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จุดเด่นในรอบปี 
 

 
ผลการดาํเนินงาน (ล้านบาท) 

สาํหรับปีสิ "นสุด 31 ธันวาคม 

2556 
(งบการเงินรวม) 

2555 
(เฉพาะบริษัท) 

2554 
(เฉพาะบริษัท) 

รายได้     

 รายได้จากการผลติโครงสร้างเหลก็  669 510 458 
 รายได้จากการขายสนิค้าอตุสาหกรรม  24 15 19 

      รายได้อืVน 23 49 60 

 รวมรายได้  717 574 537 

กําไร (ขาดทนุ)    
 กําไร(ขาดทนุ)ก่อนคา่ใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้ คา่เสืVอมราคา และ

คา่ตดัจําหนา่ย 
 (35) 42 46 

 กําไร(ขาดทนุ )ก่อนภาษีเงินได้  (57) 28 36 
 กําไร(ขาดทนุ) สทุธิ  (60) 21 31 
ฐานะทางการเงนิ (ล้านบาท) 2556 2555 2554 

 สนิทรัพย์     
      สนิทรัพย์หมนุเวียน  795 791 528 

      สนิทรัพย์ถาวร  267 247 191 
      สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน  31 21 38 
      สนิทรัพย์รวม  1,093 1,059 757 

 หนี fสนิ     
     หนี fสนิหมนุเวียน  402 343 273 
     หนี fสนิไมห่มนุเวียน  63 61 53 
     หนี fสนิรวม  465 404 326 

  ทนุ     
      ทนุจดทะเบียน  560 525 350 

      ทนุทีVเรียกชําระแล้ว  384 350 251 
      สว่นของผู้ ถือหุ้น  628 654 432 

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) 2556 2555 2554 

  มลูคา่ทีVตราไว้ 1.00 1.00 1.00 

  กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (0.17) 0.08 0.12 

  มลูคา่หุ้นตามบญัชี 1.64 1.87 1.81 

   ราคาตลาด 2.26 4.50 N/A 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 2556 
(งบการเงินรวม) 

2555 
(เฉพาะบริษัท) 

2554 
(เฉพาะบริษัท) 

ความสามารถในการทาํกาํไร    

        ผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  (%) (9.33) 3.36 7.17 

        อตัรากําไรสทุธิ  (%) (8.47) 3.99 4.85 

        ผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม  (เทา่) 0.66 0.63 0.70 
โครงสร้างเงนิทุน    

        อตัราสว่นหนี fสนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น   (เทา่) 0.43 0.38 0.66 
อัตราการเติบโต  (%)    

        สนิทรัพย์รวม 3.21 39.89 19.60 

        หนี fสนิรวม 15.10 23.93 83.07 

        สว่นของผู้ ถือหุ้น (3.97) 51.39 (2.77) 

        รายได้รวม 31.18 (6.89) 43.32 

        กําไรสทุธิ (385.71) (32.26) (25.12) 
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รายงานจากคณะกรรมการบริษัท 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น      
                                                               

ในปี 2556 ทีVผ่านมา ท่ามกลางสภาวะไม่ปกติทางการเมือง ทําให้โครงการต่างๆ ของภาครัฐจําเป็นต้องเลืVอน
ออกไปและเกิดภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตวัในช่วงปลายปีส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่ออตุสาหกรรมของ
ประเทศ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารยงัคงมุ่งมัVนทํางาน ให้ความสําคญักบัระบบการบริหารคณุภาพ การกํากบั
ดแูลกิจการและการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพทําให้บริษัทสามารถส่งงานเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสงู สถานีไฟฟ้า
ย่อย   เสาโทรคมนาคมและงานโครงเหลก็ทัVวไปได้ตามเป้าหมายทีVวางไว้และเพืVอเป็นการเพิVมช่องทางธุรกิจจึงได้ลงทุน
ในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในนาม บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จํากดั 

 
สําหรับในปี 2557 บริษัทมีความมุ่งมัVนทีVจะเพิVมประสิทธิภาพการดําเนินงานให้ดียิVงขึ fน เพืVอสร้างผลงานทีVมี

คณุภาพ มาตรฐานเป็นทีVยอมรับรวมทั fงคาดวา่จะมีรายได้ตอ่เนืVองจากงานโครงการเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสงูทีVมีอยู่ในมือ
และทีVกําลงัอยู่ระหว่างประมูลโครงการซึVงทะยอยออกมา ภายหลงัจากทีVโครงการได้ชะลอในปีก่อน  รวมทั fงโอกาสใน
การรับงานเสาโทรคมนาคมทีVจะมีจํานวนเพิVมมากขึ fนตามโครงการระบบ 3G จากผู้ ให้บริการระบบโทรศพัท์เคลืVอนทีV
รายตา่งๆ  ทีVต้องเร่งดําเนินการติดตั fงเสาสญัญาณให้แล้วเสร็จตามสญัญา   
 

ในโอกาสนี fในนามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ขอขอบพระคณุท่านผู้ ถือหุ้น ลกูค้า 
พนัธมิตรทางการค้า ผู้ มีส่วนเกีVยวข้อง หน่วยงานต่างๆ ทั fงภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการเงินทีVให้โอกาส ให้
ความเชืVอมัVน และให้การสนบัสนุนการดําเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมาและหวงัว่าจะยงัคงได้รับการสนบัสนุนจาก 
ท่านด้วยดีตลอดไป พร้อมกันนี fคณะกรรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะร่วมมือร่วมใจกันขับเคลืVอน
องค์กร  ให้พฒันาไปสูค่วามเจริญเติบโตอย่างยัVงยืนในอนาคต ภายให้หลกับรรษัทภิบาล 
 
                                                                                                          

                                                                                                
 

พนัตํารวจเอกโกวิท  ภิรมย์วงศ์ 
                 ประธานกรรมการบริษัท 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอื fอวิทยา จํากัด (มหาชน) ได้รับการเแต่งตั fงขึ fนตามมติทีVประชุมผู้ ถือหุ้น    ประกอบด้วย
กรรมการอิสระของบริษัทฯ 3 ท่าน ซึVงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทีVมีประสบการณ์และมีคุณสมบัติครบถ้วน  และไม่ได้เป็นผู้บริหาร  
พนกังาน  หรือทีVปรึกษาใด      รวมทั fง ไม่ได้มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั fงในด้านการเงินและการ
บริหารงานของบริษัทฯ   โดยในปี 2556   คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 12 ครั fง  รายนามของกรรมการตรวจสอบและ
จํานวนครั fงทีVกรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุ มีดงันี f  
 

          ชืVอ – นามสกลุ                                           ตําแหนง่                            จํานวนครั fงทีVเข้าร่วมประชมุ  

 
     นายศิวะรักษ์  พินิจารมณ์                           ประธานกรรมการตรวจสอบ                                        12  
      นายสวุิทย์      วรรณะศิริสขุ                        กรรมการตรวจสอบ                                                      8  
      นางวีณา        สขุสวสัดิr ณ อยธุยา              กรรมการตรวจสอบ                                                    12 
                                                                              

 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้ปฏิบัติภาระกิจภายใต้ขอบเขต หน้าทีV และความรับผิดชอบตามกฎบัตรทีVได้รับอนุมัติจาก  
คณะกรรมการบริษัท ซึVงได้อ้างอิงตาม  “คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ”   และ  “แนวทางปฏิบัติทีVดีสําหรับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ” ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพืVอให้บริษัทมีการกํากบัดูแลกิจการทีVดี  โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชมุเพืVอพิจารณา และให้ข้อคิดเห็นในเรืVองสําคญั ๆ ร่วมกบัฝ่ายบริหารระดบัสงู  ผู้สอบบญัชี  หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน  ในวาระทีVเกีVยวข้อง   และได้รายงานผลการปฏิบตัิงานรวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท    เพืVอให้มี
การดําเนินการในเรืVองทีVเห็นสมควรเป็นประจําทกุไตรมาส  สรุปสาระสาํคญัพร้อมความเห็นได้ดงันี f 
 

การสอบทานรายงานทางการเงนิ 
  
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมลูทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2556 ซึVงผ่านการสอบทานและ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว    โดยได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบญัชีเข้าร่วมหารือในการสอบทานความถูกต้อง  ครบถ้วน  
ก่อนทีVจะให้ความเห็นชอบตอ่รายงานทางการเงิน    รายการปรับปรุงบญัชีทีVมีผลกระทบตอ่รายงานทางการเงินอยา่งมีนยัสาํคญั     
และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมลู    นอกจากนี f ได้มีการประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั fง เพืVอ
พิจารณาเกีVยวกบัระบบ ควบคมุภายในและความถกูต้องเชืVอถือได้ของงบการเงิน  รวมทั fง เพืVอให้มัVนใจวา่ผู้สอบบญัชีของบริษัท
ได้ปฏิบตัิงานอยา่งเป็นอิสระ    
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คณะกรรมการตรวจสอบ  มีความเห็นชอบกบัการรายงานของผู้บริหารสายงานบญัชีและการเงินของบริษัท  วา่รายงานทางการ
เงินดงักลา่วได้จัดทําขึ fนโดยถูกต้องในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     รวมทั fง มีการเปิดเผยข้อมูลทีVมี
นยัสําคญั ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ  ครบถ้วน  และเชืVอถือได้  การเลือกใช้นโยบายบัญชีทีVมีความ
สมเหตสุมผล  
 

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
การบริหารความเสีCยงและการกาํกับดูแลกิจการทีCดี 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในทีVมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลโดยพิจารณาจาก
รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจําทกุไตรมาส ตามแผนงานทีVได้อนมุตัิ
ซึVงครอบคลมุ ระบบงานทีVสาํคญัของบริษัท  และได้ให้ข้อแนะนําทีVเป็นประโยชน์ตอ่ระบบการควบคมุภายในเพืVอให้มีประสทิธิผล
ยิVงขึ fน  นอกจากนี f    ยงัได้พิจารณาทบทวนระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมนิทีVปรับปรุงใหมต่าม COSO ปี 
2013  ของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ทั fงนี f ไมพ่บจดุออ่นหรือข้อบกพร่องทีVเป็น
สาระสาํคญั   ทําให้มีความมัVนใจตอ่ประสทิธิผลของระบบการควบคมุภายในมากขึ fน   คณะกรรมการตรวจสอบจงึมคีวามเห็น
วา่บริษัทมีระบบควบคมุภายในทีVเพียงพอ  มีประสทิธิภาพ และประสทิธิผล   
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้กํากับดูแลงานตรวจสอบภายในโดยได้สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานและภาระหน้าทีVความ
รับผิดชอบตามทีVกําหนดไว้ในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน   ความเป็นอิสระ      รวมถึงงบประมาณและความ
เพียงพอของบุคลากร     เพืVอให้มัVนใจว่าการดําเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล  
นอกจากนี f ได้พิจารณาและอนมุตัิแผนการตรวจสอบประจําปีของผู้ตรวจสอบภายในทีVจดัทําขึ fนตามระดบัและแนวความเสีVยงซึVง
ครอบคลมุถึงบริษัทย่อยด้วย    และมีการปรับแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกบัความเสีVยงทีVเปลีVยนแปลงไป ตลอดจนสอบ
ทานผลการปฏิบตัิงานภาพรวมของหนว่ยงาน ตรวจสอบภายใน   ประเมินผลการปฏิบตัิงานเพืVอพิจารณาความดีความชอบของ
หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน    และติดตามความคืบหน้าการปฏิบตัิงานตามแผนการตรวจสอบ    คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างมีอิสระเพียงพอ  เหมะสมและมีประสิทธิผล การ
ปฏิบตัิงานของหนว่ยงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามเป้าหมายทีVวางไว้  
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสีVยง ( Risk Management )   ทีVเหมาะสมและมี
ประสทิธิผล  โดยได้ทบทวนปัจจยัความเสีVยงทีVสาํคญัของบริษัทซึVงได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว   
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึVงมีความสมบรูณ์และสอดคล้องกบั
ภาระหน้าทีVทีVได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท   และมีความเห็นวา่ได้ปฏิบตัิภารกิจโดยครบถ้วนภายใต้กฎบตัรของ
คณะกรรมการ  ตรวจสอบดงักลา่ว   
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คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบตังิาน โดยการประเมินตนเองตามกฎบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการทีVดี    และจากผลการประเมิน  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าทีVอยา่ง
มีประสทิธิภาพด้วยความเป็นอิสระ   สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบตัิทีVดีและกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  อนัมีสว่นช่วย
เสริมสร้างระบบการกํากบัดแูลกิจการทีVดีได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
การปฎิบัตติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   ข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ   
และกฎหมายอืCนใดทีCเกีCยวข้องกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัท 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานบริษัทเกีVยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   กฎระเบียบ
ของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ คณะกรรมการกํากบัตลาด
ทนุและกฎหมายอืVนใดทีVเกีVยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท   รวมถึงข้อผกูพนัทีVบริษัทมีไว้กบับคุคลภายนอก    ทั fงนี f  ในรอบปี 
2556 คณะกรรมการตรวจสอบไมพ่บประเด็นทีVเป็นสาระคญัในเรืVองการปฏิบตัิทีVขดัตอ่กฎหมายและข้อกําหนดดงักลา่ว  
 

รายการทีCเกีCยวโยงกันหรือรายการทีCอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทํารายการระหวา่งบริษัทกบับคุคลหรือนิติบคุคลทีVเกีVยวโยงกนั     หรือรายการทีVอาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท    ตามหลกัเกณฑ์และแนวทางของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  และหน่วยงานอืVน ๆ ทีVเกีVยวข้องกําหนด เพืVอให้มัVนใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบกบัรายงานของผู้บริหารสายงานบญัชีและการเงินวา่รายการทีVเกีVยวโยงกนัทีVได้
พิจารณา นั fน     บริษัทดําเนินการตามเงืVอนไขทางธุรกิจปกติทีVมีเงืVอนไขการค้าทัVวไปซึVงมีความสมเหตสุมผล เป็นธรรมและเป็น
ประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท   รวมทั fง รายการทีVมีสาระสําคญัได้รับการเปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแล้ว   อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน  
           
ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี  การเสนอแต่งตั "งผู้สอบบัญชี 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินความเป็นอิสระและผลการปฎิบตัิงานของผู้สอบบญัชี สําหรับปี 2556     และเห็น
วา่ผลการปฎิบตัิงานโดยรวมอยูใ่นระดบัทีVนา่พอใจ  มีความเป็นอิสระเพียงพอ   และได้เปรียบเทียบคา่สอบบญัชีสาํหรับปี 2557 
ทีVเสนอมา  ซึVงเพิVมขึ fนตามสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั  เพืVอพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนดงักลา่ว  คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ขออนมุตัิจากทีVประชุมผู้ ถือหุ้น แต่งตั fงผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้
ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯสําหรับปี 2557   โดยมีค่าสอบบญัชีจํานวน 1,449,000 
บาท    
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ความเหน็และข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัตหิน้าทีCตามกฎบัตร 
  
ในการปฏิบตัิงาน  คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้  ความสามารถ  ประกอบกบัความระมดัระวงัรอบคอบและมีความเป็น
อิสระอย่างเพียงพอ   และไม่มีข้อจํากัดในการได้รับข้อมูล  ทรัพยากร   และความร่วมมือทั fงจากผู้บริหาร  พนกังานและผู้ ทีV
เกีVยวข้อง  ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะตา่ง ๆ อยา่งตรงไปตรงมา  เพืVอประโยชน์ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายอยา่งเท่า
เทียมกนั  
 
         ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

                          ( นายศิวะรักษ ์ พินิจารมณ์ ) 

                           ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                                 25  กมุภาพนัธ์ 2557 
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การกาํกับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการบริษัท เอื fอวิทยา จํากดั (มหาชน) ได้ให้ความสาํคญัตอ่การสร้างระบบการกํากบัดแูลกิจการทีVดี ดําเนิน
ธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซืVอสตัย์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบตัิงานตามหน้าทีV มีความสามารถในการแข่งขนัและเป็นธรรมต่อผู้มี
สว่นเกีVยวข้องทกุฝ่าย เพืVอสร้างความเจริญ เพิVมมลูคา่ทางเศรษฐกิจและความมัVงคัVงแก่ผู้ ถือหุ้น โดยยึดหลกัการบริหารงานตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการทีVดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพื fนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตผุลและการมีภมูิคุ้มกนัทีVดี โดยอาศยัความรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงั มาใช้ในการวางแผน
และการดําเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนกังานทุกคน มีคุณธรรม ซืVอสตัย์สจุริต ขยนั อดทน มีการ
แบง่ปันและใช้สติปัญญาในการดําเนินงาน พร้อมตอ่การรองรับการเปลีVยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรมและสงัคม 
เพืVอประโยชน์สขุอย่างสมดุล และยัVงยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหลกัการกํากบัดูแลกิจการ และได้มีการทบทวน
ความเหมาะสมเป็นประจําทกุปี ซึVงบริษัทเห็นวา่หลกัการกํากบัดแูลกิจการทีVดีของบริษัทยงัเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 

และเพืVอให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีVดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้จดัแบ่งเป็น 5 
หมวด ดงันี f 

 
หมวดทีC 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders) 
หมวดทีC 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 
หมวดทีC 3 การคาํนึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)  
หมวดทีC 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
หมวดทีC 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 
 

หมวดทีC 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น ซึVงสิทธิพื fนฐานทีVผู้ ถือหุ้นได้รับโดยเท่าเทียม

ตามทีVกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและกฎหมายทีVเกีVยวข้อง ได้แก่ การซื fอขายโอนหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น 
สทิธิในการมอบฉนัทะให้บคุคลอืVนเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพืVอแต่งตั fงหรือถอด
ถอนกรรมการเป็นรายบคุคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั fงและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชี สิทธิในการรับเงินปัน
ผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชุมผู้ ถือหุ้น และสิทธิในการรับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทนัเวลา 
เป็นต้น 

นอกจากสทิธิขั fนพื fนฐาน บริษัทยงัให้ความสาํคญัในการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารทีVถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใสแก่ผู้
ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารทีVสาํคญับนเว็บไซด์ของบริษัท ทั fงภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพืVอให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลู
ขา่วสารอยา่งทัVวถึง ในปี 2556 บริษัทได้ดําเนินการในเรืVองตา่งๆ เพืVออํานวยความสะดวกและสง่เสริมสทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี f 

 
1.1 สทิธิในการรับทราบข้อมลู คณะกรรมการจดัให้มีการเปิดเผยการทํารายการทีVเกีVยวโยงกนั โดยให้ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยการทํารายการทั fงภาษาไทยและภาษาองักฤษต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเผยแพร่ผา่นทางเว็บไซด์ของบริษัท พร้อมทั fงจดัรายการสรุปไว้ในแบบ 56-1 และในรายงานประจําปี ในปี 
2556 ซึVงได้ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ทีVกําหนดไว้แล้ว 
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1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นประจําทกุปี ภายใน 4 เดือน นบัจากวนัทีVสิ fนสดุ
รอบปีบญัชีของบริษัท ในการประชุมบริษัทจะคํานึงถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นตามกฎหมาย ตลอดจนสง่เสริมการใช้สิทธิและไม่
ละเมิดหรือลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น  
สาํหรับวาระการประชุมผู้ถอืหุ้นทีCสาํคัญ ได้แก่ 

1) การแต่งตั "งกรรมการบริษัท : บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั fงคณะกรรมการเป็นรายคน โดยมีข้อมลูเบื fองต้น
ของบุคคลทีVเสนอให้เลือกตั fงเป็นกรรมการ พร้อมทั fงระบุการดํารงตําแหน่งในกิจการอืVน โดยระบุไว้ชัดเจนหากเป็นบริษัททีV
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และจํานวนครั fงการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยได้ผา่นการพิจารณากลัVนกรองจากคณะกรรมการบริษัท เนืVองจากบริษัทยงัมิได้แต่งตั fงคณะกรรมการ
สรรหา 
2) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกีVยวกบัจํานวนเงินคา่ตอบแทนทีVเสนอ ซึVงเป็นไปตามนโยบายและ
เงืVอนไขของค่าตอบแทนกรรมการ ทั fงนี fบริษัทได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เพืVอให้ทีVประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ และ
เปิดเผยคา่ตอบแทนกรรมการเป็นรายบคุคลในรายงานประจําปี และในแบบ 56-1 
3) การแต่งตั "งผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกีVยวกบั ชืVอผู้สอบบญัชีสํานกั
งานสอบบญัชี ความเป็นอิสระ ความสมัพนัธ์กบับริษัท จํานวนปีทีVทําหน้าทีV เหตผุลในการเปลีVยนผู้สอบบญัชี (ถ้ามี) และข้อมลู
เปรียบเทียบคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีระหวา่งปีปัจจบุนั กบัปีทีVผา่นมา โดยได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมทั fงเปิดเผยคา่บริการอืVนทีVมีการรับบริการจากสาํนกังานสอบบญัชีทีVผู้สอบบญัชีสงักดั  
4) การจ่ายเงินปันผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกีVยวกบัการจัดสรรกําไร การจ่ายเงินปันผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท และเหตผุลการเสนองดจ่ายเงินปันผล 
 

หมวดทีC 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทให้ความสาํคญัและดแูลให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยไม่เอื fอประโยชน์

ต่อผู้มีสว่นได้เสียกลุม่ใดกลุม่หนึVง ผู้ ถือหุ้นมัVนใจได้ว่าสิทธิของตนจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบตัิด้วยดีเสมอ และสามารถใช้
สทิธิออกเสยีงในฐานะทีVมีสว่นร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการได้อยา่งเต็มทีV ดงันี f 
 
2.1 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

1)    เพืVอให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสว่นร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทตามระเบียบ
วาระการประชมุ หากผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใด 
บคุคลหนึVง หรือมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึVงเข้าร่วมประชุมแทน เพืVอเป็น
ตวัแทนรักษาสทิธิแทนตนเองได้  

2)    การกําหนดสทิธิออกเสยีงในทีVประชมุ เป็นไปตามจํานวนหุ้นทีVผู้ ถือหุ้นถืออยูโ่ดยหนึVงหุ้นมีสทิธิเทา่กบัหนึVงเสยีง 
3)    บริษัทดําเนินการประชุมตามลําดบัระเบียบวาระประชุมทีVกําหนดไว้ในหนงัสือบอกกลา่วนดัประชุมผู้ ถือหุ้นโดย

ไม่มีการสลบัวาระ และไม่มีการเพิVมวาระการประชุมหรือเปลีVยนแปลงข้อมูลสําคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบเป็นการ
ลว่งหน้าในทีVประชมุ 

4)    การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผย มีบตัรลงคะแนนเสียงทุกวาระแจกให้ผู้ ถือหุ้นเพืVอให้
กระบวนการนบัคะแนนดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะนบัคะแนนเฉพาะผู้ ทีVไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออก
เสยีงเทา่นั fน แล้วนํามาหกัออกจากจํานวนเสียงทั fงหมดทีVเข้าร่วมประชุม สว่นทีVเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนทีVเห็นด้วย ดงันั fนหาก
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วาระใดวาระหนึVงมีผู้ ถือหุ้นทีVไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะลงนามในบตัรลงคะแนน แล้วชบูตัรคะแนนทีVได้รับ
เมืVอขณะลงทะเบียนขึ fน เจ้าหน้าทีVจะบันทึกคะแนนพร้อมทั fงเก็บบตัรลงคะแนนเสียงไว้เป็นหลกัฐานเพืVอความโปร่งใสและ
ตรวจสอบ 

5)    บริษัทจัดให้มีอากรแสตมป์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพืVออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นทีVมอบ/ ได้รับมอบฉันทะทีV
ไมไ่ด้ติดอากรแสตมป์ในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

 
2.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพืVอเป็นการป้องกันไม่ให้นําข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
เพืVอให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ปฏิบตัิหน้าทีVด้วยความซืVอสตัย์ มีความรับผิดชอบ มีวินยั และมีจิตสํานึกทีVดีต่อ
ส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าทีVแสวงหาประโยชน์เพืVอตนเองและ/ หรือผู้ อืVนโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และ
ทรัพย์สนิของบริษัท โดยไม่นําข้อมลูและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพืVอประโยชน์ของตนเองและ/ หรือผู้ อืVน และห้ามกระทําการ
อนัเป็นการสนบัสนนุบคุคลอืVนใดให้ทําธุรกิจแข่งขนักบับริษัทและบริษัทย่อย ทั fงนี f บริษัทยงัได้กําหนดโทษสําหรับกรณีทีVมีการ
ฝ่าฝืนในการนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพืVอประโยชน์ส่วนตวัไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั fงแต่การตกัเตือนด้วย
วาจาถึงขั fนเลกิจ้าง 

ในปีทีVผา่นมา กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ได้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการ
ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ 

 
2.3 การกาํหนดเรืCองการซื "อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

บริษัทมีการกําหนดเรืVองการซื fอขายหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทีVอยู่ในหน่วยงานทีV
ทราบข้อมูลภายในจะต้องระงับการซื fอขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน
นอกจากนั fนยงักําหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร (รวมทั fงคู่สมรสและบตุรทีVยงัไม่บรรลนิุติภาวะ) มีหน้าทีVรายงานการถือ
ครองหลกัทรัพย์ หากมีการซื fอ ขาย โอน หรือ รับโอนหลกัทรัพย์จะต้องแจ้งต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ทราบทกุครั fงภายใน 3 วนัทําการนบัจากวนัทีVมีการเปลีVยนแปลงและสง่สาํเนาให้เลขานกุารบริษัท 

ในปีทีVผา่นมา กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ได้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการ
ซื fอขายหุ้นในช่วงเวลาทีVห้ามมีการซื fอขาย 

 
2.4 การดูแลเรืCองการทาํรายการทีCเกีCยวโยงกัน 

บริษัทดําเนินการกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตมุีผล คํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท 
และการกําหนดราคาเป็นไปตามเงืVอนไขการค้าทีVเป็นธรรมเสมือนการทํารายการกบับคุคลภายนอก ด้วยการจดัวางระบบการ
ปฏิบตัิในเรืVองดงักลา่วด้วยความโปร่งใสและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)  แห่งประเทศไทย 
โดยกําหนดเป็นนโยบายหนึVงในการกํากบัดแูลกิจการทีVดี มีการเปิดเผยข้อมลูเพืVอให้เกิดความเทา่เทียมกนัในการรับทราบข้อมลู 

การทํารายการทีVอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทดําเนินการตามขั fนตอนการทํารายการทีVเกีVยวโยงกนัตาม
ประกาศคระกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)  แหง่ประเทศไทย เรืVอง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัท
จดทะเบียน ในรายการทีVเกีVยวโยงกนั และกําหนดให้กรรมการบริษัททีVมีสว่นได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงใน
วาระนั fน เพืVอให้กรรมการบริษัททีVไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มทีVและมีอิสระในการลงมติ โดย
เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ทีVประชมุทราบวา่ในวาระดงักลา่วกรรมการบริษัททา่นใดทีVมีสว่นได้เสียทีVต้องออกจาก
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ห้องประชุมบ้างเมืVอเสร็จสิ fนการประชุมแล้วได้เปิดเผย ชืVอ ความสมัพนัธ์ของบุคคลทีVเกีVยวโยง การกําหนดราคา มูลค่าของ
รายการ และกรรมการบริษัททีVมีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(MAI)  แหง่ประเทศไทย  ตามเวลาทีVกําหนดและได้เผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทอีกทางหนึVงเพืVอให้เกิดความโปร่งใส รวมทั fงมี
การบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุสามารถตรวจสอบได้ 

บริษัทมีมาตรการควบคุมดแูลการทํารายการทีVเกีVยวโยงกนั และได้เปิดเผยรายการทีVเกีVยวโยงกนัของปี 2556 ไว้ใน
รายงานประจําปี และแบบ 56-1 

 

หมวดทีC 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทให้ความสาํคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสียกลุม่ต่างๆ โดยดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย มุ่งมัVนให้การพัฒนากิจการของบริษัทได้ความเจริญก้าวหน้า มัVนคงอย่างยัVงยืน โดยสามารถสร้าง
ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม ปกป้องผลประโยชน์และดแูลทรัพย์สนิของบริษัทเสมือนวิญ~ชูนพึงรักษาทรัพย์สินของ
ตน จึงมัVนใจวา่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ จะได้รับการดแูลอยา่งเป็นธรรมทกุฝ่าย 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทเคารพในสิทธิของผู้ ถือหุ้นทั fงรายใหญ่และรายย่อยตามทีVกําหนดไว้โดยกฎหมาย และกฎระเบียบ
ต่างๆ โดยบริษัทปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นตวัแทนทีVดีของผู้ ถือหุ้นในการดําเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า
รวมถึงให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท นอกจากนี fบริษัทมีกลไกทําให้ผู้ ถือหุ้นมีความ
เชืVอมัVนวา่จะได้รับข้อมลูทีVถกูต้อง มีการควบคมุการทํารายการระหว่างกนั มีมาตรการป้องกนัการขดัแย้งทางผลประโยชน์ และ
ป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพืVอประโยชน์สว่นตน รวมทั fงเพืVอการซื fอขายหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยเฉพาะในช่วง 
1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน 

พนักงาน : บริษัทให้ความสาํคญัในการพฒันาบคุลากร ด้วยตระหนกัดีวา่พนกังานเป็นทรัพยากรทีVมีคา่และเป็นหวัใจ
สําคญัทีVจะนําพาองค์กรมุ่งไปสู่ความสําเร็จ บริษัทจึงสนบัสนุน ส่งเสริม ฝึกฝนอบรม และพฒันาความรู้ความสามารถของ
พนกังานอยา่งทัVวถึง เพืVอเป็นรากฐานในการสนบัสนนุตอ่กลยทุธ์สาํคญัทางธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนืVอง พร้อมกบัสร้างความ
มัVนคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศกัยภาพของแตล่ะบคุคล ตลอดจนสง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานและการพฒันาบริษัท ปฏิบตัิตอ่พนกังานโดยเคารพศกัดิrศรีความเป็นมนษุย์ และสทิธิพื fนฐานของ
มนษุยชน ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของ
พนกังานแต่ละคน พร้อมกันนี fยังจัดให้มีสวสัดิการต่างๆ แก่พนกังาน เพืVอทีVจะส่งเสริมให้พนกังานมีคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยูที่ดีขึ fน เช่น  

- กองทุนสํารองเลี fยงชีพเพืVอการออมเงินในอนาคต ซึVงทางสมาชิกจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนในอตัรา ร้อยละ 3 ของ
คา่จ้าง และจะได้รับเงินสมทบกองทนุจากบริษัททกุเดือนในอตัราเดียวกนั 

- จดัให้มีการตรวจสขุภาพประจําปี 
- แบบฟอร์มพนกังาน 
- จัดส่งพนักงานไปร่วมอบรม สมัมนากับภายนอกซึVงจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพืVอเป็นการพัฒนาและเพิVมความรู้

ความสามารถและทกัษะในการทํางานให้แก่พนกังานอยา่งตอ่เนืVอง 
- เงินช่วยเหลอืกรณีบิดา มารดา คูส่มรส พนกังาน เสยีชีวิต 
- เงินช่วยเหลอืกรณีพนกังานประสบอคัคีภยั และภยัธรรมชาติอืVน เช่น อทุกภยั วาตภยั 
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ลูกค้า : บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความซืVอสตัย์ ยตุิธรรมให้ข้อมลูทีVถกูต้องแก่ลกูค้า คําร้องเรียนของลกูค้าได้รับ
การเอาใจใสแ่ละดําเนินการอยา่งเป็นธรรม เพืVอสนองตอบความต้องการของลกูค้าอยา่งรวดเร็ว พฒันาสนิค้าและบริการให้ตรง
กบัความต้องการของลกูค้า เพืVอเพิVมมลูคา่ให้แก่สนิค้าและบริการอยา่งตอ่เนืVอง รวมถึงรักษาความลบัทางการค้าของลกูค้า 

คู่ ค้า : บริษัทปฏิบตัิตามข้อตกลงและเงืVอนไขการค้าตามกรอบกติกาการแขง่ขนัทีVสจุริตและเป็นธรรม รักษาคํามัVนทีVให้
ไว้กบัคูค้่า โดยคูค้่าจะได้รับการชําระเงิน/ รับสนิค้าตามข้อตกลงตรงตามกําหนดเวลาและได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัทกุ
ราย รวมทั fงการเสริมสร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจทีVดีตอ่กนั รวมถึงแลกเปลีVยนความรู้ ร่วมกนัพฒันาสินค้าและบริการเพืVอ
เพิVมคณุคา่ให้แก่สนิค้าและบริการ และไมเ่รียกรับ หรือยินยอมทีVจะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อืVนใดทีVอยู่นอกเหนือข้อตกลงทาง
การค้า 

เจ้าหนี " : บริษัทปฏิบตัิตอ่เจ้าหนี fอยา่งเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบตัิตามเงืVอนไขข้อกําหนดของ
สญัญา ในปีทีVผา่นมา บริษัทจ่ายเงินให้กบัเจ้าหนี fการค้าตรงตาม Credit term ทีVได้ตกลงกนัไว้ลว่งหน้า โดยไมม่ีการผิดนดัชําระ
แต่อย่างใด บริษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขนัทางการค้าโดนสุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของ
กฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบตัิตามกรอบกติกาของการแข่งขนัทางการค้าโดยสจุริตและเป็นธรรม
ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล ซึVงตลอด
ระยะเวลาทีVผา่นมา บริษัทไมเ่คยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรืVองทีVเกีVยวกบัคูแ่ขง่ทางการค้า 

สังคมและสิC งแวดล้อม : บริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิVงแวดล้อมให้
ความสาํคญัตอ่การอนรัุกษ์พลงังานกิจกรรมทีVมีสว่นสนบัสนนุให้มีคณุภาพชีวิตทีVดีขึ fน พร้อมทั fงมีการปลกูฝังจิตสํานึกให้รักษา
และอนรัุกษ์สิVงแวดล้อมให้คงอยูอ่ยา่งยัVงยืน รวมถึงการสนบัสนนุกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคมโดยสว่นรวม 

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย : ในกรณีทีVผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียมีประเด็นทีVเป็นห่วงเกีVยวข้องกบั
ความถกูต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคมุภายในทีVบกพร่อง หรือการกระทําผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผู้ ถือ
หุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีสามารถติดตอ่สืVอสารผา่นทางเลขานกุารบริษัท โทร. (02) 543-9020-8 ต่อ 166 โทรสาร (02) 543-9029 
E-mail: monthon@uwc.co.th    และผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั fงนี f ผู้แจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน
ดงักลา่วจะถกูรักษาไว้เป็นความลบัของบริษัท ซึVงในปี 2556 บริษัทไมไ่ด้รับข้อร้องเรียนจากผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยี 

 
หมวดทีC4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัในคณุภาพข้อมลู และการเปิดเผยข้อมลูอย่างเท่าเทียมกนั โปร่งใสและ

เป็นธรรม ผา่นช่องทางทีVเข้าถึงได้ง่าย โดยกํากบัดแูลการเปิดเผยข้อมลูเพืVอให้ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายเกิดความมัVนใจ ดงันี f 

•   การกํากับดูแลกิจการ : บริษัทได้มีการกํากับดูแลตามหลกัการกํากับดูแลกิจการทีVดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ใน 5 หมวด คือ สิทธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั บทบาทของผู้มีสว่นได้เสีย การ
เปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

•   ข้อมูลสาํคัญทั "งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน : บริษัทได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมลูสําคญัของ
บริษัทรวมถึงข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทีVมิใช่ข้อมลูทางการเงินตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และสาํนกังาน ก.ล.ต. อย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ซึVงผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั fนตอนทีVกําหนดไว้ 
โดยเผยแพร่ทั fงภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซด์ของบริษัท 
www.uwc.co.th   สาํหรับด้านงบการเงินประจําปีและงบการเงินประจําไตรมาสได้จดัทําและผา่นกระบวนการพิจารณา
ตรวจสอบและนําสง่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังาน ก.ล.ต. อีกทั fงได้เปิดเผยต่อผู้ ถือหุ้นหรือนกัลงทนุ 
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ก่อนครบระยะเวลาทีVกําหนด สว่นการเปิดเผยข้อมลูทีVสําคญัเพิVมเติมตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีVดีกําหนดไว้ทุก
หมวดในรายงานประจําปี และ แบบ 56-1 และเผยแพร่ไว้ใน Website ของบริษัท โดยได้มีการดแูลปรับปรุงข้อมลูให้เป็น
ปัจจบุนัอยูเ่สมอ ทั fงยงัสามารถดาวน์โหลดข้อมลูตา่งๆ ของบริษัทได้ 

•  โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัท : บริษัทเปิดเผยรายชืVอผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรกของบริษัท ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้นเพืVอประชมุสามญัประจําปีปัจจบุนัก่อนวนัประชมุ 

•  การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน : บริษัทเปิดเผยทั fงรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
เปิดเผยให้ทราบถึงผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท เกีVยวกบัระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านต่างๆ    
5 สว่น ได้แก่ 
1) การมีสภาพแวดล้อมของการควบคมุทีVดี 
2) การมีขบวนการประเมินความเสีVยงทีVเหมาะสม 
3) การมีกิจกรรมควบคมุภายในทีVดี 
4) การมีระบบสารสนเทศและการสืVอสารข้อมลูทีVดี 
5) การมีระบบติดตามและประเมินผลทีVดี 

• รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน : คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึง
ความสาํคญัของการจดัทํารายงานทางการเงินทีVถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ซึVงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีเป็นอิสระ และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ตอ่ผู้ ถือหุ้น และเพืVอให้เกิดความมัVนใจคณะกรรมการ
บริษัทได้จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินทีVลงนามโดยประธาน
กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี และแบบ 56 -1 ควบคู่กบัรายงานของ
ผู้สอบบญัชี โดยรายงานดงักลา่วได้แสดงถึงการปฏิบตัิตามหลกัการบญัชีทีVรับรองโดยทัVวไปและใช้นโยบายบญัชีทีV
เหมาะสม ถือปฏิบตัิสมํVาเสมอ ซึVงนกัลงทนุสามารถใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาตดัสนิใจ 

• โครงสร้างการจัดการ : บริษัทเปิดเผยบทบาทและหน้าทีVของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
จํานวนครั fงของการประชุม จํานวนครั fงทีVกรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีทีVผ่านมา และการถือครอง
หลกัทรัพย์ รวมทั fงประวตัิการอบรมของกรรมการบริษัท โดยรายละเอียด 

• ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร : คณะกรรมการบริษัทได้รับคา่ตอบแทนตามมติทีVได้รับการอนมุตัิจาก
ทีVประชุมผู้ ถือหุ้น  ทั fงนี f บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั fง
รูปแบบ ลกัษณะและจํานวนคา่ตอบแทนจากการทําหน้าทีV ไว้ในรายงานประจําปี และแบบ 56-1 

• รายการทีCเกีCยวโยงกัน และ / หรือ การได้มาหรือจําหน่ายไปซึCงสินทรัพย์ : คณะกรรมการบริษัทมีแนวทาง
ปฏิบตัิทีVชดัเจนในการดแูล เพืVอขจดัปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบด้วยความมีเหตผุล และเพืVอ
ประโยชน์สูงสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น การทํารายการทีVอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและ
เปิดเผยมติทีVประชุมเกีVยวกับรายการดังกล่าวซึVงมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอทันทีเพืVอความโปร่งใสตาม
หลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ โดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสียออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงใน
วาระนั fนๆ เพืVอความเป็นอิสระในการตดัสนิใจ 

• การพบปะและสืCอสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ของทุกหน่วยงาน : บริษัทจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดบัสูงและ



15 
 

ผู้บงัคบับญัชาสงูสดุของทกุหน่วยเป็นประจําทุกเดือน เพืVอรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจขององค์กรและกลยทุธ์การ
ดําเนินธุรกิจ โดยมีการสืVอสารให้พนกังานทัVวทั fงองค์กรเข้าใจและปฏิบตัิไปในทิศทางเดียวกนั พร้อมทั fงเป็นแนวทาง
ในการปฏิบตัิหน้าทีVตามความรับผิดชอบทีVได้รับมอบหมายเพืVอให้บรรลเุป้าหมายธุรกิจ 

• งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ : บริษัทได้กําหนดบุคคลทีVทําหน้าทีVเป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสําคญัและ
ขา่วสารตอ่นกัลงทนุและผู้ ทีVเกีVยวข้อง โดยสามารถติดตอ่ได้ทีV 
คณุมณฑล  เชตวุลัลภกลุ  เลขานกุารบริษัท 
โทรศพัท์ (02) 543-9020-8 ตอ่ 166 
โทรสาร (02) 543-9029 
E-mail monthon@uwc.co.th 
คณุธญัพร  เจตร์จําลอง  นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
โทรศพัท์ (02) 543-9020-8 ตอ่ 137 
โทรสาร (02) 543-9029 
E-mail thanyaporn@uwc.co.th  
 

หมวดทีC 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
                              คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ กํากับดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายทีVได้
กําหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตามหลกับรรษัทภิบาล มีหน้าทีVในการกําหนดนโยบาย วางเป้าหมายแผนงาน 
งบประมาณ และกลยทุธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนควบคมุการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณทีVวางไว้
อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล มีการกําหนดอํานาจหน้าทีVและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดอย่างชดัเจน 
จึงมีบทบาทหน้าทีVและความรับผิดชอบทีVสาํคญั ดงันี f 

 
1. ภาวะผู้นํา และวิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ทีVมีความหลากหลายสาขาและมีความ
เข้าใจในบทบาทหน้าทีV ความรับผิดชอบ ทําให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นผู้ กําหนดนโยบาย 
เป้าหมายและกลยทุธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนติดตามและกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร โดยนําหลกับรรษัทภิบาลมาเป็น
เครืVองมือในการบริหารจัดการเพืVอเพิVมมูลค่า และให้ผลการดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีV
กําหนดไว้เพืVอให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจ มีการ
กําหนดและแยกบทบาทหน้าทีVความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน 

นอกจากนี fยงักําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดแูลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยตรง ซึVง
รวมทั fงระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการและดูแลให้มีการบริหารความเสีVยงทีVเหมาะสม เพืVอรักษา
ผลประโยชน์อยา่งเต็มทีV โดยนําหลกับรรษัทภิบาลมาเป็นเครืVองมือในการบริหารจดัการเพืVอเพิVมมลูคา่ให้แก่กิจการและผู้ ถือหุ้น 

 
2. การกาํกับดูแลกิจการทีCดี 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัของการดแูลกิจการทีVดี โดยได้ดําเนินการอยา่งตอ่เนืVอง เพืVอเสริมสร้างให้
องค์กรมีระบบทีVมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ ก่อให้เกิดความเชืVอมัVน ยอมรับจากผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน 
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บคุคลโดยทัVวไป อนันํามาซึVงความเจริญก้าวหน้า ความมัVนคงแก่กิจการ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่นได้เสียและสงัคม
โดยสว่นรวม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าแก่พนกังาน 

 
3. การขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติทีVชัดเจนในการดูแล เพืVอขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง
รอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเพืVอประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ ถือหุ้น การทํารายการทีVอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติทีVประชุมเกีVยวกับรายการดงักล่าวซึVงมีรายละเอียดครบถ้วนทนัทีเพืVอความโปร่งใส 
ตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ โดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีออกจากห้องประชมุและงดออกเสยีงในวาระนั fนๆ 
เพืVอความเป็นอิสระในการตดัสนิใจ และได้จดัทํารายการสรุปไว้ในรายงานประจําปี และแบบ 56 -1 

ทั fงนี f บริษัทได้กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีสว่นได้เสียของตน  หรือของบคุคล
ทีVมีความเกีVยวข้อง ซึVงมีส่วนได้เสียทีVเกีVยวข้องกับกิจการของบริษัท โดยแบบรายงานการมีสว่นได้เสียนี fบริษัทไม่ต้องยืVนหรือ
เปิดเผยให้แก่หนว่ยงานใด 

 
4. ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัและจดัให้มีระบบการควบคมุด้านการดําเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และ
ด้านการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบและนโยบาย โดยกําหนดให้หนว่ยงานตรวจสอบภายในมีหน้าทีVรับผิดชอบในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในทีVวางไว้ เพืVอรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยหน่วยงาน
ตรวจสอบดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าทีV คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความ
เพียงพอของระบบควบคมุภายในทั fง 5 ด้าน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสีVยง การควบคมุการปฏิบตัิงาน
ของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสืVอสารข้อมลู และระบบการติดตาม เป็นประจําทกุปีอยา่งน้อยปีละ 1 ครั fง 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นพ้องต้องกันว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในทีV
เหมาะสมและเพียงพอ ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปี และแบบ 56-1 

 
5. การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสาํคญักบัการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทและถือเป็นหน้าทีVสาํคญั เพืVอรับทราบ
และร่วมตดัสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึVงบริษัทกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นทางการล่วงหน้า
ตลอดปี โดยกําหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั fง โดยได้จดัทํากําหนดการประชุมคณะกรรมการลว่งหน้าเป็น
รายปี มีวาระทีVชดัเจน ซึVงเลขานกุารบริษัทจะสง่จดหมายเชิญประชุมทีVมีการกําหนดระเบียบวาระการประชุมทีVชดัเจนทั fงวาระ
เพืVอทราบและวาระเพืVอพิจารณา พร้อมทั fงเอกสารประกอบการประชุม  ให้คณะกรรมการบริษัททราบเรืVองทีVจะพิจารณา
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั เพืVอให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่เป็นกรณี
เร่งด่วนเพืVอรักษาผลประโยชน์ของบริษัท อาจมีการแจ้งลว่งหน้าน้อยกว่า 7 วนั และในการประชุมกรรมการมีการเสนอความ
คิดเห็นอย่างเปิดเผยและมีความเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปทีVได้จากทีVประชุม 
และกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีในแตล่ะวาระการประชมุ ต้องงดออกเสียง หรืองดให้ความเห็น หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั fนๆ 
ตามแตก่รณี 
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การควบคุมภายใน 
        

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาและสอบทานการบริหารจัดการระบบควบคมุภายในองค์กรอย่างสมํVาเสมอ   
ในด้านตา่งๆ  ได้แก่ การควบคมุภายในด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านบริหารความเสีVยง ด้านการควบคมุปฎิบตัิงานของ
ฝ่ายบริหาร ด้านระบบสารสนเทศ และด้านระบบการติดตาม ปรากฏวา่มีการบริหารงานอยา่งเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายในการ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานเพืVอให้มีประสิทธิภาพ บริษัทได้เฝ้าติดตามเหตุการณ์ภายในและภายนอกองค์กรทีVอาจมี
ผลกระทบอยา่งตอ่เนืVองจึงเห็นวา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในทีVเพียงพอเหมาะสม มีการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบงาน
ตามทีVผู้ตรวจสอบระบบได้แนะนําและมีการประสานงานกนัอยา่งเหมาะสม จําแนกระบบการควบคมุภายในด้านตา่งๆ ดงันี f 

- ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม   บริษัทมีการกําหนดโครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อมทีVส่งเสริมให้การ
ปฏิบตัิงานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และมีการควบคมุภายในทีVพอเพียง มีการแบ่งแยกหน้าทีVความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย
อย่างแน่ชดั เพืVอประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน และมีการปรับปรุงระบบงานย่อยเพืVอให้มีประสิทธิภาพทีV
รัดกุม และลดการทํางานทีVซํ fาซ้อน เพืVอให้ทุกฝ่ายปฏิบตัิงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี fยงัได้กําหนดเป้าหมายการ
ดําเนินธุรกิจทีVชดัเจนในแตล่ะปีโดยคํานงึถึงปัจจยัตา่งๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแขง่ขนั 

- ด้านการบริหารความเสีCยง   บริษัทมีการบริหารจดัการความเสีVยงตามลกัษณะของกิจการและประเภทของความ
เสีVยง โดยประเมินจากปัจจยัภายในและภายนอก เพืVอหามาตรการป้องกนั และบริหารความเสีVยงให้อยู่ในระดบัทีVปลอดภยัต่อ
กิจการและพนกังาน โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานสาํคญัของบริษัท 

- ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร   บริษัทกําหนดขอบเขตหน้าทีVของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร
ตามลําดบัขั fนอย่างชัดเจน รวมถึงกําหนดอํานาจการบริหารงานและอนุมัติรายการของแต่ละระดับตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท เพืVอให้มีความโปร่งใส ดแูลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสีย และไม่
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และผลประโยชน์ทบัซ้อน 

- ด้านระบบสารสนเทศและการสืCอสารข้อมูลบริษัทมีการบริหารงานโดยนําสารสนเทศทีVทนัสมยัและมีระบบการ
สืVอสารภายใน ภายนอกองค์กรทีVรวดเร็วและทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ สามารถสืVอสารได้อย่างรวดเร็ว และมีการพฒันา
สารสนเทศอยา่งตอ่เนืVอง เพืVอสนบัสนนุองค์กรให้มีความคลอ่งตวัและเพิVมศกัยภาพในระบบงาน ตอบสนองตอ่การขยายตวัของ
บริษัท 

- ด้านระบบการติดตามบริษัทมีระบบประเมินและติดตามผลการดําเนินงานทีVดี เพืVอให้มัVนใจได้ว่า มาตรการและ
ระบบการควบคมุภายในนั fนมีประสทิธิผลอยูเ่สมอสามารถตอบสนองตอ่การเปลีVยนแปลงได้อยา่งเหมาะสมทนัเวลา และบริษัท
ได้จัดให้พนักงานระดับหัวหน้างานมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ ใต้บังคับบัญชา และยังจัดให้มีการตรวจสอบ
ประเมินผลกรปฏิบตัิงาน ทั fงนี fฝ่ายบริหารใสใ่จตอ่การบริหารจดัการทีVรวดเร็วและสมัฤทธิrผลตรงตามเป้าหมาย สามารถรายงาน
ผลตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งชดัเจนสมํVาเสมอ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคมุภายในทีVดีเพียงพอในระดบัทีVเชืVอมัVนได้ มีการจดัระบบ
การควบคมุภายในได้อยา่งเพียงพอ โดยการกําหนดหลกัการบริหารทีVชดัเจน รายงานผลการดําเนินงานอยา่งสมํVาเสมอ และการ
ติดตามผลอยา่งตอ่เนืVอง การวิเคราะห์ข้อมลู เพืVอประเมินความเสีVยงในด้านต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ  สามารถควบคมุและดแูล
ความเสีVยงให้อยูใ่นระดบัทีVยอมรับ อีกทั fงฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีของบริษัทมีศกัยภาพ ความสามารถตรวจทาน
ระบบงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีวา่หากมีข้อผิดพลาดอนัอาจเกิดขึ fนได้ก็จะสามารถระงบั แก้ไข
ได้ทนัทว่งทีจากการมีระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในทีVดี 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

1. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
 

รายชืVอผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก  ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัทีV  27  ธนัวาคม  2556  มีดงันี f 

 
 

 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิของงบการเงินหลงัหกัภาษีเงินได้นิติ

บคุคล หากการจ่ายเงินปันผลนั fนไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั อย่างไรก็ตาม บริษัท
อาจกําหนดให้จ่ายเงินปันผลน้อยกว่าอตัราทีVกําหนดข้างต้นได้หากมีความจําเป็นต้องนําเงินกําไรสทุธิไปใช้เพืVอขยายการ
ดําเนินงานของบริษัท 
 

2.   การจัดการ 
ณ วันทีV 31 ธันวาคม 2556    คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการทั fงหมด 3 ชุด คือ 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 
 
 

รายชื�อผู้ถือหุ้น 

 

สัดส่วนการถอืหุ้น 

จาํนวนหุ้น % 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียริ.ง เน็ตเวร์ิค จาํกดั (มหาชน) 

นายสุวรรณ   เลิศปัญญาโรจน ์

นายดนุวศั   ปริตรศานติก 

นายวสนัต ์   ลลิตนรเศรษฐ ์

บริษทั นิปปอน แพค็ (ประเทศไทย)  จาํกดั (มหาชน) 

นายธรรศ    ทรัพยท์วพีร 

นายวชิเทพ   ทรัพยท์วพีร 

นายวชิยั    พิสิทธิวทิยานนท ์

นายอดิศร   หาญวงศ ์

นางสาวนฤมล   สิทธิ9 บูรณะ 

                           รวม 

221,697,130 

23,995,700 

12,085,283 

9,325,100 

8,778,500 

8,314,100 

7,246,500 

6,690,700 

5,384,400 

4,173,100 

307,690,513 

57.783 

6.254 

3.150 

2.430 

2.288 

2.167 

1.889 

1.744 

1.403 

1.088 

80.196 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าทีCและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ 
 

คณะกรรมการบริษัท 
 
1. ปฏิบตัิหน้าทีVให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของทีVประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วย

ความซืVอสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
2. กํากบัดแูลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกบันโยบาย  กลยทุธ์ทีVสําคญั  แผนงานและอนมุตัิงบประมาณ

