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สารจากประธุานกรรมการ
และประธุานเจ้าหน้าที่่�บัริหาร

ตลอดปีี 2564 ท่ี่�ผ่่านมา เป็ีนปีีที่่� ท้ี่าที่ายสำหรัับ 
บรัิษััที่ เจ. อารั์. ดับเบิ�ลยู. ยูที่ิลิต่� จำกััด (มหาชน) 
ถึงึแมส้ถึานกัารัณ์์กัารัแพรัร่ัะบาดของเช้�อไวรัสั COVID-19 
จะสร้ัางผ่ลกัรัะที่บมากัมายต่อที่ั�งเศรัษัฐกิัจ สังคม และ
สิ�งแวดล้อมที่ั�วโลกั ที่ำให้กัิจกัรัรัมที่างเศรัษัฐกัิจภายใน
แต่ละปีรัะเที่ศม่กัารัหยุดชะงักั บรัิษััที่ เจ. อารั์. ดับเบิ�ลยู. 
ยูที่ิลิต่� จำกััด (มหาชน) ยังสามารัถึดำเนินงานให้เติบโต
อยา่งนา่พึงพอใจ เน้�องจากับรัษิัทัี่ไดม้ก่ัารัปีรับัตวัอยูเ่สมอ
เพ้�อให้เที่่าที่ันและรัับกัับสถึานกัารัณ์์โลกัรัอบตัวที่่�ม่กัารั
เปีล่�ยนแปีลงอยู่ตลอดเวลา และตั�งมั�นที่่�จะดำเนินธุุรักัิจ
ด้วยกัารัคำนึงถึึงผ่ลปีรัะโยชน์สูงสุดของบรัิษััที่และผู่้ม่
ส่วนได้เส่ยเปี็นสำคัญ 

นอกัจากัน่� บรัษิััที่ฯ ยังให้ความสำคญักัับกัารัดำเนนิธุุรักัิจ
อยา่งยั�งยน้ ซึ่ึ�งถึอ้เปีน็หลกััสำคญัในโลกัปีจัจบุนั โดยในปีนี่� 
บรัิษััที่ฯ ได้ให้ความสำคัญกัับกัลยุที่ธ์ุด้านสิ�งแวดล้อม
มากัขึ�น โดยดำเนินธุุรักัิจภายใต้แนวคิดกัารัพัฒนา
อย่างยั�งย้น (Sustainable Development) โดยกัำหนด 
กัรัอบกัารัดำเนินงานที่่�สนับสนุนเปี้าหมายกัารัพัฒนา
ที่่�ยั�งย้น (Sustainable Development Goals : SDGs) 
ขององค์กัารัสหปีรัะชาชาติ

ในดา้นกัารักัำกับัดูแลมาตรักัารัต่อตา้นคอรัร์ัปัีชนั บริัษััที่ฯ 
มเ่จตนารัมณ์์อย่างแน่วแน่ในกัารัต่อต้านคอร์ัรัปัีชนัที่กุัรัปูีแบบ 
โดยไดแ้สดงเจตจำนงเข้ารัว่มใน โครังกัารัแนวร่ัวมตอ่ตา้น
คอรั์รััปีชันของภาคเอกัชนไที่ย หรั้อ CAC ซึ่ึ�งขณ์ะน่�กัำลัง
อยู่ในขั�นตอนกัารัพิจารัณ์า รัวมถึึงม่กัารักัำหนดนโยบาย
ต่อต้านกัารัทีุ่จรัิตคอรั์รััปีชัน และคู่ม้อจรัรัยาบรัรัณ์ของ
บรัษิัทัี่ นอกัจากัน่� ยงัที่บที่วนนโยบาย และรัะเบ่ยบปีฏิบัิติ
ที่่�สำคัญ อันเปี็นส่วนหนึ�งในแนวที่างกัารัดำเนินธุุรักัิจท่ี่�
สอดคล้องตามหลักักัารักัำกัับดูแลกัิจกัารัที่่�ด่ ตลอดจน
ให้ความสำคัญในกัารัพัฒนาบุคลากัรัที่่�ม่คุณ์ภาพ เพ้�อให้
บรัิษััที่ฯ เปี็นองค์กัรัแห่งความมั�นคงและยั�งย้น

สุดท้ี่ายน่� ในนามของคณ์ะกัรัรัมกัารัและผู่้บริัหารั 
บรัิษััที่ เจ.อารั์.ดับเบิ�ลยู. ยูที่ิลิต่� จำกััด (มหาชน) 
ขอให้ความมั�นใจแกั่ผู่้ถึ้อหุ้นว่า จะขับเคล้�อนนำพาบรัิษััที่
ไปีสู่จุดหมายของกัารัเติบโตอย่างมั�นคงและยั�งย้น
ทัี่�งรัายได ้ผ่ลกัำไรั และกัารัเปีน็องคก์ัรัท่ี่�ดข่องสงัคม และ
ขอขอบคุณ์คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ ผู่้ถึ้อหุ้น ลูกัค้า ตัวแที่น
จำหนา่ย พนัธุมิตรัธุุรักัจิและพนักังานทุี่กัท่ี่าน ท่ี่�ไดใ้ห้กัารั
ไว้วางใจและสนบัสนนุบรัษิัทัี่ฯ เป็ีนอย่างดต่ลอดรัะยะเวลา
ท่ี่�ผ่่านมา

เร่ยน ที่่านผู้ถูือหุ้น

(นายนนที่ิกร กาญจนะจิต้รา)
ประธานกรรมการบริษััท

(นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ)
 ประธานเจ้้าหน้าท่�บริหาร
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1. นโยบัายและภาพรวมการประกอบัธุุรกิจ

บรัิษััที่ เจ.อาร์ั.ดับเบิ�ลยู. ยูที่ิลิต่� จำกััด (มหาชน) 
(“บรัิษััที่ฯ”) กั่อตั�งเม้�อวันที่่� 2 พฤศจิกัายน 2536 
โดยคุณ์จรััญ วิวัฒน์เจษัฎาวุฒิ ด้วยทีุ่นจดที่ะเบ่ยนเริั�ม
ต้น 1,000,000 บาที่ มูลค่าที่่�ตรัาไว้หุ้นละ 100 บาที่ 
เพ้� อปีรัะกัอบธุุรักัิ จที่่� เกั่� ยวข้ องกัับรัะบบส้� อสารั
โที่รัคมนาคม (Telecommunication) โดยในช่วงแรักั
บรัิษััที่ฯ เน้นงานรัับเหมาช่วง (Subcontract) ในกัารั
กัอ่สรัา้งรัะบบสายสง่สัญญาณ์ และเสาสง่สัญญานตา่งๆ 
รัวมไปีถึึ งกัารัปีรัับปีรัุ งสถึาน่ เพ้� อติด ตั� ง อุปีกัรัณ์์
โที่รัคมนาคม ต่อมาตั�งแต่ปีี 2551 บรัิษััที่ฯ ได้เรัิ�ม
ปีรัับเปีล่�ยนลักัษัณ์ะธุุรักัิจจากัเดิมที่่�เน้นงานที่่�ใช้แรังงาน 
(Labor Intensive) ซึึ่�งเปี็นงานด้านวางรัะบบโครังข่าย
ส้�อสารั เช่น กัารัรัับเหมาติดตั�งเสาและรัะบบสายเคเบิ�ล 
เปีน็งานปีรัะเภที่ออกัแบบ จดัหา รัับเหมาติดตั�ง ที่ดสอบ 
และให้คำปีรัึกัษัาในกัารัวางรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคม 
และเที่คโนโลยส่ารัสนเที่ศแบบครับวงจรั (Total Solution) 
เชน่ งานออกัแบบและจดัหาอปุีกัรัณ์ส์ำหรับัชมุสายหลกัั 
งานรัับเหมาติดตั�งอุปีกัรัณ์์เครั้�องชุมสาย งานรัับเหมา
ตดิตั�งอปุีกัรัณ์ ์IP Broadband รัวมที่ั�งงานรับัเหมาตดิตั�ง
อุปีกัรัณ์์ส้�อสัญญาณ์ งานที่่�เกั่�ยวข้องกัับรัะบบ 3G และ
รัะบบ 4G Mobile Network รัะบบ Wi-fi Network รัวม
ถึึงรัะบบซึ่อฟท์ี่แวรั์ที่่�บรัิกัารัจัดกัารัเก่ั�ยวข้องกัับรัะบบ
ส้�อสารัโที่รัคมนาคม และเที่คโนโลย่สารัสนเที่ศ และ
รัะบบส้�อสารัต่างๆ  

ในปี ี2557 บริัษัทัี่ฯ เลง็เห็นถึงึโอกัาสและความต้องกัารั
ในกัารัออกัแบบและติดตั�งรัะบบงานอ้�นเพิ�มเติมจากั
รัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคม และเที่คโนโลย่สารัสนเที่ศ 
และเพ้�อให้บรัิษััที่ฯ สามารัถึเปี็น System Integrator 
ในหลากัหลายธุุรักัิจ บรัิษััที่ฯ จึงได้เรัิ�มธุุรักัิจรัับเหมา
วางรัะบบไฟฟ้า โดยเรัิ�มจากักัารัให้บริักัารัรับัเหมาติดตั�ง
อุปีกัรัณ์์สำหรัับสถึาน่ไฟฟ้าย่อย 115kV ให้กัับโครังกัารั
ศนูย์กัารัค้าฟวิเจอร์ัพารัค์ รังัสิต หลังจากันั�น บริัษััที่ฯ ได้

รัับงานโครังกัารัรัับ เหมาที่่� เ ก่ั� ยวกัับรัะบบไฟฟ้า
เพิ�มมากัขึ�นเร้ั�อยๆ รัวมทัี่�งงานสร้ัางสถึาน่ไฟฟ้าย่อย
โดยโครังกัารัแรักั ค้อโครังกัารัสรั้างสถึาน่ไฟฟ้าย่อย
ขนาด 115kV ในนิคมอุตสาหกัรัรัม ไฮเที่ค บางปีะอิน 
จังหวัดอยุธุยา นอกัจากัน่� บรัิษััที่ฯ ยังรัับงานก่ัอสรั้าง
สายส่งไฟฟ้าแรังสูงเพ้�อลากัสายต่อเช้�อมกัับกัารัไฟฟ้า
ฝ่่ายผ่ลิต (EGAT) และลูกัค้า Industrial Users (IU) 
อ่กัมากัมายหลายโครังกัารั

บรัิษััที่ฯ เล็งเห็นโอกัาสที่างธุุรักิัจภายใต้แผ่นงาน
ของรััฐบาลและรััฐวิสาหกิัจจากัแผ่นแม่บที่โครังกัารั
เปีล่�ยนรัะบบสายอากัาศเปี็นสายใต้ดิน ปีี 2551-2565 
รัวมที่ั�งแผ่นงานเปีล่�ยนรัะบบสายไฟฟ้าอากัาศเป็ีนสาย
ไฟฟ้าใต้ดิน เพ้�อรัองรัับกัารัเปี็นมหานครัแห่งอาเซ่ึ่ยน 
ซึ่ึ�งกัารัดำเนินโครังกัารัเหล่าน่�จำเป็ีนต้องม่กัารัปีรัะสาน
กัับหลายหน่วยงานของภาครััฐและรััฐวิสาหกัิจ
เพ้�อลดความซึ่�ำซึ่อ้นในกัารัดำเนนิกัารัและลดปีญัหากัารั
จรัาจรั เชน่ งานด้านสายเคเบิ�ลส้�อสารั โครังกัารัรัถึไฟฟา้ 
เปีน็ตน้ จากักัารัที่่�บรัษิัทัี่ฯ มค่วามพรัอ้มในกัารัใหบ้รักิัารั
ออกัแบบ จัดหา กั่อสร้ัางและติดตั�งแบบครับวงจรั
ทัี่�งงานด้านรัะบบไฟฟ้า และรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคม
และเที่คโนโลย่สารัสนเที่ศ ส่ งผ่ลที่ำให้บรัิษััที่ฯ 
ได้รัับงานท่ี่�เกั่�ยวเน้�องต่างๆ ไม่ว่าจะเปี็น งานติดตั�ง
อุปีกัรัณ์์เพ้�อใช้ในโครังกัารัรัถึไฟฟ้า งานรั้�อย้ายรัะบบ
ส้�อสารัโที่รัคมนาคม รัวมที่ั�งงานออกัแบบ พรั้อมที่ั�งงาน
ย้ายสายไฟฟ้าอากัาศเปี็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

เน้�องจากัธุุรักิัจหลักัของบรัิษััที่ฯ เปี็นกัารัให้บรัิกัารัรัับ
เหมาวางรัะบบ ซึ่ึ�งงานส่วนใหญ่เป็ีนงานที่่�ค่อนข้างซึ่บัซ้ึ่อน 
และมอ่นัตรัาย โดยเฉพาะรัะบบไฟฟา้ เพ้�อใหก้ัารัที่ำงาน
เปี็นไปีอย่างรัาบรั้�น บริัษััที่ฯ จึงพยายามวางมาตรัฐาน
ต่างๆ ในกัารัที่ำงานให้ม่ความปีลอดภัย ส่งผ่ลที่ำให้
ในปีี 2561 บริัษััที่ฯ ได้รัับกัารัรัับรัองมาตรัฐานรัะบบ
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กัารัจัดกัารัอาช่วอนามัยและความปีลอดภัย OHSAS 
18001:2007 Health and Safety Management 
System จากั United Registrar of Systems 
(Thailand) หรั้อ URS ซึ่ึ�งได้รัับรัองจากัสถึาบัน 
Accreditation Body: United Kindom Accreditation Service
หรัอ้ (UKAS) จากัปีรัะเที่ศอังกัฤษั ในปี ี2564 บริัษัทัี่ได้
ขยายฐานลูกัคา้ออกัไปีนอกัเหนอ้จากัลูกัคา้หลักัท่ี่�รับัอยู ่
โดยเปี็นลูกัค้าหลักัที่่�อยู่ในอุตสาหกัรัรัมไฟฟ้าเปี็นงาน
กั่อสร้ัางรัะบบสายส่ง และก่ัอสร้ัางสถึาน่ไฟฟ้าย่อย 
นอกัจากันั�นปีัจจุบันธุุรักัิจที่่�ที่ั�วโลกักัำลังให้ความสนใจ
รัวมที่ั�งในปีรัะเที่ศไที่ยค้อธุุรักิัจพลังงานสะอาด เห็นได้
จากักัารัที่่�รััฐได้เรัิ�มออกัมาตรัากัารัที่่�จะสนับสนุนธุุรักิัจ
ปีรัะเภที่น่� บรัิษััที่เองในปีีน่� ได้เห็นความสำคัญในเรั้�องน่�
โดยเริั�มเข้าไปีที่ำงานในรัะบบสถึาน่ชาร์ัจไฟฟ้าซึึ่�งเป็ีน
สถึาน่ชารั์จรัถึยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล แต่ที่่�บรัิษััที่มอง
เห็นเปี็นโอกัาสมากักัว่าค้อสถึาน่ชารั์จไฟฟ้าสำหรัับ
รัถึยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณ์ิชย์ซึ่ึ�งคาดว่าจะเกัิดขึ�นในปีี 2565    
นอกัจากันั�นบรัิษััที่ยังเรัิ�มเข้าไปีให้บริักัารัในธุุรักัิจท่ี่�ใน
ปีจัจุบนัและอนาคตกัำลังเป็ีนที่่�ต้องกัารัอันเน้�องจากัมก่ัารั
พัฒนาที่างด้านเที่คโนโลย่�ต่างๆอย่างรัวดเรั็ว เช่น Data 
Analysis เปี็นกัารัใช้เที่คโนโลย่� เช่น ซึ่อฟต์แวรั์ หรั้อ 
แอปีพลิเคชันที่่�สรั้างขึ�นมาเพ้�อใช้ในกัารัวิเครัาะห์ข้อมูล 
สามารัถึนำข้อมูลที่่�ได้นั�นกั่อให้เกัิดปีรัะโยชน์ต่อองค์กัรั 
และ Cyber Security เปี็นเที่คโนโลย่หรั้อรัะบบที่่�จะเข้า
มาช่วยป้ีองกันัเคร้ัอข่ายอุปีกัรัณ์์โปีรัแกัรัมหร้ัอข้อมลูต่าง ๆ  
จากักัารัโจมตจ่ากัผู้่ที่่�ไมห่วงัดท่ี่่�จะสรัา้งความเสย่หายให้
กัับบุคลล องค์กัรัหรั้อภาครััฐ  ซึ่ึ�งเปี็นธุุรักัิจที่่�บรัิษััที่มอง
ว่าม่ความสำคัญกัับทีุ่กัภาคส่วน
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1.1 วิสัยที่ัศน์ พันธุกิจ เป้าหมาย

เปี็นพันธุมิตรัที่างด้านวิศวกัรัรัมบรัิกัารั (Engineering Service Partner)
วิสัยที่ัศน์  

เป้าหมายธุุรกิจ

ผู่้ให้บรัิกัารัครับวงจรัในธุุรักัิจส้�อสารัโที่รัคมนาคม เที่คโนโลย่สารัสนเที่ศ โครังข่ายข้อมูล และพลังงาน โดยเปี็นผู่้จัดหา 
ออกัแบบ ติดตั�งและบำรัุงรัักัษัา สรั้างสรัรัค์และส่งมอบบรัิกัารัที่่�ม่นวัตกัรัรัมที่างวิศวกัรัรัมที่่�เพ่ยบพรั้อมด้วยคุณ์ภาพให้
กัับลูกัค้า

พัันธกิิจ       

รัักัษัาฐานลูกัคา้สำคัญ ให้มค่วามมั�นคง และให้
บริักัารัอย่างต่อเน้�อง โดยเน้นกัารัที่ำให้ลูกัค้า
ได้รัับความพึงพอใจสูงสุดจากักัารัซึ่้�อสินค้า 
หรั้อใช้บรัิกัารัจากับรัิษััที่

ขยายขอบเขตธุรุักิัจให้มค่วามหลากัหลายมากัขึ�น
ตามความเช่�ยวชาญ และปีรัะสบกัารัณ์์ใน
งานของบรัิษััที่ที่่�เพิ�มขึ�น เพ้�อเปี็นกัารักัรัะจาย
ความเส่�ยงจากักัารัพึ� งพาลูกัค้ารัายใหญ่
เพย่งรัายเดย่ว โดยนอกัเหนอ้จากั งานออกัแบบ 
จัดหา และติดตั� งอุปีกัรัณ์์รัะบบส้� อสารั
โที่รัคมนาคม งานโครังกัารัตา่งๆ ตามแผ่นกัารั
พัฒนารัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคมของรััฐบาล 
และงานของภาคเอกัช บรัษิัทัี่ฯ ยงัไดข้ยายงาน
ไปีสู่งานรัะบบไฟฟ้าและโครังสรั้างอาคารั

01

02

03

04

เพิ�มพันธุมิตรัใหม่ที่างธุรุักิัจ ซึึ่�งเป็ีนผู่จั้ดจำหน่าย
อุปีกัรัณ์์ต่างๆ เพ้�อเพิ�มศักัยภาพในกัารัแข่งขัน 
และขยายโอกัาสในกัารัรัับงานด้านอ้�นๆ ท่ี่�
เกั่�ยวกัับกัารัส้�อสารัโที่รัคมนาคม เที่คโนโลย่
สารัสนเที่ศ และงานรัะบบไฟฟ้า

เพิ�มปีรัะสิที่ธุิภาพในกัารัปีฏิิบัติงาน โดยม่กัารั
พัฒนาความรัู้ ความสามารัถึของบุคลากัรัของ
บรัษิัทัี่อยา่งตอ่เน้�อง เพ้�อรัองรับักัารัขยายตัวของ
ธุุรักัิจในอนาคต
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พัฒนากัารัที่่�สำคัญของบรัิษััที่ฯ ในช่วงรัะยะเวลา
ที่่�ผ่่านมา ม่รัายละเอ่ยดดังต่อไปีน่�

1.2 การเปล่�ยนแปลงและพัฒนาการที่่�สำาคัญ

• จดที่ะเบ่ยนจัดตั� งบรัิษััที่ในช้�อ “บรัิษััที่ 
 เจ.อารั์.ดับเบิ�ลยู. ยูที่ิลิต่� จำกััด” เม้�อวันที่่� 2 
พฤศจิกัายน พ.ศ. 2536 ดว้ยทุี่นจดที่ะเบย่น 
1 ล้านบาที่ แบ่งเป็ีนหุน้สามญัจำนวน 10,000 หุน้ 

 มูลค่าที่่�ตรัาไว้หุ้นละ 100 บาที่ โดยเน้น
งานรัับเหมาช่วง (Subcontract) ในกัารั
กั่อสรั้างรัะบบสายส่งสัญญาณ์ สายไฟเบอรั์ 
สายเคเบิ�ลที่องแดง รัวมที่ั�งเสาส่งสัญญาณ์ 
(Tower) ซึ่ึ�งเปี็นงานข่ายสายตอนภายนอกั 
(Outside Plant: OSP) และกัารัปีรัับปีรัุง
สถึานส่ำหรัับกัารัตดิตั�งอปุีกัรัณ์โ์ที่รัคมนาคม 
(Site Preparation)

• ที่ยอยเพิ�มทีุ่นจดที่ะเบ่ยนและทุี่นชำรัะแล้ว
เปี็น 75 ล้านบาที่ โดยออกัหุ้นใหม่จำนวน 
750,000 หุน้ มลูคา่ที่่�ตรัาไวหุ้น้ละ 100 บาที่ 
เพ้�อใช้เปี็นเงินทีุ่นหมุนเว่ยนในกัิจกัารั

2536

2537-2546

• เพิ�มทีุ่นจดที่ะเบ่ยนและทีุ่นชำรัะแล้วจากัเดิม 
75 ล้านบาที่ เปี็น 108 ล้านบาที่ โดยออกั
หุ้นใหม่จำนวน 330,000 หุ้น มูลค่าที่่�ตรัาไว้
หุน้ละ 100 บาที่ เพ้�อใชเ้ปีน็เงนิทุี่นหมนุเวย่น
ในกัิจกัารั

• ได้รับักัารัแต่งตั�งเป็ีนตัวแที่นจำหน่ายอุปีกัรัณ์์
เกั่�ยวกัับชุมสายในปีรัะเที่ศไที่ยของ Nokia 
Siemens Networks Oy

• ร่ัวมลงที่นุจดัตั�งบรัษิัทัี่ เจอาร์ัดบัเบิ�ลย ูเนท็ี่เวร์ิัค
 โซึ่ลูชั�นส์ จำกััด เพ้�อดำเนินธุุรักัิจออกัแบบ 
และวางรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคม โดยม่
ทีุ่นจดที่ะเบ่ยน 20 ล้านบาที่ แบ่งเป็ีนหุ้น
สามัญจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่่�ตรัา
ไว้หุ้นละ 10 บาที่ โดยบรัิษััที่ฯ ถึ้อหุ้นจำนวน 
600,000 หุ้น หรั้อคิดเปี็นรั้อยละ 30 ของ
ทีุ่นจดที่ะเบ่ยนและทีุ่นชำรัะแล้ว 

• เรัิ�มปีรัับเปีล่�ยนลักัษัณ์ะธุุรักัิจจากัเดิมท่ี่�เน้น
กัารัรัับเหมาติดตั�งเสา และรัะบบสายเคเบิ�ล 
ซึ่ึ�งเปี็นงานที่่�เน้นกัารัใช้แรังงาน (Labour 
Intensive) โดยเรัิ�มรัับงานออกัแบบ จัดหา 
และรับัเหมาติดตั�งรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคม
แบบครับวงจรั 

• เพิ�มทุี่นจดที่ะเบย่นและทุี่นชำรัะแล้วจากั 108 
ลา้นบาที่ เปีน็ 159 ลา้นบาที่ โดยออกัหุน้ใหม่
จำนวน 510,000 หุ้น มูลค่าที่่�ตรัาไว้หุ้นละ 

 100 บาที่ เพ้�อใช้เปี็นเงินทีุ่นหมุนเว่ยนใน
กัิจกัารั และซึ่้�อที่่�ดินที่่�ลำลูกักัา จังหวัด
ปีทุี่มธุาน่ ซึ่ึ�งม่แผ่นจะสรั้างเปี็นคลังสินค้า
รัองรัับกัารัขยายธุุรักัิจ 

• สิ�นสุดกัารัเป็ีนตัวแที่นจำหน่ายอุปีกัรัณ์์ของ 
Nokia Siemens Networks Oy

2550

2551

08รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



• จำหน่ายเงินลงทีุ่นที่ั�งหมดในบรัิษััที่ เจอารั์
ดับเบิ�ลยู เน็ที่เวิรั์ค โซึ่ลูชั�นส์ จำกััด ให้แกั่
ผู่้ถึ้อหุ้นของบรัิษััที่ เจอารั์ดับเบิ�ลยู เน็ที่
เวิรั์ค โซึ่ลูชั�นส์ จำกััด โดยม่ที่่มงานบาง
ส่วนที่่�ม่ความเช่�ยวชาญด้านรัะบบส้�อสารั
โที่รัคมนาคมย้ายมาที่ำงานที่่�บรัิษััที่ฯ 

• เปีล่�ยนแปีลงมูลค่าที่่�ตรัาไว้ต่อหุ้น จากัเดิม 
100 บาที่ เปี็น 1 บาที่ ที่ำให้บรัิษััที่ฯ ม่ทีุ่น

 จดที่ะเบ่ยนและทุี่นชำรัะแล้วจำนวน 159 
 ล้านบาที่ แ บ่ ง เ ป็ี นหุ้ น ส ามัญจ ำน วน 
159,000,000 หุ้น

• แปีรัสภาพจากับรัษิัทัี่จำกัดัเปีน็บรัษิัทัี่มหาชน
จำกััด 

• ได้งานออกัแบบ จัดหา รัับเหมา ติดตั�ง 
ที่ดสอบ และให้คำปีรัึกัษัาในกัารัวางรัะบบ
ส้�อสารัโที่รัคมนาคมแบบครับวงจรั (Total 
Solution) โดยลูกัคา้ส่วนใหญ่จะเป็ีน บมจ. ที่่
โอที่่ (TOT) และ บมจ. กัสที่ โที่รัคมนาคม 
(CAT)

2552

2552-2556

• เริั�มธุุรักัจิรับัเหมาวางรัะบบไฟฟา้ โดยเรัิ�มจากั
กัารัให้บรัิกัารัรัับเหมาติดตั�งอุปีกัรัณ์์สถึาน่
ไฟฟา้ยอ่ย 115kV ใหก้ับัโครังกัารัศนูย์กัารัค้า
ฟวิเจอร์ัพาร์ัค รังัสิต มลูคา่ 176.50 ลา้นบาที่

2557 

• ได้งานร้ั�อย้ายสายเคเบิ�ลและสร้ัางใหม่ของ 
TOT TRUE และ Royal Thai Air Force 
และบริัษััที่คู่สัญญาของ TOT ตามแนวกัารั
กัอ่สรัา้งรัถึไฟฟา้สายสเ่ขย่ว ชว่งสะพานใหม-่
คูคต มูลค่า 135.00 ล้านบาที่ 

• ได้งานติดตั�งอุปีกัรัณ์์ OLT&MSAN ใน
โครังกัารัรั้�อยา้ยสายเคเบิ�ลที่องแดง เคเบิ�ลใย
แกั้วนำแสงตามแนวรัถึไฟฟ้าสายส่เข่ยวเข้ม 
มูลค่า 50.85 ล้านบาที่ 

2558

• ได้งานกั่อสรั้างสถึาน่ไฟฟ้าย่อยกัำลังไฟฟ้า
แบบใช้ฉนวนกั๊าซึ่กัำลังไฟฟ้า 115kV ในนิคม
อตุสาหกัรัรัมไฮเที่ค บางปีะอิน อยธุุยา มลูคา่ 
99.33 ล้านบาที่

• ได้งานก่ัอสร้ัางติดตั�งสายส่งไฟฟ้ากัำลังสูง 
115kV เช้�อมต่อไปียังกัารัไฟฟ้าฝ่่ายผ่ลิตแห่ง
ปีรัะเที่ศไที่ย มูลค่า 94.45 ล้านบาที่ และ
งานกั่อสรั้างติดตั�งสายส่งไฟฟ้าแรังสูง 22kV 
และ 115kV เช้�อมต่อไปียังลูกัค้า 2 สัญญา 
มูลค่ารัวม 93.00 ล้านบาที่

• ได้งานกัารัติดตั�งรัะบบ Feeder Remote 
Terminal Unit (FRTU)  มูลค่า 69.95 ล้าน

2559
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• ได้งานวา่จา้งรั้�อยา้ยรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคม
โครังกัารัรัถึไฟฟ้าสายส่ชมพู และโครังกัารั
รัถึไฟฟ้าสายสเ่หลอ้ง มลูค่า 415.00 ล้านบาที่ 

 และ 200.00 ล้านบาที่ ตามลำดับ 
• ได้งานออกัแบบเปีล่�ยนสายไฟฟ้าอากัาศเปี็น
สายไฟฟ้าใต้ดินตามโครังกัารัรัถึไฟฟ้าสาย
ส่เหล้องและโครังกัารัรัถึไฟฟ้าสายส่ชมพู 
มลูคา่ 19.50 ลา้นบาที่ และ 25.00 ลา้นบาที่ 

 ตามลำดับ 
• ได้งานก่ัอสร้ัางตดิตั�งสายส่งไฟฟ้าแรังสงูเพิ�มเตมิ
อ่กั 6 สัญญารัวมมูลค่า 198.50 ล้านบาที่

2560

• ได้ รัั บกัารัรัับรัองมาตรัฐานรัะบบกัารั
จัดกัารัอาช่วอนามัยและความปีลอดภัย 
OHSAS 18001:2007 Health and Safety 

 Management System จากั United 
 Registrar of Systems (Thailand)
• ลดทีุ่นจดที่ะเบ่ยนจากั 212,000,000 บาที่ 
เปีน็ที่นุจดที่ะเบย่น 159,000,000 บาที่ และ
ได้เพิ�มทุี่นจดที่ะเบย่นจากั 159,000,000 บาที่ 

 เปี็นทีุ่นจดที่ะเบ่ยนใหม่ 180,000,000 บาที่ 
เพ้�อใช้เปี็นเงินทีุ่นหมุนเว่ยนในกัิจกัารั

• ได้งานร้ั�อย้ายรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคม
โครังกัารัรัถึไฟฟ้าสายส่ส้มเพิ�มเติม มูลค่า 
106.16 ล้านบาที่

• ได้งานก่ัอสร้ัางติดตั�งสายส่งไฟฟ้าแรังสูง
 เพิ�มเติมอ่กั 6 สัญญา มูลค่ารัวม 60.78 
 ล้านบาที่

2561

• ไดง้านเปีล่�ยนสายไฟฟา้อากัาศเปีน็สายไฟฟา้
ใต้ดินตามแนวรัถึไฟฟ้าสายส่เหล้อง มูลค่า 
2,725.28 ล้านบาที่ 

• ได้งานกั่อสรั้างสถึาน่ไฟฟ้าย่อยกัำลังไฟฟ้า 
500kV 2 สญัญา มลูคา่รัวม 72.07 ลา้นบาที่ 

 ท่ี่�อำเภอศรั่รัาชา และอำเภอปีลวกัแดง 
จังหวัดชลบุรั่ 

2562
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• ไดร้ับักัารัรัับรัองมาตรัฐาน ISO45001:2018 
จากัองค์กัรัรัะหว่างปีรัะเที่ศว่าด้วยมาตรัฐาน 

 International Organization for Standardization 
 เม้�อวันที่่� 9 เมษัายน 2563 โดยมาตรัฐาน 
ISO จะยิ�งชว่ยกัำหนดกัรัอบกัารัที่ำงานที่่�ชว่ย
ยกัรัะดบัความปีลอดภยัของพนกัังานใหส้งูขึ�น 

• ไดง้านเปีล่�ยนสายไฟฟา้อากัาศเปีน็สายไฟฟา้
ใต้ดินตามแนวรัถึไฟฟ้าสายชมพู มูลค่า 
3,621.77 ล้านบาที่ 

• ที่่�ปีรัะชุมสามัญผู่้ถึ้อหุ้นปีรัะจำปีี 2563 เม้�อ 
วนัที่่� 17 มน่าคม 2563 มม่ตอินมุตัใิหบ้รัษิัทัี่ฯ 
เพิ�มที่นุจดที่ะเบย่นจำนวน 200,000,000 บาที่ 

 จากัทีุ่นจดที่ะเบ่ยนเดิม 180,00,000 บาที่ 
เปี็น 380,000,000 บาที่ โดยกัารัออกัหุ้น
สามัญใหม่จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่า
ที่่�ตรัาไว้หุ้นละ 1 บาที่ โดยม่รัายละเอ่ยดกัารั
จัดสรัรัดังน่�

- หุน้สามญัเพิ�มที่นุจำนวน 100,000,000 
หุ้น เสนอขายให้แก่ัผู่้ถึ้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน 
ซึ่ึ�งจัดสรัรัเร่ัยบรัอ้ยแลว้ สง่ผ่ลใหท้ี่นุชำรัะแลว้
ของบรัิษััที่ฯ เปี็น 280,000,000 บาที่ 

- หุ้นสามัญเพิ�มทีุ่นจำนวน 92,000,000 
หุ้นเพ้�อเสนอขายให้แกั่ปีรัะชาชน

- หุ้นสามัญเพิ�มทุี่นจำนวน 8,000,000 
หุ้นเพ้�อเสนอขายให้แกั่กัรัรัมกัารั ผู้่บรัิหารั 
และพนักังานของบริัษััที่ฯ ในรัาคาเด่ยวกััน
กัับรัาคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แกั่ปีรัะชาชน

• ที่่�ปีรัะชุมวิสามัญผู้่ถึ้อหุ้นครัั�งที่่� 1/2563   
 ซึ่ึ�งปีรัะชุมเม้�อวันที่่� 19 สิงหาคม 2563 ได้
ม่มติอนุมัติให้บรัิษััที่ฯ เปีล่�ยนแปีลงมูลค่าที่่�
ตรัาไว้จากัหุ้นละ 1 บาที่ เปี็น 0.50 บาที่ 

 ที่ำให้บรัิษััที่ฯ ม่จำนวนหุ้นที่่�ออกัและเรั่ยกั
ชำรัะแล้วที่ั�งหมดจำนวน 760 ล้านหุ้น โดย
ภายหลังกัารัเปีล่�ยนแปีลงมูลค่าหุ้นที่่�ตรัาไว้ 

 จะที่ำให้จำนวนหุ้นสามัญเพิ�มทีุ่นของบรัิษััที่ฯ 
ที่่�จัดสรัรัเพ้�อเสนอขายให้แกั่ปีรัะชาชนเปี็น

2563
ครัั�งแรักั (Initial Public Offering) และ
เพ้�อเสนอขายให้แกั่กัรัรัมกัารั ผู่้บรัิหารั และ
พนักังานของบรัิษััที่ฯ เปีล่�ยนแปีลงเปี็นดังน่�

- หุน้สามัญเพิ�มทุี่นจำนวน 184,000,000 หุน้ 
เพ้�อเสนอขายให้แกั่ปีรัะชาชน

- หุ้นสามัญเพิ�มทีุ่นจำนวน 16,000,000 
หุ้น เพ้�อเสนอขายให้แกั่กัรัรัมกัารั ผู่้บรัิหารั 
และพนักังานของบริัษััที่ฯ ในรัาคาเด่ยวกััน
กัับรัาคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แกั่ปีรัะชาชน

- บรัิษััที่ฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทีุ่น
ในวันที่่� 20 และ 23, 24 พฤศจิกัายน 2563

- บรัิษััที่ฯ เข้าจดที่ะเบ่ยนซึ่้�อขายหลักั
ที่รััพย์วันแรักัในวันที่่� 30 พฤศจิกัายน 2563

- ได้รัับกัารัรัับรัอง มาตรัาฐาน ISO 
9001:2015 เป็ีนมาตรัฐานรัะบบบริัหารั
งานคุณ์ภาพ และ ISO 14001:2015 เปี็น
มาตรัฐานรัะบบกัารัจัดกัารัสิ� งแวดล้อม 
(Environment Management System) 
ซึ่ึ�งบริัษััที่ฯ ได้รัับกัารัรัับรัอง จากั United 
Registrar of Systems (Thailand) หรั้อ 
URS ซึึ่�งไดร้ับัรัองจากัสถึาบนั Accreditation 
Body: United Kingdom Accreditation 
Service หรั้อ UKAS จากัปีรัะเที่ศอังกัฤษั

- ได้งานขาย รัะบบ Data Platform มลูค่า
งาน 30.08 ล้านบาที่

- ได้งานรั้�อย้ายรัะบบส้�อสารั ลาดพรั้าว – 
สำโรัง มูลค่างาน 110.60 ล้านบาที่ 

- ได้งานเปีล่�ยนรัะบบสายไฟฟ้าอากัาศ
เปีน็ใตด้นิ ตามแนวรัถึไฟฟา้สายสช่มพ ูมลูคา่
งาน  3,621.77 ล้านบาที่

- ได้งานขายอุปีกัรัณ์์ CAT L2 Switch 
265 sets มูลค่างาน 143.36 ล้านบาที่ 

- ได้งานติดตั�ง รัะบบ Substation Thai 
Oil Clean Fuel Project มูลค่างาน 92.47 
ล้านบาที่ 

- ได้งานติดตั�งงานรัะบบ 115KV GIS 
Substation works (Mo Chit Complex) 
มูลค่างาน 163 ล้านบาที่ 

- ได้งานขายรัะบบ TIBCO Software 
and Service for Data Governance Plat-
formมูลค่างาน 25.7ล้านบาที่
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งานระบับัไฟฟ้า
• งานจ้างออกัแบบโครังกัารัเปีล่�ยนรัะบบสาย
ไฟฟ้าอากัาศเปี็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครังกัารั
ส่วนต่อขยายตามแนวรัถึไฟฟ้าสายส่ชมพู 
มูลค่างาน 25.02 ล้านบาที่

• งานติดตั�งรัะบบไฟฟ้า Electr ical and 
 Instrument Election Work BOP มูลค่างาน 
49.53 ล้านบาที่

• งานติดตั�งรัะบบสายไฟฟ้าใต้ดิน 115kV PK4 
สถึาน่ (รัถึไฟฟ้าสายส่ชมพู) มูลค่างาน 
10.48 ล้านบาที่

• ติดตั�งรัะบบไฟฟ้าสายส่ง Gulf มูลค่างาน 95 
ล้านบาที่

• กั่อสรั้างสถึาน่ไฟฟ้าย่อยขนาด 115 kV/ 
 22 kV มูลค่างาน 155 ล้านบาที่
• งานวางรัะบบไฟฟ้าสถึาน่ชาร์ัจไฟฟ้า 6 
สัญญา มูลค่างาน 10.15 ล้านบาที่

งานระบับัสื�อสาร
• งานติดตั�ง / รั้�อย้ายรัะบบส้�อสารั 19 สัญญา 
มูลค่างาน 46.47 ล้านบาที่

งานซื้ื้อขาย
• งานซึ่้�อขายรัะบบ Access Node CAT-THIX 
Bangrak 1 system มูลค่างาน 86.77 ล้าน
บาที่

• งานซ้ึ่�อขายรัะบบ SDH (Scada/EMS) 
 มูลค่างาน 217.4 ล้านบาที่

งานซื้�อมบัำารุง
• ม่สัญญางานซึ่่อมบำรัุ งรัวม 4 สัญญา 
 มูลค่างาน 40.94 ล้านบาที่

2564
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หมายเหตุุ *  รายได้้อื่่�น ประกอื่บด้้วย  และรายได้้ค่่าสนับสนุนการขายจากผู้้้จัด้จำหน่าย  กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้้น

กลุ่่�มผลุ่ิตภััณฑ์์
ปีี 2562 ปีี 2563 ปีี 2564

ลุ่้านบาท ร้้อยลุ่ะ ลุ่้านบาท ร้้อยลุ่ะ ลุ่้านบาท ร้้อยลุ่ะ

รายได้้จากการบริการ 540.92 63.84 1,107.67 86.42 2,041.52 94.94

รัายได้จากัธุุรักัิจรัับเหมาวางรัะบบ 532.05 62.79 1,083.26 84.52 2,012.16 93.57

- งานรัะบบไฟฟ้า 250.05 29.51 945.79 73.79 1,699.52 79.03

- รัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคม เที่คโนโลย่สารัสนเที่ศ 281.99 33.28 137.47 10.73 312.64 14.54

รัายได้จากักัารัให้บรัิกัารัซึ่่อมบำรัุงรัักัษัา 8.87 1.05 24.41 1.90 29.36 1.37

รัายได้จากักัารัจำหน่ายอุปีกัรัณ์์ 305.47 36.05 173.44 13.53 105.55 4.91

รวมรายได้้จากการขายและบริการ 846.39 99.89 1,281.11 99.95 2,147.07 99.85

รายได้้อื่่�น* 0.98 0.11 0.70 0.05 3.30 0.15

รวมรายได้้ทั้้�งหมด้ 847.37 100.00 1,281.81 100.00 2,150.37 100.00

2.  ลักษณะการประกอบัธุุรกิจ

บรัิษััที่ฯ ปีรัะกัอบธุุรักิัจให้บรัิกัารัออกัแบบ จัดหา 
กั่อสร้ัางและติดตั�งงานรัะบบไฟฟ้า (Electrical Power 
System) และรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคม และเที่คโนโลย่
สารัสนเที่ศ (Telecommunication and Information 
Technology System) แบบครับวงจรั นอกัจากัน่� 

บรัิษััที่ฯ ยังให้บรัิกัารัจำหน่ายอุปีกัรัณ์์ (Supply) และให้
บรักิัารับำรังุรักััษัา (Maintenance) สำหรับัอุปีกัรัณ์ต่์างๆ 
ท่ี่�เกั่�ยวขอ้งกับัรัะบบไฟฟ้า และรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคม
และเที่คโนโลย่สารัสนเที่ศ

จากัลักัษัณ์ะกัารัปีรัะกัอบธุุรักัิจของบรัิษััที่ฯ สามารัถึ
จำแนกัรัายได้ของบริัษััที่ฯ ได้เปี็น 3 กัลุ่มหลักั ได้แกั่ 
(1) รัายได้จากัธุรุักัจิรับัเหมาวางรัะบบ (Turnkey Project) 
ทัี่�งงานรัะบบไฟฟ้า และรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคมและ

เที่คโนโลย่สารัสนเที่ศ (2) รัายได้จากักัารัให้บรัิกัารั
ซึ่่อมบำรัุงรัักัษัา (Maintenance) และ (3) รัายได้จากั
กัารัจำหน่ายอปุีกัรัณ์ ์(Supply) โดยโครังสร้ัางรัายได้ของ
บรัิษััที่ฯ ในปีี 2562, 2563 และ 2564 เปี็นดังน่�

2.1 โครงสร้างรายไดำ้
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บรัิษััที่ฯ สามารัถึให้บริักัารัรัับเหมาวางรัะบบแบบครับวงจรั ตั�งแต่ให้บริักัารัออกัแบบ จัดหา รัับเหมา ติดตั�ง ที่ดสอบ 
และให้คำปีรัึกัษัาในกัารัวางรัะบบ โดยสามารัถึแยกัรัะบบที่่�บรัิษััที่ฯ ให้บรัิกัารัได้เปี็น 2 ปีรัะเภที่ ดังน่�

รัายละเอ่ยดของผ่ลิตภัณ์ฑ์์หรั้อบรัิกัารัของบรัิษััที่ฯ สามารัถึแยกัตามโครังสรั้างรัายได้เปี็นดังน่�

2.2 รายละเอ่ยดำของผลิต้ภัณฑ์์หรือบัริการ

2.2.1  ธุุรกิจรับัเหมาวางระบับั (Turnkey Project)

1 . งานรับัเหมางานระบับัไฟฟ้า 
(Electrical Power System) 

บรัษิัทัี่ฯ ใหบ้ริักัารัออกัแบบ จดัหา กัอ่สรัา้งและตดิตั�ง
รัะบบไฟฟา้แบบครับวงจรั โดยลกััษัณ์ะงานท่ี่�บรัษิัทัี่ฯ 
ให้บรัิกัารัได้แกั่ 

แผนภัาพแสดงการ้ส�งจ่�ายไฟฟ้า

01  งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
(High Voltage Transmission Line 
System) 

  บรัิษััที่ฯ จะที่ำหน้าท่ี่�ในกัารัสำรัวจ ออกัแบบ 
และก่ัอสร้ัางสายส่งไฟฟ้าแรังสงู (Transmission 

  Line) กัำลังไฟฟ้า 115kV ที่่�รัับไฟฟ้ามาจากั
แหล่งผ่ลิตกัรัะแสไฟฟ้าของผู่้ผ่ลิตไฟฟ้าอิสรัะ 
(Independent Power Producer: IPP) หรั้อ

  ผู่้ผ่ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กั (Smal l Power 
  Producer: SPP) ไปียังสถึานไ่ฟฟ้าย่อย กัารัไฟฟ้า
  ฝ่า่ยผ่ลติ (EGAT) และลูกัคา้ Industrial User 

(IU) นอกัจากัน่�บรัิษััที่ฯ ยังรัับกั่อสรั้างสาย
ปี้อนไฟฟ้ากัำลัง 22kV (Distribution Line) 

จากัสถึาน่ไฟฟ้าย่อยเช้�อมต่อไปียังลูกัค้า IU 
อ่กัด้วย

  
  โดยบริัษััที่ฯ จะเรัิ�มจากักัารัสำรัวจพ้�นท่ี่�กัารั

ปีฏิิบัติงานจริังสำหรัับกัารัวางสายไฟฟ้าว่า
สามารัถึเข้าไปีปีฏิิบัติงานและลากัสายไฟได้
หร้ัอไม่ รัวมทัี่�งออกัแบบ และคัดเล้อกัชนิด
ของสายไฟ พรั้อมที่ั�งอุปีกัรัณ์์ต่างๆ ตาม

  ความเหมาะสมเพ้�อใช้ในกัารักั่อสร้ัางหรั้อเป็ีน
ส่วนปีรัะกัอบของงานก่ัอสร้ัางสายส่งไฟฟ้าแรังสงู 

  โดยงานก่ัอสร้ัางสายส่งไฟฟ้าแรังสูงส่วนมากั
ของบรัิษััที่ฯ จะเปี็นกัารัวางสายไฟฟ้าผ่่าน

  เสาไฟฟ้าที่่�ม่อยู่เดิมของกัารัไฟฟ้านครัหลวง
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02 งานก่อสร้างติ้ดำต้ั้งสถูาน่ไฟฟ้าย่อย 
และอุปกรณ์ในสถูาน่ไฟฟ้าย่อย (High 
Voltage Substation) 

  บรัิษััที่ฯ ให้บรัิกัารัตั�งแต่งานสำรัวจ ออกัแบบ 
กั่อสร้ัาง และติดตั�ง สถึาน่ไฟฟ้าย่อยที่่�เปี็น
สถึาน่ไฟฟ้าที่่�ม่กัำลังไฟฟ้าแรังสูงที่่�กัำลังไฟฟ้า
ม่ขนาดมากักัว่า 115 kV ขึ�นไปี เน้�องจากั

  โรังผ่ลติไฟฟ้าสว่นใหญส่ร้ัางไกัลชมุชน กัารัสง่
กัรัะแสไฟฟ้าจากัสถึานที่่�ไกัลจะปีรัะสบปีัญหา
แรังดันไฟตกั ม่กัารัสูญเส่ยที่างไฟฟ้าสูง และ
สง่ไฟฟา้ไดใ้นปีริัมาณ์ที่่�นอ้ย หากัส่งไฟฟา้ดว้ย
แรังดนัสงู กัารัสญูเส่ยที่างไฟฟ้ากัจ็ะยิ�งต�ำ และ
จะสามารัถึส่งไฟฟ้าได้ในปีรัิมาณ์ที่่�มากั ดังนั�น
สถึานไ่ฟฟา้ย่อยจงึมห่นา้ที่่�ในกัารัเปีล่�ยนแปีลง
แรังดันไฟฟ้า โดยที่ำหน้าที่่�รัับพลังงานไฟฟ้า
จากัรัะบบผ่ลิตกัรัะแสไฟฟ้าเพ้�อแปีลงแรังดัน
ส่งต่อเปี็นที่อดๆ ผ่่านที่ั�งสายส่งไฟฟ้าแรังสูง 
และรัะบบจำหน่ายไฟฟ้าเพ้�อจำหน่ายต่อไปี
ยังผู่้ใช้ไฟฟ้าต่างๆ โดยเพิ�มแรังดันไฟฟ้าเพ้�อ
ให้ส่งไปีได้ในรัะยะที่างไกัล และเม้�อกัรัะแส
ไฟฟา้เขา้สู่ตวัเมอ้งกัจ็ะมก่ัารัปีรับัแรังดนัลงมา
เพ้�อให้เกัดิความสะดวกัในกัารัใชง้าน นอกัจากั
น่�สถึาน่ไฟฟ้าย่อยที่ั�งม่หน้าที่่�ในกัารัควบคุม 

  และป้ีองกัันรัะบบกัารัจ่ายกัรัะแสไฟฟ้าให้ม่
ความมั�นคงปีลอดภัยอ่กัด้วย โดยสามารัถึ

เปีรั่ยบเท่ี่ยบได้ว่าสถึาน่ไฟฟ้าย่อยที่ำหน้าท่ี่�
เหม้อนเซึ่อรั์กัิตเบรักัเกัอรั์ (Circuit Breaker) 
ในที่่�พักัอาศัย

  สถึาน่ไฟฟ้าย่อยท่ี่�บรัิษััที่ฯ สามารัถึให้บรัิกัารั
ออกัแบบและติดตั�งได้แบ่งออกัเป็ีน 3 ปีรัะเภที่
ได้แกั่

  
1.   สถานีไฟฟ้าย�อยแบบดั�งเดิม หร้ือ

สถานีไฟฟ้าย�อยแบบใช้้ฉนวนอากาศ 
(Conventional Substation หรื้อ 
Air-Insulated Substation: AIS) 

  
  เปี็นสถึาน่ที่่�นิยมใช้มากัเน้�องจากัอุปีกัรัณ์์ม่

รัาคาถูึกั แต่จะต้องม่พ้�นท่ี่�กัว้างมากัพอ และ
มส่ภาพแวดลอ้มที่่�เหมาะสม โดยอปุีกัรัณ์ห์ลกัั
ต้องปีรัะกัอบติดกัับโครังเหล็กั ใช้อากัาศเปี็น
ฉนวนภายนอกัรัะหว่างตัวนำแต่ละเฟส และ
รัะหว่างตัวนำกัับดิน ดังนั�นสถึาน่ไฟฟ้าย่อย
แบบฉนวนอากัาศน่�จะต้องม่กัารัออกัแบบ
กัารัจัดวางอุปีกัรัณ์์ต่างๆ ให้รัะยะห่างม่ความ
ปีลอดภัยที่างไฟฟ้า

สถานีไฟฟ้าย�อยแบบใช้้ฉนวนอากาศ
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2.   สถานี ไฟฟ้าย�อยแบบใช้้ฉนวนก๊าซ
  (Gas nsulated Substation: GIS) 

  เปี็นสถึาน่ไฟฟ้าแบบปีิด อุปีกัรัณ์์ถึูกัติดตั�งอยู่
ภายในท่ี่อโลหะ โดยม่กัารัอัดกั๊าซึ่ซัึ่ลเฟอร์ั
เฮกัซึ่ะฟลอูอไรัด ์(SF6) เพ้�อเปีน็กัา๊ซึ่ฉนวนไว้
ภายใน จงึสามารัถึลดรัะยะปีลอดภยัที่างไฟฟา้ได้ 

  ซึ่ึ�งส่งผ่ลให้สถึาน่ไฟฟ้าแบบ GIS ม่ขนาด
เล็กัลงมากั สามารัถึติดตั�งกัลางแจ้ง ภายใน
อาคารั ใต้พ้�นดิน หรั้อภายในอุโมงค์ โดยข้อด่
ของสถึาน่ไฟฟ้าย่อย GIS ค้อใช้พ้�นที่่�น้อยกัว่า 

  ติดตั�งได้รัวดเร็ัวกัว่า ม่ความปีลอดภัยในกัารั
ใช้งานสูงกัว่า

3.   สถานีไฟฟ้าย�อยแบบคอนเทนเนอร้์ 
  (Container Substation) 
 
  เปี็นสถึาน่ไฟฟ้าย่อยท่ี่�เป็ีนเที่คโนโลย่ใหม่ 

โดยกัารันำสถึาน่ไฟฟ้าแบบ GIS ใส่ไว้ใน
  ตู้คอนเที่นเนอรั์ โดยบรัิษััที่ฯ ได้นำเที่คโนโลย่

ดังกัล่าวไปีให้บรัิกัารัในโครังกัารัติดตั�งสถึาน่
ไฟฟ้าตามแนวรัถึไฟฟ้า

สถานีไฟฟ้าย�อยแบบใช้้ฉนวนก๊าซ

สถานีไฟฟ้าย�อยแบบคอนเทนเนอร้์
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บรัิษััที่ฯ ยังรัับติดตั�งอุปีกัรัณ์์ต่างๆ ที่่�เก่ั�ยวข้องกัับกัารั
ที่ำงานของสถึาน่ไฟฟ้าย่อย เช่น หม้อแปีลงความดัน
ไฟฟ้า สายเคเบิ�ลที่่�ลากัเช้�อมต่อรัะหว่างโรังไฟฟ้าและ
สถึาน่ไฟฟ้าย่อย และโครังสำหรัับส่งกัำลังไฟฟ้าไปียัง
เสากัลางที่่� เร่ัยกัว่าเสา Take Off โดยหลังจากัท่ี่�
โรังไฟฟ้าผ่ลิตไฟฟ้าแล้ว พลังงานไฟฟ้าจะถูึกัส่งต่อไปี
ยังหม้อแปีลงไฟฟ้าเพ้�อเปีล่�ยนความดันไฟฟ้าจากักัำลัง

ไฟฟ้าต�ำเปี็นกัำลังไฟฟ้าสูง เพ้�อที่่�จะส่งต่อไปียังสถึาน่
ไฟฟ้าต้นที่าง และส่งไปียังเสา Take Off เพ้�อที่่�จะส่ง
ให้กัับ EGAT ต่อไปี โดยส่วนใหญ่อุปีกัรัณ์์ที่่�บรัิษััที่ฯ ใช้
ในกัารัก่ัอสร้ัางสถึาน่ไฟฟ้าย่อยจะเป็ีนย่�ห้อท่ี่�ม่ช้�อเส่ยง
รัะดับโลกั เช่น Mitsubishi Hitachi Power Systems, 
Hyundai, SIEMENS, ABB และ GE เปี็นต้น

03 งานก่อสร้างเปล่�ยนสายไฟฟ้าอากาศ
เป็นสายไฟฟ้าใต้้ดิำน 

  บรัิษััที่ฯ เล็งเห็นโอกัาสที่างธุุรักัิจภายใต้
  แผ่นงานของรััฐบาลและรััฐวิสาหกิัจจากัแผ่น

แม่บที่โครังกัารัเปีล่�ยนรัะบบสายอากัาศ
เปี็นสายใต้ดิน ปีี 2551-2565 ซึ่ึ�งแบ่งกัารั
ดำเนินกัารัเป็ีน 2 รัะยะ ได้แกั่รัะยะท่ี่�หนึ�ง 
ปีี 2551-2564 รัะยะที่างปีรัะมาณ์ 119 
กัิโลเมตรั และรัะยะที่่�สอง ปีี 2555-2565 
รัะยะที่าง 61 กัิโลเมตรั และแผ่นงานเปีล่�ยน
รัะบบสายไฟฟ้าอากัาศเปี็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 
เพ้�อรัองรัับกัารัเป็ีนมหานครัแห่งอาเซึ่่ยน 
รัะยะที่าง 261.6 กัิโลเมตรั บริัษััที่ฯ จึงหัน
มาเรัิ�มให้บรัิกัารัสำรัวจ ออกัแบบ จัดหา 

  อุปีกัรัณ์์ รัวมที่ั�งดำเนินกัารัย้ายสายไฟฟ้า
อากัาศเปี็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โดยในปีัจจุบัน 
บริัษัทัี่ฯ ไดร้ับังานเปีล่�ยนสายไฟฟา้อากัาศเปีน็
สายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรัถึไฟฟ้าสายส่เหล้อง 

  ช่วงลาดพร้ัาว - เที่พารัักัษ์ั และสายส่ชมพู 
  ช่วงติวานนท์ี่ - แจ้งวัฒนะ ซึึ่� งบริัษััที่ฯ 
  จะดำเนินงานตั�งแต่ขั�นตอนกัารัออกัแบบ
  โครังข่ายสายไฟฟ้าใต้ดิน รัับเหมาเดิน

สายไฟฟ้าใต้ดิน งานสร้ัางสถึาน่ไฟฟ้าย่อย 
  งานก่ัอสร้ัางค้นสภาพ รัวมถึึงกัารัจัดหา

อุปีกัรัณ์์ที่่�ใช้ในโครังกัารัที่ั�งหมด
  
  โดยกัารัออกัแบบจะครัอบคลุมถึึงกัารัศึกัษัา

รัะบบสายไฟฟ้าในพ้�นที่่�ที่ั�งหมด เพ้�อวาง

โครังสร้ัางสายไฟใต้ดินย่อยเพ้�อต่อออกัมา
จากัที่่อส่งไฟฟ้าหลักั (Main Duct) ที่่�วางไว้
ใต้ดินของบรัิเวณ์เกัาะกัลางถึนน โดยหลังจากั
วางแผ่นและออกัแบบสายไฟเรั่ยบรั้อยแล้ว 

  จะต้องม่กัารัเตรั่ยมพรั้อมสำหรัับกัารัดันที่่อ
ลอดใต้ดนิ (Pipe Jacking) ได้แกั ่กัารัปีรัะเมิน

  สภาพชั�นดิน (Geotechnical Assessment) 
เพ้�อปีรัับพ้�นผ่ิวให้พรั้อมสำหรัับกัารัที่ำงาน 

  กัารัออกัแบบแนวเจาะ (Drill Profile) เพ้�อ
กัำหนดจุดเรัิ�มเจาะและจุดเสรั็จสิ�นตามความ
เหมาะสมของพ้�นที่่� รัวมถึึงกัารัคำนวณ์แรังตึง 

  (Pulling Calculations) และกัารัเล้อกัใช้
เครั้�องจักัรั (Tooling Schedule) โดยกัารั
ดันท่ี่อลอดใต้ดินดังกัล่าวจะใช้เครั้�องดันท่ี่อ 

  Horizontal Directional Drilling หรั้อ HDD 
ซึ่ึ�งเปี็นเครั้�องที่่�ใช้เจาะเพ้�อดึงท่ี่อ และเพ้�อใช้
วางสายไฟไว้ใต้ดินที่่�เป็ีนวิธุ่ที่่�ม่ปีรัะสิที่ธิุภาพ 
และม่ผ่ลกัรัะที่บกัับสิ�งแวดล้อมน้อยที่่� สุด 

  โดยสายไฟดังกัล่าวจะถูึกัวาง และลากัยาวไปี
ตามแนวฟุตบาที่ของถึนนตามแนวรัถึไฟฟ้า
ต่ างๆ รัวมทัี่� ง เช้� อมต่อเ ข้าสู่ ท่ี่� พักัอาศัย 
นอกัจากัน่� จะม่กัารัติดตั�งตู้ไฟ หรั้อตู้ Main 
Distribution Board (MDB) ตามแนวถึนน
ที่่�ใช้ในรัะบบกัารัจ่ายกัำลังไฟฟ้าอ่กัด้วย ซึึ่�ง
หลังจากักัารัเจาะที่่อลอดใต้ดิน พรั้อมม่กัารั
ลากัสายไฟไปีตามจุดต่างๆ ตามท่ี่�วางแผ่นไว้
แลว้ บริัษัทัี่ฯ กัจ็ะที่ำกัารัที่ดสอบ และก่ัอสร้ัาง

  ค้นสภาพพ้�นที่่�ต่อไปี
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04 งานวางระบับัไฟฟา้ สถูานช่ารจ์รถูยนต้์
พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicles: 
EV) 

  
  บรัิษััที่ฯ ให้ความสนใจเกั่�ยวกัับกัารัใช้พลังงาน

สะอาด ที่ำให้เปี็นจุดเรัิ�มต้นในกัารัรัับงาน
กั่อสรั้าง ติดตั�ง วางรัะบบไฟฟ้าให้กัับสถึาน่
ชารั์ จรัถึยนต์พลั ง งานไฟฟ้า หรั้ อ EV 

Charging Station ซึ่ึ�งเปี็นโอกัาสในกัารัที่ำ
ธุรุักิัจท่ี่�น่าสนใจ และกัำลังเป็ีนท่ี่�นิยม เน้�องจากั
ผู่้ขับข่�รัถึยนต์ที่่�สนใจหันมาใช้รัถึยนต์พลังงาน
ไฟฟ้า หรั้อ EV ม่จำนวนเพิ�มขึ�นอย่างเห็นได้
ชัด จึงต้องเพิ�มสถึาน่ชาร์ัจรัถึยนต์ไฟฟ้า เพ้�อ
อำนวยความสะดวกัให้แก่ัปีรัะชาชนผู่ใ้ช้รัถึ EV 
และยงัสามารัถึลดกัารัปีลอ่ยกัา๊ซึ่คารับ์อนไดด้่

ขอบเขตงานโคร้งการ้เปีลุ่ี�ยนย้ายร้ะบบสายไฟฟ้าอากาศเปี็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวร้ถไฟฟ้า
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ช้ื�อโคร้งการ้ ปีร้ะเภัทงาน ช้ื�อลุู่กค้า ร้ะยะเวลุ่าตามสัญญา มูลุ่ค�าสัญญา
(ลุ่้านบาท)

(ล้านบาที่) กัำลังกัารัผ่ลิตไฟฟ้า

งานกั่อสรั้างโครังกัารั เปีล่�ยนรัะบบ
สายไฟฟ้าอากัาศเปี็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
สายส่ชมพู (ติวานนที่์ – แจ้งวัฒนะ) 

งานกั่อสรั้างเปีล่�ยน
สายไฟฟ้าอากัาศเปี็น

สายไฟฟ้าใต้ดิน
STECON 18/03/2563 – 29/07/2566 3,621.77

งานก่ัอสร้ัางโครังกัารั เปีล่�ยนรัะบบ
สายไฟฟ้าอากัาศเป็ีนสายไฟฟ้าใต้ดนิ 
สายสเ่หลอ้ง (ลาดพร้ัาว – เที่พารักััษ์ั) 

งานกั่อสรั้างเปีล่�ยน
สายไฟฟ้าอากัาศเปี็น

สายไฟฟ้าใต้ดิน
STECON 22/11/2562 – 05/11/2565 2,725.28

Electrical Work – Extra High 
Voltage (EHV) Package Related 
to Thai Oil Clean Fuel Project, 
Sriracha Refinery.

