฒิ

- หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ / กรรมการ

ตรวจสอบ

- ขอมูลบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของกรรมการ ผูบริหาร และผูถือ

หุนรายใหญ

21

22

2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระที่มีความรู ความสามารถ

นาเชื่อถือ และมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่อยางแทจริง เชน ไมมี

ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ไมมีความสัมพันธอื่นใด อันอาจมีอิทธิพลตอการ

ใชดุลยพินิจและปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ ในจํานวนที่เหมาะสมเพียงพอ

Y Y 1 - คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการอิสระ และ 

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ และมีความ

เปนอิสระโดยไมมีการถือหุนในบริษัท

- หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ / กรรมการ

ตรวจสอบ

- ขอมูลบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของกรรมการ ผูบริหาร และผูถือ

หุนรายใหญ

- หนังสือรับรองบริษัท

- สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ.5)

21

22

23

24

2.6 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน

องคกร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสรางสภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความ

เสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ขอมูลและการสื่อสารและการติดตาม

Y Y 1 - คณะกรรมการไดมีการติดตามผลประเมินการควบคุม

ภายในอยางสม่ําเสมอ และผูบริหารไดใหความสําคัญและ

กํากับใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ

ภายใน ซึ่งจะสังเกตไดวา มีผลลัพธในทางที่ดีขึ้นจาก

รายงานผลของผูตรวจสอบภายใน

- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วาระการ

ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน

เชน ครั้งที่ 2/2562 ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562 , ครั้งที่ 

3/2562 ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562 เปนตน

25
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Present 

(Y/N)

Functioning 

 (Y/N)

ใช ไมใช ผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงคําถาม

3 ฝายบริหารไดจัดใหมีโครงสรางสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่ง

การและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค ภายใตการ

กํากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

100.0% 0.0%

3.1 ผูบริหารระดับสูงกําหนดโครงสรางองคกรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคของ

บริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให

มีการควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพ เชน แบงแยกหนาที่ในสวนงานที่สําคัญ

 ซึ่งทําใหเกิดการตรวจสอบถวงดุลระหวางกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับ

กรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เปนตน

Y Y 1 - มีกําหนดโครงสราง และแบงแยกหนาที่แตละสวนงาน

ออกจากกัน เชน ขาย, ปฏิบัติการ, ตรวจสอบรายได, บัญชี,

การเงิน เปนตน

- มีหนวยงานตรวจสอบภายในที่จัดจางจากภายนอก ขึ้น

ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ

- ผังโครงสรางองคกร

- ผังโครงสรางการบริหารแยกตามฝายงาน

26

27

3.2 ผูบริหารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม

เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารขอมูล

Y Y 1 - มกีําหนดสายการบังคับบัญชา อํานาจหนาที่ ความ

รับผิดชอบชัดเจน

- ผังโครงสรางการบริหารแยกตามฝายงาน

- ตัวอยางเอกสารใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description)

ตามตําแหนงงาน

- อํานาจอนุมัติดานทรัพยากรบุคคลและโครงสรางอํานาจ

อนุมัติของบริษัท

27

28

29

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

และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการบริษัท หนาที่ 7-11

- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ 4 ขอบเขต อํานาจ 

หนาที่ คณะกรรมการตรวจสอบ หนาที่ 5-7

- ผังโครงสรางองคกร

- ตัวอยางเอกสารใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description)

ตามตําแหนงงาน

- อํานาจอนุมัติดานทรัพยากรบุคคลและโครงสรางอํานาจ

อนุมัติของบริษัท

14

20

26

28

29
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Present 

(Y/N)

Functioning 

 (Y/N)

ใช ไมใช ผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงคําถาม

4 องคกรแสดงถึงความมุงมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถ

80.0% 0.0%

4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู

และความสามารถที่เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการ

ปฏิบัตินั้นอยางสม่ําเสมอ

Y Y 1 - มีกําหนดโครงสรางระดับตําแหนงของพนักงาน 

- มีแนวทางในการพัฒนาบุคลลากร ทั้งในดานความรู

ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อเปนกําลัง

สําคัญของบริษัทฯ

- มีแนวทางในการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรใหมี

คุณสมบัติตรงตามประเภทของงาน

- มีแนวทางในการปฐมนิเทศพนักงานใหม, การสอนงาน,

การจัดทําแผนอบรมประจําป, การติดตามการสอน, การ

ประเมินและบันทึกประวัติการฝกอบรม

- กําหนดใหประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําไตรมาส

- โครงสรางคาตอบแทน

- วิธีปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาและรักษาบุคลากร

- ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การสรรหา คัดเลือกทรัพยากรบุคคล

- ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง ฝกอบรม

- หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- ตัวอยางแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 2562

30

31

32

33

34

4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การใหแรงจูงใจหรือรางวัลตอ

บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการตอบุคลากรที่มีผลงานไมบรรลุ

เปาหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหลานี้ใหผูบริหารและพนักงานทราบ

N Y 0 - กําหนดใหประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ประจําไตรมาส เพื่อใชในการพิจารณาคํานวณจายโบนัส

ประจําป

- มีกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาจายโบนัส ตามผลการ

ประเมินปฏิบัติงาน

- มีกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาการปรับอัตราคาจาง

ประจําป

- ตัวอยางแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 2562

- อีเมลประกาศแจงเกณฑการใหโบนัสประจําป 2561

- อีเมลประกาศแจงปรับขึ้นคาจางเงินเดือนประจําป 2561

34

35

36

4.3 บริษัทมีกระบวนการแกไขปญหาหรือเตรียมพรอมสําหรับการขาดบุคลากรที่มี

ความรูและความสามารถที่เหมาะสมอยางทันเวลา

Y Y 1 - มีกําหนดคณะกรรมการแตงตั้งผูพิจารณาผูทดแทน

ตําแหนงที่สําคัญ

- มีรายชื่อผูทดแทนตําแหนงที่สําคัญ

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผูทดแทนตําแหนงที่

สาํคัญ

37

38

4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบริหารและพนักงานทุกคน เชน 

การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝกอบรม

Y Y 1 - มีแนวทางในการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรใหมี

คุณสมบัติตรงตามประเภทของงาน

- มีจัดทําแผนการอบรมประจําป ของแตละฝายงาน 

แบงเปนโปรแกรมทั่วไปและตามสายวิชาชีพ

- ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง ฝกอบรม

- แผนการฝกอบรมประจําป 2562

33

40

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสืบทอดตําแหนง (succession plan) ที่