ประจําปี  
3. พิจารณา  กําหนด  แก้ไข  เปลีVยนแปลงข้อบงัคบัคณะกรรมการบริษัท 
4. พิจารณาแต่งตั fง   ถอดถอน  และมอบอํานาจหน้าทีVให้แก่คณะกรรมการบริหาร  กรรมการผู้ จัดการ  

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชดุยอ่ยไปปฏิบตัิ 
5. พิจารณาแตง่ตั fง และเปลีVยนแปลง  ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท   คณะกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการผู้จัดการ  คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  คณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และ คณะกรรมการชดุยอ่ย 

6. กํากบัดแูล  และจดัการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท        ผู้บริหารรวมทั fงการใช้
ทรัพย์สนิของบริษัทไปในทางทีVมิชอบ 

7. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร   
8. สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายและการเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะให้มีอยา่งเพียงพอ 
9. ดําเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในทีVมีประสทิธิภาพ 
10. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน   รายงานทางการเงินทีVผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบ  และ/หรือ สอบทาน   

และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
11. จดัทํารายงานประจําปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจดัทําและเปิดเผยงบการเงินเพืVอแสดงถึงฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีทีVผา่นมาเพืVอเสนอตอ่ทีVประชมุผู้ ถือหุ้น 
12. จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิ fนสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
13. กําหนดกรอบอํานาจในการอนมุตัิการสัVงจ่าย การสัVงซื fอ การเช่า และการเช่าซื fอทรัพย์สนิให้คณะกรรมการบริหาร  

กรรมการผู้จดัการ    
14. พิจารณาและจดัสรรคา่ตอบแทนกรรมการตามทีVได้รับการอนมุตัิจากทีVประชมุผู้ ถือหุ้น 
15. พิจารณาและอนมุตัิการปรับเงินเดือนของประธานกรรมการบริหาร   กรรมการผู้จดัการ 
16. พิจารณาและอนมุตัิธุรกรรมในกิจกรรมจดัหาเงิน บริหารเงิน และการบริหารงาน อาทิ การจดัหาแหลง่เงินกู้ ระยะ

ยาว และ/หรือ เงินทนุระยะสั fน  ในสว่นทีVเกินอํานาจของคณะกรรมการบริหาร 
17. พิจารณาและอนมุตัิการจดัซื fอทรัพย์สนิในสว่นทีVเกินอํานาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 
18. พิจารณาและอนมุตัิการจดัซื fอวตัถดุิบในการผลติในสว่นทีVเกินอํานาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 
19. พิจารณาและอนมุตัิการจดัจ้างในลกัษณะของการจ้างทําของ ในสว่นทีVเกินอํานาจ  คณะกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จดัการ 
20. พิจารณาและอนมุตัิการปรับสภาพ  ขาย ทําลาย ตดับญัชี  ซึVงทรัพย์สนิถาวรเสืVอมสภาพไมส่ามารถใช้งานได้  ใน

สว่นทีVเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 
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21. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพราคา และ/หรือ จํานวน และ/หรือ การทําลายซึVงสินค้าคงเหลือ  
วตัถุดิบคงเหลือทีVเสืVอมสภาพ และ/หรือ ล้าสมัย ในส่วนทีVเกินอํานาจ คณะกรรมการบริหาร  และกรรมการ
ผู้จดัการ 

22. พิจารณาและอนมุตัิก่อตั fงบริษัทยอ่ย  และ/หรือ ลงทนุในบริษัทยอ่ย 
23. พิจารณาและอนมุตัิก่อตั fงบริษัทร่วม และ/หรือ ลงทนุในบริษัทร่วม 
24. กําหนดวัน เวลา  สถานทีVจัดประชุมผู้ ถือหุ้น  รวมทั fงกําหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้ น   วันปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนหุ้น   และเสนออตัราการจดัสรรกําไร    เงินสาํรองตามกฎหมาย   เงินสาํรองทัVวไป   และ/หรือ
เงินปันผล  ตลอดจนทําความเห็นเกีVยวกบัเรืVองทีVเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น 

25. พิจารณาแตง่ตั fงทีVปรึกษาคณะกรรมการ  และ/หรือคณะอนกุรรมการ เพืVอพิจารณาให้ความเห็นเฉพาะเรืVอง 
26. พิจารณาเรืVองอืVนๆ ทีVเกินอํานาจของคณะกรรมการบริหาร    กรรมการผู้จดัการ  หรือตามทีVคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควร 
ทั fงนี f เรืVองใดทีVกรรมการและ/หรือบคุคลทีVเกีVยวข้องกบักรรมการมีสว่นได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัทแม่และ/หรือบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย/และหรือบริษัทร่วม โดยกรรมการซึVงมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ดงักลา่วไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรืVองนั fน 

นอกจากนี f คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าทีVในการกํากบัดแูลให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือ
กฎหมายทีVเกีVยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท อาทิ การทํารายการทีVเกีVยวโยงกนั การได้มาหรือจําหนา่ยไปซึVงทรัพย์สนิ เป็นต้น 

 
คณะกรรมการบริหาร 
1. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหาร จัดทําหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ

บริหารในกรณีทีVจําเป็นเร่งด่วนประธานกรรมการบริหารไม่สามารถออกหนงัสือนดัประชุมได้ ให้รองประธาน
กรรมการบริษัท ออกหนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการบริหารแทนได้ 

2. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวตัถุประสงค์  ข้อบงัคบั  นโยบาย  ระเบียบ  ข้อกําหนด  คําสัVง  
และมติของทีVประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมติทีVประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุประการ 

3. พิจารณากําหนดนโยบาย  ทิศทาง  และกลยทุธ์  การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย  บริษัทร่วม กําหนด
แผนการเงิน  งบประมาณ  การบริหารทรัพยากรบคุคล  การลงทนุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การขยายงาน  การ
ประชาสมัพนัธ์  และควบคมุกํากบัดแูลให้การดําเนินงานของคณะทํางานทีVแตง่ตั fงบรรลตุามเป้าหมาย 

4. กําหนดโครงสร้างองค์กร  อํานาจการบริหารองค์กร  รวมถึงการแตง่ตั fง  การวา่จ้าง    การโยกย้าย  การถอดถอน
การกําหนดเงินค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  พิจารณาความดีความชอบ โบนสัพนกังาน สวสัดิการ และการเลิกจ้าง 
พนกังานในตําแหนง่ผู้บริหารในระดบัตา่งๆ ของบริษัท 

5. พิจารณาเรืVองการจดัสรรงบประมาณประจําปีตามทีVฝ่ายจดัการเสนอก่อนทีVจะนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนมุตัิ  ทั fงนี f ให้รวมถึงการพิจารณาและอนมุตัิการเปลีVยนแปลงและเพิVมเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ในระหว่างทีVไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพืVอทราบในทีV
ประชมุคราวตอ่ไป 

6. อนมุตัิการใช้จ่ายเงินลงทนุทีVสาํคญัๆ ทีVได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามทีVได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท  หรือตามทีVคณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนมุตัิในหลกัการไว้แล้ว 
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7. มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิการใช้จ่ายทางการเงินด้านสนิทรัพย์ฝ่ายทนุ ไมว่า่จะเป็นการซื fอทรัพย์สนิถาวร  เครืVองใช้
สาํนกังาน  การซอ่มแซมและบํารุงรักษา  การตดัจําหน่าย/ขายทรัพย์สินถาวร  การเช่า/เช่าซื fอทรัพย์สินเกินกว่า
งบประมาณ  ในวงเงินแตล่ะรายการไมเ่กินตามทีVคณะกรรมการบริษัทให้อํานาจไว้ 

8. นําเสนอแผนขยายธุรกิจ และการร่วมทนุกบับคุคลอืVน ให้กบัคณะกรรมการบริษัท 
9. มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิการกู้ยืมเงิน  การจดัหาวงเงินสินเชืVอใดๆ ทีVเกีVยวข้องกบัการทําธุรกิจปกติของบริษัท ใน

วงเงินสาํหรับแตล่ะรายการไมเ่กินตามทีVคณะกรรมการบริษัทให้อํานาจไว้ 
10. พิจารณาและอนมุตัิการจดัจ้างในลกัษณะของการจ้างทําของทีVเกีVยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติ  ในวงเงินไม่เกิน

ตามทีVคณะกรรมการบริษัทให้อํานาจไว้ 
11. พิจารณาและอนมุตัิการจดัซื fอวตัถดุิบในการผลติ ในวงเงินไมเ่กินตามทีVคณะกรรมการบริษัทให้อํานาจไว้ 
12. พิจารณาและอนมุตัิการปรับสภาพ ขาย ทําลาย ตดับญัชี ซึVงทรัพย์สินถาวรเสืVอมสภาพไม่สามารถใช้งานได้  ใน

วงเงินไมเ่กินตามทีVคณะกรรมการบริษัทให้อํานาจไว้ 
13. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพราคา และ/หรือ จํานวน และ/หรือ การทําลายซึVงสินค้าคงเหลือ  

วตัถดุิบคงเหลอืทีVเสืVอมสภาพ และ/หรือ ล้าสมยั  ในวงเงินไมเ่กินตามทีVคณะกรรมการบริษัทให้อํานาจไว้ 
14. เป็นคณะทีVปรึกษาฝ่ายจดัการในเรืVองเกีVยวกบันโยบายด้านการเงิน  การตลาด  การบริหารงานบคุคล  และด้าน

การปฏิบตัิการอืVนๆ 
15. พิจารณาผลกําไรและขาดทนุของบริษัท  การเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล  หรือ         เงินปันผลประจําปี  เพืVอ

เสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 
16. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจให้กรรมการบริหารคนหนึVงหรือหลายคนหรือบคุคลอืVนใดปฏิบตัิการอยา่งหนึVงอยา่ง

ใด  โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร  หรืออาจมอบอํานาจเพืVอให้บุคคลดงักล่าวมีอํานาจ
ตามทีVคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีVคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร  ซึVง
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก  เพิกถอน  เปลีVยนแปลง  หรือแก้ไขบุคคลทีVได้รับมอบอํานาจ  หรือการมอบ
อํานาจนั fนๆ  ได้ตามทีVเห็นสมควร 

17. ให้มีอํานาจดําเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัท เช่น การเปิดและปิดบญัชีธนาคาร/สถาบนัการเงิน  โดยให้มี
อํานาจกําหนดชืVอผู้มีอํานาจลงนามในการลงนามสัVงจ่ายบญัชีธนาคาร  รวมไปถึงกําหนดเงืVอนไขในการสัVงจ่าย
บญัชีของธนาคารตา่งๆ ทีVบริษัทได้มีบญัชีอยู ่

18. พิจารณาหาช่องทางทางธุรกิจ หรือบริษัทใหม ่เพืVอเพิVมช่องทางในการลงทนุ 
19. พิจารณาเพิVมหรือลดสดัสว่นการลงทนุในบริษัทร่วมและบริษัทยอ่ยเพืVอนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนมุตัิ 
20. ดําเนินการอืVนใด ตามทีVคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
ทั fงนี f อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนมุตัิรายการใดทีVอาจมีความขดัแย้ง หรือรายการใดทีVคณะ

กรรมการบริหารหรือบคุคลทีVอาจมีความขดัแย้งกับคณะกรรมการบริหารมีสว่นได้สว่นเสีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอืVนใด
ขดัแย้งกบับริษัทแมแ่ละ/หรือบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ยและ/หรือบริษัทร่วม ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
และ/หรือพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ซึVงการอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอต่อทีVประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือทีVประชุมผู้ ถือหุ้น 
เพืVอพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามทีVข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายเกีVยวข้องกําหนด ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการ
ทีVมีเงืVอนไขธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติทีVมีเงืVอนไขทัVวไป 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (internal control)  และระบบการตรวจสอบภายใน(internal  

audit)  ทีVเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั fงพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณบคุลากร และความ
เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั fง  โยกย้าย 
ความดี ความชอบ  และการเลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  หรือหน่วยงานอืVนใดทีVรับผิดชอบ
เกีVยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายทีVเกีVยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลือก  เสนอแต่งตั fงบุคคลซึVงมีความเป็นอิสระเพืVอทําหน้าทีVเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทั fงเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชี  โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครั fง 

5. พิจารณารายการทีVเกีVยวโยงกนัหรือรายการทีVอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และรายการได้มาและ
จําหน่ายไปซึVงทรัพย์สินกรณีทีVมีนัยสําคัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ทั fงนี f เพืVอให้มัVนใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัท 

6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัท ในกรณีทีVเกิดรายการทีVเกีVยวโยงกนัหรือรายการทีV   อาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ และรายการได้มาและจําหน่ายไปซึVงทรัพย์สิน กรณีทีVมีนัยสําคัญ ให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วน 

7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสีVยง (Risk Management) ทีVเหมาะสมและมีประสทิธิผล 
8. กําหนดบทบาทเกีVยวกับหลักจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ โดยดําเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดทํา

กระบวนการในการรับเรืVองร้องเรียน และกํากับดูแลกระบวนการในการรับเรืVองร้องเรียน  ซึVงครอบคลุม
กระบวนการในการรับแจ้งเบาะแสจากพนกังานเกีVยวกับรายการในงบการเงินทีVไม่เหมาะสมหรือประเด็น
อืVนๆ ด้วย 

9. สอบทานความถกูต้องและประสทิธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศทีVเกีVยวข้องกบัรายงานทางการเงินและการ
ควบคมุภายใน 

10. สง่เสริมให้มีการพฒันาระบบรายงานทางการเงินให้ทดัเทียมกบัมาตรฐานบญัชีสากล 
11. สอบทานและให้ความเห็นตอ่แผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ

หนว่ยงานอืVนใดทีVรับผิดชอบเกีVยวกบัการตรวจสอบภายใน 
12. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท  ซึVงรายงานดงักลา่ว

ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี f 
(ก) ความเห็นเกีVยวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน  เป็นทีVเชืVอถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกีVยวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท และระบบการบริหารความเสีVยง

รวมถึงการป้องกนัการเกิดโอกาสทจุริต 
(ค) ความเห็นเกีVยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์  หรือกฎหมายทีVเกีVยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
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(ง) ความเห็นเกีVยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเกีVยวกบัรายการทีVอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมทีVคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าทีVตามกฎบตัร  

(charter) 
(ซ) รายการอืVนทีVเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัVวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีVและความรับผิดชอบทีV

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
13. ให้มีอํานาจว่าจ้างทีVปรึกษา หรือบคุคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคําปรึกษาใน

กรณีจําเป็น 
14. ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละหนึVงครั fง 
15. ปฏิบัติการอืVนใดตามทีVคณะกรรมการของบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
16. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมิน

พร้อมทั fงปัญหาและอุปสรรคทีVเป็นเหตุให้การปฏิบตัิงานไม่บรรลวุตัถุประสงค์ในการจัดตั fงคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบทกุปี 

17. คณะกรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนืVอง และสมํVาเสมอในเรืVองทีV
เกีVยวข้องกบัการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏิบตัิหน้าทีVตามทีVได้รับมอบหมายดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 
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รายชืCอคณะกรรมการชุดต่างๆ ณวันทีC 31 ธันวาคม 2556 
 

รายชืCอ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. พนัตํารวจเอกโกวิท   ภิรมย์วงศ์ 
 
2. นายวฒุิชยั   ลนีะบรรจง 
 
 
 
3. นายศวิะรักษ์  พินิจารมณ์ 
4. นายสวุิทย์  วรรณะศิริสขุ 
5. นางวณีา  สขุสวสัดิr ณ อยธุยา 
6. นายมณฑล  เชตวุลัลภกลุ 
 
7. นายธีรชยั    ลนีะบรรจง 
8. นายพิพิธ  เชาว์วิศษฐ 
9. ดร.เชนินทร์   เชน 
10. นายทวีพณัณ์   จงวิลยัวรรณ 

ประธานและกรรมการ
อิสระ 

กรรมการและรอง 
ประธาน  และรักษาการ

กรรมการผู้จดัการ 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 

กรรมการและรอง
กรรมการผู้จดัการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

- 
 

ประธาน 
 
 
 
- 
- 
- 

กรรมการ 
 
- 
- 
- 

กรรมการ 

- 
 
- 
 
 
 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 

- 
 
- 
- 
- 
- 
 

 
 
กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม ณวันทีC 31 ธันวาคม 2556 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท   ประกอบด้วย นายวฒุิชยั ลีนะบรรจง   ลงลายมือชืVอร่วมกบั   นายมณฑล 
เชตวุลัลภกลุ และประทบัตราสาํคญัของบริษัท 
 
การประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการประชมุตามปกติไตรมาสละ 1 ครั fง โดยคณะกรรมการแตล่ะชดุได้กําหนด
ตารางการประชมุตามปกติไว้ลว่งหน้า 1 ปี และอาจนดัหมายเพิVมเติมเป็นการประชมุพิเศษตามความจําเป็น  ในปี 2556 มกีาร
ประชมุคณะกรรมการแตล่ะชดุ ดงันี f 

 
การประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด ปี 2556 

รวมจาํนวนครั"งทั "งสิ "น 
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 2 
คณะกรรมการบริษัท 7 
คณะกรรมการตรวจสอบ 12 
คณะกรรมการบริหาร 8 
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รายชืCอ 
 

ประชุม 
ผู้ถอืหุ้น 

ประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท 

ประชุม
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ประชุม
คณะกรรมการ

บริหาร 
 1. หมอ่มราชวงศ์จิราคม  กิตยิากร 1/  2/2 4/7 - - 
 2. พนัตํารวจเอกโกวิท  ภิรมย์วงศ์ 2/ 2/2 7/7 - - 
 3. นายวฒุชิยั  ลนีะบรรจง 2/2 7/7 - 8/8 
 4. นายศิวะรักษ์  พินิจารมณ์ 1/2 7/7 12/12 - 
 5. นายสวุิทย์  วรรณะศิริสขุ 2/2 5/7 8/12 - 
 6. นางวีณา  สขุสวสัดิr ณ อยธุยา 2/2 7/7 12/12 - 
 7. นายมณฑล  เชตวุลัลภกลุ 2/2 7/7 - 8/8 
 8. นายพิพิธ  เชาว์วิศิษฐ   1/2 6/7 - - 
 9. นายธีรชยั    ลนีะบรรจง 3/ 2/2 5/5 - - 
10. ดร.เชนินทร์     เชน 4/ 1/1 4/5 - - 
11. นายทวีพณัณ์   จงวิลยัวรรณ 4/   1/1 5/5 - 8/8 
12. นายสมชยั  ทองศิริกลุ 5/ 0/1 2/2 - - 
13. นายอกุฤษณ์  อภิรติมยั 5/ 0/1 2/2 - - 
หมายเหต ุ

1/  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท ตั fงแต่วนัทีV 28 ตลุาคม 2556 
2/  ได้รับการแต่งตั fงเป็นประธานกรรมการบริษัท ตั fงแต่ 8 พฤศจิกายน 2556 
3/  ได้รับการแต่งตั fงเป็นกรรมการบริษัท ตั fงแต่วนัทีV 27 มีนาคม 2556 
4/  ได้รับการแต่งตั fงเป็นกรรมการบริษัท ตั fงแต่วนัทีV 30 เมษายน 2556 
5/  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท  ตั fงแต่วนัทีV 30 เมษายน 2556 

 

ประวัตกิารกระทาํผิดกฏหมาย 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าทีVบริหารของบริษัทไมม่ีผู้ใดมีประวตัิเคยถกูไลอ่อก ปลดออก ให้ออก หรือต้องคดี เนืVองจาก

การกระทําทจุริต หรือเคยถกูฟ้องล้มละลาย หรือกระทําผิดเกีVยวกบัทรัพย์โดยทจุริต หรือกระทําผิดกฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือต้องโทษทางอาญา หรือมีข้อพิพาท หรือการถกูฟ้องร้องและอยู่ในระหว่างการตดัสินในช่วง 10 ปีทีV
ผา่นมา 
 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
 วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลทีCจะแต่งตั "งเป็นกรรมการ 

บริษัทยังมิได้จัดตั fงคณะกรรมการสรรหา ดังนั fนในการคัดเลือกบุคคลทีVจะได้รับการแต่งตั fงเป็นกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทีVเกีVยวข้องกบัธุรกิจ และต้องมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์
ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พร้อมทั fงเสนอรายชืVอผู้ ทีVจะแต่งตั fงเป็นกรรมการให้ทีVประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมตัิตามข้อบงัคบัของ
บริษัทในกรณีทีVมิใช่เป็นการออกตามวาระคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณา สรรหาบุคคลทีVเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการใน
ตําแหนง่วา่งลงได้ตามข้อบงัคบัของบริษัท 
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            วิธีการเลือกตั "งคณะกรรมการผ่านทีCประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อย 
 
      สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อย 

ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอรายชืVอบคุคลทีVเห็นวา่มีความเหมาะสมให้ทีVประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาได้  
วิธีการเลือกตั "ง 
ตามข้อบงัคบัของบริษัทให้ทีVประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั fงตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี f 
1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึVงมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึVงหุ้นตอ่เสยีงหนึVง 
2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใข้คะแนนเสยีงทีVมีอยูท่ั fงหมด ตามข้อ 1 เลอืกตั fงบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่

จะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3. บคุคลซึVงได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตั fงเป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรรมการทีVจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั fงในครั fงนั fน ในกรณีทีVบุคคลซึVงได้รับเลือกตั fงในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการทีVจะพงึมีหรือพงึเลอืกตั fงในครั fงนั fน ให้ประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี fขาด 
 
ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครั fง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการทีVจะแบ่งออกให้ตรง

เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีVสดุกบัสว่น 1 ใน 3 
กรรมการทีVจะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีทีVสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั fน หากกรรมการมิได้ตกลงกนัเอง

เป็นวิธีอืVนให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนทีVอยู่ในตําแหน่งนานทีVสดุนั fนเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 
กรรมการทีVออกตามวาระนั fนอาจถกูเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้ 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

 
บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ครั fงทีV 2/2556   เมืVอวันทีV 27 

มีนาคม 2556  และอนุมัติโดยทีVประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556  เมืVอวนัทีV 30 เมษายน 2556   โดยได้กําหนดวงเงิน
จํานวน 2,300,000 บาท และกําหนดการจ่ายคา่ตอบแทนเป็นรายครั fงเทา่กบัปี 2555  ดงันี f 

(1) ประธานกรรมการบริษัท 
ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 25,000 บาท ทั fงนี fกรณีทีVมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี fย
ประชมุ 

(2) คณะกรรมการบริษัท 
ค่าเบี fยประชุมครั fงละ 12,500 บาท (ทุกคราวทีVเข้าร่วมประชุม) ทั fงนี fสําหรับกรรมการบริษัทท่านใดทีVได้รับเงินเดือน
ประจํา จะได้รับคา่เบี fยประชมุในการเข้าร่วมประชมุครั fงละ 5,000 บาท แทน 

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ 
- คา่เบี fยประชมุประธานกรรมการตรวจสอบ ครั fงละ 20,000 บาท (ทกุคราวทีVเข้าร่วมประชมุ) 
- คา่เบี fยประชมุกรรมการตรวจสอบครั fงละ 12,500 บาท (ทกุคราวทีVเข้าร่วมประชมุ) 
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(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
- ค่าเบี fยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั fงละ 20,000 บาท (ทุกคราวทีVเข้าร่วม

ประชมุ) 
- คา่เบี fยประชมุกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ครั fงละ 12,500 บาท (ทกุคราวทีVเข้าร่วมประชมุ) 

 
             ทั fงนี fในปี 2556  บริษัท เอื fอวิทยา จํากดั (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริง  เป็นจํานวนเงิน
ทั fงสิ fน  1,487,500.- บาท โดยมีรายละเอียดดงันี f 
 

รายชืCอ ค่าตอบแทน (บาท) 

1. หม่อมราชวงศ์จริาคม  กติยิากร 
2. พันตาํรวจเอกโกวิท  ภริมย์วงศ์ 
3. นายวุฒชัิย  ลีนะบรรจง 
4. นายศิวะรักษ์  พนิิจารมณ์ 
5. นายสุวิทย์  วรรณะศิริสุข 
6. นางวีณา  สุขสวัสดิm ณ อยุธยา 
7. นายสมชัย   ทองศิริกุล 
8. นายอุกฤษณ์   อภริตมัิย  
9. นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล 
10. นายธีรชัย     ลีนะบรรจง 
11. นายพพิธิ      เชาว์วิศิษฐ 
12. ดร. เชนินทร์    เชน 
13. นายทวีพัณณ์    จงวิลัยวรรณ 

รวมทั "งสิ "น 

250,000.- 
125,000.- 
87,500.- 
327,500.- 
162,500.- 
237,500.-                                       
25,000.- 
25,000.- 
35,000.- 
62,500.- 
75,000.- 
50,000.- 
25,000.- 

1,487,500.- 
 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
             ในปี 2556  บริษัท ได้จา่ยคา่ตอบแทนแก่ผู้บริหาร จํานวน 6  คน ในรูป     เงินเดือน  คา่วชิาชีพ  เงินประกนัสงัคม  
เงินกองทนุสาํรองเลี fยงชีพ และคา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน    คิดเป็นมลูคา่รวมทั fงสิ fน  8,554,600.-  บาท 
 

รายการ ค่าตอบแทน (บาท) 

1. เงนิเดือน , ค่าวิชาชีพ และโบนัส 
 

2. ค่าตอบแทนอืCน เช่น กองทุนสํารองเลี "ยงชีพ 
,ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 
 
รวมทั "งสิ "น 

8,153,670.- 
 

 400,931.- 
 
 

8,554,601.- 
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โครงสร้างองค์กร 



29 
 

คณะกรรมการบริษทั 
1. พันตาํรวจเอกโกวิท   ภริมย์วงศ์      ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอสิระ และ กรรมการบริษัท 

Pol. Col. Kowit Piromwong                     Chairman of the Board &Independent Director & Director 
 

                             
                

2. นายวุฒชัิย     ลีนะบรรจง           รองประธานกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริหาร       

                                                             กรรมการบริษัท และ รักษาการกรรมการผู้จัดการ 

Mr. Wutichai     Leenabanchong               Vice Chairman & Executive Chairman & Director &    

                                                                        Managing Director (Act) 

  
                   

3. นายศิวะรักษ์  พนิิจารมณ์ กรรมการอสิระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท

Mr. Sivaraks     Phinicharomna     Independent Director & Chairman of Audit Committee & Director 
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4. นายสุวิทย์    วรรณะศิริสุข           กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัท 

Mr. Suwit      Wannasirisook     Independent Director& Audit Committee & Director 

 

 
 

 

5.   นางวีณา    สุขสวัสดิm ณ อยุธยา             กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัท

Mrs. Weena   Suksawasdi Na Ayuthaya     Independent Director & Audit Committee & Director 