งานกั่อสรั้างสถึาน่
ไฟฟ้าย่อย

PETROFAC 
– SAMSUNG 
– SAIPEM

Joint Venture 
(UJV)

07/07/2563 – 11/10/2564
92.47

Electrical & Instrument Work 
Package 1- Erection of 500kV 
Gas Insulated Substation (GIS), 
Transformer & High Voltage 
Cable for Pluak Daeng Power 
Plant Project (Gulf Pluak Daeng 
Power Plant, G407639-0-0)

งานกั่อสรั้างสถึาน่
ไฟฟ้าย่อย

STECON 13/09/2562 - 31/07/2566 37.91

งานติดตั�งงานรัะบบ 115KV GIS 
Substation Works (Mo Chit 
Complex)

งานกั่อสรั้างสถึาน่
ไฟฟ้าย่อย

STECON 11/11/2563 – 09/03/2567 163 

งานจ้างออกัแบบโครังกัารัเปีล่�ยน
รัะบบสายไฟฟ้าอากัาศเปี็นสายไฟฟ้า
ใต้ดิน โครังกัารัส่วนต่อขยายตาม
แนวรัถึไฟฟ้าสายส่ชมพู

งานออกัแบบโครังกัารั
เปีล่�ยนรัะบบสายไฟฟ้า
อากัาศเปี็นสายไฟฟ้า

ใต้ดิน

PEC 05/02/2564 – 08/01/2569 25.02

Erectrical and instrument  
erection work BOP

ติดตั�งรัะบบสถึาน่ไฟฟ้า
ย่อย 500 kV.

STECON 06/01/2564 – 31/05/2564 49.5

Gulf GNC-KIZ งานติดตั�งรัะบบสายส่ง 
ขนาด 115 kV

Gulf NC
01/06/2564 – 30/09/2564

+ 2 Years
95

Construction of 115 kV/22 kV 
Remote Substation 3 (RS3)

งานกั่อสรั้างสถึาน่
ไฟฟ้าย่อย

B.Grimm
05/10/2564 – 18/12/2565

+24months
155

งานอู่วงเว่ยนพรัะปีรัะแดง EC_0471 ติดตั�งรัะบบสถึาน่
ชารั์จไฟฟ้า

Energy 
Mahanakhon

04/06/2564 – 04/09/2564 1.27

EMN0-ZZ-21-
00283,PR200022061, emn_user

ติดตั�งรัะบบสถึาน่
ชารั์จไฟฟ้า

Energy 
Mahanakhon

16/07/2564 – 16/10/2564 3.79

ต้ัวอย่างงานรับัเหมาระบับัไฟฟ้าของบัริษัที่ฯ ในปี 2562 , 2563 และ 2564
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ช้ื�อโคร้งการ้ ปีร้ะเภัทงาน ช้ื�อลุู่กค้า ร้ะยะเวลุ่าตามสัญญา มูลุ่ค�าสัญญา
(ลุ่้านบาท)

(ล้านบาที่) กัำลังกัารัผ่ลิตไฟฟ้า

EMN0-ZZ-21-
00335,PR200023489, emn_user 
E Bus อู่บางพล่

ติดตั�งรัะบบสถึาน่
ชารั์จไฟฟ้า

Energy 
Mahanakhon

18/08/2564 1.35

EMN0-ZZ-21-
00336,PR200023491, emn_user 
E Bus อู่รัาม2

ติดตั�งรัะบบสถึาน่
ชารั์จไฟฟ้า

Energy 
Mahanakhon

18/08/2564 2.37

01  การวางระบับัโครงสร้างพื้นฐาน 
  (Infrastructure) 
  
  เปี็นงานออกัแบบ วางรัะบบ จัดหาอุปีกัรัณ์์ 

ก่ัอสร้ัาง และเดนิสายส้�อสารัและอปุีกัรัณ์์เช้�อมต่อ
  ต่างๆ รัวมไปีถึงึกัารัรั้�อย้ายสาธุารัณ์ปูีโภค รัวม

ไปีถึงึกัารัเช้�อมต่อของรัะบบต่างๆ ในพ้�นท่ี่�เพ้�อ
ให้กัารัที่ำงานของทีุ่กัรัะบบม่ความเช้�อมต่อกััน
อย่างม่ปีรัะสิที่ธิุภาพ โดยสามารัถึจำแนกัได้
เปี็น 2 ปีรัะเภที่ได้แกั่

  
1.   ระบบสื่่�อื่สื่ารใช้้สื่าย (Wire Network) เปี็น

รัะบบส้�อสารัที่่�รัับส่งข้อมูลผ่่านตัวกัลางที่่�เป็ีน

สายสัญญาณ์ ไม่ว่าจะเปี็นที่องแดง หร้ัอสาย
เคเบิลใยแกั้วนำแสง (Fiber Optic Cable 
หรั้อ FOC) โดยสายเคเบิลใยแกั้วนำแสงเป็ีน

  สายสัญญาณ์ที่่�ใช้ในกัารัรัับ-ส่งข้อมูลโดย
ใช้หลักักัารัสะที่้อนของแสงในกัารัส่งข้อมูล 

  จึงที่ำให้สายส่งสัญญาณ์ปีรัะเภที่น่�สามารัถึ
  ส่งขอ้มลูได้ดว้ยความเร็ัวเกัอ้บเท่ี่าแสง มค่วาม

สูญเส่ยของสัญญาณ์ต�ำ และส่งข้อมูลได้ไกัล
กัว่าสายส่งสญัญาณ์ปีรัะเภที่อ้�น โดยสายเหล่าน่�

  เปี็นสายรัับส่งท่ี่�อยู่นอกัอาคารัเพ้�อใช้เช้�อม
รัะบบโครังข่ายหลักัแห่งหนึ�งกับัรัะบบโครังข่ายอ้�น 

  หรั้อรัับส่งข้อมูลภายในรัะบบเด่ยวกััน

2. ระบับัสื�อสารโที่รคมนาคม  
และเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ 
(Telecommunication and 
Information Technology 
System)

บรัิษััที่ฯ ให้บริักัารัออกัแบบ จัดหา ติดตั�งอุปีกัรัณ์์ 
วางรัะบบรัวมที่ั�งให้คำปีรึักัษัาที่่� เก่ั�ยวกัับรัะบบ

ส้�อสารัโที่รัคมนาคม และเที่คโนโลย่สารัสนเที่ศ 
โดยรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคม และเที่คโนโลย่
สารัสนเที่ศเป็ีนรัะบบท่ี่�บริัษััที่ฯ ม่ความเช่�ยวชาญ
และมป่ีรัะสบกัารัณ์ ์โดยครัอบคลุมงานสำรัวจพ้�นที่่� 
ออกัแบบโครังสรั้างรัวมถึึงรัะบบที่างวิศวกัรัรัมที่่�
เกั่�ยวข้องตามขอบเขตงานที่่�ลูกัค้ากัำหนด ที่ั�งน่�
บรัษิัทัี่ฯ สามารัถึออกัแบบรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคม
ตามเที่คโนโลย่ และลักัษัณ์ะงานได้ดังน่�

หมายเหตุุ :  
STECON   หมายถึึง บริษััท ซิิโน-ไทย เอื่็นจีเนียริ�งแอื่นด้์ค่อื่นสต้รัค่ชั่ั�น จำกัด้ (มหาชั่น)

 PEC   หมายถึึง บริษััท เพาเวอื่ร์ เอื่็นจิเนียริ�ง แอื่นด้์ค่อื่นซิัลแต้นท์ จำกัด้

Gulf NC   หมายถึึง บริษััท กัลฟ์์ เอื่็นเนอื่ร์จี ด้ีเวลลอื่ปเมนท์ จำกัด้ (มหาชั่น)

B.Grimm   หมายถึึง บริษััท บี.กริม เพาเวอื่ร์ จำกัด้ (มหาชั่น)

Energy Mahanakhon  หมายถึึง บริษััท พลังงานมหานค่ร จำกัด้ 
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2.   ระบบสื่่�อื่สื่ารไร้สื่าย (Wireless Network) 
เปีน็รัะบบส้�อสารัท่ี่�รับัสง่ขอ้มลูผ่า่นอากัาศโดย
ใชค้ล้�น ยกัตวัอยา่งเชน่อปุีกัรัณ์ค์ล้�นไมโครัเวฟ 
โดยเปี็นกัารัส่งข้อมูลโดยอาศัยสัญญาณ์
ไมโครัเวฟ ซึึ่�งเป็ีนสัญญาณ์คล้�นแม่เหล็กัไฟฟ้า
ไปีในอากัาศพรั้อมกัับข้อมูลที่่�ต้องกัารัส่ง และ
จะตอ้งม่สถึานท่ี่่�ที่ำหนา้ที่่�สง่และรัับขอ้มลู และ
จะต้องม่กัารัตั�งสถึาน่รัับ-ส่งข้อมูลเปี็นรัะยะๆ 
และส่งข้อมูลต่อกัันเปี็นที่อดๆ รัะหว่างสถึาน่
ต่อสถึาน่จนกัว่าจะถึึงสถึาน่ปีลายที่าง กัารั
ส่งข้อมูลด้วยส้�อกัลางชนิดน่�เหมาะกัับกัารั
ส่งข้อมูลในพ้�นที่่�ห่างไกัลมากัๆ หร้ัอจะเปี็น 
Broadband Wireless Access (BWA) ที่่�
เปี็นเที่คโนโลย่ที่่�ใช้ในกัารัเข้าถึึงอินเที่อรั์เน็ต

ไรั้สายความเรั็วสูงซึ่ึ�งที่ำให้เครั้อข่ายไรั้สายม่
อตัรัาความเร็ัวเท่ี่ยบเท่ี่ากับัเครัอ้ข่ายใช้สายบาง
เครั้อข่าย โดย BWA จะที่ำหน้าที่่�รัับส่งข้อมูล
จากัโครังข่ายหลักั (Core Network) ไปียัง

  ผู่้ใช้งานโดยไม่ใช้สาย

  กัารัวางรัะบบโครังสรัา้งพ้�นฐานถึอ้เปีน็พ้�นฐาน
สำหรับักัารัวางรัะบบอ้�นๆ ได้แก่ัรัะบบโครังข่ายหลักั 

  รัะบบซึ่อฟตแ์วรั ์และแอปีพลเิคชนัตา่งๆ โดยท่ี่�
ผ่า่นมา บรัษิัทัี่ฯ รับัวางรัะบบโครังสรัา้งพ้�นฐาน
ที่ั�งกัารัรั้�อย้ายสายส้�อสารั งานย้ายสายเคเบิ�ล
อากัาศเป็ีนสายเคเบิ�ลใต้ดิน กัารัรัับวางสาย
เคเบิ�ลใยแกั้วนำแสง เปี็นต้น

02 การวางระบับัโครงข่ายหลัก 
  (Core Network)
  
  บริัษััที่ฯ ออกัแบบ จัดหาและติดตั�งอุปีกัรัณ์์ 

พรั้อมที่ั�งวางรัะบบโครังข่ายหลักั ซึึ่�งเปี็นส่วน
ควบคุมหลักัในกัารัติดต่อส้�อสารับนโครังข่าย
ส้�อสารัโที่รัคมนาคมและเที่คโนโลยส่ารัสนเที่ศ 
โดยที่ำหน้าที่่�เปี็นศูนย์กัลางกัารัควบคุม และ
เช้�อมต่อจุดต่างๆ ในโครังข่ายเข้าด้วยกััน โดย
จะม่อุปีกัรัณ์์หร้ัอโปีรัแกัรัมควบคุมหลักั เช่น 
อปุีกัรัณ์ ์Switching Network อปุีกัรัณ์ ์Mobile 

  Core Network และอุปีกัรัณ์์ Broadband 
  Network ซึ่ึ�งเปี็นอุปีกัรัณ์์ที่่�ใช้ควบคุม สั�งกัารั 
  และเช้�อมโยงโครังข่ายต่างๆ เข้าด้วยกััน 

นอกัจากัน่�ยังม่อุปีกัรัณ์์ซึ่อฟต์สวิตช์ (Soft 
  Switch Network) ซึ่ึ�งเปี็นเที่คโนโลย่ใหม่ที่่�ที่ํา

ให้อุปีกัรัณ์์ควบคุมหลักัในชุมสายทํี่างานอยู่
บนพ้�นฐานของซึ่อฟต์แวร์ัเพ้�อเช้�อมข้อมูลไปียัง

  จุดต่างๆ 
 
  โดยรัะบบ Core Network หลักัๆ ที่่�บริัษััที่ฯ 

ให้บรัิกัารัวางรัะบบได้แกั่

1.   ระบบ IP Network เปี็นเครั้อข่ายอุปีกัรัณ์์ที่่�
ที่ำหน้าที่่�เปี็นศูนย์กัลางกัารัจัดกัารั Package 
Data ที่ั�งหมดที่่�ใช้อยู่ในปีัจจุบัน โดยบรัิษััที่ฯ 
ม่ปีรัะสบกัารัณ์์กัารัออกัแบบ ติดตั�ง และดูแล
บำรัุงรัักัษัารัะบบขนาดใหญ่รัะหว่างปีรัะเที่ศ 
และภายในองค์กัรัขนาดใหญ่ เช่น อุปีกัรัณ์์ 
IP Router IP Access Switch รัวมถึึง SDN 
(Software Define Network)

Broadband Wireless Networkสาย Fiber Optic Cable
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2.   ระบบ Fiber to the X (FTTX) และ 
Multi-Service Access Node (MSAN) เปี็น
อปุีกัรัณ์ช์มุสายที่่�ออกัแบบมาเพ้�อใหบ้รักิัารัเลข
หมายโที่รัศัพท์ี่พ้�นฐาน, โที่รัศัพท์ี่สาธุารัณ์ะ, 
อินเที่อร์ัเน็ตความเร็ัวสูงผ่่านสายที่องแดง 
ADSL, วงจรัส้�อสารัความเรั็วสูงผ่่านสาย 
Optical Fiber FTTX ส้บเน้�องจากักัารัขยาย
ตัวของผู่้ใช้บรัิกัารัอินเที่อรั์เน็ตม่แนวโน้มสูง
ขึ�นทีุ่กัปีีจึงที่ำให้ผู่้ให้บริักัารัต้องลงทุี่นอุปีกัรัณ์์
ชุมสายเพ้�อแข่งขันกัันขยายกัารัให้บรัิกัารัเปี็น
จำนวนมากั ซึ่ึ�งรัะบบ FTTX และ MSAN เปี็น
เที่คโนโลย่ที่่�สามารัถึตอบสนองความต้องกัารั
ใช้อินเที่อรั์เน็ต Broadband และ Voice Over 
IP ได้อย่างลงตัว

  
3.   ระบบ Switching เปี็นอุปีกัรัณ์์ในรัะบบท่ี่�

ที่ำหน้าที่่�เช้�อมต่ออุปีกัรัณ์์อ้�นๆ เข้าด้วยกัันใน
รัะบบ โดยจะรัับ ปีรัะมวลผ่ล และส่งข้อมูล
ต่อไปียังปีลายที่าง เช่น รัะบบ Core Mobile 
Network, Core Fixed-line Network เปี็นต้น

  
4.   ระบบ Synchronous Digital Hierarchy 

(SDH) เปี็นรัะบบส้�อสารัข้อมูลที่่�ใช้มาเปี็น
รัะยะเวลานาน โดยเป็ีนกัารัใช้สายที่องแดง

หรั้อสายโที่รัศัพท์ี่ในกัารัรัับส่งข้อมูลจากั
ชุมสายให้แกั่ผู่้ใช้งาน ซึึ่�งเป็ีนรัะบบท่ี่�ม่ความ
เสถึ่ยรัและความปีลอดภัยในกัารัใช้งาน 

  แต่รัองรัับกัารัส่งข้อมูลได้เพ่ยง 10 Gbps

5.   ระบบ Dense Wavelength Division 
  Multiplexing (DWDM) เปี็นอุปีกัรัณ์์ที่่�ใช้ใน

กัารัส่งข้อมูลไปีบนหลายๆ ช่วงความยาวคล้�น
ของสายเคเบิลใยแก้ัวนำแสง ซึึ่�งจะช่วยเพิ�มข่ด
ความสามารัถึในกัารัส่งข้อมูลจำนวนมากัใน
ครัาวเด่ยว ที่ำให้สามารัถึรัองรัับกัารัส่งข้อมูล
ที่่�สูงถึึงรัะดับ 3200 Gbps และสามารัถึรัับส่ง
ข้อมูลได้ไกัลถึึง 200 กัิโลเมตรั

6.   ระบบ Supervisory Control and Data 
Acquisition (SCADA) ระบบ SCADA 
เปี็นรัะบบตรัวจสอบและวิเครัาะห์ข้อมูลแบบ 
Real-time ที่่�ใช้ในกัารัตรัวจสอบสถึานะตลอด
จนถึึงควบคุมกัารัที่ำงานของรัะบบควบคุมใน
อุตสาหกัรัรัมและงานวิศวกัรัรัมต่างๆ ซึ่ึ�งจะ
ช่วยให้ผู่้ใช้งานรัับที่รัาบเหตุกัารัณ์์และแกั้ไข
ได้ที่ันที่่วงที่่ ส่งผ่ลให้เกัิดปีรัะสิที่ธุิภาพในกัารั
ที่ำงาน 

การ้ติดตั�ง แลุ่ะวางร้ะบบอ่ปีกร้ณ์ MSAN
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03 การวางระบับัซื้อฟต้์แวร์
  และแอปพลิเคชัน (Software 
  and Application)

  บริัษััที่ฯ จัดหา วางรัะบบ และติดตั� ง
ซึ่อฟต์แวรั์และแอปีพลิเคชันต่างๆ ให้เปี็นไปี
ตามความต้องกัารัของลูกัค้าซึึ่�งเป็ีนส่วนของ
โปีรัแกัรัม และ Solution ต่างๆ ที่่�ที่ําหน้าที่่�
ที่ำงานรั่วมกัับสั�งกัารัรัะบบ Core Network 
เพ้�อใหโ้ครังข่ายมบ่รักิัารัที่่�หลากัหลายสําหรับั

  ลูกัค้า และผู่้ใช้งาน โดยบรัิษััที่ฯ จะเรัิ�มจากั
กัารัรัับฟัง Requirement ของลูกัค้าและ
จัดหา ซึ่อฟท์ี่แวร์ั และแอพพลิเคชั�นที่่�ตรัง
ตามความตอ้งกัารัของลกูัคา้เชน่ รัะบบ NMS 

  (Network Management System) รัะบบ 
OSS (Operating Support System Software) 
รัะบบ BSS (Business Support System) 
เปี็นต้น นอกัจากัน่� บรัิษััที่ฯ ยังพยายาม
ค้นหาซึ่อฟต์แวร์ั แอปีพลิเคชันและโซึ่ลูชัน
ใหม่ๆ ท่ี่�สามารัถึตอบสนองความตอ้งกัารัของ
ผู่้ใช้งานได้กัว้างขวางมากัขึ�น เพ้�อนําเสนอให้

แกัล่กูัค้า โดยบรัษิัทัี่ฯ มองวา่โอกัาสที่างธุุรักิัจ
จะเติบโตได้อ่กัมากั ตามความต้องกัารัของ

  ผู่ใ้ช้งานท่ี่�หลากัหลาย โดยปีจัจบุนับรัษิัทัี่ฯ ให้
บรัิกัารัวางรัะบบซึ่อฟต์แวรั์ NMS ซึ่อฟต์แวรั์ 
OSS รัะบบ SIM Management รัะบบ Fraud 
Management รัะบบ ERP รัะบบ Data 
Analysis และ รัะบบ Cyber Security 

04  การวางระบับัของอุปกรณ์อื�นๆ

  เปี็นกัารัติดตั�งอุปีกัรัณ์์ท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับรัะบบ
โที่รัคมนาคมที่่�เปี็นกัารัใช้งานเช่น กัารัติดตั�ง
กัลอ้ง CCTV กัารัวางรัะบบ Feeder Remote 
Terminal Unit (FRTU) with Radio ที่่�เปี็น
อปุีกัรัณ์ท์ี่่�ช่วยที่ำกัารัควบคุมกัารัสั�งงานรัะยะ
ไกัล และ Internet of Things (IOT) ที่่�เปี็น
อุปีกัรัณ์์ต่างๆ ท่ี่�สามารัถึสั�งกัารัและควบคุม
กัารัใช้งานได้ผ่่านที่างเครั้อข่ายอินเที่อรั์เน็ต 
เช่น กัารัเปีิด ปีิด อุปีกัรัณ์์เคร้ั�องใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้านด้วยกัารัเช้�อมต่ออุปีกัรัณ์์ควบคุม

การ้ติดตั�งแลุ่ะวางร้ะบบ FRTU
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ต้ัวอย่างงานรับัเหมาวางระบับัสื�อสารโที่รคมนาคมและเที่คโนโลย่สารสนเที่ศของบัริษัที่ฯ 
ในปี 2562 ,2563 และ 2564

ช้ื�อโคร้งการ้ ปีร้ะเภัทงาน ช้ื�อลุู่กค้า ร้ะยะเวลุ่าตามสัญญา มูลุ่ค�าสัญญา
(ลุ่้านบาท)

(ล้านบาที่) กัำลังกัารัผ่ลิตไฟฟ้า

งานรั้�อย้ายรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคม
หลบงานกั่อสรั้างสถึาน่ และงาน
ขยายถึนน ลาดพรั้าว-สำโรัง

กัารัวางรัะบบ
โครังสรั้างพ้�นฐาน

STECON 25/02/2563 – 25/12/2563 110.61

สัญญาจ้างเหมาแผ่นงานเปีล่�ยนรัะบบ
สายเคเบิลใต้ดินเพ้�อรัองรัับกัารัเปี็น
มหานครัแห่งอาเซึ่่ยน เส้นที่างที่่� 35 
ถึนนแจ้งวัฒนะ (ฝ่ั�งจ.นนที่บุรั่ 
แยกัปีากัเกัรั็ด – คลองปีรัะปีา)

กัารัวางรัะบ
โครังสรั้างพ้�นฐาน

STECON 04/02/2563 – 01/08/2563 28.88

งานรั้�อย้ายรัะบบส้�อสารัหลบงาน
กั่อสรั้าง Entrance และโครังสรั้าง
สถึาน่ (งานสถึาน่สายส่เหล้อง) 
(G396224-0-0 Yellow Line)

กัารัวางรัะบ
บโครังสรั้างพ้�นฐาน

STECON 01/04/2562 – 31/01/2563 147.99

สัญญาจ้างเหมาแผ่นงานเปีล่�ยนรัะบบ
สายเคเบิลอากัาศเปี็นสายเคเบิล
ใต้ดินเส้นที่างที่่� 12  ถึนน
จรััญสนิที่วงศ์ (ส่น�ำเงิน) CAT/HDD 
Route 12 (กัสที่ พอ.(จพ.)011/61)

กัารัวางรัะบบ
โครังสรั้างพ้�นฐาน

CAT 29/12/2561-23/12/2562 114.00

งานรั้�อย้ายสายส้�อสารัโที่รัคมนาคม 
ที่างเข้าเม้องที่องธุาน่ Spur Line

กัารัวางรัะบบ
โครังสรั้างพ้�นฐาน

STECON 08/10/2563-31/01/2564 20.53

งานรั้�อย้ายรัะบบสายส้�อสารั
โที่รัคมนาคมบรัิเวณ์สะพานลอย 
แยกัรััชดา-ลาดพรั้าว

กัารัวางรัะบบ
โครังสรั้างพ้�นฐาน

STECON 05/02/2564 4.89

รั้�อซึ่่อมแซึ่มรัะบบส้�อสารั
โที่รัคมนาคม ขนาด MH#040

กัารัวางรัะบ
โครังสรั้างพ้�นฐาน

Nawarat 08/04/2564 – 08/09/2564 3.56

งานซึ่่อมแซึ่มสายส้�อสารั แยกัสำโรัง 
สถึาน่สำโรัง (YL23)

กัารัวางรัะบบ
โครังสรั้างพ้�นฐาน

STECON
24/06/2564 – 31/08/2564

+ 2 Year
6.65

งานซึ่่อมแซึ่มรัะบบสายส้�อสารั
โที่รัคมนาคม TOT และ CAT 
รัถึไฟฟ้าสายส่ชมพู 15 จุด

กัารัวางรัะบบ
โครังสรั้างพ้�นฐาน

STECON 23/7/2564 – 23/10/2564 4.99

งานรั้�อย้ายสายส้�อสารัโที่รัคมนาคม 
TOT บรัิเวณ์แยกัแครัาย EL01 P14

กัารัวางรัะบบ
โครังสรั้างพ้�นฐาน

STECON 23/07/2564 – 23/10/2564 4.21

หมายเหตุุ :  
STECON หมายถึึง บริษััท ซิิโน-ไทย เอื่็นจีเนียริ�งแอื่นด้์ค่อื่นสต้รัค่ชั่ั�น จำกัด้ (มหาชั่น)

CAT หมายถึึง บริษััท กสท โทรค่มนาค่ม จำกัด้ (มหาชั่น)

Nawarat หมายถึึง บริษััท เนาวรัต้น์พัฒนาการ จำกัด้ (มหาชั่น)           
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เปี็นกัารัให้บรัิกัารัซ่ึ่อมและบำรุังรัักัษัาอุปีกัรัณ์์รัะบบ
ไฟฟ้า และรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคมและเที่คโนโลย่
สารัสนเที่ศ โดยส่วนใหญ่เปี็นกัลุ่มลูกัค้าเดิมของ
บรัิษััที่ฯ ที่่�ใช้บริักัารัต่อเน้�องภายหลังจากัหมดรัะยะ
เวลารัับปีรัะกัันคุณ์ภาพ (Warranty Period) ซึึ่�งปีกัติ
จะม่อายุปีรัะมาณ์ 2 ปีีหลังจากักัารัส่งมอบงาน โดย
เม้�อหมดสัญญาแล้ว ลูกัค้าจะติดต่อเข้ามาเพ้�อขอต่อ
สัญญา ที่่มขายและที่่มโซึ่ลูชั�นจะที่ำงานรั่วมกัันในกัารั
จัดที่ำ Proposal เพ้�อนำเสนองานตาม Requirement ที่่�
ได้รัับจากัลูกัค้า ซึ่ึ�งกัารับำรัุงรัักัษัาน่�จะสามารัถึแยกัได้
เปี็น 2 ปีรัะเภที่ได้แกั่งานซึ่่อมบำรัุงปีรัะเภที่ Corrective 
ที่่�บริัษัทัี่ฯ จะเขา้ไปีใหบ้รักิัารับำรังุรักััษัาเม้�ออุปีกัรัณ์ใ์ดๆ 
ของลูกัค้าชำรัุดเส่ยหาย และงานซึ่่อมบำรัุงปีรัะเภที่ 
Preventive ที่่�เป็ีนกัารัตรัวจสอบสภาพของอุปีกัรัณ์์ 
ณ์ ปีัจจุบัน รัวมถึึงที่ดสอบอุปีกัรัณ์์ต่างๆ ท่ี่�ไม่ได้ใช้
งานมานาน เพ้�อให้แน่ใจว่าอุปีกัรัณ์์ดังกัล่าวยังสามารัถึ
ที่ำงานได้ตามปีกัติ เพ้�อปี้องกัันหรั้อลดความเส่�ยงท่ี่�จะ

เกัิดความเส่ยหายของรัะบบ บริัษััที่ฯ ไม่ได้ให้บริักัารั
ซึ่่อมบำรัุงกัับลูกัค้าใหม่ที่่�บรัิษััที่ฯ ไม่ได้รัับงานวางรัะบบ
มาก่ัอนโดย บริัษัทัี่ฯ รับัซ่ึ่อมบำรุังรัะบบทุี่กัปีรัะเภที่ไม่วา่
จะเปีน็งานวางรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคม และเที่คโนโลย่
สารัสนเที่ศปีรัะเภที่รัะบบโครังขา่ยหลกัั รัะบบซึ่อฟตแ์วรั์
และแอปีพลิเคชัน และรัะบบของอุปีกัรัณ์์อ้�นๆ รัวมที่ั�ง
งานเกั่�ยวกัับรัะบบไฟฟ้าที่่�บรัิษััที่ฯ ได้เคยจำหน่ายให้กัับ
ลูกัค้าในอด่ต

ที่ั� งน่�  บรัิษััที่ฯ ม่ที่่มงานวิศวกัรัและผู่้ เช่� ยวชาญ 
ท่ี่�ม่ปีรัะสบกัารัณ์์กัับรัะบบงานนั�นๆ มาก่ัอน รัวมที่ั�งม่
ใบรัับรัองความสามารัถึในกัารัให้บริักัารั (Certified) 
จากับรัิษััที่ เ จ้าของผ่ลิตภัณ์ฑ์์ เตรั่ยมใ ห้บรัิกัารั 
ตอบคำถึาม และแก้ัปีัญหาท่ี่�เกิัดขึ�นรัะหว่างกัารัใช้งาน 
และ/หรั้อให้บริักัารัตรัวจสอบและบำรุังรัักัษัารัะบบตาม
เวลาที่่�กัำหนด รัวมถึึงให้บรัิกัารัซึ่่อมแซึ่ม

2.2.2  ธุุรกิจการให้บัริการซื้่อมบัำารุงรักษา (Maintenance) 

ต้ัวอย่างงานบัำารุงรักษาของบัริษัที่ฯ ในปี 2562 , 2563 และ 2564

ช้ื�อโคร้งการ้ ช้ื�อลุู่กค้า ร้ะยะเวลุ่าตามสัญญา มูลุ่ค�าสัญญา
(ล้านบาที่) กัำลังกัารัผ่ลิตไฟฟ้า

สัญญาจ้างบำรัุงรัักัษัารัะบบ 
Fraud Management

TOT 01/01/2563 – 31/12/2563 4.60

สัญญาจ้างบรัิกัารับำรัุงรัักัษัาและซึ่่อมแซึ่มแกั้ไข
รัะบบส้�อสารั (SDH) สำหรัับรัะบบ 
SCADA/EMS

LOXLEY 14/05/2563 – 13/05/2564 14.00

MA for TOT Fraud Management 
(จ้างบำรัุงรัักัษัารัะบบ Fraud Management 
และปีรัับปีรัุงโปีรัแกัรัมรัะบบงาน)

TOT 01/01/2564 – 21/12/2564 7.82

จ้างบำรัุงรัักัษัาและซึ่่อมแซึ่มแกั้ไขรัะบบส้�อสารั 
SDH สำหรัับรัะบบ SCADA/EMS พรั้อม
อุปีกัรัณ์์ปีรัะกัอบและซึ่อฟต์แวรั์ แบบรัวม
อะไหล่ ปีีที่่� 8 จำนวน 1 รัะบบ

MEA 12/05/2564 – 13/05/2564 14.34

จ้างบำรัุงรัักัษัารัะบบ SIM Management และ
ปีรัับปีรัุงโปีรัแกัรัมรัะบบงาน

NT (TOT) 01/05/2564 – 30/04/2565 9.24

หมายเหตุุ :  TOT   หมายถึึง บริษััท ทีโอื่ที จำกัด้ (มหาชั่น)

LOXLEY   หมายถึึง บริษััท ล็อื่กซิเล่ย์ จำกัด้ (มหาชั่น)

MEA   หมายถึึง การไฟ์ฟ์้านค่รหลวง

NT   หมายถึึง บริษััท โทรค่มนาค่มแห่งชั่าต้ิ จำกัด้ (มหาชั่น) 
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บรัิษััที่ฯ จำหน่ายอุปีกัรัณ์์ที่่�เกั่�ยวข้องกัับรัะบบไฟฟ้าและ
รัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคมและเที่คโนโลย่สารัสนเที่ศ
ทีุ่กัปีรัะเภที่ โดยส่วนใหญ่เปี็นอุปีกัรัณ์์ของรัะบบส้�อสารั
โที่รัคมนาคมและเที่คโนโลย่สารัสนเที่ศ โดยลูกัค้า
ซึ่้�อเพ้�อเกั็บสำรัองไว้ใช้ที่ดแที่นในกัารัซึ่่อมบำรัุงรัักัษัา
เม้�ออุปีกัรัณ์์ที่่�ใช้อยู่เกัิดความเส่ยหายหรั้อเส้�อมอายุ
กัารัใช้งาน ตลอดจนกัารัซ้ึ่�ออุปีกัรัณ์์เพ้�อนำไปีพัฒนา
ความสามารัถึในกัารัดำเนินงานให้เที่่าที่ันกัับเที่คโนโลย่
ที่่� เปีล่�ยนแปีลงไปี โดยลูกัค้าสามารัถึนำไปีติดตั�ง
หร้ัอเปีล่�ยนไดเ้อง หรัอ้จัดซึ่้�อพรัอ้มวา่จา้งใหบ้รัษิัทัี่ฯ เปีน็
ผู่้ติดตั�งให้ในกัรัณ์่ที่่�ต้องใช้ความรัู้ความชำนาญในกัารั

ติดตั�ง เม้�อบริัษััที่ฯ ได้รัับคำสั�งซึ่้�ออุปีกัรัณ์์จากัลูกัค้า 
บริัษััที่ฯ จะที่ำกัารัติดต่อไปียังผู่้ขายสินค้าเพ้�อให้ผู่้
ขายสินค้าเหล่านั�นเข้ามานำเสนออุปีกัรัณ์์ และคัด
เล้อกัเที่คโนโลย่ต่างๆ กัับบริัษััที่ฯ หลังจากันั�นบริัษััที่ฯ 
นำเสนออุปีกัรัณ์์ให้กัับลูกัค้า โดยอุปีกัรัณ์์ท่ี่�บรัิษััที่ฯ 
จำหนา่ยจะมก่ัารัรัับปีรัะกันั 2 ปีตีามเง้�อนไขท่ี่�บรัษิัทัี่ฯ ได้
รัับจากัผู่้ผ่ลิตสินค้า หากัลูกัค้าต้องกัารัขยายรัะยะเวลา
รัับปีรัะกััน บริัษััที่ฯ จะซ้ึ่�อกัารัรัับปีรัะกััน (Warranty) 
เพิ�มเตมิจากัผู่ผ้่ลิตสนิค้าเพ้�อท่ี่�จะสามารัถึใหบ้ริักัารัตาม
ที่่�ลูกัค้ากัำหนด

2.2.3  ธุุรกิจการจำาหน่ายอุปกรณ์ (Supply) 

ต้ัวอย่างการจำาหน่ายอุปกรณ์ของบัริษัที่ฯ ในปี 2562 , 2563 และ 2564

ช้ื�อโคร้งการ้ ช้ื�อลุู่กค้า ร้ะยะเวลุ่าตามสัญญา มูลุ่ค�าสัญญา
(ล้านบาที่) กัำลังกัารัผ่ลิตไฟฟ้า

ขายอุปีกัรัณ์์ L2 Switch จำนวน 265 ชุด CAT 26/06/2563 – 24/10/2563 153.39

สัญญาซึ่้�อขาย TIBCO Software C Inspire 21/02/2563 – 02/08/2563 32.19

สัญญาซึ่้�อขาย CAT-THIX 
Peering Bangrak – Nonthaburi 
จำนวน 1 รัะบบ

CAT
28/12/2561– 28/03/2562 116.63

TIBCO Software and Service for Data 
Governance Platform Project

C Inspire
30/11/2563 – 30/05/2567 25.70

Access Node CAT-THIX Bangrak 1 system
NT (CAT)

04/08/2564 – 31/01/2565
+ 1 Years

86.77

หมายเหตุุ :  CAT  หมายถึึง บริษััท กสท โทรค่มนาค่ม จำกัด้ (มหาชั่น)

C Inspire  หมายถึึง บริษััท ซิีอื่ินสไพร์ จำกัด้ จำกัด้

NT  หมายถึึง บริษััท โทรค่มนาค่มแห่งชั่าต้ิ จำกัด้ (มหาชั่น)
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ข้ันต้อนในการให้บัริการ
ของบัริษัที่ฯ

ฝ่า่ยขายของบริัษัทัี่ฯ จะที่ำหน้าที่่�ในกัารัติดต่อลูกัค้า 
ทัี่�งติดตามปีรัะกัาศจัดซึ่้�อจัดจ้างของหน่วยงาน
ภาครััฐ รัวมที่ั�งติดต่อกัับบรัิษััที่เอกัชนต่างๆ เพ้�อให้
ที่รัาบถึึงโครังกัารัที่่�จะเกัดิขึ�นในอนาคตและนำเสนอ
บรัิกัารัของบริัษััที่ฯ เม้�อบริัษััที่ฯ ได้รัับที่รัาบความ
ต้องกัารัของลูกัค้า ฝ่่ายขาย ฝ่่ายพาณ์ิชย์ และฝ่่าย
โซึ่ลชูั�นสข์องบรัษิัทัี่ฯ จะที่ำกัารัศกึัษัาความตอ้งกัารั
ของลกูัค้าอย่างละเอย่ดเพ้�อปีรัะชุมภายใน และสรุัปี
รัายละเอย่ดตา่งๆ ของแตล่ะงาน ทัี่�งเรั้�องรัะยะเวลา
ในกัารัดำเนินกัารั บุคลากัรั ผู่้รัับเหมาช่วง/ ผู่้ขาย
สินค้า เพ้�อนำข้อมูลที่่�ได้มาออกัแบบ คัดเล้อกัและ
นำเสนอผ่ลิตภัณ์ฑ์์ รัะบบ หร้ัอบรัิกัารัที่่�เหมาะ
สมและตรังกัับความต้องกัารัของลูกัค้าแต่ละรัาย 
โดยฝ่่ายพาณ์ิชย์และฝ่่ายโซึ่ลูชั�นส์เปี็นผู่้ติดต่อผู่้รัับ
เหมาช่วง/ ผู่้ขายสินค้าท่ี่�จะใช้ในงานโครังกัารัตาม
ความถึนัดและความเช่�ยวชาญของผู่้รัับเหมาช่วง/ 
ผู่้ขายสินค้าแต่ละรัาย และเม้�อบรัิษััที่ฯ ได้ลงนาม
ในสัญญากัับลูกัค้า

แล้ว บรัิษััที่ฯ จะดำเนินกัารัจ้างผู่้รัับเหมาช่วงและ
จัดซึ่้�ออุปีกัรัณ์์ต่างๆ เพ้�อดำเนินงาน โดยบรัิษััที่ฯ ม่
ฝ่่ายปีฏิิบัติงานโครังกัารัจะเปี็นผู่้ดูแล ควบคุมกัารั
ปีฏิิบัติงานอย่างใกัล้ชิดตลอดรัะยะเวลาโครังกัารั 
โดยปีกัติบรัิษััที่ฯ จะให้ผู่้ว่าจ้างรัับมอบงานของ
บรัษิัทัี่ฯ (รัวมงานของผู่ร้ับัเหมาช่วง) กัอ่นที่่�บริัษัทัี่ฯ 
จะรัับมอบงานจากัผู่้รัับเหมาช่วง สำหรัับกัารัรัับ
ชำรัะเงินจากัผู่้ว่าจ้าง หรั้อกัารัชำรัะเงินให้ผู่้รัับ
เหมาชว่ง จะขึ�นอยูก่ับัเครัดติเที่อมของแตล่ะสญัญา 
ยกัเว้นงานเปีล่�ยนรัะบบสายไฟฟ้าอากัาศเปี็น
สายไฟฟ้าใต้ดินของโครังกัารัรัถึไฟฟ้าส่เหล้อง
และส่ชมพู เน้�องจากับริัษััที่ฯ ส่งมอบงานตาม 
Milestones และในหนึ�งงานหลักัตาม Milestones 
ของโครังกัารั อาจมง่านย่อยซึ่ึ�งมผู่่ร้ับัเหมาช่วงหลายรัาย
ดำเนินงาน กัารัรับัมอบงานของแตล่ะผู้่รับัเหมาช่วง
จะตัดผ่ลงานทีุ่กัสิ�นเด้อน บรัิษััที่ฯ จะให้ผู่้ว่าจ้างเข้า
มาเปี็นพยานในกัารัส่งมอบงานของผู่้รัับเหมาช่วง
ดังกัล่าวกั่อน บรัิษััที่ฯ ถึึงจะชำรัะเงินให้ผู้่รัับเหมา
ช่วงตามสัญญา
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สอบถามความตองการจากลูกคา

ประชุมภายใน
เพื่อพิจารณารายละเอียดงาน

จัดทำขอเสนอ (PROPOSAL) 
และประเมินตนทุนโครงการ

นำเสนอ PROPOSAL /
ยื่นเอกสารประมูล

ลงนามในสัญญา

ติดตอผูรับเหมา/ผูขาย
เพื่อขอใบเสนอราคา

คัดเลือกผูรับเหมา/ผูขาย

ธุรกิจใหบริการ

ธุรกิจการ
ใหบริการบำรุงรักษา

จัดจางผูรับเหมาชวง / 
จัดซื้ออุปกรณ

ประชุมกับผูรับเหมา / ลูกคา

ผูรับเหมาชวงเริ่มดำเนินงาน 
โดยบริษัทฯ 

เปนผูควบคุมการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ
ความเรียบรอย

สงมอบงาน

รับชำระกับผูวาจาง / 
จายชำระใหกับผูรับเหมาชวง

ธุรกิจ
จำหนายอุปกรณ

ยืนยันวันสงมอบ
สินคากับลูกคา

ตรวจสอบ
ความเรียบรอย

รับชำระกับผูวาจาง / 
จายชำระใหกับผูขาย

สงมอบสินคา

 ธุรกิจการใหบริการ
รับเหมาวางระบบ

จัดจางผูรับเหมาชวง / 
จัดซื้ออุปกรณ

ประชุมกับผูรับเหมา / ลูกคา

ผูรับเหมาชวงเริ่มวางระบบ

บริษัทฯ ควบคุม
การปฏิบัติงาน

ประชุมภายในทุกๆ
2 สัปดาห

ตรวจสอบความเรียบรอย

สงมอบงานในแตละงวดงาน

รับชำระกับผูวาจาง / 
จายชำระใหกับผูรับเหมาชวง
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2.3 การต้ลาดำและการแข่งขัน

2.3.1 กลยุที่ธุ์ในการแข่งขัน

01  สร้างพันธุมิต้รที่างธุุรกิจ 
  (Business Partnership)  
  ที่ั้งลูกค้าและคู่ค้า

  บรัิษััที่ฯ เล็งเห็นถึึงความสำคัญในกัารั
สร้ัางความสัมพันธุ์ ในลักัษัณ์ะกัารัเปี็น
พันธุมิตรัที่างธุุรักิัจ หรั้อ   กัับที่ั�งลูกัค้า
และคู่ค้า เพ้�อรัักัษัาความสัมพันธุ์อันด่
และส่งเสรัิมศักัยภาพซึึ่�งกัันและกััน จากั
ปีรัะสบกัารัณ์์และผ่ลงานที่่�ผ่่านมาของ

  บรัิษััที่ฯ กัว่า 27 ปีี ที่ำให้บรัิษััที่ฯ ม่เครั้อ
ข่ายพันธุมิตรัที่่�ม่ความแข็งแกัร่ัง ที่ั�งในส่วน
ของลูกัค้า ซึึ่�งในทุี่กังานที่่�ได้รัับกัารัว่าจ้าง 
บรัษิัทัี่ฯ จะที่ำความเขา้ใจและที่ำงานกับัลกูัค้า
อยา่งใกัลช้ดิ เพ้�อตอบสนองความตอ้งกัารัให้
ได้ด่ที่่�สุด และส่งมอบงานที่่�ม่คุณ์ภาพ ส่งผ่ล
ที่ำให้บรัิษััที่ฯ ได้รัับความไว้ใจในกัารัว่าจ้าง
งานจากัลกูัคา้อยา่งตอ่เน้�อง ในขณ์ะเดย่วกันั
ในส่วนของคู่ค้า ไม่ว่าจะเป็ีนผู่้รัับเหมาหร้ัอ

  ผู่ข้ายสินคา้ บริัษัทัี่ฯจะสร้ัางความสัมพันธุใ์น
ลกััษัณ์ะที่่�จะเป็ีนกัารัสร้ัางปีรัะโยชน์ให้เกิัดขึ�น
ที่ั�งสองฝ่า่ย ที่ำใหก้ัารัที่ำธุรุักัจิกับัคูค่า้เปีน็ไปี
อยา่งมั�นคงและยั�งยน้ จากัพันธุมิตรัที่างธุุรักัจิ
ที่่�แข็งแกัร่ังส่งผ่ลที่ำให้บริัษััที่ฯ ม่กัารัเติบโต
อย่างต่อเน้�อง 

02 ผู้บัริหาร และบัุคลากรม่ความรู้
  ความสามารถู ประสบัการณ์ และม่

ความน่าเชื�อถูือ

  เน้�องจากังานรัะบบท่ี่�เกั่�ยวกัับไฟฟ้าและ
รัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคมและเที่คโนโลย่
สารัสนเที่ศท่ี่�บรัิษััที่ฯ ให้บรัิกัารั จำเปี็นท่ี่�
จะต้องใช้ความรัู้ ปีรัะสบกัารัณ์์และความ
เช่�ยวชาญ จากักัารัท่ี่�ปีรัะธุานเจ้าหน้าท่ี่�
บรัิหารั คุณ์จรััญ วิวัฒน์เจษัฎาวุฒิ และ
คณ์ะผู่้บริัหารัส่วนใหญ่เปี็นผู่้ม่ปีรัะสบกัารัณ์์
อยู่ในธุุรักัิจมานานกัว่า 27 ปีี จึงม่ความรัู้ 

  ความเข้าใจในธุุรักิัจอย่างลึกัซึ่ึ�ง รัวมทัี่�ง
บุคลากัรัต่างๆ ของบริัษััที่ฯ ไม่ว่าจะเป็ีน
ฝ่่ายขาย ฝ่่ายโซึ่ลูชั�นส์ หรั้อฝ่่ายปีฏิิบัติกัารั
งานโครังกัารัล้วนเปี็นบุคลากัรัท่ี่�ม่ความรัู้ 

  มค่วามเช่�ยวชาญ โดย ณ์ 31 ธุนัวาคม 2564 
ที่ั�งผู่บ้ริัหารัและพนักังานปีรัะมาณ์ร้ัอยละ 48 

  ของพนักังานที่ั� งหมดของบรัิษััที่ฯ เปี็น
วิศวกัรั เพ้�อที่่�จะสามารัถึให้บรัิกัารัได้อย่างม่
ปีรัะสิที่ธุิภาพ ตรังความต้องกัารั และสรั้าง
ความเช้�อมั�นใหก้ับัลกูัค้าได ้โดยเฉพาะรัะบบ
ไฟฟ้า ซึ่ึ�งหากัเกัิดความผ่ิดพลาดในกัารัวาง
รัะบบแล้ว อาจจะส่งผ่ลที่ำให้เกัิดอันตรัายได้ 
(ในปีัจจุบันวิศวกัรัของบรัิษััที่ฯ  ม่ใบอนุญาต
ปีรัะกัอบวิชาช่พวิศวกัรัรัมควบคุมสำหรัับ
สาขาวิศวกัรัรัมไฟฟ้า ปีรัะเภที่สามัญวิศวกัรั 
10 คน/ภาค่ 14 คน) โดยจากัปีรัะสบกัารัณ์์
กัารัที่ำงานและผ่ลงานที่่�ผ่่านมาเป็ีนเครั้�อง
ช่�วัดถึึงความเช้�อถ้ึอท่ี่�ลูกัค้าม่ให้กัับบริัษััที่ฯ 
และที่่มงานของบรัิษััที่ฯ ได้เปี็นอย่างด่
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03 การให้บัริการที่่�หลากหลาย 

  บรัิษััที่ฯ เรัิ�มต้นจากักัารัรัับงานรัับเหมาช่วง 
  (Subcontract) ในกัารัก่ัอสรั้างรัะบบสายส่ง

สัญญาณ์ และเสาส่งสัญญานต่างๆ ที่่�เน้นกัารั
ใช้แรังงาน (Labor Intensive) และค่อยๆ 
สั�งสมปีรัะสบกัารัณ์์กัารัที่ำงานจนม่ความรัู้
ความชำนาญในกัารัที่ำงานและม่ขอบเขต
ที่่�หลากัหลายเพิ�มมากัขึ�นอย่างต่อเน้�อง   
โดยปัีจจุบันสามารัถึรัับงานรัะบบส้�อสารั
โที่รัคมนาคมและเที่คโนโลยส่ารัสนเที่ศ ทัี่�งกัารั
วางรัะบบสาธุารัณู์ปีโภคที่่�เกั่�ยวขอ้งกับักัารัวาง
สายรัะบบส้�อสารัใชส้ายและไรัส้าย รัะบบโครัง
ข่ายหลักั รัะบบซึ่อฟต์แวรั์และแอปีพลิเคชัน 
งาน Data Analysis และ Cyber Security งาน
รัะบบไฟฟ้า ไมว่า่จะเปีน็กัารักัอ่สรัา้งสายไฟฟ้า
แรังสูง กัารักั่อสรั้างสถึาน่ไฟฟ้าย่อย หรั้อกัารั
ย้ายสายไฟฟ้าอากัาศลงใต้ดิน กัารัวางรัะบบ
ไฟฟา้สถึานช่าร์ัจไฟฟ้า และให้บริักัารักัารัซ่ึ่อม
บำรังุรักััษัา รัวมที่ั�งจำหนา่ยสนิคา้อปุีกัรัณ์ต่์างๆ 
ที่่�เกั่�ยวข้องกัับที่ั�ง 2 รัะบบ อ่กัที่ั�งม่แผ่นกัารั
ขยายงานไปียังธุุรักิัจที่่�ม่ความต่อเน้�อง และ
ยกัรัะดับความสามารัถึในกัารัให้บริักัารัอยู่
ตลอด เพ้�อให้บรัิษััที่ฯ สามารัถึเปี็น System 
Integrator ได้ในหลากัหลายธุุรักิัจ ส่งผ่ลที่ำ
ให้บริัษััที่ฯ ม่ความสามารัถึในกัารัให้บริักัารัท่ี่�
หลากัหลายและครัอบคลมุ สามารัถึตอบสนอง
ความต้องกัารัของลูกัค้าได้อย่างครับถึ้วน 

04 การรักษามาต้รฐานคุณภาพ
  ของงาน

  บรัิษััที่ฯ ให้ความสำคัญในกัารัส่งมอบงาน
ที่่�ม่คุณ์ภาพให้กัับลูกัค้า จากักัารัที่่�บรัิษััที่ฯ 
ปีรัะกัอบธุุรักิัจในกัารัรัับเหมาวางรัะบบที่ั�ง
รัะบบไฟฟา้และรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคมและ

เที่คโนโลยส่ารัสนเที่ศมานาน ปีรัะกัอบกับักัารั
ท่ี่�บรัิษััที่ฯ ม่พันธุมิตรัท่ี่�เปี็นคู่ค้าท่ี่�ม่ศักัยภาพ 
ไม่ ว่ าจะเปี็นผู่้ รัับ เหมาและผู่้ ขายสินค้ า 

  ที่ำให้บรัิษััที่ฯ สามารัถึคัดเล้อกัผ่ลิตภัณ์ฑ์์ 
และผู่้รัับเหมาท่ี่�เหมาะสมกัับความต้องกัารั
ของลูกัค้าแต่ละรัาย นอกัจากัน่� ฝ่่ายปีฏิิบัติ
งานโครังกัารัของบรัิษััที่ฯ จะเปี็นผู่้ควบคุมกัารั
ดำเนินกัารัในแต่ละขั�นตอน ติดตามผ่ลกัารั
ที่ำงานอย่างสม�ำเสมอ ตลอดรัะยะเวลากัารั
กัอ่สรัา้งจนกัรัะที่ั�งสง่มอบงานแกัล่กูัค้า ซึึ่�งจากั
กัารัวางแผ่นกัารัที่ำงานที่่�ม่ความรััดกุัมที่ำให้ที่่�
ผ่่านมาบริัษััที่ฯ สามารัถึส่งมอบงานให้ลูกัค้า
อย่างมค่ณุ์ภาพและภายในรัะยะเวลาที่่�กัำหนด
จึงได้รัับงานจากัลูกัค้าอย่างต่อเน้�อง
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2.3.2 ช่องที่างในการจัดำจำาหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

01  การจำาหน่ายผลิต้ภัณฑ์์
  และบัริการแก่ลูกค้าโดำยต้รง 

  ฝ่่ายขายของบรัิษััที่ฯ จะที่ำหน้าที่่�ในกัารั
ติดต่อลูกัค้าเพ้�อนำเสนอบรัิกัารัแกั่ลูกัค้า
โดยตรัง โดยฝ่่ายขายจะติดตามปีรัะกัาศ
จัดซึ่้�อจัดจ้างของหน่วยงานภาครััฐที่่�ม่ความ
ต้องกัารับริักัารัที่่�เก่ั�ยวกัับงานรัะบบไฟฟ้า 
และรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคมและเที่คโนโลย่
สารัสนเที่ศที่่�บรัิษััที่ฯ ม่ความเช่�ยวชาญ 

  เพ้�อย้�นปีรัะมูลหรัอ้ย้�นขอ้เสนอ สำหรับัหน่วย
งานเอกัชน ฝ่่ายขายจะติดต่อกัับเจ้าหน้าที่่�
ของหน่วยงานต่างๆ เพ้�อให้ที่รัาบถึงึโครังกัารั
ที่่�จะเกิัดขึ�นในอนาคตและนำเสนอบริักัารั

  ของบรัษิัทัี่ฯ ตอ่ไปี ลกูัคา้ในกัลุม่น่�ของบรัษิัทัี่ฯ 
  เช่น บรัิษััที่ ที่่โอที่่ จำกััด (มหาชน) (TOT), 

บรัิษััที่ กัสที่ โที่รัคมนาคม จำกััด (มหาชน) 
(CAT), บรัิษััที่ รัังสิตพลาซึ่่า จำกััด กัารั
รัถึไฟแหง่ปีรัะเที่ศไที่ย (SRT) และ กัารัไฟฟา้
นครัหลวง เปี็นต้น บรัิษััที่ฯ ม่นโยบายท่ี่�จะ
เน้นงานที่่�เสนอบริักัารัแก่ัลูกัค้าโดยตรังมากัขึ�น 

  โดยให้ฝ่่ายขายติดต่อหาลูกัค้ารัายใหม่อย่าง
ต่อเน้�อง 

02  การจำาหน่ายผลิต้ภัณฑ์์และ
  บัริการผ่านพันธุมิต้รที่างธุุรกิจ
  ที่่�เป็นผู้รับัเหมาหลัก

  กัลุ่มลูกัค้าที่่� เปี็นพันธุมิตรัที่างธุุรักัิจของ
  บรัิษััที่ฯ ค้อกัลุ่มบรัิษััที่ผู้่รัับเหมาหลักั โดย

จะว่าจ้างให้บรัิษััที่ฯ เปี็นผู่้รัับเหมาช่วงเพ้�อ
ดำเนินกัารัในส่วนงานต่างๆ ที่่�บริัษััที่ฯ ม่

ความเช่�ยวชาญ ซึ่ึ�งจากักัารัท่ี่�บรัษิัทัี่ฯ ดำเนนิ
ธุุรักิัจรัับเหมาที่่�เก่ั�ยวกัับรัะบบไฟฟ้า และ
รัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคมและเที่คโนโลย่
สารัสนเที่ศมาเปี็นเวลานาน ได้รั่วมงานกัับ
บรัษิัทัี่ในอตุสาหกัรัรัมท่ี่�เกั่�ยวขอ้งจำนวนมากั 

  และม่ผ่ลงานเป็ีนท่ี่�ยอมรัับในวงกัารั ที่ำให้
พันธุมิตรัที่างธุุรักัิจเช้�อมั�นในความรู้ั ความ
เช่�ยวชาญของบรัิษััที่ฯ ที่ำให้ได้รัับกัารัว่าจ้าง
ให้เปี็นผู่้รัับเหมาช่วงงานโครังกัารัต่างๆ จากั
ผู่ร้ับัเหมาหลกััเป็ีนจำนวนมากั ลกูัค้าในกัลุม่น่�

  ของบรัษิัทัี่ฯ เช่น บริัษัทัี่ ซึ่โิน-ไที่ย เอ็นจเ่นย่รัิ�ง 
  แอนด์คอนสตรััคชั�น จำกััด (มหาชน), 
  บรัษิัทัี่ โตโย เอน็จิเนย่รัิ�ง คอรัป์ีอเรัชั�น จำกัดั, 
  บรัษิัทัี่ ยนูคิ เอ็นจเินย่รัิ�ง แอนด์ คอนสตรัคัชั�น 
  จำกัดั (มหาชน) บริัษัทัี่ อติาเลย่นไที่ย ดเ่วล๊อปีเมนต์ 
  จำกััด (มหาชน) บรัิษััที่ กััลฟ์ เอ็นซึ่่ จำกััด 

(ในเครัอ้บรัษิัทัี่ กัลัฟ์ เอน็เนอร์ัจ ่ดเ่วลลอปีเมนท์ี่ 
  จำกัดั (มหาชน) บรัษิัทัี่ อมตะ บก่ัรัมิ เพาเวอร์ั 
  จำกัดั (ในเครัอ้บริัษัทัี่ บ.่กัริัม เพาเวอร์ั จำกัดั 

(มหาชน) บริัษััที่พลังงานมหานครั จำกััด 
  (ในเครัอ้บริัษัทัี่ บริัษัทัี่ พลังงานบริัสทุี่ธุิ� จำกัดั 

(มหาชน) Unincorporated Joint Venture 
of Petrofac South East Asia Pte. Ltd., 
Saipem Singapore Pte. Ltd. และ Sam-
sung Engineering (Thailand) Co., Ltd. 