สําคัญ

Y Y 1 - มีขั้นตอนการดําเนินการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนง

ตั้งแต จัดตั้งคณะทํางาน, การพิจารณาผูสืบทอด, การ

รวบรวมรายชื่อ, กําหนดแนวทาง เพื่อประเมินความ

พรอมฯ เปนตน

- แผนการสืบทอดตําแหนง 39
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Present 

(Y/N)

Functioning 

 (Y/N)

ใช ไมใช ผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงคําถาม

5 องคกรกําหนดใหบุคลากรมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน 

เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร

75.0% 0.0%

5.1 คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให

บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน และจัดใหมีการปรับปรุง

แกไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จําเปน

Y Y 1 - คณะกรรมการไดมีการติดตามผลประเมินการควบคุม

ภายในอยางสม่ําเสมอ และผูบริหารไดใหความสําคัญและ

กํากับใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ

ภายใน ซึ่งจะสังเกตไดวา มีผลลัพธในทางที่ดีขึ้นจาก

รายงานผลของผูตรวจสอบภายใน

- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วาระการ

ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน

เชน ครั้งที่ 2/2562 ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562 , ครั้งที่ 

3/2562 ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562 เปนตน

25

5.2 คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานการสราง

แรงจูงใจ และการใหรางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม 

Code of Conduct และวัตถุประสงคในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท

N Y 0

5.3 คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารประเมินแรงจูงใจและการใหรางวัลอยางตอเนื่อง

 โดยเนนใหสามารถเชื่อมโยงกับความสําเร็จของหนาที่ในการปฏิบัติตามการ

ควบคุมภายในดวย

Y Y 1

5.4 คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารไดพิจารณาไมใหมีการสรางแรงกดดันที่มาก

เกินไปในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรแตละคน

Y Y 1 - มีกําหนดงบประมาณ ตัวชี้วัด และขอบเขตหนาที่งาน

พรอมทั้งกําหนดรอบใหทบทวนเปนประจําเพื่อพิจารณา

ความเหมาะสม เชน งบประมาณ ทบทวนทุกไตรมาส

เพื่อใหเกิดแรงกดดันที่เกินควร เปนตน

- คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหฝายบริหารตองติดตาม

ใหมีการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน

- งบประมาณของป 2562

- รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ระเบียบวาระ

ที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที่ 

3/2562 เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2562

- หลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการบริหาร 

ประจําป 2562

15

17

18

- มีกําหนดหลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการ

บริหาร ประจําปอยางชัดเจน

- กําหนดใหประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ทุก

ไตรมาส เพื่อใชในการพิจารณาคํานวณจายโบนัสประจําป

- มีกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาจายโบนัส ตามผลการ

ประเมินปฏิบัติงาน

- มีกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาการปรับอัตราคาจาง

ประจําป

- รายงานสรุปผลการติดตามประสิทธิภาพทางการบริหาร

ของกลุมบริษัทฯ ประจําป 2562

- ตัวอยางแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 2562

- อีเมลประกาศแจงเกณฑการใหโบนัสประจําป 2561

- อีเมลประกาศแจงปรับขึ้นคาจางเงินเดือนประจําป 2561

18

34

35

36
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Present 

(Y/N)

Functioning 

 (Y/N)

ใช ไมใช ผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงคําถาม

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6 องคกรกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนเพียงพอ เพื่อใหสามารถระบุและ

ประเมินความเสี่ยงตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร

100.0% 0.0%

6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับ

ธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงไดวารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง 

ครบถวน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทไดถูกตอง มีมูลคาเหมาะสม และ

เปดเผยขอมูลครบถวน ถูกตอง

Y Y 1

6.2 บริษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปจจัยที่สําคัญ 

เชน ผูใชรายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนมของธุรกิจ

Y Y 1

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะทอนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทอยาง

แทจริง

Y Y 1

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบาย

การบริหารความเสี่ยงใหผูบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จน

เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมขององคกร

Y Y 1 - มีจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงภายในองคกร เพื่อใช

ในการสื่อสารนโยบายกับผูบริหารและพนักงานทุกคน

- คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง พรอมประชาสัมพันธใหรับทราบโดยทั่ว

กัน และยังกําหนดใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร

- คูมือการบริหารความเสี่ยงภายในองคกร 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2562 ระเบียบวาระที่ 5.3 พิจารณา

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ไฟลตัวอยาง Presentation เพื่อรายงานผลการบริหาร

ความเสี่ยง

41

42

43

7 องคกรระบุและวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบตอการบรรลุ

วัตถุประสงคไวอยางครอบคลุมทั่วทั้งองคกร

100.0% 0.0%

7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจทั้งระดับ

องคกร หนวยธุรกิจ ฝายงาน และหนาที่งานตาง ๆ

Y Y 1 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงทุก

ประเภทที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ โดยจะเปน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ, สัมภาษณ, ระบุเหตุการณตางๆ

รวมกับฝายบริหารแตละหนวยงาน

- คูมือการบริหารความเสี่ยงภายในองคกร 

- ไฟลตัวอยาง Presentation เพื่อรายงานผลการบริหาร

ความเสี่ยง

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

41

43

44

7.2 บริษัทวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปจจัยภายในและปจจัย

ภายนอกองคกร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงดานกลยุทธ การดําเนินงาน การรายงาน

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Y Y 1 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิเคราะหปจจัยเสี่ยง

ทั้งภายใน และภายนอก โดยจะเปนการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ, สัมภาษณ, ระบุเหตุการณตางๆ

- หมายเหตุประกอบรายงานทางการเงิน ระบุถึงนโยบาย

การบริหารความเสี่ยงของเครื่องมือทางการเงิน

- คูมือการบริหารความเสี่ยงภายในองคกร 

- ไฟลตัวอยาง Presentation เพื่อรายงานผลการบริหาร

ความเสี่ยง

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

41

43

44

- ไมพบขอสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี ของผูสอบบัญชี

รับอนุญาต เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในทางบัญชีและภาษี

อากร

- งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่

31 ธ.ค. 61

- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ระเบียบวาระ

ที่ 3.1 พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เชน ครั้งที่ 

2/2562 ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562 , ครั้งที่ 3/2562 ณ

วันที่ 30 มิ.ย. 2562 เปนตน

-

25
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Present 

(Y/N)

Functioning 

 (Y/N)

ใช ไมใช ผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงคําถาม

7.3 ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยง Y Y 1 - คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง พรอมประชาสัมพันธใหรับทราบโดยทั่ว

กัน และยังกําหนดใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2562  ระเบียบวาระที่ 5.3 พิจารณา

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

42

7.4 บริษัทไดประเมินความสําคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ

 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

Y Y 1 - บริษัทวิเคราะหความเสี่ยงที่สําคัญ โดยวิเคราะหโอกาส

และผลกระทบ ในทุก Risk Profile แยกตามหนวยงาน

อยางชัดเจน

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้ง

ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2562  ระเบียบวาระที่ 5.1

รับทราบรายงานการดําเนินงานตามแผนการบริหารความ

เสี่ยง ประจําไตรมาส 1/2562

44

7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเปนการ

ยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance)  การลดความเสี่ยง (reduction)  การ

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance)  หรือการรวมรับความเสี่ยง (sharing)

Y Y 1 - มีกําหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยบริษัท

เลือกการลดความเสี่ยง และจัดทําแผนการปฏิบัติงาน

อยางเปนลายลักษณอักษร

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้ง

ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2562  ระเบียบวาระที่ 5.1

รับทราบรายงานการดําเนินงานตามแผนการบริหารความ

เสี่ยง ประจําไตรมาส 1/2562

44

8 องคกรไดพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะ

บรรลุวัตถุประสงคขององคกร

100.0% 0.0%

8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบตางๆ 

เชน การจัดทํารายงานทางการเงินเท็จ การทําใหสูญเสียทรัพยสิน การคอรรัปชัน

การที่ผูบริหารสามารถฝาฝนระบบควบคุมภายใน (management override of 

internal controls)  การเปลี่ยนแปลงขอมูลในรายงานที่สําคัญ  การไดมาหรือ

ใชไปซึ่งทรัพยสินโดยไมถูกตอง เปนตน

Y Y 1 - ฝายบริหารมีการประเมินโอกาสที่จะเกิดทุจริตใน

รายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

- วิธีการตรวจสอบ (Audit Program) ที่รวม

กระบวนการประเมิน Fraud Risk Management ใน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เชน การประเมินขั้นตอนการจัดซื้อ

จัดจาง , การเก็บรักษาขอมูลลูกคา เปนตน

- รายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงานการ

ติดตามผลการแกไขฯ ของผูตรวจสอบภายใน

-

8.2 บริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานอยางรอบคอบ โดยพิจารณาความเปนไป

ไดของเปาหมายที่กําหนดแลว  รวมทั้งไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของการให

สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานแลวดวยวา ไมมีลักษณะสงเสริมใหพนักงาน

กระทําไมเหมาะสม เชน ไมตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปน

จริงจนทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน

Y Y 1 - จัดทํางบประมาณเพื่อวางแผนควบคุมการดําเนินงาน 

พรอมทั้งเปรียบเทียบงบประมาณ กับผลการดําเนินงานที่

เกิดขึ้นจริง

- บริษัทฯ มีกําหนดดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน KPI ของ

แตละฝายงาน

- งบประมาณของป 2562

- รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ระเบียบวาระ

ที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที่ 

3/2562 เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2562

- หลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการบริหาร 

ประจําป 2562

15

17

18

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบถามผูบริหารเกี่ยวกับโอกาสในการ

เกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดําเนินการเพื่อปองกันหรือแกไขการทุจริต

Y Y 1 - ในการประชุมคณะกรรมการ ทางคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ไดมีการสอบทานรายงานของผูตรวจสอบ

ภายใน และสอบถามในประเด็นที่สําคัญของธุรกิจ

- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วาระการ

ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน

เชน ครั้งที่ 2/2562 ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562 , ครั้งที่ 

3/2562 ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562 เปนตน

25
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Present 

(Y/N)

Functioning 

 (Y/N)

ใช ไมใช ผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงคําถาม

8.4 บริษัทไดสื่อสารใหพนักงานทุกคนเขาใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่

กําหนดไว

Y Y 1 - มีประกาศประชาสัมพันธ ผานอีเมล ของบริษัท เกี่ยวกับ

ระเบียบ นโยบายของบริษัท

- รูปถายอีเมลแจงประกาศตางๆ 45

9 องคกรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอระบบ

การควบคุมภายใน

100.0% 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 ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ

 การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการ

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงนั้นอยางเพียงพอแลว

Y Y 1 - มีขั้นตอนการดําเนินการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนง

ตั้งแต จัดตั้งคณะทํางาน, การพิจารณาผูสืบทอด, การ

รวบรวมรายชื่อ, กําหนดแนวทาง เพื่อประเมินความ

พรอมฯ เปนตน

- แผนการสืบทอดตําแหนง 39

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

10 องคกรมีมาตรการควบคุมที่ชวยลดความเสี่ยงที่จะไมบรรลุวัตถุประสงคของ

องคกร ใหอยูในระดับที่ยอมรับได

100.0% 0.0%

10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะ

ขององคกร เชน สภาพแวดลอม ความซับซอนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการ

ดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ

Y Y 1 - ระเบียบการปฏิบัติงาน ของแตละระบบงานไดระบุถึง

การควบคุมภายในที่สําคัญของแตละกระบวนการไว

- ผลการประเมินระบบควบคุมภายในจากรายงานของผู

ตรวจสอบภายใน พบวามีความเสี่ยงต่ําในทุกกระบวนการ

ที่สําคัญ

- รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มีเปาหมายการ

บริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได

- คูมือการบริหารความเสี่ยงภายในองคกร 

- ไฟลตัวอยาง Presentation เพื่อรายงานผลการบริหาร

ความเสี่ยง

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดซื้อจัดจาง การคัดเลือกและ

ประเมินผูขายผูรับเหมา

- ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การทบทวนขอตกลงงานธุรกิจ

- เอกสารสนับสนุนภายใน การจัดทําหนังสือค้ําประกันการ

จายชําระเงิน

- รายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงานการ

ติดตามผลการแกไขฯ ของผูตรวจสอบภายใน

41

43

44

46

47

48

-

- จากการสัมภาษณผูบริหารระดับสูง ทําใหทราบวามีการ

ประเมินถึงปจจัยภายนอก เชน คูแขง, เศรษฐกิจ เปนตน 

โดยบริษัทบริหารความเสี่ยง และวิเคราะหปจจัยเสี่ยงทั้ง

ภายใน และภายนอก โดยจะเปนการประชุมเชิงปฏิบัติการ,

 สัมภาษณ, ระบุเหตุการณตางๆ

- หมายเหตุประกอบรายงานทางการเงิน ระบุถึงนโยบาย

การบริหารความเสี่ยงของเครื่องมือทางการเงิน

- คูมือการบริหารความเสี่ยงภายในองคกร 

- ไฟลตัวอยาง Presentation เพื่อรายงานผลการบริหาร

ความเสี่ยง

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

41

43

44
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Present 

(Y/N)