 
 

 
 

6.   นายมณฑล      เชตุวัลลภกุล       รองกรรมการผู้จัดการ  กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท

Mr. Monthon    Chatuwallopkul          Deputy Managing Director& Executive Director & Director 
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7.   นายธีรชัย       ลีนะบรรจง    กรรมการบริษัท   

    Mr. Teerachai    Leenabanchong                           Director 

 

       
 
 

8.   นายพพิธิ        เชาว์วิศิษฐ   กรรมการบริษัท 

Mr. Pipit        Jaovisidha        Director 
 

 
 

9.   ดร.เชนินทร์   เชน                                  กรรมการบริษัท  

Dr. Chenin     Chain                    Director 
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10.  นายทวีพัณณ์    จงวลัิยวรรณ                                กรรมการบริษัท  

Mr. Taweephun   Chongvilaiwan                   Director  
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ข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการบริษัท 
บริษัท เอื "อวิทยา จาํกัด (มหาชน) 

รายชืCอกรรมการบริษัท ตาํแหน่ง ปีทีCได้รับการแต่งตั "ง 
1.   พ.ต.อ.โกวทิ ภริมย์วงศ์ ประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระ 

2556 

2.   นายวุฒชิัย ลีนะบรรจง รองประธานกรรมการ 
รักษาการกรรมการผู้จัดการ 
ประธานกรรมการบริหาร 

2556 

3.    นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ กรรมการบริษัท 2551 
4.    นายศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ กรรมการอิสระ 2552 
5.    นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข กรรมการอิสระ 2552 
6.    นางวีณา สุขสวัสดิm ณ 

อยุธยา 
กรรมการอิสระ 2552 

7.    นายมณฑล เชตุวัลลภกุล กรรมการบริษัท                 
รองกรรมการผู้จัดการ  

กรรมการบริหาร 
เลขานุการบริษัท 

2556 

8.   นายธีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการบริษัท 2556 
9.   ดร.เชนินทร์ เชน กรรมการบริษัท 2556 
10. นายทวพีัณณ์ จงวิลัยวรรณ กรรมการบริษัท 2556 

 
 

ประวัตกิรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
 
1.  พันตาํรวจเอกโกวิท   ภริมย์วงศ์ 

• กรรมการบริษัท 

• ประธานกรรมการบริษัท  

• กรรมการอิสระ 
อายุ                      :  67  ปี    
จาํนวนหุ้น                  :   -  หุ้น 
สัดส่วนการถอืหุ้น     :   -  %  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    :  ไมม่ี  

คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุด       
• ปริญญาโท  คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี คณะนิตศิาสตร์  เกียรตินิยม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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การอบรมบทบาทหน้าทีCการเป็นกรรมการ   

• Directors Accreditation Program  (DAP)  รุ่น 79/2009 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประสบการณ์ทาํงาน   

• ผู้ กํากบั 4 กองบงัคบัการสอบสวน กองบญัชาการตํารวจปราบปรามยาเสพตดิ 

• ผู้ อํานวยการกองนโยบาย สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

• รองเลขาธิการ สาํนกังานป้องกนัและปรามปรามการฟอกเงิน 
 
2.  นายวุฒชัิย    ลีนะบรรจง 

• กรรมการบริษัท 

• รองประธานกรรมการบริษัท 

• ประธานกรรมการบริหาร 
อายุ                     :  49  ปี    
จาํนวนหุ้น                  :   -  หุ้น 
สัดส่วนการถอืหุ้น     :   -  %  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร              :  ไมม่ี  

คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุด       
• ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครืVองกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
การอบรมบทบาทหน้าทีCการเป็นกรรมการ   

• Directors Accreditation Program  (DAP)  รุ่น 78/2009 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Financial Statements for Directors (FSD)  รุ่น 4/2009  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ตาํแหน่งทีCสาํคัญในปัจจุบนั 

• ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าทีVบริหาร  
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริVง เน็ตเวิร์ค จํากดั (มหาชน) 

• ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการ บริษัท ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 

• ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการ บริษัท เอ็นเนซอล จํากดั 

•  ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการ บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริVง จํากดั  

• กรรมการ บริษัท เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์เปอเรชัVน จํากดั 

• กรรมการ บริษัท อิมพีเรียลแลนด์  จํากดั 

• กรรมการ บริษัท ดบัเบิลยเูจซี เอ็นเตอร์ไพรซ์  จํากดั 

• กรรมการ บริษัท  พีพีเอส เอนเนอยีV  แอนด์ มารีน  จํากดั 
ประสบการณ์ทาํงาน   

• Project Manager Diethelm  (Engineering) & Co., Ltd. 

• Assistant Section Chief  Sharp Appliances (THL) Limited 
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3.  นายศิวะรักษ์  พนิิจารมณ์ 
• กรรมการบริษัท 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ                            :   63 ปี    
จาํนวนหุ้น                  :   -  หุ้น 
สัดส่วนการถอืหุ้น     :   -  %  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร              :  ไมม่ี  

คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุด       
• Master of Arts in Public Administration, Minnesota State University, U.S.A. 
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
• ประกาศนียบตัรทางบญัชี UCLA, California, U.S.A. 
• ประกาศนียบตัรด้านภาษี H&R BLOCK TAX SCHOOL, California, U.S.A. 
• ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตมลรัฐ California, U.S.A 
• ผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาตจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (The IIA) 
• ผู้ตรวจสอบด้านการทจุริตรับอนญุาตจากสมาคมตรวจสอบด้านการทจุริตสากล (The ACFE) 

การอบรมบทบาทหน้าทีCการเป็นกรรมการ   

• Directors Accreditation  Program  (DAP)  รุ่น 14/2004 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Directors Certification  Program  (DCP)  รุ่น 44/2004 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Audit Committee  Program  (ACP)  รุ่น 16/2007 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Role of the Chairman Program  (RCP)  รุ่น 24/2009 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ตาํแหน่งทีCสาํคัญในปัจจุบนั 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชัVน จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการตรวจสอบ บริษัท Ini3 Digital  จํากดั  (มหาชน) 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการสว่นงานตรวจสอบภายใน  บริษัท  ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
• ทีVปรึกษากิตตมิศกัดิrประจําคณะกรรมาธิการพลงังาน  วฒุิสภา 
• อาจารย์พิเศษหลกัสตูรตรวจสอบภายในมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
• อาจารย์พิเศษหลกัสตูร Forensic Accounting บญัชีมหาบญัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• อาจารย์พิเศษหลกัสตูรตรวจสอบภายในบณัฑติ จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ทาํงาน 

• กรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
• กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปริญสริิ จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการคณะกรรมการกํากบัดแูล สมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
• กรรมการคณะกรรมการบญัชีบริหาร สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
• รองหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท  Digital Phone จํากดั 
• ผู้ อํานวยการสาํนกัตรวจสอบภายใน บริษัท ชิน แซทเทิลไลท์ จํากดั (มหาชน) 
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• ผู้จดัการสาํนกับญัชีและการเงิน บริษัท ชินวตัร อินเตอร์เนชัVนแนล จํากดั (มหาชน) 
• ผู้ อํานวยการสาํนกัตรวจสอบภายในและพฒันาระบบ บริษัท STA กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
• Financial Controller เขต Los Angeles บริษัท Borg-Werner จํากดั (มหาชน), USA 

 

4.  นายสุวิทย์  วรรณะศิริสุข 
• กรรมการบริษัท 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 
อายุ                     :  46  ปี    
จาํนวนหุ้น                  :   -  หุ้น 
สัดส่วนการถอืหุ้น     :   -  %  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    :  ไมม่ี  

คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุด       
• ปริญญาโท  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าทีCการเป็นกรรมการ   

• Directors Accreditation  Program  (DAP)  รุ่น 61/2007 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP) รุ่น 152/2011 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ตาํแหน่งทีCสาํคัญในปัจจุบนั 

• ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
ประสบการณ์ทาํงาน 

• ผู้จดัการอาวโุส บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั 
• รองประธานเจ้าหน้าทีVบริหาร สายการเงิน บริษัท ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ โฮลดิ fงส์ จํากดั (มหาชน) 
• ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี บริษัท ยานภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 

• ผู้จดัการอาวโุส บริษัท ทีVปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส จํากดั 
 

5.  นางวีณา  สุขสวัสดิm ณ อยุธยา 
• กรรมการบริษัท 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 
อายุ                     :  44  ปี    
จาํนวนหุ้น                  :   -  หุ้น 
สัดส่วนการถอืหุ้น     :   -  %  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    :  ไมม่ี  

คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุด       
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) University of Missouri-Kansas City, (UMKC), Missouri, USA 
• ปริญญาโท ด้านธุรกิจ (บริหารธุรกิจ)  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
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• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมบทบาทหน้าทีCการเป็นกรรมการ   

• Directors Accreditation  Program  (DAP)  รุ่น 82/2010 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director s Certification Program (DCP) รุ่น 154/2011 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ตาํแหน่งทีCสาํคัญในปัจจุบนั 

• ผู้ช่วยกรรมการอํานวยการ-หวัหน้าสายงานบญัชีการเงินและธุรการ – บริษัทหลกัทรัพย์ โอเอสเค  
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์ทาํงาน 

• First Vice President  ด้านการเงิน ฝ่ายบญัชีการเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
• ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีการเงินและสารสนเทศ บริษัทหลกัทรัพย์ ซไีอเอ็มบี (ประเทศไทย)  จํากดั 
• นกัวิเคราะห์ในสว่นการลงทนุ สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ

• รองผู้ อํานวยการฝ่าย บริหารการเงิน บริษัทหลกัทรัพย์ เจ.เอฟ. ธนาคม จํากดั 
 

6.  นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล 
• กรรมการบริษัท 

• กรรมการบริหาร 

• รองกรรมการผู้จดัการ 

• เลขานกุารบริษัท 
อายุ                     :  45  ปี    
จาํนวนหุ้น                  :   -  หุ้น 
สัดส่วนการถอืหุ้น     :   -  %  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    :  ไมม่ี  

คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุด       
• ปริญญาโท  สาขาบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

การอบรมบทบาทหน้าทีCการเป็นกรรมการ   

• Directors Accreditation Program  (DAP)  รุ่น 82/2010  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ตาํแหน่งทีCสาํคัญในปัจจุบนั 

• กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร  บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริVง เน็ตเวิร์ค จํากดั (มหาชน) 

• กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร บริษัท ระยองไวร์ อินดสัตรีส์  จํากดั (มหาชน) 

• กรรมการ บริษัท เอ็นเนซอล จํากดั 

• กรรมการ บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริVง จํากดั 

• กรรมการ บริษัท เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์เปอเรชัVน จํากดั 

• กรรมการ บริษัท อิมพีเรียลแลนด์  จํากดั 

• กรรมการ บริษัท ดบัเบิลยเูจซี เอ็นเตอร์ไพรซ์  จํากดั 
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• กรรมการ บริษัท  พีพีเอส เอนเนอยีV  แอนด์ มารีน  จํากดั 

• อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ 
ประสบการณ์ทาํงาน   

• ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี การเงิน และบริหารทัVวไป บริษัท กระดาษศรีสยาม จํากดั (มหาชน) 

• ผู้จดัการสายงานตรวจสอบในบริษัท จํารัส ซีพีเอ จํากดั 
 

7.  นายพพิธิ    เชาว์วิศิษฐ 
• กรรมการบริษัท 

อายุ                     :  40  ปี    
จาํนวนหุ้น                  :   -  หุ้น 
สัดส่วนการถอืหุ้น     :   -  %  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    :  ไมม่ี  

คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุด       
• Master of Business Administration  American  Intercontinental   University, Georgia USA 
• Bachelor of  Science David Lipscomb University, Tennessee USA 

การอบรมบทบาทหน้าทีCการเป็นกรรมการ   

• Directors Accreditation  Program  (DAP)  รุ่น 79/2009 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ตาํแหน่งทีCสาํคัญในปัจจุบนั 

• กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร  บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริVง เน็ตเวิร์ค จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร บริษัท ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 
• บรรณาธิการ  AP Research  Publishing Co., Ltd. 
• กรรมการผู้จดัการ  Agriculture  Prospect  Co., Ltd.  

ประสบการณ์ทาํงาน   

• กรรมการผู้จดัการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท แคปปิทอล  เอ็นจิเนียริVง เน็ตเวิร์ค จํากดั (มหาชน) 

• ฝ่ายการตลาด บริษัทหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จํากดั (มหาชน) 
 

8.  นายธีรชัย  ลีนะบรรจง 
• กรรมการบริษัท 

อายุ                     :  42  ปี    
จาํนวนหุ้น                  :   -  หุ้น 
สัดส่วนการถอืหุ้น     :   -  %  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร              :  ลกูพีVลกูน้องกบันายวฒุิชยั  ลนีะบรรจง 

คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุด       
• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาอสัสมัชญั 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
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การอบรมบทบาทหน้าทีCการเป็นกรรมการ   

• Directors Accreditation Program  (DAP)  รุ่น 104/2013 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ตาํแหน่งทีCสาํคัญในปัจจุบนั 

• กรรมการ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริVง  เน็ตเวิร์ค จํากดั (มหาชน) 

• ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด (Marketing Director)  บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จํากดั 
ประสบการณ์ทาํงาน   

• กรรมการ บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จํากดั 

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 
 

9.  ดร.เชนินทร์  เชน 
• กรรมการบริษัท 

อายุ                     :  54  ปี    
จาํนวนหุ้น                  :   -  หุ้น 
สัดส่วนการถอืหุ้น     :   -  %  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    :  ไมม่ี  

คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุด       
• ปริญญาเอก สาขาการเงิน  United States International University, USA 
• ปริญญาโท สาขาการจดัการ Georgia State University, USA 
• ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ Feng Chia University, Taiwan  

การอบรมบทบาทหน้าทีCการเป็นกรรมการ 
• Directors Accreditation Program  (DAP)  รุ่น 29/2004  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Directors Certification Program  (DCP)  รุ่น 58/2005  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ตาํแหน่งทีCสาํคัญในปัจจุบนั 

• กรรมการ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริVง เน็ตเวิร์ค จํากดั (มหาชน) 

• กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ บริษัท ระยองไวร์ อินดสัตรีส์  จํากดั (มหาชน) 

• กรรมการบริหาร บริษัท กระดาษศรีสยาม จํากดั (มหาชน)                                                                                                                       

• อาจารย์พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประสบการณ์ทาํงาน   

• ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จํากดั (มหาชน) 
 
 

10.  นายทวีพัณณ์  จงวิลัยวรรณ 
• กรรมการบริษัท 

• กรรมการบริหาร 

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
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อายุ                     :  56  ปี    
จาํนวนหุ้น                  :   -  หุ้น 
สัดส่วนการถอืหุ้น     :   -  %  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    :  ไมม่ี  

คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุด       
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครืVองกล จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าทีCการเป็นกรรมการ   

• Directors Accreditation Program  (DAP)  รุ่น 104/2013 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ตาํแหน่งทีCสาํคัญในปัจจุบนั 

• กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท เอื fอวิทยา จํากดั (มหาชน) 
ประสบการณ์ทาํงาน 

• ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบริหารทัVวไป บริษัท เอจีซีอิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

• รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบริหาร บริษัท สยามอาซาฮีเทคโนกลาส จํากดั 

• รองผู้จดัการแผนก การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
    
 

รายละเอียด กรรมการ ของบริษัทย่อย 
 

บริษัทย่อย              :       บริษัท  อิมพีเรียลแลนด์  จาํกัด 
สัดส่วนการถือหุ้น     :    บริษัท ถือหุ้น  99.99 %  ในบริษัท  อิมพีเรียลแลนด์  จาํกัด 
 

รายชืCอ ตาํแหน่งในบริษัทใหญ่ ตาํแหน่งในบริษัทย่อย 
สัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัทย่อย 
1 .นายวุฒชัิย     ลีนะ
บรรจง 

- กรรมการบริษัท 
- รองประธานกรรมการ
บริษัท 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- รักษาการกรรมการผู้จัดการ  

- กรรมการผู้มีอาํนาจลง
นาม    

1  หุ้น 

2. นายมณฑล     เชตุ
วัลลภกุล 

- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- รองกรรมการผู้จัดการ 
- เลขานุการบริษัท 

- กรรมการผู้มีอาํนาจลง
นาม 

1   หุ้น 
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

บริษัทดําเนินธุรกิจด้านผลิตและจําหน่ายโครงเหล็กชุบสงักะสีสําหรับเสาสายสง่ไฟฟ้าแรงสงู เสาโทรคมนาคม  และ
โครงเหลก็สถานีไฟฟ้ายอ่ย   และมีการให้บริการชบุสงักะสใีห้แก่ลกูค้าทัVวไป  และจําหน่ายสินค้าอปุกรณ์สง่กําลงั    ผลิตภณัฑ์
ของบริษัทเป็นประเภททีVผลติและจําหนา่ยตามความต้องการของลกูค้า  ผลติภณัฑ์ของบริษัทมีดงันี f 

 
  1.  โครงเหล็กเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง   (Transmission Line Tower –TL) เป็นเสาโครงเหลก็ชบุสงักะสซีึVงผลติตาม
ความต้องการของลกูค้าทีVรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสงูให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การ
ไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค โดยเสาโครงเหลก็ชบุสงักะสจีะใช้ในการจดัสง่กระแสไฟฟ้าผ่านสายสง่ไฟฟ้าแรงสงู
ทีVมีขนาดแรงดนัตั fงแต่ 115 – 500 กิโลโวลต์ จากโรงผลิตไฟฟ้าไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยเพืVอปรับลดแรงดันไฟฟ้าก่อนทีVจะส่ง
กระแสไฟฟ้าตอ่ไปถึงสถานทีVผู้ใช้งานในเขตชมุชนผา่นเสาไฟฟ้าคอนกรีตตอ่ไป 
 
  2.  โครงเหล็กเสาโทรคมนาคม  (Telecommunication Tower - TC) เป็นเสาโครงเหล็กชุบสงักะสีซึVงผลิตตาม
ความต้องการของลกูค้าเพืVอใช้รองรับการติดตั fงอปุกรณ์สืVอสารในระบบโทรคมนาคม โดยปกติเสาโครงเหลก็โทรคมนาคมมกัจะ
มีความสงูตั fงแต ่20 เมตร ถึง 100 เมตร  
 
 3.  เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation Steel Supporting - ST) เป็นเสาโครงเหลก็ชบุสงักะสทีีVรองรับ
อปุกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้ายอ่ย เช่น Disconnecting Switches, Lighting Arrestors, Capacitors และอืVนๆ โดยสถานีไฟฟ้า
ยอ่ยจะทําหน้าทีVรับกระแสไฟฟ้าและแปลงแรงดนัไฟฟ้าตั fงแต ่ 69 กิโลโวลต์ 115 กิโลโวลต์ 230 กิโลโวลต์ และ 500 กิโลโวลต์ 
เพืVอสง่ตอ่เป็นทอดๆ ผา่นสายสง่ไฟฟ้าแรงสงูและระบบจําหนา่ยไฟฟ้าก่อนทีVจะจําหนา่ยไฟฟ้าไปยงัผู้บริโภคเป็นเสาโครงเหลก็ทีV
รองรับอปุกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้ายอ่ย เพืVอรองรับอปุกรณ์ไฟฟ้า เช่น Disconnecting switches, Lighting arrestors, 
Capacitors ฯลฯ และเป็นเสาขนาดเลก็ไมส่งูมากนกั   
 
 4.  โครงสร้างเหล็กทัCวไป (Building and Frame – BF, General Fabrication - GF) เป็นโครงเหล็กทีVใช้ในกิจการ
ต่างๆ ทั fงทีVมีการชุบสงักะสีและไม่ชุบสงักะสี เช่น โครงหลงัคา ทางเดิน รั fว โครงสร้างอาคารและโรงงาน เป็นต้น เป็นงานโครง
เหล็กทีVใช้ในกิจการก่อสร้างทัVวไปต่างๆ เช่น หลงัคาโครงเหล็ก  โครงสร้างโครงเหล็กของอาคารและโรงงาน  โครงเหล็กป้าย
โฆษณา ทางเดิน รั fว นัVงร้าน ฯลฯ  
  
  5.  การบริการชุบสังกะสี    เป็นบริการให้กบัลกูค้าทัVวไปทีVต้องการนําผลิตภณัฑ์โครงเหล็กของตนเอง เช่น ตะแกรง 
ท่อเหล็ก รางรับสายไฟ เป็นต้น มาชุบสงักะสีกบับริษัท เพืVอให้ผลิตภณัฑ์เหล็กคงทนต่อการเกิดสนิม ทั fงนี fบริษัทสามารถชุบ
เคลือบสงักะสีแบบจุ่มร้อนตามมาตรฐานทีVสําคญั ได้แก่ มาตรฐาน ISO 1461 มาตรฐานอเมริกนั ASTM A123, ASTM A153 
มาตรฐานองักฤษ BS 729 มาตรฐานญีVปุ่ น JIS H 8641 และ JIS H 9124 มาตรฐานออสเตรเลยี AS 1214: AS/NZS 4680 และ
มาตรฐานเยอรมนั DIN 50976 เป็นต้น 
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  6.  การจัดจาํหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม  เป็นธุรกิจเริVมแรกของบริษัท โดยมีสินค้าหลกัทีVจําหน่ายได้แก่ อปุกรณ์สง่
กําลงัประเภทโซ่ เฟือง มอเตอร์ และเกียร์ต่างๆ เป็นต้น ทั fงนี f บริษัทได้นําเข้าสินค้าอุตสาหกรรมจากผู้ ผลิตหลายยีVห้อจาก
ตา่งประเทศ สว่นใหญ่จะนําเข้าผลิตภณัฑ์ยีVห้อ Renold จากประเทศองักฤษ ซึVงเป็นสินค้าทีVผลิตโดยผู้ผลิตชั fนนําของโลก และ
ยีVห้อ Arnold จากประเทศเยอรมนั  

 

 กลยุทธ์การแข่งขัน 
 

จากประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจมากว่า 40 ปี บริษัทได้กําหนดกลยทุธ์การแข่งขนัเพื%อรักษาความสามารถในการ
แขง่ขนั และความเป็นผู้ นําในอตุสาหกรรม ซึ%งเป็นปัจจยัในการประสบความสาํเร็จของบริษัท ดงัตอ่ไปนี 0 

 

1)  กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ  
 
1.1  ผลิตสินค้าที มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน  
 

ในช่วงระยะเวลากว่า 40 ปีในการดําเนินธุรกิจทีVผ่านมา บริษัทมุ่งมั%นที%จะเป็นผู้ นําในคณุภาพผลิตภณัฑ์ และรักษา
คุณภาพการให้บริการก่อนและหลงัการขายโดยให้ความสําคญักับการอบรมและพฒันาบุคลากรของบริษัทให้ตระหนักถึง
ความสาํคญัของความพงึพอใจของลกูค้าเป็นสาํคญั ทําให้บริษัทมีทีมงานทีVมีความเชีVยวชาญ และมีประสทิธิภาพในการดําเนิน
ธุรกิจมาโดยตลอด อีกทั fงบริษัทมีความสมัพนัธ์ทีVดี และใกล้ชิดกบัลกูค้าเป็นอยา่งมาก จนทําให้บริษัทได้รับงานอยา่งตอ่เนืVองมา
โดยตลอด บริษัทจึงมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที%มีคณุภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที%เป็นที%ยอมรับกนัโดยทั%วไป โดยการออกแบบ
ผลติภณัฑ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทีVทนัสมยั การคดัเลือกวตัถดุิบที%มีคณุภาพจากผู้ผลิตที%น่าเชื%อถือ ผ่านกระบวนการผลิตด้วย
เครื%องจักรที%มีเทคโนโลยีทันสมัย และมีการตรวจสอบรวมทั 0งควบคุมคุณภาพทุกขั 0นตอนตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและ
มาตรฐาน ISO9001:2008 ซึ%งเป็นการสร้างความเชื%อมั%นให้กบัลกูค้าในการสั%งซื 0อสนิค้าของบริษัท  
 
1.2 การส่งมอบสนิค้าที ตรงต่อเวลาและเชื อถอืได้  
 

บริษัทเป็นผู้ผลติและจําหนา่ยเสาโครงเหลก็ชบุสงักะสตีา่งๆ โดยทีมงานวิศวกรของบริษัทจะศึกษาความต้องการและ
เสนอโครงสร้างเหลก็ที%เหมาะสมให้แก่ลกูค้าแตล่ะราย ตลอดจนการให้บริการคําปรึกษา ออกแบบ คดัเลือก จดัหา และทดสอบ
สนิค้าให้กบัลกูค้าทั 0งที%เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชน งานสว่นใหญ่จะมีลกัษณะเป็นงานโครงการซึ%งทําเป็นสญัญาซื 0อ
ขายโดยมีโครงการขนาดเล็กตั 0งแต่สิบล้านบาทจนถึงโครงการขนาดใหญ่ที%มีมูลค่าร้อยล้านบาทขึ 0นไป โดยมีระยะเวลาการ
ดําเนินโครงการตั 0งแต ่6 เดือน ถึง 2 ปี ทั 0งนี 0 การสง่มอบผลิตภณัฑ์ให้ตรงตามกําหนดเวลาเป็นสิ%งที%สําคญัในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท เนื%องจากลกูค้าของบริษัทจะมีกําหนดระยะเวลาที%ต้องสง่มอบงานอย่างชดัเจน ซึ%งตลอดระยะเวลาที%ผ่านมา บริษัท
สามารถสง่มอบผลติภณัฑ์ได้ตรงตามกําหนดเวลา โดยเป็นผลมาจากนโยบายการสํารองสินค้า และกระบวนการผลิตที%รวดเร็ว
ของบริษัท  
 

 

             2)     กลยุทธ์ด้านราคา  
 

บริษัทมีนโยบายกําหนดราคาที%สามารถแข่งขนัได้ในธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการบริหารต้นทนุที%มีประสิทธิภาพ เพื%อลดอตัรา
การสูญเสียจากการผลิตให้น้อยที%สดุ ทําให้บริษัทสามารถกําหนดราคาขายที%สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ ปัจจุบัน บริษัทมี
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นโยบายการกําหนดราคาผลติภณัฑ์โดยบวกเพิ%มกําไรสว่นตา่งจากต้นทนุ ซึ%งมีปัจจยัที%นํามาพิจารณากําหนดราคาประกอบด้วย 
ราคาวตัถุดิบ อุปกรณ์ ส่วนประกอบต่างๆ ที%ใช้ในการผลิต ความยากง่ายของผลิตภณัฑ์ ช่วงเวลาที%เสนอราคา จํานวนและ
ปริมาณงาน  กําลงัการผลติ พร้อมทั 0งพิจารณาประวตัิลกูค้าแตล่ะรายที%เคยมีธุรกรรมร่วมกนั  
 