  (ผู่ร้ับัเหมาหลักัของ บมจ.ไที่ยออยล์) เปีน็ตน้ 
โดยฝ่่ายขายของบรัิษััที่ฯ จะที่ำหน้าท่ี่�ติดต่อ
ผู่้รัับเหมาหลักัเหล่าน่�อย่างต่อเน้�อง เพ้�อให้
ที่รัาบถึึงโครังกัารัที่่�จะเกัิดขึ�นในอนาคต 

กัลุ่มลูกัค้าเปี้าหมายของบรัิษััที่ฯ ค้อ ผู่้ให้บรัิกัารั
รัะบบไฟฟ้าและรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคมและ
เที่คโนโลย่สารัสนเที่ศขนาดใหญ่ที่ั�งภาครััฐและ

เอกัชน โดยบรัิษััที่ฯ สามารัถึให้บรัิกัารัแกั่ลูกัค้าที่ั�ง
กัารัให้บริักัารัแกั่ลูกัค้าโดยตรัง และผ่่านพันธุมิตรั
ที่างธุุรักัิจที่่�เปี็นผู่้รัับเหมาหลักั 
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2.3.3 นโยบัายดำ้านราคา

01 ธุุรกิจรับัเหมาวางระบับั 
  (Turnkey Project) 

  บริัษััที่ฯ กัำหนดรัาคาโดยอ้างอิงต้นทุี่น
รัับเหมาโครังกัารัซึ่ึ�งรัวมค่าอุปีกัรัณ์์และ

  ค่ารัับจ้างช่วงบวกัด้วยอัตรัากัำไรัขั�นต้นท่ี่�
เหมาะสม (Cost-Plus Pricing) โดยบรัิษััที่ฯ 
จะพิจารัณ์าจัดหาผู่้รัับเหมาช่วงและอุปีกัรัณ์์
ของผ่ลิตภัณ์ฑ์์ท่ี่�เหมาะสมที่ั�งที่างด้านรัาคา
และเที่คนิค นอกัจากัน่�ยังกัำหนดรัาคาโดย
พิจารัณ์าโครังกัารัที่่�สามารัถึต่อยอดหรั้อ

  สั�งซึ่้�ออุปีกัรัณ์์เพิ�มเติมในอนาคต ภาวะกัารั
แข่งขันของโครังกัารันั�นๆ และงบปีรัะมาณ์
ของลูกัค้าอ่กัด้วย รัาคาที่่�เสนอให้ลูกัค้าจะ
ตอ้งเปีน็รัาคาที่่�สามารัถึแขง่ขนัได ้แตใ่นขณ์ะ
เดย่วกันัก็ัตอ้งให้ความสำคัญกับัคณุ์ภาพของ
อปุีกัรัณ์ท์ี่่�นำมาใช้งานเพ้�อสร้ัางความไว้วางใจ
กัับลูกัค้า 

02 ธุุรกิจการซื้่อมบัำารุงรักษา

  บรัิษััที่ฯ จะกัำหนดรัาคาโดยพิจารัณ์าถึึง
  รัายละเอ่ยดของงาน ความซึ่ับซ้ึ่อนของ

รัะบบ พ้�นที่่�ในกัารับำรัุงรัักัษัา โดยศึกัษัาถึึง
  ความเส่�ยงต่างๆ ในแต่ละพ้�นที่่� 

03 ธุุรกิจการจำาหน่ายอุปกรณ์

  บรัิษััที่ฯ จะกัำหนดรัาคาโดยอ้างอิงต้นทีุ่น
อปุีกัรัณ์์ บวกัด้วยอตัรัากัำไรัขั�นต้นท่ี่�เหมาะสม 

  (Cost-Plus Pricing) กั่อนปีรัับเพิ�มหรั้อลด
รัาคา ตามปีรัิมาณ์อุปีกัรัณ์์และเง้�อนไขต่างๆ 
เช่น กัารัชำรัะเงิน รัะยะเวลาส่งมอบ รัะยะ
เวลารัับปีรัะกััน เปี็นต้น 

ต้ัวอย่างงานบัำารุงรักษาของบัริษัที่ฯ ในปี 2562 , 2563 และ 2564

ที่่�มา : แผ่นพัฒนากัำลังกัารัผ่ลิตไฟฟ้าของปีรัะเที่ศฉบับปีีพ.ศ. 2561-2580 โดยสำนักังานนโยบายและแผ่นพลังงานกัรัะที่รัวงพลังงาน

ปีร้ะเภัทการ้ให้บร้ิการ้
2562 2563 2564

ลุ่้านบาท ร้้อยลุ่ะ ลุ่้านบาท ร้้อยลุ่ะ ลุ่้านบาท ร้้อยลุ่ะ

กัารัจำหน่ายผ่ลิตภัณ์ฑ์์และบรัิกัารัแกั่ลูกัค้าโดยตรัง 343.93 40.63 183.42 14.32 270.36 12.59

กัารัจำหน่ายผ่ลิตภัณ์ฑ์์และบรัิกัารัผ่่านพันธุมิตรัที่าง
ธุุรักัิจ

502.46 59.37 1,097.69 85.68 1,876.71 87.41

รวม 846.39 100.00 1,281.11 100.00 2,147.07 100.00

32รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



2.3.4 ภาวะอุต้สาหกรรม

2.3.4.1 อุต้สาหกรรมที่่�เก่�ยวข้อง
กับัระบับัไฟฟ้า

ธุุรกิจผลิต้ไฟฟ้า

จากัข้อมูลเก่ั�ยวกัับธุุรักัิจผ่ลิตไฟฟ้าโดยศูนย์วิจัย
ธุนาคารักัรัุงศรั่อยุธุยา ฉบับเด้อน มิถึุนายน พ.ศ. 
2562 โครังสร้ัางธุรุักัจิผ่ลติไฟฟา้ของไที่ย เปีน็รัะบบ
ที่่�รััฐเปี็นผู่้ซึ่้�อรัายเด่ยว (Enhanced Single Buyer 
Model) โดยกัารัไฟฟ้าฝ่่ายผ่ลิตแห่งปีรัะเที่ศไที่ย 
(EGAT) เปี็นที่ั�งผู่้ผ่ลิตไฟฟ้าและรัับซึ่้�อไฟฟ้าจากั
ผู้่ผ่ลิตไฟฟ้าเอกัชนขนาดใหญ่ (Independent 
Power Producer: IPP) และผู่้ผ่ลิตไฟฟ้าเอกัชน
ขนาดเล็กั (Small Power Producer: SPP) รัวม
ถึึงยังผู่กัขาดรัะบบสายส่งไฟฟ้า โดยม่กัารัไฟฟ้า
นครัหลวง (MEA) และกัารัไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(PEA) ที่ำหนา้ที่่�จำหน่ายไฟฟ้าและอาจมก่ัารัรับัซ้ึ่�อ
ไฟฟา้บางสว่นจากัผู่ผ้่ลิตไฟฟา้เอกัชนขนาดเลก็ัมากั 
(Very Small Power Producer: VSPP)

ในด้านทิี่ศที่างกัารัเติบโตของธุุรักิัจผ่ลิตไฟฟ้านั�น 
ขึ�นอยู่กัับ 1) ความต้องกัารัใช้ไฟฟ้าของปีรัะเที่ศ 
ซึ่ึ�งส่วนใหญ่ผ่ันแปีรัตามภาวะเศรัษัฐกัิจ โดยเฉล่�ย
กัารัเติบโตของความต้องกัารัใช้ไฟฟ้าจะม่อัตรัา
ปีรัะมาณ์ 0.9 - 1.1 เท่ี่าของอัตรัากัารัเติบโตของ
ผ่ลิตภัณ์ฑ์์มวลรัวมภายในปีรัะเที่ศ (GDP) หากั
พิจารัณ์าสัดส่วนกัารัใช้ไฟฟ้าตามภาคเศรัษัฐกัิจ
ในปีี 2561 พบว่า ภาคอุตสาหกัรัรัม ภาคธุุรักัิจ 
ภาคครััวเรั้อน และภาคอ้�นๆ ม่กัารัใช้ไฟฟ้าใน
สัดส่วน 47%, 25% และ 4% ของปีรัิมาณ์
กัารัใช้ไฟฟ้าที่ั�งปีรัะเที่ศ ตามลำดับ 2) นโยบาย
ภาครััฐ ได้แกั่ แผ่นพัฒนากัำลังกัารัผ่ลิตไฟฟ้าของ

ปีรัะเที่ศ หรั้อ PDP (Power Development Plan) 
และแผ่นพัฒนาพลังงานที่างเล้อกั หรั้อ AEDP 
(Alternative Energy Development Plan) ซึ่ึ�ง
กัำหนดปีรัิมาณ์กัำลังกัารัผ่ลิตไฟฟ้าของปีรัะเที่ศ
ในแต่ละปีรัะเภที่โรังไฟฟ้า, นโยบายด้านรัาคา
รับัซ้ึ่�อไฟฟ้าท่ี่�ผ่ลติจากัพลังงานหมุนเวย่น (เน้�องจากั
กัารัผ่ลิตไฟฟ้าจากัพลังงานหมุนเว่ยนจะม่ต้นทุี่น
กัารัผ่ลติสงูกัวา่กัารัผ่ลติไฟฟา้จากัเช้�อเพลงิฟอสซึ่ลิ 
(กั๊าซึ่ธุรัรัมชาติ ถึ่านหิน และน�ำมัน)) ซึึ่�งปีัจจุบัน
อยู่ภายใต้รัะบบ Feed-in Tariff (FiT) จากัเดิมที่่�
ใชร้ัะบบ Adder รัวมทัี่�งแผ่นพฒันาโครังข่ายสายสง่
ไฟฟ้าเพ้�อรัองรัับกัำลังกัารัผ่ลิตไฟฟ้าที่่�เพิ�มขึ�น 
โดยเฉพาะจากัโรังไฟฟ้าพลังงานหมุนเว่ยน

โดยสถึานกัารัณ์์ท่ี่�ผ่่านมากัารัใช้ไฟฟ้าของไที่ยใน
ปีี 2561 อยู่ท่ี่� 187,832 กัิกัะวัตต์ - ชั�วโมง 
ขยายตวัเพิ�มขึ�น 1.5% จากั 1.2% ในปี ี2560 ตาม
กัารัฟ้�นตัวของเศรัษัฐกัิจและภาคกัารัที่่องเที่่�ยวของ
ปีรัะเที่ศ มาตรักัารัปีรัะหยัดไฟฟ้าของภาครััฐส่งผ่ล
ให้กัารัใชไ้ฟฟา้เพิ�มขึ�นไมม่ากันกัั โดยกัารัใชไ้ฟฟา้ใน
ภาคธุุรักัิจและอุตสาหกัรัรัมรัวมกัันขยายตัว 1.3% 
เที่ย่บกับัปีีก่ัอนหน้า ส่วนกัารัใช้ไฟฟ้าในภาคครัวัเรัอ้น
ขยายตัว 1.9% เท่ี่ยบกัับปีีกั่อนหน้า ในส่วน
ของกัารัผ่ลิตไฟฟ้าในปีี 2561 อยู่ที่่� 204,428 
กักิัะวตัต์ - ชั�วโมง ขยายตวั 1.6% เท่ี่ยบกับัปีีก่ัอนหน้า 
จากัที่่�ขยายตัวเพ่ยง 0.8% ในปีี 2560

ในปี ี2562 - 2564 คาดวา่ธุรุักัจิผ่ลติไฟฟา้เอกัชนม่
แนวโนม้เตบิโตอยา่งตอ่เน้�อง โดยมปั่ีจจยัสนบัสนนุ
ที่ั�งที่างด้านอุปีสงค์ที่่�ม่ตลาดรัองรัับแน่นอน และ
ด้านอุปีที่านจากันโยบายสนับสนุนกัารัลงทีุ่นของ
ภาครััฐ ดังน่�

ธุุรักิัจหลักัของบรัิษััที่ฯ ค้อกัารัให้บรัิกัารัรัับเหมา
วางรัะบบไฟฟ้า และรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคมและ
เที่คโนโลย่สารัสนเที่ศแบบครับวงจรั (Turnkey)  
ดังนั�นภาวะอุตสาหกัรัรัมที่่� เกั่�ยวข้องกัับรัะบบ

ไฟฟ้า และกัารัส้�อสารัโที่รัคมนาคมและเที่คโนโลย่
สารัสนเที่ศจึงส่งผ่ลโดยตรังต่อกัารัดำเนินธุุรักัิจ
ของบรัิษััที่ฯ
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1.   ความต้องกัารัใช้ไฟฟ้าภายในปีรัะเที่ศขยาย
ตัวต่อเน้�องตามภาวะเศรัษัฐกัิจ และกัารั
ลงทุี่นในภาคธุุรักัิจ อุตสาหกัรัรัมท่ี่�ที่ยอย
เพิ�มขึ�น โดยจะหนุนความต้องกัารัใช้ไฟฟ้าใน
ปีรัะเที่ศ (อา้งอิงตามแผ่นพฒันากัำลงักัารัผ่ลิต
ไฟฟ้าของปีรัะเที่ศไที่ย พ.ศ. 2561 - 2580 

  (PDP 2018) โดยสำนักังานนโยบายและ
แผ่นพลังงาน กัรัะที่รัวงพลังงาน ซึึ่�งม่กัารั

  คาดกัารัณ์์กัารัใช้ไฟฟ้าในปีรัะเที่ศขยายตัว 
3.6% ในปีี 2562-2563 และ 3.2% ในปีี 
2564 ภายใต้สมมติฐาน ผ่ลิตภัณ์ฑ์์มวลรัวม
ภายในปีรัะเที่ศ (GDP) ขยายตวัเฉล่�ย 3.8% ต่อปีี

2.   แผ่นพัฒนากัำลังกัารัผ่ลิตไฟฟ้าของปีรัะเที่ศ
ฉบบัปีพี.ศ. 2561-2580 (PDP2018) กัำหนด
ให้ม่กัำลังกัารัผ่ลิตไฟฟ้ารัวมทัี่�งสิ�น 77,211 
เมกัะวัตต์ในปีี 2580 เพิ�มขึ�น 9% จากัแผ่น 
PDP2015 เปี็นกัำลังกัารัผ่ลิตใหม่ในช่วงปีี 
2561-2580 จำนวน 56,431 เมกัะวัตต์ รัวม
ทัี่�งกัารัต่ออายุสัญญาโครังกัารัโรังไฟฟ้า SPP 
รัะบบ Cogeneration 

ซึ่ึ�งปีัจจัยหนุนดังกัล่าวจะเอ้�อปีรัะโยชน์ให้เกัิดกัารั
ลงทีุ่นใหม่ของโรังไฟฟ้าที่ั�ง 3 ส่วน ดังน่�

1.   โรงไฟฟ้าขนาด้ใหญ่่ (IPP) คาดว่าจะม่กัารั
เปีดิปีรัะมูลในอ่กั 3 - 5 ปีข้ีางหน้าเพ้�อที่ดแที่น
โรังไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่่�ใช้เช้�อเพลิงก๊ัาซึ่ธุรัรัมชาติ
ที่่�ที่ยอยหมดอายุสัญญาและต้องออกัจากั

  รัะบบในช่วงปีี 2568 - 2570 จำนวน 8,300 
เมกัะวัตต์

 

2.   โรงไฟฟ้าขนาด้เล็ก (SPP) ม่แนวโน้มขยาย
กัำลังกัารัผ่ลิตและลงทีุ่นกั่อสรั้างโรังไฟฟ้า
ใหม่มากัขึ�น โดยเฉพาะในกัลุ่มโรังงานไฟฟ้า

  เช้�อเพลิงกั๊าซึ่ธุรัรัมชาติรัะบบ Cogeneration 
ที่่�จะสิ�นสุดอายุสัญญาในปีี 2559 - 2568 
สามารัถึดำเนินกัารัผ่ลิตไฟฟ้าและ/หรั้อ
กั่อสรั้าง โรังไฟฟ้าใหม่ในพ้�นที่่�เดิมจำหน่ายให้
กัับนิคมอุตสาหกัรัรัมและสวนอุตสาหกัรัรัม 
รัวมทัี่�งกัารัลงทีุ่นผ่ลิตไฟฟ้าในโครังกัารั

  โรังไฟฟา้พลงังานหมนุเวย่นในรูัปีแบบของกัารั
ผ่สมผ่สานเช้�อเพลงิหร้ัอท่ี่�เรัย่กัวา่ SPP Hybrid 
Firm ที่่�ที่างกัารัสนับสนุนมากัขึ�น 

กำาลุ่ังการ้ผลุ่ิตไฟฟ้า จ่ำานวนช้่ดที�เปีิด
ปีร้ะมูลุ่ ผู้เข้าร้�วมปีร้ะมูลุ่ PDP2018 

(MW)
PDP2015 (MW) กัำลังกัารัผ่ลิตไฟฟ้า

กัำลังผ่ลิตไฟฟ้าถึึง ธุันวาคม 2557 37,612 กัำลังผ่ลิตไฟฟ้าถึึง ธุันวาคม 2560 46,090

รัวมกัำลังผ่ลิตที่่�เพิ�มขึ�น 
ในช่วงปีี 2558-2579

57,459 รัวมกัำลังผ่ลิตที่่�เพิ�มขึ�น 
ในช่วงปีี 2561-2580

56,431

โรังไฟฟ้าที่่�ปีลดออกัจากัรัะบบ 
ในช่วงปีี 2558-2579

-24,736 โรังไฟฟ้าที่่�ปีลดออกัจากัรัะบบ 
ในช่วงปีี 2561-2580

-25,310

รัวมกัำลังกัารัผ่ลิตไฟฟ้าสุที่ธุิ ณ์ สิ�นปีี 2579 70,335 รัวมกัำลังกัารัผ่ลิตไฟฟ้าสุที่ธุิ ณ์ สิ�นปีี 2580 77,211

ที่่�มา :  แผ่นพัฒนากัำลังกัารัผ่ลิตไฟฟ้าของปีรัะเที่ศฉบับปีี พ.ศ. 2561 - 2580 โดยสำนักังานนโยบายและแผ่นพลังงานกัรัะที่รัวงพลังงาน
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3.   การลงทั้นุในโครงการผลติไฟฟา้จากพลง้งาน
พล้งงานหมุนเวียน จำแนกัได้เปี็น

  3.1) กัลุ่มโรังไฟฟ้าที่่�ม่กัารัลงทุี่นต่อเน้�อง 
  ในอันดับต้นค้อ โครังกัารัผ่ลิตไฟฟ้าจากั

พลังงานแสงอาทิี่ตย์ ผ่ลจากักัารัเปิีดเสรั่กัารั
ผ่ลิตไฟฟ้าบนหลังคาภาคปีรัะชาชนที่่�ที่างกัารั
จะเปีิดรัับซึ่้�อปีีละ 100 เมกัะวัตต์ เปี็นเวลา 

  10 ปีี ตั�งแต่ในปีี 2562 และกัลุ่มที่่�ม่ศักัยภาพ
กัารัแข่งขันด้านต้นทีุ่นและแหล่งที่่�มาของ
วัตถึุดิบ ได้แกั่ โครังกัารัผ่ลิตไฟฟ้าจากัช่วมวล 
ขยะ และกั๊าซึ่ช่วภาพ ตามลำดับ

  3.2) กัลุ่มโรังไฟฟ้าที่่�กัารัลงทีุ่นอาจต้องรัอ
หลังปีี 2564 ได้แกั่ โครังกัารัผ่ลิตไฟฟ้าจากั
พลังงานลม และพลังน�ำ เน้�องจากัพ้�นท่ี่�ท่ี่�ม่
ศักัยภาพส่วนใหญ่เปี็นพ้�นที่่�เขตอุที่ยานซึ่ึ�ง

กัารัขออนุญาตยุ่งยากัและรัะบบสายส่งเข้าถึึง
ลำบากั โอกัาสกัารัลงที่นุใหมอ่าจตอ้งรัอหลังปีี 
2564 เปีน็ตน้ไปีหลงัจากัท่ี่�กัารัไฟฟา้ฝ่า่ยผ่ลิต
แห่งปีรัะเที่ศไที่ย (กัฟผ่.) ดำเนินกัารักั่อสรั้าง
สายส่งไฟฟ้า

  อย่างไรักั็ตาม จากัแผ่นกัารัสนับสนุนให้ภาค
เอกัชนเข้ามาแข่งขันด้านรัาคา (Competitive 
Bidding) ภายใต้เง้�อนไขที่่�ต้นทีุ่นกัารัผ่ลิต
ไฟฟา้ตอ้งไม่สงูกัวา่รัาคาค่าไฟฟ้าขายปีลก่ัตาม
แผ่น PDP2018 คาดว่าผู้่ผ่ลิตไฟฟ้าเอกัชน
ขนาดใหญ่ (IPP) และผู่้ผ่ลิตไฟฟ้าเอกัชน
ขนาดเล็กั (SPP) ที่่�ม่ศักัยภาพในกัารัแข่งขัน
ด้านต้นทีุ่นจะเข้ามาขยายกัารัลงทีุ่นมากัขึ�น

  โดยเฉพาะในกัลุ่มเช้�อเพลิงจากัพลังงาน
หมุนเว่ยนท่ี่�จะม่ความต้องกัารัรัับซึ่้�ออย่าง

  ต่อเน้�องตามแผ่นของภาครััฐ

ตามแผ่นแม่บที่โครังกัารัเปีล่�ยนรัะบบสายอากัาศ
เปี็นสายใต้ดิน ปีี 2551 - 2565 ของกัารัไฟฟ้า
นครัหลวง (กัฟน.) กัฟน. ได้เรัิ�มให้ความสำคัญกัับ
คุณ์ภาพในกัารัจ่ายไฟฟ้าและความน่าเช้�อถ้ึอของ
รัะบบไฟฟ้ามากัขึ�นตั�งแต่แผ่นปีรัับปีรุังและขยาย
รัะบบจำหน่ายไฟฟา้ (แผ่นฯ) ฉบับที่่� 7 โดยกัำหนด
โครังกัารัเปีล่�ยนรัะบบสายปีอ้นอากัาศเปีน็สายปีอ้น
ใตด้นิในพ้�นที่่�ที่่�มค่วามสำคญั เชน่โครังกัารัจิตรัลดา 
โครังกัารัส่ลม โครังกัารัปีทุี่มวัน และในรัะหว่าง
ดำเนินตามแผ่นฯ ฉบับที่่� 9 ได้ดำเนนิกัารัอก่ั 3 พ้�นท่ี่� 
ค้อ บริัเวณ์ถึนนพหลโยธิุน ถึนนพญาไที่ และ
ถึนนสุขุมวิที่ ในแต่ละแผ่นฯ ได้กัำหนดโครังกัารั
เปีล่�ยนสายไฟฟา้อากัาศเปีน็สายไฟฟา้ใตด้นิแผ่นละ
ปีรัะมาณ์ 1 - 3 โครังกัารั เพ้�อใหส้อดคล้องกับัความ
สามารัถึและกัำลงัคนของ กัฟน. ซึ่ึ�งคาดว่าจะต้องใช้เวลา
เปีน็หลายสิบปี ีจงึจะสามารัถึเปีล่�ยนสายอากัาศเป็ีน
สายใตด้นิใหค้รัอบคลุมพ้�นที่่�ส่วนใหญ ่ซึึ่�งไมส่ามารัถึ
ตอบสนองต่อความต้องกัารัของผู่ใ้ช้ไฟฟ้าที่่�ต้องกัารั
รัะบบไฟฟ้าที่่�ม่คุณ์ภาพและความเช้�อถึ้อ

เพ้�อให้สอดคล้องกัับคุณ์ภาพช่วิตท่ี่�ด่ขึ�นในปีรัะเที่ศ
ที่่�พัฒนาแล้ว และให้ม่ภูมิที่ัศน์ท่ี่�สวยงาม อ่กัที่ั�ง
สามารัถึช่วยลดอุบัติเหตุปีัญหารัถึชนเสาไฟฟ้า
ท่ี่�ที่ำให้เกิัดเหตุไฟฟ้าดับและปัีญหาจรัาจรัติดขัด 
นอกัจากัน่� ยังที่ำให้ภาพลักัษัณ์์ของปีรัะเที่ศด่ขึ�น 
สามารัถึดึงดูดนักัที่่องเที่่�ยวและนักัลงทีุ่นมากัขึ�น  
จึงม่แผ่นงานกัารัเปีล่�ยนโครังกัารัสาธุารัณ์ูปีโภคที่่�
อยู่บนอากัาศให้อยู่ใต้ดินที่ั�งหมด กัฟน. จึงได้ม่กัารั
กัำหนดแผ่นแม่บที่โครังกัารัเปีล่�ยนรัะบบสายอากัาศ
เปี็นสายใต้ดินปีี 2551 - 2565 (15 ปีี) โดยเน้น
ดำเนินกัารัในพ้�นท่ี่�ย่านธุุรักัิจ และพ้�นท่ี่�ท่ี่�ม่ความ
ต้องกัารัใช้ไฟฟ้าหนาแน่น รัะยะที่างรัวมปีรัะมาณ์ 
180 กัิโลเมตรั ซึ่ึ�งบางโครังกัารัต้องดำเนินกัารั
พรั้อมกัับโครังกัารัรัถึไฟฟ้า ยอดงบปีรัะมาณ์ลงทีุ่น
รัวม 77,678 ล้านบาที่ โดยแบ่งกัารัดำเนินกัารั
เปี็น 2 รัะยะ

แผนแม่บัที่โครงการเปล่�ยนระบับัสายอากาศเป็นสายใต้้ดิำนปี 2551-2565
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1.  รัะยะที่่�หนึ�ง ปีี 2551 - 2564 รัะยะที่าง
ปีรัะมาณ์ 119 กัิโลเมตรั งบปีรัะมาณ์ลงทีุ่น 
43,775 ลา้นบาที่ (รัวมถึนนที่่� กัฟน. ปีรัะกัาศ
เปี็นพ้�นที่่�สายใต้ดิน) 

2.  รัะยะที่่�สอง ปีี 2555 - 2565 รัะยะที่าง 61 
กัโิลเมตรั งบปีรัะมาณ์ลงทุี่น 25,059 ลา้นบาที่ 

หลังจากัที่่�ได้ดำเนินงานตามแผ่นแม่บที่โครังกัารั
เปีล่�ยนสายไฟฟ้าอากัาศเป็ีนสายไฟฟ้าใต้ดินไปีได้
สว่นหนึ�งซึ่ึ�งปีรัะกัอบไปีดว้ย โครังกัารัส่ลม โครังกัารั
จิตลดา โครังกัารัปีทุี่มวัน โครังกัารัพหลโยธิุน 
โครังกัารัพญาไที่และโครังกัารัสุขุมวิที่(บางส่วน) 
รัวมรัะยะที่างกัว่า 35 กัิโลเมตรั เปี็นโครังกัารัท่ี่�
สำเรั็จแล้ว ปีรัะกัอบกัับอยู่รัะหว่างกัารัดำเนินงาน
ในโครังกัารัสุขุมวิที่(ส่วนที่่�เหล้อ) โครังกัารันนที่รั ่
โครังกัารัพรัะรัาม 3 โครังกัารัปีทุี่มวัน จิตรัลดา
และพญาไที่ ในส่วนเพิ�มเติมโครังกัารัรััชดาภิเษักั 
- อโศกั และโครังกัารัรััชดาภิเษักั-พรัะรัาม 9 รัวม
ที่ั�งสิ�นกัว่า 53.3 กัิโลเมตรั กัารัดำเนินกัารัดังกัล่าว 
กัฟน. ได้ปีรัะสานงานกัับรััฐวิสาหกัิจอ้�นในกัารั
ดำเนนิกัารัไปีพรัอ้มกันั เพ้�อลดปีญัหาซึ่�ำซึ่อ้นในกัารั
ดำเนินกัารัและปีัญหาจรัาจรั จากันั�นที่างกัฟน. ได้
ที่บที่วนแผ่นแม่บที่ฯ ปีี 2551 - 2565 เพ้�อสอดรัับ
กัับยุที่ธุศาสตร์ัที่่�จะยกัรัะดับคุณ์ภาพไฟฟ้าให้ด่ขึ�น
อย่างต่อเน้�อง พัฒนารัะบบจำหน่ายไฟฟ้าเพ้�อกัารั
เปี็นมหานครัแห่งอาเซึ่่ยน และเปี็นกัารัตอบรัับกัารั
กั้าวเข้าสู่ปีรัะชาคมเศรัษัฐกิัจอาเซ่ึ่ยน จึงได้จัดที่ำ
แผ่นงานเปีล่�ยนรัะบบสายไฟฟ้าอากัาศเป็ีนสาย
ไฟฟา้ใตด้นิเพ้�อรัองรับักัารัเปีน็มหานครัแหง่อาเซ่ึ่ยน 
รัะยะที่าง 261.6 กัิโลเมตรั กัรัอบวงเงินลงทีุ่น 
143,092 ล้านบาที่ ซึ่ึ�งเม้�อได้นำเสนอต่อ คณ์ะ
กัรัรัมกัารัพัฒนากัารัเศรัษัฐกิัจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ได้ให้ความเห็นปีรัะกัอบกัารัพิจารัณ์าของ
คณ์ะรััฐมนตรั ่(ครัม.) ว่าเห็นควรัใหค้วามเห็นชอบ
ในหลักักัารัของแผ่นงานฯ ดังกัล่าว และเห็นชอบ
พ้�นที่่�ที่่�ม่ความเหมาะสมในกัารัดำเนินกัารั จำนวน 
39 เส้นที่าง เปี็นรัะยะที่าง 127.3 กัิโลเมตรั กัรัอบ
วงเงินลงทีุ่น 48,717.2 ล้านบาที่ ดำเนินกัารัในปีี 

2559 - 2568 (10 ปีี) และคณ์ะรััฐมนตรั่ได้เห็น
ชอบในครัาวปีรัะชุมเม้�อวันที่่� 1 กัันยายน 2558 ให้
ดำเนนิกัารัแผ่นงานฯ ในพ้�นท่ี่�ท่ี่�มค่วามเหมาะสมใน
กัารัดำเนินกัารั โดยใช้งบปีรัะมาณ์ลงทุี่นตามแผ่นฯ 
ม่ยอดรัวมที่ั�งสิ�น 48,717.2 ล้านบาที่

แผนงานเปล่�ยนระบับัสายอากาศเป็นสายใต้้ดิำน 
เพื�อรองรับัการเป็นมหานครแห่งอาเซื้่ยน
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ที�มา : แผนงานเปีลุ่ี�ยนร้ะบบสายอากาศเปี็นสายใต้ดิน เพื�อร้องร้ับการ้เปี็นมหานคร้แห�งอาเซียน

โคร้งการ้ย�อย ร้ะยะทาง
(กม.)

เปี้าหมายปีีเสร้็จ่ 
(พ.ศ.)ลุ่ำาดับที� ร้ายลุ่ะเอียดโคร้งการ้

1 รัอบพรัะตำหนักัจิตรัลดารัโหฐาน 7.1 2562

2 โครังกัารัรั่วมกัับรัถึไฟฟ้าสายส่นน�ำเงิน (รัฟม.)

โครังกัารัรั่วมกัับรัถึไฟฟ้าสายส่เข่ยวอ่อน แบรัิ�ง-สมุที่รัปีรัากัารั (รัฟม.)

โครังกัารัรั่วมกัับงานขยายถึนน (กัที่ม.)

35.9 2565

3 โครังกัารัรั่วมกัับรัถึไฟฟ้าสายส่เข่ยวเข้ม สะพานใหม่-คูคต (รัฟม.)

โครังกัารัรั่วมกัับรัถึไฟฟ้าสายส่ส้ม (รัฟม.)

โครังกัารัรั่วมกัับรัถึไฟฟ้าสายส่ม่วงใต้ บางซึ่้�อ-รัาษัฎรั์บูรัณ์ะ (รัฟม.)

โครังกัารัรั่วมกัับรัถึไฟฟ้าสายส่ชมพู (รัฟม.)

37.3 2566

4 โครังกัารัรั่วมกัับรัถึไฟฟ้าสายส่เข่ยวอ่อน สมุที่รัปีรัากัารั-บางปีู (รัฟม.)

โครังกัารัรั่วมกัับรัถึไฟฟ้าสายส่เหล้อง (รัฟม.)

โครังกัารัรั่วมกัับงานขยายถึนน (กัที่ม.)

24.4 2567

5 ไม่ม่งานโครังกัารัรั่วมกัับหน่วยงานอ้�น 22.6 2568
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แผนวิสาหกิจ ปีงบัประมาณ 2560 - 2565 ฉบัับัปรับัปรุงปีงบัประมาณ 2563

กัารัรัถึไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งปีรัะเที่ศไที่ย (รัฟม.) 
ม่กัารักัำหนดเปี้าหมายกัารัเปีิดให้บรัิกัารัรัถึไฟฟ้า
สายต่างๆ ภายในกัรัุงเที่พฯ และปีรัิมลฑ์ล โดยรัะบุ
ไว้ในเป้ีาหมายหลักัของกัารัดำเนินกัารั ภายใต้แผ่น
วสิาหกิัจ ปีงีบปีรัะมาณ์ 2560 - 2565 ฉบับปีรับัปีรุัง
ปีีงบปีรัะมาณ์ 2563 ที่่�จะต้องบรัรัลุผ่ลสำเรั็จภายใน
ปีีงบปีรัะมาณ์ 2565 หรั้อปีีอ้�นๆ ดังน่�
 1. ปีงีบปีรัะมาณ์ 2562 เปิีดให้บริักัารัสายสน่�ำเงิน 

ช่วงหัวลำโพง-บางแค
 2. ปีีงบปีรัะมาณ์ 2563 เปิีดให้บริักัารัสาย

ส่น�ำเงิน ช่วงบางซึ่้�อ-ท่ี่าพรัะ, สายส่เข่ยว 
  ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
 3. ปีีงบปีรัะมาณ์ 2565 เปิีดให้บริักัารัสาย

ส่ชมพู ช่วงแครัาย-ม่นบุรั่ และสายส่เหล้อง 
  ช่วงลาดพรั้าวสำโรัง
 4. ปีีงบปีรัะมาณ์ 2567 เปีิดให้บรัิกัารัสายส่ส้ม 

ช่วงศูนย์วัฒนธุรัรัมฯ-ม่นบุรั่
 5. ปีีงบปีรัะมาณ์ 2569 เปีิดให้บรัิกัารัสายส่ส้ม 

ช่วงบางขุนนนที่์-ศูนย์วัฒนธุรัรัมฯ และสายส่
ม่วง ช่วงเตาปีูน-วงแหวนกัาญจนาภิเษักั

  
  โดยสามารัถึสรุัปีรัายละเอ่ยดโครังกัารัรัถึไฟฟ้า

ที่่�เกั่�ยวข้องกัับแผ่นวิสาหกัิจ ปีีงบปีรัะมาณ์ 
2560 - 2565 ของกัารัรัถึไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งปีรัะเที่ศไที่ย โดยแยกัตามเส้นที่างกัารั
เดินรัถึไฟฟ้าได้ดังน่� 

1.   รถไฟฟ้าสื่ายสื่ีน�ำเงิน
      ปัีจจุบันเปีิดให้บรัิกัารัครับทุี่กัสถึาน่ (ท่ี่าพรัะ 

-หลักัสอง) รัะยะที่าง 47 กัิโลเมตรั โดยเปีิด
ส่วนต่อขยายหัวลำโพง-หลักัสอง และบางซึ่้�อ 
-ที่่าพรัะในปีี 2562 และเปีิดให้บรัิกัารัส่วน
ต่อขยายอย่างเปี็นที่างกัารั (เตาปูีน-ที่่าพรัะ) 

  วันที่่� 30 ม่นาคม 2563 สำหรัับส่วนต่อขยาย
จากัหลักัสองไปีถึึงพุที่ธุมณ์ฑ์ล สาย 4 อยู่
รัะหว่างกัารัพิจารัณ์าโครังกัารั

2.   รถไฟฟ้าสื่ายสื่ีเขียว
   ปัีจจุบันเปิีดให้บริักัารัช่วงเคหะสมุที่รัปีรัากัารั 

-ม.เกัษัตรัศาสตร์ั รัะยะที่างปีรัะมาณ์ 39 
กัิโลเมตรั เป็ีนรัถึไฟฟ้าเส้นที่างแรักัและเส้น
ที่างหลักัของกัรัุงเที่พมหานครั ม่เส้นที่างกัารั
เดินรัถึไฟฟ้าผ่่านใจกัลางกัรุังเที่พฯ และพ้�นท่ี่�
สำคัญย่านใจกัลางโดยอยู่รัะหว่างกัารักั่อสรั้าง
ส่วนต่อขยายช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต 
(สถึาน่มหาวิที่ยาลัยเกัษัตรัศาสตร์ั-คูคต) ซึึ่�ง
คาดว่าจะเปีิดให้บรัิกัารัได้ในปีี 2563

3.   รถไฟฟ้าสื่ายสื่ีช้มพู
   รัถึไฟฟ้าสายสช่มพู เส้นที่างจากัแครัาย-มน่บุรั่ 

ปีัจจุบันอยู่รัะหว่างกัารัก่ัอสร้ัาง ซึึ่�งรูัปีแบบ
จะเปี็นรัถึไฟฟ้าโมโนเรัล รัางเด่�ยว รัะยะที่าง
ปีรัะมาณ์ 36 กัิโลเมตรั จะม่จุดเช้�อมต่อกัับ
รัถึไฟฟ้าสายแดง สายส่เข่ยว สายส่เที่าและ
สายส่ส้ม กัำหนดกัารัจะสรั้างเสรั็จปีี 2564 

4.   รถไฟฟ้าสื่ายสื่ีเหล่อื่ง
  รัถึไฟฟ้าสายส่เหล้องเส้นที่างลาดพร้ัาว-สำโรัง 

ปีัจจุบันอยู่รัะหว่างกัารักั่อสร้ัาง รัะยะที่าง
ปีรัะมาณ์ 30 กัโิลเมตรั เป็ีนรัปูีแบบโมโนเรัล 

  จะมจ่ดุเรัิ�มตน้จากับริัเวณ์แยกัรัชัดา-ลาดพร้ัาว 
และม่จุดตัดกัับรัถึไฟฟ้าสายส่ส้มที่่�สถึาน่
ลำสาล่ แอรั์พอร์ัตลิงค์ท่ี่�สถึาน่หัวหมากั 

  และเช้�อมกับัรัถึไฟฟา้สายสเ่ข่ยวท่ี่�สถึานส่ำโรัง 
กัำหนดกัารัจะแล้วเสร็ัจปีรัะมาณ์ปี ี2564 สว่น
ตอ่ขยายจากับริัเวณ์แยกัรัชัดา - ลาดพร้ัาวผ่า่น
หนา้ศาลอาญา มุง่หนา้รัชัโยธิุนอยูร่ัะหว่างกัารั
พิจารัณ์าโครังกัารั                                                                                                                 
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5.  รถไฟฟ้าสื่ายสื่ีสื่้ม
  ปีัจจุบันรัถึไฟฟ้าสายส่ส้มอยู่รัะหว่างกัารั

กั่อสรั้างช่วงศูนย์วัฒนธุรัรัมฯ-ม่นบุรั่รัะยะ
ที่างปีรัะมาณ์ 22 กัิโลเมตรั ซึ่ึ�งจะม่จุด

  เช้�อมต่อกัับรัถึไฟฟ้าสายส่น�ำเงินหรั้อ MRT ที่่�
สถึาน่ศูนย์วฒันธุรัรัม และเช้�อมต่อกับัรัถึไฟฟ้า
สายส่เหล้องและสายส่น�ำตาล ที่่�สถึาน่ลำสาล่ 
เปีน็เสน้ที่างใตด้นิและลอยฟา้ คาดวา่จะเปีดิให้
บริักัารัไดป้ีรัะมาณ์ปี ี2566 และเปีดิใหบ้รักิัารั
เส้นที่างชว่งบางขนุนนที่-์ศนูยว์ฒันธุรัรัมฯ ในปีี 
2569

 6.  รถไฟฟ้าสื่ายสื่ีม่วง
  รัถึไฟฟ้าสายส่ม่วงปัีจจุบันเปิีดให้บริักัารัแล้ว
  ในช่วงสถึาน่เตาปูีน-คลองบางไผ่่ รัะยะที่าง

ปีรัะมาณ์ 23 กัิโลเมตรั ซึึ่�งม่จุดเช้�อมต่อกัับ
สายส่น�ำเงินบรัิเวณ์สถึาน่เตาปีูน และเรั็วๆ 
น่�เตรั่ยมกั่อสรั้างส่วนต่อขยายจากัเตาปีูนไปี
รัาษัฎรั์บูรัณ์ะ รัะยะที่างเพิ�มเติมปีรัะมาณ์ 
23.6 กัิโลเมตรั คาดว่าจะเรัิ�มดำเนินกัารั
กั่อสรั้างได้ในปีี 2563 และพรั้อมให้บรัิกัารั
ช่วงเตาปีูน-วงแหวนกัาญจนาภิเษักั ภายในปีี 
2569

ที่่�มา :  แผ่นวิสาหกัิจ ปีีงบปีรัะมาณ์ 2560-2565 ฉบับปีรัับปีรัุงปีีงบปีรัะมาณ์ 2563 กัารัรัถึไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งปีรัะเที่ศไที่ย

โคร้งการ้
กร้อบร้ะยะเวลุ่า

(นับจ่ากร้ฟม. เร้ิ�มดำาเนินการ้)

ค�าใช้้จ่�าย (ลุ่้านบาท)

ทั�งโคร้งการ้ ช้�วงปีีงบปีร้ะมาณ 
2560-2565

รถไฟฟ้าสื่ายสื่ีน�ำเงิน
- ช่วงหัวลำโพง-บางแค
- ช่วงบางซึ่้�อ-ที่่าพรัะ

13 ปีี 5 เด้อน 81,608.06 34,774.99

รถไฟฟ้าสื่ายสื่ีเขียว 
- ช่วงแบรัิ�ง-สมุที่รัปีรัากัารั
- ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

รัฟม. ลงนาม MOU โอนโครังกัารัให้กัที่ม. เม้�อ 3 ธุ.ค. 2561

รถไฟฟ้าสื่ายสื่ีช้มพู
- ช่วงแครัาย-ม่นบุรั่

11 ปีี 1 เด้อน 50,340.12 50,317.32

รถไฟฟ้าสื่ายสื่ีเหล่อื่ง
- ช่วงลาดพรั้าว-สำโรัง

10 ปีี 47,558.13 47,468.09

รถไฟฟ้าสื่ายสื่ีสื่้ม
- ช่วงศูนย์วัฒนธุรัรัมฯ-ม่นบุรั่

12 ปีี 11 เด้อน 108,823.74 85,790.65

รถไฟฟ้าสื่ายสื่ีสื่้ม
- ช่วงบางขุนนนที่์-ศูนย์วัฒนธุรัรัม

15 ปีี 5 เด้อน 122,067.27 44,312.26

รถไฟฟ้าสื่ายสื่ีม่วง
- ช่วงเตาปีูน-วงแหวนกัาญจนาภิเษักั

15 ปีี 5 เด้อน 124,958.62 40,128.65

โดำยรฟม. ไดำ้กำาหนดำค่าใช้จ่ายโครงการรถูไฟฟ้าสายต้่างๆ  ไว้ ดำังน่้
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พลังงานสะอาดเปี็นอ่กัเรั้�องหนึ�งที่่�ที่ั�วโลกัรัวมทัี่�ง
ปีรัะเที่ศไที่ยได้ให้ความสำคัญ เห็นได้จากัที่าง
ภาครััฐให้กัารัสนับสนุน ผ่ลักัดัน และส่งเสรัิมให้ม่
กัารัเปีล่�ยนผ่่านไปีสู่สังคมโลว์คารั์บอน ซึ่ึ�งขณ์ะน่� 
สถึาน่ชาร์ัจรัถึยนต์พลังงานไฟฟ้า ยังม่ไม่เพ่ยงพอ
ตอ่ความต้องกัารัของผู่ใ้ช้งาน ดงันั�น ภาครัฐัจึงออกั
มาตรักัารัเพ้�อสนบัสนุนกัารัใช้รัถึยนต์พลังงานไฟฟ้า
อย่างชัดเจน โดยพยายามจูงใจให้ผู่้ปีรัะกัอบกัารั
ลงทีุ่นขยายสถึาน่ชาร์ัจมากัขึ�น ด้วยกัารัเพิ�มยอด
ขายรัถึยนต์พลังงานไฟฟ้า หรั้อ EV ในปีรัะเที่ศ 
ผ่า่นมาตรักัารัส่งเสริัมด้านภาษั ่และไม่ใช่ภาษั ่เช่น 
ลดภาษั่นำเข้า EV จากัทีุ่กัแหล่งผ่ลิตให้เปี็น 0% 
เที่่ากัับ EV จ่น เพ่ยงแต่ค่ายรัถึยนต์นั�นต้องม่แผ่น
ปีรัะกัอบในปีรัะเที่ศ รัวมถึึงกัารัให้เงินสนับสนุน
ต่อคัน 

โดยเม้�อวันท่ี่� 15 กั.พ. 2565 คณ์ะรััฐมนตรั่ 
(ครัม.) ได้ม่มติเห็นชอบแพ็คเกัจช่วยเรั้�องภาษั่
และเงินสนับสนุนเพ้�อให้รัาคารัถึยนต์ไฟฟ้าถูึกัลง 
ซึ่ึ� งจะเปี็นกัารัจูงใจผู่้บรัิ โภคให้มาซึ่้�อรัถึยนต์
ปีรัะเภที่น่�กัันมากัขึ�น เพ้�อให้ได้เปี้าหมาย “30/30” 
ที่่�คณ์ะกัรัรัมกัารันโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาตติั�งไว้ 
ค้อ ในปีี ค.ศ. 2030 หรั้อปีี พ.ศ.2573 จะผ่ลิต
รัถึยนต์ไฟฟ้าให้ได้ 30% ของกัารัผ่ลิตรัถึยนต์ใน
ปีรัะเที่ศ โดยผ่ลิตปีรัะเภที่รัถึยนต์นั�งไฟฟ้าและ
รัถึกัรัะบะไฟฟา้ 725,000 คนั และรัถึจกััรัยานยนต์
ไฟฟ้า 675,000 คัน

ครัม.ได้เห็นชอบใช้งบปีรัะมาณ์รัายจ่ายปีรัะจำปีี
งบปีรัะมาณ์ 2565 งบกัลาง รัายกัารัเงินสำรัอง
จ่ายเพ้�อกัรัณ์ฉุ่กัเฉินหรัอ้จำเป็ีน วงเงิน 3,000 ล้านบาที่ 
ให้กัรัมสรัรัพสามิต กัรัะที่รัวงกัารัคลังดำเนินกัารั
ตามมาตรักัารัสนับสนุนกัารัใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
ปีรัะเภที่รัถึยนต์และรัถึจักัรัยานยนต์ และเห็นชอบ
ให้สภาพัฒนากัารัเศรัษัฐกัิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) จัดหาแหล่งงบปีรัะมาณ์ในปีีงบปีรัะมาณ์ 
2566-2568 วงเงินปีรัะมาณ์ 40,000 ล้านบาที่ 
จากัแหล่งงบปีรัะมาณ์ที่่�เหมาะสมเพ้�อดำเนินกัารั
ตามมาตรักัารัสนับสนุนกัารัใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 
พรั้อมทัี่�งอนุมัติให้กัรัมสรัรัพสามิตค้นเงินสำหรัับ
ผู่้รัับสิที่ธุิตามมาตรักัารัสนับสนุนกัารัใช้ยานยนต์
ไฟฟ้าปีรัะเภที่รัถึยนต์และรัถึจักัรัยานยนต์ ตลอด
จนให้ออกัปีรัะกัาศกัรัะที่รัวงกัารัคลังเพ้�อดำเนิน
กัารัตามมาตรักัารัสนับสนุนกัารัใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
ปีรัะเภที่รัถึยนต์และรัถึจักัรัยานยนต์

ซึ่ึ�งแผ่นท่ี่�จะขยายสถึาน่ชารั์จไฟฟ้า ในปีี 2565 
ของรััฐบาล จะใช้งบปีรัะมาณ์ค่อนข้างสูง แต่ต้อง
มุ่งลงทีุ่นเพ้�อให้บรัิกัารักัรัะจายในพ้�นที่่�กัรัุงเที่พและ
ปีรัิมณ์ฑ์ลมากัขึ�น เพรัาะตั�งแต่วันที่่� 1 มกัรัาคม 
2565 ทีุ่กัหน่วยงานจะต้องเปีล่�ยนมาซ้ึ่�อรัถึยนต์
ไฟฟา้ 100% ตามมติคณ์ะรัฐัมนตรั ่(ครัม.) ท่ี่�ออกั
มาตั�งแต่ 24 สิงหาคม 2564 ซึ่ึ�งจะที่ำให้ปีรัิมาณ์
กัารัใชร้ัถึ EV เพิ�มสงูขึ�นอยา่งตอ่เน้�อง ซึ่ึ�งกัารัขยาย
สถึานช่ารัจ์รัถึยนตพ์ลงังานไฟฟา้ใหค้รัอบคลมุพ้�นที่่�
ที่ั�วปีรัะเที่ศ เปี็นสิ�งที่่�สำคัญที่่�ต้องต้องอาศัยความ
รั่วมม้อจากัเอกัชน จึงคาดว่าบรัิษััที่ฯ ม่แนวโน้ม
ท่ี่�จะได้รัับงานดังกัล่าวมากัขึ�น เพ้�อรัองรัับกัารั
พัฒนาอุตสาหกัรัรัมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต 
เพ้�อสนับสนุนกัารัใช้พลังงานสะอาด และปีรัะหยัด
ค่าใช้จ่ายของปีรัะชาชนได้ในรัะยะยาวด้วย

จากัข้อมลูข้างต้น จะเหน็ว่าอตุสาหกัรัรัมที่่�เกั่�ยวข้อง
กัับรัะบบไฟฟ้าม่แนวโน้มจะเติบโตอย่างต่อเน้�อง 
จากักัารัที่่�บริัษัทัี่ฯ มป่ีรัะสบกัารัณ์์ในกัารัรัับก่ัอสร้ัาง
สถึาน่ไฟฟ้าย่อย และกัารัสรั้างสายส่งไฟฟ้าแรังสูง 
คาดว่าบรัิษััที่ฯ ม่โอกัาสที่่�จะได้รัับงานดังกัล่าวมากั
ขึ�นจากักัารัเติบโตของธุุรักัิจผ่ลิตไฟฟ้า นอกัจากัน่� 
กัารัที่่�บรัษิัทัี่ฯ มป่ีรัะสบกัารัณ์์ในงานรับัเหมาเปีล่�ยน
สายอากัาศเปี็นสายใต้ดิน ที่ั�งสายไฟฟ้าและสาย
ส้�อสารั คาดว่าบรัิษััที่ฯ จะได้รัับปีรัะโยชน์จากัที่ั�ง
แผ่นงานเปีล่�ยนรัะบบสายอากัาศเป็ีนสายใต้ดนิของ 
กัฟน. แผ่นกัารัเปีิดให้บรัิกัารัรัถึไฟฟ้าสายต่างๆ 
ของ รัฟม. รัวมที่ั�งกัารัสนับสนุนของภาครััฐในเรั้�อง
พลังงานสะอาด
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2.3.4.2 อุต้สาหกรรมที่่�เก่�ยวข้อง
กับัระบับัสื�อสารโที่รคมนาคม
และเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ

ต้ลาดำเที่คโนโลย่สารสนเที่ศและการสื�อสาร 
(ICT) 
จากัรัายงานของสำนักังานพัฒนาวิที่ยาศาสตรั์และ
เที่คโนโลย่แห่งชาติ (สวที่ช.) ตลาดเที่คโนโลย่

สารัสนเที่ศและกัารัส้�อสารั (ICT) ของปีรัะเที่ศไที่ย
ปีรัะกัอบด้วย 5 กัลุ่มย่อย ได้แกั่ (1) ตลาด
คอมพิวเตอร์ัฮาร์ัดแวร์ั (2) ตลาดซึ่อฟต์แวร์ัและ
บรัิกัารัซึ่อฟต์แวร์ั (3) ตลาดส้�อสารั (4) ตลาด
บรัิกัารัด้านคอมพิวเตอรั์ และ (5) ตลาดอุปีกัรัณ์์
เครั้�องรัับสัญญาณ์โที่รัที่ัศน์ โดยตลาดที่่�ม่ผ่ลกั
รัะที่บต่อกัารัดำเนินธุุรักัิจของบรัิษััที่ฯ ค้อ ตลาด
ส้�อสารั ซึ่ึ�งเปี็นตลาดที่่�ม่สัดส่วนมากัที่่�สุดของตลาด 
ICTภาครััฐ ดังน่� 

ที่่�มา : สำนักังานคณ์ะกัรัรัมกัารักัิจกัารักัรัะจายเส่ยง กัิจกัารัโที่รัที่ัศน์ และกัิจกัารัโที่รัคมนาคมแห่งชาติ (กัสที่ช.)

ปีร้ะเภัท ปีี 2562 ปีี 2563 ปีี 2564F
อัตร้าการ้เติบโต

2562 - 2563 2563 - 2564F

1. ตลาดอุปีกัรัณ์์ส้�อสารั 262,705 270,093 277,531 2.8 2.8

2. ตลาดบรัิกัารัส้�อสารั 356,438 360,157 360,807 (1.2) 0.2

มูลค่าตลาด้รวม 619,143 630,250 638,338 0.5 1.3

หน่วย: ล้านบัาที่

ต้ลาดำสื�อสารประเที่ศไที่ย

ตลาดส้�อสารัในปีรัะเที่ศไที่ยสามารัถึแบ่งออกัเป็ีน 
2 กัลุ่มหลักั ค้อ ตลาดอุปีกัรัณ์์ส้�อสารั และตลาด
บรัิกัารัส้�อสารั โดยในปีี 2563 ม่มูลค่าตลาดรัวม 
630,250 ล้านบาที่ มอ่ตัรัากัารัเตบิโตเพิ�มขึ�นร้ัอยละ 
0.5 จากัปี ี2562 โดยส่วนใหญ่มาจากัตลาดบริักัารั

ส้�อสารั คิดเปี็นรั้อยละ 57.1 หรั้อคิดเปี็นมูลค่า
เท่ี่ากับั 360,157 ลา้นบาที่ และอก่ัสว่นมาจากัตลาด
อุปีกัรัณ์์ส้�อสารั คิดเปี็นรั้อยละ 42.9 คิดเปี็นมูลค่า
เท่ี่ากับั 270,093 ลา้นบาที่ และปีรัะมาณ์กัารัวา่ในปีี 
2564 จะมก่ัารัปีรับัตัวเพิ�มขึ�นจากัปี ี2563 คดิเป็ีน
รั้อยละ 1.3 เที่่ากัับมูลค่า 638,338 ล้านบาที่
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ตลุ่าดอ่ปีกร้ณ์สื�อสาร้ ปีี 2562 ปีี 2563 ปีี 2564F
อัตร้าการ้เติบโต

2562 - 2563 2563 - 2564F

1. เครั้�องโที่รัศัพที่์ 121,462 191,165 125,031 (1.9) 4.9

2. อุปีกัรัณ์์โครังข่ายหลักั 76,446 75,997 74,097 (0.6) (2.5)

3. อุปีกัรัณ์์ส้�อสารัใช้สาย 18,489 19,259 19,946 4.2 3.6

4. อุปีกัรัณ์์ส้�อสารัไรั้สาย 46,308 55,672 58,457 20.2 5.0

มูลค่าตลาด้รวม 262,705 270,093 277,531 2.8 2.8

หน่วย: ล้านบัาที่

ต้ลาดำอุปกรณ์สื�อสาร

ตลาดอุปีกัรัณ์์ส้�อสารัปีี 2563 ม่มูลค่ารัวม 
270,093 ล้านบาที่ เพิ�มขึ�นจากัปีี 2562 ที่่�ม่มูลค่า
เที่่ากัับ 262,705 ล้านบาที่ คิดเปี็นรั้อยละ 2.8 
โดยส่วนหนึ�งเปี็นผ่ลมาจากัตลาดอุปีกัรัณ์์ส้�อสารั
ไร้ัสายที่่�ม่มูลค่า 46,308 ล้านบาที่ ในปีี 2562 
ม่อัตรัาปีรัับตัวเพิ�มขึ�นร้ัอยละ 20.2 ซึึ่�งม่มูลค่า
เที่า่กับั 55,672 ลา้นบาที่ แมว้า่กัารัแพรัร่ัะบาดของ
เช้�อไวรัสั COVID-19 ไดส้ง่ผ่ลใหก้ัารัดำเนนิธุรุักิัจไม่
รัาบรั้�นเที่า่กับัสภาวะปีกัต ิแตก่ัารัลงที่นุที่่�เกัดิขึ�นใน
ตลาดอปุีกัรัณ์ส้์�อสารัในปี ี2563 ยงัมอ่ยา่งตอ่เน้�อง

ในปีี 2564 คาดกัารัณ์์ว่าตลาดอุปีกัรัณ์์ส้�อสารัจะ
ม่มูลค่า 277,531 ล้านบาที่ เพิ�มขึ�นจากัปีี 2563 
คิดเปี็นรั้อยละ 2.8 แม้ว่ากัารัแพรั่รัะบาดของ
เช้�อไวรััส COVID-19 ได้ส่งผ่ลให้กัารัดำเนินธุุรักัิจ
ไม่รัาบรั้�นเท่ี่ากัับสภาวะปีกัติ แต่กัารัลงทุี่นท่ี่�
เกัิดขึ�นในตลาดอุปีกัรัณ์์ส้�อสารัในปีี 2564 ยังม่
อย่างต่อเน้�อง กัารัเติบโตของตลาดอินเที่อรั์เน็ต
จึงเปี็นปีัจจัยหนึ�งท่ี่�ที่ำให้ตลาดอุปีกัรัณ์์ส้�อสารัใน
ปีี 2564 ม่ที่ิศที่างที่่�เปี็นบวกั 

ต้ลาดำบัริการสื�อสาร

ตลาดบรักิัารัส้�อสารัในปีรัะเที่ศไที่ยปี ี2563 ม่มลูค่า
รัวม 360,157 ล้านบาที่ ลดลงจากัปีี 2562 ท่ี่�ม่
มูลค่าเที่่ากัับ 364,681 ล้านบาที่ คิดเปี็นรั้อยละ 
1.2 โดยเปี็นผ่ลมาจากัตลาดบรัิกัารัโที่รัศัพที่์ปีรัะจำ
ที่่�ซึ่ึ�งม่มูลค่าลดลงจากัปีี 2562 คิดเปี็นรั้อยละ 4.6 
ม่มูลค่าเที่่ากัับ 7,642 ล้านบาที่ รัวมไปีถึึงตลาด
บริักัารัโที่รัศพัที่ร์ัะหวา่งปีรัะเที่ศซึ่ึ�งมม่ลูคา่ลดลงจากั 
11,704 ในปี ี2562 ลดลงมาเที่า่กับั 7,127 ลา้นบาที่
ในปีี 2563 คิดเปี็นรั้อยละ 39.3

แนวโน้มตลาดบรัิกัารัส้�อสารัปีรัะเที่ศไที่ยปีี 2564 
คาดว่าจะปีรัับตัวเพิ�มขึ�นร้ัอยละ 0.2 โดยม่มูลค่า
ปีรัะมาณ์ 360,807 ล้านบาที่ โดยปีรัับตัวเพิ�มขึ�น
เน้�องจากัตลาดอินเที่อร์ัเน็ตปีรัะจำที่่� ซึึ่�งคาดว่าปีี 
2564 จะม่มูลค่า 77,241 ล้านบาที่ ซึ่ึ�งเพิ�มขึ�นจากั
ปีี 2563 คิดเปี็นรั้อยละ 5.0
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ที่่�มา : สำนักังานคณ์ะกัรัรัมกัารักัิจกัารักัรัะจายเส่ยง กัิจกัารัโที่รัที่ัศน์ และกัิจกัารัโที่รัคมนาคมแห่งชาติ (กัสที่ช.)