Functioning 

 (Y/N)

ใช ไมใช ผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงคําถาม

10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กําหนดเปนลายลักษณอักษร และครอบคลุม

กระบวนการตางๆ อยางเหมาะสม  เชน  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกําหนด

ขอบเขต  อํานาจหนาที่  และลําดับชั้นการอนุมัติของผูบริหารในแตละระดับไว

อยางชัดเจน รัดกุม เพื่อใหสามารถปองกันการทุจริตได เชน  มีการกําหนดขนาด

วงเงินและอํานาจอนุมัติของผูบริหารแตละระดับ  ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการ

ลงทุน  ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผูขาย  การบันทึกขอมูลรายละเอียด

การตัดสินใจจัดซื้อ  ขั้นตอนการเบิกจายวัสดุอุปกรณ หรือ การเบิกใชเครื่องมือ

ตางๆ เปนตน โดยไดจัดใหมีกระบวนการสําหรับกรณีตาง ๆ ดังนี้

10.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการผูบริหาร และผู

ที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชนในการ

ติดตามและสอบทานการทํารายการระหวางกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชน รวมทั้งมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ

Y Y 1 - เลขานุการบริษัท เปนผูรวบรวมขอมูลการทํารายการ

กับบุคคลที่เกี่ยวโยง

- ผังโครงสรางบริหารองคกร 26

10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทําสัญญากับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มี

ผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว เชน การทําสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม 

การค้ําประกัน บริษัทไดติดตามใหมั่นใจแลววา มีการปฏิบัติเปนไปตามเงื่อนไขที่

ตกลงกันไวตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตาม

กําหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน

Y Y 1 - พบการทําสัญญาเชาอาคารสํานักงาน กับ

บุคคลภายนอก ลงนามอนุมัติโดยผูมีอํานาจของบริษัท ซึ่ง

ผลจากรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน พบวา

จายคาเชาเปนไปตามสัญญาเชาอยางครบถวน

- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ขอ 4 ขอบเขต อํานาจ หนาที่

และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการบริษัท หนาที่ 7-11

- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ 4 ขอบเขต อํานาจ 

หนาที่ คณะกรรมการตรวจสอบ หนาที่ 5-7

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 256 ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติ

การทําสัญญาเชาสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ 

- สัญญาเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน และโกดัง, สัญญาเชา

อาคารที่พักอาศัย

14

20

42
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Present 

(Y/N)

Functioning 

 (Y/N)

ใช ไมใช ผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงคําถาม

10.3 บริษัทกําหนดใหการควบคุมภายในมีความหลากหลายอยางเหมาะสม เชน การ

ควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบปองกันและติดตาม

Y Y 1 - บริษัทกําหนดระบบการควบคุมภายในทั้งแบบ Manual

และ Automated ซึ่งไมพบขอสังเกตจากรายงานผล

การตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน

- ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดซื้อจัดจาง การคัดเลือกและ

ประเมินผูขายผูรับเหมา

- ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การทบทวนขอตกลงงานธุรกิจ

- เอกสารสนับสนุนภายใน การจัดทําหนังสือค้ําประกันการ

จายชําระเงิน

- รายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงานการ

ติดตามผลการแกไขฯ ของผูตรวจสอบภายใน

46

47

48

-

10.4 บริษัทกําหนดใหมีการควบคุมภายในในทุกระดับขององคกร เชน ทั้งระดับกลุม

บริษัท หนวยธุรกิจ สายงาน ฝายงาน แผนก หรือกระบวนการ

Y Y 1

10.5 บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ออกจากกันโดย

เด็ดขาด เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กลาวคือ (1) หนาที่อนุมัติ (2) 

หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ (3) หนาที่ในการดูแล

จัดเก็บทรัพยสิน  

Y Y 1

11 องคกรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปดวยระบบเทคโนโลยี เพื่อชวย

สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค

100.0% 0.0%

11.1 บริษัทควรกําหนดความเกี่ยวของกันระหวางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

กระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ

Y Y 1 - การปฏิบัติงานที่สําคัญใชการควบคุมในระบบสารสนเทศ

เปนหลัก และมีการพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง

- รายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงานการ

ติดตามผลการแกไขฯ ของผูตรวจสอบภายใน เรื่อง การ

ควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศ

-

11.2 บริษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสรางพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีใหมีความ

เหมาะสม

Y Y 1

11.3 บริษัทควรกําหนดการควบคุมดานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีใหมีความ

เหมาะสม

Y Y 1

11.4 บริษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการไดมา การพัฒนา และการบํารุงรักษา

ระบบเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสม

Y Y 1 - มีระเบียบวิธีปฏิบัติงานของฝาย IT ที่มีกําหนดใหตองมี

การปฏิบัติตามขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแกไขระบบงาน

และโปรแกรมที่เหมาะสม

- มีกําหนดการควบคุมภายในทุกระดับ ไมวาจะเปน

กระบวนการอนุมัติสวนลด, การบันทึกบัญชี เชน ระบบ

การจายที่ตองบันทึกตัดจายในระบบ และสงใหผูสอบทาน

ลงนาม และสงใหผูมีอํานาจลงนามอนุมัติ

- ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดซื้อจัดจาง การคัดเลือกและ