        3)   กลยุทธ์ด้านการจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย  
 

บริษัทสามารถแบ่งช่องทางการจัดจําหน่ายให้แต่ละกลุ่มและแต่ละชนิดงานได้จํานวน 2 ช่องทาง เพื%อให้สามารถ
เข้าถึงความต้องการของลกูค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ซึ%งได้แก่  

 
1) การรับงานโดยการเป็นผู้ รับเหมาย่อย จากผู้ รับเหมาหลกัที%ชนะการประมลูงาน โดยสว่นใหญ่เป็นงานเสาโครงเหล็ก

สายสง่ไฟฟ้าแรงสงูและเสาโครงเหลก็โทรคมนาคม ซึ%งที%ผา่นมา บริษัทได้รับงานเสาโครงเหลก็สายสง่ไฟฟ้าแรงสงูที%มีมลูค่างาน
สงูจากบริษัท J-POWER SYSTEMS CORPORATION บริษัท ไทยซูมิเดนเอ็นยิเนียริ%งแอนด์คอนสตรัคชั%น จํากดั และ บมจ. 
ล็อกซเลย์ และรับงานเสาโครงเหล็กโทรคมนาคมจากบริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด (รับทํางานให้กับ บมจ. โทเทิ%ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั%น)  บริษัท ไวร์เออ  แอนด์  ไวร์เลส จํากัด  (รับทํางานให้กับ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั%น)  และบริษัท  อิตาเลียนไทย     
ดีเวล๊อปเมนต์  จํากดั (มหาชน)  (รับทํางานให้กบั บมจ. ทีโอที) 

2) การเข้าร่วมประมลูโครงการโดยตรงเพื%อเป็นผู้ รับจ้างเหมาหลกัของโครงการโดยสว่นใหญ่เป็นงานเสาโครงเหลก็สถานี
ไฟฟ้าย่อย ซึ%งบางครั 0งกฟผ. กฟภ. และกฟน. บางครั 0งจะเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้าสามารถเข้าไปประมลูงานได้โดยตรง ทั 0งนี 0 
ปัจจบุนับริษัทมีนโยบายมุง่เน้นที%จะเข้าประมลูงานด้วยบริษัทเองเพื%อความคลอ่งในการดําเนินงานและการประสานงาน อีกทั 0ง
ยงัเป็นการเพิ%มประวตัิในการประมลูงานของบริษัท 
 

       4)      กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย  
 

บริษัทเน้นกลยทุธ์การสง่เสริมการขายสาํหรับการเปิดการขายให้กบัลกูค้ารายใหมห่รือสนิค้าที%ผลิตและออกแบบใหม่ใน
ลกัษณะทําหน้าที%เป็นผู้ ให้คําปรึกษา ให้ความรู้และความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์เพื%อการใช้งานที%ถูกต้องเหมาะสม โดยมี
พนกังานขายที%มีประสบการณ์และมีวิศวกรคอยให้คําแนะนําทางเทคนิคเพื%อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของลกูค้า สาํหรับกลยทุธ์การ
ส่งเสริมการขายภายหลังจากเมื%อส่งมอบงานเสร็จแล้ว บริษัทได้มีการติดตามความพึงพอใจในสินค้าเพื%อสอบถามถึง
ความสาํเร็จของงานและงานโครงการอื%นๆ ในอนาคต 
 

ลักษณะลูกค้า 
 

บริษัทได้ผลติและจําหนา่ยงานเสาโครงเหลก็สายสง่ไฟฟ้าแรงสงูทีVใช้ในธุรกิจของกฟผ. กฟภ. และกฟน. ซึVงสว่นใหญ่
บริษัทจะเป็นผู้ รับเหมาช่วงโดยการรับงานตอ่จากผู้ รับเหมาหลกัทีVได้รับสญัญากบัหนว่ยงานราชการโดยตรง เนืVองจากโครงการ
ก่อสร้างระบบสง่ไฟฟ้าขนาดใหญ่และครบวงจรตา่งๆ (Turnkey Project) จะมีผู้ รับเหมาหลกัทีVได้รับงานประมลูมาจากเจ้าของ
โครงการ ขณะทีVงานโครงสร้างเหลก็ทีVเกีVยวกบัสายสง่ไฟฟ้าแรงสงูมกัเป็นเพียงงานสว่นหนึVงของโครงการก่อสร้างดงักลา่ว ดงันั fน 
ผู้ รับเหมาหลักจึงเปิดให้มีการทําการประมูลหรือว่าจ้างรับเหมาช่วงในงานทีVจะต้องอาศัยผู้ประกอบการทีVมีความรู้และ
ความสามารถโดยเฉพาะ ซึVงเป็นโอกาสให้บริษัทสามารถเข้าไปประมลูงานหรือรับงานต่อจากผู้ รับเหมาหลกัทีVเป็นบริษัทขนาด
ใหญ่ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจําหน่ายสินค้าจากการประมูลโดยตรงกบัหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น กฟผ. 
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กฟภ. และบริษัททีVให้บริการโทรศพัท์เคลืVอนทีV ซึVงสินค้าสว่นใหญ่จะเป็น เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม  งานเสาโครงเหล็กสถานี
ไฟฟ้ายอ่ย และบริการงานชบุสงักะส ีเป็นต้น  

ทั fงนี f สว่นใหญ่ผู้ รับเหมาหลกัจะชําระคา่สนิค้าลว่งหน้าประมาณร้อยละ 10 -15 ของมลูค่างานทีVว่าจ้าง เพืVอให้บริษัท
ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินการผลติสนิค้า และภายหลงัจากทีVบริษัทได้สง่มอบสนิค้าให้ผู้ รับเหมาหลกัแล้ว บริษัทจะมี
การออกหนงัสอืรับรองคณุภาพสนิค้า (Guarantee Letter for Performance) เพืVอแทนเอกสารคํ fาประกนัตา่งๆทีVออกโดยธนาคารของ
บริษัท (Bank Guarantee) ให้กบัลกูค้า หากบริษัทจะรับงานกบัหน่วยงานภาครัฐ บริษัทจะต้องยืVนหนงัสือคํ fาประกันการเสนอ
ราคาโครงการ (Bid Bond) ประมาณร้อยละ 5 ของราคากลาง ณ วนัยืVนซองประกวดราคา อีกทั fงบริษัทยงัต้องยืVนหนงัสือคํ fา
ประกันสญัญา (Performance Bond) เพิVมขึ fนเป็นประมาณร้อยละ 10 ของมูลค่าโครงการทีVเสนอ ณ วนัทีVได้รับคดัเลือกให้
ดําเนินโครงการ  
 
 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

 
บริษัทมีช่องทางการจดัจําหนา่ยหลกัแบง่ออกตามลกัษณะผลติภณัฑ์และบริการ ดงันี 0 

 
1. งานเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี 

บริษัทได้ผลติและจําหนา่ยงานเสาโครงสร้างเหลก็ชบุสงักะสซีึVงสว่นใหญ่มาจากการขายเสาโครงเหลก็สายสไ่ฟฟ้าแรง
สงู ทั fงนี f ทีVผา่นมา กฟผ. กฟภ. และกฟน. จะเปิดให้มกีารประมลูและจดัจ้างงานโครงการระบบสง่ไฟฟ้าขนาดใหญ่แบบครบ
วงจร (Turnkey Project) ซึVงได้รวมงานผลติเสาโครงเหลก็ชบุสงักะสขีองบริษัทด้วย แตง่านโครงการดงักลา่วจําเป็นต้องมี
ผู้ รับเหมาหลกัทําหน้าทีVดแูลโครงการทั fงหมด จึงเป็นเหตใุห้บริษัทได้รับเหมาชว่งงานทีVบริษัทมคีวามเชีVยวชาญเฉพาะงานเสา
โครงเหลก็ชบุสงักะสตีอ่จากผู้ รับเหมาหลกั อยา่งไรก็ตาม ปัจจบุนั บริษัทมีนโยบายมุง่เน้นทีVจะจําหนา่ยงานโครงเหลก็ทัVวไปเพืVอ
เป็นการกระจายแหลง่ของรายได้ให้มีความหลากหลายเพิVมขึ fน  
 

2. สินค้าอุตสาหกรรม 
 

 บริษัทนําเข้าสนิค้าอตุสาหกรรมประเภทอปุกรณ์สง่กําลงัประเภทโซ ่เฟือง มอเตอร์ และเกียร์ตา่งๆ เป็นต้น โดยสว่นใหญ่
นําเข้าสนิค้ายีVห้อ Renold จากประเทศองักฤษซึVงเป็นสนิค้าทีVผลติโดยผู้ผลติชั fนนําของโลก และยีVห้อ Arnold จากประเทศเยอรมนั 
(บริษัทในเครือของ Renold) เพืVอจําหน่ายโดยตรงให้แก่ลกูค้าทีVประกอบกิจการโรงงานอตุสาหกรรม   ปัจจุบนับริษัทมีพื fนทีVการ
ขายครอบคลมุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นหลกั 

 
 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  
 

(1) อุตสาหกรรมเสาโครงเหล็กไฟฟ้าแรงสูง 
อตุสาหกรรมเสาโครงเหลก็ไฟฟ้าแรงสงูเป็นไปตามโครงการขยายระบบสายสง่ไฟฟ้าของการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตและการ

ไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ซึVงยงัคงมีความต้องการสงู   เนืVองจากความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศยงัมีการขยายตวัอย่างต่อเนืVอง 
ปัจจบุนัมีผู้ผลติเสาโครงเหลก็สายสง่ไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศจํานวน 5 ราย   
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ปัจจัยทีCจะส่งผลกระทบถงึการดาํเนินธุรกิจ  

•       ความผนัผวนของราคาวตัถดุิบทีVผา่นมามีการปรับตวัเพิVมขึ fนบ้าง วตัถดุิบทีVสาํคญัคือเหล็ก และสงักะสี จะผนัผวน
สงูตามภาวะตลาดโลก โดยในปี 2556  ราคาสงักะสมีีความผนัผวนไมม่ากนกั  ทําให้ไมม่ีผลกระทบตอ่ต้นทนุการผลิต 
ซึVงบริษัทจะต้องมีการวางแผนการเสนอราคาสาํหรับโครงการผกูพนัระยะยาวให้รอบคอบ เพืVอให้สามารถปรับราคาได้
ตามต้นทนุวตัถดุิบทีVสงูขึ fน 

•      คู่แข่งรายใหม่  เนืVองจากอตุสาหกรรมโครงสร้างเสาสายสง่ไฟฟ้าแรงสงู ยงัมีความต้องการสงูอยู่  จึงคาดว่าจะมี
คู่แข่งรายใหม่ในอนาคตอันใกล้นี f ซึVงจะเป็นผลให้เกิดการแข่งขันเพิVมขึ fน แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ ผลิตเดิมก็ได้ให้
ความสาํคญัในการหาตลาดตา่งประเทศ ดงันั fนจึงคาดวา่ผลกระทบของผู้ผลติรายใหมย่งัไมรุ่นแรง 
 
ความต้องการโครงเหล็กสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 

 ความต้องการโครงเหลก็สายสง่ไฟฟ้าแรงสงูในประเทศยงัคงสงูอยู่ประมาณเฉลีVยปีละ 30,000 ตนั และคาดว่าจะอยู่
ในระดบัใกล้เคียงกนัหรือลดลงไปบ้างเพียงเลก็น้อยตอ่ไปอีก 5 – 10 ปี 

 
(2) อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคม 

 อตุสาหกรรมเสาโครงเหลก็โทรคมนาคมยงัคงมีความต้องการสงูอยูอี่กพอสมควร เนืVองจากภายในประเทศยงัคงต้อง
ลงทนุติดตั fงเครือขา่ยระบบโทรคมนาคม เพืVอรองรับระบบ 3G   แม้วา่ปัจจบุนัได้มกีารติดตั fงจํานวนพอสมควรแล้วก็ตาม  
รวมทั fงประเทศเพืVอนบ้านกําลงัมกีารขยายตวัเพืVอรองรับการพฒันาในด้านนี fอยา่งมาก  ดงันั fนจึงคาดวา่ในระยะใกล้นี fตลาดด้าน
เสาโทรคมนาคม จะยงัมีปริมาณทีVสงูอยู ่ในสว่นของบริษัทยอ่ยจะมีผลติภณัฑ์สาํหรับเสาโครงเหลก็โทรคมนาคมทกุชนิด  

 
ปัจจัยทีCจะส่งผลกระทบถงึการดาํเนินธุรกิจ 

 ความผนัผวนของราคาวตัถุดิบทีVผ่านมามีการปรับตวัราคาเพิVมขึ fนบ้าง วตัถดุิบทีVสําคญัคือเหล็ก และสงักะสี จะผนั
ผวนสงูตามภาวะตลาดโลก โดยในปี 2556 ราคาสงักะสมีีความผนัผวนไมม่ากนกั   ทําให้ไมม่ีผลกระทบตอ่ต้นทนุการผลิต   ซึVง
บริษัทจะต้องมีการวางแผนการเสนอราคาสาํหรับโครงการผกูพนัระยะยาวให้รอบคอบ เพืVอให้สามารถปรับราคาได้ตามต้นทนุ
วตัถดุิบทีVสงูขึ fน 

ความต้องการเสาโทรคมนาคม 
ความต้องการเสาโทรคมนาคมในประเทศยงัคงมีความต้องการตอ่เนืVองจาก ในปี 2556  เพืVอรองรับระบบ   3G รวมทั fง

จะมีตลาดจากตา่งประเทศเพิVมขึ fน 
 

(3) อุตสาหกรรมเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย 
 ในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยจําเป็นจะต้องออกแบบโครงเหล็กสําหรับรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น circuit, 
breakers, disconnecting switches, lighting arresters ทีVจําเป็นต้องใช้ในสถานีไฟฟ้ายอ่ย 
 

ความต้องการโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย  
ความต้องการโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อยจะขึ fนอยู่กบัการขยายระบบสง่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และการไฟฟ้าส่วน

ภมูิภาค  และหากมีโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่เกิดขึ fนและมีความต้องการไฟฟ้าสงูก็มีความจําเป็นทีVจะต้องมีสถานีไฟฟ้า
ยอ่ยควบคูก่นัไปด้วย ในสว่นของบริษัทคาดวา่ยงัเป็นผู้ นําในการผลติและจําหน่าย  และคาดว่าความต้องการในระยะต่อไปอยู่
ประมาณ 3,000-5,000 ตนั/ปี 
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(4) อุตสาหกรรมเสาโครงเหล็กทัCวไป 
ในการดําเนินงานโครงเหล็กทัVวไป  บริษัทอาศยัเน้นการออกแบบหรือใช้แบบงานทีVตรงตามความต้องการของลกูค้า  

โดยเน้นคณุสมบตัิ ขนาด และรูปแบบทีVเหมาะสมกบัโครงการก่อสร้างแตล่ะแหง่ 
 ความต้องการโครงเหล็กทัCวไป   
 โดยความต้องการโครงเหล็กทัVวไปจะมีเพิVมขึ fนในระยะต่อไปอย่างต่อเนืVองตามทิศทางของอุตสาหกรรมเหล็ก  
โดยเฉพาะในสว่นของการก่อสร้าง ซึVงใช้แทนผลติภณัฑ์คอนกรีตหรืออืVนๆ 
 

(5) การบริการชุบสังกะสี 
 แนวโน้มของผลิตภณัฑ์เหล็กทีVมีข้อกําหนดให้มีการชุบสงักะสีเพืVอป้องกนัการผกุร่อนทีVมีเพิVมขึ fน      ตลอดเวลา และ
คาดว่ายงัคงเพิVมขึ fนต่อไปอีกนานในอนาคต   จากแนวโน้มทีVเห็นได้จากประเทศทีVพฒันาแล้ว     เนืVองจากบริษัทให้บริการชุบ
สงักะสแีก่ลกูค้ารายยอ่ยทัVวไปเป็นการเสริมเทา่นั fน  

 

(6) อุปกรณ์สินค้าอุตสาหกรรม 
 บริษัทจัดจําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมในกลุม่ประเภทอุปกรณ์ส่งกําลงั  เช่น  โซ่ เฟือง เกียร์ และมอเตอร์   โดยเน้น
สนิค้ายีVห้อ RENOLD ซึVงเป็นสนิค้าทีVมีคณุภาพสงู แตใ่นด้านการแขง่ขนัในตลาดจะเป็นการแขง่ขนัในด้านการสง่มอบสินค้า ให้
ได้ในระยะเวลาอนัรวดเร็วซึVงจะเป็นตวัแปรสาํคญัในการแขง่ขนั    
 

การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

 
1. งานเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี 

การบริหารสินค้าคงคลงัอย่างมีประสิทธิภาพถือว่าเป็นปัจจยัสําคญัในการประกอบธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็กชุบ
สงักะสีและถือเป็นปัจจยัสําคญัในการแข่งขนั ซึ%งการที%บริษัทสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขนัไว้ได้เนื%องจาก
บริษัทมีสินค้าคงคลงัมากเพียงพอและเป็นที%ต้องการของตลาด ซึ%งส่งผลให้บริษัทสามารถจัดส่งสินค้าให้กบัลกูค้าได้
ตรงตามเวลาที%ต้องการ บริษัทมีนโยบายควบคุมระดบัสินค้าคงคลงัให้เหมาะสมและเพียงพอสามารถรองรับความ
ต้องการของลกูค้าได้อย่างทนัท่วงที ทั 0งนี 0บริษัทสั%งซื 0อวตัถุดิบหลกั ได้แก่ เหล็ก สงักะสี และวตัถุดิบอื%นๆ จากผู้ผลิตใน
ประเทศทั 0งจํานวน 

ปัจจุบนั บริษัทได้มีการสัVงซื fอวตัถุดิบประเภทเหล็กจากผู้ จดัจําหน่ายจํานวนไม่น้อยกว่า 5 ราย อย่างไรก็ตาม 
โดยบริษัทสามารถจดัหาปริมาณเหล็กและประเภทของเหล็กได้ตามบริษัทต้องการและราคาซื fอทีVเหมาะสมโดยใช้การ
เปรียบเทียบราคา มาโดยตลอด นอกจากนั fน ในแต่ละปีบริษัทได้จดัซื fอสงักะสีทั fงหมดมาจากบริษัท ผาแดงอินดสัทรี 
จํากดั (มหาชน) ซึVงเป็นผู้ผลิตสงักะสีเพียงรายเดียวของประเทศ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีVปริมาณสงักะสีภายในประเทศ
ขาดแคลน บริษัทสามารถสัVงซื fอสงักะสีมาจากตา่งประเทศได้ 

บริษัทมีการสั%งซื 0อวตัถดุิบจากผู้จดัจําหน่ายภายในประเทศ โดยมีนโยบายการสั%งซื 0อวตัถดุิบลว่งหน้าบางสว่นเพื%อให้ได้
วตัถดุิบในปริมาณที%เพียงพอและมีคณุภาพตรงตามความต้องการและประโยชน์ใช้สอยของลกูค้า นอกจากนั 0นบริษัทมีระบบ
การบริหารและการจดัการสินค้าคงคลงัอย่างมีประสิทธิภาพ ซึVงครอบคลมุถึงการพิจารณาคดัเลือกผู้จัดจําหน่ายวตัถุดิบที%มี
ความนา่เชื%อถือทั 0งในด้านคณุภาพของวตัถดุิบ และการสง่มอบงานที%ตรงตอ่เวลา เป็นผลให้บริษัทไม่มีอปุสรรคปัญหาในการสง่
มอบสนิค้าลา่ช้า 
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2. สินค้าอุตสาหกรรม  
บริษัทได้นําเข้าสินค้าอุตสาหกรรมเกือบทั 0งหมดมาจากประเทศองักฤษ และประเทศเยอรมนั ซึ%งบริษัทมีการบริหาร

สนิค้าคงคลงัโดยติดตามความเคลื%อนไหวของข้อมลูสถิติการสั%งซื 0อย้อนหลงัเพื%อที%จะสามารถประมาณความต้องการของตลาด
ได้และจดัหาระดบัสนิค้าคงคลงัที%เหมาะสมในแตล่ะช่วงเวลา ทั 0งนี 0 บริษัทได้แบ่งประเภทการบริหารสินค้าคงคลงัได้ออกเป็น 2 
กลุม่หลกัดงันี 0 

(1) สินค้าหมนุเวียนเร็วหรือกลุม่ที%ถกูสั%งซื 0อเป็นประจํา เป็นกลุม่ที%ตลาดมีความต้องการสงู และผู้ซื 0อต้องใช้สินค้าทนัที
หลังจากบริษัทได้ทําการสั%งซื 0อสินค้า ทําให้บริษัทต้องมีสินค้าคงคลังสํารองมากเพียงพอและพร้อมส่งตลอดเวลา ซึ%ง
ประกอบด้วยผลติภณัฑ์โซ ่ข้อตอ่โซ ่เป็นต้น 

(2) สินค้าปกติหรือกลุ่มที%ถูกสั%งซื 0อไม่บ่อยครั 0ง เป็นสินค้าที%มีมูลค่าสงู และผู้ ซื 0อสามารถรอสินค้าได้ ทําให้บริษัทไม่
จําเป็นต้องสาํรองสนิค้าคงคลงัเป็นจํานวนมาก ซึ%งประกอบด้วยเฟือง และกากบาท เป็นต้น 
 

กาํลังการผลิต  
 
 โรงงานและสาํนักงาน 

 
ปัจจบุนับริษัทมีโรงงาน 1 แหง่ ซึ%งประกอบด้วยอาคารสาํนกังาน โรงงานผลติเสาโครงเหลก็ โรงงานตดัเจาะ และโรงงานชบุ

สงักะส ีโดยตั fงอยูที่VเลขทีV 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบรีุ จงัหวดักรุงเทพมหานคร บนพื 0นที% 28-3-24 ไร่  
 
 กาํลังการผลิต  
             บริษัทมีกําลงัการผลติเต็มที% และปริมาณการผลติจริง  ดงันี 0 
 

ผลิตภณัฑ์ กาํลังการ
ผลิตเต็มทีC 

(ตนั/ปี) 

ปริมาณการผลิตจริง  (ตนั/ปี) 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ตัน ร้อย 
ละ 

ตัน ร้อย 
ละ 

ตัน ร้อย
ละ 

งานเสาโครงเหล็ก 24,000 10,982  45.76 13,036 54.32 16,718 69.66 
งานชุบสังกะสี 24,000  9,293 38.72   8,152 33.97 13,442 56.01 
งานจ้างชุบภายนอก   2,104   8.77  2,384   9.93   2,035  8.48 
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ปัจจัยความเสีCยง          
 

ปัจจัยความเสีVยงทีVสําคัญทีVอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทและแนวทางในการป้องกันความเสีVยง
ดงักลา่ว สามารถสรุปได้ดงันี f 

 
1) ความเสีCยงจากการเปลีCยนแปลงของราคาวัตถุดิบทีCสาํคัญ 
 บริษัทประกอบธุรกิจหลักรับผลิตเสาโครงเหล็ก ประเภท  เสาโครงเหล็กสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโครงเหล็ก
โทรคมนาคม  เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย เสาโครงเหล็กทัVวไปโดยมีวตัถดุิบทีVสําคญั ได้แก่ เหล็ก และสงักะสี เป็นวตัถดุิบ
สําคญั ซึVงการเคลืVอนไหวของราคาเหล็กและสงักะสีจะมีการเปลีVยนแปลงตามอปุสงค์และอปุทานของผู้ผลิตเหล็กและสงักะสี
และผู้ใช้เหลก็และสงักะสทีัVวโลก ดงันั fน การเปลีVยนแปลงของราคาเหลก็และสงักะสจีะสง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุของบริษัท  
 อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสีVยงในเรืVองดงักลา่วดงันี f  

(1)  การกําหนดราคาขายและกําหนดราคาประมลูงานในโครงการตา่งๆ โดยรักษาสว่นตา่งกําไรในระดบัทีVสามารถจะ
แขง่ขนักบัผู้ประกอบการรายอืVนๆ ได้   

(2)  บริษัทมีนโยบายติดตามการเปลีVยนแปลงราคาวตัถดุิบอย่างใกล้ชิดเพืVอประเมินสถานการณ์และแนวโน้มราคา
วตัถดุิบเพืVอนํามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจกําหนดราคารับจ้างผลิตเสาโครงเหล็ก และวางแผนสัVงซื fอและบริหารจดัการ
วตัถดุิบคงคลงัให้มีความเหมาะสม  

(3)  บริษัทได้พฒันาปรับปรุงการบริหารการผลติอยา่งตอ่เนืVองเพืVอควบคมุต้นทนุการผลติให้อยูใ่นระดบัทีVเหมาะสม  
(4)  บริษัทมีนโยบายรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าของบริษัท ทําให้บริษัทสามารถเจรจาต่อรองกบัลกูค้าบางราย

เพืVอขอปรับราคาจําหนา่ยให้สอดคล้องกบัการเปลีVยนแปลงของราคาวตัถดุิบ ในกรณีทีVเกิดการเปลีVยนแปลงราคาวตัถดุิบ  
(5)  บริษัทมีการติดตามดแูลผลติภณัฑ์ทีVได้จําหน่ายไปแล้วรวมทั fงการติดตามปัญหาทีVเกิดขึ fนเพืVอนํามาปรับปรุงการ

ทํางานให้ดีขึ fนอยูต่ลอดเวลา สง่ผลให้ลกูค้ามีความพงึพอใจในด้านคณุภาพและการบริการหลงัการขายเพิVมมากขึ fนทําให้บริษัท
สามารถกําหนดราคาขายในระดบัทีVเหมาะสมได้    

 