ตลุ่าดบร้ิการ้สื�อสาร้ ปีี 2562 ปีี 2563 ปีี 2564F
อัตร้าการ้เติบโต

2562 - 2563 2563 - 2564F

1. บรัิกัารัโที่รัศัพที่์ปีรัะจำที่่� 8,008 7,642 7,336 (4.6) (4.0)

2. บรัิกัารัโที่รัศัพที่์เคล้�อนที่่� 257,106 253,004 250,492 (1.6) (1.0)

3. บรัิกัารัอินเที่อรั์เน็ต 71,791 73,563 77,241 2.5 5.0

4. บรัิกัารัโที่รัศัพที่์รัะหว่างปีรัะเที่ศ 11,740 7,127 4,093 (39.3) (42.6)

5. บรัิกัารัส้�อสารัข้อมูล 16,306 18,821 21,645 17.4 15.0

มูลค่าตลาด้รวม 356,438 360,157 360,807 (1.2) 0.2

หน่วย: ล้านบัาที่

รััฐบาลได้ตรัะหนักัถึึงความจำเป็ีนเร่ังด่วนในกัารั
ใช้เที่คโนโลย่ดิจิที่ัลมาเปี็นเครั้�องม้อสำคัญในกัารั
ปีฏิิรูัปีปีรัะเที่ศไที่ยไปีสู่ความมั�นคงและยั�งย้น โดย
คณ์ะรััฐมนตรั่ได้มอบหมายให้กัรัะที่รัวงดิจิที่ัลเพ้�อ
เศรัษัฐกัิจและสังคม รั่วมกัับกัรัะที่รัวงวิที่ยาศาสตรั์
และเที่คโนโลย่ จัดที่ำแผ่นพัฒนาดิ จิ ทัี่ลเพ้�อ
เศรัษัฐกัิจและสังคมเพ้�อเปี็นกัรัอบแนวที่างกัารั
ดำเนินกัารัตามนโยบายเศรัษัฐกัิจและสังคมดิจิทัี่ล
ของรััฐบาล โดยให้เกัิดกัารันำเที่คโนโลย่ดิจิที่ัลมา
เปีล่�ยนแปีลงวิธุก่ัารัดำเนินธุรุักัจิ กัารัดำเนินชว่ติของ
ปีรัะชาชน และกัารัดำเนินงานของภาครััฐ ซึ่ึ�งจะส่ง
ผ่ลใหเ้กัดิความมั�งคั�งที่างเศรัษัฐกิัจ และความมั�นคง
ที่างสังคมของปีรัะเที่ศ

แผนพัฒนาดำิจิที่ัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม

44รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



 กัารัพัฒนาเศรัษัฐกัิจและสั งคมดิจิที่ัลของ
ปีรัะเที่ศไที่ย มุ่งเน้นกัารัพัฒนารัะยะยาวอย่าง
ยั�งย้น เพ้�อให้สอดคล้องกัับยุที่ธุศาสตร์ัชาติ 20 ปีี 
พ.ศ. 2561 - 2580 ที่่�จัดที่ำโดยสำนักังานสภา
พัฒนากัารัเศรัษัฐกัิจและสังคมแห่งชาติ ภายใต้
รััฐธุรัรัมนูญ ปีี 2560 แต่เน้�องจากัเที่คโนโลย่ดิจิที่ัล
ม่กัารัเปีล่�ยนแปีลงอย่างรัวดเรั็ว จึงได้ม่กัารักัำหนด
ภมูทิี่ศันด์จิทิี่ลัหร้ัอที่ศิที่างและเปีา้หมายในกัารัพัฒนา
ออกัเปี็น 4 รัะยะ ดังน่�

1.   ระยะทั้ี� 1 Digital Foundation (1 ปีี 6 
เด้่อื่น) ปีรัะเที่ศไที่ยลงทีุ่นและสรั้างรัากัฐาน
ในกัารัพัฒนาเศรัษัฐกัิจและสังคมดิจิที่ัล โดย
ม่กัารัลงทุี่นด้านอินเที่อร์ัเน็ตความเร็ัวสูงที่ั�ว
ปีรัะเที่ศ และสรั้างเครั้อข่ายโที่รัคมนาคม
ความเรั็วสูงเพ้�อเช้�อมต่อกัับปีรัะเที่ศอ้�นๆ ใน
ภูมิภาค

2.   ระยะทั้ี� 2 Digital Thailand Inclusion (5 ปีี) 
ทีุ่กัภาคส่วนของปีรัะเที่ศไที่ยม่ส่วนรั่วมใน
กัารัพัฒนาเศรัษัฐกิัจและสังคมดิจิที่ัลตาม
แนวปีรัะชารััฐ โดยปีรัะชาชนเข้าถึึงโครังข่าย
อินเที่อรั์เน็ตความเรั็วสูงและบรัิกัารัสาธุารัณ์ะ
พ้�นฐานผ่่านที่างส้�อดิจิที่ัล และนำเที่คโนโลย่
ดิจิที่ัลมาใช้เพ้�อกัารัพัฒนาในมิติต่างๆ โดย
เฉพาะอย่างยิ�งด้านกัารัเร่ัยนรู้ัสำหรัับภาค
กัารัเกัษัตรั ภาคอุตสาหกัรัรัม และภาค
บรัิกัารั สามารัถึเติบโตด้วยกัารัใช้ปีรัะโยชน์
จากัเที่คโนโลยด่จิทิี่ลัและขอ้มลู (Data Driven) 
และเตรัย่มความพรัอ้มเพ้�อพฒันากัรัะบวนกัารั
ผ่ลิตให้ม่ความทัี่นสมัยและพัฒนาไปีสู่กัารัที่ำ
ธุุรักัิจด้วยรัะบบอัตโนมัติ

3.   ระยะทั้ี� 3 Full Transformation (10 ปีี) 
ปีรัะเที่ศไที่ยกั้าวสู่กัารัเปี็น “ดิจิที่ัลไที่ยแลนด์” 
ท่ี่�ขับเคล้�อนและใช้ปีรัะโยชน์จากันวัตกัรัรัม
ดจิทัิี่ลไดอ้ยา่งเตม็ศกััยภาพ โดยจะมโ่ครังสรัา้ง
พ้�นฐานดิจิทัี่ลท่ี่�ที่ันสมัยที่ัดเท่ี่ยมปีรัะเที่ศท่ี่�
พัฒนาแล้ว โครังข่ายโที่รัคมนาคมหลักัจะม่
เสน้ที่างเช้�อมต่อกับัต่างปีรัะเที่ศด้วยเที่คโนโลย่
ที่่�หลากัหลาย สามารัถึรัองรัับปีริัมาณ์ความ
ต้องกัารัใช้งานท่ี่�เพิ�มขึ�นอย่างไม่จำกััด ยิ�งไปี
กัวา่นั�นปีรัะเที่ศไที่ยจะกัลายเปีน็ศนูยก์ัลางกัารั
ค้าและกัารัลงทุี่นดิจิที่ัล ภาคอุตสาหกัรัรัมจะ
สามารัถึนำเที่คโนโลยดิ่จทิี่ลัมาใชเ้พ้�อปีรับัปีรุัง
ปีรัะสิที่ธุิภาพของกัารัที่ำงานให้ด่ยิ�งขึ�น

4.   ระยะทั้ี� 4 Global Digital Leadership (10 
- 20 ปีี) ปีรัะเที่ศไที่ยอยู่ในกัลุ่มปีรัะเที่ศท่ี่�
พัฒนาแล้ว สามารัถึใช้เที่คโนโลย่ดิจิทัี่ลสรั้าง
มูลค่าที่างเศรัษัฐกัิจและคุณ์ค่าที่างสังคมอย่าง
ยั�งย้น โดยปีรัะชาชนทีุ่กัคนจะเข้าถึึง และใช้
เที่คโนโลย่ดิจิทัี่ลโดยอัตโนมัติ เปีร่ัยบเสม้อน
ปีัจจัยท่ี่�ห้า ในส่วนของเศรัษัฐกิัจปีรัะเที่ศไที่ย
เช้�อมโยงกับัรัะบบเศรัษัฐกัจิโลกัด้วยเที่คโนโลย่
ดิจิที่ัล ไม่ว่าจะเปี็นด้านกัารัค้า กัารัผ่ลิต 

  กัารัลงที่นุ หรัอ้กัารัจา้งงาน ที่ำใหป้ีรัะเที่ศไที่ย
กั้าวข้ามกัับดักัรัายได้ปีานกัลางไปีสู่กัารั
เปี็นปีรัะเที่ศท่ี่�ม่รัายได้สูงทัี่ดเท่ี่ยมปีรัะเที่ศ

  ที่่�พัฒนาแล้ว

ภูมิที่ัศน์ดำิจิที่ัลของประเที่ศไที่ย (Thailand Digital Landscape)
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ภูมิที่ัศน์ดำิจิที่ัลของประเที่ศไที่ย (Thailand Digital Landscape)

ยุทธศาสตร์

1
พัฒนาโครงสราง

พื้นฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูง 

ใหครอบคลุมทั่วประเทศ 
เขาถึง พรอมใช จายได

2
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ขับเคลื่อน NEW S-CURVE 

เพิ่มศักยภาพ 
สรางธุรกิจเพิ่มมูลคา

3
สรางสังคมคุณภาพ

ที่ทั่วถึงเทาเทียม
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
สรางการมีสวนรวม 

การใชประโยชนอยางทั่วถึง 
และเทาเทียม

4
ปรับเปลี่ยนภาครัฐ 

สูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 
โปรงใส อำนวยความ สะดวก 

รวดเร็ว เชื่อมโยง 
ปนหนึ่งเดียว

5
พัฒนากำลังคน

ใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจ 
และสังคมดิจิทัล
สรางคน สรางงาน 
สรางความเขมแข็ง 

จากภายใน

6
สรางความเชื่อมั่น

ในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
กฎระเบียบทันสมัย

เชื่อมั่นในการลงทุน 
มีความมั่นคงปลอดภัย

ที�มา : นโยบายแลุ่ะแผนร้ะดับช้าติว�าด้วยการ้พัฒนาดิจ่ิทัลุ่เพื�อเศร้ษฐกิจ่แลุ่ะสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580)
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ยุที่ธุศาสต้ร์ที่่� 1 
พัฒนาโคร้งสร้้างพื�นฐานดิจ่ิทัลุ่
ปีร้ะสิทธิิภัาพสูงให้คร้อบคลุ่่มทั�วปีร้ะเทศ

โดยม่พฒันาโครังสรัา้งพ้�นฐานอนิเที่อรัเ์นต็ความเรัว็
สูงครัอบคลุมพ้�นที่่�ต่างๆ ในปีรัะเที่ศ ตอบสนอง
ความต้องกัารัใช้งานของทุี่กัภาคส่วน ม่กัารัจัด
พ้�นที่่� โครังสรั้างพ้�นฐานโที่รัคมนาคม สิ�งอำนวย
ความสะดวกั รัวมที่ั�งปีรัับปีรัุงกัฎหมายที่่�เก่ั�ยวข้อง
เพ้�อดึงดูดกัารัลงทีุ่นศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ้�อเปี็น
แหล่งบ่มเพาะธุุรักิัจและนวัตกัรัรัมดิจิที่ัล สามารัถึ
รัองรัับเศรัษัฐกิัจดิจิที่ัลที่ั�งภายในปีรัะเที่ศและต่าง
ปีรัะเที่ศได้

ยุที่ธุศาสต้ร์ที่่� 2
ขับเคลุ่ื�อนเศร้ษฐกิจ่ด้วยเทคโนโลุ่ยีดิจ่ิทัลุ่ 

โดยสนับสนุนให้ธุุรักิัจ SME และวิสาหกิัจชุมชน 
ที่ำธุุรักิัจผ่่านส้�อดิจิที่ัล และยังนำเที่คโนโลย่ดิจิทัี่ล
เข้าไปีใช้ในภาคกัารัเกัษัตรั โดยครัอบคลุมเร้ั�อง
ต่างๆ ได้แกั่ กัารัจัดที่ำที่ะเบ่ยนเกัษัตรักัรัรัายแปีลง 
กัารับริัหารัจัดกัารัพ้�นที่่� เพาะปีลูกัและฟาร์ัม 
กัารัที่ำรัะบบบัญช่ เปี็นต้น นอกัจากัน่�ยังม่กัารั
เรั่งสร้ัางธุุรักิัจเที่คโนโลย่ดิจิที่ัล เพ้�อให้เปี็นส่วน
สำคัญในกัารัขับเคล้�อนเศรัษัฐกัิจดิจิที่ัล โดยให้กัารั
สนับสนุนรัะบบนิเวศที่่�เอ้�อต่อกัารัเติบโตของธุุรักัิจ
เที่คโนโลย่ ได้แกั่ กัารัสนับสนุนทีุ่น กัารัจัดให้ม่
ศูนย์อำนวยความสะดวกัที่างธุุรักัิจแบบเบ็ดเสรั็จ 
(One Stop Service) เปี็นต้น

ยุที่ธุศาสต้ร์ที่่� 3 
สร้้างสังคมค่ณภัาพที�ทั�วถึง
เท�าเทียมด้วยเทคโนโลุ่ยีดิจ่ิทัลุ่ 

ม่กัารัสนับสนุนเที่คโนโลย่ต่างๆ เพ้�ออำนวยความ
สะดวกัให้แก่ัคนพิกัารั และเพิ�มทัี่กัษัะกัารัใช้
เที่คโนโลย่ดิจิที่ัลในกัลุ่ม ผู่้สูงอายุ คนพิกัารั และ
ผู้่ด้อยโอกัาส ผ่่านกัารัอบรัมโดยศูนย์ดิจิที่ัลชุมชน 
ม่กัารัสนับสนุนให้สร้ัางส้�อ และแหล่งเรั่ยนรัู้ดิจิที่ัล
เพ้�อกัารัเรั่ยนรูั้ตลอดช่วิต ที่่�ปีรัะชาชนสามารัถึเข้า

ถึึงได้สะดวกัผ่่านช่องที่างต่างๆ และยังม่กัารันำ
เที่คโนโลย่ดิจิที่ัลไปีใช้ในวงกัารัแพที่ย์ เพ้�อเพิ�ม
โอกัาสในกัารัได้รับับรักิัารัที่างกัารัแพที่ย์ท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยมกันั

ยุที่ธุศาสต้ร์ที่่� 4 
ปีร้ับเปีลุ่ี�ยนภัาคร้ัฐสู�การ้เปี็นร้ัฐบาลุ่ดิจ่ิทัลุ่ 

โดยม่กัารัจัดให้ม่บรัิกัารัอัจฉรัิยะ (Smart Service) 
ซึ่ึ�งแปีรัสภาพบรัิกัารัของภาครััฐจากัรัูปีแบบเดิม 
ไปีสู่บรัิกัารัดิจิที่ัลท่ี่�ผู่้รัับบรัิกัารัสามารัถึเล้อกัใช้
บรักิัารัผ่า่นอปุีกัรัณ์ท่์ี่�หลากัหลาย รัวมทัี่�งกัารัพฒันา
ไปีสูบ่รักิัารัดจิทัิี่ลในลกััษัณ์ะอตัโนมตั ิ(Automated 
Public Services) ม่กัารัเช้�อมโยงกัารัที่ำงานของ
หน่วยงานภาครััฐ บูรัณ์ากัารัข้อมูลภายในและ
ข้ามหน่วยงาน จนเสม้อนเป็ีนองค์กัรัเด่ยว (One 
Government) นอกัจากัน่�ยังได้พัฒนาแพลตฟอรั์ม
บรัิกัารัพ้�นฐานภาครััฐ (Government Service 
Platform) เพ้�อรัองรัับกัารัพัฒนาแอปีพลิเคชัน
หรั้อบรัิกัารัรัูปีแบบใหม่ที่่�เปี็นบรัิกัารัพ้�นฐานของ
ทีุ่กัหน่วยงานภาครััฐ

ยุที่ธุศาสต้ร์ที่่� 5 
พัฒนากำาลุ่ังคนให้พร้้อม
เข้าสู�ย่คเศร้ษฐกิจ่แลุ่ะสังคมดิจ่ิทัลุ่ 

โดยจัดให้ม่กัารัพัฒนาทัี่กัษัะที่างด้านเที่คโนโลย่
ดิจิที่ัลผ่่านกัารัเรั่ยนรัู้ในรัะบบเปีิดสำหรัับมหาชน 
(MOOC) ตามความต้องกัารัที่่�หลากัหลาย
ที่ั�งบุคลากัรัวัยที่ำงาน หรั้อผู่้ที่่�สนใจที่ั�วไปีได้ใช้
ปีรัะโยชน์ ม่กัารัส่งเสริัมกัารัพัฒนาทัี่กัษัะ ความ
เช่�ยวชาญเฉพาะด้านที่่�รัองรัับเที่คโนโลย่ใหม่ใน
อนาคต ให้กัับบุคลากัรัในสายเที่คโนโลย่ดิจิที่ัลที่่�
ปีฏิิบตังิานทัี่�งในภาครัฐัและเอกัชน นอกัจากัน่� ยงัม่
กัารัพฒันาผู่บ้รัหิารัรัะดบัสงูของรัฐั ใหม้ค่วามเขา้ใจ
และสามารัถึวางแผ่นยุที่ธุศาสตรั์กัารันำเที่คโนโลย่
ดิจิที่ัลไปีพัฒนาองค์กัรัของตัวเองได้

47 รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



ยุที่ธุศาสต้ร์ที่่� 6
สร้้างความเช้ื�อมั�น
ในการ้ใช้้เทคโนโลุ่ยีดิจ่ิทัลุ่ 

โดยจัดให้ม่สิ�งอำนวยความสะดวกัในกัารัดำเนิน
ธุุรักิัจดิจทิี่ลัที่่�เหมาะสม  ที่ำให้ผู่ใ้ช้งานมค่วามมั�นใจ 
และมก่ัารัปีรับัปีรุังกัฎหมายที่่�เก่ั�ยวข้องกับัเศรัษัฐกิัจ

และสังคมดิจิทัี่ลให้ม่ความที่ันสมัย สอดคล้อง
ต่อบรัิบที่ของสังคม นอกัจากัน่� ยังม่กัารัสรั้าง
ความเช้�อมั�นในกัารัใช้เที่คโนโลย่ดิจิที่ัลและกัารั
ที่ำธุุรักัรัรัมออนไลน์ เช่น กัารัจัดให้ม่รัะบบกัารั
ชำรัะเงินที่่�ตรังตามความต้องกัารัและม่ความมั�นคง
ปีลอดภัย เปี็นต้น 

Internet of Things

Internet of Things (IoT) หรั้อ “อินเที่อรั์เน็ตใน
ที่กุัสิ�ง” กัารัที่่�อุปีกัรัณ์อ์เิลก็ัที่รัอนกิัสต์า่งๆ สามารัถึ
เช้�อมโยงหรั้อส่งข้อมูลถึึงกัันได้ผ่่านอินเที่อรั์เน็ต 
โดยไม่ต้องที่ำกัารัปี้อนข้อมูล กัารัเช้�อมโยงน่�ที่ำให้
เรัาสามารัถึสั�งกัารัควบคุมกัารัใช้งานอุปีกัรัณ์์
อเิลก็ัที่รัอนกิัส์ต่างๆ ผ่่านที่างเครัอ้ข่ายอนิเตอร์ัเนต็ได้ 
ไปีจนถึึ ง กั า รั เ ช้� อม โย งกัารั ใ ช้ ง าน อุปีกัรัณ์์
อเิลก็ัที่รัอนกิัสต์า่งๆ ผ่า่นที่างเครัอ้ขา่ยอนิเตอรัเ์นต็
เข้ากัับกัารัใช้งานอ้�นๆ ซึึ่�งแตกัต่างจากัในอด่ตท่ี่�
อุปีกัรัณ์์อิเล็กัที่รัอนิกัส์เปี็นเพ่ยงส้�อกัลางในกัารัส่ง
และแสดงข้อมูลเที่่านั�น

โดยลักัษัณ์ะกัารัปีรัะยุกัต์ใช้งาน IoT นั�นม่อยู่
มากัมายหลายด้าน ตั�งแต่กัารัเกั็บข้อมูลเพ้�อใช้ใน
ภาคกัารัเกัษัตรั กัารัส้�อสารัและควบคุมเครั้�องจักัรั
ในภาคอุตสาหกัรัรัม กัารัส้�อสารัและควบคุมยานพาหนะ
รัะบบกัารัจรัาจรัในภาคกัารัคมนาคมและกัารัจดักัารั
โลจิสตกิัส์ กัารัเกับ็ขอ้มลูและปีรัะมวลผ่ลสขุภาพใน
ภาคสาธุารัณ์สุข ตลอดจนกัารัที่ำธุุรักัรัรัมออนไลน์
ของรัะบบเที่คโนโลยก่ัารัเงิน (Fintech) ในภาคกัารั
เงินกัารัธุนาคารั

รััฐบาลไที่ยได้ม่กัารัเตรั่ยมความพรั้อมและจัดที่ำ
แผ่นเพ้�อสนับสนุนเที่คโนโลย่ IoT ภายในปีรัะเที่ศ 
โดยม่กัารัสนับสนุนกัารัพัฒนาโครังสรั้างพ้�นฐาน
ที่างโที่รัคมนาคมเพ้�อให้ครัอบคลุมทุี่กัพ้�นท่ี่�มากัขึ�น 
ดังที่่�เห็นได้ในโครังกัารัอินเที่อรั์เน็ตหมู่บ้าน, ม่กัารั
สนับสนุนกัารัพัฒนาเที่คโนโลย่และนวัตกัรัรัมใหม่
ที่่�ใช้เที่คโนโลย่ IoT เช่น รัะบบ Smart Farming 
รัะบบกัารัใช้โดรันเพ้�อโลจิสติกัส์ และรัะบบกัารั

แพที่ย์ที่างไกัล ศึกัษัาด้านความมั�นคงของรัะบบ
ไซึ่เบอรั์เพ้�อกัำหนดมาตรักัารักัำกัับดูแล จัดที่ำ
รั่างปีรัะกัาศโดยสำนักังานคณ์ะกัรัรัมกัารักิัจกัารั
กัรัะจายเส่ยง กัิจกัารัโที่รัที่ัศน์ และกัิจกัารั
โที่รัคมนาคมแห่งชาต ิ(กัสที่ช.) ซึ่ึ�งกัำหนดมาตรัาฐาน
และคุณ์ลักัษัณ์ะที่างเที่คนิค เพ้�อสนับสนุนกัารั
ที่ำงานร่ัวมกัันได้ของอุปีกัรัณ์์ IoT, ศึกัษัารัะบบ
เลขหมายและกัารัรัะบุตัวตน เพ้�อรัองรัับจำนวน
อุปีกัรัณ์์ IoT ที่่�จะม่จำนวนเพิ�มขึ�นอย่างรัวดเร็ัว, 
ตลอดจนกัำหนดแนวที่างกัารักัำกัับดูแลและกัารั
พิจารัณ์าอนุญาตปีรัะกัอบกิัจกัารัโครังข่ายของผู่้ให้
บรัิกัารัที่่�เกั่�ยวข้อง

เที่คโนโลย่ 5G
เที่คโนโลย่ 5G ค้อรัะบบส้�อสารัแบบไรั้สายในยุค
ที่่� 5 โดยม่วัตถึุปีรัะสงค์แตกัต่างจากัยุค 1G - 4G 
ในด้านกัารัรัองรัับความต้องกัารัในกัารัติดต่อของ
สรัรัพสิ�ง (Machine-Centric Communication) 
ในภาคส่วนต่างๆ ของเศรัษัฐกัจิ ซึ่ึ�งเป็ีนกัารัก้ัาวเข้าสู่
สังคมดิจิที่ัลอย่างเต็มตัว แนวโน้มอุตสาหกัรัรัมจะ
ม่กัารัเช้�อมต่อรัะหว่างอุปีกัรัณ์์และเครั้�องม้อต่างๆ 
หรั้อท่ี่�เรั่ยกัว่า Internet of Things ท่ี่�จะเข้ามาม่
ความสำคัญต่อวิถ่ึช่วิตของมนุษัย์ ซึ่ึ�งส่งเสริัมกัารั
พฒันาศกััยภาพและปีรัะสิที่ธุภิาพทัี่�งดา้นเศรัษัฐกัจิ
และสังคม

ด้วยเที่คโนโลย่ 5G ท่ี่�จะเข้ามาพัฒนาอัตรัากัารั
ส่งข้อมูล ความสามารัถึในกัารัรับัข้อมูล ความหนาแน่น
ในกัารัเช้�อมต่อท่ี่�เกัิดจากัจำนวนของอุปีกัรัณ์์ใน
พ้�นที่่� ปีรัะสิที่ธุิภาพในกัารัใช้พลังงานของโครังข่าย
และกัารัใช้คล้�นความถึ่� และลดความหน่วงของ
รัะบบลง ซึ่ึ� ง จะส่ งผ่ลกัรัะที่บต่อ เศรัษัฐกัิ จ
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ด้านต่างๆ ตั�งแต่กัารัที่ำธุุรักัรัรัมออนไลน์ของ
ธุนาคารั กัารัใช้งานแรังงานเครั้�องจักัรัในภาค
อุตสาหกัรัรัม รัะบบกัารัจัดกัารักัารัผ่ลิตในภาค
เกัษัตรักัรัรัม กัารัขนส่งด้วยยานพาหนะไร้ัคน
ขับในภาคกัารัคมนาคมและกัารัขนส่งโลจิสติกัส์ 
กัารัแพที่ย์ที่างไกัลผ่่านอินเที่อร์ั เน็ตในภาค
อตุสาหกัรัรัมกัารัแพที่ย์และกัารัสาธุารัณ์สุข กัารัซ้ึ่�อขาย
สินค้าออนไลน์ในภาคกัารัค้าปีล่กั ลักัษัณ์ะกัารัรัับ
ส่งส้�อและโฆษัณ์าในภาคอุตสาหกัรัรัมโที่รัทัี่ศน์
และส้�อ ตลอดจนรัะบบกัารับริัหารัจัดกัารัด้าน
สาธุารัณ์ูปีโภค 

ดังนั�นเที่คโนโลย่ 5G จึงเป็ีนมากักัว่าอินเที่อร์ัเน็ต
ความเร็ัวสูง ไม่เพ่ยงแต่กัารัรัับส่งข้อมูล แต่ยัง
กั่อให้เกัิดบรัิกัารัใหม่มากัมาย ไม่ว่าจะเปี็น Smart 
Car, eHealth, Connected House, Smart Grids 
หรั้ออ้�นๆ ซึึ่�งจะช่วยเพิ�มข่ดความสามารัถึที่างกัารั
แข่งขัน คุณ์ค่าที่างเศรัษัฐกิัจเพิ�มขึ�น ช่วยบริัหารั
จัดกัารัที่รััพยากัรั รัะบบอุตสาหกัรัรัม ที่ั�งในส่วน
ของรัฐับาลและเอกัชนที่่�จะปีรัะหยดังบปีรัะมาณ์แต่

ปีรัะสิที่ธุิภาพสูงขึ�น และเพ้�อให้เกัิดปีรัะโยชน์สูงสุด
ตอ่เศรัษัฐกิัจไที่ย สำนักังาน กัสที่ช. ในฐานะหน่วย
งานจัดสรัรัคล้�นความถ่ึ� ซึ่ึ�งเปี็นที่รััพยากัรัที่่�จำเป็ีน
อย่างยิ�งสำหรัับเที่คโนโลย่ 5G จะต้องดำเนินกัารั
จัดสรัรัคล้�นความถ่ึ�สำหรัับรัองรัับกิัจกัรัรัมต่างๆ
เพิ�มเติม รัวมถึึงบรัิหารัจัดกัารัให้เกัิดกัารัใช้งาน
คล้�นความถ่ึ�ท่ี่�รัองรัับเที่คโนโลย่ 5G ได้อย่างม่
ปีรัะสิที่ธิุภาพ เพ้�อให้บรัรัลุเป้ีาหมายในกัารัพัฒนา
เศรัษัฐกัจิดจิทิี่ลัแบบชาญฉลาด หรัอ้ Smart Digital 
Economy ภายใต้ไที่ยแลนด์ 4.0 โดยเม้�อวันที่่� 16 
กัุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2563 กัสที่ช. ได้จัดกัารัปีรัะมูล
คล้�นความถึ่�สำหรัับเที่คโนโลย่ 5G ในปีรัะเที่ศไที่ย 
โดยแบ่งเป็ีน 3 คล้�นความถ่ึ� ค้อ 700 MHz, 
2600 MHz และ 26 GHz ม่ผู่้เข้ารั่วมกัารัปีรัะมูล
ที่ั�งหมด 5 รัาย ได้แกั่ AIS, CAT, dtac, TOT และ 
TrueMove H โดยสามารัถึสรัุปีผ่ลกัารัปีรัะมูลได้
ดังน่�

คลุ่ื�นความถี� จ่ำานวนช้่ดที�เปีิดปีร้ะมูลุ่ ผู้เข้าร้�วมปีร้ะมูลุ่ ผู้ช้นะการ้ปีร้ะมูลุ่

700 MHz 3 ชุด AIS, CAT, Truemove H - CAT 2ชุด รัวม 10 MHz
- AIS 1 ชุด รัวม 5 MHz

2600 MHz 19 ชุด AIS, CAT, Truemove H - AIS 10 ชุด รัวม 100 MHz
- Truemove H 9 ชุด รัวม 90 MHz

26 GHz 27 ชุด AIS, dtac, TOT, TrueMove H - AIS 12 ชุด รัวม 1200 MHz
- Truemove H 8 ชุด รัวม 80 MHz
- TOT 4 ชุด รัวม 40 MHz
- dtac 2 ชุด รัวม 20 MHz
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DATA ANALYSIS และ CYBER 
SECURITY 
DATA ANALYSIS

ปีัจจุบันเปี็นที่่�ที่รัาบกัันแล้วว่า “Data” หรั้อ ข้อมูล 
ค้อปีัจจัยสำคัญในกัารัขับเคล้�อนธุุรักัิจในวันน่� และ
ในอนาคต เพรัาะเรัากัำลังอยู่ในยุคที่่�เที่คโนโลย่
พัฒนาไปีเร็ัว จนที่ำให้พฤติกัรัรัมผู่้บรัิ โภคกั็
เปีล่�ยนแปีลงเรั็วด้วย สิ�งเหล่าน่�ที่ำให้องค์กัรัธุุรักัิจ
ชั�นนำตา่งเลกิัพดูถึงึขอ้มลูเชงิลกึัในรัปูีแบบเดมิๆ แต่
หันมาสนใจเรั้�องของ “Data” และกัารัแปีลง Data 
ให้ออกัมาเปี็นสิ�งที่่�จับต้องได้ ดังนั�นจึงเห็นว่า Data 
Analysis ค้อปีรัะเด็นที่่�องค์กัรัธุุรักัิจยุคใหม่ต่างพูด
ถึึงบ่อยขึ�น แล้ว Data Analysis กั็ค้อกัารันำข้อมูล
มาใช้ เพ้�อนำไปีไปีปีรัะกัอบกัารัตัดสินใจกัันในกัารั
ดำเนินธุุรักัิจ จะเห็นได้ว่าข้อมูลในทีุ่กัวันน่�ม่เกัิด
ขึ�นอยู่ตลอดเวลา และแที่บจะเร่ัยกัได้ว่าไหลบ่า
เข้ามาในทีุ่กันาที่่กัันเลยที่่เด่ยว เม้�อผู้่ปีรัะกัอบกัารั
ธุุรักิัจและผู่้บริัหารัม่ข้อมูลอยู่ในม้อมากัแต่หากัไม่
สามารัถึที่่�จะนำมาใช้ปีรัะโยชน์ได้จรัิง กั็คงเปี็นสิ�ง
ที่่�ไม่ม่ความหมายอะไรั แต่เม้�อจะนำข้อมูลไปีใช้ 
กั็ต้องม่กัารัที่ำหลายสิ�งหลายอย่าง ท่ี่�แน่นอนกั็ค้อ
จะต้องนำข้อมูลเหล่านั�นมาวิเครัาะห์และแยกัแยะ 
ซึ่ึ�งกัรัะบวนกัารัน่�เรั่ยกัว่า Data Analysis ค้อ
กัรัะบวนกัารัวเิครัาะหข์อ้มลูนั�นเอง ปีจัจบัุนมก่ัารันำ
เที่คโนโลย่เข้ามาใช ้มก่ัารัใชท้ี่ั�งฮารัด์แวรั ์ซึ่อฟต์แวรั์
และแอปีพลิเคชันเข้ามาช่วยในกัารัวิเครัาะห์และ
ปีรัะมวลผ่ลข้อมูล เม้�อกัล่าวกัันถึึงเรั้�องของกัารั
วิเครัาะห์ข้อมูลในปัีจจุบัน จึงอาจกัล่าวได้ว่า Data 
Analysis ค้อกัารันำเที่คโนโลย่เข้ามาช่วยในกัารั
วิเครัาะห์ Data เพ้�อปีรัะโยชน์ในเชิงธุุรักิัจ หรั้อ
ให้ภาคธุุรักิัจสามารัถึนำข้อมูลไปีปีรัะยุกัต์ใช้อย่าง
เปี็นรัูปีธุรัรัม
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สถึานกัารัณ์์กัารัตลาด และพฤติกัรัรัมของผู่้บรัิโภค 
Data Analysis ค้อสิ�งที่่�จะเข้ามาช่วยวิเครัาะห์ใน
เรั้�องเหล่าน่�ได้ โดยซึ่อฟต์แวรั์ หรั้อ แอปีพลิเคชันที่่�
ถึกูัสรัา้งขึ�นมาเพ้�อใชใ้นกัารัวเิครัาะหข์อ้มลูสามารัถึ
ที่่�จะที่ำ Data Mining นั�นคอ้ คดักัรัองและแยกัแยะ
ข้อมูลออกัเป็ีนกัลุ่มๆ แต่แน่นอนว่าเบ้�องต้นนั�น 
ผู่้ปีรัะกัอบกัารัจะต้องม่ข้อมูลเหล่าน่�อยู่ในม้อกั่อน
เปี็นพ้�นฐาน แล้วปี้อนเข้าไปีในรัะบบคอมพิวเตอรั์ 
ยิ�งม่ข้อมูลมากัเท่ี่าไหร่ั กัย็ิ�งที่ำให้กัารัวิเครัาะห์ขอ้มูล
เกัดิความละเอย่ดแม่นยำมากัขึ�น ในขั�นตอนกัารัที่ำ 
Data Mining นั�นกั็จะม่กัารัคัดแยกัข้อมูลและ
รัวบรัวมขอ้มลูใหมใ่หเ้ปีน็กัลุม่ และกัจ็ะมก่ัารัจดัโยง
หาความสัมพันธุ์ของข้อมูลแต่ละส่วน ซึ่ึ�งนั�นที่ำให้

ผู่้ปีรัะกัอบกัารัสามารัถึท่ี่�จะเห็นภาพสถึานกัารัณ์์
กัารัตลาด และพฤติกัรัรัมของผู่้บริัโภคได้อย่าง
ละเอ่ยดแบบเรั่ยลไที่ม์ ที่ำให้รัู้ว่าผู่้บรัิโภคในตอนน่�
กัำลังสนใจหรั้อม่ความต้องกัารัอะไรั ตลาดตอนน่�
ขึ�นลงซึ่บเซึ่าอย่างไรั ม่คู่แข่งในตลาดเยอะหรั้อไม่ 
และพอจะหาช่องที่างแที่รักัตัวเข้าไปีในตลาดกัลุ่ม
เด่ยวกัันได้บ้างหรั้อไม่ และน่�ค้อความสามารัถึและ
ปีรัะโยชน์ของกัารัวิเครัาะห์ข้อมูล จึงต้องกัล่าวว่า 
Data Analysis ค้อ เที่คโนโลย่ท่ี่�ม่ความสำคัญ
อยา่งมากัในโลกัธุรุักัจิวนัน่� ซึึ่�งใครัม่เที่คโนโลย่ท่ี่�มากั
ความสามารัถึเขา้มาชว่ยในเรั้�องน่�ได ้กัจ็ะเกัดิความ
ได้เปีรั่ยบที่างกัารัแข่งขันที่ันที่่ และที่ำให้ม่โอกัาสที่่�
จะโตเรั็วได้ตามต้องกัารัด้วยนั�นเอง
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บรัิษััที่เองได้ม่กัารันำเสนอ Solution ที่่�เก่ั�ยวข้องกัับ
กัารับริัหารัจัดกัารัข้อมูลให้กัับลูกัค้า โดยเป็ีนกัารั
นำเสนอส่วนที่่�เป็ีน Data Platform สามารัถึนำมา
ปีรัะยุกัต์ใช้งาน และตอบโจที่ย์ธุุรักัิจกัับที่างลูกัค้า 
ซึ่ึ�งสามารัถึ Implement ได้อย่างรัวดเรั็ว และยังม่
ความน่าเช้�อถึ้อสูง โดย Structure Software นั�น 
หลักัๆ จะปีรัะกัอบด้วย Modules ดังน่�

1.   TIBCO Integration ซึ่อฟต์แวร์ัสำหรัับกัารั
เช้�อมต่อ ข้อมูล ไม่ว่าจะเปี็นข้อมูลจากัฐาน
ขอ้มูล หรัอ้ข้อมูลจากัสตรัม่มิ�งต่าง ๆ  เพ้�อเช้�อมต่อ 

  และจัดเกั็บข้อมูลลง Data Warehouse เพ้�อ
นำข้อมูลไปีใช้ในรัะดับถึัดไปี

2.   TIBCO Data Virtualization ซึ่อฟต์แวร์ัสำหรับั
กัารัจดัที่ำ Data Virtualization ชว่ยใหส้ามารัถึ
นำข้อมูลจากัหลายๆ แหล่งมาใช้งานได้แบบ
เปี็นศูนย์กัลาง เสม้อนข้อมูลเหล่านั�นจัดเก็ับ
อยู่ในแหล่งข้อมูลเด่ยวกััน

3.  TIBCO Spotfire ซึ่อฟต์แวรั์สำหรัับกัารัจัดที่ำ 
Visualization และ Dashboard ช่วยในกัารั
จัดสร้ัางกัารัแสดงผ่ลกัารัวิเครัาะห์ข้อมูลใน

  รูัปีแบบของกัรัาฟ และแผ่นภูมิต่างๆ เพ้�อให้
เหน็ภาพของขอ้มลูที่่�ชดัเจน และงา่ยตอ่กัารันำ
มาใช้ปีรัะกัอบในกัารัรัายงานต่าง เพ้�อกัารั
ตัดสินใจ หรั้อดูภาพรัวม >> เหม้อน BI Tool

4.   TIBCO Data Science ซึ่อฟต์แวรั์สำหรัับ
กัารัจัดที่ำ Model และกัารัวิเครัาะห์ข้อมูล 
เปี็นเครั้�องม้อช่วยอำนวยความสะดวกัให้กัับ 
Data Scientist เพ้�อสรั้าง Model สำหรัับกัารั
วิเครัาะห์ข้อมูล โดยไม่ต้องเข่ยนโปีรัแกัรัมที่่�
ซึ่ับซึ่้อน

5.   TIBCO EBX ซึ่อฟต์แวรั์สำหรัับบรัิหารัจัดกัารั
ข้อมูล เปี็นเครั้�องม้อในกัารับรัิหารัจัดกัารังาน
ธุรัรัมาภิบาลข้อมูล ช่วยในกัารัที่ำ metadata, 

  re fe rence data และ master data 
  management

CYBER SECURITY

Cybersecurity ค้อ เที่คโนโลย่หรั้อรัะบบที่่�จะเข้า
มาช่วยป้ีองกัันเคร้ัอข่ายอุปีกัรัณ์์โปีรัแกัรัมหรั้อ
ขอ้มูลต่างๆ จากักัารัโจมตจ่ากัผู่ท้ี่่�ไม่หวังดท่ี่่�จะสร้ัาง
ความเส่ยหายให้กัับบุคลล องค์กัรัหร้ัอภาครััฐโดย
จำนวนขอ้มลูลบั ขอ้มลูสว่นบคุคลถึกูัละเมดิมากัขึ�น
ในทีุ่กัๆ ปีี มูลค่าความเส่ยหายเพิ�มขึ�นเรั้�อยๆ 
อย่างมหาศาล โดยคาดว่าภายใน 5 ปีีข้างหน้า 
มูลค่าความเส่ยหายที่่�เกิัดขึ�นจากัอาชญากัรัรัม
ไซึ่เบอรั์จะม่มูลค่าถึึง 10 ล้านล้านดอลลาร์ัสหรััฐ 
จึงเป็ีนเหตุผ่ลว่าที่ำไม Cybersecurity จึงม่ความ
สำคัญมากัขึ�นเรั้�อยๆ

ข้อมูลจากั สถึาบันวิจัย บล.เคจ่ไอ (ปีรัะเที่ศไที่ย) 
รัะบุวา่ในปีจัจุบนัท่ี่�นวตักัรัรัมและความที่นัสมยัเปีน็
อ่กัหนึ�งช่องที่างโหว่สำหรัับกัารัโจมต่ของผู่้ไม่หวังด่ 
จากัตัวอยา่งในชว่งครัึ�งแรักัปี ี2564 จากัเหตกุัารัณ์์
ที่่อส่งเช้�อเพลิงขนาดใหญ่อย่าง Colonial Pipeline 
ที่่�ถูึกัแกั๊งอาชาญกัรัที่างไซึ่เบอร์ั หรั้อ Darkside 
เข้าโจมต่ ส่งผ่ลให้ต้องหยุดกัารัดำเนินกัารัและ
สรั้างความเส่ยหายกัว่า 4.4 ล้านดอลลารั์สหรััฐ 
และข้อมูลจากั Financial Times ยังรัะบุว่าเกัิด
เหตุกัารัณ์์โจมต่ที่างไซึ่เบอรั์กัว่า 1,500 ครัั�ง 
และม่กัารัละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลรัาว 4 ล้านครัั�ง
ทัี่�วโลกั ดงันั�น กัารัปิีดความเส่�ยงผ่่านกัารัลงทุี่นในกัลุม่ 
Cybersecurity จึงม่ความจำเปี็นมากักัว่าที่่�หลาย
คนคิด
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สถึาบันวิจัย บล.เคจ่ไอ (ปีรัะเที่ศไที่ย) กัล่าวว่า 
ความกัังวลต่อกัารัเกิัดเหตุกัารัณ์์ดังกัล่าวที่่�ที่ว่คูณ์
ขึ�นอย่างต่อเน้�อง บวกักัับอัตรัากัารัใช้ข้อมูลจำนวน
มหาศาล (Big Data) และกัารัใช้รัะบบ Cloud ใน
กัารัเกับ็ขอ้มลู จงึเปีน็แรังกัรัะตุน้ใหภ้าคเอกัชนและ 
ภาครััฐเข้ามาให้ความสำคัญกัับกัารัลงทีุ่นในกัลุ่ม 
Cybersecurity มากัยิ�งขึ�น โดยม่กัารัคาดกัารัณ์์

ว่าอัตรัากัารัลงทุี่นในความปีลอดภัยของรัะบบ
เที่คโนโลย่ทัี่�วโลกัจะปีรัับตัวขึ�นไปีแตะท่ี่�รัะดับ 
1.7 แสนล้านดอลลารั์สหรััฐในปีี 2565 หรั้อเติบโต
กัว่า 12.82% ต่อปีีนับจากัปีี 2561 และมูลค่า
ที่างกัารัตลาดจะปีรับัตวัเพิ�มขึ�นสูร่ัะดบั 4 แสนลา้น
ดอลลารัส์หรัฐั ในปี ี2569 จากัปัีจจบุนัท่ี่�รัะดบั 2.5 
แสนล้านดอลลารั์สหรััฐ
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ที่างบรัิษััที่ฯ เล็งเห็นถึึงความสำคัญของ Cyber 
Security เน้�องจากัที่่�ผ่่านมา ในบรัิษััที่ต่างๆ ม่กัารั
ที่ำงานแบบ Online มากัขึ�น มก่ัารัใชข้อ้มลูจากันอกั
สถึานที่่� จึงที่ำให้ม่ความเส่�ยงด้าน Cyber Attack 
สูงมากั ในปีี 2564 ที่างบรัิษััที่ได้ Support ลูกัค้า

ในงานดา้น Security ที่ำใหท้ี่างบรัษิัทัี่เขา้ใจปีญัหาที่่�
เกัิดขึ�น และได้รั่วมม้อกัับ Partner ชั�นนำในกัารันำ
เสนอ Service และ Product ด้าน Security โดย
แบ่งเปี็นลักัษัณ์ะงานต่างๆ ดังน่� 

ธุุรกิจ Cybersecurity 
แบั่งออกเป็น 4 ประเภที่

  Network Security เปี็นรัะบบใช้ในกัารั
ปีกัปี้องเครั้อข่ายจากัผู่้ใช้ภายนอกัไม่ให้เข้า
มาในเครั้อข่ายที่ั�ง Hardware และ Software 

   กัำหนดสิที่ธุิ� ใช้ ในกัารัเข้ า ถึึง เครั้อข่ าย 
  กัารัตั�งค่าเว็บไซึ่ต์ที่่�ไม่ต้องกัารัให้เข้ามาใช้

  Endpoint Security เปี็นรัะบบในกัารั
ปี้องกัันอุปีกัรัณ์์ปีลายที่างปี้องกััน Malware 
Virus หรั้อ Phishing จากักัารัที่่�ดาวน์โหลด
หรั้อเข้าเว็บไซึ่ต์ที่่�อันตรัาย

   Security Analytics เปีน็รัะบบที่่�ใชใ้นกัารั
ตรัวจสอบชอ่งโหว ่วเิครัาะหช์อ่งโหวข่องรัะบบ 
ที่ดสอบกัารัเจาะรัะบบ คอยสังเกัตกัารัณ์์
เปีล่�ยนแปีลงในรัะบบพรั้อมให้คำแนะนำ

  ด้านความปีลอดภัย

   Identity Security เป็ีนรัะบบที่่�ใช้ตรัวจ
สอบในกัารัย้นยนัตวัตน ถึกูันำไปีใช้ในกัารัโอนเงนิ, 

  กัารัเขา้แอพพลเิคชั�นตา่ง ๆ  รัหสั OTP, สแกัน
ลายนิ�วม้อ หรั้อสแกันใบหน้า
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1.  Service Security 
     บรัิษััที่ฯ เรัิ� มจากักัารัให้คำแนะนำด้ าน 
  Security โดยเปี็น Partner กัับ บรัิษััที่ชั�นนำ 

ซึ่ึ�งเปี็นบรัิษััที่ที่่�เช่�ยวชาญด้านกัารัตอบสนอง
ภัยคุกัคามไซึ่เบอรั์ (Incident Response) 
ด้วยปีรัะสบกัารัณ์์กัว่า 15 ปีี และได้รัับกัารั
จัดอันดับสูงสุดในรัายงานของบริัษััที่วิจัย โดย 
Service หลักั ม่ดังน่� 

  - Security Assessment 
  เปี็นกัารัที่ำ Assessment ด้าน Security ที่ั�ง

องค์กัรั ม่กัารั Implement รัะบบ IT&OT 
Security รัวมถึึง Policy ต่าง ๆ เพ้�อปี้องกััน
องคก์ัรัจากั Cyber Attack เช่น Firewall, IPS, 
Web Security Gateway, Antivirus เปี็นต้น 
แตเ่น้�องจากัพฤตกิัรัรัมกัารัใชง้านขอ้มลูเปีล่�ยน
ไปีเปี็น Online มากัขึ�น อาจที่ำให้เกัิดช่องโหว่ 
ที่ั�งกัารั Configure อุปีกัรัณ์์ปี้องกััน หรั้อ กัารั 
Update Policy ซึึ่�งบรัิษััที่ฯ ได้ที่ำ Security 
Assessment ให้ที่างลูกัค้า เพ้�อให้สามารัถึ
ปีรัับปีรุังแกั้ไข เพิ�มเติมอุปีกัรัณ์์ เพ้�อลดกัารั
ลงทีุ่นที่่�ซึ่�ำซึ่้อน และเกัิดปีรัะโยชน์สูงสุด

 - IRR Incident Response Retainer 
  ให้บรัิกัารัด้านกัารัตอบสนองเหตุกัารัณ์์ภัย

คุกัคามไซึ่เบอรั์ กัรัณ์่ที่่�ผู้่ใช้บรัิกัารัตรัวจพบ
กัารัโจมต่ที่างไซึ่เบอร์ัในส่วนงานท่ี่�เกั่�ยวข้อง 
สามารัถึเรัย่กัท่ี่มผู้่เช่�ยวชาญเพ้�อเขา้ตรัวจสอบ
และส้บค้นต้นเหตุของกัารัโจมต่ (Forensic) 
โดยให้คำแนะนำในกัารัลดผ่ลกัรัะที่บและวิธุ่
กัารัแกั้ไข

2.  OT Security (Operation Technology) 
   OT Security นั�น ที่างบรัิษััที่ม่ Solution 
  ด้าน OT Security เพ้�อรัองรัับความต้องกัารั

ของลูกัค้าในภาคอุตสาหกัรัรัม เป็ีนกัารั
มอนิเตอรั์ความปีลอดภัยและเปี็นกัารัเสรัิม
ศักัยภาพกัรัะบวนกัารัที่ำงานที่าง Cyber ของ
อุปีกัรัณ์์เครั้�องจักัรัที่่�ใช้ในกัารัที่ำงาน

จากัข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่ากัารัขยายตัวของตลาด
ส้�อสารัปีรัะเที่ศไที่ย ที่่�สะที่้อนถึึงอุตสาหกัรัรัม
ส้�อสารัโที่รัคมนาคม และเที่คโนโลย่สารัสนเที่ศที่่�
ม่แนวโน้มจะเติบโตอย่างต่อเน้�องในอนาคต จากั
ที่ั�งปีริัมาณ์ผู่้ใช้งานโที่รัศัพท์ี่เคล้�อนที่่� กัารัใช้งาน
อินเที่อรั์เน็ตความเรั็วสูง กัารัใช้บรัิกัารัรัับส่งข้อมูล
ที่่�ขยายตัว ตลอดจนกัารัเปีล่�ยนแปีลงพฤติกัรัรัมของ
ผู่้บรัิโภค ที่ำให้ม่ความจำเปี็นในกัารัพัฒนารัะบบ
ส้�อสารัโที่รัคมนาคมและเที่คโนโลยส่ารัสนเที่ศตั�งแต่
โครังสรั้างพ้�นฐาน อุปีกัรัณ์์รัะบบ และกัารับำรุัง
รัักัษัารัะบบ ของผู่ใ้ห้บริักัารัที่างด้านกัารัส้�อสารั เพ้�อ
รัองรัับกัารัขยายตัวของตลาด ปีรัะกัอบกัับนโยบาย
ภาครััฐที่่�มุ่งเน้นกัารัพัฒนาเที่คโนโลย่ ที่ำให้เกิัด

ความต้องกัารัในกัารัใช้อุปีกัรัณ์์ที่่�ม่เที่คโนโลย่ใหม่
เข้ามาแที่นที่่�อุปีกัรัณ์์เดิมที่่�ม่อยู่ ซึ่ึ�งนับเปี็นโอกัาส
ที่างธุุรักิัจของบริัษััที่ฯ จากักัารัท่ี่�บ ริัษััที่ฯ ม่
ปีรัะสบกัารัณ์์ในกัารัรัับเหมาวางรัะบบส้�อสารั
โที่รัคมนาคมและเที่คโนโลย่สารัสนเที่ศแบบ
ครับวงจรั ที่ั�งโครังสร้ัางพ้�นฐานของรัะบบส้�อสารั 
กัารัติดตั�งสายเคเบิ�ลใยแก้ัวนำแสง กัารัวางรัะบบ
ซึ่อฟท์ี่แวร์ัและแอพพลิเคชั�น ตลอดจนกัารัจัดหา
และติดตั�งอุปีกัรัณ์์ นอกัจากัน่� ลูกัค้าของบรัิษััที่ฯ 
ที่่�บรัิษััที่ฯ ให้บรัิกัารัมาอย่างยาวนาน เปี็นผู่้ชนะ
ปีรัะมลูเที่คโนโลย ่5G ดว้ยความสมัพนัธุท์ี่่�ดม่านาน 
คาดว่าบรัิษััที่ฯ จะได้รัับปีรัะโยชน์จากักัารัปีรัะมูล
ดังกัล่าว 
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2.3.5 ภาวะการแข่งขันในอุต้สาหกรรม

ดำ้านอุต้สาหกรรมที่่�เก่�ยวข้อง
กับัระบับัไฟฟ้า

จากัแผ่นพัฒนากัำลังผ่ลิตไฟฟ้าของปีรัะเที่ศไที่ย
ปีี 2561 - 2580 โดยสำนักังานนโยบายและ
แผ่นพลังงาน กัรัะที่รัวงพลังงาน แผ่นแม่บที่
โครังกัารัเปีล่�ยนรัะบบสายอากัาศเปี็นสายใต้ดิน
ปีี 2551 - 2565 และแผ่นงานเปีล่�ยนรัะบบสาย
อากัาศเปี็นสายใต้ดินเพ้�อรัองรัับกัารัเปี็นมหานครั
แห่งอาเซึ่่ยนปีี 2559 - 2568 โดยฝ่่ายวางแผ่น
รัะบบไฟฟ้า กัารัไฟฟ้านครัหลวง ตลอดจนแผ่น
วสิาหกัจิปีีงบปีรัะมาณ์ 2560 - 2565 ฉบบัปีรัับปีรังุ
ปีงีบปีรัะมาณ์ 2563 โดยกัารัรัถึไฟฟา้ขนสง่มวลชน
แห่งปีรัะเที่ศไที่ย แสดงถึึงกัารัลงทุี่นจากัภาครััฐ
และเอกัชนในอุตสาหกัรัรัมท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับรัะบบ
ไฟฟ้า ที่ำให้ความต้องกัารัผู่้ให้บรัิกัารัในงานต่างๆ 
ที่่�เกั่�ยวข้องกัับรัะบบไฟฟ้าเพิ�มสูงขึ�น ซึ่ึ�งผู่้ให้บรัิกัารั
งานลักัษัณ์ะน่� จำเปี็นต้องเปี็นผู่้ม่ความรู้ั ความ
ชำนาญ ปีรัะสบกัารัณ์์ เน้�องจากังานที่่�เกั่�ยวข้อง
กัับรัะบบไฟฟ้าสาธุารัณ์ูปีโภค ม่ความซึ่ับซึ่้อนและ
อันตรัายจัดอยู่ในรัะดับที่่�สูง ผู่้ให้บรัิกัารัเหล่าน่�
ส่วนใหญ่จึงเปี็นบรัิษััที่ขนาดใหญ่ ม่ฐานะที่างกัารั
เงินที่่�แข็งแกัรั่ง สามารัถึเข้าปีรัะมูลงานจากัภาครััฐ
โดยตรัง หร้ัอได้งานมาจากัเอกัชนที่่�เกั่�ยวกัับรัะบบ
ผ่ลติไฟฟ้า เช่น บริัษัทัี่ ซึ่โิน-ไที่ย เอ็นจเ่นย่รัิ�ง แอนด์
คอนสตรััคชั�น จำกััด (มหาชน) บรัิษััที่ ช.กัารัช่าง 
จำกัดั (มหาชน) บริัษัทัี่ อติาเลย่นไที่ย ดเิวลอ็ปีเมนต์ 
จำกััด (มหาชน) บรัิษััที่ ยูนิค เอ็นจิเน่ยรัิ�ง แอนด์ 
คอนสตรัคัชั�น จำกัดั (มหาชน) ) บรัษิัทัี่ กัลัฟ์ เอ็นซ่ึ่ 
จำกัดั (ในเครัอ้บรัษิัทัี่ กัลัฟ์ เอ็นเนอร์ัจ ่ดเ่วลลอปีเมนท์ี่ 
จำกััด (มหาชน) บรัิษััที่ อมตะ บ่กัริัม เพาเวอรั์ 

จำกััด (ในเครั้อบรัิษััที่ บ่.กัรัิม เพาเวอรั์ จำกััด 
(มหาชน) บรัิษััที่พลังงานมหานครั จำกััด (ในเครั้อ
บรัิษััที่ บริัษััที่ พลังงานบริัสุที่ธุิ� จำกััด (มหาชน) 
Unincorporated Joint Venture of Petrofac South 
East Asia Pte. Ltd., Saipem Singapore Pte. Ltd. 
และ Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd. 
(ผู่้รัับเหมาหลักัของ บมจ.ไที่ยออยล์) เปี็นต้น หรั้อ
อาจเปีน็บรัษิัทัี่ขนาดกัลาง เชน่ บรัษิัทัี่ เดม็โกั ้จำกััด 
(มหาชน) บรัิษััที่ โตโย เอ็นจิเน่ยรัิ�ง จำกััด บรัิษััที่ 
บูรัพา เที่คนิคอล เอ็นจิเน่ยรัิ�ง จำกััด (มหาชน) 
บรัิษััที่ สหกัารัวิศวกัรั จำกััด บรัิษััที่ เที่ด้า จำกััด 
บรัิษััที่ ลารั์ซึ่ แอนด์ ลอเรั็ล จำกััด และบริัษััที่ 
ศรั่อู่ที่อง จำกััด เปี็นต้น 

ปีจัจบุนั บริัษัทัี่ฯ ถึอ้เปีน็บรัษิัทัี่ขนาดกัลางในธุรุักัจิน่� 
เน้�องจากัที่่�ผ่่านมางานที่่�บรัิษััที่ฯ ได้รัับเปี็นกัารัรัับ
เหมาช่วงต่อมาจากับริัษััที่ขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเปี็น
งานกั่อสรั้างสายส่งไฟฟ้าแรังสูง งานกั่อสรั้างสถึาน่
ไฟฟ้าย่อย งานติดตั�งอุปีกัรัณ์์ในสถึาน่ไฟฟ้าย่อย 
และงานกั่อสรั้างเปีล่�ยนสายไฟฟ้าอากัาศเปี็นสาย
ไฟฟ้าใต้ดนิและงานวางรัะบบไฟฟ้าสถึานช่าร์ัจไฟฟ้า 
ดว้ยผ่ลงานในอดต่ที่่�ผ่า่นมา ไดส้รัา้งความนา่เช้�อถึอ้
และความเช่�ยวชาญเฉพาะดา้นให้กับับริัษัทัี่ฯ รัวมที่ั�ง
กัารัท่ี่�ผู้่บรัหิารัของบริัษัทัี่ฯ เปีน็ผู้่ท่ี่�ม่ปีรัะสบกัารัณ์ใ์น
ธุุรักัิจปีรัะเภที่น่�มากัว่า 27 ปีี ม่ความสัมพันธุ์อันด่
กับัทัี่�งลกูัค้าและผู้่รับัเหมาช่วง รัวมทัี่�งเปีน็พันธุมิตรั
กัับบรัิษััที่ขนาดใหญ่ ที่ำให้บรัิษััที่ฯ สามารัถึรัับ
งานโครังกัารัต่างๆ จากับริัษััที่ขนาดใหญ่ ได้อย่าง
ต่อเน้�อง อย่างไรักั็ตาม จากักัารัท่ี่�บริัษััที่ฯ เริั�มรัับ
งานขนาดใหญ่ ค้องานกั่อสรั้างเปีล่�ยนสายไฟฟ้า
อากัาศเป็ีนสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรัถึไฟฟ้าสาย

ภายใต้นโยบายกัารัพัฒนาปีรัะเที่ศด้านต่างๆ 
จากัรััฐบาลและรััฐวิสาหกิัจ รัวมถึึงกัารัลงทุี่นจากั
ภาคเอกัชน เพ้�อตอบสนองต่อกัารัเติบโตของ
เศรัษัฐกัิจให้สามารัถึเติบโตได้อย่างม่ปีรัะสิที่ธุิภาพ 
ที่ำให้ปีรัิมาณ์ความต้องกัารัในงานบริักัารัออกัแบบ 

จัดหา กั่อสรั้าง และบรัิกัารัติดตั� งงานรัะบบ
โครังสรั้างพ้�นฐาน ไม่ว่าจะเปี็นโครังกัารัที่่�เกั่�ยวข้อง
กัับรัะบบไฟฟ้า และรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคมและ
เที่คโนโลย่สารัสนเที่ศ 
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ส่เหล้อง และสายส่ชมพู รัวมม่มูลค่างานกัว่า 
6,300 ล้านบาที่ แสดงให้เห็นถึึงศักัยภาพของ
บริัษััที่ฯ ที่่�จะสามารัถึเข้ารัับงานโดยตรังจากัลูกัค้า
ได้ในอนาคตเน้นงานขนาดใหญ่ได้ อย่างเช่น งาน
กั่อสร้ัางเปีล่�ยนสายไฟฟ้าอากัาศเป็ีนสายไฟฟ้า
ใต้ดินตามแนวรัถึไฟฟ้าสายส่เหล้องและสายส่ชมพู 
Phase 2 รัวมมูลค่างานกัว่า 7,000 ล้านบาที่ รัวม
ที่ั�งงานที่่�เก่ั�ยวข้องกับักัารัวางรัะบบไฟฟ้าสถึานช่าร์ัจไฟฟ้า

ดำ้านอุต้สาหกรรมสื�อสาร
โที่รคมนาคมและเที่คโนโลย่
สารสนเที่ศ

จากัแนวโนม้กัารัขยายตวัของตลาดส้�อสารั และแผ่น
พัฒนาดิจิที่ัลเพ้�อเศรัษัฐกัิจและสังคมโดยกัรัะที่รัวง
เที่คโนโลย่และกัารัส้�อสารั รัวมถึึงนวัตกัรัรัม
เที่คโนโลย่กัารัส้�อสารัที่่�เกัิดขึ�น ได้แสดงถึึงความ
ต้องกัารัผู่้ให้บรัิกัารัในด้านที่่�เกั่�ยวข้องกัับธุุรักัิจของ
บรัิษััที่ฯ ตั�งแต่กัารัออกัแบบ กั่อสรั้าง เดินสาย
ส้�อสารั วางรัะบบ รัวมถึึงจัดหาและติดตั�งอุปีกัรัณ์์ 
ซึ่ึ�งงานเกั่�ยวกัับรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคมและ
เที่คโนโลย่สารัสนเที่ศ  ม่ผู่้ให้บรัิกัารัในลักัษัณ์ะน่�
เปี็นจำนวนมากั โดยคู่แข่งของบรัิษััที่ฯ ส่วนใหญ่จะ
เปีน็บรัษิัทัี่ที่่�จดที่ะเบ่ยนในตลาดหลกััที่รััพยแ์ละเปีน็
พันธุมิตรักัับผู่้ผ่ลิตสินค้าจากัต่างปีรัะเที่ศ สามารัถึ
จัดหาอุปีกัรัณ์์ได้ครับวงจรั และม่ฐานะที่างกัารัเงิน
ที่่�แข็งแกัร่ัง สามารัถึเข้าร่ัวมปีรัะมูลงานโครังกัารั
ขนาดใหญ่ได้ เช่น บรัิษััที่ แอ็ดวานซึ่์ อินฟอรั์เมชั�น 
เที่คโนโลย่ จำกััด (มหาชน) บรัิษััที่ สามารัถึ
เที่ลคอม จำกััด (มหาชน) บรัิษััที่ เดอะแพรัคที่ิเคิล
โซึ่ลชูั�น จำกัดั (มหาชน) บรัษิัทัี่ สกัาย ไอซึ่ท่ี่ ่จำกัดั 
(มหาชน) และบริัษัทัี่ อนิเตอร์ัลิ�งค์ เที่เลคอม จำกัดั 
(มหาชน) เปี็นต้น 

อย่างไรัก็ัตาม บริัษััที่ฯ อยู่ในอุตสาหกัรัรัมน่�เป็ีน
เวลานานกัว่า 27 ปี ีมค่วามสามารัถึในกัารัวางรัะบบ
ส้�อสารั ตั�งแต่โครังสร้ัางพ้�นฐาน รัะบบโครังข่ายหลักั 
รัะบบซึ่อฟที่์แวรั์และแอพพลิเคชั�น ตลอดจนติดตั�ง
และวางรัะบบอุปีกัรัณ์์ต่างๆ ม่ปีรัะสบกัารัณ์์ในงาน

โครังกัารัขนาดใหญ่จากัทัี่�งภาครััฐและเอกัชนได้ 
ตามที่่�ปีรัากัฎในผ่ลงานที่่�ผ่่านมา (Track Record) 
ซึ่ึ�งบรัษิัทัี่ฯ เลอ้กัเสนองานเฉพาะโครังกัารัท่ี่�บริัษัทัี่ฯ 
มค่วามเช่�ยวชาญ  โดยเฉพาะงานท่ี่�อุปีกัรัณ์ท่์ี่�ลูกัค้า
ต้องกัารัเปี็นย่�ห้อสินค้าที่่�บรัิษััที่ฯ ม่ความเข้าใจ
ในรัะบบของอุปีกัรัณ์์เปี็นอย่างด่ เช่น Huawei 
CISCO เปี็นต้น จึงที่ำให้บรัิษััที่ฯ ม่ความได้เปีรั่ยบ
กัารัแข่งขันภายในอุตสาหกัรัรัมน่� และด้วยกัารัที่่�
ผู่้บรัิหารัของบรัิษััที่ฯ ม่ความสัมพันธุ์อันด่กัับที่ั�ง
เจ้าของผ่ลิตภัณ์ฑ์์ ผู่้จัดจำหน่าย และลูกัค้า รัวม
ทัี่�งพันธุมิตรัท่ี่�เปี็นบริัษััที่ขนาดใหญ่ ที่ำให้บริัษััที่ฯ 
สามารัถึรัับงานทัี่�งจากัลูกัค้าโดยตรัง หร้ัอรัับงาน
ต่อจากับรัิษััที่ขนาดใหญ่ได้

นอกัจากัน่�จากักัารัท่ี่�บริัษัทัี่ฯ เป็ีนผู่ใ้ห้บรักิัารักัารัรับัเหมา
วางรัะบบไฟฟ้า และรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคม
และเที่คโนโลย่สารัสนเที่ศอย่างครับวงจรั บรัิษััที่ฯ 
คาดว่าจะได้รัับผ่ลปีรัะโยชน์จากัโครังกัารัพัฒนา
รัะเบ่ยงเศรัษัฐกิัจพิเศษัภาคตะวันออกั หรั้อ 
Eastern Economic Corridor (EEC) ท่ี่�ต่อยอด
ความสำเรั็จมาจากัโครังกัารัพัฒนาพ้�นที่่�บรัิเวณ์
ชายฝั่�งที่ะเลตะวันออกั โดยกัารัพัฒนาเขตเศรัษัฐกิัจ
พเิศษัภาคตะวันออกัเปีน็หนึ�งในเครั้�องม้อขับเคล้�อน
ตามกัลไกัของยุที่ธุศาสตร์ักัารัพัฒนาอุตสาหกัรัรัม
ไที่ย 4.0 รัะยะ 20 ปีี (พ.ศ. 2560 - 2579)  
โดยในรัะยะแรักัจะเปี็นกัารัยกัรัะดับพ้�นที่่�ในเขต 
3 จังหวัดค้อ ชลบุรั่, รัะยองและฉะเชิงเที่รัา ที่่�เปี็น
กัลุ่มเขตอุตสาหกัรัรัมหลักัของปีรัะเที่ศไที่ย เพ้�อให้
เกัิดกัารัลงทีุ่นอย่างเปี็นรัูปีธุรัรัม โดยม่กัารัลงทีุ่น
โครังสรัา้งพ้�นฐานและรัะบบสาธุารัณ์ปูีโภค เพ้�อเพิ�ม
ศกััยภาพรัองรับักัารัลงที่นุ และกัารัพฒันากัจิกัรัรัม
ที่างเศรัษัฐกิัจและกัารัอำนวยความสะดวกัต่างๆ 
ในพ้�นที่่� ไม่ว่าจะเปี็นโครังกัารัพัฒนาโครังสรั้าง
พ้�นฐานด้านคมนาคมขนส่งสำคัญ เช่น รัะบบรัาง
เพ้�อเช้�อมโยงรัะหว่างสนามบิน กัารัพัฒนาที่่าเรั้อ
น�ำลึกั กัารัพัฒนาโครังข่ายรัถึไฟเช้�อมโยงท่ี่าเรั้อ 
และกัารัพัฒนารัะบบกัารัจัดกัารัขนส่งแบบบูรัณ์า
กัารัทัี่�งรัถึไฟและท่ี่าเร้ัอแบบไรั้รัอยต่อ (Seamless 
Operation)
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2.4 การจัดำหาผลิต้ภัณฑ์์และบัริการ