ประเมินผูขายผูรับเหมา

- ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การทบทวนขอตกลงงานธุรกิจ

- เอกสารสนับสนุนภายใน การจัดทําหนังสือค้ําประกันการ

จายชําระเงิน

- รายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงานการ

ติดตามผลการแกไขฯ ของผูตรวจสอบภายใน

46

47

48

-

- มีการกําหนดความเหมาะสมในโครงสรางพื้นฐานใน 8

เรื่องที่สําคัญ ดังนี้ เครื่องแมขาย(Server) เครืองลูกขาย 

(Client) ระบบการสํารองและกูคืนขอมูล มาตรฐานหอง 

Data Center การออกแบบระบบเครือขายและการจัด

วางอุปกรณเครือขาย การประสานผูติดตอภายนอกตอ

ระบบที่ดูแล ความรูความเขาใจของผูมีสวนเกี่ยวของใน

ระบบสารสนเทศ และระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล

 รวมถึงการควบคุมการใชบริการดานงานเทคโนโลยี

สารสนเทศจากผูใหบริการรายอื่น

- นโยบายความมั่งคงปลอดภัย ระบบสารสนเทศ

- นโยบายการกํากับดูแล ปองกันการใชขอมูลภายในของ

บริษัทฯ

49

50
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Present 

(Y/N)

Functioning 

 (Y/N)

ใช ไมใช ผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงคําถาม

12 องคกรจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย ซึ่งไดกําหนดสิ่งที่คาดหวัง

และขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อใหนโยบายที่กําหนดไวนั้นสามารถนําไปสูการปฏิบัติได

100.0% 0.0%

12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมของผูถือหุนรายใหญ 

กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ตองผานขั้นตอนการ

อนุมัติที่กําหนด เชน ขอบังคับของบริษัท เกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย เกณฑของสํานักงาน ฯลฯ เพื่อปองกันการหาโอกาสหรือนําผลประโยชนของ

บริษัทไปใชสวนตัว

Y Y 1 - มีกําหนดอํานาจ หนาที่ ของคณะกรรมการบริษัท และ

กําหนดระเบียบอํานาจอนุมัติของผูบริหาร และการสอบ

ทานรายการระหวางกันของผูมีสวนไดเสียที่สําคัญ

- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ขอ 4 ขอบเขต อํานาจ หนาที่

และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการบริษัท หนาที่ 7-11

- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ 4 ขอบเขต อํานาจ 

หนาที่ คณะกรรมการตรวจสอบ หนาที่ 5-7

- อํานาจอนุมัติดานทรัพยากรบุคคลและโครงสรางอํานาจ

อนุมัติของบริษัท

14

20

29

12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสีย

ในธุรกรรมนั้น

Y Y 1 - มีกําหนดอํานาจ หนาที่ ของคณะกรรมการบริษัท และ

กําหนดระเบียบอํานาจอนุมัติของผูบริหาร

- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ขอ 4 ขอบเขต อํานาจ หนาที่

และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการบริษทั หนาที่ 7-11

- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ 4 ขอบเขต อํานาจ 

หนาที่ คณะกรรมการตรวจสอบ หนาที่ 5-7

- อํานาจอนุมัติดานทรัพยากรบุคคลและโครงสรางอํานาจ

อนุมัติของบริษัท

14

20

29

12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ

บริษัทเปนสําคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับ

บุคคลภายนอก (at arms’ length basis)

Y Y 1 - มีกําหนดนโยบายการทํารายการระหวางกัน - นโยบายการทํารายการระหวาง 51
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Present 

(Y/N)

Functioning 

 (Y/N)

ใช ไมใช ผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงคําถาม

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

และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการบริษัท 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

14

20

52

53

54

55

56

57

58

59

12.5 บริษัทกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไป

ปฏิบัติโดยผูบริหารและพนักงาน

Y Y 1 - มีกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบหลักในใบกําหนด

หนางาน และมีกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบงบประมาณกับยอดที่ใชจริง อีกทั้งมีกําหนด

ระเบียบอํานาจอนุมัติใชในการควบคุมการทํางาน

- งบประมาณของป 2562

- รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ระเบียบวาระ

ที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที่ 

3/2562 เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2562

- หลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการบริหาร 

ประจําป 2562

- ตัวอยางเอกสารใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description)

ตามตําแหนงงาน

- อํานาจอนุมัติดานทรัพยากรบุคคลและโครงสรางอํานาจ

อนุมัติของบริษัท

15

17

18

28

29
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Present 

(Y/N)

Functioning 

 (Y/N)

ใช ไมใช ผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงคําถาม

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทไดรับการนําไปใชในเวลาที่เหมาะสม 

โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไข

ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

Y Y 1

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติใหมีความเหมาะสมอยูเสมอ Y Y 1

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication)

13 องคกรจัดทําและใชขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหการควบคุม

ภายในสามารถดําเนินไปไดตามที่กําหนดไว

100.0% 0.0%

13.1 บริษัทกําหนดขอมูลที่ตองการใชในการดําเนินงาน ทั้งขอมูลจากภายในและ

ภายนอกองคกร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวของตองาน

Y Y 1

13.2 บริษัทพิจารณาทั้งตนทุนและประโยชนที่จะไดรับ รวมถึงปริมาณและความถูกตอง

ของขอมูล

Y Y 1

13.3 บริษัทดําเนินการเพื่อใหคณะกรรมการมีขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอสําหรับใช

ประกอบการตัดสินใจ ตัวอยางขอมูลที่สําคัญ เชน รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให

พิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ

Y Y 1 - เลขานุการบริษัทจัดสงเอกสาร/ขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจกอนนัดหมายประชุมอนุมัติ/รับทราบ ตาม

รายการสิ่งที่สงมาดวย ในหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการ

- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท

- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

60

61

- คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหฝายบริหารตองติดตาม

ใหมีการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน ซึ่งระบุอยูใน 

"คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี

- มีกําหนดงบประมาณ ตัวชี้วัด และขอบเขตหนาที่งาน

พรอมทั้งกําหนดรอบใหทบทวนเปนประจําเพื่อพิจารณา

ความเหมาะสม เชน งบประมาณ ทบทวนปรับปรุงทุกไตร

มาส เพื่อใหเกิดแรงกดดันที่เกินควร เปนตน

- พบการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติงานเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลง

- นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 5 การสงเสริม

วัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ หนา

29-30

- งบประมาณของป 2562

- รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ระเบียบวาระ

ที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที่ 

3/2562 เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2562

- หลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพทางการบริหาร 

ประจําป 2562

- ตัวอยางเอกสารใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description)