2) ความเสีCยงจากการจัดหาวัตถุดิบและพึCงพิงผู้จัดจาํหน่ายวัตถุดิบทีCสาํคัญ 
 วตัถดุิบหลกัของบริษัท  เกือบทั fงหมดได้สัVงซื fอจากผู้ จําหนา่ยภายในประเทศ   บริษัทจึงมีความเสีVยงจากการอาจขาด
แคลนวตัถดุิบในกรณีทีVผู้จดัจําหน่าย ไม่สามารถจดัสง่วตัถดุิบให้แก่บริษัทได้ตามกําหนด และบริษัทไม่สามารถจดัหาวตัถดุิบ
จากแหลง่อืVนเข้ามาทดแทนได้ทนัแผนการผลติสนิค้าตามทีVได้รับคําสัVงจากลกูค้า 
 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการติดตามประเมินสถานการณ์โดยใกล้ชิด และมีการวางแผนการสัVงซื fอวตัถุดิบลว่งหน้า 
ประกอบกับบริษัทสัVงซื fอวตัถดุิบจากผู้จดัจําหน่ายดงักลา่วเป็นเวลานานและไม่เคยมีการค้างชําระค่าสินค้า ส่งผลให้บริษัทมี
ความสมัพนัธ์ทีVดีกบัผู้จดัจําหน่ายวตัถดุิบทีVสําคญั และจากการดําเนินงานของบริษัทในอดีตทีVผ่านมา บริษัทยงัไม่เคยประสบ
ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ ทําให้บริษัทเชืVอมัVนว่าจะไม่ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายใดๆ ในการสัVงซื fอวตัถุดิบจากผู้จัด
จําหนา่ยวตัถดุิบดงักลา่ว นอกจากนี f บริษัทมีทางเลอืกในการซื fอวตัถดุิบทีVสาํคญัดงักลา่วจากผู้จดัจําหนา่ยวตัถดุิบรายอืVน 
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3) ความเสีCยงจากการพึCงพิงลูกค้า 
 บริษัทประกอบธุรกิจรับผลติเสาโครงเหลก็ประเภทเสาโครงเหลก็สายสง่ไฟฟ้าแรงสงู เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม  เสา
โครงเหลก็สถานีไฟฟ้ายอ่ย งานโครงเหลก็ทัVวไป และจําหนา่ยสนิค้าอตุสาหกรรมตามความต้องการของลกูค้า   ลกูค้ารายใหญ่
ของบริษัทเป็นผู้ รับเหมาหลกัหรือผู้ รับเหมาช่วงจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค บมจ. กสท. 
โทรคมนาคม  บริษัทจึงมีความเสีVยงจากการพึVงพิงรายได้หลกัจากลกูค้ารายดงักลา่ว 
 อย่างไรก็ตาม  บริษัทได้รับคําสัVงซื fอจากลกูค้าอย่างต่อเนืVอง  สืบเนืVองจากการทีVบริษัทผลิตสินค้า ได้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าทั fงในด้านคุณภาพ   การส่งมอบทีVตรงเวลา ราคาขายทีVสามารถแข่งขันได้ และบริษัทมีการติดตามดูแล
ผลติภณัฑ์ทีVได้จําหนา่ยไปแล้วรวมทั fงการติดตามปัญหาทีVเกิดขึ fนเพืVอนํามาปรับปรุงการทํางานให้ดีขึ fนอยู่ตลอดเวลา   สง่ผลให้
ลกูค้ามีความพึงพอใจในด้านคุณภาพและการบริการหลงัการขาย รวมทั fงบริษัทมีนโยบายในการสร้างความสมัพนัธ์ทีVดีกับ
ลกูค้า นอกจากนี f สนิค้าของบริษัทต้องอาศยัความเชีVยวชาญในการผลติ  ซึVงบริษัทมีบคุลากรทีVมีประสบการณ์ดงักลา่ว   
 
4) ความเสีCยงจากการให้สินเชืCอลูกค้า 
 บริษัทมีการให้เครดิตแก่ลกูค้า 30-90 วนั ดงันั fนบริษัทจึงมีความเสีVยงในการเรียกเก็บหนี f ซึVงหากเรียกเก็บหนี fดงักลา่ว
ไมไ่ด้หรือไมค่รบตามจํานวนทั fงหมดอาจจะสง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งและฐานะทางการเงินของบริษัท  
 อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีการจดัทําระเบียบปฏิบตัิการกําหนดวงเงินสินเชืVอสําหรับลกูค้า และกําหนดนโยบายการตั fงค่า
เผืVอหนี fสงสยัจะสญูโดยประมาณจากผลขาดทนุทีVอาจเกิดขึ fนจากการเก็บเงินจากลกูหนี fไมไ่ด้ โดยจํานวนคา่เผืVอหนี fสงสยัจะสญู
นี fประมาณขึ fนจากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต และตามสถานะปัจจุบนัของลกูหนี fคงค้าง ทั fงนี fประเมินค่าเผืVอหนี fสงสยั
จะสญูโดยการวิเคราะห์ประวตัิการชําระหนี f และคาดการณ์ศกัยภาพและความเสีVยงในการชําระหนี fในอนาคต และสําหรับ
ลกูหนี fทีVค้างชําระเกิน 1 ปี ให้ตั fงสาํรองไว้ร้อยละ 100 และดําเนินการติดตามคณุภาพลกูหนี fอยา่งสมํVาเสมอ  
 
5) ความเสีCยงด้านเงนิทุนหมุนเวียน 
 ในการประกอบธุรกิจของบริษัทต้องมีการสํารองวตัถดุิบล่วงหน้าเพืVอใช้ในการผลิตเสาโครงเหล็กและสง่มอบให้แก่
ลกูค้าตามสญัญา ดงันั fน หากบริษัทไมส่ามารถบริหารจดัการสนิค้าคงเหลอืให้หมนุเวียนในระดบัทีVเหมาะสม อาจสง่ผลต่อการ
ขาดแคลนเงินทนุหมนุเวียน และสง่ผลให้สภาพคลอ่งของบริษัทลดลง   
 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายวางแผนสํารองวตัถุดิบและสํารองสินค้าคงเหลือโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับการ
เปลีVยนแปลงของราคาวตัถดุิบ และปริมาณงานทีVจะต้องสง่มอบให้แก่ลกูค้า ซึVงในระยะเวลาทีVผา่นมาบริษัทไม่ได้ประสบปัญหา
เกีVยวกบัสภาพคลอ่ง  
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รายการระหว่างกัน 
 

1. การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน มีดังนี "       
 
 

บริษัททีCเกีCยวข้องกนั ลักษณะความสัมพนัธ์ 
ประเภท
รายการ 

มูลค่า
รายการ 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จํากดั เป็นบริษัทยอ่ย ให้กู้ยมืระยะสั fน 40.00 
จ่ายผู้ รับเหมาในสญัญา

ปรับปรุงสนิทรัพย์ 

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริVง 
เน็ตเวิร์ค จํากดั  (มหาชน) 

เป็นบริษัทใหญ่ 
ขอกู้ยืมเงิน
ระยะสั fน 

130.00 
เสริมสภาพคลอ่งและลงทนุใน

บริษัทยอ่ย 

บริษัท อีเอ็มซี จํากดั (มหาชน) เป็นกิจการทีVเกีVยวข้องกนั 
โดยมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

รับจ้างทํา          
ของ 

14.83 ธุรกิจปกตแิละซื fอขายในราคา
ตลาด 

บริษัท ดบัเบิลยเูจซี เอ็นเตอร์
ไพรซ์  จํากดั 

 

เป็นกิจการทีVเกีVยวข้องกนั 
โดยมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

ขายสนิค้า 8.30 ธุรกิจปกตแิละซื fอขายในราคา
ตลาด 

บริษัท เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์
เปอเรชัVน จํากดั 

เป็นกิจการทีVเกีVยวข้องกนั 
โดยมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

รับจ้างทําของ 1.80 ธุรกิจปกตแิละซื fอขายในราคา
ตลาด 

บริษัท พีพีเอส เอนเนอยีV แอนด์ 
มารีน จํากดั 

เป็นกิจการทีVเกีVยวข้องกนั 
โดยมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

- ไมม่ีรายการ - - - 

บริษัท ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ 
จํากดั (มหาชน) 

เป็นกิจการทีVเกีVยวข้องกนั 
โดยมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

- ไมม่ีรายการ - - - 

บริษัท เอ็นเนซอล  จํากดั เป็นกิจการทีVเกีVยวข้องกนั 
โดยมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

- ไมม่ีรายการ - - - 

บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริVง 
จํากดั 

เป็นกิจการทีVเกีVยวข้องกนั 
โดยมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

- ไมม่ีรายการ - - - 

บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชัVน 
จํากดั (มหาชน) 

เป็นกิจการทีVเกีVยวข้องกนั - ไมม่ีรายการ - - - 
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บริษัททีCเกีCยวข้องกนั ลักษณะความสัมพนัธ์ 
ประเภท
รายการ 

มูลค่า
รายการ 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

ผู้บริหาร ผู้บริหารของบริษัท - ไมม่ีรายการ - - - 

 
 
2. ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
 

  บริษัทให้บริษัทยอ่ย ทําสญัญากู้ยืมเงินระยะสั fน เพืVอจา่ยผู้ รับเหมาในสญัญาปรับปรุงสนิทรัพย์ โดยคิดดอกเบี fยร้อย
ละ  5.35  บาทตอ่ปี   และบริษัท ทําสญัญาขอกู้ยมืเงินระยะสั fนจาก บริษัทใหญ่  เพืVอใช้หมนุเวยีนในกิจการและเพืVอลงทนุใน
บริษัทยอ่ย  โดยคิดดอกเบี fยในอตัราร้อยละ 5.25 บาทตอ่ปี  และการรับจ้างทําของ  และขายสนิค้าให้บริษัททีVเกีVยวข้องกนัในปีทีV
ผา่นมาทั fงหมดเป็นการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยทําการซื fอและขายในราคาตลาด  
 
3. นโยบายและแนวโน้มในการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
 
     ไมม่ี  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท เอื fอวิทยา จํากดั (มหาชน)  และบริษัทยอ่ย ได้จดัทําขึ fนภายใต้
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึVงกําหนดให้ปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และบนัทกึบญัชีด้วยความ
ระมดัระวงั ประกอบกบัการใช้ดลุยพินิจในการประมาณการจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท   ทีVต้องสะท้อนผล
การดาํเนินงานทีVเป็นจริงของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึความสาํคญัในด้านคณุภาพของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท   โดยให้

มีการสอบทาน ข้อมลูทางการเงิน และจดัให้มกีารเปิดเผยข้อมลูทีVสาํคญัเพิVมเตมิอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
มีคําอธิบายและการวเิคราะห์ เพืVอประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัVวไปในการใช้งบการเงิน 

 
คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตั fงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึVงประกอบด้วยกรรมการทีVเป็นอิสระ กํากบัดแูลคณุภาพของ

รายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคมุภายใน และตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล เพืVอให้มัVนใจได้ว่ามีการบนัทึก
ข้อมลูทางบญัชีถกูต้อง ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ทีVรักษาไว้ซึVงทรัพย์สิน รวมทั fงป้องกนัไม่ให้เกิดเหตทุจุริตหรือ การดําเนินการทีV
ผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึVงได้แสดงไว้ในรายงาน
ประจําปีนี fแล้ว 

 
จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคมุภายในดงักลา่ว ตลอดจนผลการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ของบริษัท เอื fอวิทยา จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ณ วนัทีV 31 ธนัวาคม 2556 ได้
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะบริษัท  และกระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท โดยถกูต้องตามทีVควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                         
                                                                                                                            
     (พนัตํารวจเอกโกวิท       ภิรมย์วงศ์)                                                   (นายวฒุิชยั        ลนีะบรรจง) 

ประธานกรรมการบริษัท                             ประธานกรรมการบริหาร 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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งบการเงนิ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

โครงสร้างรายได้      
                                                                                                                                      (หนว่ย : ล้านบาท) 

สายผลติภณัฑ์ 
ปี  

2556 
% ปี  

2555 
% ปี 

 2554 
% 

ผลติโครงเหลก็เสาสายสง่ไฟฟ้าแรงสงู 511.93 71.35 219.90 38.31 305.38 47.91 
ผลติเสาโทรคมนาคม 35.48 4.95 58.76 10.24 47.42 7.44 
ผลติโครงเหลก็สถานีไฟฟ้ายอ่ย 51.78 7.22 58.79 10.24 77.40 12.14 
ผลติโครงเหลก็ทัVวไป 47.82 6.66 172.13 29.98 128.80 20.21 
บริการงานชบุสงักะส ี 22.24 3.10 25.87 4.51 23.16 3.63 
จดัจําหนา่ยสนิค้าอตุสาหกรรม 24.33 3.39 15.01 2.61 18.58 2.91 
รายได้อืVน  23.90 3.33 23.61 4.11       36.66 5.75 

รวม 717.48 100.00 574.06 100.00 637.40 100.00 
หมายเหตุ :  รายได้อืCน ประกอบด้วย รายได้จากการขายซิงค์เม็ด , ซิงค์ฝุ่น , ซิงค์ดรอส และเศษเหล็ก (ซึCงเป็นผลพลอยจากการบริการชบุ
สงักะสีและผลิตเสาโครงเหล็ก) ,โอนกลบัคา่เผืVอหนี fสงสยัจะสญู ,ดอกเบี fยรับ   การจาํหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น 

 

               งานทีCยังไม่ส่งมอบ 
       ณ วนัทีV 31 ธนัวาคม  2556 และ 2555 บริษัท มงีานโครงการทีVอยูร่ะหวา่งดําเนินการและคาดวา่จะสง่มอบงาน
ทั fงหมดในปี 2557 และ 2556  มีดงันี f 
                                                 

 
ชืVอโครงการ 

ณ 31/12/2556 
ปริมาณงาน 

(ตนั) 

ณ 31/12/2556 
มลูคา่งานทีVยงั 

ไมส่ง่มอบ 
(ล้านบาท) 

ณ 31/12/2555 
ปริมาณงาน 

(ตนั) 

ณ 31/12/2555 
มลูคา่งานทีVยงั 

ไมส่ง่มอบ 
(ล้านบาท) 

เสาโครงเหลก็ไฟฟ้าแรงสงู 7,684 369.39 14,819 664.30 
เสาโทรคมนาคม 219 10.96 228 12.20 
งาน Substation 260 13.87 701 32.90 
งานโครงเหลก็ทัVวไป 251 5.84 445 13.50 
      รวม 8,414 400.06 16,193 722.90 
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การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน  
 

(1)  รายได้ 
                       สําหรับปี 2556  บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั fงสิ fน 716.83 ล้านบาท เพิVมขึ fนจํานวน 142.76 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 24.87  ในขณะทีVมีขาดทนุสทุธิรวมทั fงสิ fน 60.17 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 373.50  เมืVอเปรียบเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปี 2555 ซึVงมีรายได้รวมทั fงสิ fน 574.07 ล้านบาท และกําไรสทุธิรวมทั fงสิ fน 22.00 ล้านบาท ทั fงนี f
ภาพรวมของผลการดําเนินงานสําหรับปี 2556 เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2555 แสดงในตารางข้อมลูทีV 1 ดงันี f 

ตาราง 1 : แสดงภาพรวมผลการดาํเนินงาน 

                       หน่วย : ล้านบาท 

    สําหรับปีสิ "นสุดวันทีC 31 ธันวาคม 

  รายการ 2556 2555 เพิCม(ลด) 

    (รวมบริษัทย่อย) (เฉพาะบริษัท) จาํนวน  ร้อยละ 

1 รายได้จากการผลิตเสาโครงเหล็ก 669.18  535.45  133.73  24.98  

2 
รายได้จากการขายสินค้า
อุตสาหกรรม 24.34  15.01  9.33  62.16  

3 รายได้อืCน 23.31  23.61  (0.30) (1.27) 

4 รวมรายได้ 716.83  574.07  142.76  24.87  

5 รวมต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 774.18  545.65  228.53  41.88  

6 กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ (57.35) 28.42  (85.77) (301.79) 

7 กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (60.17) 22.00  (82.17) (373.50) 

 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2556 จํานวน 716.83 ล้านบาท  เพิVมขึ fนจํานวน 142.76 ล้านบาท  เมืVอ
เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2555 ซึVงมีจํานวน 574.07 ล้านบาท  หรือเพิVมขึ fนร้อยละ 24.87  ซึVงมีรายละเอียด
ดงันี f 

- บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างและงานโครงการ จํานวน 669.18 ล้านบาท  เพิVมขึ fนจํานวน 133.73 ล้าน
บาท  หรือเพิVมขึ fนประมาณร้อยละ 24.98  เมืVอเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2555  ซึVงมีจํานวน 
535.45 ล้านบาท  เนืVองจากได้สง่มอบงานเสาสายสง่ไฟฟ้าแรงสงูทีVเพิVมขึ fน จากโครงการทีVบริษัทรับไว้ใน
ปี 2555 

- บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าอตุสาหกรรม จํานวน 24.34 ล้านบาท  เพิVมขึ fนจํานวน 9.33 ล้านบาท 
หรือเพิVมขึ fนประมาณร้อยละ 62.16  เมืVอเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2555 ซึVงมีจํานวน 15.01 ล้าน
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บาท  เนืVองจากในปี 2556  ได้มีการขายเหลก็ทีVใช้ในงานอตุสาหกรรมให้กบับริษัททีVเกีVยวข้องกนั เป็น
จํานวนเงิน 8.30 ล้านบาท 

- สําหรับรายได้อืVนๆ ในปี 2556 จํานวน 23.31 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 3.25  ของรายได้รวม  โดยมี
รายละเอียดดงันี f 

       -     บริษัทมีรายได้จากการขายเศษเหลก็  เศษซิงค์  และอืVนๆ  จํานวน  21.25 ล้านบาท 
       -     บริษัทมีดอกเบี fยรับ จํานวน 1.22 ล้านบาท  ซึVงเป็นดอกเบี fยจากสถาบันการเงิน จํานวน 0.71 ล้าน    
บาท จากบริษัททีVเกีVยวข้องกนั จํานวน 0.37 ล้านบาท  และจากลกูค้าทีVชําระหนี fลา่ช้า จํานวน 0.14 ล้านบาท 
 
2)  ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 

                   ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีอตัราสว่นกําไรขั fนต้นอยู่ทีVร้อยละ 10.41 และขาดทนุสทุธิอยู่ทีVร้อยละ 
8.39 ของรายได้รวมซึVงลดลงเมืVอเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2555 ซึVงมีอตัราสว่นกําไรขั fนต้นอยูที่Vร้อยละ 12.77 
และกําไรสทุธิอยู่ทีV 3.83 ของรายได้รวม   เนืVองจากงานโครงการเสาสายสง่ไฟฟ้าแรงสงูทีVบริษัทรับงานไว้มีอตัรากําไร
ขั fนต้นตํVากวา่งานโครงการอืVน ๆ และมีการตั fงสํารองหนี fสงสยัจะสญูจากลกูหนี fการค้า จํานวน 74.49 ล้านบาท 
          

ตาราง 2 : แสดงภาพรวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายและอัตราส่วนกาํไรต่อรายได้
รวม 
 

  รายการ จาํนวนเงนิ  (ล้านบาท) , % 
จาํนวนเงนิเพิCม 

(ลด) 

    

2556 
 

(งบการเงินรวม 

ร้อยละ 

 
 

2555 
 

(เฉพาะบริษัท) 

ร้อยละ 

 
 

ล้านบาท 
 
 

ร้อยละ 
 
 

1 รายได้รวม 716.83  100.00  574.07  100.00  142.76  24.87  

2 ต้นทุนการผลิตโครงสร้างเหล็กและต้นทุนขาย 642.19  89.59  500.77  87.23  141.42  28.24  

3 กาํไรขั "นต้น 74.64  10.41  73.30  12.77  1.34  1.83  

4 ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 116.97  16.32  35.67  6.21  81.30  227.92  

5 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษี
เงนิได้ (42.33) (5.91) 37.63  6.55  (79.96) (212.49) 

6 ต้นทุนทางการเงนิ 15.02  2.10  9.21  1.60  5.81  63.08  

7 กาํไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (57.35) (8.00) 28.42  4.95  (85.77) (301.79) 

8 ภาษีเงนิได้ 2.82  0.39  6.42  1.12  (3.60) (56.07) 

9 กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (60.17) (8.39) 22.00  3.83  (82.17) (373.50) 
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(3)   กําไรขั "นต้น 
       สําหรับในปี 2556  บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากําไรขั fนต้นเป็นร้อยละ 10.41  ซึVงลดลงเมืVอ

เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2555 ซึVงมีกําไรขั fนต้นร้อยละ 12.77 เนืVองจากงานโครงการเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสงูทีV
บริษัทรับงานไว้ตั fงแตปี่ 2555 และทะยอยสง่มอบในปี 2556 มีอตัรากําไรขั fนต้นตํVากวา่งานโครงการอืVน ๆ  

      
(4)   ค่าใช้จ่าย 
      ในปี 2556  บริษัทมีคา่ใช้จ่ายทั fงสิ fน จํานวน 774.18 ล้านบาท  เพิVมขึ fนจากปี 2555 ซึVงมีคา่ใช้จ่ายรวม 

จํานวน 545.65 ล้านบาท  โดยเพิVมขึ fนจํานวน 228.53 ล้านบาท  หรือเพิVมขึ fนในอตัราร้อยละ 41.88 โดยมีสาเหตดุงันี f 
- ต้นทนุจากการผลิตโครงสร้างเหลก็ จํานวน 623.87  ล้านบาท  เพิVมขึ fนจํานวน 133.10 ล้านบาท หรือ

เพิVมขึ fนประมาณร้อยละ 27.12  เมืVอเปรียบเทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปี 2555  ซึVงมีจํานวน 490.77 
ล้านบาท  โดยผนัแปรไปตามปริมาณงานโครงการทีVบริษัทได้สง่มอบให้ลกูค้าสงูขึ fน 

- ต้นทนุจากการขายสินค้าอตุสาหกรรม จํานวน 18.32 ล้านบาท  เพิVมขึ fนจํานวน 8.32 ล้านบาท  หรือ
เพิVมขึ fนประมาณร้อยละ 83.20  เมืVอเปรียบเทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปี 2555 ซึVงมีจํานวน 10.00 
ล้านบาท  โดยผนัแปรไปตามปริมาณการขายทีVสงูขึ fน 

- คา่ใช้จ่ายในการขาย จํานวน 5.68 ล้านบาท  เพิVมขึ fนจํานวน 0.21 ล้านบาท  หรือเพิVมขึ fนประมาณร้อยละ 
3.84  เมืVอเปรียบเทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปี 2555 ซึVงมีจํานวน 5.47 ล้านบาท  โดยผนัแปรไปตาม
การรับชําระเงินจากลกูค้าสินค้าอตุสาหกรรมและลกูค้างานรับจ้างชบุสงักะส ี

- คา่ใช้จ่ายในการบริหาร จํานวน  111.29 ล้านบาท เพิVมขึ fนจํานวน 81.09 ล้านบาท หรือเพิVมขึ fนประมาณ
ร้อยละ 268.51   เมืVอเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2555  ซึVงมีจํานวน  30.20 ล้านบาท  
เนืVองจากในปี 2556  ได้มีการตั fงค่าเผืVอหนี fสงสัยจะสูญของลูกหนี fการค้าทีVมีปัญหาสภาพคล่องทาง
การเงิน จํานวน 74.49 ล้านบาท  

-     ต้นทนุทางการเงิน ประกอบด้วย ดอกเบี fยจ่ายและคา่ธรรมเนียมธนาคาร จํานวน 15.02 ล้านบาท  เพิVมขึ fน 
      จํานวน 5.81 ล้านบาท หรือเพิVมขึ fนประมาณร้อยละ 63.08  เมืVอเปรียบเทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของปี  
      2555  ซึVงมีจํานวน 9.21 ล้านบาท  เนืVองจากบริษัทได้ออกตั�วแลกเงิน จํานวน 205 ล้านบาทให้กบัสถาบนั 
      การเงินแห่งหนึVง เพืVอนําเงินมาใช้หมนุเวียนในกิจการ และเพืVอลงทนุในบริษัทย่อย  

 
 (5)   กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

           ในปี 2556  บริษัทมีขาดทุนสุทธิ จํานวน 60.17 ล้านบาท ลดลงจํานวน 82.17 ล้านบาท  หรือลดลง
ประมาณร้อยละ 373.50  เมืVอเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2555  ซึVงมีกําไรสทุธิ จํานวน 22.00 ล้านบาท  โดยมีสาเหตหุลกั
จากในปี 2556 ได้มีการตั fงคา่เผืVอหนี fสงสยัจะสญู จากยอดลกูหนี fการค้าทีVขาดสภาพคลอ่ง จํานวน 74.49 ล้านบาท 
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 การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ 
     ตาราง 3 : แสดงภาพรวมงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

  รายการ จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) เพิCม(ลด) 

    

ณ 31 ธันวาคม 
2556 

(งบการเงนิรวม) 

ณ 31 ธันวาคม 
2555 

(เฉพาะบริษัท) ล้านบาท ร้อยละ 

1 รวมสินทรัพย์ 1,092.92  1,058.87  34.05  3.22  

2 รวมหนี "สิน 464.80  404.38  60.42  14.94  

3 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 628.12  654.49  (26.37) (4.03) 
 
  (1)  สินทรัพย์ 
         ณ วนัทีV 31  ธนัวาคม 2556  บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จํานวน 1,092.92 ล้านบาท  เพิVมขึ fน
จากปี 2555 ซึVงมีสินทรัพย์รวมจํานวน 1,058.87 ล้านบาท  โดยเพิVมขึ fนเป็นจํานวน 34.05 ล้านบาท  ซึVงเป็นผลมาจาก 

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 56.89 ล้านบาท  ลดลงสทุธิ จํานวน 2.96 ล้านบาท  เมืVอ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2555  ซึVงมีจํานวน 57.71 ล้านบาท  เนืVองจากเงินฝากธนาคารมียอดคงเหลือ
ลดลง 

•    เงินลงทนุชัVวคราว จํานวน 100.95 ล้านบาท เพิVมขึ fนสทุธิ 100.16 ล้านบาท เมืVอเทียบกบัชว่งเดียวกนัของ
ปี 2555 ซึVงมีจํานวน 0.79 ล้านบาท  เนืVองจากได้มีการลงทนุในกองทนุเปิดกบัธนาคารแหง่หนึVง จํานวน 
100.14 ล้านบาท 

• ลกูหนี fการค้าและลกูหนี fอืVนสทุธิ จํานวน 99.96 ล้านบาท  ลดลงสทุธิ จํานวน 142.82 ล้านบาท  เมืVอเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปี 2555 ซึVงมีจํานวน 242.39 ล้านบาท  เนืVองจากได้มีการตั fงคา่เผืVอหนี fสงสยัจะสญู
ของลกูหนี fการค้าและประกนัผลงานทีVมีปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงิน จํานวน 74.49 ล้านบาท เป็นของ
ลกูหนี fราย บมจ.อีเอม็ซี ซึVงเป็นบริษัททีVเกีVยวข้องกนั จํานวน 64.49 ล้านบาท ซึVงหนี fสว่นใหญ่ค้างชําระ
นานเกิน 1 ปี และเป็นของลกูหนี fราย บจ.เอสทีเอน็ คอนสตรัคชัVน ซึVงเป็นลกูหนี f-บคุคลภายนอกจํานวน 
10.00 ล้านบาท ทีVค้างชําระนานเกิน 1 ปี โดยลกูหนี fการค้าทั fงสองรายทางบริษัทได้มีการติดตามทวงถาม
อย่างตอ่เนืVองแตย่งัไมไ่ด้รับแนวทางการชําระเงินทีVชดัเจน 