2.4.1 การจัดำซื้ื้ออุปกรณ์และผลิต้ภัณฑ์์ของบัริษัที่ฯ

บริัษััที่ฯ ม่กัารัจัดหาอุปีกัรัณ์์และผ่ลิตภัณ์ฑ์์จากั
พันธุมิตรัที่างกัารัค้าเม้�อได้รัับคำสั�งซึ่้�อหรั้อที่ำสัญญา
กับัลกูัคา้แลว้ เม้�อฝ่า่ยขายได้ศกึัษัาความต้องกัารัของ
ลูกัค้าอย่างละเอ่ยดแล้ว ฝ่่ายขายจะปีรัะสานงานกัับ
ฝ่่ายโซึ่ลูชั�นส์และฝ่่ายพาณิ์ชย์ เพ้�อออกัแบบรัะบบ 
พรั้อมที่ั�งศึกัษัาข้อกัำหนดที่างเที่คนิคต่างๆ ของงาน
โครังกัารัเพ้�อรัะบุถึึงอุปีกัรัณ์์ และปีริัมาณ์กัารัสั�งซ้ึ่�อ
ที่่�เหมาะสมและตรังกัับที่่�จะใช้ในงานโครังกัารัเพ้�อ
นำเสนอแกั่ลูกัค้า ณ์ 31 ธุันวาคม 2564 บรัิษััที่ฯ 
ม่ผู่้รัับเหมาและผู่้จัดจำหน่ายสินค้าสำหรัับงาน
รัะบบไฟฟ้าและงานรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคมและ
เที่คโนโลย่สารัสนเที่ศที่่�ได้รัับกัารัอนุมัติ ที่ั�งหมด 
153 รัาย จากัที่ะเบ่ยนรัายช้�อผู่้ค้าที่่�ได้รัับกัารัอนุมัติ 
(Approved Vendor List) ที่ั�งหมด 233 รัาย และ
เน้�องจากัอุปีกัรัณ์์ในโครังกัารัที่่�บริัษััที่ฯ ให้บรัิกัารัจะ
เปี็นอุปีกัรัณ์์ที่่�สามารัถึใช้ได้เฉพาะโครังกัารัเที่่านั�น
ซึ่ึ�งจะถูึกัรัะบุไว้อยู่ในข้อกัำหนดของผู้่ว่าจ้าง (Term 
of Reference หรั้อ TOR) โดยบรัิษััที่ฯ จะพิจารัณ์า
ซึ่้�อสินค้าจากัข้อกัำหนดที่างเที่คนิคของอุปีกัรัณ์์ 
คุณ์ภาพ รัะยะเวลากัารัส่งมอบ รัาคา เครัดิตเที่อม 
และมาตรัฐานที่่�ได้รัับกัารัยอมรัับ โดยสามารัถึแบ่ง
กัารัจัดซึ่้�อผ่ลิตภัณ์ฑ์์ของบรัิษััที่ฯ ได้เปี็น 2 ปีรัะเภที่
ตามลักัษัณ์ะของอุปีกัรัณ์์ดังน่�

1.  อืุ่ปีกรณ์์หล้กในโครงการ
  บรัิษััที่ฯ จะต้องจัดซ้ึ่�ออุปีกัรัณ์์หลักัซึึ่�งเป็ีนไปี

ตามข้อกัำหนดที่่�กัำหนดไว้ในสัญญาหรั้อข้อ
กัำหนดของผู่้ว่าจ้าง และให้เป็ีนไปีตามท่ี่� Bill 
of Quantities กัำหนด โดยส่วนใหญ่ บรัิษััที่ฯ 
จะซึ่้�อสินค้า และอุปีกัรัณ์์ที่่�เกั่�ยวกัับรัะบบ
ส้�อสารัโที่รัคมนาคมและเที่คโนโลยส่ารัสนเที่ศ 
ย่�ห้อ Huawei, CISCO หรั้อ HPE และจะซึ่้�อ

สนิคา้ และอปุีกัรัณ์ท์ี่่�เกั่�ยวกับัรัะบบไฟฟา้ ย่�หอ้ 
SIEMENS ABB หรั้อ Utah โดยจะซ้ึ่�อจากั
เจ้าของผ่ลิตภัณ์ฑ์์ หรั้อผ่่านตัวแที่นจำหน่าย
ของเจ้าของผ่ลิตภัณ์ฑ์์ท่ี่�ได้รัับกัารัแต่งตั�งใน
ปีรัะเที่ศไที่ย 

  
  เน้�องจากักัารัที่่�บรัิษััที่ฯ ม่ความสัมพันธุ์ที่่�ด่

กัับเจ้าของผ่ลิตภัณ์ฑ์์เหล่านั�น จึงได้รัับกัารั
สนับสนุนจากับรัิษััที่ผู่้ผ่ลิตหรั้อผู่้จัดจำหน่าย
ในกัารัให้ความรัู้เกั่�ยวกัับเที่คโนโลย่และผ่ลิต
ภัณ์ฑ์์ใหม่ๆ ที่่�จะนำออกัสู่ตลาด เช่น กัารัที่่�
บรัิษััที่ฯ ได้รัับกัารัรัับรัองจากั Huawei ให้
เปี็น Gold Partner จะได้รัับกัารัสนับสนุน
ที่ั�งกั่อนกัารัขาย เที่คนิคกัารับรัิกัารัหลังกัารั
ขายและด้านกัารัตลาด ม่กัารัจัดฝ่ึกัอบรัมที่่�
ได้มาตรัฐาน เพ้�อพัฒนาศักัยภาพและความ
ชำนาญเที่คโนโลย่ รัวมถึึงอัพเดที่ถึึงอุปีกัรัณ์์
ชนดิใหม ่ โดยปีกัต ิบริัษัทัี่ฯ ไดร้ับัเครัดติเที่อม
ปีรัะมาณ์ 30 - 60 วัน

2.  อุื่ปีกรณ์์และผลิตภ้ัณ์ฑ์์อื่่�นทั้ี�ใช้้ในโครงการ
  สำหรัับกัารัจัดซึ่้�ออุปีกัรัณ์์และผ่ลิตภัณ์ฑ์์อ้�น

ท่ี่�ใช้ในโครังกัารั เช่น สายไฟเบอรั์ออพติกั 
  สายไฟฟ้า ที่่อ อุปีกัรัณ์์หัวต่อ สายเช้�อม

สัญญาณ์ ตู้อุปีกัรัณ์์ สวิที่ช์เกั่ยรั์ แบตเตอรั่� 
สายเคเบิ�ล ซึ่อฟที่์แวรั์ต่างๆ เปี็นต้น บรัิษััที่ฯ 
จะจัดหาอุปีกัรัณ์์ดังกัล่าวจากัผู่้จัดจำหน่ายใน
ปีรัะเที่ศ โดยปีกัติ บรัิษััที่ฯ ได้รัับเครัดิตเที่อม
จะปีรัะมาณ์ 30 - 60 วัน
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2.4.2 ค่าจ้างผู้รับัเหมาช่วง

มูลค่าและสัดำส่วนการจัดำหาผลิต้ภัณฑ์์และบัริการในช่วงปี 2562, 2563 และ 2564

ปีร้ะเภัทการ้จ่ัดซื�อ
ปีี 2562 ปีี 2563 ปีี 2564

ลุ่้านบาท ร้้อยลุ่ะ ลุ่้านบาท ร้้อยลุ่ะ ลุ่้านบาท ร้้อยลุ่ะ

สินค้าและอุปีกัรัณ์์ 356.00 54.25 196.22 19.32 686.50 40.76

ค่าจ้างผู่้รัับเหมาช่วง* 300.26 45.75 819.55 80.68 997.55 59.24

มูลค่ากัารัซึ่้�อรัวม 656.26 100.00 1,015.77 100.00 1,684.05 100.00

หมายเหตุุ : *ค่่าจ้างผู้้้รับเหมาชั่่วงจะไม่เท่ากับต้้นทุนบริการ เน่�อื่งจากต้้นทุนบริการยังประกอื่บด้้วย ค่่าใชั่้จ่ายอื่่�นๆ เชั่่น  ค่่าใชั่้จ่ายด้้านพนักงานในการบริหารจัด้การโค่รงการ 

ค่่าใชั่้จ่ายในการปฏิิบัต้ิงาน เป็นต้้น

  

กัารัให้บริักัารัรัับเหมาวางรัะบบไฟฟ้า และรัะบบ
ส้�อสารัโที่รัคมนาคมและเที่คโนโลย่สารัสนเที่ศ  
บรัษิัทัี่ฯ จะมก่ัารัจัดหาผู่ร้ับัเหมาช่วง (Subcontractor) 
ตามความเช่�ยวชาญของผู่้รัับเหมาช่วงแต่ละรัาย 
เพ้�อดำเนินกัารัวางรัะบบตามข้อกัำหนดของลูกัค้า 
โดยจะม่ฝ่่ายปีฏิิบั ติงานโครังกัารัของบริัษััที่ฯ 
เปี็นผู้่ควบคุมงานผู่้รัับเหมาช่วงอย่างใกัล้ชิดตลอด
รัะยะเวลากัารักัารัวางรัะบบ หรั้อบำรัุงรัักัษัา

ในกัารัจัดจ้างผู่้รัับเหมาช่วงนั�น บรัิษััที่ฯ จะเรัิ�มจากั
กัารัศกึัษัารัายละเอย่ด และขอ้กัำหนดของโครังกัารั
อย่างละเอ่ยด ที่ั�งรัูปีแบบของโครังกัารั รัะยะเวลา
กัารัดำเนินงาน เง้�อนไข กัารัรัับปีรัะกัันผ่ลงาน 
รัวมที่ั�งคณุ์สมบติัดา้นเที่คนิคต่างๆ เพ้�อนำมาเปีน็ตวั
คัดเล้อกัเพ้�อพิจารัณ์าคัดเล้อกัผู้่รัับเหมาช่วงที่่�
ได้รัับกัารัขึ�นที่ะเบ่ยนรัายช้�อผู่้ค้าที่่�ได้รัับกัารัอนุมัติ 
(Approved Vendor List: AVL) ของบรัิษััที่ฯ ซึ่ึ�ง
กัารัขึ�นที่ะเบ่ยนใน AVL บรัิษััที่ฯ จะพิจารัณ์าจากั

หลายดา้น ที่ั�งผ่ลงาน ปีรัะสบกัารัณ์ ์ความแขง็แกัร่ัง
ที่างกัารัเงิน เปี็นต้น โดยบรัิษััที่ฯ ให้ผู่้รัับเหมา
ช่วงปีรัะมาณ์ 3 รัาย ย้�นเสนอรัาคากัับบรัิษััที่ฯ 
โดยกัารัคัดเล้อกั บริัษััที่ฯ จะคำนึงถึึงคุณ์ภาพ
และความสามารัถึของผู่้รัับเหมาช่วง รัาคาที่่�เสนอ 
เครัดิตเที่อมเปี็นต้น

บริัษััที่ฯ ม่แนวโน้มท่ี่�จะเล้อกัผู่้รัับเหมาช่วงท่ี่�เคย
ที่ำงานให้กัับเจ้าของโครังกัารัมาก่ัอน เน้�องจากั
ผู่้รัับเหมาช่วงท่ี่� เคยที่ำงานมาแล้วจะที่รัาบถึึง
ข้อกัำหนด ข้อบังคับ รัะเบ่ยบ ของเจ้าของโครังกัารั
อยูแ่ล้ว พรัอ้มที่ั�งพจิารัณ์าดา้นรัาคาเปีรัย่บเที่ย่บกันั 
นอกัจากัน่� บรัษิัทัี่ฯ ยงัให้ผู่ร้ับัเหมาช่วงส่งแผ่นกัำลงัคน 
และตารัางกัารัที่ำงานต่างๆ มาให้กัับบรัิษััที่ฯ เพ้�อ
ที่่�จะได้แน่ใจว่าผู่้รัับเหมาช่วงม่กัำลังคนเพ่ยงพอที่่�
จะสามารัถึดำเนินงานให้กัับบรัิษััที่ฯ ได้ที่ันตามที่่�
กัำหนด 
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ณ์ วนัที่่� 31 ธุนัวาคม 2564 บริัษัทัี่ฯ มง่านรับัเหมาวางรัะบบที่่�ไดร้ับัคำสั�งซึ่้�อจากัลกูัคา้และยงัไมไ่ดจ้ดัสง่ใหล้กูัคา้ จำนวน 
4,656.57 ล้านบาที่ โดยม่กัำหนดกัารัส่งมอบดังน่� 

ณ์ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564 บรัิษััที่ฯ ม่ที่รััพย์สินที่่�ใช้ในกัารัปีรัะกัอบธุุรักัิจดังต่อไปีน่�

2.5 งานที่่�ยังไม่ไดำ้ส่งมอบั

3.1 รายละเอ่ยดำของที่รัพย์สินที่่�ใช้ในการประกอบัธุุรกิจ

ปีร้ะเภัทร้ายได้
ร้ายได้ที�คาดว�าจ่ะร้ับรู้้ใน

ร้วม
2565 2566 2567 2568

รายได้้จากธุุรกิจร้บเหมาวางระบบ

- งานรัะบบไฟฟ้า 2,128.48 1,605.46 593.17 57.52 4,384.63

- รัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคมและเที่คโนโลย่
สารัสนเที่ศ

221.62 42.05 - - 263.67

   รายได้้จากการจำหน่ายอืุ่ปีกรณ์์ - - - - -

   รายได้้จากการให้บริการซ่่อื่มบำรุงร้กษา 8.27 - - - 8.27

รวม 2,358.37 1,647.51 593.17 57.52 4,656.57

หน่วย: ล้านบัาที่

3. ที่รัพย์สินที่่�ใช้ในการประกอบัธุุรกิจ

ปีร้ะเภัท/ลุ่ักษณะทร้ัพย์สิน ลุ่ักษณะกร้ร้มสิทธิิ� ภัาร้ะผูกพัน มูลุ่ค�าตามบัญช้ีส่ทธิิ
(ลุ่้านบาท)

(ล้านบาที่)

ที่่�ดิน เปี็นเจ้าของ
ค�ำปีรัะกัันวงเงินสินเช้�อ
กัับธุนาคารัพาณ์ิชย์

5.92

อาคารั

เปี็นเจ้าของ - 0.35

เปี็นเจ้าของ
ค�ำปีรัะกัันวงเงินสินเช้�อ
กัับธุนาคารัพาณ์ิชย์

6.80

ส่วนปีรัับปีรัุงอาคารั เปี็นเจ้าของ
ค�ำปีรัะกัันวงเงินสินเช้�อ
กัับธุนาคารัพาณ์ิชย์

2.23

ยานพาหนะ เช่าซึ่้�อ สัญญาเช่าที่างกัารัเงิน -

เครั้�องม้อเครั้�องใช้
สำนักังาน

เปี็นเจ้าของ - 8.10

เช่าซึ่้�อ สัญญาเช่าที่างกัารัเงิน 0.47

เครั้�องตกัแต่งสำนักังาน เปี็นเจ้าของ - 0.63

สิที่ธุิ�ในกัารัใช้พ้�นที่่�
ภายใต้สัญญาเช่า

เช่าซึ่้�อ สัญญาเช่าที่างกัารัเงิน 0.96

รวม 25.46

หมายเหตุุ : ม้ลค่่าต้ามสัญญาค่งเหล่อื่ที�ค่าด้ว่าจะรับร้้เป็นรายได้้ในแต้่ละชั่่วงเวลาอื่าจมีการเปลี�ยนแปลงจากที�ระบุไว้เน่�อื่งจากการเปลี�ยนแปลงขอื่งม้ลค่่าต้าม
สัญญาหร่อื่อื่าจส่งมอื่บงานไม่ทันต้ามกำหนด้
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ช้ื�อสัญญา สัญญาเช้�าที�ดิน (ที�เก็บของ)

คู่สัญญา นางวิลดา กััณ์หรััตนชัย (“ผู่้ให้เช่า”) และบรัิษััที่ฯ (“ผู่้เช่า”)

อายุสัญญา รัะยะเวลา 1 ปีี นับตั�งแต่วันที่่� 1 พฤศจิกัายน 2564 ถึึงวันที่่� 31 ตุลาคม 2565

ค่าเช่า เด้อนละ 8,000 บาที่ (ปีีละ 96,000 บาที่)

สารัะสำคัญของสัญญา - ผู่้ให้เช่าตกัลงให้บรัิษััที่ฯ เช่าที่่�ดินตามหมายเลขโฉนดที่่�ดินเลขที่่� 72723 ตำบลจรัเข้บัว 
อำเภอบางกัะปีิ จังหวัดกัรัุงเที่พมหานครั ตามที่่�ดินเลขที่่� 3097 รัวมพ้�นที่่�ปีรัะมาณ์ 101 ตารัางวา
- ผู่้เช่าจะไม่โอน หรั้อให้เช่าช่วง หรั้อเปีล่�ยนปีรัะเภที่กัารัเช่า เว้นแต่จะได้รัับความยินยอม
เปี็นลายลักัษัณ์์อักัษัรัจากัผู่้ให้เช่ากั่อน

ช้ื�อสัญญา สัญญาเช้�าที�ดิน (ที�จ่อดร้ถ)

คู่สัญญา นายว่รัะพล สุวรัรัณ์นันต์ (“ผู่้ให้เช่า”) และบรัิษััที่ฯ (“ผู่้เช่า”)

อายุสัญญา รัะยะเวลา 3 ปีี นับตั�งแต่วันที่่� 1 พฤศจิกัายน 2564 ถึึงวันที่่� 31 ตุลาคม 2567

ค่าเช่า เด้อนละ 10,000 บาที่ (ปีีละ 120,000 บาที่)

สารัะสำคัญของสัญญา - ผู่้ให้เช่าตกัลงให้บรัิษััที่ฯ เช่าที่่�ดินตามหมายเลขโฉนดที่่�ดินเลขที่่� 53102 เลขที่่�ดิน 1596 ตั�งอยู่ที่่�ถึนน
รัามอินที่รัา ซึ่อย 65 แขวงที่่าแรั้ง เขตบางเขน จังหวัดกัรัุงเที่พมหานครั ขนาด 400 ตารัางเมตรั
- ผู่้เช่าจะไม่เอาที่่�ดินน่�ไปีให้ผู่้อ้�นเช่าช่วง หรั้อที่ำนิติกัรัรัมใดๆ กัับผู่้อ้�น ในอันที่่�จะเปี็นผ่ลกั่อให้เกัิดความ
ผู่กัพันกัับที่่�ดินไม่ว่าจะโดยตรังหรั้อโดยปีรัิยาย และจะไม่ยอมให้ผู่้ใดเข้าอยู่อาศัย เว้นแต่จะได้รัับอนุญาต
เปี็นลายลักัษัณ์์อักัษัรักั่อน

ช้ื�อสัญญา สัญญาเช้�าสถานที�สำานักงานช้ั�วคร้าว

คู่สัญญา บรัิษััที่ สยามพรัาวด์ โคออปีเปีอเรัชั�น (“ผู่้ให้เช่า”) และบรัิษััที่ฯ (“ผู่้เช่า”)

อายุสัญญา รัะยะเวลา 20 เด้อน นับตั�งแต่วันที่่� 1 ม่นาคม 2563 ถึึงวันที่่� 31 ตุลาคม 2564

ค่าเช่า เด้อนละ 80,000 บาที่ (ปีีละ 960,000 บาที่)

สารัะสำคัญของสัญญา - ผู่้ให้เช่าตกัลงให้บรัิษััที่ฯ เช่าสถึานที่่�บางส่วนภายในพ้�นที่่�อาคารัสำนักังานสนามโครังกัารั
เปีล่�ยนสายไฟฟ้าอากัาศเปี็นสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธุ่ Pipe Jacking ตามแนวรัถึไฟฟ้าสายส่เหล้อง 
ซึ่ึ�งตั�งอยู่ที่่�ที่่�ดินตามหมายเลขโฉนดที่่�ดินเลขที่่� 258101 และเลขที่่� 258102 แขวงคลองจั�น เขตบางกัะปีิ 
จังหวัดกัรัุงเที่พมหานครั ขนาด 120 ตารัางเมตรั

3.2.1 สัญญาเช่า

3.2 สัญญาสำาคัญที่่�เก่�ยวข้องในการประกอบัธุุรกิจ

ช้ื�อสัญญา สัญญาเช้�าที�ดิน (ที�เก็บของ)

คู่สัญญา นายพันธุุ์ธุัช อนันต์ชาญชัย (“ผู่้ให้เช่า”) และบรัิษััที่ฯ (“ผู่้เช่า”)

อายุสัญญา รัะยะเวลา 1 ปีี นับตั�งแต่วันที่่� 1 กัรักัฎาคม 2563 ถึึงวันที่่� 30 มิถึุนายน 2564 (ต่ออายุอ่กั 1 ปีี 
นับตั�งแต่วันที่่� 1 กัรักัฎาคม 2564 ถึึงวันที่่� 30 มิถึุนายน 2565)

ค่าเช่า เด้อนละ 8,000 บาที่ (ปีีละ 96,000 บาที่)

สารัะสำคัญของสัญญา - ผู่้ให้เช่าตกัลงให้บรัิษััที่ฯ เช่าที่่�ดินตามหมายเลขโฉนดที่่�ดินเลขที่่� 72724 ตำบลจรัเข้บัว 
อำเภอบางกัะปีิ จังหวัดกัรัุงเที่พมหานครั ตามที่่�ดินเลขที่่� 3098 รัวมพ้�นที่่�ปีรัะมาณ์ 101 ตารัางวา
- ผู่้เช่าจะไม่โอน หรั้อให้เช่าช่วง หรั้อเปีล่�ยนปีรัะเภที่กัารัเช่า เว้นแต่จะได้รัับความยินยอม
เปี็นลายลักัษัณ์์อักัษัรัจากัผู่้ให้เช่ากั่อน
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ช้ื�อสัญญา สัญญาเช้�าโกดังสินค้า

คู่สัญญา บรัิษััที่ บารัากััต เบดดิ�ง จำกััด (“ผู่้ให้เช่า”) และบรัิษััที่ฯ (“ผู่้เช่า”)

อายุสัญญา รัะยะเวลา 6 เด้อน นับตั�งแต่วันที่่� 1 กัุมภาพันธุ์ 2564 ถึึงวันที่่� 31 กัรักัฎาคม 2564              

ค่าเช่า เด้อนละ 60,000 บาที่ (แบ่งจ่าย 2 งวด)

สารัะสำคัญของสัญญา - ผู่้ให้เช่าตกัลงให้บรัิษััที่ฯเช่าโกัดัง เลขที่่� 155 ถึนนพัฒนาชนบที่ 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น 
เขตลาดกัรัะบัง กัรัุงเที่พมหานครั
- ใช้เกั็บสินค้าปีรัะเภที่อุปีกัรัณ์์ส้�อสารัเที่่านั�น

ช้ื�อสัญญา สัญญาเช้�าโกดังสินค้า

คู่สัญญา บรัิษััที่ สยามทีุ่นพัฒนา จำกััด (“ผู่้ให้เช่า”) และบรัิษััที่ฯ (“ผู่้เช่า”)

อายุสัญญา รัะยะเวลา 2 ปีี นับตั�งแต่วันที่่� 1 เมษัายน 2564 ถึึงวันที่่� 31 ม่นาคม 2566              

ค่าเช่า เด้อนละ 138,000 บาที่ (ปีีละ 1,656,000.00 บาที่ รัวมเงินปีรัะกัันกัารัเช่า 2 เด้อน)

สารัะสำคัญของสัญญา - ผู่้ให้เช่าตกัลงให้บรัิษััที่ฯเช่าโกัดัง เลขที่่� 53/6 หมู่ 1 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปีากัเกัรั็ด 
จังหวัดนนที่บุรั่
- ใช้เกั็บสินค้าสำหรัับใช้ในงาน Conversion Pink

ช้ื�อสัญญา สัญญาเช้�าโกดัง

คู่สัญญา บรัิษััที่ ดำรังค์ชัย บางบ่อพาเลซึ่ จำกััด (“ผู่้ให้เช่า”) และบรัิษััที่ฯ (“ผู่้เช่า”)

อายุสัญญา รัะยะเวลา 1 ปีี นับตั�งแต่วันที่่� 1 ม่นาคม 2564 ถึึงวันที่่� 1 ม่นาคม 2565

ค่าเช่า เด้อนละ 95,040 บาที่ (ปีีละ 1,425,600 บาที่ รัวมเงินปีรัะกัันกัารัเช่า 3 เด้อน)

สารัะสำคัญของสัญญา - ผู่้ให้เช่าตกัลงให้บรัิษััที่ฯเช่าโกัดัง เลขที่่� 22/21 หมู่ 5 ถึนนเที่พารัักัษั์ ตำบลบางพล่ใหญ่ 
อำเภอบางพล่ จังหวัดสมุที่รัปีรัากัารั
- ใช้เพ้�อเกั็บสายเคเบิ�ลและอุปีกัรัณ์์สำหรัับโครังกัารั Conversion Yellow

ช้ื�อสัญญา สัญญาเช้�าสถานที�สำานักงานช้ั�วคร้าว

คู่สัญญา บรัิษััที่ เจนซึ่่ อินสไปีรั์ คอรั์ปีอเรัชั�น (“ผู่้ให้เช่า”) และบรัิษััที่ฯ (“ผู่้เช่า”)

อายุสัญญา รัะยะเวลา 3 ปีี นับตั�งแต่วันที่่� 1 กัรักัฎาคม 2563 ถึึงวันที่่� 30 มิถึุนายน 2566

ค่าเช่า เด้อนละ 60,000 บาที่ (ปีีละ 720,000 บาที่)

สารัะสำคัญของสัญญา - ผู่้ให้เช่าตกัลงให้บรัิษััที่ฯ เช่าสถึานที่่�สำหรัับงานโครังกัารัเปีล่�ยนสายไฟฟ้าอากัาศเปี็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 
ตามแนวรัถึไฟฟ้าสายส่ชมพู เลขที่่� 288/12-13 หมู่ 5 โครังกัารัธุารัาด่บิซึ่ที่าวน์ ถึนนติวานนที่์ 
อำเภอปีากัเกัรั็ด จังหวัดนนที่บุรั่ รัวมถึึงอุปีกัรัณ์์ตกัแต่งและเฟอรั์นิเจอรั์



ณ์ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564 บรัิษััที่ฯ ม่วงเงินสินเช้�อจากัธุนาคารัพาณ์ิชย์ในปีรัะเที่ศ 4 รัาย ดังน่�

3.3 สัญญาสินเชื�อ

3.3.1 ธุนาคารพาณิชย์ในประเที่ศรายที่่� 1

63 รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)

ปีร้ะเภัท/
วัตถ่ปีร้ะสงค์ วงเงิน อัตร้าดอกเบี�ย/ค�า

ธิร้ร้มเนียม หลุ่ักปีร้ะกัน เงื�อนไขอื�นๆ

วงเงินที� 1

วงเงินสินเช้�อโครังกัารั
เปีล่�ยนรัะบบสาย
ไฟฟ้าอากัาศเปี็นสาย
ใต้ดิน โครังกัารัตาม
แนวรัถึไฟฟ้าสายส่
เหล้อง

วงเงิน 1,085.81 ล้านบาที่
แบ่งเปี็น
1. วงเงินหนังส้อค�ำปีรัะกััน Advance 
Payment Bond 291.60 ล้านบาที่ 
(ต้องดำเนินกัารันำเงินที่่�ได้รัับ
ล่วงหน้า เข้าบัญช่เงินฝ่ากัที่่�ม่อยู่กัับ
ธุนาคารั)
2. วงเงินหนังส้อค�ำปีรัะกััน 
Performance Bond 291.60 ล้านบาที่
3. วงเงนิหนงัสอ้ค�ำปีรัะกันั Retention 
Bond 291.60 ล้านบาที่
4. วงเงิน P/N 50.00 ล้านบาที่
5. วงเงนิ D L/C, T/R 161.0 ล้านบาที่

- MLR-2.00% ต่อปีี 
/1.00-1.25% ต่อปีี

- จำนำสิที่ธุิเงินฝ่ากัปีรัะจำ 
สัดส่วนรั้อยละ 10
- มอบอำนาจกัารัรัับเงิน
โครังกัารั
- สิที่ธุิในบัญช่เงินฝ่ากัที่่�ม่กัารั
ฝ่ากัไว้กัับธุนาคารั
- สิที่ธุิเรั่ยกัรั้องที่่� บรัิษััที่ฯ 
ม่อยู่กัับลูกัหน่�แห่งสิที่ธุิ/ลูกัหน่�
กัารัค้ารัายที่่�ธุนาคารักัำหนด

-ไม่ม่ -

วงเงินที� 2

วงเงินสินเช้�อโครังกัารั
เปีล่�ยนรัะบบสาย
ไฟฟ้าอากัาศเปี็นสาย
ใต้ดิน โครังกัารัตาม
แนวรัถึไฟฟ้าสาย
ส่ชมพู

วงเงิน 1,105.06 
ล้านบาที่แบ่งเปี็น
1. วงเงินหนังส้อค�ำปีรัะกััน Advance 
Payment Bond 387.53 ล้านบาที่ 
(ต้องดำเนินกัารันำเงินที่่�ได้รัับ
ล่วงหน้า เข้าบัญช่เงินฝ่ากั
ที่่�ม่อยู่กัับธุนาคารั)
2. วงเงินหนังส้อค�ำปีรัะกััน 
Performance Bond 387.53 ล้านบาที่
3. วงเงินหนังส้อค�ำปีรัะกััน 
Merchandising Purchasing Bond 
30.00 ล้านบาที่
4. วงเงิน P/N 50.00 ล้านบาที่ 
5. วงเงิน P/N ขายลดค่างาน 
250.00 ล้านบาที่

- MLR-2.00% ต่อปีี 
/ 1.00-1.25% ต่อปีี

- จำนำสิที่ธุิเงินฝ่ากัปีรัะจำ 
สัดส่วนรั้อยละ 10
- มอบอำนาจกัารัรัับเงิน
โครังกัารั
- สิที่ธุิในบัญช่เงินฝ่ากัที่่�ม่กัารั
ฝ่ากัไว้กัับธุนาคารั
- สิที่ธุิเรั่ยกัรั้องที่่�บรัิษััที่ฯ 
ม่อยู่กัับลูกัหน่�แห่งสิที่ธุิ/ลูกัหน่�
กัารัค้ารัายที่่�ธุนาคารักัำหนด

-ไม่ม่ -

วงเงินที� 3

วงเงินรัวมสินเช้�อเพ้�อ
ธุุรักัิจคล่องตัว 
(Combined Credit 
Line)

วงเงินสินเช้�อรัวม 365.00 ล้านบาที่ - อัตรัาดอกัเบ่�ยตาม
ที่่�ธุนาคารักัำหนด
ตามปีรัะเภที่ที่่�ใช้สิน
เช้�อ

- จดที่ะเบ่ยนจำนองที่่�ดิน
โฉนดเลขที่่� 96180, 96181, 
96182, 54887 ตำบลคูคต 
อำเภอลำลูกักัา 
จังหวัดปีทีุ่มธุาน่ 
พรั้อมสิ�งปีลูกัสรั้างอ้�นๆ 
บนที่่�ดินดังกัล่าว

-ไม่ม่ -



ปีร้ะเภัท/
วัตถ่ปีร้ะสงค์ วงเงิน อัตร้าดอกเบี�ย/

ค�าธิร้ร้มเนียม หลุ่ักปีร้ะกัน เงื�อนไขอื�นๆ

วงเงินที� 4

วงเงินเพ้�อขอให้
ธุนาคารัออกัหนังส้อ
ค�ำปีรัะกััน 
(กัารัรัับเงินล่วงหน้า)

วงเงิน 44.41 ล้านบาที่ - ตามที่่�ธุนาคารั
พิจารัณ์ากัำหนด

- มอบอำนาจรัับเงิน ให้
แกั่ธุนาคารั ตามแบบวิธุ่
ที่่�ธุนาคารักัำหนด

- กัรัณ์่ปีรัับลดมูลค่าโครังกัารั 
หรั้อผู่้ว่าจ้างม่กัารัจ่ายเงิน
รัับล่วงหน้า 

วงเงินที� 5

วงเงินเพ้�อขอให้
ธุนาคารัออกัหนังส้อ
ค�ำปีรัะกััน 
(กัารัรัับเงินล่วงหน้า)

วงเงิน 21.40 ล้านบาที่ - ตามที่่�ธุนาคารั
พิจารัณ์ากัำหนด

- สิที่ธุิในบัญช่เงินฝ่ากั 
ปีรัะเภที่บัญช่เงินฝ่ากั
ปีรัะจำ ที่่�ฝ่ากัไว้กัับ
ธุนาคารัฯ
- สิที่ธุิเรั่ยกัรั้องที่่�
บรัิษััที่ฯ ม่อยู่กัับลูกัหน่�
แห่งสิที่ธุิ/ลูกัหน่�กัารัค้า
รัายที่่�ธุนาคารักัำหนด

- หรั้อจ่ายเงินค่าจ้างในโครังกัารั
กั่อนกัารัมอบอำนาจรัับเงิน ผู่้ใช้สิน
เช้�อสามารัถึปีรัับลดมูลค่ามอบ
อำนาจกัารัรัับเงินให้แกั่ธุนาคารัได้ 
ในจำนวนที่่�เที่่ากััน
- ผู่้ใช้สินเช้�อตกัลงนำเงินรัับ
ล่วงหน้าจากัผู่้ว่าจ้างมาเปี็นหลักั
ปีรัะกัันในสัดส่วนรั้อยละ 10 ของ
ภารัะวงเงินสินเช้�อขอให้ธุนาคารั
ออกัหนังส้อค�ำปีรัะกััน (กัารัรัับเงิน
ล่วงหน้า)

วงเงินที� 6

วงเงินเพ้�อขอให้
ธุนาคารัออกัหนังส้อ
ค�ำปีรัะกััน (กัารั
ปีฏิิบัติตามสัญญา)

วงเงิน 22.21 ล้านบาที่ - ตามที่่�ธุนาคารั
พิจารัณ์ากัำหนด

- มอบอำนาจรัับเงิน ให้
แกั่ธุนาคารั ตามแบบวิธุ่
ที่่�ธุนาคารักัำหนด
- สิที่ธุิเรั่ยกัรั้องที่่� 
บรัิษััที่ฯ ม่อยู่กัับลูกัหน่�
แห่งสิที่ธุิ/ลูกัหน่�กัารัค้า
รัายที่่�ธุนาคารักัำหนด

- กัรัณ์่ปีรัับลดมูลค่าโครังกัารั 
หรั้อผู่้ว่าจ้างม่กัารัจ่ายเงินรัับ
ล่วงหน้า หรั้อจ่ายเงินค่าจ้างใน
โครังกัารักั่อนกัารัมอบอำนาจ
รัับเงิน ผู่้ใช้สินเช้�อสามารัถึปีรัับลด
มูลค่ามอบอำนาจกัารัรัับเงินให้แกั่
ธุนาคารัได้ ในจำนวนที่่�เที่่ากััน

วงเงินที� 7

วงเงินเพ้�อขอให้
ธุนาคารัออกัหนังส้อ
ค�ำปีรัะกััน (กัารั
ปีฏิิบัติตามสัญญา)

วงเงิน 10.70 ล้านบาที่ - ตามที่่�ธุนาคารั
พิจารัณ์ากัำหนด

วงเงินที� 8

วงเงินเพ้�อขอให้
ธุนาคารัออกัหนังส้อ
ค�ำปีรัะกััน (ผ่ลงาน)

วงเงิน 22.21 ล้านบาที่ - ตามที่่�ธุนาคารั
พิจารัณ์ากัำหนด

วงเงินที� 9

วงเงินเพ้�อขอให้
ธุนาคารัออกัหนังส้อ
ค�ำปีรัะกััน (ผ่ลงาน)

วงเงิน 10.70 ล้านบาที่ - ตามที่่�ธุนาคารั
พิจารัณ์ากัำหนด

64รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



3.3.2 ธุนาคารพาณิชย์ในประเที่ศรายที่่� 2

65 รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)

ปีร้ะเภัท/
วัตถ่ปีร้ะสงค์ วงเงิน อัตร้าดอกเบี�ย/ค�า

ธิร้ร้มเนียม หลุ่ักปีร้ะกัน เงื�อนไขอื�นๆ

วงเงินที� 1

วงเงินสินเช้�อ
หมุนเว่ยน

วงเงินสินเช้�อรัวม 513.00 ล้าน
บาที่

- ตามที่่�ธุนาคารั
พิจารัณ์ากัำหนด

- สิที่ธุิกัารัรัับเงิน 
ตามใบสั�งจ้างที่่�ออกั
โดยลูกัค้าของบรัิษััที่ฯ 
- สิที่ธุิในเงินฝ่ากั รัวมถึึง
ดอกัเบ่�ยและผ่ลปีรัะโยชน์ 
ภายใต้วงเงินต้น 20 
ล้านบาที่
- สิที่ธุิกัารัรัับเงิน 
ตามใบสั�งจ้างที่่�ออกั
โดยลูกัค้าของบรัิษััที่ฯ 
- สิที่ธุิกัารัรัับเงิน 
ตามใบสั�งจ้างที่่�ออกั
โดยลูกัค้าของบรัิษััที่ฯ 

-ไม่ม่ -

วงเงินที� 2

วงเงินสินเช้�อเพ้�อใช้
เปี็นเงินทีุ่นหมุนเว่ยน
ในโครังกัารั 
Procurement, 
Construction, Testing 
& Commissioning of 
115KV Transmission 
Line to IUs สำหรัับ
โครังกัารัโรังไฟฟ้าวัง
ตาผ่ิน (GVTP), 
โรังไฟฟ้าตาสิที่ธุิ� 1 
(GTS1) และโรัง
ไฟฟ้าตาสิที่ธุิ� 2 
(GTS2)

วงเงินสินเช้�อรัวม 80.00 ล้าน
บาที่

- ตามที่่�ธุนาคารั
พิจารัณ์ากัำหนด

วงเงินที� 3

วงเงินสินเช้�อเพ้�อใช้
เปี็นทีุ่นหมุนเว่ยนใน
โครังกัารั Engineering, 
Procurement,
Construction, 
Testing & 
Commissioning of 
22KV & 115KV 
Transmission Line 
to Industrial Users

วงเงินสินเช้�อรัวม 72.00 ล้าน
บาที่

- ตามที่่�ธุนาคารั
พิจารัณ์ากัำหนด



4.3.3 ธุนาคารพาณิชย์ในประเที่ศรายที่่� 3

3.3.4 ธุนาคารพาณิชย์ในประเที่ศรายที่่� 4

ปีร้ะเภัท/
วัตถ่ปีร้ะสงค์ วงเงิน อัตร้าดอกเบี�ย/ค�า

ธิร้ร้มเนียม หลุ่ักปีร้ะกัน เงื�อนไขอื�นๆ

วงเงินที� 1

วงเงินสินเช้�อสัญญา
สนับสนุนที่างกัารัเงิน

วงเงิน 755 ล้านบาที่ แบ่งเปี็น
1. O/D 5.00 ล้านบาที่
2. P/N  DLC 100.00 ล้านบาที่
3. LG 600 ล้านบาที่
4. FW 50.00 ล้านบาที่

- ตามที่่�ธุนาคารั
พิจารัณ์ากัำหนด

- สิที่ธุิในบัญช่เงินฝ่ากัที่่�ม่กัารั
ฝ่ากัไว้กัับธุนาคารั
- จดจำนองที่่�ดินพรั้อม
สิ�งปีลูกัสรั้าง อาคารั 
เลขที่่� 126/235 
ซึ่.วัชรัพล ที่่าแรั้ง บางเขน

-ไม่ม่ -

ปีร้ะเภัท/
วัตถ่ปีร้ะสงค์ วงเงิน อัตร้าดอกเบี�ย/ค�า

ธิร้ร้มเนียม หลุ่ักปีร้ะกัน เงื�อนไขอื�นๆ

วงเงินที� 1

วงเงินสินเช้�อสัญญา
สนับสนุนที่างกัารัเงิน

วงเงิน 305.00 ล้านบาที่ แบ่ง
เปี็น
1. O/D 5.00 ล้านบาที่
2. P/N 50.00 ล้านบาที่
3. LG 250.00 ล้านบาที่

- ตามที่่�ธุนาคารั
พิจารัณ์ากัำหนด / 
0.75-1.125% ต่อปีี

- สิที่ธุิกัารัรัับเงิน 
ตามใบสั�งจ้างที่่�ออกั
โดยลูกัค้าของบรัิษััที่ฯ 
- สิที่ธุิในเงินฝ่ากั รัวมถึึง
ดอกัเบ่�ยและผ่ลปีรัะโยชน์ 
ภายใต้วงเงินต้น 20 ล้านบาที่

-ไม่ม่ -

วงเงินที� 2

วงเงินสินเช้�อสัญญา
สนับสนุนที่างกัารัเงิน 
เพ้�อใช้เปี็น
ทีุ่นหมุนเว่ยนในกัารั
ดำเนินกัารัตาม
สัญญาจ้างรัับเหมา
ช่วงที่่�ม่อยู่กัับ บรัิษััที่ 
ซึ่ิโน-ไที่ย เอ็นจ่เน่ยรัิ�ง 
แอนด์ คอนสตรััคชั�น 
จำกััด (มหาชน)

วงเงิน 53.79 ล้านบาที่ 
แบ่งเปี็น
1. P/N 33.00 ล้านบาที่
2. LG 6.93 ล้านบาที่
3. LG 6.93 ล้านบาที่
4. LG 6.93 ล้านบาที่

- MLR – 2.90% 
ต่อปีี / 1.25-1.50% 
ต่อปีี

- สิที่ธุิกัารัรัับเงิน 
ตามใบสั�งจ้างที่่�ออกั
โดยลูกัค้าของบรัิษััที่ฯ 

-ไม่ม่ -
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4.1 จำานวนทีุ่นจดำที่ะเบั่ยนและทุี่นชำาระแล้ว

4.2 โครงสร้างผู้ถูือหุ้น

4.  ข้อมูลหลักที่รัพย์และผู้ถูือหุ้น

ณ์ วนัที่่� 31 ธุนัวาคม 2564 บรัษิัทัี่ฯ มท่ี่นุจดที่ะเบย่นจำนวน 380 ลา้นบาที่ โดยเปีน็ที่นุชำรัะแลว้จำนวน 380 ลา้นบาที่ 
แบ่งออกัเปี็นหุ้นสามัญจำนวน 760 ล้านหุ้น มูลค่าที่่�ตรัาไว้หุ้นละ 0.50 บาที่ 

โครังสรั้างผู่้ถึ้อหุ้นรัายใหญ่ 10 รัายแรักัของบรัิษััที่ฯ ณ์ วันที่่� 1 กัุมภาพันธุ์ 2565  สามารัถึสรัุปีได้ดังน่�
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ร้ายช้ื�อผู้ถือห่้น จ่ำานวนห่้น ร้้อยลุ่ะ

1. กลุ่่�มวิวัฒน์เจ่ษฎาว่ฒิ 475,013,600 62.48

1.1 นายจรััญ วิวัฒน์เจษัฎาวุฒิ 170,316,400  22.41 

1.2 นางปีรั่ยาภรัณ์์ วิวัฒน์เจษัฎาวุฒิ 84,147,218  11.07 

1.3 นายธุ่รันนที่์ วิวัฒน์เจษัฎาวุฒิ 73,571,958  9.68 

1.4 นายภาว่รั์ วิวัฒน์เจษัฎาวุฒิ 52,894,640  6.96 

1.5 นางณ์ัฏิฐญา นากัะพันธุ์ 37,153,400  4.88 

1.6 นายปีรั่ชา ส้บบุกั 17,497,100  2.30 

1.7 นางสาวสุจิวรัรัณ์ ส้บบุกั 15,805,200  2.08 

1.8 นางสาวพวงแกั้ว วิวัฒน์เจษัฎาวุฒิ 11,813,842  1.55 

1.9 นายคณ์ิต วิวัฒน์เจษัฎาวุฒิ 11,813,842  1.55 

2. กลุ่่�มอ่ทัยร้ัตน์ 53,931,200 7.09   

2.1 นางสาวพรัชนินที่รั์ ศรั่วงษั์รััตน์ 36,273,000  4.77 

2.2 นายสุรัเดช อุที่ัยรััตน์ 17,658,200  2.32 

3. นายชู้ช้าติ เพ็ช้ร้อำาไพ 17,000,000  2.23 

4. นายปีร้ีช้า เลุ่าหพงศ์ช้นะ 13,373,800  1.76 

5. นางสาวนันทวร้ร้ณ สิทธิิณร้งค์ 13,181,000  1.73 

6. นางเกศร้า มานะศิลุ่ปี์ 5,775,000 0.76

7. บร้ิษัท ไทยปีร้ะกันช้ีวิต จ่ำากัด (มหาช้น) 5,560,000 0.73

8. บร้ิษัท ไทยเอ็นวีดีอาร้์ จ่ำากัด 4,549,889 0.59

9. บร้ิษัท เมืองไทยปีร้ะกันช้ีวิต จ่ำากัด (มหาช้น) 4,066,000  0.53 



4.4 นโยบัายการจ่ายเงินปันผล 

ผลุ่การ้ดำาเนินงาน / ปีี กำาไร้ส่ทธิิ (บาท)
จ่ัดสร้ร้ท่นสำาร้องตามกฎหมาย ไม�

น้อยกว�าร้้อยลุ่ะ 5 
ของกำาไร้ส่ทธิิปีร้ะจ่ำาปีี

ปีันผลุ่/ห่้น ไม�น้อยกว�า 40 % 
ของกำาไร้ส่ทธิิ

หลุ่ังหักสำาร้องตามกฎหมาย

2563 88,172,466.74 4,500,000.00 0.06

2564 217,042,079.16 10,860,000.00 0.14

4.3 การออกหลักที่รัพย์อื�น

บรัษิัทัี่ฯ จะจ่ายเงินปัีนผ่ลให้แก่ัผู่ถ้ึอ้หุน้ในอตัรัาไม่น้อยกัว่า
รั้อยละ 40 ของกัำไรัสุที่ธุิจากังบกัารัเงินเฉพาะกัิจกัารั
ของบรัิษััที่ฯ ในแต่ละปีี ภายหลังกัารัหักัภาษ่ัเงินได้
นิติบุคคลและกัารัจัดสรัรัทุี่นสำรัองตามกัฎหมาย 
อย่างไรักั็ตาม บรัิษััที่ฯ อาจพิจารัณ์าจ่ายเงินปัีนผ่ล
แตกัต่างไปีจากันโยบายที่่�กัำหนดไว้ได้ โดยจะขึ�นอยู่กัับ 
ผ่ลปีรัะกัอบกัารั ฐานะกัารัเงิน สภาพคล่องที่างกัารั
เงิน และความจำเปี็นในกัารัใช้เงินทีุ่นหมุนเว่ยน ในกัารั
บรัิหารักัิจกัารั และแผ่นกัารัขยายธุุรักัิจในอนาคต รัวม
ถึึงภาวะเศรัษัฐกัิจ

 คณ์ะกัรัรัมกัารับริัษัทัี่ฯ มม่ติอนุมตักิัารัจ่ายเงินปัีนผ่ล
ใหแ้กัผู่่ถ้้ึอหุน้ของบรัษิัทัี่ฯ จากัผ่ลกัารัดำเนนิงานตามงบ
กัารัเงินของบริัษััที่ฯ สำหรัับรัอบบัญช่ สิ�นสุดวันที่่� 31 
ธุันวาคม 2564 เปี็นเงินสดในอัตรัาหุ้นละ 0.14 บาที่ 
หร้ัอคิดเปี็นจำนวนที่ั�งสิ�นไม่เกัิน 106,400,000 บาที่ 
หรั้อคิดเป็ีน 49.02% ของกัำไรัสุที่ธิุจากังบกัารัเงิน
เฉพาะกิัจกัารัของบริัษััที่ฯ ซึึ่�งเป็ีนไปีตามนโยบายกัารั
จ่ายเงินปีันผ่ลของบรัิษััที่ฯ (ไม่น้อยกัว่ารั้อยละ 40 
ของกัำไรัสุที่ธุิจากังบกัารัเงินเฉพาะกัิจกัารั) ที่ั�งน่�กัารั
จ่ายเงินปัีนผ่ลดังกัล่าว ยังจะต้องได้รัับกัารัอนุมัติจากัท่ี่�
ปีรัะชุมสามัญผู่้ถึ้อหุ้น ปีรัะจำปีี 2565

-ไม่ม่-

หมายเหตุ ุ: รายชั่่�อื่ผู้้ถ้ึอ่ื่หุน้ขอื่งบรษิัทัฯ ถึก้จัด้กลุ่มต้ามค่วามสมัพนัธ์ข์อื่งผู้้ถ้ึอ่ื่หุน้ในลกัษัณะเค่รอ่ื่ญาต้ ิโด้ยไมเ่กี�ยวกบัลกัษัณะค่วามสมัพนัธ์ห์รอ่ื่พฤต้กิรรมที�เขา้ลกัษัณะเปน็การ

กระทำร่วมกับบุค่ค่ลอื่่�นต้ามประกาศค่ณะกรรมการกำกับต้ลาด้ทุนที� ทจ. 7/2552 แต้่อื่ย่างใด้
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ร้ายช้ื�อผู้ถือห่้น จ่ำานวนห่้น ร้้อยลุ่ะ

10. พลุ่.ต.ท.บ่ญเร้ือง ผลุ่พานิช้ย์ 4,000,000  0.52 

11. นายอัยยวัฒน์ ศร้ีวัฒนปีร้ะภัา 4,000,000  0.52 

12. อื�น ๆ 159,549,511 20.99

                  ร้วมจ่ำานวนห่้นทั�งหมด 760,000,000 100.00



2. การบัริหารจัดำการความเส่�ยง

JR ตรัะหนักัถึึงความสำคัญของกัารับริัหารัความเส่�ยง 
ภายใต้กัารัเปีล่�ยนแปีลงจากัปัีจจัยภายในและภายนอกั
ท่ี่�อาจส่งผ่ลกัรัะที่บต่อธุุรักิัจ จึงได้บริัหารัความเส่�ยง
อย่างต่อเน้�องตามหลักักัารั Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission 
ซึ่ึ� ง เปี็นมาตรัฐานสากัลในกัารับรัิหารัความเส่�ยง 
โดยถึ้อว่ากัารับริัหารัความเส่�ยงเป็ีนองค์ปีรัะกัอบสำคัญ
ของทีุ่กักัรัะบวนกัารัในกัารัดำเนินธุุรักัิจ และต้องม่

ความเช้�อมโยงกัันทีุ่กัรัะดับ จึงได้บูรัณ์ากัารัรัะบบงาน
ด้านกัารักัำกัับดูแลองค์กัรั กัารับรัิหารัความเส่�ยง และ
กัารักัำกัับกัารัปีฏิิบัติตามกัฎหมาย กัฎรัะเบ่ยบองค์กัรั 
รัวมถึึงกัำหนดนโยบายบรัิหารัความเส่�ยงที่ั�วที่ั�งองค์กัรัที่่�
พนักังานทีุ่กัคนต้องถึ้อปีฏิิบัติ ม่กัารัจัดตั�งคณ์ะที่ำงาน
บรัิหารัความเส่�ยง เพ้�อที่ำหน้าที่่�กัำกัับดูแลกัารับริัหารั
ความเส่�ยงในภาพรัวมให้เกัิดปีรัะสิที่ธุิผ่ลสูงสุด

2.1 นโยบัายและแผนการบัริหารความเส่�ยง
การบัริหารความเส่�ยง

JR บรัิหารัจัดกัารัความเส่�ยงอย่างเปี็นรัะบบ
ผ่่านคณ์ะที่ำงานบรัิหารัความเส่�ยง เพ้�อให้แผ่น
บรัิหารัความเส่�ยงม่ปีรัะสิที่ธุิภาพและปีรัะสิที่ธุิผ่ล 
สอดคล้องกัับเปี้าหมายและกัลยุที่ธุ์ขององค์กัรั 
ความเส่�ยงในกัารัปีฏิิบัติงานจะอยู่ภายใต้กัารักัำกัับ
ดูแลของผู่้บรัิหารัที่่�รัับผ่ิดชอบกัารัปีฏิิบัติงานนั�นๆ 
โดยถึ้อเปี็นหน้าที่่�รัับผ่ิดชอบของทีุ่กัหน่วยงานใน
กัารัจัดกัารั

เครื�องมือที่่�ใช้ในการบัริหาร
ความเส่�ยง

JR นำเครั้�องม้อบรัิหารัความเส่�ยงในรัูปีแบบต่างๆ
มาปีรัะยุกัต์ใช้ เช่น กัารักัำหนดรัะดับความเส่�ยงที่่�
องค์กัรัยอมรัับได้ กัารัปีรัะเมินและจัดลำดับปีัจจัย
ความเส่�ยงโดยใชแ้ผ่นที่่�ความเส่�ยง กัารัติดตามกัารั
บรัิหารัความเส่�ยง

นอกัจากัน่� JR ยงัตดิตามกัารัเปีล่�ยนแปีลงของปีจัจยั
ภายนอกัที่่�สำคัญ รัวมถึึงความเส่�ยงท่ี่�เกิัดขึ�นใหม่ 
เพ้�อให้สามารัถึเตรั่ยมมาตรักัารัจัดกัารัได้กั่อนที่่�จะ
กัรัะที่บต่อกัารัดำเนินธุุรักัิจของ JR

วัฒนธุรรมการบัริหารความเส่�ยง 

JR ปีลูกัฝั่งจิตสำนึกัด้านกัารับรัิหารัความเส่�ยงให้
แกัพ่นกัังานที่กุัคน รัวมถึึงกัารัสรัา้งบรัรัยากัาศและ
วฒันธุรัรัมในกัารับรัหิารัความเส่�ยง มุง่เนน้ใหม้ก่ัารั
จัดสรัรัที่รััพยากัรัและให้กัารัสนับสนุนในด้านต่างๆ
อย่างเหมาะสม
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2.2 ปัจจัยความเส่�ยงต้่อการดำำาเนินธุุรกิจ

ความเส่�ยงจากการพ่�งพิงลูกค้ารายใหญ ่
และงานโครงการภาครัฐ

ช่วงปีี 2562 , 2563 และ ปีี 2564 บริัษัทัี่ฯ มร่ัายได้
จากัลกูัค้ารัายใหญ่ 2 รัาย คดิเป็ีนสดัส่วนรัวมร้ัอยละ 
97.92 ร้ัอยละ 93.16 และร้ัอยละ 82.96 ของรัายได้
รัวมจากักัารัขายและบรักิัารัตามลำดบั โดยรัายหนึ�ง
เปีน็พนัธุมิตรัที่่�เป็ีนผู้่รับัเหมาลำดับแรักั (รัายได้คิด
เป็ีนสัดส่วนร้ัอยละ 58.33 ร้ัอยละ 81.42 และร้ัอยละ 
73.04 ของรัายได้รัวมจากักัารัขายและบรัิกัารัตาม
ลำดับ) ซึึ่�งในอนาคตหากับริัษััที่ฯ ไม่สามารัถึรัับ
งานจากัลกูัคา้รัายใหญท่ี่ั�งสองรัายน่� โดยลกูัคา้ท่ี่�เปีน็
เจ้าของโครังกัารัโดยตรังมก่ัารัชะลอหรัอ้ปีรับัลดกัารั
ใช้จ่ายงบปีรัะมาณ์  หรั้อลูกัค้าที่่�เปี็นพันธุมิตรัไม่
ได้รัับงานเพิ�มเติมหรั้อไม่ว่าจ้างบรัิษััที่ฯ จะส่ง
ผ่ลกัรัะที่บโดยตรังต่อรัายได้และกัำไรัของบริัษััที่ฯ 
อย่างม่นัยสำคัญ นอกัจากัน่� เน้�องจากัธุุรักัิจ
ส่วนใหญ่ของบรัิษััที่ฯ เจ้าของโครังกัารั หรั้อผู่้ใช้
ปีรัะโยชน์ลำดับสุดที่้าย เป็ีนหน่วยงานภาครััฐ 
ที่ั�งในธุุรักัิจรัะบบไฟฟ้าและธุุรักัิจรัะบบส้�อสารั
โที่รัคมนาคมและเที่คโนโลย่สารัสนเที่ศ โดยในปีี 
2562, 2563 และ ปีี 2564 บรัิษััที่ฯ ม่รัายได้จากั
โครังกัารัท่ี่�เจ้าของงานโครังกัารัค้อภาครััฐคิดเปี็น
สัดส่วนรั้อยละ 83.12 รั้อยละ 91.05 และรั้อยละ 
90.20 ของรัายได้จากักัารัขายและกัารับริักัารัรัวม
ของบรัิษััที่ฯ ดังนั�นถึ้าหากัภาครััฐม่กัารัปีรัับลด
นโยบายกัารัลงที่นุ หรัอ้ชะลอกัารัลงที่นุออกัไปี จะ
สง่ผ่ลโดยตรังกับัรัายได้ของบรัษิัทัี่ฯ อย่างมน่ยัสำคญั

ถึงึแม้วา่บริัษัทัี่ฯ มร่ัายได้สว่นใหญ่มาจากัลูกัค้าหลักั
ที่ั�ง 2 รัาย รัวมที่ั�งงานส่วนใหญ่ของบริัษัทัี่ฯ เป็ีนงาน
โครังกัารัของภาครััฐ แต่หากัอ้างอิงจากัข้อมูลภาวะ
อุตสาหกัรัรัมในหัวข้อ 2.3.4 จะเห็นได้ว่า ปีัจจุบัน
ภาครัฐัให้ความสำคญักับักัารัพฒันาโครังสร้ัางพ้�นฐาน
ที่ั�งรัะบบไฟฟ้า และรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคมและ
เที่คโนโลย่สารัสนเที่ศ โดยม่กัารัจัดที่ำแผ่นงาน
และนโยบายต่างๆ เช่น แผ่นงานเปีล่�ยนรัะบบสาย
อากัาศเปี็นสายใต้ดินเพ้�อรัองรัับกัารัเปี็นมหานครั

แห่งอาเซึ่่ยน แผ่นพัฒนาดิจิที่ัลเพ้�อเศรัษัฐกัิจและ
สังคม เปี็นต้น ที่ำให้บรัิษััที่ฯ มั�นใจว่าบรัิษััที่ฯ ยัง
ได้รัับปีรัะโยชน์จากักัารัให้บริักัารัท่ี่�เกั่�ยวเน้�องกัับ
โครังกัารัภาครััฐ ในขณ์ะเด่ยวกัันลูกัค้ารัายใหญ่
ที่ั�ง 2 รัาย ถึ้อเปี็นองค์กัรัที่่�ม่บที่บาที่สำคัญในกัารั
ขบัเคล้�อนโครังกัารัต่างๆ ดงันั�นด้วยความสมัพนัธ์ุที่่�ด่ 
และความไว้วางใจที่่�ได้รัับจากัลูกัค้าที่ั�ง 2 รัายน่�
อย่างสม�ำเสมอ ด้วยปีรัะสบกัารัณ์์ ความเช่�ยวชาญ
ในกัารับริัหารังานอย่างม่ปีรัะสิที่ธุิภาพ กัารัเล้อกั
ใช้วัสดุอุปีกัรัณ์์ที่่�เหมาะสมด้วยต้นทุี่นที่่�แข่งขันได้ 
ความสามารัถึในกัารัส่งมอบงานได้ทัี่นตามกัำหนด 
ตลอดจนบรัิกัารัหลังกัารัขาย ที่ำให้บรัิษััที่ฯ มั�นใจ
วา่จะยังคงได้รับังานอย่างต่อเน้�องจากัลูกัค้ารัายใหญ่
ที่ั�ง 2 รัายน่� อยา่งไรักัต็ามบรัษิัทัี่ฯ มน่โยบายในกัารั
ขยายฐานลูกัค้าเพิ�มมากัขึ�น ที่ั�งภาครััฐ และเอกัชน 
รัวมถึงึกัารัขยายขอบเขตงานให้หลากัหลายมากัขึ�น 
นอกัจากัน่� บรัิษััที่ฯ ยังที่ำกัารัติดตามนโยบายและ
แผ่นกัารัลงทีุ่นของภาครััฐ จากัข่าวสารัที่่�เผ่ยแพรั่
และข้อมูลจากัพันธุมิตรัที่างธุุรักัิจอย่างสม�ำเสมอ 
เพ้�อปีรัะเมินที่ิศที่างและแนวโน้มของกัารัลงทีุ่นจากั
ภาครััฐ ที่ำให้บริัษััที่ฯ สามารัถึวางแผ่นที่างธุุรักัิจ
ได้ม่ปีรัะสิที่ธุิภาพมากัยิ�งขึ�น

ความเส่�ยงจากการพ่�งพิงผู้บัริหาร

บรัิษััที่ เจ. อารั์. ดับเบิ�ลยู. ยูที่ิลิต่� จำกััด (มหาชน) 
กัอ่ตั�งขึ�นโดย นายจรัญั ววิฒัน์เจษัฎาวุฒ ิซึึ่�งปัีจจุบนั
ดำรังตำแหนง่เปีน็ปีรัะธุานเจา้หนา้ที่่�บรัหิารั ซึ่ึ�งเปีน็ผู่้
ท่ี่�ม่ปีรัะสบกัารัณ์แ์ละความชำนาญในอตุสาหกัรัรัมที่่�
เกั่�ยวขอ้งกับัรัะบบไฟฟา้ รัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคม 
และเที่คโนโลย่สารัสนเที่ศ มากัว่า 27 ปีี อ่กัที่ั�งยัง
ม่ความสัมพันธุ์อันด่กัับทัี่�งลูกัค้าภาครััฐและลูกัค้า
เอกัชน รัวมถึึงผู่จั้ดจำหน่ายสินคา้ทัี่�งภายในและต่าง
ปีรัะเที่ศมาอยา่งยาวนาน บริัษัทัี่ฯ จงึมค่วามเส่�ยงใน
กัารัพึ�งพิงผู่้บรัิหารัหลักัในกัารับรัิหารังาน ซึ่ึ�งหากัม่
กัารัเปีล่�ยนแปีลงผู่บ้รัหิารัดงักัลา่ว อาจสง่ผ่ลตอ่กัารั
บรัิหารังานของบรัิษััที่ฯ ได้