ตามตําแหนงงาน

- อํานาจอนุมัติดานทรัพยากรบุคคลและโครงสรางอํานาจ

อนุมัติของบริษัท

01

15

17

18

28

29

- บริษัทมีการสํารองขอมูล (Back up) เปนประจํา และมี

การทดสอบกูคืนขอมูลที่เก็บสํารองไว ซึ่งถูกพิจารณาและ

กําหนดไวในนโยบายทางดาน IT

- นโยบายความมั่นคงปลอดภัย ระบบสารสนเทศ

- นโยบายการกํากับดูแล ปองกันการใชขอมูลภายในของ

บริษัทฯ

- รายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงานการ

ติดตามผลการแกไขฯ ของผูตรวจสอบภายใน เรื่อง การ

ควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศ

49

50

-

Page 16/24 IA-IC-ETE-01-62



Present 

(Y/N)

Functioning 

 (Y/N)

ใช ไมใช ผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงคําถาม

13.4 บริษัทดําเนินการเพื่อใหกรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสาร

ประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปนและเพียงพอตอการพิจารณากอนการ

ประชุมลวงหนาอยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด

Y Y 1 - พบการนัดหมายประชุมโดยวางแผนเตรียมการ

ลวงหนา และจัดทําขอมูลประกอบเพื่อเสนอ

คณะกรรมการในการประชุม

- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท

66

67

13.5 บริษัทดําเนินการเพื่อใหรายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร 

เพื่อใหสามารถตรวจสอบยอนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของ

กรรมการแตละราย เชน การบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือ

ขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็น

ดวยกับเรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน

Y Y 1 - พบการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ โดย

บันทึกขอมูลการประชุม ความเห็น และขอสรุปในการ

ประชุม พรอมไดรับการลงนามจากผูมีอํานาจครบถวน

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2562

- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วาระการ

ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน

เชน ครั้งที่ 2/2562 ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562 , ครั้งที่

3/2562 ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562 เปนตน

17

25

13.6 บริษัทมีการดําเนินการดังตอไปนี้

13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไวอยางครบถวนเปนหมวดหมู Y Y 1 - จากการสอบทานโดยผูตรวจสอบภายใน พบวา เอกสาร

สําคัญทางธุรกิจไดรับการจัดเก็บอยางครบถวน

- รายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ของผูตรวจสอบ

ภายใน (ในจุดควบคุมที่เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร)

-

13.6.2 กรณีที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีหรือผูตรวจสอบภายในวามีขอบกพรองใน

การควบคุมภายใน บริษัทไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว

Y Y 1 - ไมพบขอสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี ของผูสอบบัญชี

รับอนุญาต เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในทางบัญชีและภาษี

อากร

- จากรายงานประเมินความเสี่ยงจากระบบควบคุมภายใน

ที่ระบุวาตองปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ฝายบริหาร

ตอบสนองตอขอเสนอแนะและกําหนดกรอบกําหนด

ระยะเวลาแกไขอยางชัดเจน ซึ่งจะสังเกตไดวา มีผลลัพธ

ในทางที่ดีขึ้นจากรายงานผลของผูตรวจสอบภายในที่ไม

พบประเด็นอยางเปนสาระสําคัญ

- งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่

31 ธ.ค. 61

- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ระเบียบวาระ

ที่ 3.1 พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เชน ครั้งที่ 

2/2562 ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562 , ครั้งที่ 3/2562 ณ

วันที่ 30 มิ.ย. 2562 เปนตน

- รายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงานการ

ติดตามผลการแกไขฯ ของผูตรวจสอบภายใน

-

25

-
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Present 

(Y/N)

Functioning 

 (Y/N)

ใช ไมใช ผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงคําถาม

14 องคกรสื่อสารขอมูลภายในองคกร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบ

ตอการควบคุมภายในที่จําเปนตอการสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถ

ดําเนินไปไดตามที่วางไว

100.0% 0.0%

14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารขอมูลภายในอยางมีประสิทธิภาพ และมีชองทางการ

สื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน

Y Y 1 - บริษัทกําหนดชองทางการสื่อสารขอมูลระหวาง

พนักงานกับผูบริหาร ทั้งการประชาสัมพันธผานอีเมล 

การประชุม โดยมีเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง

องคกร เพื่อใหพนักงานในทุกระดับชั้น เขาใจถึงความเสี่ยง

ในกระบวนการทํางาน อีกทั้ง ยังมีชองทางการสื่อสาร

พิเศษ สําหรับสื่อสารขอมูลที่เกี่ยวของกับการทุจริต ที่

รายงานตรงตอผูบริหาร

- รูปถายอีเมลแจงประกาศตางๆ

- นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น

45

04

14.2 บริษัทมีการรายงานขอมูลที่สําคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ และทํา

ใหคณะกรรมการบริษัทสามารถเขาถึงแหลงสารสนเทศที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน

 หรือสอบทานรายการตาง ๆ ตามที่ตองการ เชน การกําหนดบุคคลที่เปนศูนย

ติดตอเพื่อใหสามารถติดตอขอขอมูลอื่นนอกจากที่ไดรับจากผูบริหาร รวมทั้งการ

ติดตอสอบถามขอมูลจากผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายในการจัดประชุมระหวาง

คณะกรรมการและผูบริหารตามที่คณะกรรมการรองขอ การจัดกิจกรรมพบปะ

หารือระหวางคณะกรรมการและผูบริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ 

เปนตน

Y Y 1 - บริษัทกําหนดใหเลขานุการบริษัท เปนผูรวบรวมขอมูล

รวมทั้งประสานงานกับบุคคลภายนอก

- ผังโครงสรางองคกร

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2562 ระเบียบวาระที่ 5.5 พิจารณา

อนุมัติแตงตั้งเลขานุการบริษัท

26

42

14.3 บริษัทจัดใหมีชองทางการสื่อสารพิเศษหรือชองทางลับเพื่อใหบุคคลตาง ๆ ภายใน

บริษัทสามารถแจงขอมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉอฉลหรือทุจริตภายในบริษัท 