• เงินมดัจําเพืVอซื fอกิจการ จํานวน 9.00 ล้านบาท ทางผู้จะขายอยู่ระหวา่งการปฏิบติัตามเงืVอนไขในข้อตกลง
ในสญัญาจะซื fอจะขายหุ้นยงัไมแ่ล้วเสร็จ   บริษัทได้มีการเร่งรัดให้ผู้จะขายดําเนินการ โดยบริษัทยงัมิได้
ยกเลิกสญัญาและขอเรียกเงินมดัจําคืน เนืVองจากเห็นวา่โครงการดงักลา่วยงัน่าลงทนุอยู่ 
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• สินค้าคงเหลือสทุธิ จํานวน 357.47 ล้านบาท  ลดลงสทุธิ จํานวน 32.28 ล้านบาท  เมืVอเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปี 2555  ซึVงมีจํานวน 389.75 ล้านบาท  เนืVองจากงานระหวา่งทําลดลงจํานวน  68.50   ล้าน
บาท จากการสง่มอบงานได้มากขึ fน  และวตัถดิุบเพิVมขึ fน  จํานวน  35.70 ล้านบาท 

• สินทรัพย์หมนุเวียนอืVน จํานวน 0.65 ล้านบาท  ลดลงสทุธิ จํานวน 9.61 ล้านบาท  เมืVอเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปี 2555  ซึVงมีจํานวน 10.26 ล้านบาท  เนืVองจากได้รับคืนภาษีเงินได้นิติบคุคลรอขอคืนจาก
กรมสรรพากร จํานวน   16.77    ล้านบาท 

• ทีVดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ  จํานวน 266.90 ล้านบาท  เพิVมขึ fนสทุธิ จํานวน 20.14 ล้านบาท  เมืVอ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2555  ซึVงมีจํานวน 246.76 ล้านบาท  โดยมีการซื fอสินทรัพย์ถาวรเพิVมขึ fน 
จํานวน 27.02 ล้านบาท  และลดลงเนืVองจากการตดัคา่เสืVอมราคา จํานวน 6.83 ล้านบาท  

• สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอืVนสทุธิ จํานวน 3.53 ล้านบาท  เพิVมขึ fนสทุธิ จํานวน 0.99 ล้านบาท  เมืVอเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปี 2555 ซึVงมีจํานวน 2.54 ล้านบาท  โดยมีการซื fอโปรแกรมซอฟแวร์เพิVมขึ fน จํานวน 1.53 
ล้านบาท และลดลงจากการตดัจําหน่าย จํานวน 0.54 ล้านบาท 

• สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืVน จํานวน 27.77 ล้านบาท  เพิVมขึ fนสทุธิ จํานวน 9.12 ล้านบาท  เมืVอเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปี 2555 ซึVงมีจํานวน 18.64  ล้านบาท  เนืVองจากมีภาษีเงินได้นิติบคุคลหกั ณ ทีVจ่ายในปี  
2556  และ  2555  จํานวน 15.79  ล้านบาท และ 11.83  ล้านบาท ตามลําดบั   

 
(2)  หนี "สิน 
      ณ สิ fนปี 2556  บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี fสนิรวม จํานวน 464.80 ล้านบาท  เพิVมขึ fนจํานวน 60.42 ล้าน

บาท จากสิ fนปี 2555  ซึVงมีจํานวน 404.38 ล้านบาท  มีสาเหตมุาจากการเพิVมขึ fนของเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงิน
กู้ ยืมระยะสั fนจากสถาบนัการเงิน และภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน   จากการลดลงของเจ้าหนี fการค้าและ
เจ้าหนี fอืVน  เงินกู้ ยืมระยะสั fน  หนี fสินหมนุเวียนอืVน  และหนี fสนิภาษีเงินได้รอตดับญัชี   

หนี fสินหมนุเวียนในปี 2556 มีจํานวน 402.15 ล้านบาท  เพิVมขึ fนจํานวน 58.95 ล้านบาท  จากสิ fนปี 2555 ซึVงมี
จํานวน 343.20 ล้านบาท มีสาเหตมุาจากเงินเบิกเกินบญัชีเพิVมขึ fน จํานวน 0.88 ล้านบาท  เงินกู้ ยืมระยะสั fนจาก
สถาบนัการเงินเพิVมขึ fน จํานวน 202.97 ล้านบาท  เจ้าหนี fการค้าและจ้าหนี fอืVนลดลง จํานวน 88.80 ล้านบาท   
เงินกู้ ยืมระยะสั fนจากกิจการทีVเกีVยวข้องกนัลดลง จํานวน 57.50 ล้านบาท  หนี fสนิหมนุเวียนอืVนลดลง จํานวน 5.53 ล้าน
บาท   

หนี fสินไมห่มนุเวียนในปี 2556  มีจํานวน 62.64 ล้านบาท  เพิVมขึ fนจํานวน 1.46 ล้านบาท จากสิ fนปี 2555  ซึVงมี
จํานวน 61.18 ล้านบาท   

 
(3)  ส่วนของผู้ถือหุ้น 
      ในปี 2556  บริษัทและบริษัทย่อย  มีผลขาดทนุสทุธิจากการดําเนินงาน จํานวน 60.04 ล้านบาทและมี

การเพิVมทนุชําระแล้ว จํานวน 33.67 ล้านบาท  สง่ผลให้สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงเหลือ  628.12 ล้านบาท  จากปีก่อน 
จํานวน 654.49 ล้านบาท หรือลดลงจํานวน  26.37 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.03     
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คุณภาพของสินทรัพย์ 

• ลูกหนี "การค้าและลูกหนี "อืCนสุทธิ  
บริษัทมีลูกหนี fและลูกหนี fอืVนสุทธิในปี 2556 จํานวน 99.96 ล้านบาท โดยเป็นลูกหนี fของบริษัททั fงจํานวน 

เนืVองจากลูกหนี fในส่วนของบริษัทได้มีการบนัทึกค่าเผืVอหนี fสงสยัจะสญูทั fงจํานวนแล้ว โดยสามารถแบ่งแยกลกูหนี fได้
ตามอายหุนี fได้ดงันี f   

 

อายุหนี "ค้างชาํระ 2556 2555 2554 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ลกูหนี fยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 55.79 33.05 91.37 39.75 170.53 71.39 
ลกูหนี fเกินกําหนดชําระ 
   0 -  3 เดือน 15.88 9.41 48.68 21.18 67.62 28.31 
   3 -  6 เดือน 12.19 7.22 35.37 15.39 0.17 0.07 
   6 -  12 เดือน 29.52 17.49 53.94 23.46 0.56 0.23 
   มากกวา่ 12 เดือนขึ fนไป 55.43 32.84 0.52 0.22 - - 
รวม 168.81 100.00 229.88 100.00 238.88 100.00 
หกั คา่เผืVอหนี fสงสยัจะสญู (74.49) (44.13) - - - - 
ลูกหนี "การค้า-สุทธิ 94.32 55.87 229.88 100.00 238.88 100.00 
ลูกหนี "อืCน 5.62  12.52  15.90  
รวมลูกหนี "การค้าและลูกหนี "อืCน 99.96  242.40  254.78  

 
ณ วนัทีV 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีลกูหนี fการค้าก่อนหกัคา่เผืVอหนี fสงสยัจะสญูประมาณ 94.32 ล้านบาท 

และตั fงสํารองหนี fสงสยัจะสญูจากลกูหนี fทีVขาดสภาพคลอ่งไว้เป็นจํานวน 74.49 ล้านบาท  โดยเป็นลกูหนี fทีVยงัไมถ่งึ
กําหนดชําระ    ลกูหนี fทีVค้างชําระไมเ่กิน 12  เดือน   และลกูหนี fการค้าทีVค้างชําระเกิน 12 เดือน จํานวน 55.79  ล้าน
บาท  57.59   ล้านบาท และ 55.43 ล้านบาท ตามลําดบั ซึVงคิดเป็นร้อยละ 33.05   ร้อยละ 34.12 และร้อยละ 32.84  
ตามลําดบั  โดยผู้บริหารของบริษัทกําหนดให้ตั fงคา่เผืVอหนี fสงสยัจะสญูสําหรับลกูหนี fการค้าทีVค้างชําระเกิน 12 เดือน ซึVง
ผู้บริหารของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ ลกูหนี fการค้าเหลา่นั fนขาดสภาพคลอ่ง จําเป็นต้องตั fงสํารองคา่เผืVอหนี fสงสยัจะ
สญูสําหรับลกูหนี fการค้าจํานวน 74.49 ล้านบาทในปี 2556 ซึVงฝ่ายบริหารได้เพิVมมาตรการในการให้สินเชืVอแก่ลกูหนี f
เข้มงวดมากขึ fนและเร่งรัดติดตามทวงถามหนี fทีVค้างชําระอย่างตอ่เนืVอง  อย่างไรก็ตามสําหรับลกูหนี fทีVได้ตั fงคา่เผืVอหนี f
สงสยัจะสญูแล้ว   บริษัทและบริษัทย่อยให้ดําเนินการขั fนตอนการติดตามหนี fทางกฎหมายเพืVอให้มีโอกาสได้รับชําระหนี f
คืน  เมืVอเปรียบเทียบกบัยอดลกูหนี fการค้าและลกูหนี fอืVน - สทุธิ ปี 2555 ลกูหนี fการค้าและลกูหนี fอืVนสทุธิ ลดลงจํานวน 
142.44 ล้านบาท จากยอด 242.40 ล้านบาทในปี 2555 

สําหรับนโยบายการให้เครดิตทางการค้านั fน โดยปกติบริษัทจะให้เครดิตทางการค้าประมาณ 30 – 90 วนั โดย
ปัจจบุนั บริษัทพยายามปรับปรุงประสทิธิภาพในการเรียกเกบ็หนี f โดยติดตามทวงถามหนี fทีVครบกําหนดกบัลกูค้า และ
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ให้เครดิตทางการค้าระยะสั fนสาํหรับลกูค้ารายใหม ่โดยปี 2556 มีระยะเวลาเก็บหนี fเฉลีVยประมาณ 106 วนั เพิVมขึ fนเมืVอ
เทียบกบัปี  2555  มีระยะเวลาเก็บหนี fเฉลีVยประมาณ 161 วนั สาเหตเุนืVองจากลกูหนี fการค้างานโครงการรายหนึVงทีV
บริษัทรับงานไว้ในปี 2555  บริษัทให้เครดิต  30 วนันบัจากวนัทีVบริษัทและบริษัทย่อยได้แจ้งหนี fไป   

 

  สินค้าคงเหลือ 
สินค้าคงเหลือสทุธิมีมลูคา่ 357.47  ล้านบาท ในปี 2556 และลดลงจากปี  2555 ซึVงมีมลูคา่ 389.76  ล้าน

บาท ในปี 2555  โดยลดลงจํานวน 32.29 ล้านบาท  หรือประมาณร้อยละ 8.28  ซึVงมีสาเหตมุาจากการสง่มอบสินค้า
งานโครงการเพิVมขึ fน มีผลให้งานระหวา่งทําลดลง จํานวน 68.50 ล้านบาท และบริษัทได้ซื fอวตัถดิุบเหลก็เพิVมขึ fน 
จํานวน 35.70 ล้านบาท เพืVอรองรับงานโครงการใหมที่Vบริษัทและบริษัทย่อยได้รับงานมาในปี 2557 โดยมีรายละเอียด
ของสินค้าคงเหลือ  แสดงได้ดงันี f 

 

ลักษณะของสินค้าคงคลัง  2556 2555 2554 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินค้าสําเร็จรูป 17.06 4.59 16.81 4.16 17.14 6.08 
งานระหวา่งทํา 138.28 37.24 206.77 51.20 100.95 35.79 
วตัถดิุบ 190.29 51.25 158.89 39.35 139.46 49.45 
วตัถดิุบระหวา่งทาง - - - - - - 
วสัดโุรงงาน 25.68 6.92 21.38 5.29 24.48 8.68 
รวม 371.31 100.00 403.85 100.00 282.03 100.00 
หกั คา่เผืVอมลูคา่สินค้าลดลง (13.85) (3.73) (14.08) (3.49) (14.26) (5.06) 
สินค้าคงเหลือ สุทธิ 357.47 96.27 389.76 96.51 267.77 94.94 

 

ณ วนัทีV 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสทุธิประมาณ 357.47 ล้านบาท โดยมี   สดัสว่นของสินค้า
สําเร็จรูป,   งานระหวา่งทํา , วตัถดิุบ และวสัดโุรงงาน คิดเป็นจํานวนเงิน 17.06 ล้านบาท , 138.28 ล้านบาท , 190.29 
ล้านบาท และ 25.68 ล้านบาท ตามลําดบั  และคิดเป็นร้อยละ 4.59 , ร้อยละ 37.24 , ร้อยละ 51.25 และ ร้อยละ 6.92   
ตามลําดบั 

 หากพิจารณาอตัราการหมนุเวียนของสินค้าคงคลงัจะเห็นได้วา่ บริษัทมีอตัราการหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ 
จาก 1.72 เท่า ในปี 2556   เพิVมขึ fนจาก  1.52 เท่า ในปี 2555  ทั fงนี f เป็นไปตามปริมาณความต้องการสินค้าของลกูค้า
โครงการทีVบริษัทรับงานไว้  ทีVต้องสง่มอบสินค้าภายใน 1-2 ปี นบัจากปี 2555 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
บริษัท   เอื "อวิทยา   จาํกัด (มหาชน)  

อัตราส่วนทางการเงนิทีCสาํคัญ ตามงบการเงนิรวม ณ  31 ธันวาคม 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

สําหรับปีสิ "นสุด 31 ธันวาคม 

2555>56 2554>5
5 

2553>54 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)      

  อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า) 1.62 2.30 1.94 

  อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) (เท่า) 0.75 1.17 0.96 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Leverage Ratio)    

  อัตราส่วนหนี "สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) (เท่า) 0.43 0.38 0.66 

  อัตราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี "ย (Interest Coverage) (เท่า) (2.72) 4.88 7.40 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทาํกาํไร (Profitability Ratio)    

  อัตรากาํไรขั "นต้นต่อรายได้ (Gross Profit Margin) (%) 7.40 9.03 7.64 

  อัตรากาํไรสุทธิต่อรายได้ (Net Profit Margin) (%) (8.47) 3.99 4.85 

  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ( Return on Assets) (%) (5.33) 3.36 4.09 

  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (Return to Equity) (%) (9.33) 3.36 7.17 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Activity Ratio)    

  อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี "การค้า (Accounts Receivable 
Turnover) 

(เท่า) 3.46 2.27 2.42 

  ระยะเวลาในการเกบ็หนี " (Average Collection Period) (วัน) 106 161 151 

  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover ) (เท่า) 1.72 1.52 1.99 

  ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลีCย (Average Sales Period) (วัน) 212 272 183 

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset 
Turnover) 

(เท่า) 2.79 2.80 2.92 

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) (เท่า) 0.66 0.63 0.70 

ข้อมูลต่อหุ้น     

  กาํไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (Earnings(Loss) per Share) บาท (0.17) 0.06 0.12 
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วิเคราะห์กระแสเงนิสดรวม 
 

            ตาราง 4 : แสดงภาพรวมงบกระแสเงนิสด 
 

  รายการ จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) เพิCม(ลด) 

    ปี 2556 ปี 2555 ล้านบาท 

1 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (52.15) (6.03) (46.12) 

2 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (127.62) (106.55) (21.07) 

3 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 180.66  166.96  13.70  

4 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เพิCมขึ "น 
(ลดลง) สุทธิ 0.89  54.38  (53.49) 

5 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ต้นงวด 40.61  (13.78) 54.39  

6 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ปลายงวด 41.50  40.60  0.90  

 

        ในปี 2556  บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานมีค่าเป็นลบจํานวน 52.15 ล้านบาท  
เนืVองจากบริษัทมีลกูหนี fการค้าและลกูหนี fอืVนลดลง จํานวน 67.49 ล้านบาท  สินค้าคงเหลือลดลง จํานวน 32.51 ล้าน
บาท  โครงการอสงัหาริมทรัพย์เพิVมขึ fน 79.31 ล้านบาท สินทรัพย์หมนุเวียนอืVนลดลง จํานวน 0.56 ล้านบาท  สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนอืVนลดลง จํานวน 0.07 ล้านบาท  เจ้าหนี fการค้าและเจ้าหนี fอืVนลดลง จํานวน 88.29 ล้านบาท  หนี fสิน
หมนุเวียนอืVนลดลง จํานวน 5.37 ล้านบาท  จ่ายผลประโยชน์ของพนกังาน จํานวน 1.32 ล้านบาท รับดอกเบี fยจํานวน
1.67 ล้านบาท  รับภาษีเงินได้รอขอคืน จํานวน16.77 ล้านบาท จ่ายดอกเบี fยจํานวน 17.04 ล้านบาท จ่ายภาษีเงินได้
จํานวน 19.91 ล้านบาท  สําหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนมีค่าเป็นลบ จํานวน127.62 ล้านบาท เป็นผลมา
จากการทีVบริษัทมีดอกเบี fยรับจากเงินฝากประจํา จํานวน 0.21 ล้านบาท จ่ายเพืVอเงินลงทุนชัVวคราว หลกัทรัพย์เผืVอขาย 
จํานวน 210.00 ล้านบาท  รับเงินจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัVวคราว หลกัทรัพย์เผืVอขาย จํานวน 110.79 ล้านบาท ซื fอ
สินทรัพย์ถาวรเพิVมเติม จํานวน 27.03 ล้านบาท  รับเงินจากการจําหน่ายทรัพย์สิน จํานวน 0.17 ล้านบาท  และซื fอ
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนเพิVมเติม จํานวน 1.53 ล้านบาท  สว่นกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหาเงิน มีคา่เป็นบวก จํานวน 
180.66  ล้านบาท เป็นผลมาจากบริษัทมีเงินกู้ ยืมระยะสั fนจากสถาบนัการเงินเพิVมขึ fน จํานวน 240.00 ล้านบาท  เงิน
กู้ ยืมระยะสั fนจากกิจการทีVเกีVยวข้องกนัเพิVมขึ fน จํานวน 130.00   ล้านบาท รับเงินจากการใช้ใบสําคญัแสดงสิทธิทีVจะซื fอ
หุ้นสามญัจํานวน 33.52 ล้านบาท  จ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสั fนแก่สถาบนัการเงิน จํานวน 35.36 ล้านบาท  และจ่าย
ชําระเงินกู้ ยืมระยะสั fนจากบริษัททีVเกีVยวข้องกนั  จํานวน  187.50 ล้านบาท   จากเหตผุลดงักล่าวข้างต้น ทําให้เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิVมขึ fนสทุธิ จํานวน 0.89 ล้านบาท  ทําให้ ณ วนัทีV 31  ธนัวาคม 2556 บริษัทมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ จํานวน 41.50 ล้านบาท 
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การลงทุนในบริษัทย่อย 
                     ในปี 2556   บริษัท  ได้ลงทุนซื fอหุ้นจาก บริษัท อิมพีเรียลแลนด์  จํากดั  เป็นจํานวน 99.99 %  หรือ
จํานวน 1,099,998 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมลูค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย จํานวน 138.60 ล้านบาท   ซึVงในงบ
การเงินรวม  บริษัทและบริษัทย่อยได้แสดงไว้ในบญัชีโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา เพืVอขายและให้เช่า  
เป็นจํานวนเงิน 167.19 ล้านบาท 

 

แหล่งทีCมาของเงนิทุน 
• หนี "สิน 
ณ  สิ fนปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี fสินรวมจํานวน 464.80 ล้านบาท  เพิVมขึ fนจํานวน 60.42 ล้านบาท

จาก  สิ fนปี 2555  ซึVงมีจํานวน 404.38 ล้านบาท  หรือเพิVมขึ fนประมาณร้อยละ 14.94 โดยแบ่งเป็นหนี fสินหมุนเวียน  
402.16 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 87  ของหนี fสินรวม และหนี fสินไม่หมนุเวียน จํานวน  62.64 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 13 ของหนี fสินรวม  การเพิVมขึ fนของหนี fสินรวมมีสาเหตมุาจากการเพิVมขึ fนของ เ เงินกู้ ยืมระยะสั fนจากสถาบัน
การเงิน เป็นจํานวนเงิน  203.86  ล้านบาท , เจ้าหนี fการค้าและเจ้าหนี fอืVนลดลง 74.33 ล้านบาท , เงินกู้ ยืมระยะสั fนจาก
บริษัทใหญ่ ลดลง จํานวน 57.50 ล้านบาท  เนืVองจากบริษัทและบริษัทย่อย ได้ออกตั�วแลกเงินให้กบัสถาบนัการเงินแห่ง
หนึVงจํานวน 205 ล้านบาท เนืVองจากมีอตัราดอกเบี fยระหว่างร้อยละ 4.75 - 5.00  เพืVอนํามาชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสั fน
จากบริษัทใหญ่เนืVองจากมีอตัราดอกเบี fยสงูกว่า คือร้อยละ 5.25 และเพืVอลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ 
จํากดั  

หนี fสินหมนุเวียน ในปี 2556  มีจํานวน 402.16 ล้านบาท  เพิVมขึ fนจํานวน 58.96 ล้านบาท จากสิ fนปี 2555   ซึVง
มีจํานวน 343.20  ล้านบาท หรือเพิVมขึ fนประมาณร้อยละ 17.18  มีสาเหตหุลกัมาจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืม
ระยะสั fนจากสถาบนัการเงินเพิVมขึ fน จํานวน 203.86 ล้านบาท    เจ้าหนี fการค้าและเจ้าหนี fอืVนลดลงจํานวน 74.33  ล้าน
บาท เงินกู้ ยืมระยะสั fนจากบริษัทใหญ่ ลดลง   57.50  ล้านบาท   หนี fสินหมนุเวียนอืVนลดลงจํานวน 5.14  ล้านบาท 

หนี fสินไมห่มนุเวียน ในปี 2556  มีจํานวน 62.64  ล้านบาท เพิVมขึ fนจํานวน 1.46  ล้านบาท จากปี 2555 ซึVงมี
จํานวน 61.18 ล้านบาท หรือเพิVมขึ fนประมาณร้อยละ 2.39   เนืVองจากบริษัทมีภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพิVมขึ fน 
จํานวน 2.75 ล้านบาท  และหนี fสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ลดลงจํานวน 1.30 ล้านบาท 

  

• ส่วนของผู้ถือหุ้น 
                ณ วนัทีV 31  ธนัวาคม 2556  บริษัทและบริษัทย่อย  มีสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 628.12  ล้านบาท ลดลงจาก
สิ fนปี 2555 ซึVงมีจํานวน 654.48 ล้านบาท   ลดลงเป็น จํานวน 26.36 ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 4.03 โดยมีสาเหตมุา
จากการเพิVมขึ fนของทนุเรือนหุ้นจํานวน 33.67  ล้านบาท จากการใช้สิทธิซื fอหุ้นสามญัจากการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ  
ซึVงไปจดทะเบียนเพิVมทนุตอ่กระทรวงพาณิชย์ในไตรมาสทีV 4  ในสว่นของกําไรสะสม แบ่งเป็น กําไรสะสมทีVจดัสรร เป็น
ทนุสํารองตามกฎหมาย เพิVมขึ fน จํานวน 0.99 ล้านบาท และขาดทนุสทุธิประจําปี จํานวน 60.18  ล้านบาท  สง่ผลให้
สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัทีV 31 ธนัวาคม 2556  ลดลงเหลือเท่ากบั 628.12 ล้านบาท 
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 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 จาํนวนหุ้น หุ้นสามัญ 
ส่วนเกนิ
มูลค่าหุ้น รวม 

 หุ้น บาท บาท บาท 

     

ทุนจดทะเบียน     

     
วนัทีV 1 มกราคม พ.ศ. 2555 350,000,000 350,000,000 - 350,000,000 

จดทะเบียนเพิVมทนุ 175,000,000 175,000,000 - 175,000,000 

วนัทีV 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 525,000,000 525,000,000 - 525,000,000 

จดทะเบียนเพิVมทนุ 35,015,418 35,015,418 - 35,015,418 

วนัทีV 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 560,015,418 560,015,418 - 560,015,418 

     

ทุนทีCออกและชาํระแล้ว     
     
วนัทีV 1 มกราคม พ.ศ. 2555 250,504,000 250,504,000 - 250,504,000 
ออกหุ้นสามญั 99,496,000 99,496,000 79,596,800 179,092,800 

คา่ใช้จ่ายในการจําหน่ายหุ้นสามญั - - (5,678,202) (5,678,202) 

วนัทีV 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 350,000,000 350,000,000 73,918,598 423,918,598 
ออกหุ้นสามญัจากการใช้ใบสําคญั
แสดงสิทธิ 33,673,599 33,673,599 - 33,673,599 

วนัทีV 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 383,169,599 383,673,599 73,918,598 457,592,197 

 
              เ มืVอวนัทีV  30   เมษายน    2556    ทีVประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครั fงทีV 1/2556 ได้มีมติอนมุติัการเพิVมทนุ
จดทะเบียนของบริษัทจาก   525,000,000    บาท เป็น 560,015,418 บาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 
35,015,418 หุ้ น มูลค่าทีVตราไว้หุ้ นละ 1.00 บาท เพืVอรองรับการใช้สิทธิซื fอหุ้ นสามัญ 
จากการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ การเพิVมทุนดงักล่าวได้ทําการจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวง
พาณิชย์เมืVอวนัทีV 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
           เมืVอวนัทีV 30 ตลุาคม พ.ศ. 2555 ทีVประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครั fงทีV 1/2555 ได้มีมติอนุมติัการ
เพิVมทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 350,000,000 ล้านบาท เป็น 525,000,000 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่
จํานวน 175,000,000 หุ้น มลูค่าทีVตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพืVอรองรับการใช้สิทธิซื fอหุ้นสามญัจากการออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิ การเพิVมทุนดงักล่าวได้ทําการจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เมืVอ
วนัทีV 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
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             ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2555 บริษัทเสนอขายหุ้นสามญัจํานวน 99,496,000 หุ้นแก่ประชาชนทัVวไปเป็น
ครั fงแรกหุ้นสามญัดงักลา่วมีมลูคา่ทีVตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นเงิน
ทั fงสิ fน179.09ล้านบาทบริษัทบนัทกึคา่ใช้จ่ายเกีVยวกบัการจดัจําหน่ายหุ้นจํานวน 5.68 ล้านบาท (สทุธิจากภาษีทีV
เกีVยวข้องจํานวน 1.70 ล้านบาท) ซึVงแสดงเป็นรายการหกัในบญัชีส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั และจดทะเบียนเพิVม
ทุนชําระแล้วของบริษัทจากจํานวน 250.50 ล้านบาท เป็น 350.00 ล้านบาทคิดเป็นหุ้นสามญัจํานวน350.00
ล้านหุ้น ในมลูคา่หุ้นทีVตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท กบักระทรวงพาณิชย์เมืVอวนัทีV 28 มิถนุายน พ.ศ. 2555 และตลาด
หลกัทรัพย์ เอม็เอไอ แห่งประเทศไทย ได้รับหุ้นสามญัของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน และเริVมให้ซื fอขายได้
ตั fงแตว่นัทีV 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
 