2.2.1 ความเส่�ยงต้่อการดำำาเนินธุุรกิจของบัริษัที่
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อยา่งไรักัต็าม จากักัารัที่่� นายจรัญั ววิฒันเ์จษัฎาวฒุิ 
ยงัคงเปีน็ผู่ถ้ึอ้หุน้ใหญ่ของบริัษัทัี่ฯ ในสัดส่วนร้ัอยละ 
33.48 ของทุี่นจดที่ะเบ่ยนและชำรัะแล้วของบริัษัทัี่ฯ 
หลังกัารัเสนอขายหุ้นครัั�งน่� (รัวมกัารัถึ้อหุ้นของ
บุคคลที่่�เกั่�ยวข้อง) ซึ่ึ�งเปี็นแรังจูงใจที่่�จะช่วยให้
ผู่้บริัหารัดำเนินกัารับรัิหารังานบรัิษััที่ฯ ต่อไปี 
อย่างไรัก็ัตาม บริัษััที่ฯ ม่นโยบายกัารัฝึ่กัอบรัม
พนักังาน และผู่้บรัิหารัในส่วนงานต่างๆ ให้ม่
ความรัู้ความสามารัถึ เพ้�อที่่�จะสามารัถึช่วย
ผู่้บริัหารัหลักัในกัารับริัหารังานด้านต่างๆ รัวมที่ั�ง
ม่แผ่นส้บที่อดตำแหน่งผู่้บรัิหารัรัะดับสูง เพ้�อให้
บรัิษััที่ฯ สามารัถึดำเนินงานได้อย่างต่อเน้�องและม่
ปีรัะสิที่ธุิภาพ

ความเส่�ยงจากการพ่�งพิงบัุคลากร 

ธุุรักิัจของบริัษััที่ฯ เป็ีนธุุรักิัจที่่�เก่ั�ยวข้องกัับรัะบบ
ไฟฟ้า และรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคมและเที่คโนโลย่
สารัสนเที่ศ ซึึ่�งม่ความซัึ่บซึ่้อนและอันตรัายในกัารั
ปีฏิิบัติงาน บรัิษััที่ฯ จึงต้องกัารัวิศวกัรัผู่้เช่�ยวชาญ
ที่่�ม่ปีรัะสบกัารัณ์์ ม่ความรัู้และความสามารัถึที่ั�งใน
ดา้นกัารัปีฏิบิตังิานรัวมถึงึดา้นกัารัตลาด  เน้�องจากั
จะต้องเป็ีนผู่้รัับความต้องกัารัของลูกัค้า กัำหนด
จำนวนและชนิดของวัสดุอปุีกัรัณ์์ที่่�ใช้ในกัารัปีฏิบัิตงิาน 
รัวมถึึงออกัแบบรัะบบ ควบคุมงาน และที่ดสอบ
กัารัใช้งานกั่อนส่งมอบให้ตรังตามความต้องกัารั
ของลูกัค้า ปีัจจุบันบรัิษััที่ฯ ม่พนักังานที่่�เปี็นวิศวกัรั
จำนวน 57 คน คิดเป็ีนสัดส่วนปีรัะมาณ์ร้ัอยละ 
47.10 ของจำนวนพนักังานที่ั�งหมดของบริัษััที่ฯ 
ณ์ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564 หากับรัิษััที่ฯ ไม่
สามารัถึจดัหาและรัักัษัากัลุ่มวศิวกัรัที่่�ม่ความรู้ัความ
สามารัถึและม่ปีรัะสบกัารัณ์์เกั่�ยวข้องกัับ ธุุรักิัจ
ของบรัษิัทัี่ฯ อาจสง่ผ่ลใหบ้รัษิัทัี่ฯ ไมส่ามารัถึแขง่ขนั
ได้ในตลาดได้
  บริัษััที่ฯ ตรัะหนักัถึึงความสำคัญของ
บุคลากัรัของบริัษััที่ฯ และม่กัารัป้ีองกัันความ
เส่�ยง ดังกัล่าวที่ั� ง ในเ ชิงปีริัมาณ์และคุณ์ภาพ 
โดยแบ่งกัารับริัหารังานเป็ีนที่ม่ และมก่ัารัหมุนเวย่นงาน 
(Job Rotation) รัะหว่างที่่มงานต่างๆ อย่าง

สม�ำเสมอ โดยให้ผู่้บรัิหารัที่ำหน้าที่่�ดูแลบรัิหารังาน
ภาพรัวมให้เปี็นไปีอย่างม่ปีรัะสิที่ธุิภาพ บรัิษััที่ฯ จึง
สามารัถึดำเนนิกัารัให้บรักิัารัแก่ัลกูัค้าได้อย่างต่อเน้�อง
ในกัรัณ์่ท่ี่�ม่วิศวกัรัลาออกั นอกัจากัน่�บรัิษััที่ฯ 
ม่กัรัะบวนกัารัสรัรัหาบุคลากัรัที่่�ม่คุณ์สมบัติ
เ หมาะสม เข้ าม าปี ฏิิบั ติ ง านอย่ า งต่ อ เน้� อ ง 
เพ้�อรัองรับักัารัเตบิโตจากัโอกัาศที่างธุรุักัจิ ปีรัะกัอบ
กัับแนวที่างกัารับริัหารับุคลากัรั โดยบริัษััที่ฯ 
ม่นโยบายเสรัิมสรั้างความสัมพันธุ์ที่่�ด่รัะหว่าง
บคุลากัรัภายในองคก์ัรั มก่ัารักัำหนดนโยบายกัารัให้
คา่ตอบแที่นและสวสัดกิัารัท่ี่�เหมาะสมรัวมถึึงจดัใหม้่
กัารัอบรัมพัฒนาความรัู้ของพนักังานอย่างต่อเน้�อง 

ความเส่�ยงจากการพ่�งพิงผู้รับัเหมา 

จากักัารัท่ี่�บริัษัทัี่ฯ ให้บริักัารัรับัเหมาวางรัะบบอย่าง
ครับวงจรั ติดตั�งอุปีกัรัณ์์ และให้บรัิกัารับำรัุงรัักัษัา 
ทัี่�งรัะบบไฟฟ้าและรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคมและ
เที่คโนโลยส่ารัสนเที่ศใหแ้กัล่กูัค้า บรัษิัทัี่ฯ จงึมก่ัารั
ว่าจ้างผู่้รัับเหมาในกัารัดำเนินงานในโครังกัารัต่างๆ 
โดยในปีี 2562 , 2563 และปีี 2564 บริัษััที่ฯ 
ม่ ต้ น ทีุ่ น ค่ า จ้ า ง ผู่้ รัั บ เ หม า คิ ด เ ปี็ น สั ด ส่ ว น
รั้อยละ 42.99 รั้อยละ 74.86 และรั้อยละ 55.27 
ต่อต้นที่นุขายและบริักัารัรัวมตามลำดับ หากับริัษัทัี่ฯ 
ไม่สามารัถึหาผู่้รัับเหมาได้ หรั้อผู่้รัับเหมาดังกัล่าว
ไม่สามารัถึปีฏิิบัติงานได้ตามมาตรัฐานที่่�กัำหนด
หร้ัอปีฏิิบัติงานล่าช้า หรั้อไม่สามารัถึปีฏิิบัติตาม
ข้อกัำหนดที่่�ตกัลงไว้ในสัญญา จะกัรัะที่บต่อ 
ช้�อเส่ยงและผ่ลกัารัดำเนินงานของบรัิษััที่ฯ

อย่างไรักั็ตาม บรัิษััที่ฯ ม่ที่ะเบ่ยนรัายช้�อผู่้รัับเหมา 
ซึ่ึ�งเปี็นผู่้รัับเหมางานวางรัะบบไฟฟ้า และรัะบบ
ส้�อสารัโที่รัคมนาคมและเที่คโนโลย่สารัสนเที่ศ 
ที่่�ได้รัับกัารัอนุมัติในกัารัรัับงานถึึง 94 รัาย จากั
ที่ะเบ่ยนรัายช้�อผู่้ค้าที่่�ได้รัับกัารัอนุมัติ (Approved 
Vendor List) ทัี่�งหมด 233 รัาย (ณ์ วันท่ี่� 31 
ธุันวาคม 2564) โดยบริัษััที่ฯ จะพิจารัณ์าคัด
เล้อกัผู่้รัับเหมาจากัคุณ์สมบัติหลายด้าน เช่น 
คณุ์ภาพของผ่ลงาน ปีรัะสบกัารัณ์ใ์นงานที่่�เก่ั�ยวขอ้ง 
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ที่ม่งานและบคุลากัรัที่่�มค่วามสามารัถึ ฐานะที่างกัารัเงนิ 
รัวมถึึงความคุ้นเคยกัับ ลูกัค้าและลักัษัณ์ะงาน 
โดยกัารัคัดเล้อกัผู่้รัับเหมาในแต่ละงาน บรัิษััที่ฯ 
จะพิจารัณ์าเล้อกัผู่้รัับเหมาจากัผู่้รัับเหมาปีรัะมาณ์ 
3 รัายที่่�เสนอรัาคาแกั่บริัษััที่ฯ และด้วยความ
แข็งแกัร่ังที่างกัารัเงินของบริัษััที่ฯ ที่ำให้ผู้่รัับเหมา
ส่วนใหญ่ให้ความสนใจในกัารัรัับงานจากับรัิษััที่ฯ 
จงึที่ำให้บรัษิัทัี่ฯ สามารัถึเลอ้กัผู่ร้ับัเหมาท่ี่�เหมาะสม
และม่ศักัยภาพที่่�สุดได้ ซึึ่�งถึ้อเป็ีนจุดแข็งอ่กัจุด
หนึ�งของบรัิษััที่ฯ และรัะหว่างกัารัดำเนินงานแต่ละ
โครังกัารั บรัิษััที่ฯ จะจัดให้ม่ผู่้จัดกัารัโครังกัารั 
(Project Manager) ซึ่ึ�งเปี็นวิศวกัรัของบรัิษััที่ฯ  
ที่่�ม่ความสามารัถึและปีรัะสบกัารัณ์์เข้าไปีตรัวจ
กัารัปีฏิิบัติงานของผู่้รัับเหมาอย่างสม�ำเสมอ 
เพ้�อควบคุมคณุ์ภาพของผู่ร้ับัเหมาอย่างใกัล้ชดิ และ
รัับที่รัาบสถึานกัารัณ์์พรั้อมที่ั�งวางแนวที่างปี้องกััน
และแกั้ไขปีัญหาไว้อย่างเหมาะสม นอกัจากัน่� เพ้�อ
เปี็นแนวที่างป้ีองกัันและแก้ัไขในกัรัณ์่ที่่�เกิัดปีัญหา
จากัผู้่รัับเหมาช่วง บรัิษััที่ฯ ม่กัารัขอหลักัปีรัะกััน 
จากัผู่ร้ับัเหมาช่วงเช่นเดย่วกับัที่่�ผู้่รับัเหมาหลักัหรัอ้
ลูกัค้าเรั่ยกัหลักัปีรัะกัันจากับรัิษััที่ฯ

ความเส่�ยงจากการพ่�งพงิผูจ้ำาหนา่ยสนิคา้
รายใหญ่  

ธุุรักิัจรัับเหมาวางรัะบบของบริัษััที่ฯ ม่ความจำเป็ีน
ที่่�จะต้องซึ่้�ออุปีกัรัณ์์ชั�นนำจากัต่างปีรัะเที่ศจากั
ผู้่ผ่ลิตหรั้อตัวแที่นจำหน่ายที่่�ได้รัับกัารัแต่งตั�ง
ในปีรัะเที่ศไที่ย โดยในปีี 2562 , 2563 และ 
ปีี 2564 บรัิษััที่ฯ สั�งซึ่้�อผ่ลิตภัณ์ฑ์์และบรัิกัารั จากั
ตวัแที่นจำหนา่ยรัายหนึ�ง  จำนวน 274.92 ลา้นบาที่ 
จำนวน 129.02 ลา้นบาที่ และจำนวน 71.76 ลา้นบาที่ 
ตามลำดับ คิดเปี็นสัดส่วนรั้อยละ 41.89 รั้อยละ 
12.70 และร้ัอยละ 4.26 ของมูลค่ากัารัจัดซึ่้�อ
ผ่ลิตภัณ์ฑ์์และบริักัารัรัวมของบริัษััที่ฯ ตามลำดับ 
ดังนั�นบรัิษััที่ฯ อาจได้รัับผ่ลกัรัะที่บต่อผ่ลกัารั
ดำเนินกัารั หากัตัวแที่นจำหน่ายดังกัล่าวไม่สามารัถึ
จำหน่ายอุปีกัรัณ์์ที่่�จำเป็ีนในกัารัให้บริักัารัให้แก่ั
บรัิษััที่ฯ หรั้อไม่สามารัถึจัดส่งอุปีกัรัณ์์ที่่�บริัษััที่ฯ 

สั�งซ้ึ่�อตามกัำหนดเวลา และในปีัจจุบัน บรัิษััที่ได้
ม่กัารัจัดซึ่้�อวัสดุอุปีกัรัณ์์จากัหลายบรัิษััที่ชั�นนำ
เพิ�มมากัขึ�น เพ้�อลดผ่ลกัรัะที่บจากัความเส่�ยงดงักัล่าว

บรัิษััที่ฯ ตรัะหนักัถึึงความเส่�ยงดังกัล่าว บริัษััที่ฯ 
จึงยังคงรัักัษัาความสัมพันธุ์กัับตัวแที่นจำหน่าย
ผ่ลิตภัณ์ฑ์์รัายอ้�นๆ มาโดยตลอด ซึ่ึ�งตัวแที่น
จำหน่ายรัายอ้�น สามารัถึเสนออุปีกัรัณ์์ ท่ี่�ม่
คณุ์สมบัตคิลา้ยคลงึหรัอ้เท่ี่าเท่ี่ยมกันัได้ นอกัจากัน่� 
บรัิษััที่ฯ ยังม่นโยบายในกัารัรัักัษัาความสัมพันธุ์
อันด่กัับพันธุมิตรัที่่�เปี็นบรัิษััที่ผู่้ผ่ลิตชั�นนำของโลกั
หลายๆ รัาย เพ้�อลดความเส่�ยงในกัารัพึ�งพา
ผ่ลิตภัณ์ฑ์์และเที่คโนโลยข่องผู่้ผ่ลิตรัายหนึ�งรัายใด
มากัจนเกัินไปี นอกัจากัน่� บรัิษััที่ฯ จะม่กัารัปีรัึกัษัา 
พูดคุย กัับตัวแที่นจำหน่ายถึึงความพรั้อมในกัารั
จัดหา และส่งมอบอุปีกัรัณ์์ของตัวแที่นจำหน่าย
กั่อนที่่�บรัิษััที่ฯ จะลงนามที่ำสัญญากัับลูกัค้า ที่ำให้
บรัิษััที่ฯ สามารัถึบริัหารัจัดกัารัซ้ึ่�ออุปีกัรัณ์์ได้อย่าง
ม่ปีรัะสิที่ธุิภาพ

ความเส่�ยงจากความไม่สมำ�าเสมอของรายได้ำ

บรัษิัทัี่ฯ ใหบ้รักิัารัรับัเหมาวางรัะบบไฟฟา้ และรัะบบ
ส้�อสารัโที่รัคมนาคมและเที่คโนโลย่สารัสนเที่ศแบบ
เบ็ดเสรั็จ (Turnkey) ตั�งแต่กัารัให้คำปีรัึกัษัา 
กัารัออกัแบบ จัดหา ติดตั�ง ที่ดสอบ รัวมถึึงซึ่่อม
บำรัุง ให้แกั่ลูกัค้าที่่�ต้องกัารัสรั้าง ขยาย ปีรัับปีรัุง 
หรั้อ ซ่ึ่อมแซึ่มรัะบบไฟฟ้าหรั้อรัะบบส้� อสารั
โที่รัคมนาคมและเที่คโนโลย่สารัสนเที่ศ โดยในปีี 
2562, 2563 และปีี 2564 บรัิษััที่ฯ ม่รัายได้
จากัธุุรักัิจรัับเหมาวางรัะบบ คิดเปี็นสัดส่วนรั้อยละ 
62.86 ร้ัอยละ 84.56 และร้ัอยละ 95.08 ต่อรัายได้
จากักัารัขายและบรัิกัารัของบรัิษััที่ฯ ตามลำดับ 
อย่างไรัก็ัตาม รัายได้ดังกัล่าวของบริัษััที่ฯ ม่ความ
ไม่แน่นอน ขึ�นอยู่กัับแผ่นกัารัลงทุี่นของภาครััฐ
และภาคเอกัชนท่ี่� เปี็นกัลุ่มลูกัค้าของบรัิษััที่ฯ 
หากักัลุม่ลกูัค้าของบริัษัทัี่ฯ ชะลอกัารัลงทุี่น รัวมที่ั�ง
ยังขึ�นอยู่กัับโอกัาส และความสามารัถึของบรัิษััที่ฯ 
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ในกัารัได้งานอย่างต่อเน้�อง ซึึ่�งอาจส่งผ่ลกัรัะที่บ
ต่อผ่ลปีรัะกัอบกัารัของบรัิษััที่ฯ 

อยา่งไรักัต็าม จากัขอ้มลูภาวะอตุสาหกัรัรัมในหวัขอ้ 
2.3.4 จะเห็นได้ว่านโยบายภาครััฐได้เล็งเห็นถึึง
ความจำเปี็นในกัารัพัฒนารัะบบไฟฟ้า และรัะบบ
ส้�อสารัโที่รัคมนาคมและเที่คโนโลย่สารัสนเที่ศ 
ซึ่ึ�งเปี็นโครังสรั้างขั�นพ้�นฐานของปีรัะเที่ศ ที่ำให้เกัิด
งานโครังกัารัจำนวนมากัที่่�เกั่�ยวข้องกัับธุุรักัิจหลักั
ของบริัษััที่ฯ ในช่วง 2 - 3 ปีีข้างหน้า ปีรัะกัอบ
กัับกัารัที่่�บรัิษััที่ฯ ม่ปีรัะสบกัารัณ์์และความชำนาญ
ในกัารัรัับเหมาวางรัะบบไฟฟ้า และรัะบบส้�อสารั
โที่รัคมนาคมและเที่คโนโลย่สารัสนเที่ศ อย่าง
ม่ปีรัะสิที่ธิุภาพและสามารัถึส่งมอบงานได้ตาม
กัำหนดเวลา ที่ำให้ม่ความสัมพันธุ์ที่่�ด่และเข้าใจ
ความต้องกัารัของลูกัค้าอย่างด่มาโดยตลอด  
บริัษััที่ฯ จึงมั�นใจว่าจะได้รัับความไว้วางใจจากั
ลูกัค้าอย่างต่อเน้�อง โดย ณ์ วันที่่� 31 กัันยายน
ธุันวาคม 2564 บรัิษััที่ฯ ม่งานที่่�ยังไม่ได้ส่งมอบ 
จำนวน 6,169,534,656.57 ล้านบาที่ พรั้อมที่ั�งม่
กัารัขยายขอบเขตงานโดยกัารันำเสนอบรัิกัารัและ
ผ่ลติภณั์ฑ์ใ์หม่ๆ  ใหแ้กัล่กูัคา้เดมิและลกูัคา้รัายใหม่
อย่างสม�ำเสมอ 

ความเส่�ยงจากการชำาระค่าจ้างผู้รับัเหมา
ก่อนไดำ้รับัเงินจากผู้ว่าจ้าง

ที่่�เน้�องจากักัารัให้บรัิกัารัรัับเหมาวางรัะบบของ
บริัษัทัี่ฯ มก่ัารัวา่จา้งผู่ร้ับัเหมาชว่งในกัารัดำเนนิงาน
ต่างๆ ดังนั�น ในบางโครังกัารั หร้ัอ บางช่วงเวลา 
บรัิษััที่ฯ อาจม่ความจำเปี็นต้องจ่ายชำรัะเงินให้กัับ
ผู้่รัับเหมาช่วงกั่อนที่่�จะสามารัถึเรั่ยกัเกั็บเงินจากั
ลูกัค้าได้ ซึึ่�งอาจส่งผ่ลกัรัะที่บต่อสภาพคล่อง และ
เงินทีุ่นหมุนเว่ยนของบรัิษััที่ฯ 

อย่างไรัก็ัตาม โดยปีกัติในขั�นตอนกัารัดำเนินกัารั
ทีุ่กัโครังกัารั บรัิษััที่ฯ จะให้ผู่้ว่าจ้างรัับมอบงาน
ของบริัษััที่ฯ ซึึ่�งจะรัวมงานของผู่้รัับเหมาช่วง กั่อน
ที่่�บรัิษััที่ฯ จะรัับมอบงานจากัผู่้รัับเหมาช่วงและ
ชำรัะเงินให้ผู่้รัับเหมาช่วงตามสัญญา ยกัเว้นงาน

เปีล่�ยนรัะบบสายไฟฟ้าอากัาศเป็ีนสายไฟฟ้าใต้ดิน
ของโครังกัารัรัถึไฟฟ้าส่เหล้องและส่ชมพู เน้�องจากั
บรัิษััที่ฯ ส่งมอบงานตาม Milestones และในหนึ�ง
งานหลักัตาม Milestones ของโครังกัารันั�นอาจ
ม่งานย่อยซึึ่�งม่ผู่้รัับเหมาช่วงหลายรัายดำเนินงาน 
และกัารัรัับมอบงานของแต่ละผู่้รัับเหมาช่วงแต่ละ
รัายจะตัดผ่ลงานทีุ่กัสิ�นเด้อน บรัิษััที่ฯ จะให้ผู่้ว่า
จ้างเข้ามาเป็ีนพยานในกัารัส่งมอบงานของผู่้รัับ
เหมาช่วงดังกัล่าวก่ัอน บริัษััที่ฯ ถึึงจะชำรัะเงิน
ให้ผู่้รัับเหมาช่วงตามสัญญา จากักัารัดำเนินงาน
เช่นน่� ที่ำให้บรัิษััที่ฯ มั�นใจว่าจะสามารัถึเรั่ยกัชำรัะ
เงนิจากัลกูัค้าไดใ้นทุี่กัโครังกัารั นอกัจากัน่� บริัษัทัี่ฯ 
ยังม่กัารัจัดที่ำงบกัรัะแสเงินสด (Cash Flow) 
สำหรัับกัารัปีฏิิบัติงานในทุี่กัโครังกัารั เพ้�อบริัหารั
จัดกัารัให้แต่ละโครังกัารัม่ปีรัะสิที่ธุิภาพสุงสุด
โดยฝ่่ายพาณิ์ชย์จะปีรัะสานงานกัับฝ่่ายบัญช่และ
กัารัเงิน เพ้�อปีรัะเมินสถึานะที่างกัารัเงินและสภาพ
คลอ่งตลอดเวลา นอกัจากัน่� บรัษิัทัี่ฯ ยงัม่สญัญาเงนิ
กัูก้ับัธุนาคารัท่ี่�สามารัถึเบกิัใชไ้ด ้บรัษิัทัี่ฯ จงึมส่ภาพ
คล่องในรัะดับที่่�เพ่ยงพอสำหรัับกัารัดำเนินธุุรักัิจ 
ปีรัะกัอบกัับลูกัค้าส่วนใหญ่ของบรัิษััที่ฯ เปี็นหน่วย
งานจากัภาครััฐและบรัิษััที่เอกัชนขนาดใหญ่ จึงม่
สถึานะที่างกัารัเงินที่่�แข็งแกัร่ัง หรั้อม่งบปีรัะมาณ์
ในกัารัจัดจ้างที่่�แน่นอน

ความเส่�ยงจากการส่งมอบังาน
ล่าช้า/ค่าปรับั

จากักัารัที่่�งานส่วนใหญ่ของบริัษัทัี่ฯ เป็ีนกัารัรับัเหมา
วางรัะบบท่ี่�มก่ัารัว่าจ้างผู่ร้ับัเหมาช่วง (Subcontractor) 
ต่ออก่ัที่อดหนึ�งในกัารัให้บรักิัารัแก่ัลูกัค้า หากับรัษิัทัี่ฯ 
ไม่สามารัถึควบคุมกัารัที่ำงานของผู่้รัับเหมาให้
ดำเนินกัารัตามมาตรัฐาน และส่งมอบงานตาม
รัะยะเวลาท่ี่�กัำหนด หรั้อไม่สามารัถึปีฏิิบัติตาม
ข้อกัำหนดท่ี่�ตกัลงไว้ในสัญญา อาจที่ำให้บรัิษััที่ฯ 
เส่ยค่าปีรัับ และกัรัะที่บต่อช้�อเส่ยงและผ่ลกัารั
ดำเนินงานของบรัิษััที่ฯ 

ที่่�ผ่่านมา บริัษััที่ฯ สามารัถึส่งมอบงานได้ตาม
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มาตรัฐานและตรังตามกัำหนดของลกูัคา้ โดยตั�งแต่
ปีี 2561 - 2562 บริัษััที่ฯ ม่ค่าปีรัับจากักัารั
ที่ำงานที่ั� งสิ� น เพ่ ยงจำนวน 3 . 1 1  ล้ านบาที่ 
แบ่งออกัเปี็น จำนวน 0.08 ล้านบาที่ จำนวน 3.03 
ล้านบาที่ ตามลำดับ หรั้อคิดเปี็นสัดส่วนรั้อยละ 
0.008 และรั้อยละ 0.35 ของรัายได้จากักัารัขาย
และบรัิกัารัในปีี 2561 - 2562 ตามลำดับ โดย
ค่าปีรัับดังกัล่าวยังสามารัถึเรั่ยกัค้นจากัเจ้าของงาน
หรั้อเรั่ยกัเกั็บจากัผู่้รัับจ้างช่วงได้ รัวมเปี็นจำนวน 
3.03 ลา้นบาที่โดยในปี ี2563 - 2564 ไมม่ค่า่ปีรับั 
เน้�องจากัความล่าช้าส่วนใหญ่เกัิดจากัเหตุสุดวิสัย 
ซึ่ึ�งเปี็นปีัจจัยภายนอกัที่่�เหน้อกัารัควบคุม อาที่ิเช่น 
ความล่าช้าจากัลูกัค้ารััฐวิสาหกิัจในกัารัที่ำเรั้�องขอ
อนุญาตเข้าพ้�นที่่�เพ้�อปีฏิิบัติงาน หรั้อความล่าช้า
จากัลูกัค้าในกัารัขออนุญาตจากัหน่วยงานจำนวน
มากัที่่�เก่ั�ยวข้องกัับกัารัดำเนินงาน ซึึ่�งเหตุเหล่าน่�
บรัิษััที่ฯ สามารัถึต่อรัองในกัารัยกัเลิกัหรั้อลดที่อน
ค่าปีรัับกัับลูกัค้าได้ หรั้อเรั่ยกัเก็ับจากัผู่้รัับจ้างช่วง
แที่นได ้เน้�องจากัไมใ่ชเ่หตทุี่่�เกัดิจากัความผ่ดิพลาด
ของบรัิษััที่ฯ อย่างไรักั็ตาม เพ้�อปี้องกัันความเส่�ยง
ในกัารัส่งมอบงานล่าช้า บรัิษััที่ฯ จะดำเนินกัารั
ปีรัะสานงานรัะหว่างลูกัค้า ผู่้รัับเหมา และผู่้ผ่ลิต
หรั้อผู่้จัดจำหน่ายวัสดุอุปีกัรัณ์์ เพ้�อวางแผ่นดำเนิน
โครังกัารัล่วงหน้า

ความเส่�ยงจากภาวะการแข่งขัน

ปีัจจุบันธุุรักัิจที่างด้านรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคม 
เที่คโนโลย่สารัสนเที่ศและธุุรักิัจที่างด้านรัะบบ
ไฟฟ้า ม่กัารัแข่งขันที่่�สูงขึ�น เน้�องจากัเปี็นตลาดที่่�
กัารัเติบโตยังต้องม่กัารัพัฒนาอย่างต่อเน้�อง ที่ำให้
ม่ผู่้ให้บรัิกัารัในอุตสาหกัรัรัมน่�ม่มากั ม่กัารัต่อสู้
เรั้�องรัาคา และกัารัให้บรัิกัารั

บริัษััที่ฯ ตรัะหนักัถึึงความเส่�ยงดังกัล่าว บริัษััที่ฯ 
ม่เปี้าหมายในกัารัดำเนินธุุรักัิจ และบอกักัับ
พนักังานตลอดว่ากัารัรัักัษัาฐานลูกัค้าเปี็นสิ�งสำคัญ 
ให้ม่ความมั�นคง เพ้�อจะใช้บรัิกัารัอย่างต่อเน้�อง 
เน้นกัารัที่ำให้ลูกัค้าได้รัับความพึงพอใจสูงสุดจากั
กัารัใช้บริักัารัหรั้อซึ่้�อสินค้าจากับรัิษััที่ฯ ขณ์ะเด่ยว
กัันบรัิษััที่ฯ ยังได้พยายามเพิ�มช่องที่างในกัารัเข้า

สู่ธุุรักัิจภาคอ้�นๆ อย่างเช่น ธุุรักิัจ OIL&GAS ที่่�
ปีัจจุบันบรัิษััที่ฯ ได้ม่กัารัเข้าไปีให้บรัิกัารัแล้ว

ความเส่�ยงดำ้านสิ�งแวดำล้อม

JR ตรัะหนกััถึึงความเปีล่�ยนแปีลงของสภาพแวดล้อม
ที่ั�งภายในองค์กัรัและภายนอกัองค์กัรั ซึ่ึ�งส่งผ่ลกัรัะที่บ
ต่อความเสย่หายหรัอ้เป็ีนอปุีสรัรัคต่อกัารัดำเนินงาน 
เช่น ภัยธุรัรัมชาติ สภาพเศรัษัฐกัิจ สังคม และ
กัารัเปีล่�ยนแปีลงโครังสรั้างปีรัะชากัรั เปี็นต้น 
บรัิษััที่ฯจึงได้กัำหนดมาตรักัารัควบคุมและลดผ่ล
กัรัะที่บโดยกัารัสร้ัางจิตสำนึกัแก่ับุคลากัรัโดยจัด
ที่ำเป็ีนโครังกัารัปีลูกัปี่าชายเลนภายในปีี 2565 
และดำเนินกัารัดูแลรัักัษัาให้อยู่ในสภาพสมบูรัณ์์
อย่างต่อเน้�องจนถึึงปีี 2570

ความเส่�ยงดำ้านสังคมและการเคารพสิที่ธิุ
มนุษยชน

เน้�องจากัโครังกัารัที่่�บรัษิัทัี่ฯดำเนนิกัารัอยูใ่นปีจัจบุนั 
เปี็นโครังกัารัขนาดใหญ่ซึ่ึ�งม่ผ่ลกัรัะที่บกัับชุมชน
โดยรัอบพ้�นท่ี่�ดำเนินโครังกัารัซึ่ึ�งอาจกั่อให้เกัิด
เปีล่�ยนแปีลงกัารัดำเนินช่วิต เพ้�อให้กัารัดำเนิน
โครังกัารัเป็ีนไปีอย่างรัาบรั้�นและไม่เปี็นกัารัละเมิด
สิที่ธุิมนุษัยชน บรัิษััที่ฯจึงม่กัารัปีรัะชาสัมพันธุ์และ
สรั้างกัารัรัับรัู้ ความเข้าใจ รั่วมกัันกัับชุมชนกั่อนที่่�
จะดำเนินโครังกัารั

ความเส่�ยงดำ้านการกำากับักิจการที่่�ดำ่

เน้�องจากัโครังกัารัที่่�บริัษััที่ฯ ดำเนินกัารัอยู่ใน
ปีัจจุบัน เปี็นโครังกัารัท่ี่�ต้องติดต่อปีรัะสานงานกัับ
หลายฝ่่ายที่ั�งองค์กัรัภาครััฐและเอกัชน ที่ำให้ม่
โอกัาสเกัิดกัารัทีุ่จรัิตคอรั์รััปีชันทัี่�งโดยที่างตรังและ
ที่างอ้อม บรัิษััที่ฯ จึงได้ม่กัารักัำหนดนโยบายต่อ
ต้านกัารัทีุ่จรัิตคอรั์รััปีชัน และปีรัะกัาศเจตนารัมณ์์
เข้าเปี็น แนวรั่วมต่อต้านคอรั์รััปีชันของภาคเอกัชน
ไที่ย (CAC)เขา้เปีน็ แนวรัว่มตอ่ตา้นคอรัร์ัปัีชนัของ
ภาคเอกัชนไที่ย (CAC)
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ความเส่�ยงจากการม่ผู้ถูือหุ้น
รายใหญ่ถูือหุ้นเกินกว่า
หรือเที่่ากับัร้อยละ 25

ภายหลังจากักัารัเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทีุ่นต่อ
ปีรัะชาชนในครัั�งน่� บริัษััที่ฯ จะม่ผู่้ถึ้อหุ้นใหญ่
ค้อ นายจรััญ วิวัฒน์เจษัฎาวุฒิ ซึึ่�งดำรังตำแหน่ง
ปีรัะธุานเจ้าหน้าที่่�บรัิหารั และกัรัรัมกัารั ซึึ่�งหากั
นบัรัวมผู้่ที่่�เก่ั�ยวข้องแล้ว นายจรัญั ววิฒัน์เจษัฎาวุฒิ 
จะม่สัดส่วนกัารัถึ้อหุ้นในบรัิษััที่ฯ คิดเปี็นรั้อยละ 
33.48 ของจำนวนหุ้นที่่�จำหน่ายได้แลว้ที่ั�งหมดหลงั
กัารัเสนอขายหุ้นเพิ�มที่นุ จงึอาจที่ำให้กัลุม่ผู่ถ้ึอ้หุน้ใหญ่
ดังกัล่าวสามารัถึใช้สิที่ธิุคัดค้านในมติที่่�สำคัญใน
กัารัปีรัะชุมผู้่ถ้ึอหุ้นสำหรัับเร้ั�องที่่�กัฎหมายหรั้อ
ข้อบังคับของบรัิษััที่ฯ กัำหนดให้ต้องได้รัับคะแนน
เส่ยงไม่น้อยกัว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเส่ยงที่ั�งหมด
ของผู่้ถึ้อหุ้นที่่�มาปีรัะชุมและม่สิที่ธุิออกัเส่ยง เช่น 

กัารัที่ำรัายกัารัได้มาหรั้อจำหน่ายไปีซึ่ึ�งสินที่รััพย์ 
กัารัที่ำรัายกัารัท่ี่�เก่ั�ยวโยงกััน กัารัลดหรั้อเพิ�มทุี่น 
และกัารัควบรัวมกัิจกัารั เปี็นต้น

อย่างไรักั็ตาม บรัิษััที่ฯ ได้ม่กัารัแต่งตั�งคณ์ะ
กัรัรัมกัารัตรัวจสอบเข้ามาเพ้�อที่ำหน้าที่่�ตรัวจสอบ 
พิจารัณ์า และกัลั�นกัรัองเพ้�อมิให้เกัิดรัายกัารัที่่�อาจ
กั่อให้เกัิดความขัดแย้งที่างผ่ลปีรัะโยชน์ในอนาคต 
และเพ้�อให้เกัิดความโปีรั่งใสในกัารัดำเนินงาน
ของบรัษิัทัี่ฯ ยิ�งไปีกัวา่นั�นแลว้ โครังสรัา้งคณ์ะกัรัรัม
กัารับรัิษััที่ฯ ปีรัะกัอบด้วย กัรัรัมกัารัอิสรัะจำนวน 
4 ที่่าน (ซึ่ึ�งรัวมปีรัะธุานกัรัรัมกัารั) จากัจำนวน
กัรัรัมกัารัทัี่�งหมด 7 ที่่าน โครังสร้ัางกัรัรัมกัารั
ดังกัล่าวจะที่ำให้เกัิดกัารัถึ่วงดุลในกัารัออกัเส่ยง
เพ้�อพิจารัณ์าในเร้ั�องต่างๆ และช่วยให้กัารักัำกัับ
ดูแลกัารับริัหารังานเป็ีนไปีอย่างเหมาะสมและเกิัด
ปีรัะสิที่ธุิภาพสูงสุด

-ไม่ม่-

2.2.2 ความเส่�ยงต้่อการลงทีุ่นของผู้ถูือหลักที่รัพย์

2.2.3 ความเส่�ยงต้่อการลงทีุ่นในหลักที่รัพย์ต้่างประเที่ศ 
(กรณ่ผู้ออกหลักที่รัพย์เป็นบัริษัที่ต้่างประเที่ศ)
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3. การขับัเคลื�อนธุุรกิจเพื�อความยั�งยืน

ผ่ลกัารัดำเนินงานในรัอบปีี 2564 ตั�งแต่วันที่่� 1 มกัรัาคม 
- 31 ธุันวาคม 2564 เกั่�ยวข้องกัับกัารับรัิหารัจัดกัารั
เพ้�อความยั�งย้น อันเกั่�ยวโยงกัับปีรัะเด็นด้านเศรัษัฐกัิจ 
สังคม และสิ�งแวดล้อม ซึ่ึ�งบรัิษััที่ฯ ได้จัดที่ำและเผ่ยแพรั่

ข้อมูล โดยอ้างอิงกัารัจัดที่ำรัายงานให้ม่ความสอดคล้อง
ตามดัชน่ช่�วัดของ Global Reporting Initiative Version 
Standard (GRI Standard 2018) และ UN Sustainability 
Development Goals

โดยเน้�อหาและสารัะสำคัญของกัารัรัายงาน ปีี 2564 น่�   
มุ่งเน้นกัารัดำเนินงานตามที่ิศที่างกัารัดำเนินธุุรักัิจ 
วิสัยที่ัศน์ และกัลยุที่ธุ์องค์กัรั หลักักัารักัำกัับดูแลกัิจกัารั
ที่่�ด่ และแนวปีฏิิบัติที่่�เปี็นรัูปีธุรัรัมของเป้ีาหมายธุุรักิัจ

ขององค์กัรั อ่กัที่ั�งให้ความสำคัญกัับกัารัปีลูกัฝ่ังความรัู้ 
ความเข้าใจ แกั่บุคลากัทีุ่กัรัะดับให้เกัิดกัารัพัฒนาอย่าง
ต่อเน้�อง  อันจะนำไปีสู่ความสำเรั็จขององค์กัรัอย่างยั�งย้น  

SDGs : 17 GOALS เพื�อเปี้าหมายการ้พัฒนาที�ยั�งยืน
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ภายใต้กัารับรัิหารังานของคณ์ะกัรัรัมกัารับริัษััที่ 
ที่่�มุ่งเน้นกัารัพัฒนาที่่�ยั�งย้นแบบบูรัณ์ากัารั จึงได้ม่
กัารัจัดโครังสรั้างองค์กัรัให้ม่คณ์ะกัรัรัมกัารัจำนวน 
4 คณ์ะ ได้แกั ่คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ คณ์ะกัรัรัมกัารั
บรัิหารั  คณ์ะกัรัรัมกัารัสรัรัหาและกัำหนดค่าตอบแที่น 
คณ์ะที่ำงานบรัิหารัความเส่�ยง โดยมอบหมายให้คณ์ะ

ที่ำงานบริัหารัความเส่�ยง ที่ำหน้าที่่�กัำหนดนโยบาย 
หลกััเกัณ์ฑ์ ์และแนวที่างในกัารัปีฏิบิตัใินดา้นตา่งๆ ของ
บรัิษััที่ ให้เปี็นไปีตามหลักักัารักัำกัับดูแลกัิจกัารัที่่�ด่และ
ความรัับผ่ิดชอบต่อสังคม เพ้�อนำพา JR  สู่ความสำเรั็จ
ที่่�ยั�งย้น

โครงสร้างการพัฒนาที่่�ยั�งยืนแบับับัูรณาการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะทำงาน
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหา

และกำหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
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1.1 วิสัยที่ัศน์ พันธุกิจ เป้าหมาย

รักััษัาฐานลูกัคา้สำคัญ ให้มค่วามมั�นคง และให้
บรัิกัารัอย่างต่อเน้�อง โดยเน้นกัารัที่ำให้ลูกัค้า
ได้รัับความพึงพอใจสูงสุดจากักัารัซึ่้�อสินค้า 
หรั้อใช้บรัิกัารัจากับรัิษััที่

ขยายขอบเขตธุุรักัิจให้ม่ความหลากัหลาย
มากัขึ�นตามความเช่�ยวชาญ และปีรัะสบกัารัณ์์
ในงานของบรัษิัทัี่ที่่�เพิ�มขึ�น เพ้�อเปีน็กัารักัรัะจาย
ความเส่�ยงจากักัารัพึ� งพาลูกัค้ารัายใหญ่
เพ่ยงรัายเดย่ว โดยนอกัเหนอ้จากั งานออกัแบบ 
จัดหา และติดตั� งอุปีกัรัณ์์รัะบบส้� อสารั
โที่รัคมนาคม งานโครังกัารัต่าง ๆ  ตามแผ่นกัารั
พัฒนารัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคมของรััฐบาล 
และงานของภาคเอกัชน บรัิษััที่ฯ ยังได้ขยาย
งานไปีสู่งานรัะบบไฟฟ้าและโครังสรั้างอาคารั

เปี็นพันธุมิตรัที่างด้านวิศวกัรัรัมบรัิกัารั (Engineering Service Partner)
วิสัยที่ัศน์  

เป้าหมายธุุรกิจ

ผู่้ให้บรัิกัารัครับวงจรัในธุุรักัิจส้�อสารัโที่รัคมนาคม เที่คโนโลย่สารัสนเที่ศ โครังข่ายข้อมูล และพลังงาน โดยเปี็นผู่้จัดหา 
ออกัแบบ ติดตั�งและบำรัุงรัักัษัา สรั้างสรัรัค์และส่งมอบบรัิกัารัที่่�ม่นวัตกัรัรัมที่างวิศวกัรัรัมที่่�เพ่ยบพรั้อมด้วยคุณ์ภาพให้
กัับลูกัค้า

พัันธกิิจ       

01

02

03

04

เพิ�มพันธุมิตรัใหม่ที่างธุรุักิัจ ซึึ่�งเป็ีนผู่จั้ดจำหน่าย
อุปีกัรัณ์์ต่างๆ เพ้�อเพิ�มศักัยภาพในกัารัแข่งขัน 
และขยายโอกัาสในกัารัรัับงานด้านอ้�นๆ ท่ี่�
เกั่�ยวกัับกัารัส้�อสารัโที่รัคมนาคม เที่คโนโลย่
สารัสนเที่ศ และงานรัะบบไฟฟ้า

เพิ�มปีรัะสิที่ธุิภาพในกัารัปีฏิิบัติงาน โดยม่กัารั
พัฒนาความรัู้ ความสามารัถึของบุคลากัรัของ
บรัษิัทัี่อยา่งตอ่เน้�อง เพ้�อรัองรับักัารัขยายตัวของ
ธุุรักัิจในอนาคต
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กัลยุที่ธุ์หลักัในกัารัดำเนินธุุรักัิจของบรัิษััที่ม่ดังต่อไปีน่�

JR สนับสนุน ส่งเสรัิมให้ชุมชมและสังคม เกัิดความ
เข้มแข็ง ด้วยกัารัยกัรัะดับคุณ์ภาพช่วิต สรั้างกัารั

ม่ส่วนร่ัวม และใส่ใจต่อสิ�งแวดล้อม ให้กัลายเป็ีน
ส่วนหนึ�งของสังคมที่่�ม่ความเข้มแข็งและยั�งย้น        

กลยุที่ธุ์หลัก

กระบัวนการดำำาเนินงานดำ้านการพัฒนาที่่�ยั�งยืนแบับับัูรณาการ

นโยบัายความรับัผิดำชอบัต้่อสังคมสู่การพัฒนาที่่�ยั�งยืน

ผู่้บริัหารัและบุคลากัรัม่ความรัู้ความสามารัถึ 
ปีรัะสบกัารัณ์์และความน่าเช้�อถึ้อ

กัารัให้บรัิกัารัที่่�หลากัหลาย

01

02

กัารัสรั้างความเปี็นพันธุมิตรัที่างธุุรักัิจ
กัับลูกัค้า

กัารัรัักัษัามาตรัฐานคุณ์ภาพของงาน

03

04

วิสัยทัศน์

กระบวนการ
ดำเนินงาน

ด้านการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแบบ
บูรณาการ

พันธกิจ เป้าหมาย
ธุรกิจ

กลยุทธ์
หลัก

แผนงาน
ตัวชี้วัด

กิลยุุทธ์

ชุมชนม่ส่วนรั่วมในกัารัใส่ใจสิ�งแวดล้อม 
เป้้าหมายุ

ส่งเสริัม และให้ความช่วยเหล้อชุมชนและ
สังคม เกั่�ยวกัับปีัจจัยพ้�นฐานอย่างเรั่งด่วน
และต่อเน้�อง

01 สนบัสนนุ และใหค้วามช่วยเหลอ้ชมุชน สงัคม 
เพ้�อต่อยอดองค์ความรัู้ ให้อยู่ได้ด้วยตนเอง
อย่างยั�งย้น

02
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JR คำนึงถึึงปีรัะเด็นที่่�เป็ีนสารัะสำคัญของกัารัดำเนิน
ธุรุักิัจ ซึึ่�งครัอบคลุมด้านเศรัษัฐกิัจ สงัคมและสิ�งแวดล้อม
ที่่�เก่ั�ยวข้องกับัผู่ม้ส่่วนได้เสย่ของ JR ให้ที่รัาบถึงึแนวที่าง
กัารัดำเนินงาน เพ้�อตอบสนองต่อความคาดหวังของ

ผู่้ม่ส่วนได้เส่ย ซึ่ึ�งเปี็นปีัจจัยสำคัญต่อกัารัรัักัษัาความ
สามารัถึในกัารัแข่งขัน และสร้ัางมูลค่าในรัะยะยาว  
เพ้�อสนบัสนนุกัารัดำเนนิธุรุักัจิของ JR  เกัดิความยั�งยน้                

การจัดำการผลกระที่บัต้่อผู้ม่ส่วนไดำ้เส่ยในห่วงโซื้่คุณค่าของธุุรกิจ

คู่่�คู่้า การจััดจัำาหน่�ายและการตลาด การส่�งมอบสิ่น่คู่้า ล่กคู่้า

• จัดหาสินค้าและบรัิกัารัที่่�ม่
คุณ์ภาพ ได้มาตรัฐานและ
เปี็นมิตรั

• กัารักัำหนดรัาคาอย่าง
เหมาะสม

• ส่งมอบสินค้าและบรัิกัารัที่่�
ตรังตามความต้องกัารั และได้
มาตรัฐานไม่ต�ำกัว่าที่่�ลูกัค้า
กัำหนด

• ได้รัับสินค้าและบรัิกัารัที่่�ม่
คุณ์ภาพไม่ต�ำกัว่าตามต้องกัารั

• ได้รัับสินค้าและบรัิกัารั
ตรังตามเวลาที่่�ต้องกัารั

• ม่กัรัะบวนกัารัจัดซึ่้�อจัดจ้างที่่�
โปีรั่งใส เปี็นธุรัรัม

• กัารัให้ข้อมูลเกั่�ยวกัับสินค้า
และบรัิกัารัอย่างถึูกัต้อง
ครับถึ้วน

• ส่งมอบสินค้าได้ตรังตามเวลา
ที่่�ลูกัค้าต้องกัารั

• จัดหาสินค้าและบรัิกัารัที่่�ม่
คุณ์ภาพ ได้มาตรัฐานและ
เปี็นมิตรั

• ม่กัารัที่ำปีรัะชาพิจารัณ์์และ
ปีรัะชาสัมพันธุ์โครังกัารั

• จัดหาสินค้าและบรัิกัารัที่่�ม่
คุณ์ภาพ ได้มาตรัฐานและ
เปี็นมิตรั

• ที่ำกัารัส่งเสรัิมกัารัตลาด

Value Chain ห�วงโซ�ค่ณค�าของธิ่ร้กิจ่ในกิจ่กร้ร้มหลัุ่ก

กล่�มผู้่้มีส่�วน่ได้เสี่ย คู่วามคู่าดหวัง ช่�องทางการส่่�อส่ารและการมีส่�วน่ร�วม

1. คู่ค้าและเจ้าหน่� • ปีฏิิบัติตามเง้�อนไขที่างกัารัค้า ที่่�สุจรัิตและเปี็นธุรัรัม
• แลกัเปีล่�ยนความรัู้ รั่วมกัันพัฒนาและเพิ�มคุณ์ค่า
สินค้า
• ดำเนินธุุรักัิจอย่างเปี็นธุรัรัมภายใต้กัรัอบของ
กัฎหมาย
• ปีฏิิบัติตามสัญญาหรั้อเง้�อนไขต่างๆ ที่่�ตกัลงกััน
• สรั้างสัมพันธุภาพและความเข้าใจที่่�ด่ต่อกััน
• ปีฏิิบัติต่อเจ้าหน่�ทีุ่กักัลุ่มอย่างเสมอภาคและ
เปี็นธุรัรัม
• ปีฏิิบัติตามสัญญาหรั้อเง้�อนไขต่างๆ ที่่�ตกัลงกััน
อย่างเครั่งครััด

• ม่กัรัะบวนกัารัคัดเล้อกั และปีรัะเมินคู่ค้าที่่�โปีรั่งใส
สามารัถึตรัวจสอบได้
• กัารัปีรัะชุมรั่วมกััน
• กัารัรั่วมม้อพัฒนาผ่ลิตภัณ์ฑ์์
• กัารัรัับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
• กัารัม่ช่องที่างกัารัรัับข้อเสนอแนะ หรั้อข้อรั้องเรั่ยน
• รัายงานปีรัะจำปีี
• กัารัรัับฟังข้อเสนอแนะ ข้อรั้องเรั่ยน 
และแจ้งปีัญหาให้ที่รัาบเปี็นกัารัล่วงหน้า

2. ผู่้ถึ้อหุ้น • ปีฏิิบัติต่อผู่้ถึ้อหุ้นอย่างเที่่าเที่่ยมกััน
• ผ่ลกัารัดำเนินงานที่่�ด่ และม่ผ่ลตอบแที่น
อย่างสม�ำเสมอ
• บรัิหารังานด้วยความโปีรั่งใส เปี็นธุรัรัม 
ตามหลักับรัรัษััที่ภิบาล
• กัารัเปีิดเผ่ยข้อมูลอย่างถึูกัต้องครับถึ้วน 
และที่ันเวลา

• กัารัจัดปีรัะชุมสามัญผู่้ถึ้อหุ้น เพ้�อให้ผู่้ถึ้อหุ้น
ม่โอกัาสในกัารัแสดงความคิดเห็น
• เผ่ยแพรั่ผ่ลกัารัดำเนินงานรัายไตรัมาสภาย
ในรัะยะเวลา ที่่�กัฎหมายกัำาหนด
• กัารัตอบข้อซึ่ักัถึามที่างโที่รัศัพที่์ อ่เมล Website 
รัายงานปีรัะจำปีี
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กล่�มผู้่้มีส่�วน่ได้เสี่ย คู่วามคู่าดหวัง ช่�องทางการส่่�อส่ารและการมีส่�วน่ร�วม

4. พนักังาน • ได้รัับกัารัจ้างและปีฏิิบัติอย่างเปี็นธุรัรัม
• ได้รัับผ่ลตอบแที่น และสวัสดิกัารัอย่างเหมาะสม
• ม่สภาพแวดล้อมกัารัที่ำงานที่่�ปีลอดภัย 
และสุขภาพที่่�ด่
• ได้รัับกัารัอบรัมพัฒนาความรัู้และความกั้าวหน้า
ในอาช่พ
• เคารัพต่อสิที่ธุิมนุษัยชน
• ม่ความที่ัดเที่่ยมและโอกัาสในความกั้าวหน้า
• สนับสนุนกัารัม่ส่วนรั่วมในกัารักัำหนดที่ิศที่าง
กัารัดำเนินงานและกัารัพัฒนาบรัิษััที่

• กัารัเข้าพบลูกัค้า
• กัารัที่ำกัิจกัรัรัมรั่วมกัับลูกัค้า
• กัารัจัดงานแสดงและจัดจำหน่าย
 กัารัส้�อสารัผ่่านช่องที่างต่างๆ
• กัารัจัดให้ม่กัรัะบวนกัารัที่่�ลูกัค้าสามารัถึรั้องเรั่ยน
เกั่�ยวกัับคุณ์ภาพบรัิกัารั และความปีลอดภัยของ
สินค้า

5. คู่แข่ง • ดำเนินธุุรักัิจและแข่งขันด้วยความเปี็นธุรัรัม โปีรั่งใส 
ปีฏิิบัติตามกัรัอบกัารัแข่งขันที่่�ด่และสุจรัิต

• ปีรัะกัาศ ต่างๆ
• กัารัฝ่ึกัอบรัมเพ้�อพัฒนาความรัู้ ความสามารัถึ
ตามแผ่นปีรัะจำปีี
• กัารัส้�อสารัผ่่านช่องที่างต่างๆ เช่น Line, E-mail
• รัับฟังความเห็น หรั้อข้อรั้องเรั่ยน

6. ชุมชน สังคม 
และสิ�งแวดล้อม

• ดำเนินธุุรักัิจและแข่งขันด้วยความเปี็นธุรัรัม โปีรั่งใส 
ปีฏิิบัติตามกัรัอบกัารัแข่งขันที่่�ด่และสุจรัิต
• ไม่ละเมิดสิที่ธุิบุคคลอ้�นที่่�อยู่รั่วมในชุมชนและสังคม
• ดำเนินธุุรักัิจโดยคำนึงผ่ลกัรัะที่บต่อชุมชน สังคม 
และสิ�งแวดล้อม
• ให้กัารัสนับสนุนกัิจกัรัรัม

• ปีรัะพฤติปีฏิิบัติภายใต้กัรัอบ กัารัแข่งขัน
ที่่�เปี็นธุรัรัมรั่วมกััน
• ไม่ที่ำลายช้�อเส่ยงของคู่แข่งที่างกัารัค้า
• กัารัส้�อสารัผ่่านช่องที่างต่างๆ
• กัารัม่ช่องที่างกัารัรัับข้อเสนอแนะ 
หรั้อข้อรั้องเรั่ยน
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จากักัารัปีรัะเมินแบบวิเครัาะห์ผู่้ม่ส่วนได้เส่ยแล้ว   
บรัิษััที่ฯ จะที่ำกัารัติดตามผ่ลและปีรัะเมินผ่ลกัรัะบวน
กัารัสรั้างกัารัม่ส่วนรั่วมของผู้่ม่ส่วนได้เส่ย เพ้�อนำไปี
ปีรัับปีรุังปีรัะสิที่ธิุภาพของกัรัะบวนกัารัในอนาคตและ
จัดที่ำแผ่นบูรัณ์ากัารั จากัข้อเสนอแนะท่ี่�ได้จากักัารัม่

ส่วนร่ัวมของผู่้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย ในปีรัะเด็นสำคัญของ 
JR เพ้�อสะท้ี่อนว่า JR เห็นคุณ์ค่าของกัรัะบวนกัารัม่
ส่วนรั่วมและข้อเสนอแนะของผู่้ม่ส่วนได้เส่ย ในกัารั
กัำหนดยุที่ธุศาสตร์ัและกัารัดำเนินโครังกัารัของบริัษััที่ฯ    
พรั้อมที่ั�งเปีิดเผ่ยข้อมูลต่อสาธุารัณ์ชนที่รัาบ

การต้ิดำต้ามผลและการปรับัปรุงพัฒนากระบัวนการม่ส่วนร่วม
ของผู้ม่ส่วนไดำ้เส่ย
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JR ม่รัะบบบริัหารัจัดกัารัสิ�งแวดล้อมภายในองค์กัรั
สามารัถึช่วยบรัิษััที่ให้วางแผ่นกัารัดำเนินงาน และ
จัดเก็ับข้อมูลด้านสิ�งแวดล้อมได้อย่างเปี็นรัะเบ่ยบ
แบบแผ่นและมร่ัะบบกัารับริัหารัจัดกัารั ดา้นสิ�งแวดล้อม
ที่่� ม่ แนวโ น้มกัารั พัฒนาผ่ลกัารัดำ เ นินงานด้าน
สิ�งแวดล้อมอย่างต่อเน้�อง รัวมถึึงกัารัลดค่าใช้จ่าย 
และลดความเส่�ยงด้านกัารัเงินที่่�อาจเกิัดขึ�นจากักัารั
ละเมิดข้อกัำหนดด้านสิ�งแวดล้อม

JR กัำหนดนโยบายกัารัจัดกัารัและดูแลสิ�งแวดล้อม
ที่่�ครัอบคลุมปีรัะเด็นสำคัญในกัารัดำเนินงานให้
สอดคล้อง ตามข้อกัำหนดด้านสิ� งแวดล้อมและ
ปีรัะเด็นด้านสิ�งแวดล้อมที่่�เปี็นสารัะสำคัญต่อธุุรักัิจ 
รัวมถึงึกัารัควบคมุผ่ลกัรัะที่บ ด้านสิ�งแวดล้อมที่่�อาจเกัดิขึ�น
จากักัิ จกัรัรัมที่างธุุ รักัิ จ เช่น มลพิษั ของ เส่ย 
หรั้อรัะดับกัารัใช้ที่รััพยากัรั เปี็นต้น และกัำหนดให้ 
นายบัณ์รััศม์ ศรั่วงษั์รััตน์ (ปีรัะกัาศฉบับที่่� 03/2564) 
ที่ำหน้าที่่� (1) วางแผ่นและดำเนินกัารัโครังกัารั

หรั้อกัิจกัรัรัมท่ี่�จะม่ผ่ลต่อความกั้าวหน้าขององค์กัรั 
(2) ปีรัะสานกัารัดำเนินงานเกั่�ยวกัับกัิจกัรัรัมที่่�ส่งเสรัิม
ความรัับผ่ิดชอบต่อสังคม (3) ปีรัะสานกัารัดำเนินงาน
กัิจกัรัรัมสัมพันธุ์รั่วมกัับพนักังาน (4) รัิเรัิ�มและดำเนิน
กัารัพัฒนา และบรัิหารัฐานข้อมูล และองค์ความรัู้
ที่างกัารัศกึัษัาวทิี่ยาศาสตรั ์คณิ์ตศาสตรัแ์ละเที่คโนโลย่
อย่างเปี็นรัะบบและม่ปีรัะสิที่ธุิภาพ (5) เผ่ยแพรั่ข้อมูล
เพ้�อสนับสนุนกัารัให้ม่กัารัใช้องค์ความรัู้ของสถึาบัน
อย่างแพรั่หลาย (6) จัดตั�งกัรัะบวนกัารัให้คำปีรัึกัษัา
และกัารัมส่ว่นรัว่ม และกัรัะบวนกัารัปีกัปีอ้งคนงานจากั
กัารัรัายงาน (7) สนับสนุนและผ่ลักัดันให้ม่กัารันำ
องคค์วามรัูข้องสถึาบนัไปีใชป้ีรัะโยชนใ์หม้ป่ีรัะสทิี่ธุภิาพ
และปีรัะสิที่ธุิผ่ลสูงสุด รัวมถึึงดูแลกัารัดำเนินงานด้าน
สิ�งแวดล้อม และกัรัะบวนกัารัที่่�ใช้ ในกัารับรัิหารัจัดกัารั
ด้านสิ�งแวดล้อมภายในองค์กัรั พรั้อมที่ั�งกัำหนดให้ผ่ล
กัารัดำเนินงานด้านสิ�งแวดล้อมเปี็น เปี้าหมายหรั้อหนึ�ง
ในตัวช่�วัดของบรัิษััที่ ตลอดจนสนับสนุนให้พนักังานม่
ส่วนรั่วมในกัารัจัดกัารัสิ�งแวดล้อมภายในองค์กัรั 

การจัดำการดำ้านความยั�งยืนในมิต้ิสิ�งแวดำล้อม
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01 การใช้ที่รัพยากร
อย่างม่ประสิที่ธุิภาพ

บรัิษััที่ให้ความสำคัญกัารัใช้ที่รััพยากัรัใน
กัรัะบวนกัารัธุุรักิัจ เพ้�อให้ครัอบคลุมกัารัใช้
ไฟฟ้า/พลังงาน กัารัใช้น�ำ กัารัลดของเส่ยที่่�
เกิัดจากักัรัะบวนกัารัธุุรักิัจ รัวมถึึงของเส่ย
หร้ัอมลภาวะอ้�นๆ ที่่�เกั่�ยวข้อง โดยปีัจจุบัน
บรัิษััที่ อยู่รัะหว่างกัารัดำเนินโครังกัารัใช้
ที่รััพยากัรัอย่างม่ปีรัะสิที่ธุิภาพ ซึึ่�งคาดว่าจะ
เรัิ�มดำเนินกัารัได้ในปีี 2565    

02 การจัดำการดำ้านสภาพ
ภูมิอากาศ

บรัิษััที่ให้ความสำคัญเพ้�อเตรั่ยมความพรั้อม
ในกัารัรัับม้อผ่ลกัรัะที่บท่ี่�อาจเกิัดขึ�น และม่
สว่นรัว่มในกัารัลดกัารัปีลอ่ยกัา๊ซึ่เรัอ้นกัรัะจกั 
ซึ่ึ�งเปีน็สาเหตขุองสภาวะโลกัรัอ้น โดยปีจัจบุนั
บรัิษััที่อยู่รัะหว่างกัารัดำเนินโครังกัารัปีลูกั
ปี่าชายที่ะเลอย่างต่อเน้�อง ซึ่ึ�งคาดว่าจะเรัิ�ม
ดำเนนิกัารัได้ในปีี 2565 บริัเวณ์ชายฝั่�งที่ะเลสล้่ง 
ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุที่รัปีรัากัารั ปีรัิมาณ์พ้�นที่่� 40 ไรั่