(whistle-blower hotline) ไดอยางปลอดภัย

Y Y 1 - บริษัทกําหนดชองทางการสื่อสารขอมูลพิเศษระหวาง

พนักงานและผูบริหาร เชน ชองทางการสื่อสารสําหรับแจง

เบาะแสหรือขอรองเรียนการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

หรือการกระทําผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่อาจสอถึงการ

ทุจริต หรือขอบกพรองของระบบควบคุมภายใน

- รูปถายอีเมลแจงประกาศตางๆ

- นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น

49

04

15 องคกรไดสื่อสารกับหนวยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอ

การควบคุมภายใน

100.0% 0.0%

15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารขอมูลกับผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกรอยางมี

ประสิทธิภาพ และมีชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุม

ภายใน เชน จัดใหมีเจาหนาที่หรือหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ  ศูนยรับเรื่อง

รองเรียน เปนตน

Y Y 1 - ปจจุบันบริษัทมีกระบวนการสื่อสารลูกคาทางชองทาง

Website, E-Mail  และในสวนของพนักงานบริษัท, คูคา

อยางครบถวน

- นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 04

15.2 บริษัทจัดใหมีชองทางการสื่อสารพิเศษหรือชองทางลับเพื่อใหผูมีสวนไดเสีย

ภายนอกองคกรสามารถแจงขอมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉอฉลหรือทุจริต 

(whistle-blower hotline) แกบริษัทไดอยางปลอดภัย

Y Y 1 - บริษัทกําหนดชองทางการสื่อสารขอมูลระหวาง

พนักงานและผูบริหาร เชน ชองทางการสื่อสารสําหรับ

รองทุกข หรือกรณีทุจริต

- นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 04
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Present 

(Y/N)

Functioning 

 (Y/N)

ใช ไมใช ผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงคําถาม

5. กิจกรรมการติดตาม (Monitoring Activities)

16 องคกรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจไดวาการควบคุม

ภายในยังดําเนินไปอยางครบถวน เหมาะสม

100.0% 0.0%

16.1 บริษัทจัดใหมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและขอกําหนด

หามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน เชน กําหนดใหแตละสวนงานติดตามการปฏิบัติ  และรายงาน

ผูบังคับบัญชา หรือมอบหมายใหหนวยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ 

และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ เปนตน

Y Y 1 - วิธีการตรวจสอบ (Audit Program) ที่รวม

กระบวนการประเมิน Fraud Risk Management ใน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เชน การประเมินขั้นตอนการจัดซื้อ

จัดจาง , การเก็บรักษาขอมูลลูกคา เปนตน

- พบในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี

- รายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงานการ

ติดตามผลการแกไขฯ ของผูตรวจสอบภายใน

- นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 8 การสนับสนุน

การมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน

1) ขอ 8.4 การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย หนา

42

2) ขอ 8.6 การมีสวนไดเสียของคณะกรรมการ หนา 43

- คูมือจริยธรรม หมวดที่ 3 นโยบายและแนวทางปฏิบัติตาม

หลักจรรยาบรรณธุรกิจ หนา 16 - 22

-

01

02

16.2 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวโดย

การประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูตรวจสอบภายใน

Y Y 1 - มีการตรวจสอบบัญชีโดยผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

- มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในโดยผูตรวจสอบ

ภายในจากหนวยงานภายนอก

- มีกําหนดนโยบายการประเมินตนเองโดยคณะกรรมการ,

ผูบริหาร ทุก 1 ป

- นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 การสงเสริม

คณะกรรมการที่มีประสิทธิผล ขอ 3.5 การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ หนา 24

- แบบฟอรม แบบประเมินตนเองของผลคณะกรรมการ 

- รายงานสรุปการประเมินผลคณะกรรมการรายคณะ 

ประจําป 2562

- หนังสือสัญญาจัดจางผูสอบบัญชีภายนอก

- หนังสือสัญญาจัดจางผูตรวจสอบภายใน

01

09

10

11

12

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

11

12

24
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Present 

(Y/N)

Functioning 

 (Y/N)

ใช ไมใช ผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงคําถาม

16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูที่มีความรูและ

ความสามารถ

Y Y 1 - มีการจัดจางหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยไดรับ

พิจารณาแตงตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ

- ผูตรวจสอบภายใน เขาปฏิบัติงานประเมินระบบควบคุม

ภายในและตรวจสอบใหความเชื่อมั่นตอระบบควบคุม

ภายใน ตามแผนการปฏิบัติงานเปนรายไตรมาส

- ผูสอบบัญชีเขาสอบทานระบบควบคุมภายใน พรอม

รายงานขอสังเกตจากการสอบทานระบบควบคุมภายใน

- หนังสือสัญญาจัดจางผูตรวจสอบภายใน

- รายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงานการ

ติดตามผลการแกไขฯ ของผูตรวจสอบภายใน

- งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่

31 ธ.ค. 61

- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ระเบียบวาระ

ที่ 3.1 พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เชน ครั้งที่ 

2/2562 ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562 , ครั้งที่ 3/2562 ณ 

วันที่ 30 มิ.ย. 2562 เปนตน

11

-

-

25

16.5 บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหขึ้นตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ

Y Y 1 - มีกําหนดโครงสรางองคกรใหหนวยงานตรวจสอบ

ภายในรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ระเบียบวาระ

ที่ 3.1 พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เชน ครั้งที่ 

2/2562 ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562 , ครั้งที่ 3/2562 ณ

วันที่ 30 มิ.ย. 2562 เปนตน

25

16.6 บริษัทสงเสริมใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานสากลการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 

Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

Y Y 1 - บริษัทคัดเลือกผูตรวจสอบภายในโดยการวาจางบริษัท

จากภายนอกที่ปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

- คุณสมบัติของทีมงานในหนวยงานตรวจสอบภายใน ตาม

หนังสือสัญญาจัดจางผูตรวจสอบภายใน

11

17 องคกรประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอ

บุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผูบริหารระดับสงูและคณะกรรมการตามความ

เหมาะสม

100.0% 0.0%

17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายใน และดําเนินการ

เพื่อติดตามแกไขอยางทันทวงที หากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นแตกตางจาก

เปาหมายที่กําหนดไวอยางมีนัยสําคัญ

Y Y 1 - บริษัททบทวนนโยบาย จากการใชเครื่องมือทางฝาย

บริหาร เพื่อจัดการความเสี่ยง โดยเปรียบเทียบจากผลการ

ประเมินในรายงานของผูตรวจสอบภายใน ที่แสดงใหเห็น

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายเรื่อง

- รายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงานการ

ติดตามผลการแกไขฯ ของผูตรวจสอบภายใน

-
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Present 

(Y/N)