        ใบสําคัญแสดงสิทธิทีCจะซื "อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยครั"งทีC 1 (UWC - W1) 
            เมืVอวนัทีV 30 ตลุาคม พ.ศ. 2555 บริษัทย่อยได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิทีVจะซื fอหุ้นสามญั เพืVอเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี f 
 
ประเภทใบสําคญัแสดงสิทธิ : ชนิดระบชืุVอผู้ ถือ และโอนเปลีVยนมือได้ 
อายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัตั fงแตว่นัทีVออก 
จํานวน         : 175,000,000 หน่วย 
สดัสว่นเสนอขาย         : หุ้นสามญัเดิม 1 หุ้น ตอ่ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
ราคาเสนอขาย         : หน่วยละ 0 บาท 
อตัราการใช้สิทธิซื fอหุ้นสามญั : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื fอหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น (อาจ 
                                                                     เปลีVยนแปลงได้ภายหลงั) 
ราคาใช้สิทธิ         :  1.00 บาท ตอ่หุ้น (อาจเปลีVยนแปลงได้ภายหลงั)  
วนักําหนดการใช้สิทธิ          : ทกุวนัทําการสดุท้ายของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน และ    
                                                                    ธนัวาคมของแตล่ะปีตลอดอาย ุของใบสําคญัแสดงสิทธิ  
วนัสดุท้ายของการใช้สิทธิ    : วนัทีV 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
 
       รายการเคลืVอนไหวของใบสําคญัแสดงสิทธิทีVจะซื fอหุ้นสําหรับปีสิ fนสดุวนัทีV 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556     มี
ดงัตอ่ไปนี f 
ยอดคงเหลือต้นปี 174,999,923 

หกั  ใช้สิทธิระหวา่งปี (33,673,599) 

ยอดคงเหลือปลายปี 141,326,324 
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                      สําหรับปีสิ fนสุดวนัทีV 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิแล้ว จํานวน    
33,673,599    หน่วย   โดยบริษัทได้ออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 33,673,599 หุ้น มลูค่าทีVตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
แล้วเสร็จในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2556 

                
          ความเพยีงพอของเงนิทุน 
                       จากการวิเคราะห์ในหวัข้อ  แหลง่ทีVมาของเงินทนุ  จะเหน็ได้วา่  บริษัทและบริษัทย่อยมีแหลง่ทีมีของ
เงินทนุจาก  เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสั fนจากสถาบนัการเงิน , เงินกู้ ยืมระยะสั fนจากบริษัทใหญ่ และ
จากสว่นของผู้ ถือหุ้น    ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย  คาดวา่บริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอของเงินทนุ
อยู่พอสมควร  โดยถ้าบริษัทและบริษัทย่อยประสบปัญหาการขาดแคลนเงินทนุ ก็อาจขอความช่วยเหลือเป็นเงิน
สนบัสนนุหรือเงินกู้จากบริษัทใหญ่ได้อยู่พอสมควร    
                             ปัจจบุนับริษัทได้มีการจดัหาแหลง่เงินทนุหมนุเวียนโดยการเลือกใช้สินเชืVอกบัธนาคารหรือสถาบนั
การเงินตา่งๆ   ซึVง ณ สิ fนปี 2556  บริษัทมีวงเงินสินเชืVอกบัธนาคาร โดยมีรายละเอียดดงันี f 

 
 

รายละเอียด 
   

วงเงนิสินเชืCอ 
ทีCได้รับ 

 
(ล้านบาท) 

วงเงนิสินเชืCอ 
ทีCใช้ไป 

 
(ล้านบาท) 

คงเหลือ 
วงเงนิสินเชืCอ 
ณ 31 ธ.ค. 56 

(ล้านบาท) 
ธนาคารแห่งหนึCง 170 91 79 
ตั�วแลกเงนิ 
(สถาบันการเงนิแห่งหนึCง) 

300 205 95 

รวม 470 296 174 
 
 

              ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุนหรือแหล่งเงนิทุน 
                             ณ  วนัทีV 31  ธนัวาคม  2556 บริษัทและบริษัทย่อย  มีอตัราสว่นหนี fสินรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 
เท่ากบั 0.43 เท่า  เพิVมขึ fนจากปี 2555  เนืVองจากการเพิVมขึ fนของหนี fสินรวมในอตัราร้อยละ  15  จากการเพิVมขึ fนของเงิน
กู้ ยืมระยะสั fนจากสถาบนัการเงิน จํานวน 203 ล้านบาท  และสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงในอตัราร้อยละ  4  เนืVองจากผล
ขาดทนุสทุธิประจําปี 2556  จํานวน 60.18  ล้านบาท และการจดทะเบียนเพิVมทนุจากการแปลงสิทธิซื fอหุ้นสามญัจาก
ใบสําคญัแสดงสิทธิ จํานวน  33.67 ล้านบาท  ในขณะทีV อตัราสว่นหนี fสนิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัทีV 31 ธนัวาคม 
2555  เท่ากบั  0.38  เท่า   เนืVองจากการเพิVมขึ fนของหนี fสินรวมในอตัราร้อยละ 24  จากการเพิVมขึ fนของเจ้าหนี fการค้า
และเจ้าหนี fอืVน จํานวน 70 ล้านบาท เงินกู้ ยืมระยะสั fนจากบริษัทใหญ่ เพิVมขึ fน จํานวน 27.50 ล้านบาท และเงินกู้ ยืม
ระยะสั fนจากสถาบนัการเงินลดลง  จํานวน 27  ล้านบาท  และสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิVมขึ fนในอตัราร้อยละ  52  เนืVองจาก
การเพิVมทนุเรือนหุ้นทีVชําระแล้ว จํานวน 99.50 ล้านบาท สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัจากการเพิVมทนุจดทะเบียนและชําระ
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แล้ว  จํานวน 74  ล้านบาท และการเพิVมขึ fนของกําไรสทุธิ ประจําปี 2555 เท่ากบั 22 ล้านบาท  และกําไรจาการตีมลูคา่
ทีVดิน จํานวน  32  ล้านบาท (หลงัการปรับปรุงผลกระทบจากการเปลีVยนแปลงนโยบายการบญัชี) 
 
            ความเพียงพอของสภาพคล่อง ความสามารถในการชําระหนี " และความสามารถในการ
ปฏบัิตติามเงืCอนไขการกู้ยืมทีCสําคัญ 
                     ณ  วนัทีV 31  ธนัวาคม  2556  บริษัทและบริษัทย่อย  มีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง เท่ากบั  1.62 เท่า 
เปรียบเทียบกบั ณ วนัทีV 31  ธนัวาคม 2555  เท่ากบั  2.30 เท่า  ซึVงแสดงให้เห็นวา่ บริษัทและบริษัทย่อยมีสภาพคลอ่ง
ลดลงจากปี 2555   แสดงให้เห็นวา่บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมนุเวียนมากกวา่หนี fสินหมนุเวียน 1.62 เท่า  
และจากอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว  เท่ากบั  0.75 เท่าในปี 2556  ซึVงแสดงให้เหน็วา่  บริษัทและบริษัทย่อยมี
สินทรัพย์หมนุเวียนทีVสามารถเปลีVยนเป็นเงินสด น้อยกวา่หนี fสินหมนุเวียน  ซึVงเป็นความเสีVยงในการชําระหนี fของบริษัท
และบริษัทย่อยอาจมีน้อยกวา่ทีVควรจะเป็น   
                             และจากอตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบี fย  ประจําปี 2556  เท่ากบั  (2.72)  เท่า  จาก
การทีVบริษัทและบริษัทย่อยมีผลประกอบการเป็นขาดทนุสทุธิ เท่ากบั 60.18  ล้านบาท  จากการตั fงสํารองคา่เผืVอหนี f
สงสยัจะสญูจากลกูหนี fการค้า จํานวน 74.49 ล้านบาท  ซึVงบริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิก่อนตั fงสํารองคา่เผืVอหนี f
สงสยัจะสญู  จํานวน 14.31  ล้านบาท  ซึVงแสดงให้เห็นวา่บริษัทมีกําไรก่อนดอกเบี fยจ่ายและภาษีเงินได้  เท่ากบั  
32.15 ล้านบาท  (ต้นทนุทางการเงิน เท่ากบั 15.02 ล้านบาท ภาษีเงินได้ เท่ากบั 2.82 ล้านบาท)  ซึVงเมืVอคํานวณ
อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบี fยประจําปี 2556 ใหม ่  จะเท่ากบั 2.14 เท่า  เปรียบเทียบกบัปี  2555  
เท่ากบั 4.88 เท่า  แสดงให้เหน็ประสทิธิภาพในการชําระดอกเบี fย ลดลง  แตบ่ริษัทและบริษัทย่อยก็ยงัมีความสามารถ
ในการชําระดอกเบี fยได้ตามเงืVอนไขการกู้ ยืมได้ 

 
ปัจจัยทีCอาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 
 

ลกัษณะของการดําเนินกิจการของบริษัท มีแหล่งทีVมาของรายได้หลกั ได้แก่   รายได้จากการยืVนซองประกวด
ราคาประมลูงานและได้รับงานจากการประกวดราคาประมลูดงักลา่ว จงึทําให้รายได้ในสว่นนี fของบริษัทมีความผนัแปร
ตามปริมาณงานทีVบริษัทประมลูงานได้ ในอนาคตหากบริษัทไมส่ามารถประกวดราคาประมลูงานหรือไม่ได้รับงานจาก
การประกวดราคาประมลูแตล่ะครั fง ซึVงรายได้ของบริษัทก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม จากปัจจยัความ
เสีVยงด้านความผันผวนของรายได้ทีVอาจเกิดขึ fนดังกล่าว ทําให้บริษัทมุ่งมัVนพัฒนาบุคลากรและการใช้เทคโนโลยีทีV
ทนัสมยั เพืVอให้การผลิตงานส่งมอบให้ลกูค้าให้มีคณุภาพทีVดีเยีVยม ได้มาตรฐานสากล และส่งมอบงานตรงต่อเวลาใน
ราคาทีVเหมาะสมเป็นทีVพงึพอใจแก่ลกูค้า เพืVอรักษาฐานลกูค้าให้เติบโตไปด้วยกนัอย่างยัVงยืน ตามวิสยัทศัน์ของบริษัท ทีV
ได้รับความไว้วางใจสงูสดุจากลกูค้า 
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ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงนิของโลกและในประเทศไทย 
 
                                  ในปี 2557  ความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลก จากวิกฤตการณ์ทางการเงินและสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา   และสหภาพยโุรป  สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ความต้องการของผู้บริโภค  ทําให้การ
ลงทนุของภาคเอกชนเกิดการชะงกังนั   แม้วา่สภาวะเศรษฐกิจโลกจะเริVมฟืfนตวัดีขึ fนกวา่ทีVผ่านมา  และรัฐบาลมี
นโยบายทีVจะเร่งการลงทนุภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ แตอ่าจมีผลกระทบจากการชมุนมุทางการเมืองของกลุม่ทีV
ตอ่ต้านรัฐบาล  ซึVงสง่ผลให้การดําเนินการตอ่ยงัไมส่ามารถเกิดขึ fนในในปี 2557     จงึมีผลกระทบตอ่ความเชืVอมัVนของ
นกัลงทนุ  ตลอดจนการปรับคา่แรงขั fนตํVาเป็นวนัละ  300 บาท  ยงัคงสง่ผลให้ต้นทนุการผลิตเพิVมขึ fน    เหลา่นี fมี
ผลกระทบตอ่การขยายตวัทางธุรกิจ และย่อมสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจในประเทศไทยอย่างหลกีเลีVยงไมไ่ด้  ตลอดจนความ
ผนัผวนของคา่เงินบาท  ทีVแขง็ตวัหรือออ่นตวัอยู่ตลอดปี 2556  ซึVงอาจสง่ผลตอ่ราคาวตัถดิุบทีVสําคญัของบริษัทและ
บริษัทย่อย 
 

 การเข้าลงทนุในบริษัท อิมพีเรียลแลนด์  จาํกัด 
 
                              บริษัทได้เข้าลงทนุในบริษัท   อิมพีเรียลแลนด์  จํากดั  ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจด
ทะเบียนและชําระแล้ว  ภายหลงัการลงทนุ  บริษัท มุง่เน้นการดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ เพืVอขายหรือให้เช่า  
ซึVงบริษัท ได้ลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา เป็นจํานวน 167.19 ล้านบาท ในปี 2556  โครงการ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์นี fคาดวา่จะแล้วเสร็จในไตรมาสที 3 ของปี 2557  และคาดวา่จะเริVมรับรู้รายได้   ได้ในไตรมาสทีV 
4 ของปี 2557  โดยวตัถปุระสงค์ของการลงทนุในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์นี f  ฝ่ายบริหารต้องการกระจายความ
เสีVยงของบริษัทจากการดําเนินธุรกิจ  ไปยงัธุรกิจอืVน ๆ  และเพืVอให้ได้รับกระแสเงินสดทีVสมํVาเสมอในระยะยาวจากการ
ให้เช่าโครงการ ของบริษัทย่อย  อย่างไรก็ตาม ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  อาจถกูกระทบจากภาวะการเก็งกําไรและ
อาจได้รับการกระทบเหมือนในอดีตของประเทศไทย  ดงัทีVเคยประสบมาจากสภาวะฟองสบูใ่นปี 2540  ได้  ซึVงฝ่าย
บริหารก็ตระหนกัในความเสีVยงเหลา่นี f และพยายามทีVจะดําเนินธุรกิจไปด้วยความระมดัระวงัรอบคอบตอ่ไป       
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและบริษัทย่อย 
1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัVน 
3. การเคารพสิทธิมนษุยชน 
4. การปฏิบติัตอ่แรงงานอย่างเป็นธรรม 
5. ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 
6. การดแูลรักษาสิVงแวดล้อม 
7. การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 
8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึVงได้จากการดําเนินงานทีVมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิVงแวดล้อม และผู้ มี
สว่นได้เสีย 
 

นโยบายภาพรวม : 
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท  เอื "อวิทยา  จาํกัด (มหาชน) และบริษัท

ย่อย 

1.  บริษัทและบริษัทย่อยมุง่มัVนทีVจะป้องกนัความสญูเสียทีVอาจเกิดขึ fนจากอบุติัเหต ุการเจ็บป่วย การบาดเจ็บเนืVองจาก
การทํางาน ให้ความสําคญัในการปกป้องชีวิต ทรัพย์สินของพนกังานและองค์กร  ตลอดจนส่งเสริมสขุภาพและชีวอนา
มยัของพนกังาน ชมุชน และผู้ มีสว่นได้เสียอืVน ๆ 
2.  บริษัทและบริษัทย่อยมุง่มัVนทีVจะปกป้องระบบนิเวศน์ โดยการควบคมุ ป้องกนั และลดความเสีVยงตลอดจนปรับปรุง
ประสิทธิภาพในทุก ๆ กิจกรรมหรือกระบวนการหรือขั fนตอนการผลิตสินค้าหรือบริการของบริษัท  เพืVอให้ความเสีVยง
ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั กระทบตอ่ชมุชนหรือสิVงแวดล้อมให้น้อยทีVสดุหรือไมมี่ผลกระทบเลย 
3.  บริษัทและบริษัทย่อยมุง่มัVนทีVจะปฏิบติังานภายใต้กฎหมายหรือมาตรฐานอตุสาหกรรมทีVเกีVยวข้อง เพืVอให้เกิดความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิVงแวดล้อมทีVเกีVยวข้อง 
4.  บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นการบริหารคณุภาพ ด้วยเครืVองมือบริหารคณุภาพ ตลอดจนมีกระบวนการผลิตสินค้า
หรือบริการทีVมีประสิทธิภาพ เพืVอสง่มอบสินค้าหรือบริการทนัตามกําหนดเพืVอให้ลกูค้าพงึพอใจสงูสดุ 
5.  บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมัVนทีVจะดําเนินกิจการด้วยความซืVอสัตย์ และปลูกจิตสํานึกให้กับพนักงานทุกท่าน เพืVอ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัVน ตลอดจนมุ่งมัVนในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาค
สงัคม เพืVอสร้างแนวร่วมในการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมสว่นรวม 
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แนวปฏบัิตใินการเปิดเผยข้อมูลและการจัดทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม : 
 
            บริษัทได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศกัยภาพโรงงานอตุสาหกรรมมุง่สูก่ารพฒันาด้านสิVงแวดล้อมและรับผิดชอบ
ต่อสงัคมอย่างยัVงยืน (CSR-DIW for Beginner 2556)  โดยได้อธิบายถึงนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิVงแวดล้อม และกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสีย ตลอดจน การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน ตลอดจน
ผลกระทบตอ่ความรับผิดชอบตอ่สงัคมในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
 

สรุปโครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิCงแวดล้อมและ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างยัCงยืน (CSR-DIW for Beginner 2556) 

 
ประกอบด้วย  : 
                   1.  ข้อมูลสถานประกอบการ  ซึVงอธิบายถึงข้อมูลทัVวไป , ทีVตั fง , ผังโครงสร้างองค์กร, แผนผังการผลิต 
ผลิตภณัฑ์และบริการ - เครืVองมือกล , การผลิต , กระบวนการชุบสงักะสี , ขนาดขององค์กร , ระบบการจดัการ และชืVอผู้
ประสานงานหลกั 
                    2.  การประเมินสถานะขององค์กรด้านสิCงแวดล้อมเบื "องต้น  ซึVงอธิบายถึงโครงสร้างการปฏิบติังานด้าน
สิVงแวดล้อม , การกําหนดบทบาทหน้าทีVและความรับผิดชอบต่อสงัคม , นโยบายด้านสิVงแวดล้อม/ ความรับผิดชอบต่อ
สงัคม และการทบทวนระบบการจัดการสิVงแวดล้อมเบื fองต้น  ซึVงบริษัทได้ดําเนินการศึกษารวบรวมกฎหมาย และ
ข้อกําหนดต่าง ๆ ด้านสิVงแวดล้อม เช่น การจัดการมลพิษทางนํ fา , มลพิษทางอากาศ , มลพิษทางเสียง , มลพิษทางด้าน
กลิVน,ควนัและความร้อน , การจดัการปัญหาสิVงปฏิกลู  ฯลฯ เพืVอสรุปประเดน็ปัญหาสิVงแวดล้อมทีVมีนยัสําคญัทีVมีผลกระทบ
ตอ่สิVงแวดล้อม ตอ่กฎหมาย และข้อบงัคบัทีVเกีVยวข้องกบับริษัท  เช่นกฎกระทรวงอตุสาหกรรม , กฎกระทรวงทรัพยากรและ
สิVงแวดล้อม, กฎกระทรวงวิทยาศาสตร์ , กฎกระทรวงแรงงานและสวสัดิการ และกฎหมายด้านมลพิษทางเสียงและความ
สัVนสะเทือน 
                    3.  แผนการจัดการสิCงแวดล้อมและการปฏิบัติ  ซึVงอธิบายถึงแนวทางการจัดการ ปรับปรุง และแก้ไข
ปัญหาสิVงแวดล้อมเบื fองต้น , วตัถปุระสงค์และเป้าหมายของการจดัการสิVงแวดล้อม ,แผนงานการจดัการสิVงแวดล้อม , วิธี
ปฏิบติังาน , การฝึกอบรม การสร้างจิตสํานกึ และความสามารถ  ซึVงบริษัทได้ดําเนินการทบทวนปัญหาสิVงแวดล้อมในการ
ทํางาน , ความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน  โดยกําหนดแผนงานการจัดการสิVงแวดล้อมเพืVอลดปัญหาอุบติัเหตุจากการ
ทํางาน  ตลอดจนจดัทําเอกสารวิธีปฏบติังาน และการฝึกอบรมพนกังาน เพืVอสร้างจิตสํานึกและให้ความรู้พื fนฐานเกีVยวกบั
ระบบการจดัการสิVงแวดล้อมและความปลอดภยัในสถานประกอบการ การสืVอสารให้พนกังานรับทราบนโยบายสิVงแวดล้อม
ของบริษัท ,การแบบแปลนก่อนสร้างระบบบําบัดนํ fาเสีย   ซึVงบริษัทได้จัดดําเนินการและรายงานผลต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นทีVเรียบร้อย  ตลอดจนบริษัทยังได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW FOR 
BEGINNER AWARD 2013 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสงัคม ซึVงให้ไว้ ณ วนัทีV 11 
กนัยายน 2556  จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 
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การดาํเนินธุรกจิทีCมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม : 
 
        บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด  ๆ เกีVยวกับสิVงแวดล้อมและไม่มีประวัติการกระทําความผิดตามกฎระเบียบเรืV อง
สิVงแวดล้อมกบัหน่วยงานภาครัฐ  นอกจากนี fบริษัทได้ปฏิบติัตามกฎระเบียบของกรมโรงงานอตุสาหกรรม  อตุสาหกรรม
จังหวัด  และข้อกําหนดของหน่วยงานภาครัฐทีVเกีVยวข้องอืVน ๆ ซึVงบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับการต่อใบ
อนญุาติตา่ง ๆ  ทีVเกีVยวข้องของหน่วยงานภาครัฐเป็นประจําทกุ ๆ ปี อย่างสมํVาเสมอ 
 

กจิกรรมเพืCอประโยชน์ต่อสังคมและสิCงแวดล้อม : 
 
            สืบเนืVองจากปัจจบุนัภาคเอกชนให้ความสําคญัและร่วมกนัป้องกนัและตอ่ต้านการทจุริต โดยร่วมกนัสร้าง
มาตรฐานด้านจริยธรรมธุรกิจทีVสงูขึ fน เพืVอให้บรรลเุป้าหมาย ดงันั fน สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ร่วมกบัสํานกังาน ก.ล.ต. ขอความร่วมมือและเชิญชวนให้บริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมโครงการแนวร่วมการปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต โดยมี IOD เป็นเลขานกุารของโครงการ 
 ในการนี fบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาการกํากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน ดงันั fน จึงเห็นควรเข้าร่วมโครงการดงักล่าวโดยจะต้องประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต และจะต้องกรอกแบบประเมินตนเกีVยวกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัVน โดย
แนวร่วมนี fมุง่ทีVจะสนบัสนุนและมีส่วนในยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  เพืVอแสดงเจตจํานง
ในการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  (Audit fee) 
 

บริษัท และบริษัทยอ่ย ได้จ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี  ให้แก่สาํนกังานสอบบญัชีทีVผู้สอบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชี
ทีVผา่นมามีจํานวนเงินดงันี f     

 

รายการทีV ชืVอบริษัทผู้จ่ายคา่สอบบญัชี ชืVอผู้สอบบญัชี คา่สอบบญัชี 

บริษัทใหญ่ บริษัท  เอื fอวิทยา จํากดั (มหาชน) บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์ 
คเูปอร์ส  เอบีเอเอส  
จํากดั    

1,434,780.00 

บริษัทยอ่ย  บริษัท  อิมพีเรียลแลนด์  จํากดั บริษัท  ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์ 
คเูปอร์ส  เอบีเอเอส 
จํากดั 

358,000.00 

 
 

   ค่าบริการอืCน (Non-audit fee) 
 

บริษัท และบริษัทย่อย  ไม่มีการรับบริการอืVนจากสํานักงานสอบบัญชีทีVผู้ สอบบัญชีสงักัด    บุคคลหรือกิจการทีV
เกีVยวข้องกับผู้สอบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชีสงักัด ในรอบปีทีVผ่านมา และในอนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงาน
บริการอืVน  อนัเกิดจากการตกลงทีVยงัให้บริการไมแ่ล้วเสร็จ  
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ข้อมูลทัCวไป 
บริษัทใหญ่  : 

 

ชืCอบริษัท : บริษัท   เอื fอวิทยา  จํากดั  (มหาชน)    
  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : -  ผลติงาน 
(1)  โครงเหลก็เสาสายสง่ไฟฟ้าแรงสงู  
(2)  เสาโทรคมนาคม  
(3)  โครงเหลก็สถานีไฟฟ้ายอ่ย 
(4)  โครงเหลก็ทัVวไป 
(5)  บริการงานชบุสงักะส ี
-  จดัจําหนา่ยสนิค้าอตุสาหกรรม  
 

ทีCตั "งสาํนักงานใหญ่ : เลขทีV  247    ถนนร่มเกล้า    แขวงแสนแสบ   เขตมีนบรีุ   
กรุงเทพมหานคร 10510 
 

ทุนจดทะเบียน : 560,015,418.00   บาท 
ทุนเรียกชาํระแล้ว : 383,673,599.00   บาท    
มูลค่าทีCตราไว้ : 1 บาท ตอ่หุ้น 

 
เลขทะเบียนบริษัทมหาชน : 0107548000129 
โทรศัพท์ : 0-2543-9020-8  
โทรสาร : 0-2543-9029 ,   0-2915-2114 
website : www.uwc.co.th 

 
บริษัทย่อย   : 

 

ชืCอบริษัท : บริษัท   อิมพีเรียลแลนด์  จํากดั   
  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : -  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 

ทีCตั "งสาํนักงานใหญ่ 
 
 
 
         

: 
 
 
 
 

เลขทีV  1/12  ซอยหมูบ้่านชิชา  แขวงทา่ข้าม  เขตบางขนุเทียน 
กรุงเทพมหานคร 
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ทุนจดทะเบียน : 110,000,000.00   บาท 
ทุนเรียกชาํระแล้ว : 110,000,000.00   บาท    
มูลค่าทีCตราไว้ : 100 บาท ตอ่หุ้น 

 
จาํนวนหุ้นทีCบริษัทถือ  : จํานวน 1,099,998 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 99.99   
เลขทะเบียนบริษัท : 0105534048751 
โทรศัพท์ : 0-26826345  ตอ่ 131 
โทรสาร : 0-26826342 
website : - 

 
 
 

         บุคคลทีCอ้างอิงอืCน ๆ  : 
 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  (ประเทศไทย)  จํากดั 

ชั fน 7  อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
เลขทีV 62  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย   กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศพัท์ 0-2229-2872  โทรสาร 0-2654-5645 
 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : นายพิสฐิ      ทางธนกลุ  
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทีV 4095 
บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส จํากดั 
179/74-80  อาคารบางกอกซติี fเทาเวอร์ ชั fน 15 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร  จงัหวดักรุงเทพฯ  10120 
โทรศพัท์ 02-344-1000     โทรสาร 02-286-5050 
 
 

 
 
 

  