(ภัาพ / สถานที�จ่ัดทำาโคร้งการ้ / ปีร้ิมาณพื�นที�)

03 ประสิที่ธุิภาพจากการใช้นำ้า

ในบรัิษััที่ตรัะหนักัถึึงกัารัพัฒนาคุณ์ภาพ
ช่วิตจากักัารัใช้น� ำที่่�ม่คุณ์ภาพ สะอาด
และปีลอดภัย โดยปีี 2564 บริัษััที่ให้กัารั
สนับสนุนงบปีรัะมาณ์ในกัารัที่ำกัิจกัรัรัมกัารั
กั่อสรั้างแที่็งก์ัน�ำยักัษั์คอนกัรั่ตเสรัิมไม้ไผ่่ 
เส้นผ่่าศูนย์กัลาง 4.20 ม. สูง 4 ม. ม่ขนาด
ความจุน�ำ 55.389 คิว หร้ัอลูกับาศกั์เมตรั 

หรัอ้ 55,389 ลติรั เพ้�อสรัา้งแหลง่กักััเกับ็น�ำ โดยใชว้สัดุ
ที่้องถึิ�นอย่างไม้ไผ่่มาผ่สมผ่สาน ม่ชาวบ้านรั่วมกั่อสรั้าง 
จากันั�นจะสง่มอบใหช้าวบา้นรัว่มกันัดแูล มฝ่่า่ยปีกัครัอง
ในพ้�นที่่�ให้คำแนะนำ สนับสนุน เพ้�อที่่�จะม่น�ำใช้อุปีโภค
บรัิโภค และที่ำกัารัเกัษัตรั ซึึ่�งเป็ีนโครังกัารัช่วยเหล้อ
ชาวบา้นในพ้�นท่ี่�หา่งไกัลบนภเูขาสงู เขตภาคเหนอ้ ที่ั�งที่่� 
อำเภอแม่แจ่ม – อำเภอกัลัยาณิ์วฒันา จงัหวดัเชย่งใหม่, 
อำเภอพาน จังหวัดเช่ยงรัาย, อำเภองาว จังหวัดลำปีาง 
และอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปี็นต้น
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การจัดำการดำ้านความยั�งยืนในมิต้ิสิ�งแวดำล้อม

 JR ให้ความสำคัญกัับกัารัดำเนินงานด้านสังคม  
เพ้�อลดความเส่�ยงและผ่ลกัรัะที่บตอ่องคก์ัรั อ่กัที่ั�งเปีน็กัารั

แสดงถึึงความมุ่งมั�นของบริัษััที่ในกัารัจัดกัารัดูแล
ด้านสงัคมและเป็ีนกัารัแสดงความโปีร่ังใสต่อผู่ม้ส่่วนได้เสย่ 

01 การปฏิิบััต้ิต้่อแรงงาน 
อย่างเป็นธุรรม และเคารพสิที่ธุิมนุษยชน   

 บรัิษััที่ ตรัะหนักัถึึงความสำคัญของบุคลากัรั ซึ่ึ�งเปี็น
ปีัจจัยสำคัญสุดในกัารัขับเคล้�อนกัารัดำเนินธุุรักัิจของ
บรัิษััที่ ให้บรัรัลุวัตถึุปีรัะสงค์และเปี้าหมาย  บรัิษััที่จึงมุ่ง
มั�นในกัารัสรัรัหา และส่งเสรัิมกัารัพัฒนาบุคลากัรัอย่าง
ต่อเน้�อง เพ้�อให้ม่ความรู้ั ม่ศักัยภาพและความสามารัถึ
เย่�ยงม้ออาช่พเสริัมสร้ัางบรัรัยากัาศกัารัที่ำงานและ
วัฒนธุรัรัมที่่�ด่  ตลอดถึึงกัารัดูแลผ่ลปีรัะโยชน์และจัด
ให้ม่สวัสดิกัารัต่าง ๆ ตามที่่�กัฎหมายกัำหนด เพ้�อรัักัษัา
บุคลากัรั ดังน่�

01  บรัิษััที่สรัรัหาและจัดรัับบุคลากัรัเข้าที่ำงาน 
  โดยพิจารัณ์าจากัความเหมาะสมด้านความรัู้ 
  ความสามารัถึ ปีรัะสบกัารัณ์ ์และปีรัะวัติพฤตกิัรัรัม

02  บริัษััที่กัำหนดอัตรัาค่าจ้างขั�นต�ำตามที่่�กัฎหมาย
กัำหนด รัวมที่ั�งพิจารัณ์าตามค่าของงาน ความรัู้ 
ความสามารัถึ และปีรัะสบกัารัณ์์  ซึึ่�งเป็ีนอัตรัาค่าจ้าง

  ที่่�สามารัถึแข่งขันกัับธุุรักัิจในปีรัะเภที่เด่ยวกัันได้

03  บรัิษััที่ส่งเสรัิมพัฒนาบุคลากัรัทีุ่กัรัะดับอย่าง
  ต่อเน้�อง ใหม้ค่วามรัู ้และความสามารัถึ เพ้�อความ

กั้าวหน้าในหน้าที่่�กัารังาน

04  บรัิษััที่ส่งเสรัิมให้บุคลากัรัได้ใช้ความรัู้ และ
แสดงออกัถึึงความสามารัถึ ที่ักัษัะของตนในงาน
ของบรัิษััที่ได้อย่างเต็มที่่�

05  บรัิษััที่จัดให้ม่สภาพกัารัจ้างและสภาพแวดล้อมใน
กัารัที่ำงานที่่�ด่ ม่ความปีลอดภัย ถึูกัสุขลักัษัณ์ะ
อนามัย โดยปีฏิิบัติตามกัฎหมายแรังงานและ
กัฎหมายอ้�นที่่�เกั่�ยวข้อง

06  บรัิ ษััที่จัดใ ห้ม่ รัะบบกัารับริัหารัค่าตอบแที่น
  ที่่�สรั้างแรังจูงใจ และผ่ลตอบแที่นตามคุณ์ค่าความ

สำเรั็จของงาน 

07  บริัษัทัี่จดัให้มส่วสัดกิัารัและกิัจกัรัรัมในหมูพ่นักังาน / 
  บุคลากัรั เพ้�อสรั้างความสัมพันธุ์ สามัคค่และ

วัฒนธุรัรัมที่่�ด่ในองค์กัรั

08  บรัิษััที่จะปีฏิิบัติต่อพนักังาน/ บุคลากัรัด้วยความ
ยุติธุรัรัม เที่่าเที่่ยมกััน โปีร่ังใส และให้เกั่ยรัติ

  ซึ่ึ�งกัันและกััน

09  บรัิษััที่เคารัพและคำนึงถึึงสิที่ธิุขั�นพ้�นฐานในกัารั
  จ้างงาน โดยจะไม่บังคับใช้แรังงาน จ้างแรังงานเด็กั

หรั้อบุคคลที่่�ม่อายุต�ำกัว่ากัฎหมายกัำหนด

   ที่ั�งน่� ในปีี 2564 บริัษััที่ ตรัะหนักัถึึงกัารั
  เคาพรัสิที่ธิุมนุษัยชน โดยได้มก่ัารัจ้างพนักังานที่่�เป็ีน
  ผู่้พิกัารั 1 คน ในตำแหน่งโฟร์ัแมน มาปีฏิิบัติ

งานกัับบรัิษััที่โดยได้รัับค่าจ้างและสวัสดิกัารั ตาม
  ข้อบังคับของบรัิษััที่
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02 การพัฒนาศักยภาพ พนักงาน

 บริัษััที่ม่แนวที่างกัารัพัฒนาศักัยภาพของ
พนักังานอย่างเปี็นรัะบบ โดยครัอบคลุมตั�งแต่กัารั
วิเครัาะห์ ความจำเป็ีนในกัารัฝึ่กัอบรัมตามหน้าท่ี่� 
และสง่เสรัมิใหบ้คุลากัรัไดใ้ชค้วามรัู ้และแสดงออกั
ถึึงความสามารัถึ ที่ักัษัะของตนในงานของบรัิษััที่ได้
อย่างเต็มที่่�
 • กัำหนดที่ิศที่างกัารัพัฒนาศักัยภาพพนักังาน 
ผ่่านโครังกัารัส่งเสริัมความรัู้อย่างเป็ีนรัะบบเพ้�อให้
สามารัถึติดตามผ่ลกัารัฝ่ึกัอบรัมได้  
 • จัดเก็ับข้อมูลสถิึติจำนวนชั�วโมงฝึ่กัอบรัมโดย
เฉล่�ยของพนักังานต่อปีีไว้อย่างครับถึ้วน และรัะบุ
ปีรัะโยชน์ ที่่�พนักังานและบรัิษััที่ได้รัับจากัโครังกัารั 
ฝ่กึัอบรัม เพ้�อใหท้ี่รัาบผ่ลสำเรัจ็ของโครังกัารัพฒันา
ศักัยภาพของพนักังาน ดังน่�

03 การจูงใจและรักษาพนักงาน

 บรัษิัทัี่ม่แนวที่างกัารัจงูใจและรักััษัาพนักังาน  โดย
เรัิ�มจากักัารัพิจารัณ์ากัารัปีฏิิบัติงานของพนักังาน
ทีุ่กัคน ด้วยเกัณ์ฑ์์กัารัปีรัะเมินที่่�ชัดเจน อ้างอิงตาม
ผ่ลสำเรั็จ (KPI) ของกัารัปีฏิิบัติงาน เพ้�อนำผ่ลกัารั
ปีรัะเมินมาใช้กัำหนดค่าตอบแที่น และเป็ีนข้อมูล 

o กัารัอบรัมสำหรับัผู่บ้ริัหารั
- กัารัอบรัมภายนอกั 1 คน รัวม 8 ชั�วโมง
- กัารัอบรัมภายใน 7 คน รัวม 4 ชั�วโมง

o กัารัอบรัมสำหรับัพนักังาน
- กัารัอบรัมภายนอกัเฉล่�ย 4 ชั�วโมง/คน/ปีี
- กัารัอบรัมภายในเฉล่�ย 10 ชั�วโมง/คน/ปีี

 • บรัษิัทัี่จดักัารัอบรัมภายในดังน่�
o กัารัอบรัมพนักังานใหม่ 
o กัารัอบรัมด้านความปีลอดภัยในกัารัที่ำงาน
o กัารัอบรัมมาตรักัารัต่อต้านคอร์ัรััปีชั�น
o กัารัอบรัมกัารัดับเพลิง

นำไปีสู่โครังกัารัพัฒนาปีรัะสิที่ธิุภาพกัารัที่ำงานของ
พนักังาน ม่รัะบบกัารับรัิหารัค่าตอบแที่นที่่�สรั้างแรัง
จงูใจ และผ่ลตอบแที่นตามคุณ์ค่าความสำเร็ัจของงาน 
ม่สวัสดิกัารัและกิัจกัรัรัมในหมู่พนักังาน/ บุคลากัรั 
เพ้�อสรั้างความสัมพันธุ์ สามัคค่และวัฒนธุรัรัมที่่�ด่
ในองค์กัรั
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 • ติดตามรัะดับความพึงพอใจหรั้อความผู่กัพัน
ของพนักังานที่่�ม่ต่อองค์กัรั โดยกัำหนดเปี้าหมาย
เชิงปีรัิมาณ์และติดตามผ่ลกัารัปีรัะเมินความ
พึงพอใจและ/หร้ัอความผู่กัพันของพนักังาน เพ้�อ
นำผ่ลกัารัปีรัะเมินไปีวิเครัาะห์และจัดที่ำโครังกัารั
พฒันาความพงึพอใจและปีรัับปีรังุกัารัดแูลพนกัังาน  

 • ส้�อสารัผ่ลกัารัปีรัะเมินให้พนักังานที่รัาบ 
ในปีีที่่�ผ่่านมาม่กัารัรัับพนักังานเข้าที่ำงาน 39 คน 
แบง่เป็ีนผู่บ้ริัหารั - คน พนักังาน 39 คน มพ่นกัังาน
ท่ี่�หมดสัญญาและลาออกัรัวม 15 คน แบ่งเป็ีนผู่้
บรัิหารั 1 คน พนักังาน 14 คน โดยบรัิษััที่ได้แสดง
ความมุ่งมั�น ในกัารัพัฒนาและยกัรัะดับกัารัดูแล
พนักังานอย่างต่อเน้�องตลอดมา

04 สุขภาวะและความปลอดำภัย 
ในสภาพแวดำล้อมการที่ำางาน

 บรัิษััที่ ม่นโยบายกัารัให้ความคุ้มครัองเกั่�ยวกัับ
ความปีลอดภัย อาช่วอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในกัารัที่ำงาน โดยเน้นกัารัปี้องกัันไม่ให้เกัิดภัย
อันตรัาย เพ้�อให้พนักังานและสถึานปีรัะกัอบกัารั
ปีลอดจากัเหตุอันจะที่ำให้เกัิดภัยอันตรัายจากักัารั
ที่ำงาน
 • ดูแลพนักังานและจัดสถึานปีรัะกัอบกิัจกัารั 
ให้ม่สภาพกัารัที่ำงานและสภาพแวดล้อมในกัารั
ที่ำงานที่่�ปีลอดภัยและถึูกัสุขลักัษัณ์ะ รัวมที่ั�ง
ส่งเสรัิมสนับสนุนกัารัปีฏิิบัติงานของพนักังาน ให้ม่
ความปีลอดภัยจากัอันตรัาย 
 • พนักังานทีุ่กัรัะดับม่หน้าที่่�ให้ความรั่วมม้อ 
ตอ้งปีฏิบิตัติามกัฎ รัะเบย่บ ขอ้กัำหนดของที่างกัารั 
มาตรัฐานเร้ั�องความปีลอดภัย และนโยบาย 
รัะเบ่ยบของบริัษััที่โดยเคร่ังครััด ตลอดถึึงม่หน้า
ที่่�ดแูลสภาพแวดล้อมในกัารัที่ำงานตามมาตรัฐานท่ี่�
กัำหนด เพ้�อให้เกัิดความปีลอดภัยต่อช่วิต รั่างกัาย 
จิตใจ และสุขภาพอนามัย โดยคำนึงถึึงสภาพ
ของงานและพ้�นที่่�ที่่�รัับผ่ิดชอบ
      

 • ม่เปี้าหมายในกัารัพัฒนาความปีลอดภัย 
อาช่วอนามัย และสภาพแวดล้อมในกัารัทํี่างาน 
มม่าตรัฐาน กัารัดแูลสขุอนามัยและความปีลอดภยั
ของพนักังาน รัวมถึึงกัารัพิจารัณ์าปีรัะเมินความ
เส่�ยงด ้านสุขอนามัยและความปีลอดภัยของ
พนักังานและผู่้รัับเหมาที่่�อาจเกัิดขึ�นในขั�นตอนกัารั
ปีฏิิบัติงาน
 • กัาํหนดมาตรักัารัป้ีองกัันและ ลดความเส่�ยงที่่�
เกัิดขึ�นในขั�นตอนกัารัปีฏิิบัติงานของผู่้รัับเหมา 
 • บันที่ึกัอัตรัากัารับาดเจ็บจากักัารัที่ำงานถึึง
ขั�นหยุดงาน หรัอ้เสย่ชวิ่ตจากักัารัที่ำงาน โดยมก่ัารั
ส้บสวนต้นเหตุของเหตุกัารัณ์์ 
 • กัาํหนดโครังกัารัส่งเสรัมิความรู้ั กัารัฝึ่กัอบรัม
เพ้�อให้เกัิดความตรัะหนักั และสามารัถึรัับม้อกัับ
ความเส่�ยงจากัสภาพแวดล้อมในกัารัที่ํางาน และม่
กัารัแต่งตั�งคณ์ะที่ํางานบรัิหารัความเส่�ยงขึ�น และม่
กัารัรัายงานทีุ่กัไตรัมาส
 • บรัิษััที่ม่มาตรัฐานกัารัที่ํางานในทุี่กัด้าน
ตามมาตรัฐาน ISO 9001:2015 (รัะบบบรัิหารั
งานคณุ์ภาพ) ISO 14001:2015 (รัะบบกัารัจดักัารั
สิ�งแวดล้อม) ISO 45001:2018 (รัะบบกัารัจดักัารั
ด้านอาช่วอนามัย และความปีลอดภัย)
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05 การม่ส่วนร่วมกับัชุมชน 
และสังคม

    บรัิษััที่ได้กัำหนดนโยบาย เปี้าหมาย กัลยุที่ธุ์
ด้านกัารัพัฒนาความยั�งย้น ไว้อย่างชัดเจน ดังน่� 
    
นโยบาย: สนับสนุน ส่งเสรัิมให้ชุมชมและสังคม 
เกัิดความเข้มแข็ง ด้วยกัารัยกัรัะดับคุณ์ภาพช่วิต  
สรั้างกัารัม่ส่วนร่ัวม และใส่ใจต่อสิ�งแวดล้อม 
ให้กัลายเปี็นส่วนหนึ�งของสังคมที่่�ม่ความ เข้มแข็ง
และยั�งย้น”        
   
เป้ีาหมาย: ชมุชนม่ส่วนร่ัวมในกัารัใส่ใจสิ�งแวดล้อม 

กลยุทั้ธุ์  
1. ส่งเสรัิม และให้ความช่วยเหล้อชุมชนและสังคม 
เกั่�ยวกัับปีัจจัยพ้�นฐานอย่างเรั่งด่วนและต่อเน้�อง  

2. สนับสนุน และให้ความช่วยเหล้อชุมชน สังคม 
เพ้�อต่อยอดองค์ความรัู้ ให้อยู่ได้ด้วยตนเองอย่าง
ยั�งย้น โดยในปีี 2564 บริัษััที่ม่กิัจกัรัรัมต่างๆ ใน
กัารัม่ส่วนรั่วมเพ้�อเปี็นอ่กัแรังหนึ�ง ที่่�ได้ช่วยเหล้อ
ชุมชนและสังคมโดยรัวม ตามกัิจกัรัรัมต่างๆดังน่�

 o มอบชุดปี้องกัันเช้�อส่วนบุคคล (Personal 
Protective Equipment – PPE) ให้แกั่หน่วยงาน
ต่างๆท่ี่�จาํเป็ีนต้องใช้ในช่วงท่ี่�ขาดแคลน โดยมอบให้ 
2 องค์กัรั ได้แกั่ 

1.   มอบช้่ดปี้องกันเช้ื�อ (PPE) 
  จ่ำานวน 100 ช้่ด ให้ ร้พ.ส่ทธิาเวช้ 
  ปี้องกัน COVID-19 

2.   มอบหนา้กาก N95 แก� โร้งพยาบาลุ่ส�งเสริ้มสข่
ภัาพตำาบลุ่บ�อกร้่  อำาเภัอเดิมบางนางบวช้ 

     จั่งหวัดส่พร้ร้ณบ่รี้
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 o มอบเงินสนับสนุน เพ้�อเปี็นทีุ่นสนับสนุน
โครังกัารัสนับสนุนกัู้ย้มเพ้�อกัารัพัฒนาทัี่กัษัะ
อาช่พ กัารัปีรัะกัอบอาช่พรัะหว่างเร่ัยนของนิสิต 
มหาวิที่ยาลัยมหาสารัคาม เป็ีนกัารัส่งเสริัมให้
นิสิตได้พัฒนาตนเอง ฝ่ึกัที่ักัษัะ ความรัู้ความ
สามารัถึ กัรัะบวนกัารัคิดในกัารัที่ำงาน เสรัิมสรั้าง
ปีรัะสบกัารัณ์ด้์านอาชพ่ กัารัเป็ีนผู่ป้ีรัะกัอบกิัจกัารั
ให้นิสิต และเปี็นกัำลังสำคัญในกัารัพัฒนาปีรัะเที่ศ
ในอนาคต

 o รั่วมสนับสนุนงบกัารัก่ัอสร้ัางแที่็งกั์น�ำยักัษ์ัคอนกัร่ัตเสริัมไม้ไผ่่ เพ้�อสร้ัางแหล่งกัักัเก็ับน�ำ โดยใช้วัสดุ
ที่้องถึิ�น ซึ่ึ�งเปี็นโครังกัารัช่วยเหล้อชาวบ้านในพ้�นที่่�ห่างไกัลบนภูเขาสูง เขตภาคเหน้อของกัลุ่ม “เพ้�อนปีรัะชา”

06 การมส่่วนร่วม ของผูม้ส่่วนได้ำเส่ย

 บรัิษััที่ม่นโยบายที่่�จะเปีิดโอกัาสให้ผู้่ม่ส่วนได้
เส่ยทีุ่กักัลุ่ม ม่ส่วนร่ัวมกัับบริัษััที่ โดยสร้ัางกัารัม่
ส่วนรั่วมของผู้่ม่ส่วนได้เส่ยภายในบรัิษััที่ ซึ่ึ�งม่กัารั
รัับฟังผ่่านกัล่องรัับความคิดเห็นและช่องที่างต่างๆ 
เพ้�อขบัเคล้�อนความยั�งยน้ขององค์กัรัโดยกัำหนดให้
คณ์ะกัรัรัมกัารัเป็ีนผู่้กัำหนดนโยบายและแนวที่าง

กัารัดำเนินงาน และผู่้นำบริัษััที่ เป็ีนผู่้ติดตาม
ผ่ลกัารัดำเนินงานของบริัษััที่ รัวมถึึงกัำหนด
ให้พนักังานม่ส่วนรั่วมหรั้อเสนอแนวคิดในกัารั
ดำเนินงาน

ในปีี 2564  บรัิษััที่ ได้จัดให้ม่ส่วนรั่วมของผู่้ม่
ส่วนได้ส่วนเส่ย จำนวน 2 กัลุ่ม ค้อ

1.  พนักงาน 
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2.   ผู้ถือห่้น โดยจ่ัดปีร้ะช้่มสามัญผู้ถือห่้นผ�านสื�ออิเลุ่คทร้อนิคส์ แลุ่ะเปีิดโอกาสให้ผู้ซื�อห่้นได้ซักถาม
  เร้ื�องต�าง ๆ ที�มีข้อสงสัย (เพิ�มภัาพการ้ปีร้ะช้่มผู้ถือห่้น)

07 การม่ส่วนร่วมกับัชุมชนและ
เพิ�มโอกาสให้ผู้เข้าถู่งดำิจิทัี่ล

 บรัิษััที่ตรัะหนักัถึึงกัารัพัฒนาคุณ์ภาพช่วิตของ
ชมุชน โดยกัารัยกัรัะดับความรัู ้ความเข้าใจ และกัารั
เขา้ถึงึดจิทิี่ลั เพ้�อใหม้ค่ณุ์ภาพชว่ติท่ี่�ดข่ึ�น โดยบรัษิัทัี่

อยู่รัะหว่างดำเนินโครังกัารักัารัเข้าถึึงเที่คโนโลย่
สารัสนเที่ศ และให้ความรัู้พ้�นฐานเก่ั�ยวกัับกัารั
ใช้งานเที่คโนโลย่อย่างถึูกัต้อง ปีลอดภัย และม่
คุณ์ภาพ แกั่คนในชุมชนและสังคม 

สรุปผลการดำำาเนินงาน

ตลอดรัะยะเวลาที่่�ผ่่านมา JR ตรัะหนักัถึึงความรัับ
ผ่ิดชอบต่อสังคม โดยในปีี 2564 บริัษััที่ได้ยกัรัะดับ
ความรัับผิ่ดชอบต่อสังคม สู่กัารัพัฒนาท่ี่�ยั�งย้นแบบ
บูรัณ์ากัารั โดยกัารัเช้�อมโยงกิัจกัรัรัมต่างๆ เข้ากัับ
ที่ิศที่างกัารัดำเนินธุุรักัิจของบรัิษััที่ ภายใต้แนวที่าง
ด้านเศรัษัฐกัิจ สังคม และสิ�งแวดล้อม ตลอดจนม่กัารั
ใหก้ัารัช่วยเหลอ้ในสถึานะกัารัณ์ก์ัารัแพร่ัรัะบาดของโรัค 
COVID-19 ภายในปีี 2564 โดยกัารัมอบชุด PPE และ
มอบเงินช่วยเหล้อพนักังานและครัอบครััว เป็ีนเงินรัวม 

928,074.77 บาที่ โดยรัายงานฉบับน่�จัดที่ำขึ�นโดย
อ้างอิงกัรัอบแนวที่างกัารัจัดที่ำรัายงานกัารัพัฒนา
อย่างยั�งย้น GRI Standard และ  UN Sustainable 
Development Goals  ซึ่ึ�งบรัษิัทัี่มค่วามตั�งใจท่ี่�จะพฒันา
รัายงานให้เป็ีนไปีตามมาตรัฐานสากัล ซึึ่�งบริัษััที่ยังคง
มุ่งมั�นในกัารัดำเนินธุุรักัิจภายใต้กัารัพัฒนาอย่างยั�งย้น 
ใหค้รัอบคลมุกัรัอบ GRI Standard และ UN Sustainable 
Development Goals มากัที่่�สุด
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4. การวิเคราะห์และคำาอธุิบัายของฝ่่ายจัดำการ 
(Management Discussion and Analysis: 
MD&A)

บรัิษััที่ฯ ปีรัะกัอบธุุรักัิจให้บรัิกัารัออกัแบบ จัดหา 
กั่อสรั้างและติดตั�งงานรัะบบไฟฟ้า (Electrical Power 
System) และรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคมและเที่คโนโลย่
สารัสนเที่ศ (Telecommunication and Information 
Technology System)แบบครับวงจรั นอกัจากัน่� บริัษัทัี่ฯ 
ยังให้บริักัารัจำหน่ายอุปีกัรัณ์์ (Supply) และให้บรัิกัารั
บำรัุงรัักัษัา (Maintenance) สำหรัับอุปีกัรัณ์์ต่างๆ 
ท่ี่�เกั่�ยวข้องกับัรัะบบไฟฟ้าและรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคม 
และเที่คโนโลย่สารัสนเที่ศ

จากักัารัที่่�บริัษััที่ฯ เล็งเห็นถึึงโอกัาสและความต้องกัารั
ในกัารัออกัแบบและติดตั�งรัะบบงานอ้�นเพิ�มเติมจากั
รัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคมและเที่คนโลย่สารัสนเที่ศ และ
เพ้�อให้บรัิษััที่ฯ สามารัถึเปี็น System Integrator 
ในหลากัหลายธุรุักิัจ บริัษัทัี่ฯ จงึได้เรัิ�มธุรุักิัจรับัเหมาวาง
รัะบบไฟฟ้า ในปีี 2557  และตามแผ่นแม่บที่โครังกัารั
เปีล่�ยนรัะบบสายอากัาศเปี็นสายใต้ดินรัะยะเวลา 15 ปีี 
ตั�งแต่ปี ี2551 ถึงึปี ี2565 รัวมที่ั�งแผ่นงานเปีล่�ยนรัะบบ

สายไฟฟ้าอากัาศเปี็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพ้�อรัองรัับกัารั
เปี็นมหานครัแห่งอาเซึ่่ยน ซึึ่�งกัารัดำเนินกัารัดังกัล่าว 
รััฐวิสาหกัิจต่างๆ ต้องดำเนินกัารัพรั้อมกัันเพ้�อลดความ
ซึ่�ำซ้ึ่อนในกัารัดำเนินกัารัและปัีญหากัารัจรัาจรั เช่น งาน
ด้านส้�อสารั โครังกัารัรัถึไฟฟ้า เปี็นต้น และจากักัารัที่่�
บรัิษััที่ฯ ม่ความพรั้อมในกัารัให้บรัิกัารัออกัแบบ จัดหา 
กั่อสร้ัางและติดตั�งแบบครับวงจรัทัี่�งงานรัับเหมารัะบบ
ไฟฟ้า และรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคมและเที่คโนโลย่
สารัสนเที่ศ ส่งผ่ลที่ำให้บรัิษััที่ฯ ได้รัับงานท่ี่�เกั่�ยวเน้�อง
ตา่งๆ ไมว่า่จะเปีน็ งานตดิตั�งอปุีกัรัณ์์เพ้�อใชใ้นโครังกัารั
รัถึไฟฟ้า งานร้ั�อย้ายรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคมโครังกัารั
รัถึไฟฟ้า รัวมที่ั�งงานออกัแบบ พร้ัอมที่ั�งงานย้ายสาย
ไฟฟ้าอากัาศเป็ีนสายไฟฟ้าใต้ดิน ส่งผ่ลที่ำให้บริัษััที่ฯ 
ม่รัายได้รัวมจำนวน 847.37 ล้านบาที่ในปีี 2562 
จำนวน 1,281.81 ล้านบาที่ในปีี 2563 และจำนวน 
2,150.37 ล้านบาที่ในปีี 2564 และม่กัำไรัสุที่ธุิจำนวน 
60.75 ลา้นบาที่ในปี ี2562 เป็ีนจำนวน 88.17 ลา้นบาที่
ในปีี 2563 และจำนวน 217.94 ล้านบาที่ ในปีี 2564

1. ภาพรวมของผลการดำำาเนินงานที่่�ผ่านมา
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บรัิษััที่ฯ รัายได้รัวมจำนวน 847.37 ล้านบาที่ในปีี 2562จำนวน 1,281.81 ล้านบาที่ในปีี 2563 และจำนวน 2,150.37 
ล้านบาที่ในปีี 2564

รัายได้รัวมของบรัิษััที่ฯ ปีรัะกัอบด้วยรัายได้จากักัารัขายและบรัิกัารั และรัายได้อ้�น โดยในปีี 2562 - 2564 บรัิษััที่ฯ 
ม่สัดส่วนรัายได้จากักัารัขายและบรัิกัารัต่อรัายได้รัวม คิดเปี็นรั้อยละ 99.88 รั้อยละ 99.95 และ 99.85 ตามลำดับ 
และม่สัดส่วนรัายได้อ้�นต่อรัายได้รัวมที่่�รั้อยละ 0.12 รั้อยละ0.70 รั้อยละ 0.15 ตามลำดับ

2.  การวิเคราะห์ผลการดำำาเนินงาน
2.1  รายไดำ้

กลุ่่�มผลุ่ิตภััณฑ์์
ปีี 2562 ปีี 2563 ปีี 2564

ลุ่้านบาท ร้้อยลุ่ะ ลุ่้านบาท ร้้อยลุ่ะ ลุ่้านบาท ร้้อยลุ่ะ

รายได้้จากการขาย 305.47 36.05 173.44 13.53 105.55 4.91

รายได้้จากการบริการ 540.92 63.83 1,107.67 86.42 2,041.52 94.94

รายได้้อื่่�น* 0.98 0.12 0.70 0.05 3.30 0.15

รวมรายได้้ทั้้�งหมด้ 847.37 100.00 1,281.81 100.00 2,150.37 100.00

รัายได้จากักัารัขายและบรัิกัารัของบรัิษััที่ฯ ในปีี 2562 - 2564

รายไดำ้จากการขายและบัริการ

กลุ่่�มผลุ่ิตภััณฑ์์
ปีี 2562 ปีี 2563 ปีี 2564

ลุ่้านบาท ร้้อยลุ่ะ ลุ่้านบาท ร้้อยลุ่ะ ลุ่้านบาท ร้้อยลุ่ะ

รายได้้จากการบริการ 540.92 63.91 1,107.67 86.46 2,041.52 95.08

รายได้้จากธุุรกิจร้บเหมาวางระบบ 532.05 62.86 1,083.26 84.56 2,012.16 93.72

- งานรัะบบไฟฟ้า 250.05 29.54 945.79 73.82 1,699.52 79.16

- รัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคมเที่คโนโลย่สารัสนเที่ศ 281.99 33.32 137.47 10.74 312.64 14.56

รายได้้จากการให้บริการซ่่อื่มบำรุงร้กษา 8.87 1.05 24.41 1.90 29.36 1.36

รายได้้จากการจำหน่ายอืุ่ปีกรณ์์ 305.47 36.09 173.44 13.54 105.55 4.92

รวมรายได้้จากการขายและบริการ 846.39 100.00 1,281.11 100.00 2,147.07 100.00

หมายเหตุุ : * รายได้้อื่่�น ประกอื่บด้้วย  รายได้้จากการสนับสนุนการขาย กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ เป็นต้้น
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รายไดำ้จากการบัริการ

รัายได้จากักัารับรัิกัารัของบรัิษััที่ฯ ปีรัะกัอบไปีด้วย
รัายได้จากัธุุรักิัจรัับเหมาวางรัะบบไฟฟ้าและรัะบบ
ส้�อสารัโที่รัคมนาคมและเที่คโนโลยส่ารัสนเที่ศ และ
รัายได้จากักัารัให้บรัิกัารัซ่ึ่อมบำรัุงรัักัษัา โดยในปีี 
2562 - 2564 บรัิษััที่ฯ ม่รัายได้จากักัารัให้บรัิกัารั
รัวมที่ั�งสิ�น 540.92 ล้านบาที่ 1,107.67 ล้านบาที่ 
และ 2,041.52 ล้านบาที่ตามลำดับ คิดเปี็นสัดส่วน
ต่อรัายได้จากักัารัขายและบริักัารัรัวมเปี็นร้ัอยละ 
63.91 ปีี 2562 รั้อยละ 86.46ในปีี 2563 และ
รั้อยละ 95.08 ในปีี 2564

รายไดำ้จากธุุรกิจรับัเหมาวางระบับั

ในปีี 2562 บริัษััที่ฯ ม่รัายได้จากัธุุรักิัจรัับเหมา
วางรัะบบ จำนวน 532.05 ล้านบาที่ ลดลงรั้อยละ 
33.82 จากัปีี 2561 เน้�องจากัรัายได้จากังาน
วางรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคม และเที่คโนโลย่
สารัสนเที่ศที่ยอยรับัรัูไ้ปีค่อนข้างมากัแล้วในปี ี2561  
อย่างไรักั็ตาม รัายได้จากังานรัับเหมางานรัะบบ
ไฟฟ้า เพิ�มขึ�นรั้อยละ 24.46 จากักัารัที่่�บรัิษััที่ฯ ได้
งานกัารัเปีล่�ยนสายไฟฟา้อากัาศเปีน็สายไฟฟา้ลงดนิ
ตามแนวรัถึไฟฟ้าสายส่เหล้อง

ในปีี 2563 บรัิษััที่ฯ ม่รัายได้จากัธุุรักัิจรัับเหมาวาง
รัะบบ จำนวน 1,083.26ล้านบาที่ คิดเปี็นสัดส่วน
รั้อยละ 84.56 ต่อรัายได้จากักัารัขายและบรัิกัารั 
โดยรัายได้จากัธุุรักิัจรัับเหมาวางรัะบบเพิ�มจากังวด
เด่ยวกัันของปีีกั่อนที่่�ม่จำนวน 551.21 ล้านบาที่ 
เน้�องจากัม่รัายได้จากัธุุรักัิจรัับเหมาวางรัะบบ
ปีรัะเภที่งานรัะบบไฟฟ้าเพิ�มมากัขึ�นจากั 250.05 
ล้านบาที่ เปี็นจำนวน 945.79ล้านบาที่ หรั้อคิด
เปี็นอัตรัาเติบโตรั้อยละ 278.24 จากักัารัที่่�บรัิษััที่ฯ 
รัับรัู้รัายได้ของโครังกัารัเปีล่�ยนสายไฟฟ้าอากัาศ
เปี็นสายไฟฟ้าลงดินตามแนวรัถึไฟฟ้าสายส่ชมพู 
และส่เหล้อง

ในปีี 2564 บรัิษััที่ฯ ม่รัายได้จากัธุุรักัิจรัับเหมาวาง
รัะบบ จำนวน 2,012.16 ล้านบาที่ คิดเปี็นสัดส่วน
รั้อยละ 93.72 ต่อรัายได้จากักัารัขายและบรัิกัารั 
โดยรัายได้จากัธุุรักิัจรัับเหมาวางรัะบบเพิ�มจากังวด
เด่ยวกัันของปีีกั่อนที่่�ม่จำนวน 1,083.26 ล้านบาที่ 
เน้�องจากัม่รัายได้จากัธุุรักัิจรัับเหมาวางรัะบบ
ปีรัะเภที่งานรัะบบไฟฟ้าเพิ�มมากัขึ�นจากั 945.79 
ล้านบาที่ เปี็นจำนวน 1,699.52 ล้านบาที่ หรั้อคิด
เปี็นอัตรัาเติบโตร้ัอยละ 79.69 จากักัารัที่่�บริัษััที่ฯ 
รัับรัู้รัายได้ของโครังกัารัเปีล่�ยนสายไฟฟ้าอากัาศ
เปี็นสายไฟฟ้าลงดินตามแนวรัถึไฟฟ้าสายส่ชมพู 
และส่เหล้อง

รายไดำ้จากการให้บัริการ
ซื้่อมบัำารุงรักษา

บรัิษััที่ฯ ม่รัายได้จากักัารัให้บรัิกัารัซึ่่อมบำรัุงรัักัษัา
จำนวน 8.87 ลา้นบาที่ 24.41 ลา้นบาที่ และ 29.36 
ล้านบาที่ ในปีี 2562 - 2564 ตามลำดับ คิดเปี็น
สัดส่วนรั้อยละ 1.05ร้ัอยละ 1.90 และร้ัอยละ 
1.36 ของรัายได้จากักัารัขายและบรัิกัารัรัวมในปีี 
2562 - 2564 ตามลำดับ โดยลูกัค้าส่วนใหญ่เปี็น
ลูกัค้างานรัับเหมาวางรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคม 
และเที่คโนโลยส่ารัสนเที่ศของบรัษิัทัี่ฯ หลงัจากัครับ
กัำหนดกัารัรัับปีรัะกันั จงึว่าจ้างให้บริัษัทัี่ฯ ให้บริักัารั
ซึ่่อมบำรัุงรัักัษัาต่อเน้�อง 

รายไดำ้จากการจำาหน่ายอุปกรณ์

ในปีี 2562 - 2564  บรัิษััที่ฯ ม่รัายได้จากักัารั
จำหน่ายอุปีกัรัณ์์เป็ีนจำนวน 305.47 ล้านบาที่ 
173.44 ล้านบาที่ และ 105.55 ล้านบาที่ 
ตามลำดับ โดยในปีี 2562 รัายได้จากักัารัจำหน่าย
อุปีกัรัณ์์ของบริัษััที่ฯ ค่อนข้างสูงเน้�องจากับริัษััที่ฯ 
ได้งานจำหน่ายอุปีกัรัณ์์ที่่�เก่ั�ยวกัับรัะบบส้�อสารั
โที่รัคมนาคม และเที่คโนโลย่สารัสนเที่ศให้กัับ
ลกูัคา้รัายใหญร่ัายหนึ�ง โดยรัายไดจ้ากักัารัจำหนา่ย
อุปีกัรัณ์์ จะขึ�นอยู่กัับงบปีรัะมาณ์ของลูกัค้า และ
ความต้องกัารัของลูกัค้า ณ์ ช่วงนั�น

97 รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



ค่าใช้จ่ายหลักัของบรัิษััที่ฯ ปีรัะกัอบด้วยต้นทีุ่นขาย 
ต้นทีุ่นกัารัให้บรัิกัารั ค่าใช้จ่ายในกัารัขายและบรัิกัารั 
ค่าใช้จ่ายในกัารับรัิหารั และต้นทีุ่นที่างกัารัเงิน โดยใน
ปี ี2562 - 2564 บริัษัทัี่ฯ มต้่นที่นุและค่าใช้จา่ยจำนวน 

772.74 ล้านบาที่ จำนวน 1,174.44 ล้านบาที่ และ
จำนวน 1,884.67 ล้านบาที่ ตามลำดับ คิดเปี็นสัดส่วน
รั้อยละ 91.18 รั้อยละ 91.62 และรั้อยละ 87.65 จากั
รัายได้รัวม

2.2 ต้้นทีุ่นและค่าใช้จ่าย

กลุ่่�มผลุ่ิตภััณฑ์์
ปีี 2562 ปีี 2563 ปีี 2564

ลุ่้านบาท ร้้อยลุ่ะ ลุ่้านบาท ร้้อยลุ่ะ ลุ่้านบาท ร้้อยลุ่ะ

ต้นทีุ่นขาย 276.48 32.63 152.62 11.91 89.60 4.17

ต้นทีุ่นกัารัให้บรัิกัารั 421.91 49.78 942.15 73.50 1,715.36 79.77

ค่าใช้จ่ายในกัารัขายและบรัิกัารั 23.98 2.83 27.75 2.17 22.64 1.05

ค่าใช้จ่ายในกัารับรัิหารั 50.29 5.93 51.69 4.02 56.89 2.65

ต้นทีุ่นที่างกัารัเงิน 0.09 0.01 0.23 0.02 0.18 0.01

รวมต้นทัุ้นและค่าใช้้จ่าย 772.74 91.18 1,174.44 91.62 1,884.67 87.65

รวมรายได้้ 847.37 100.00 1,281.81 100.00 2,150.37 100.00

รายไดำ้อื�น

รัายได้อ้�นปีรัะกัอบด้วย กัำไรัขาดทุี่นจากักัารั
จำหน่ายที่รััพย์สิน รัายได้ค่าปีรัับท่ี่�ได้ค้น เปี็นต้น 
โดยในปี ี2562 - 2564 บริัษัทัี่ฯ มร่ัายได้อ้�นจำนวน 
0.98 ล้านบาที่ จำนวน 0.70 ล้านบาที่ และจำนวน 
3.30 ล้านบาที่ ตามลำดับ คิดเป็ีนสัดส่วนรั้อยละ 

0.12 รัอ้ยละ 0.05 และรัอ้ยละ 0.15 ของรัายไดร้ัวม 
สำหรับัรัายไดอ้้�นท่ี่�สำคญัในปี ี2562 - 2564 ไดแ้กั่ 
และรัายได้ค่าสนับสนุนกัารัขายที่่�บรัิษััที่ฯ ได้รัับ
จากัผู่้จำหน่ายสินค้า กัำไรัขาดทีุ่นจากักัารัจำหน่าย
สินที่รััพย์ กัำไรัจากักัารัจำหน่ายเงินลงทีุ่น
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บรัิษััที่ฯ ม่ต้นทีุ่นขายและบรัิกัารัในปีี 2562 - 2564 
จำนวน 698.38 ล้านบาที่ จำนวน 1,094.77 ล้านบาที่
จำนวน 1,804.96 ล้านบาที่ ตามลำดับ หรั้อคิดเปี็น
อัตรัากัำไรัขั�นต้นเที่่ากัับรั้อยละ 17.49 รั้อยละ 14.54 
และร้ัอยละ 15.93 ตามลำดับ ต้นทีุ่นขายและกัารัให้

บรัิกัารัของบรัิษััที่ฯ สามารัถึแบ่งออกัได้ตามธุุรักัิจของ
บรัิษััที่ฯ ดังน่� ได้แกั่ ต้นทุี่นธุุรักิัจรัับเหมาวางรัะบบ 
ต้นทุี่นกัารัให้บริักัารัซ่ึ่อมบำรุังรัักัษัา และต้นทุี่นธุุรักิัจ
จำหน่ายอุปีกัรัณ์์

ต้้นทีุ่นขายและต้้นทีุ่นการให้บัริการ

ต้นท่นขายแลุ่ะการ้ให้บร้ิการ้

ปีี 2562 ปีี 2563 ปีี 2564

ลุ่้านบาท อัตร้ากำาไร้
ขั�นต้น (%) ลุ่้านบาท อัตร้ากำาไร้

ขั�นต้น (%) ลุ่้านบาท อัตร้ากำาไร้
ขั�นต้น (%)

ต้นทีุ่นธุุรักัิจรัับเหมาวางรัะบบ 415.61 21.88 924.63 14.64 1,694.98 15.76

ต้นทีุ่นธุุรักัิจกัารัให้บรัิกัารัซึ่่อมบำรัุงรัักัษัา 6.29 29.10 17.52 28.22 20.38 30.58

ต้นทีุ่นธุุรักัิจกัารัจำหน่ายอุปีกัรัณ์์ 276.48 9.49 152.62 12.00 89.60 15.11

ต้นทัุ้นขายและการให้บริการรวม 698.38 17.49 1,094.77 14.54 1,804.96 15.93

ต้้นทีุ่นธุุรกิจให้บัริการรับัเหมาวางระบับั

ต้นทีุ่นงานรัับเหมาวางรัะบบของบริัษััที่ฯ ม่จำนวน 
415.61 ล้านบาที่ในปีี 2562 จำนวน 924.63 ล้านบาที่
ในปีี 2563 และจำนวน 1,694.98 ล้านบาที่ในปีี 
2564 หร้ัอคิดเป็ีนอัตรัากัำไรัขั�นต้นเท่ี่ากัับร้ัอยละ 
21.88 รั้อยละ 14.64 รั้อยละ และรั้อยละ 15.76 
ตามลำดับ โดยต้นทีุ่นหลักัจะปีรัะกัอบด้วย ต้นทีุ่น
เครั้�องม้อ วัสดุ และอุปีกัรัณ์์ ค่าจ้างงานเหมา 
ค่าบรัหิารัจดักัารัโครังกัารั ค่าใช้จ่ายในกัารัปีฏิบิตังิาน 
และค่าธุรัรัมเน่ยมต่างๆ ในปีี 2562 อัตรัากัำไรั
ขั�นต้นของธุุรักิัจรัับเหมาวางรัะบบของบริัษััที่ฯ
ม่อัตรัาที่่�สูงเน้�องจากับรัิษััที่ฯ ได้รัับงานโครังกัารั
ที่่�ม่อัตรัากัำไรัขั�นต้นสูงขึ�น และสามารัถึบรัิหารั
จัดกัารัต้นทุี่นได้อย่างม่ปีรัะสิที่ธิุภาพยิ�งขึ�นจากักัารั
ที่่�บรัิษััที่ฯ ม่กัารัติดตามต้นทีุ่นที่่�เกัิดขึ�นในโครังกัารั
อย่างใกัล้ชิด ม่กัารัปีรัะชุมของฝ่่ายปีฏิิบัติงาน
โครังกัารัในกัารับริัหารัต้นที่นุ เพ้�อให้ที่รัาบว่าตน้ที่นุ
ที่่�เกัิดขึ�นเกิัดจากัส่วนใด และจะสามารัถึปีรัะหยัด
ต้นทีุ่นส่วนใดได้บ้าง ส่วนปีี 2563 - 2564 อัตรัา
กัำไรัขั�นต้นของธุุรักิัจรัับเหมาวางรัะบบของบรัิษััที่ฯ 
ลดลงจากัร้ัอยละ 21.88 ในปีี 2562 เป็ีนร้ัอยละ 
14.6 ในปี ี2563 และ 15.76 ในปี ี2564  โดยกัำไรั
ขั�นต้นของงานรัับเหมาลดน้อยลงกัว่างวดเด่ยวกััน

ของปีีกั่อน เน้�องจากับรัิษััที่ฯ ม่กัารัรัับพนักังานที่่�
เปีน็วศิวกัรัมาเพิ�มขึ�นมากัเพ้�อรัองรับังานโครังกัารัท่ี่�
ไดร้ับัมากัขึ�นที่ั�งในปีจัจบุนัและอนาคต สง่ผ่ลที่ำให้ม่
ค่าบรัิหารัจัดกัารัโครังกัารัเพิ�มขึ�น

รายไดำ้จากธุุรกิจรับัเหมา
วางระบับัต้้นทีุ่นธุุรกิจการ
ให้บัริการซื้่อมบัำารุงรักษา

ต้นทุี่นงานให้บริักัารัซ่ึ่อมบำรุังรัักัษัาของบริัษััที่ฯ
ม่จำนวน 6.29 ล้านบาที่ในปีี 2562 จำนวน 17.52 
ล้านบาที่ในปีี 2563  และจำนวน 20.38 ล้านบาที่
ในปีี 2564 หรั้อคิดเปี็นอัตรัากัำไรัขั�นต้นเที่่ากัับ
รั้อยละ 29.10 รั้อยละ 28.22 และรั้อยละ 30.58 
ตามลำดับ กัำไรัขั�นต้นของงานให้บรัิกัารัซ่ึ่อมบำรัุง
ขึ�นอยู่กัับงานบรัิกัารัที่่�บรัิษััที่ได้รัับในแต่ละปีี

ต้้นทีุ่นการจำาหน่ายอุปกรณ์

บรัิษััที่ฯ ม่ต้นทีุ่นกัารัจำหน่ายอุปีกัรัณ์์ในปีี 2562 - 
2564 จำนวน 276.48 ล้านบาที่ จำนวน 152.62 
ล้านบาที่ และจำนวน 89.60 ล้านบาที่ ตามลำดับ 
หรั้อคิดเปี็นอัตรัากัำไรัขั�นต้นเที่่ากัับรั้อยละ 9.49  
รั้อยละ 12.00 และรั้อยละ 15.11 โดยอัตรัากัำไรั

99 รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



ขั�นต้นจากักัารัจำหน่ายอุปีกัรัณ์์จะไม่สูงมากันักัซึ่ึ�ง
อตัรัากัำไรัขั�นตน้ของกัารัจำหนา่ยอปุีกัรัณ์เ์พิ�มสงูขึ�น
ในปีี 2563 - 2564  เน้�องจากับรัิษััที่ฯ สามารัถึหา
อุปีกัรัณ์์ที่่�ม่ต้นทีุ่นที่่�ถึูกั และม่คุณ์ภาพ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบัริการ

ในปีี 2562 - 2564 บรัิษััที่ฯ ม่ค่าใช้จ่ายในกัารัขาย
และกัารับริักัารัจำนวน 23.98 ล้านบาที่ จำนวน 
27.75 ล้านบาที่ และจำนวน 22.64 ล้านบาที่ 
คดิเป็ีนสดัส่วนร้ัอยละ 2.83 ร้ัอยละ 2.17 และร้ัอยละ 
1.05 ของรัายได้รัวม ค่าใช้จ่ายในกัารัขายและ
บรัิกัารัปีรัะกัอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกั่�ยวกัับพนักังาน 
และคา่ใชจ้า่ยด้านกัารัตลาด ซึ่ึ�งสว่นใหญม่าจากักัารั
เพิ�มขึ�นของค่าใช้จ่ายพนักังานเพ้�อรัองรัับกัารัขยาย
ตัวที่างธุุรักัิจ รัวมที่ั�งค่าใช้จ่ายในกัารัเตร่ัยมความ
พร้ัอมของบรัิษััที่ฯ ในกัารัเข้าจดที่ะเบ่ยนในตลาด
หลักัที่รััพย์ฯ ในช่วงปีี 2563

ค่าใช้จ่ายในการบัริหาร

ในปีี 2562 - 2564 บริัษััที่ฯ ม่ค่าใช้จ่ายในกัารั
บรัิหารัจำนวน 50.29 ล้านบาที่ จำนวน 51.69  

ล้านบาที่ จำนวน 56.89 ล้านบาที่ ตามลำดับโดย
คดิเป็ีนสดัส่วนร้ัอยละ 5.93 ร้ัอยละ 4.02 และร้ัอยละ 
2.65 ของรัายได้รัวม ตามลำดับ โดยค่าใช้จ่าย
ในกัารับริัหารัของบริัษััที่ ซึ่ึ�งส่วนใหญ่มาจากักัารั
เพิ�มขึ�นของค่าใช้จ่ายพนักังานเพ้�อรัองรัับกัารั
ขยายตัวที่างธุุรักัิจ รัวมที่ั�งค่าใช้จ่ายในกัารัเตรั่ยม
ความพร้ัอมของบริัษััที่ฯ ในกัารัเข้าจดที่ะเบ่ยนใน
ตลาดหลักัที่รััพย์ฯ ในช่วงปีี 2563

ต้้นทีุ่นที่างการเงิน

บรัิษััที่ฯ ม่ค่าใช้จ่ายที่างกัารัเงินในปีี 2562 - 2564 
และจำนวน 0.09 ล้านบาที่ จำนวน 0.23 ล้านบาที่
และจำนวน 0.18 ล้านบาที่ ตามลำดับ คิดเป็ีน
สดัส่วนร้ัอยละ 0.01 รัอ้ยละ 0.02 และร้ัอยละ 0.01 
ต่อรัายได้รัวม ค่าใช้จ่ายที่างกัารัเงินของบริัษััที่ฯ  
ค่อนข้างต�ำ เน้�องจากับริัษััที่ฯ ม่เงินกัู้ ย้มจากั
สถึาบันกัารัเงินค่อนข้างน้อยม่เพ่ยงสัญญาเช่าซึ่้�อ 
แต่อย่างไรักั็ตาม ณ์ สิ�นปีี 2562 - 2564 บรัิษััที่ฯ 
ไม่ม่เงินกัู้ย้มจากัสถึาบันกัารัเงิน (ยกัเว้นกัารัออกั
หนังส้อค�ำปีรัะกััน) ส่วนใหญ่จึงเปี็นดอกัเบ่�ยจ่าย
จากัสัญญาเช่าซึ่้�อที่่�เหล้ออยู่

จากัผ่ลกัารัดำเนินงานที่่�กัล่าวมาข้างต้น ที่ำให้ในปีี 2562 
- 2564 บรัิษััที่ฯ ม่กัำไรัสุที่ธุิจำนวน 60.75 ล้านบาที่ 
จำนวน 88.17 ล้านบาที่ และจำนวน 217.04  ล้านบาที่
ตามลำดับ คิดเปี็นอัตรัากัำไรัสุที่ธุิรั้อยละ 7.16 รั้อยละ 
6.88 และรั้อยละ 10.09 โดยอัตรัากัำไรัสุที่ธุิเพิ�มขึ�น

จากังวดเด่ยวกัันของปีีกั่อน ซึ่ึ�งเกัิดจากักัารัท่ี่�บรัิษััที่ม่
รัายได้ที่่�เพิ�มสูงขึ�น สาเหตุมาจากักัารัที่่�บรัิษััที่ได้รัับงาน
ท่ี่�ม่โครังกัารัขนาดใหญ่ ค้อโครังกัารัเปีล่�ยนสายไฟฟ้า
อากัาศเปีน็สายไฟฟา้ใตด้นิตามแนวรัถึไฟฟา้สายสเ่หลอ้ง
และส่ชมพู และสัมพันธุ์กัับอัตรัากัำไรัขั�นต้นท่ี่�เพิ�มขึ�น

2.3 กำาไรสุที่ธุิ
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ณ์ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564 บริัษััที่ม่สินที่รััพย์
รัวมจำนวน 3,255.13 ล้านบาที่ เพิ�มขึ�นเม้�อเที่่ยบกัับ 
ณ์ 31 ธุันวาคม 2563 จำนวน 987.27 ล้านบาที่
โดยสาเหตุสำคัญของกัารัปีรับัตัวเพิ�มขึ�นดงักัล่าวมาจากั 
ลูกัหน่�กัารัค้าและลูกัหน่�อ้�น และสินที่รััพย์ที่่�เกิัดจากั
สัญญา - ส่วนที่่�จัดเปี็นสินที่รััพย์หมุนเว่ยน จำนวน 
117.08 ล้านบาที่ และจำนวน 1,426.52 ล้านบาที่ ตาม
ลำดับ และกัารัลดลงของเงินสดและรัายกัารัเที่่ยบเที่่า
เงินสดจำนวน 572.29 ล้านบาที่

ณ์ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564 บรัิษััที่ม่หน่�สินรัวมจำนวน 
1,626.51 ลา้นบาที่ เพิ�มขึ�นเม้�อเที่ย่บกับั ณ์ 31 ธุนัวาคม 

2563 จำนวน 817.97 ล้านบาที่ ม่สาเหตุมาจากั
เพิ�มขึ�นของเจ้าหน่�กัารัค้าและเจ้าหน่�อ้�นจำนวน 789.52 
ล้านบาที่ เป็ีนหลักั ซึึ่�งกัารัเพิ�มขึ�นดังกัล่าวเป็ีนเจ้าหน่�
กัารัค้า และต้นทีุ่นค่าโครังกัารัค้างจ่าย ที่่�เกัิดขึ�นจากั
กัารัดำเนนิธุรุักัจิที่่�ยงัไมถ่ึงึกัำหนดชำรัะ ซึ่ึ�งมจ่ำนวนเพิ�ม
สูงขึ�นตามจำนวนและมูลค่างานที่่�เพิ�มขึ�น

ณ์ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564 บรัิษััที่ม่ส่วนของผู่้ถึ้อหุ้น
รัวมจำนวน 1,628.62 ล้านบาที่ เพิ�มขึ�นเม้�อเท่ี่ยบกัับ 
ณ์ 31 ธุันวาคม 2563 จำนวน 169.30 ล้านบาที่ 
สว่นของผู่ถ้้ึอหุ้นของบรัษิัทัี่ฯ เพิ�มขึ�นจากัผ่ลปีรัะกัอบกัารั
ของบรัิษััที่ที่่�ม่กัำไรัจากักัารัดำเนินงาน

3. ฐานะที่างการเงิน

3.1  สภาพคล่อง

บรัษิัทัี่ฯ มก่ัรัะแสเงินสดได้มา(ใช้ไปี)ในกิัจกัรัรัมดำเนินงาน
จำนวน (566.78) ล้านบาที่ โดยเกิัดจากัเพิ�มขึ�น
ของสินที่รััพย์ที่่�เกัิดจากัสัญญา (1,436.47)ล้านบาที่ 
กัารัจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินค้าจำนวน (13.93) ล้านบาที่ 
และเจ้าหน่�กัารัค้าและเจ้าหน่�อ้�นจำนวน 788.82 ล้านบาที่ 
ถึึงแม้บรัิษััที่จะม่กัำไรักั่อนภาษั่เงินได้ จำนวน 271.40 
ล้านบาที่ 

กัรัะแสเงินสดสุที่ธุิได้มา (ใช้ไปี) ในกัิจกัรัรัมลงทีุ่นของ
บรัิษััที่ฯ ม่จำนวน 41.76 ล้านบาที่ โดยเกัิดจากับรัิษััที่

เงินสดรัับจากักัารัจำหน่ายเงินลงทุี่นในนหลักัที่รััพย์
เผ่้�อขาย - ตรัาสารัหน่� จำนวน 100.25 ล้านบาที่ 
รัวมถึงึกัารัลดลงของเงินฝ่ากัธุนาคารัที่่�มภ่ารัะค�ำปีรัะกันั
เพิ�มขึ�นจำนวน (60.30)

บรัิษััที่ฯ ม่กัรัะแสเงินสดสุที่ธุิได้มา (ใช้ไปี) ในจากั
กัิจกัรัรัมจัดหาเงินจำนวน (47.27) ล้านบาที่ โดยเกัิด
จากับรัิษััที่ม่กัารัจ่ายเงินปีันผ่ลให้แกั่ผู่้ถ้ึอหุ้นจำนวน 
(45.60) ล้านบาที่

กระแสเงินสดำ
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3.2  การวิเคราะห์อัต้ราส่วนที่างการเงิน

บริัษััที่ฯ ม่อัตรัาส่วนสภาพคล่อง ณ์ 31 ธุันวาคม 2564 ที่่� 1.91 เที่่า โดยเปี็นกัารัปีรัับลดลงจากัปีีกั่อนอยู่ท่ี่� 
2.76 เที่่าเน้�องจากัในปีี 2563 บรัิษััที่ม่เงินสดคงเหล้อจากักัารัเสนอขายหุ้นในตลาดหลักัที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย ที่ำให้
ม่สภาพคล่อง

• อัต้ราส่วนสภาพคล่อง

บรัิษััที่ฯ  ม่กัำไรัสุที่ธุิจำนวน 60.75 ล้านบาที่ จำนวน 88.17 ล้านบาที่ และจำนวน 217.04  ล้านบาที่ตามลำดับ 
คิดเป็ีนอัตรัากัำไรัสุที่ธิุรั้อยละ 7.16 รั้อยละ 6.88 และรั้อยละ 10.09 โดยอัตรัากัำไรัสุที่ธิุเพิ�มขึ�นจากังวดเด่ยวกััน
ของปีีกั่อน ซึ่ึ�งเกัิดจากักัารัที่่�บรัิษััที่ม่รัายได้ที่่�เพิ�มสูงขึ�น สาเหตุมาจากักัารัที่่�บรัิษััที่ได้รัับงานที่่�ม่โครังกัารัขนาดใหญ่ 
คอ้โครังกัารัเปีล่�ยนสายไฟฟา้อากัาศเปีน็สายไฟฟา้ใตด้นิตามแนวรัถึไฟฟา้สายสเ่หลอ้งและสช่มพ ูและสมัพนัธุก์ับัอตัรัา
กัำไรัขั�นต้นที่่�เพิ�มขึ�น

• อัต้ราส่วนแสดำงความสามารถูในการหากำาไร

อัตรัาผ่ลตอบแที่นของสินที่รััพย์ ณ์ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564 อยู่ที่่�รั้อยละ 7.86 ซึ่ึ�งเปี็นกัารัปีรัับเพิ�มขึ�นจากัปีีกั่อน
อยู่ที่่�รั้อยละ 5.68 โดยเปี็นกัารัปีรัับเพิ�มขึ�นรั้อยละ 38.38 จากัปีีกั่อน เน้�องจากับรัิษััที่ม่กัำไรัสุที่ธุิเพิ�มมากัขึ�น

• อัต้ราส่วนแสดำงประสิที่ธุิภาพในการดำำาเนินงาน

อัตรัาส่วนหน่�สินต่อส่วนของผู่้ถึ้อหุ้น ณ์ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564 อยู่ที่่�  1.00 เที่่า ซึ่ึ�งเปี็นปีรัับเพิ�มขึ�นจากัปีีกั่อน
โดยปีีกั่อนอยู่ที่่� 0.55 เที่่า เน้�องจากัในปีีกั่อนบรัิษััที่ม่ส่วนของผู่้ถึ้อหุ้นที่่�ม่จำนวนสูงเน้�องจากักัารัรัับเงินเพิ�มทีุ่น IPO 

• อัต้ราส่วนวิเคราะห์นโยบัายที่างการเงิน
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ข้อมูลที่างการเงินที่่�สำาคัญ 