Functioning 

 (Y/N)

ใช ไมใช ผลการตรวจสอบ หลักฐานประกอบการตรวจสอบ รหัสอางอิงคําถาม

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้

17.2.1 ฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด

เหตุการณหรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริตอยางรายแรง มีการปฏิบัติที่ฝาฝน

กฎหมาย  หรือมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะ

การเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ

Y Y 1 - บริษัทจัดทําคูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

ซึ่งมีกําหนดหนาที่ใหผูบริหารตองรายงานกรณีทุจริตและ

คอรรัปชั่นตอคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ

บริษัท

- 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

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน

ที่สําคัญตอคณะกรรมการบริษัท

- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ระเบียบวาระ

ที่ 3.1 พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เชน ครั้งที่ 

2/2562 ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562 , ครั้งที่ 3/2562 ณ

วันที่ 30 มิ.ย. 2562 เปนตน

25
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รหัสอางอิง รายการเอกสารอางอิง เลขที่เอกสาร เมื่อวันที่ หมายเหตุ

01 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี PO-ETE-007  14 สิงหาคม 2562

02 คูมือจริยธรรมธุรกิจ QM-ETE-002 6 พฤศจิกายน 2562

03 ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน - 9 สิงหาคม 2559

04 นโยบายตอตานการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น PO-ETE-012 14 สิงหาคม 2562

05 นโยบายเกี่ยวกับการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน PO-ETE-015 14 สิงหาคม 2562

06 เอกสารปฐมนิเทศพนักงานใหม - -

07 เอกสารการลงนามรับทราบนโยบายบริษัท - -

08 แบบฟอรมใบลงนามรับทราบและยึดปฏิบัติ - -

09 แบบฟอรม แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท - -

10 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ - - รออนุมัติ BOD

11 สัญญาจางผูสอบบัญชีภายนอก - -

12 หนังสือเสนองานบริการตรวจสอบภายใน - -

13 รูปภาพกลองรับความคิดเห็น - -

14 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท - -

15 งบประมาณป 2562 - -

16 Presentation นําเสนองบประมาณ ป 2563 - -

17 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 - -

18 รายงานสรุปผลการติดตามประสิทธิภาพทางการบริหารของกลุมบริษัทฯ ประจําป 2562 - -

19 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 - -

20 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ - -

21 หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ - -

22 ขอมูลบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญ - -

23 หนังสือรับรองบริษัท - -

รายละเอียดหลักฐานประกอบการประเมิน

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/62

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 
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24 สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ.5) - -

25 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1 - 4/2562 - -

26 ผังโครงสรางบริหารองคกร SD-HR-001 REV.17 1 เมษายน 2562

27 ผังโครงสรางของแตละหนวยงาน SD-HR-001 -

28 ตัวอยางใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description) - -

29 ระเบียบอํานาจอนุมัติ PO-ETE-005 1 สิงหาคม 2562

30 โครงสรางคาตอบแทน - 1 ตุลาคม 2562

31 วิธีปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาและรักษาบุคลากร WI-HR-101 1 กรกฎาคม 2562

32 ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกทรัยพากรบุคคล QP-HR-001 16 กันยายน 2562

33 ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การฝกอบรม QP-HR-101 1 ตุลาคม 2562

34 หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ ตัวอยางแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําป 2562 - - ขอเพิ่มตัวอยางที่ประเมินจริง

35 หลักเกณฑและการพิจารณาใหโบนัส ประจําป 2562 - - ยังไมตอบวัตถุประสงค

36 หลักเกณฑการพิจารณาและอัตราคาปรับขึ้นคาจางเงินเดือนประจําป 2562 - - ยังไมตอบวัตถุประสงค

37 ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผูทดแทนตําแหนงงานสําคัญ - -

38 ทะเบียนคุมบุคคลทดแทนตําแหนงงานสําคัญ - - ยังไมมีแผนพัฒนารายบุคคล

39 แผนการดําเนินการสรรหาผูทดแทนตําแหนงงานสําคัญ - - ยังไมมีลงนามอนุมัติแผน

40 แผนฝกอบรม ประจําป 2562 - -

41 คูมือการบริหารความเสี่ยงภายในองคกร - 6 พฤศจิกายน 2562

42 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 - -

43 Presentation รายงานการบริหารความเสี่ยง - -

44 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 - 4 ป 2562 - -

45 รูปภาพอีเมลแจงประกาศตางๆ - -

46 ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดซื้อจัดจาง การคัดเลือกและประเมินผูขายผูรับเหมา QS-PS-101 15 สิงหาคม 2562

47 ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การทบทวนขอตกลงงานธุรกิจ QP-MK-001 10 กันยายน 2562

48 เอกสารสนับสนุนภายใน การจัดทําหนังสือค้ําประกันการจายชําระเงิน SD-FC-001 1 ตุลาคม 2560 มี Update ไหมคะ

49 นโยบายความมั่นคงปลอดภัย ระบบสารสนเทศ PO-ETE-008 30 กรกฎาคม 2561

50 นโยบายกํากับดูแลปองกันการใชขอมูล PO-ETE-014 1 กันยายน 2559 มี Update ไหมคะ

51 นโยบายการทํารายการระหวาง PO-ETE-011 14 สิงหาคม 2562
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52 หนังสือรับรองบริษัท อีทีอี เมเนจเมนท จํากัด - -

53 บอจ.5 บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท จํากัด - -

54 หนังสือรับรองบริษัท อีทีจี เอนเนอรจี จํากัด - -

55 บอจ.5 บริษัท อีทีจี เอนเนอรจี จํากัด - -

56 หนังสือรับรองบริษัท โกลว เทรดดิ้ง จํากัด - -

57 บอจ.5 บริษัท โกลว เทรดดิ้ง จํากัด - -

58 หนังสือรับรองบริษัท ซีน 168 จํากัด - -

59 บอจ.5 บริษัท ซีน 168 จํากัด - -

60 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 - 4 ป 2562 - -

61 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1 - 4 ป 2562 - -

62 สัญญาเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน และโกดัง, สัญญาเชาอาคารที่พักอาศัย - - ขอเพิ่ม
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