 (กั) งบกัารัเงินปีี 2562 ตรัวจสอบโดยนายกัฤษัดา เลิศวนา ผู่้สอบบัญช่รัับอนุญาตเลขท่ี่� 4958 บรัิษััที่ 
สำนักังาน อ่วาย จำกััด
 ผู่้สอบบัญช่ได้ตรัวจสอบงบกัารัเงินของบรัิษััที่ฯ ซึ่ึ�งปีรัะกัอบด้วย งบแสดงฐานะกัารัเงิน ณ์ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2562 
งบกัำไรัขาดทีุ่นเบ็ดเสรั็จ งบแสดงกัารัเปีล่�ยนแปีลงส่วนของผู่้ถ้ึอหุ้น และงบกัรัะแสเงินสดสำหรัับปีีสิ�นสุดวันเด่ยวกััน 
และหมายเหตุปีรัะกัอบงบกัารัเงินถึึงหมายเหตุสรัุปีนโยบายกัารับัญช่ท่ี่�สำคัญ และได้ให้ความเห็นว่างบกัารัเงินแสดง
ฐานะกัารัเงิน ณ์ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2562 ผ่ลกัารัดำเนินงานและกัรัะแสเงินสดสำหรัับปีีสิ�นสุดวันเด่ยวกัันของบรัิษััที่ฯ 
โดยถึูกัต้องตามที่่�ควรัในสารัะสำคัญตามมาตรัฐานรัายงานที่างกัารัเงิน

 (ข) งบกัารัเงินปีี 2563 ตรัวจสอบโดยนายกัฤษัดา เลิศวนา ผู่้สอบบัญช่รัับอนุญาตเลขที่่� 4958 บรัิษััที่ สำนักังาน 
อ่วาย จำกััด
 ผู่้สอบบัญช่ได้ตรัวจสอบงบกัารัเงินของบรัิษััที่ฯ ซึ่ึ�งปีรัะกัอบด้วย งบแสดงฐานะกัารัเงิน ณ์ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563 
งบกัำไรัขาดทีุ่นเบ็ดเสรั็จ งบแสดงกัารัเปีล่�ยนแปีลงส่วนของผู่้ถ้ึอหุ้น และงบกัรัะแสเงินสดสำหรัับปีีสิ�นสุดวันเด่ยวกััน 
และหมายเหตุปีรัะกัอบงบกัารัเงินถึึงหมายเหตุสรัุปีนโยบายกัารับัญช่ท่ี่�สำคัญ และได้ให้ความเห็นว่างบกัารัเงินแสดง
ฐานะกัารัเงิน ณ์ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2563 ผ่ลกัารัดำเนินงานและกัรัะแสเงินสดสำหรัับปีีสิ�นสุดวันเด่ยวกัันของบรัิษััที่ฯ 
โดยถึูกัต้องตามที่่�ควรัในสารัะสำคัญตามมาตรัฐานรัายงานที่างกัารัเงิน

 (ค) งบกัารัเงนิปี ี2564 ตรัวจสอบโดยนายเตมิพงษั ์ โอปีนพนัธุุ ์ผู่ส้อบบญัชร่ับัอนญุาตเลขท่ี่� 4501 บรัษัิัที่ สำนกัังาน 
อ่วาย จำกััด
 ผู่้สอบบัญช่ได้ตรัวจสอบงบกัารัเงินของบรัิษััที่ฯ ซึ่ึ�งปีรัะกัอบด้วย งบแสดงฐานะกัารัเงิน ณ์ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564 
งบกัำไรัขาดทีุ่นเบ็ดเสรั็จ งบแสดงกัารัเปีล่�ยนแปีลงส่วนของผู่้ถ้ึอหุ้น และงบกัรัะแสเงินสดสำหรัับปีีสิ�นสุดวันเด่ยวกััน 
และหมายเหตุปีรัะกัอบงบกัารัเงินถึึงหมายเหตุสรัุปีนโยบายกัารับัญช่ท่ี่�สำคัญ และได้ให้ความเห็นว่างบกัารัเงินแสดง
ฐานะกัารัเงิน ณ์ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564 ผ่ลกัารัดำเนินงานและกัรัะแสเงินสดสำหรัับปีีสิ�นสุดวันเด่ยวกัันของบรัิษััที่ฯ 
โดยถึูกัต้องตามที่่�ควรัในสารัะสำคัญตามมาตรัฐานรัายงานที่างกัารัเงิน

สรุปรายงานการสอบับััญช่
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ต้ารางสรุปฐานะการเงินและผลการดำำาเนินงาน

งบแสดงฐานะการ้เงิน
ปีี 2562 ปีี 2563 ปีี 2564

ลุ่้านบาท ร้้อยลุ่ะ ลุ่้านบาท ร้้อยลุ่ะ ลุ่้านบาท ร้้อยลุ่ะ

สื่ินทั้ร้พย์

สื่ินทั้ร้พย์หมุนเวียน

  เงินสดและรัายกัารัเที่่ยบเที่่าเงินสด 455.19 54.48 1,285.00 56.66 712.71 21.89

  เงินลงทีุ่นชั�วครัาว 80.92 9.68 - - - -

  ลูกัหน่�กัารัค้าและลูกัหน่�อ้�น 59.44 7.11 63.61 2.80 180.68 5.55

  สินที่รััพย์ที่่�เกัิดจากัสัญญา-ส่วนที่่�จัดเปี็นหมุนเว่ยน 56.42 6.76 410.61 18.11 1,837.13 56.44

  ภาษั่มูลค่าเพิ�มรัอเรั่ยกัค้น - - 20.99 0.93 57.35 1.76

  สินค้าคงเหล้อ 0.49 0.06 - - 3.44 0.11

  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า - - 104.68 4.62 118.61 3.64

  ภาษั่เงินได้ถึูกัหักั ณ์ ที่่�จ่าย 12.11 1.45

  สินที่รััพย์ที่างกัารัเงินหมุนเว่ยนอ้�น - - 100.37 4.42 0.46 0.01

  สินที่รััพย์หมุนเว่ยนอ้�น 12.72 1.52 49.65 2.19 42.10 1.30

รัวมสินที่รััพย์หมุนเว่ยน 677.29 81.06 2,034.91 89.73 2,952.48 90.70

สื่ินทั้ร้พย์ไม่หมุนเวียน

  เงินฝ่ากัธุนาคารัที่่�ม่ภารัะค�ำปีรัะกััน 60.89 7.29 120.24 5.30 180.55 5.55

  สินที่รััพย์ที่่�เกัิดจากัสัญญา-ส่วนที่่�จัดเปี็นไม่หมุนเว่ยน 22.87 2.73 23.44 1.03 33.38 1.03

  อสังหารัิมที่รััพย์เพ้�อกัารัลงทีุ่น 45.60 5.46 45.60 2.01 45.60 1.40

  ที่่�ดิน อาคารัและอุปีกัรัณ์์ 24.44 2.93 26.69 1.18 25.45 0.78

  สินที่รััพย์ไม่ม่ตัวตน 0.36 0.04 0.33 0.01 0.38 0.01

  สินที่รััพย์ภาษั่เงินได้รัอกัารัตัดบัญช่ 3.02 0.36 3.42 0.15 4.29 0.13

  สินที่รััพย์ไม่หมุนเว่ยนอ้�น 1.07 0.13 13.23 0.59 13.00 0.40

รวมสื่ินทั้ร้พย์ไม่หมุนเวียน 158.25 18.94 232.95 10.27 302.65 9.30

รวมสื่ินทั้ร้พย์ 835.54 100.00 2,267.86 100.00 3,255.13 100.00

หนี�สื่ินและสื่่วนขอื่งผู้ถ่อื่หุ้น

หนี�สื่ินหมุนเวียน

  เงินกัู้ย้มรัะยะสั�นจากัสถึาบันกัารัเงิน - - - - - -

  เจ้าหน่�กัารัค้าและเจ้าหน่�อ้�น 265.37 31.76 698.32 30.79 1,487.84 45.70

  หน่�สินที่่�เกัิดจากัสัญญา-ส่วนที่่�จัดเปี็นหมุนเว่ยน 186.6 22.43 34.71 1.53 20.1 0.62

  ส่วนของหน่�สินภายใต้สัญญาเช่ากัารั 

  เงินที่่�ถึึงกัำหนดชำรัะภายใน 1 ปีี    
0.54 0.06 - - - -

  ส่วนของหน่�สินภายใต้สัญญาเช่าที่่�ถึึง

  กัำหนดชำรัะภายใน 1 ปีี

- - 1.67 0.07 0.93 0.03

  รัายได้ค่าบรัิกัารัรัับล่วงหน้า - - - - - -

  เจ้าหน่�เงินปีรัะกัันผ่ลงาน - - - - - -

  ภาษั่เงินได้ค้างจ่าย - - 3.39 0.15 18.87 0.57

  หน่�สินหมุนเว่ยนอ้�น 26.79 3.21 4.62 0.2 14.37 0.45

รัวมหน่�สินหมุนเว่ยน 479.3 57.36 742.71 32.75 1,542.11 47.37
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งบแสดงฐานะการ้เงิน
ปีี 2562 ปีี 2563 ปีี 2564

ลุ่้านบาท ร้้อยลุ่ะ ลุ่้านบาท ร้้อยลุ่ะ ลุ่้านบาท ร้้อยลุ่ะ

หนี�สื่ินไม่หมุนเวียน

  หน่�สินที่่�เกัิดจากัสัญญา-ส่วนที่่�จัดเปี็นไม่หมุนเว่ยน 30.59 3.66 47.33 2.09 62.48 1.92

  หน่�สินตามสัญญาเช่ากัารัเงิน – สุที่ธุิ 

  จากัส่วนที่่�ถึึงกัำหนดชำรัะภายใน 1 ปีี
0.65 0.08 - - - -

  หน่�สินตามสัญญาเช่า – สุที่ธุิจากัส่วนที่่�

  ถึึงกัำหนดชำรัะภายใน 1 ปีี
- - 1.38 0.06 0.45 0.02

  สำรัองผ่ลปีรัะโยชน์รัะยะยาวของ พนักังาน 15.88 1.9 17.12 0.75 21.47 0.66

รวมหนี�สื่ินไม่หมุนเวียน 47.12 5.64 65.83 2.90 84.40 2.60

รวมหนี�สื่ิน 526.42 63.00 808.54 35.65 1,626.51 49.97

สื่่วนขอื่งผู้ถ่อื่หุ้น

  ทีุ่นเรั้อนหุ้น

     ทีุ่นจดที่ะเบ่ยน 180.00 21.54 380.00 16.76 380.00 11.67

     ทีุ่นที่่�ออกัจำหน่ายและชำรัะเต็มมูลค่าแล้ว 180.00 21.54 380.00 16.76 380.00 11.67

      ส่วนเกัินมูลค่าหุ้นสามัญ - - 973.63 42.93 973.63 29.91

  สำรัองส่วนทีุ่นจากักัารัจ่ายโดยใช้หุ้น 1.43 0.17 1.43 0.06 1.43 0.04

  กัำไรัสะสม

     จัดสรัรัแล้ว - สำรัองตามกัฎหมาย 14.65 1.75 19.15 0.84 30.00 0.92

     ยังไม่ได้จัดสรัรั 112.43 13.46 85.11 3.76 243.56 7.49

  องค์ปีรัะกัอบอ้�นของส่วนของผู่้ถึ้อหุ้น 0.61 0.07 - - - -

รวมสื่่วนขอื่งผู้ถ่อื่หุ้น 309.12 37.00 1,459.32 64.35 1,628.62 50.03

รวมหนี�สื่ินและสื่่วนขอื่งผู้ถ่อื่หุ้น 835.54 100.00 2,267.86 100.00 3,255.13 100.00 
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งบกำาไร้ขาดท่นเบ็ดเสร้็จ่
ปีี 2562 ปีี 2563 ปีี 2564

ลุ่้านบาท ร้้อยลุ่ะ ลุ่้านบาท ร้้อยลุ่ะ ลุ่้านบาท ร้้อยลุ่ะ

รายได้้

รัายได้จากักัารัขาย 305.47 36.05 173.44 13.53 105.55 4.91

รัายได้จากักัารับรัิกัารั 540.92 63.83 1,107.67 86.42 2,041.52 94.94

รัายได้อ้�น 0.98 0.12 0.70 0.05 3.30 0.15

รวมรายได้้ 847.37 100.00 1,281.81 100.00 2,150.37 100.00

ค่าใช้จ่าย

ต้นทีุ่นขาย 276.48 32.63 152.62 11.91 89.60 4.17

ต้นทีุ่นกัารัให้บรัิกัารั 421.91 49.78 942.16 73.50 1,715.36 79.77

ค่าใช้จ่ายในกัารัขายและกัารับรัิกัารั 23.98 2.83 27.75 2.17 22.64 1.05

ค่าใช้จ่ายในกัารับรัิหารั 50.29 5.93 51.69 4.02 56.89 2.65

รวมค่าใช้้จ่าย 772.66 91.18 1,174.22 91.61 1,884.49 87.64

กำไรจากกิจกรรมด้ำเนินงาน 74.71 8.82 107.59 8.39 265.88 12.36

รัายได้ที่างกัารัเงิน 1.52 0.17 2.93 0.23 5.70 0.27

ต้นทีุ่นที่างกัารัเงิน (0.09) (0.01) (0.23) (0.02) (0.18) (0.01)

กำไรก่อื่นค่าใช้้จ่ายภัาษีเงินได้้ 76.15 8.98 110.29 8.60 271.40 12.62

ค่าใช้จ่ายภาษั่เงินได้ 15.40 1.82 22.12 1.72 54.36 2.53

กำไรสืุ่ทั้ธุิสื่ำหร้บปีี/งวด้ 60.75 7.16 88.17 6.88 217.04 10.09

กัำไรัสุที่ธุิต่อขั�นพ้�นฐาน (บาที่) 0.17 0.17 0.29

มูลค่าที่่�ตรัาไว้ (บาที่) 1.00 0.5 0.5
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งบกร้ะแสเงินสด
 (หน�วย :ลุ่้านบาท) ปีี 2562 ปีี 2563 ปีี 2564

กระแสื่เงินสื่ด้จากการด้ำเนินงาน

กัำไรักั่อนภาษั่เงินได้
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีีเป็นเงิินสดรับ (จ่่าย) จ่าก

กิจ่กรรมดำเนินงิาน

76.15 110.29 271.40

ค่าเส้�อมรัาคา 3.81 4.90 6.03

ค่าตัดจำหน่าย 0.08 0.10 0.14

ขาดทีุ่น(กัำไรั)จากักัารัจำหน่ายเงินลงทีุ่นใน
หลักัที่รััพย์เผ่้�อขาย-ตรัาสารัหน่�

- 0.77 (0.23)

กัำไรัที่่�ย้งไม่เกัิดขึ�นจากักัารัวัดมูลค่าหลักัที่รััพย์เผ่้�อขาย-ตรัาสารัหน่� - (0.02) -

  ขาดทีุ่นจากัอัตรัาแลกัเปีล่�ยนที่่�ยังไม่เกัิดขึ�นจรัิง - 0.24 0.70

กัำไรัจากักัารัจำหน่ายอุปีกัรัณ์์ - - (0.56)

 สำรัองผ่ลปีรัะโยชน์รัะยะยาวของพนักังาน 1.14 1.24 2.21

 รัายได้ที่างกัารัเงิน (1.52) (2.93) (5.70)

ต้นทีุ่นที่างกัารัเงิน 0.09 0.23 0.18

  ลูกัหน่�กัารัค้าและลูกัหน่�อ้�น 141.25 (3.92) (117.71)

  สินที่รััพย์ที่่�เกัิดจากัสัญญา 43.95 (354.76) (1,436.47)

 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า (1.92) (104.68) (13.93)

  สินค้าคงเหล้อ 6.73 0.49 (3.44)

  ภาษั่เงินได้หักั ณ์ ที่่�จ่ายรัอเรั่ยกัค้น 0.51 - -

  ภาษั่มูลค่าเพิ�มรัอเรั่ยกัค้น (20.99) (36.35)

  สินที่รััพย์หมุนเว่ยนอ้�น (1.43) (36.92) 7.55

  สินที่รััพย์ไม่หมุนเว่ยนอ้�น (0.34) (0.04) 0.23

สินที่รััพย์ที่่�เกัิดจากัสัญญา-ส่วนที่่�จัดเปี็นสินที่รััพย์ไม่หมุนเว่ยน 9.23 - -

  เจ้าหน่�กัารัค้าและเจ้าหน่�อ้�น 58.92 432.47 788.82

หน่�สินที่่�เกัิดจากัสัญญา 186.61 (135.16) 0.54

 หน่�สินหมุนเว่ยนอ้�น 5.66 (22.17) 9.75

จ่ายเงินผ่ลปีรัะโยชน์รัะยะยาวพนักังาน - - (0.54)

เงินสดได้มาจากั (ใช้ไปีใน) กัิจกัรัรัมดำเนินงาน 528.92 (130.86) (527.38)

จ่ายดอกัเบ่�ย (0.09) (0.23) (0.18)

จ่ายภาษั่เงินได้ (27.75) (12.53) (39.22)

เงินสื่ด้สืุ่ทั้ธุิได้้มาจาก (ใช้้ไปีใน) กิจกรรมด้ำเนินงาน 501.08 (143.62) (566.78)
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งบกร้ะแสเงินสด
 (หน�วย :ลุ่้านบาท) ปีี 2562 ปีี 2563 ปีี 2564

กระแสื่เงินสื่ด้จากกิจกรรมลงทัุ้น

ซึ่้�อเงินลงทีุ่นหลักัที่รััพย์เผ่้�อขาย-ตรัาสารัหน่� (80.00) (140.00) -

เงินสดรัับจากักัารัขายหลักัที่รััพย์เผ่้�อขาย-ตรัาสารัหน่� - 120.00 100.25

สินที่รััพย์ที่างกัารัเงินหมุนเว่ยนอ้�นเพิ�มขึ�น - - (0.11)

เงินฝ่ากัสถึาบันกัารัเงินที่่�ม่ภารัะค�ำปีรัะกัันเพิ�มขึ�น (29.39) (59.36) (60.30)

ซึ่้�ออุปีกัรัณ์์ (2.45) (3.50) (4.79)

ซึ่้�อสินที่รััพย์ไม่ม่ตัวตน (0.29) (0.08) (0.18)

เงินให้กัู้ย้มรัะยะสั�นแกั่กัิจกัารัที่่�ไม่เกั่�ยวข้องกััน 3.00 - -

เงินสดรัับจากัดอกัเบ่�ยรัับ 1.58 2.49 6.33

เงินสดรัับจากักัารัจำหน่ายอุปีกัรัณ์์ - - 0.56

เงินสดสุที่ธุิได้มาจากั (ใช้ไปีใน) กัิจกัรัรัมลงทีุ่น (107.55) (80.45) 41.76

กระแสื่เงินสื่ด้จากกิจกรรมจ้ด้หาเงิน

เงินสดรัับจากักัารัเพิ�มทีุ่น - 1,167.04 -

เงินกัู้ย้มรัะยะสั�นจากัสถึาบันกัารัเงินเลดลง (6.00) - -

จ่ายชำรัะหน่�ตามสัญญาเช่า (0.54) (1.55) (1.68)

เงินปีันผ่ลจ่าย (36.00) (111.60) (45.60)

เงินสดสุที่ธุิได้มาจากั (ใช้ไปีใน) กัิจกัรัรัมจัดหาเงิน (42.54) 1,053.89 (47.28)

เงินสดและรัายกัารัเที่่ยบเที่่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุที่ธุิ 350.99 829.82 (572.3)

เงินสดและรัายกัารัเที่่ยบเที่่าเงินสดต้นปีี/งวด 104.20 455.19 1,285.01

เงินสดและรัายกัารัเที่่ยบเที่่าเงินสดปีลายปีี/งวด 455.19 1,285.01 712.71
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13.3 ต้ารางสรุปอัต้ราส่วนที่างการเงินที่่�สำาคัญ

อัตร้าส�วนทางการ้เงิน
ที�สำาคัญ ปีี 2562 ปีี 2563 ปีี 2564

อื่้ตราสื่่วนสื่ภัาพคล่อื่ง (Liquidity Ratio)

อัตรัาส่วนสภาพคล่อง (เที่่า)  1.37 2.76 1.91

อัตรัาส่วนสภาพคล่องหมุนเรั็ว (เที่่า)  1.24 1.98 0.58

อัตรัาส่วนหมุนเว่ยนลูกัหน่�กัารัค้า (เที่่า)  6.54 17.79 17.61

รัะยะเวลาเกั็บหน่�เฉล่�ย (วัน)  55.02 21.0 21.00

อัตรัาส่วนหมุนเว่ยนสินค้าคงเหล้อ (เที่่า)  181.09 4,484.0 1,049.49

รัะยะเวลาขายสินค้า (วัน) 2.0 1.0 1.0

อัตรัาส่วนหมุนเว่ยนเจ้าหน่� (เที่่า)  2.96 2.27 1.65

รัะยะเวลาชำรัะหน่� (วัน) 122 161 221

อื่้ตราสื่่วนแสื่ด้งความสื่ามารถในการหากำไร
(Profitability Ratio)

อัตรัากัำไรัขั�นต้นจากักัารัขาย (%) 9.49 12.00 15.11

อัตรัากัำไรัขั�นต้นจากักัารับรัิกัารั (%) 22.00 14.94 15.98

อัตรัากัำไรัขั�นต้น (%) 17.49 14.54 15.93

อัตรัากัำไรัจากักัารัดำเนินงาน (%) 8.71 8.40 12.38

อัตรัากัำไรัสุที่ธุิ (%) 7.16 6.88 10.09

อัตรัาผ่ลตอบแที่นผู่้ถึ้อหุ้น (%) 20.39 9.97 14.06

อื่้ตราสื่่วนแสื่ด้งปีระสื่ิทั้ธุิภัาพในการด้ำเนินงาน
(Efficiency Ratio)

อัตรัาผ่ลตอบแที่นต่อสินที่รััพย์ (%) 8.69 5.68 7.86

อัตรัาผ่ลตอบแที่นต่อสินที่รััพย์ถึาวรั (%) 253.10 344.88 848.99

อัตรัากัารัหมุนของสินที่รััพย์ (เที่่า)  1.21 0.56 0.66

อื่้ตราสื่่วนวิเคราะห์นโยบายทั้างการเงิน
(Financial Ratio)

อัตรัาหน่�สินต่อส่วนของผู่้ถึ้อหุ้น (เที่่า)  1.70 0.55 1.00

อัตรัาหน่�สินที่่�ม่ภารัะดอกัเบ่�ยต่อส่วนของผู่้ถึ้อหุ้น (เที่่า)  0.00 0.002 0.00

อัตรัากัารัจ่ายเงินปีันผ่ล (%) 183.72 51.72 49.02
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ข้อมูลที่ั�วไปและข้อมูลสำาคัญอื�น

1. ข้อมูลที่ั�วไป
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1.1 บัริษัที่ที่่�ออกหลักที่รัพย์

ช้�อบรัิษััที่ บรัิษััที่ เจ.อารั์.ดับเบิ�ลยู. ยูที่ิลิต่� จำกััด (มหาชน)

ช้�อบรัิษััที่ (อังกัฤษั) J.R.W. Utility Public Company Limited

ปีรัะเภที่ธุุรักัิจ บรัิษััที่ฯ ปีรัะกัอบธุุรักัิจให้บรัิกัารัออกัแบบ จัดหา กั่อสรั้างและติดตั�งงานรัะบบไฟฟ้า (Electrical 
Power System) และรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคมและเที่คโนโลย่สารัสนเที่ศ (Telecommunication 
and Information Technology System) แบบครับวงจรั นอกัจากัน่� บรัิษััที่ฯ ยังให้บรัิกัารัจำหน่าย
อุปีกัรัณ์์ (Supply) และให้บรัิกัารับำรัุงรัักัษัา (Maintenance) สำหรัับอุปีกัรัณ์์ต่างๆ ที่่�เกั่�ยวข้องกัับ
รัะบบไฟฟ้า และรัะบบส้�อสารัโที่รัคมนาคมและเที่คโนโลย่สารัสนเที่ศ

ที่่�ตั�งสำนักังานใหญ่ 32/288-290 หมู่ที่่� 8 ถึนนรัามอินที่รัา แขวงที่่าแรั้ง เขตบางเขน กัรัุงเที่พมหานครั

เลขที่ะเบ่ยนบรัิษััที่ 0107552000154

โที่รัศัพที่์ 0-2509-7000-2

โที่รัสารั 0-2945-7381

เว็บไซึ่ต์ www.jrw.co.th

ทีุ่นจดที่ะเบ่ยน 380,000,000 บาที่ (ณ์ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564)

ทีุ่นชำรัะแล้ว 380,000,000 บาที่ (ณ์ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564)

1.2 นายที่ะเบั่ยนหลักที่รัพย์

ช้�อบรัิษััที่ บรัิษััที่ศูนย์รัับฝ่ากัหลักัที่รััพย์ (ปีรัะเที่ศไที่ย) จำกััด

ที่่�ตั�งสำนักังานใหญ่ 93 ถึนนรััชดาภิเษักั แขวงดินแดง เขตดินแดง กัรัุงเที่พฯ 10400

โที่รัศัพที่์ 0-2900-9000

โที่รัสารั 0-2900-9991

เว็บไซึ่ต์ www.set.or.th/tsd



2. ข้อมูลสำาคัญอื�น
-ไม่ม่-

ข้อพิพาที่ที่างกฎหมาย
-ไม่ม่-
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1.3 ผู้สอบับััญช่

ช้�อบรัิษััที่ บรัิษััที่ สำนักังาน อ่วาย จำกััด

ที่่�ตั�งสำนักังานใหญ่ อาคารัเลครััชดา เลขที่่� 193/136-137 ชั�น 33 ถึนนรััชดาภิเษักั เขตคลองเตย กัรัุงเที่พฯ 10110

โที่รัศัพที่์ 0-2264-0777

โที่รัสารั 0-2264-0789-90

เว็บไซึ่ต์ www.ey.com/th/en/home/ey-thailand

1.4 ผู้ต้รวจสอบัภายใน

ช้�อบรัิษััที่ บรัิษััที่ พ่แอนด์แอล คอรั์ปีอเรัชั�น จำกััด

ที่่�ตั�งสำนักังานใหญ่ 281/157 เดอะฟิฟที่์ อเวนิว อาคารับ่ ชั�น 2 ถึนนกัรัุงเที่พฯ-นนที่บุรั่ ตำบลบางเขน อำเภอเม้อง จังหวัด
นนที่บุรั่ 11000

โที่รัศัพที่์ 0-2526-6100

เว็บไซึ่ต์ www.plcorporation.com
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การกำากับัดำูแลกิจการ
ส่วนที่่� 2 

116รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



1. นโยบัายการกำากับัดำูแลกิจการ

บรัิษััที่ฯ ได้ตรัะหนักัถึึงความสำคัญของกัารักัำกัับดูแล
กัิจกัารัที่่�ด่ ว่าเปี็นสิ�งสำคัญที่่�จะช่วยส่งเสรัิมกัารัดำเนิน
งานของบรัิษััที่ให้ม่ปีรัะสิที่ธุิภาพ เกัิดความโปีรั่งใส 
เพิ�มความสามารัถึในกัารัแข่งขัน และกัารัเติบโต
อย่างยั�งย้น ซึึ่�งจะนำไปีสู่ความเช้�อมั�นของผู่้ม่ส่วน
เกั่�ยวข้องทีุ่กัฝ่่ายว่ากัารัดำเนินงานของบรัิษััที่ฯกัรัะที่ำ
ด้วยความเป็ีนธุรัรัม และคำนึงถึึงปีรัะโยชน์สูงสุดของ
ผู่้ม่ส่วนเกั่�ยวข้องทีุ่กัฝ่่ายตั�งแต่พนักังาน นักัลงทุี่น 
ผู่้ถึ้อหุ้น และผู่้ม่ส่วนได้เส่ยอ้�นๆ ดังนั�น คณ์ะกัรัรัมกัารั

บรัิษััที่ฯ จึงเห็นควรัให้ม่กัารัจัดที่ำนโยบายกัารักัำกัับ
ดูแลกัิจกัารัขึ�น โดยยึดหลักัปีฏิิบัติและแนวปีฏิิบัติตาม
หลักักัารักัำกัับดูแลกัิจกัารัท่ี่�ด่สำหรัับบรัิษััที่จดที่ะเบ่ยน 
ปีี 2560 ซึึ่�งจัดที่ำโดยคณ์ะกัรัรัมกัารักัำกัับหลักัที่รััพย์
และตลาดหลักัที่รััพย์ เพ้�อเปี็นแนวที่างในกัารับรัิหารั
องค์กัรัที่ำให้เกัิดความเช้�อมั�นต่อกัารัดำเนินงานของ
บรัิษััที่ฯ ว่าดำเนินกัารัด้วยความเปี็นธุรัรัม โปีรั่งใส และ
คำนงึถึึงปีรัะโยชนส์งูสดุของผู่ถ้้ึอหุน้ และผู่ม้ส่ว่นไดเ้สย่
ทีุ่กัฝ่่าย ดังน่�
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ตร้ะหนักถึงบทบาทแลุ่ะความร้ับผิดช้อบของคณะกร้ร้มการ้ในฐานะผู้นำาองค์กร้ที�สร้้างค่ณค�า
ให้แก�กิจ่การ้อย�างยั�งยืน

เพ้�อให้คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ ได้เข้าใจในบที่บาที่และตรัะหนักัถึึงหน้าท่ี่�ความรัับผ่ิดชอบในฐานะผู่้นำองค์กัรั บรัิษััที่ฯ 
ได้ม่กัารักัำหนดบที่บาที่หน้าที่่�และความรัับผ่ิดชอบของคณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ ไว้อย่างชัดเจน นอกัเหน้อจากัหน้าที่่�และ
ความรัับผิ่ดชอบตามกัฎหมายซึึ่�งกัำหนดให้คณ์ะกัรัรัมกัารับริัษััที่ฯ ม่อำนาจและหน้าท่ี่�ในกัารับริัหารัจัดกัารับริัษััที่ฯ 
ให้เปี็นไปีตามกัฎหมาย วัตถึุปีรัะสงค์ ข้อบังคับของบรัิษััที่ฯ และมติที่่�ปีรัะชุมผู่้ถึ้อหุ้น ด้วยความรัับผ่ิดชอบ 
ความรัะมัดรัะวัง และความซ้ึ่�อสัตย์สุจรัิตแล้ว บริัษััที่ฯ ได้กัำหนดให้คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ ม่อำนาจหน้าที่่� และ
ความรัับผ่ิดชอบในกัารักัำหนดวิสัยที่ัศน์ พันธุกัิจ เปี้าหมาย นโยบาย ที่ิศที่างกัารัดำเนินงาน แผ่นกัลยุที่ธุ์ แผ่นงาน 
และงบปีรัะมาณ์ปีรัะจำปีีของบรัิษััที่ฯ รัวมถึึงกัารักัำกัับดูแลและติดตามกัารัปีฏิิบัติงานให้เปี็นไปีตามกัฎหมาย นโยบาย 
แผ่นงาน และงบปีรัะมาณ์ปีรัะจำปีีที่่�กัำหนด ตลอดจนปีรัะเมินผ่ลกัารัปีฏิบัิตงิานและดูแลรัายงานผ่ลกัารัดำเนินงานดังกัล่าว 

นอกัจากัน่� บรัษิัทัี่ฯ ไดม้ก่ัารัแตง่ตั�งคณ์ะกัรัรัมกัารัชดุยอ่ยและคณ์ะที่ำงานเพ้�อที่ำหนา้ท่ี่�สนบัสนนุ ตรัวจสอบ และกัำกับั
ดูแลกัารัปีฏิิบัติงานและกัารับริัหารังานให้เป็ีนไปีตามกัฎหมาย นโยบาย แผ่นงาน และงบปีรัะมาณ์ปีรัะจำปีีท่ี่�กัำหนด 
โดยปีรัะกัอบดว้ยคณ์ะกัรัรัมกัารับรัหิารั คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ คณ์ะที่ำงานบรัหิารัความเส่�ยง และบรัษิัทัี่ฯ ไดก้ัำหนด
ขอบเขตอำนาจหน้าที่่�และความรัับผ่ิดชอบของคณ์ะกัรัรัมกัารัชุดย่อย และคณ์ะที่ำงานบรัิหารัความเส่�ยงไว้อย่างชัดเจน 
ที่ั�งน่� บรัิษััที่ฯ ได้จัดที่ำกัฎบัตรัสำหรัับคณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ คณ์ะกัรัรัมกัารัชุดย่อย และดำเนินกัารัให้คณ์ะกัรัรัมกัารั
บริัษัทัี่ฯ และคณ์ะกัรัรัมกัารัชดุยอ่ยไดร้ับัที่รัาบเกั่�ยวกับักัฎบตัรัดงักัลา่ว บรัษิัทัี่ฯ กัำหนดใหม้ก่ัารัที่บที่วนกัฎบตัรัดงักัลา่ว
ทีุ่กัปีีอย่างสม�ำเสมอ เพ้�อจะได้แกั้ไขให้สอดคล้องกัับที่ิศที่างของบรัิษััที่ฯ

คณ์ะกัรัรัมกัารับรัษิัทัี่ฯ ไดม้ก่ัารัจดัที่ำจรัยิธุรัรัมที่างธุรุักัจิและนโยบายเกั่�ยวกับักัารักัำกับัดแูลกัจิกัารัเพ้�อเปีน็แนวปีฏิิบตัิ
ในกัารักัำกัับดูแลกัิจกัารัให้ม่กัารัปีรัะกัอบธุุรักัิจอย่างม่จรัิยธุรัรัม เคารัพสิที่ธุิและม่ความรัับผ่ิดชอบต่อผู่้ถึ้อหุ้น 
และผู้่ม่ส่วนได้เส่ย และดำเนินธุุรักัิจที่่�เปี็นปีรัะโยชน์ต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม รัวมทัี่�งสามารัถึปีรัับตัวได้ภายใต้ปีัจจัย
กัารัเปีล่�ยนแปีลง 
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กำาหนดวัตถ่ปีร้ะสงค์แลุ่ะเปี้าหมายหลุ่ักของกิจ่การ้ที�เปี็นไปีเพื�อความยั�งยืน 

คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ ม่กัารักัำหนดวิสัยที่ัศน์และพันธุกิัจขององค์กัรัที่่�ชัดเจนและเหมาะสมกัับองค์กัรั เพ้�อส้�อสารัให้
กับัผู่ม้ส่ว่นไดเ้สย่ที่กุัฝ่า่ยเขา้ใจในวตัถึปุีรัะสงคแ์ละเปีา้หมายหลกััขององคก์ัรั และเพ้�อให้บุคลากัรัในที่กุัรัะดบัขององคก์ัรั
ยึดถึ้อเปี็นหลักัในกัารัปีฏิิบัติหน้าที่่�เพ้�อบรัรัลุวัตถึุปีรัะสงค์และเปี้าหมายที่่�กัำหนดไว้

บริัษััที่ฯ ม่นโยบายที่่�จะที่บที่วนและพิจารัณ์ากัำหนดแผ่นกัลยุที่ธุ์และงบปีรัะมาณ์ทุี่กัปีีเพ้�อให้มั�นใจว่าแผ่นกัลยุที่ธ์ุและ
งบปีรัะมาณ์ดังกัล่าวสอดคล้องกัับสภาพเศรัษัฐกัิจและศักัยภาพขององค์กัรั รัวมถึึงส่งเสรัิมให้ม่กัารัสรั้างนวัตกัรัรัมและ
นำนวัตกัรัรัมและเที่คโนโลย่มาใช้ในกัิจกัารั 

นอกัจากัน่� คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ ยังม่หน้าที่่�ในกัารักัำกัับดูแลและติดตามกัารัปีฏิิบัติงานให้เปี็นไปีตามกัลยุที่ธ์ุและ
งบปีรัะมาณ์ที่่�กัำหนด รัวมที่ั�งกัำกัับดูแลกัารัจัดสรัรัที่รััพยากัรัที่่�สำคัญ
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เสริ้มสร้้างคณะกร้ร้มการ้ที�มีปีร้ะสิทธิิผลุ่ 

บรัิษััที่ฯ ม่นโยบายในกัารักัำหนดโครังสรั้างคณ์ะกัรัรัมกัารัให้เหมาะสมสอดคล้องกัับธุุรักัิจและขนาดของบรัิษััที่ฯ 
และเปีน็ตามที่่�กัฎหมายกัำหนด โดยองคป์ีรัะกัอบของคณ์ะกัรัรัมกัารับริัษัทัี่ฯ จะมส่ดัสว่นรัะหว่างกัรัรัมกัารัท่ี่�เป็ีนผู่บ้รัหิารั
และกัรัรัมกัารัที่่�ไม่เปี็นผู่้บรัิหารัที่่�สะที่้อนอำนาจท่ี่�ถึ่วงดุลอย่างเหมาะสม และตำแหน่งปีรัะธุานกัรัรัมกัารัและปีรัะธุาน
เจ้าหน้าที่่�บรัิหารัของบรัิษััที่ฯ จะไม่เปี็นบุคคลคนเด่ยวกััน เพ้�อให้เกิัดความชัดเจนให้ด้านความรัับผ่ิดชอบรัะหว่างกัารั
กัำหนดนโยบายกัารักัำกัับดูแลและกัารับรัิหารังานปีรัะจำ 
ที่ั�งน่� เพ้�อให้กัรัรัมกัารัสามารัถึทีุ่่มเที่เวลาในกัารัปีฏิิบัติหน้าท่ี่�ในบริัษััที่ได้อย่างเพ่ยงพอ บริัษััที่ฯ กัำหนดให้กัรัรัมกัารั
แต่ละคนจะสามารัถึไปีดำรังตำแหน่งในบริัษััที่จดที่ะเบ่ยนอ้�นได้รัวมแล้วไม่เกิัน 5 บริัษััที่ และจะต้องเข้าร่ัวมปีรัะชุม
คณ์ะกัรัรัมกัารัไมน่อ้ยกัวา่ร้ัอยละ 75 ของจำนวนกัารัปีรัะชมุคณ์ะกัรัรัมกัารัทัี่�งหมดท่ี่�จดัขึ�นในปีนีั�นๆ โดยบรัษิัทัี่ฯ กัำหนด
จะจัดให้ม่ปีรัะชุมคณ์ะกัรัรัมกัารัไม่น้อยกัว่า 4 ครัั�งต่อปีี 

คณ์ะกัรัรัมกัารับริัษัทัี่ฯ จะที่ำหน้าที่่�ในกัารัสรัรัหาบุคคลซึึ่�งม่ความรู้ัความชำนาญและปีรัะสบกัารัณ์ท่์ี่�เหมาะสมและสามารัถึ
ปีฏิบัิตหิน้าที่่�ท่ี่�เป็ีนปีรัะโยชน์กับัธุรุักิัจของบริัษัทัี่ฯ เพ้�อนำเสนอต่อท่ี่�ปีรัะชุมผู่ถ้้ึอหุน้เพ้�อพิจารัณ์าแต่งตั�งให้ดำรังตำแหน่ง
กัรัรัมกัารัของบรัษิัทัี่ฯ และภายหลงัที่่�บรัษิัทัี่ฯ เขา้จดที่ะเบย่นเปีน็บรัษิัทัี่จดที่ะเบย่นในตลาดหลกััที่รัพัยแ์หง่ปีรัะเที่ศไที่ย
แลว้ บรัษิัทัี่ฯ จะเปีดิเผ่ยขอ้มลูของกัรัรัมกัารัและผู่บ้รัหิารั อาที่ ิอาย ุปีรัะวตักิัารัศกึัษัา ปีรัะสบกัารัณ์ ์สดัสว่นกัารัถึอ้หุน้ 
จำนวนปีีที่่�ดำรังตำแหน่งกัรัรัมกัารั จำนวนครัั�งที่่�เข้ารั่วมปีรัะชุม ค่าตอบแที่นของคณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ ที่ั�งที่่�เปี็นตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเงิน กัารัดำรังตำแหน่งกัรัรัมกัารัในบรัิษััที่จดที่ะเบ่ยนอ้�น บที่บาที่หน้าที่่�และความรัับผ่ิดชอบ และรัายงาน
ผ่ลกัารัปีฏิิบัติงานของคณ์ะกัรัรัมกัารัชุดย่อยในรัายงานปีรัะจำปีีของบรัิษััที่ฯ

นอกัจากัน่� บริัษััที่ฯ ม่กัารัแต่งตั�งเลขานุกัารับริัษััที่เพ้�อดูแลและให้คำแนะนำแก่ักัรัรัมกัารัและผู่้บริัหารัเก่ั�ยวกัับกัารั
ปีฏิบิตัติามกัฎหมาย ขอ้กัำหนด กัฎรัะเบย่บ และขอ้บงัคับของบรัษิัทัี่ฯ และตดิตามดแูลใหม้ก่ัารัปีฏิิบตัอิย่างถึกูัตอ้งและ
สม�ำเสมอ และรัับผ่ิดชอบในกัารัจัดปีรัะชุมคณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ และกัารัปีรัะชุมผู่้ถึ้อหุ้น รัวมที่ั�งดูแลปีรัะสานงานให้
ม่กัารัปีฏิิบัติตามมติของที่่�ปีรัะชุมดังกัล่าว รัวมถึึงหน้าที่่�อ้�นใดตามที่่�กัฎหมายกัำหนด
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ในปีี 2564 ม่กัารัอบรัมหลักัสูตรั 
1. Advance Audit Committee Program แกั่กัรัรัมกัารัตรัวจสอบ 3 ที่่านค้อ พลเอกั ศักัดา เปีรัุนาวิน, 
   พลเรั้อโที่ บำรัุงรัักั สรััคคานนที่์, นายกัวิน ที่ังสุพานิช
2. Director Accreditation Program (DAP) แกั่กัรัรัมกัารั 1 ที่่านค้อ นายบันดาล พงศ์ศาสตรั์
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สร้ร้หาแลุ่ะพัฒนาผู้บร้ิหาร้ร้ะดับสูงแลุ่ะการ้บริ้หาร้บ่คลุ่ากร้

บรัษิััที่ฯ มก่ัารักัำหนดแผ่นผู่ส้้บที่อดตำแหนง่สำหรับัตำแหนง่ผู่้บรัหิารัที่่�สำคญัรัวมถึงึตำแหนง่ปีรัะธุานเจา้หนา้ที่่�บรัหิารั
ไว้อย่างชัดเจน เพ้�อให้กัารัดำเนินธุุรักิัจเปี็นไปีอย่างต่อเน้�อง และม่นโยบายท่ี่�จะจ่ายค่าตอบแที่นให้เหมาะสมเพ้�อเปี็น
แรังจูงใจให้กัับปีรัะธุานเจ้าหน้าที่่�บริัหารัและผู่้บริัหารัที่่�ม่ความสำคัญกัับองค์กัรัม่ความตั�งใจในกัารัที่ำงานเพ้�อปีรัะโยชน์
สูงสุดของบรัิษััที่ฯ และผู่้ถึ้อหุ้นของบรัิษััที่ฯ

บรัษิัทัี่ฯ มน่โยบายจะจดัให้ม่กัารัเสรัมิความรัูใ้ห้แก่ักัรัรัมกัารั และผู้่บริัหารัท่ี่�สาํคัญ โดยจดัสรัรัให้แต่ละท่ี่านเข้าร่ัวมกัารั
อบรัมซึ่ึ�งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพ้�อเสรัิมสรั้างความรัู้และมุมมองใหม่ๆ รัวมถึึงจัดให้ม่โครังกัารัสําหรัับพัฒนาผู่้บรัิหารั
เพ้�อปีรัะโยชน์ในกัารัพิจารัณ์าปีรัะกัอบแผ่นกัารัส้บที่อดงาน

คณ์ะกัรัรัมกัารับริัษััที่ฯ จะจัดให้ม่กัารัปีรัะเมินผ่ลกัารัปีฏิิบัติหน้าท่ี่�ของปีรัะธุานเจ้าหน้าท่ี่�บริัหารัและผู่้บริัหารัท่ี่�สําคัญ
ทีุ่กัปีี เพ้�อเปี็นเกัณ์ฑ์์ในกัารัพิจารัณ์าจ่ายค่าตอบแที่น และพัฒนาข่ดความสามารัถึเพ้�อเพิ�มปีรัะสิที่ธุิภาพในกัารัที่ํางาน

ในปีี 2564 ม่กัารัอบรัมหลกััสตูรั Company Secretary Program (CSP) แก่ัผู้่บริัหารั 1 ท่ี่านค้อนางสาวลดัดา ลทัี่ธิุวรัรัณ์์
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ส�งเสริ้มนวัตกร้ร้มแลุ่ะการ้ปีร้ะกอบธิ่ร้กิจ่อย�างมีความร้ับผิดช้อบ

คณ์ะกัรัรัมกัารับริัษัทัี่ฯ ให้ความสำคัญกับักัารัสร้ัางวัฒนธุรัรัมองค์กัรั  สง่เสริัมกัารัสร้ัางนวัตกัรัรัมท่ี่�ก่ัอให้เกัดิปีรัะโยชน์
รั่วมกัันที่ั�งบรัิษััที่ฯ ลูกัค้า คู่ค้า ผู่้ที่่�เกั่�ยวข้อง รัวมที่ั�งรัับผ่ิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม โดยบรัิษััที่ฯ คำนึงถึึงกัารั
พัฒนาคุณ์ภาพของกัารัให้บรัิกัารั กัารัพัฒนาที่รััพยากัรัมนุษัย์ กัารัคำนึงถึึงสิ�งแวดล้อม และความรัับผ่ิดชอบต่อสังคม
มาโดยตลอด ที่ั�งน่�เพ้�อสรั้างความสมดุลรัะหว่างผ่ลกัำไรัที่างธุุรักัิจและกัารัตอบแที่นสู่สังคม 

คณ์ะกัรัรัมกัารับริัษัทัี่ฯ ตรัะหนกััถึงึสทิี่ธุขิองผู่ม้ส่ว่นไดเ้สย่ที่กุักัลุม่ไม่วา่จะเป็ีนผู่ม้ส่่วนไดเ้สย่ภายใน หรัอ้ผู่ม้ส่ว่นไดเ้สย่
ภายนอกั ที่ั�งน่� เพ้�อสรั้างความเข้าใจอันด่และกัารัรั่วมม้อกัันรัะหว่างบรัิษััที่ฯ และผู่้ม่ส่วนได้เส่ย อันจะเปี็นปีรัะโยชน์
ต่อกัารัดำเนินธุุรักัิจและสรั้างความเช้�อมั�นรัวมที่ั�งเพิ�มข่ดความสามารัถึในกัารัแข่งขันของบรัิษััที่ฯ ในรัะยะยาว บรัิษััที่ฯ 
จึงได้ม่กัารักัำหนดนโยบายและแนวปีฏิิบัติ ดังน่�
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ผู่้ถึ้อหุ้น  :

 

พนักังาน  :

 

ลูกัค้า  :

คู่ค้าและเจ้าหน่� : 

 

คู่แข่ง   : 

 

ชุมชนและสังคม  : 

บรัิษััที่ฯ ม่ความมุ่งมั�นที่่�จะดำเนินธุุรักัิจอย่างโปีรั่งใสและมุ่งเน้นพัฒนาองค์กัรัให้ม่กัารั
เติบโตอย่างยั�งย้น และต่อเน้�อง เพ้�อสร้ัางผ่ลตอบแที่นท่ี่�เหมาะสมให้กัับผู่้ถ้ึอหุ้นและ
เพ้�อเพิ�มมูลค่าของบริัษััที่ และส่งผ่ลให้ผู่้ถ้ึอหุ้นได้รัับผ่ลตอบแที่นสูงสุด โดยกัำหนดให้
กัรัรัมกัารั ผู่้บรัิหารั และพนักังานจะต้องปีฏิิบัติหน้าที่่�ด้วยความรัับผิ่ดชอบ รัะมัดรัะวัง 
และซึ่้�อสตัยส์จุรัติ หลก่ัเล่�ยงกัารักัรัะที่ำใด ๆ  ที่่�จะเข้าขา่ยมค่วามขดัแย้งที่างผ่ลปีรัะโยชน์

บรัิษััที่ฯ ม่นโยบายที่่�จะปีฏิิบัติกัับพนักังานทุี่กัที่่านอย่างเที่่าเที่่ยม เป็ีนธุรัรัม และให้ผ่ล
ตอบแที่นที่่�เปี็นธุรัรัมตามความรัู้ความสามารัถึของพนักังานแต่ละคน และสวัสดิกัารัที่่�
เหมาะสม ให้ความสำคัญต่อกัารัพัฒนาความรัู้ ความสามารัถึของพนักังาน เพ้�อพัฒนา
ที่กััษัะในกัารัที่ำงานให้มป่ีรัะสิที่ธุภิาพสูง รัวมที่ั�งมก่ัารัจัดตั�งกัองทุี่นสำรัองเล่�ยงชพ่สำหรับั
พนกัังานและเปิีดโอกัาสใหพ้นักังานมโ่อกัาสพฒันาทัี่กัษัะกัารัที่ำงานในด้านตา่งๆ อก่ัด้วย

บรัษิัทัี่ฯ เอาใจใสแ่ละรับัผิ่ดชอบต่อลกูัค้าโดยเนน้กัารัจัดหาสนิค้า และ/หรัอ้ใหบ้ริักัารัที่่�ม่
คุณ์ภาพ ได้มาตรัฐาน และสามารัถึตอบสนองความต้องกัารัของลูกัค้าได้อย่างครับถึ้วน 
กัารัรัักัษัาความลับของลูกัค้า นอกัจากัน่� บรัิษััที่ฯ ยังให้ความสำคัญต่อกัารักัำหนดรัาคา
ขายและเง้�อนไขที่่�เหมาะสมให้แกั่ลูกัค้าอย่างเที่่าเที่่ยม

บรัิษััที่ฯ ได้ปีฏิิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหน่�อย่างเป็ีนธุรัรัม เสมอภาค ม่ความซึ่้�อสัตย์ในกัารั
ดำเนินธุุรักิัจ ไม่เอารััดเอาเปีรั่ยบ รัักัษัาผ่ลปีรัะโยชน์รั่วมกัับคู่ค้าและเจ้าหน่� รัวมถึึงม่
จรัรัยาบรัรัณ์ในกัารัดำเนินธุุรักิัจ ตลอดจนปีฏิิบัติตามเง้�อนไขที่างกัารัค้า และ/หรั้อข้อ
ตกัลงตามสัญญาท่ี่�ที่ำรั่วมกัันอย่างเคร่ังครััด เพ้�อพัฒนาความสัมพันธ์ุที่างธุุรักัิจที่่�กั่อให้
เกัิดปีรัะโยชน์ของที่ั�งสองฝ่่าย

บรัิษััที่ฯ ม่นโยบายที่่�จะปีรัะพฤติตามกัรัอบกัติกัากัารัแข่งขันที่่�ด่ ไม่แสวงหาข้อมูลที่่�เปี็น
ความลับของคู่แข่งที่างกัารัค้าด้วยวิธุ่กัารัท่ี่�ไม่สุจรัิต หรั้อไม่เหมาะสม และไม่ที่ำลายช้�อ
เส่ยงของคู่แข่งที่างกัารัค้าด้วยกัารักัล่าวหาในที่างรั้าย

บรัษิัทัี่ฯ เน้นกัารัปีลกูัฝั่งจติสํานึกั ความรับัผ่ดิชอบต่อชมุชนและสงัคมให้เกิัดขึ�นในบริัษัทัี่ฯ 
อย่างต่อเน้�อง รัวมถึึงสนับสนุนกัิจกัรัรัมที่่�กั่อให้เกัิดปีรัะโยชน์ต่อส่วนรัวม และไม่กัรัะที่ํา
กัารัใดๆ ที่่�ขัดหรั้อผ่ิดกัฎหมาย
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ร้ะบบการ้บร้ิหาร้ความเสี�ยงแลุ่ะการ้ควบค่มภัายในที�เหมาะสม 

คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ ม่กัารักัำหนดนโยบายจัดให้ม่รัะบบควบคุมภายในที่่�ครัอบคลุมทีุ่กัด้านที่ั�งด้านกัารัเงิน และกัารั
ปีฏิิบัติงานให้เป็ีนไปีตามกัฎหมาย ข้อบังคับ และรัะเบ่ยบที่่�เก่ั�ยวข้อง และจัดให้ม่กัลไกักัารัตรัวจสอบและถ่ึวงดุลที่่�ม่
ปีรัะสิที่ธุิภาพเพ่ยงพอในกัารัปีกัปี้องดูแลรัักัษัาที่รััพย์สินของบรัิษััที่ฯ อยู่เสมอ จัดให้ม่กัารักัำหนดขั�นตอนของอำนาจ
อนุมัติ และความรัับผ่ิดชอบของผู่้บรัิหารัและพนักังานที่่�ม่กัารัตรัวจสอบและถึ่วงดุลซึ่ึ�งกัันและกััน กัำหนดรัะเบ่ยบกัารั
ปีฏิิบัติงานอย่างเปี็นลายลักัษัณ์์อักัษัรั บรัิษััที่ฯ ม่กัารัว่าจ้างผู่้ตรัวจสอบภายในภายนอกั ที่ำหน้าที่่�ตรัวจสอบกัารัปีฏิิบัติ
งานของทีุ่กัหน่วยงานให้เปี็นไปีตามรัะเบ่ยบที่่�วางไว้ รัวมที่ั�งปีรัะเมินปีรัะสิที่ธุิภาพและความเพ่ยงพอของกัารัควบคุม
ภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบรัิษััที่ฯ
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บริัษััที่ฯ ม่กัารัแต่งตั�งคณ์ะที่ำงานบรัิหารัความเส่�ยงเพ้�อที่ำหน้าท่ี่�ในกัารัพิจารัณ์าและวิเครัาะห์ความเส่�ยงท่ี่�อาจเกิัดขึ�น
กัับบรัิษััที่ และนำเสนอมาตรักัารับรัิหารัความเส่�ยงเพ้�อปี้องกัันไม่ให้เกัิดผ่ลกัรัะที่บต่อธุุรักัิจของบรัิษััที่ฯ และกัำกัับดูแล
กัารับรัิหารัความเส่�ยงให้เปี็นไปีตามนโยบายบรัิหารัความเส่�ยงที่่�กัำหนด โดยในปีี 2564 คณ์ะที่ำงานบรัิหารัความเส่�ยง 
ได้ม่กัารัปีรัะชุมที่ั�งหมด 4 ครัั�ง และรัายงานให้คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบทีุ่กัไตรัมาส 

คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ ให้ความสำคัญกัับกัารัต่อต้านทีุ่จรัิตคอรั์รััปีชัน โดยให้กัำหนดเปี็นนโยบายที่่�ชัดเจนและส้�อสารั
ให้ผู่้ที่่�เกั่�ยวข้องที่รัาบและยึดถึ้อปีฏิิบัติตาม และได้กัำหนดนโยบายในกัารัแจ้งเบาะแสและข้อรั้องเรั่ยนเพ้�อเปี็นกัลไกั
ในกัารักัำกัับดูแลให้ผู่้ที่่�เกั่�ยวข้องปีฏิิบัติตามนโยบายต่างๆ ที่่�กัำหนดขึ�นที่่�เกั่�ยวกัับกัารักัำกัับดูแลกัิจกัารัอ่กัด้วย

บริัษัทัี่ฯ จดัใหม่้มาตรักัารัในกัารัแจง้เบาะแสหรัอ้ขอ้รัอ้งเรัย่นเกั่�ยวกัับกัารักัรัะที่ำผ่ดิกัฎหมาย จริัยธุรัรัมและจรัรัยาบรัรัณ์
ธุรุักิัจ หร้ัอพฤติกัรัรัมที่่�อาจส่อถึงึกัารัทุี่จริัตคอร์ัรัปัีชันของกัรัรัมกัารั ผู่บ้ริัหารั และพนักังานในองค์กัรั โดยจัดช่องที่างกัารั
ส้�อสารัที่่�หลากัหลายเพ้�อเปีิดโอกัาสให้พนักังานและผู่้ม่ส่วนได้เส่ยสามารัถึแจ้งเบาะแส หรั้อข้อรั้องเรั่ยนมายังบริัษััที่ฯ 
ได้สะดวกัและเหมาะสม โดยผู่้แจ้งเบาะแสหรั้อผู่้รั้องเรั่ยนจะต้องรัะบุรัายละเอ่ยดของเรั้�องท่ี่�ต้องกัารัแจ้ง พรั้อมช้�อ 
ที่่�อยู่ หมายเลขโที่รัศัพที่์ที่่�สามารัถึติดต่อได้ ส่งมายังช่องที่างกัารัรัับเรั้�องตามที่่�บรัิษััที่ฯ กัำหนด
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ร้ักษาความน�าเช้ื�อถือทางการ้เงินแลุ่ะการ้เปีิดเผยข้อมูลุ่

คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ มุ่งมั�นที่่�จะดูแลให้ม่กัารัปีฏิิบัติตามกัฎหมาย ข้อบังคับ และรัะเบ่ยบที่่�เกั่�ยวข้องกัับกัารัเปีิดเผ่ย
ข้อมูล โดยบริัษััที่ฯ จะให้ความสำคัญกัับกัารัเปีิดเผ่ยอย่างถูึกัต้อง ครับถึ้วน และโปีรั่งใสทัี่�งข้อมูลของบรัิษััที่ฯ ข้อมูล
ที่างกัารัเงิน และข้อมูลที่ั�วไปีที่่�มิใช่ข้อมูลที่างกัารัเงิน เพ้�อให้ผู่้ที่่�เกั่�ยวข้องที่ั�งหมดได้รัับที่รัาบข้อมูลอย่างเที่่าเที่่ยมกััน 

คณ์ะกัรัรัมกัารับริัษััที่ฯ เป็ีนผู่้รัับผ่ิดชอบในกัารัจัดที่ำรัายงานปีรัะจำปีี แบบแสดงรัายกัารัข้อมูลปีรัะจำปีี (แบบ 56-1) 
รัายงานที่างกัารัเงินของบรัิษััที่ฯ และสารัสนเที่ศที่างกัารัเงินที่่�ปีรัากัฏิในรัายงานปีรัะจำปีี กัารัจัดที่ำรัายงานที่างกัารัเงิน
เปี็นกัารัจัดที่ำตามมาตรัฐานกัารับัญช่ที่่�รัับรัองโดยที่ั�วไปี โดยเล้อกัใช้นโยบายบัญช่ที่่�เหมาะสมและถึ้อปีฏิิบัติสม�ำเสมอ 
และใช้ดุลยพินิจอย่างรัะมัดรัะวังในกัารัจัดที่ำ รัวมที่ั�งกัำหนดให้ม่กัารัเปีิดเผ่ยข้อมูลสำคัญอย่างเพ่ยงพอในหมายเหตุ
ปีรัะกัอบงบกัารัเงิน โดยคณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ มอบหมายให้คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบเปี็นผู่้ดูแลเกั่�ยวกัับคุณ์ภาพของ
รัายงานที่างกัารัเงิน และเปี็นผู่้ให้ความเห็นต่อคณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ

บริัษััที่ฯ ได้ที่ำกัารัเผ่ยแพร่ัข้อมูลสารัสนเที่ศของบริัษััที่ฯ ต่อผู่้ถ้ึอหุ้นและสาธุารัณ์ชนผ่่านช่องที่างและส้�อกัารัเผ่ยแพร่ั
ข้อมูลของตลาดหลักัที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ยและเว็บไซึ่ด์ของบรัิษััที่ฯ และมอบหมายให้ นายสุรัเดช อุที่ัยรััตน์ ตำแหน่ง
รัองปีรัะธุานเจ้าหน้าที่่�บริัหารั ที่ำหน้าที่่�ติดต่อและให้ข้อมูลกับัผู่ถ้้ึอหุน้ นกััลงทุี่น นกััวิเครัาะห์หลักัที่รัพัย์ หรัอ้หน่วยงาน
ที่่�เกั่�ยวข้อง รัวมถึึงบุคคลใดๆ ซึ่ึ�งข้อมูลดังกัล่าวจะเปี็นข้อมูลที่่�ถึูกัต้อง ครับถึ้วน และตรังต่อความเปี็นจรัิง
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สนับสน่นการ้มีส�วนร้�วมแลุ่ะการ้สื�อสาร้กับผู้ถือห่้น

บรัิษััที่ฯ ให้ความสำคัญต่อสิที่ธุิของผู่้ถึ้อหุ้นโดยไม่กัรัะที่ำกัารัใดๆ อันเปี็นกัารัละเมิดหรั้อลิดรัอนสิที่ธุิของผู่้ถึ้อหุ้น 
นอกัเหน้อจากัสิที่ธุิพ้�นฐานของผู่้ถึ้อหุ้น เช่น สิที่ธุิในกัารัซึ่้�อ ขาย หรั้อโอนหลักัที่รััพย์ที่่�ตนถึ้ออยู่ สิที่ธุิในกัารัได้รัับส่วน
แบ่งผ่ลกัำไรัจากับรัิษััที่ฯ สิที่ธุิในกัารัเข้ารั่วมปีรัะชุมผู่้ถึ้อหุ้น บรัิษััที่ฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิที่ธุิของผู่้ถึ้อหุ้นในกัารัได้รัับ
ข้อมูลของบรัิษััที่ฯ อย่างถึูกัต้อง ครับถึ้วน เพ่ยงพอ ที่ันเวลา และเที่่าเที่่ยมกััน เพ้�อปีรัะกัอบกัารัตัดสินใจในทีุ่กัๆ เรั้�อง 
คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ จึงกัำหนดนโยบายดังน่�

01  บรัษิัทัี่ฯ จะจดัใหม้ก่ัารัปีรัะชมุผู้่ถึอ้หุน้เพ้�อเปีดิ
โอกัาสใหผู้่ถ้ึอ้หุน้ไดพ้จิารัณ์าเรั้�องที่่�สำคญัตาม
ที่่�กัฎหมายกัำหนด หรั้อเรั้�องที่่�อาจม่กัรัะที่บ

  ต่อกัารัดำเนินธุุรักัิจของบรัิษััที่ฯ

02 บรัิษััที่ฯ จะจัดส่งหนังส้อนัดปีรัะชุมพรั้อมที่ั�ง
ข้อมูลปีรัะกัอบกัารัปีรัะชุมให้ผู่้ถึ้อหุ้นที่รัาบ

  ล่วงหน้ากั่อนกัารัปีรัะชุมตามรัะยะเวลาที่่�
กัฎหมาย ปีรัะกัาศ หร้ัอรัะเบ่ยบท่ี่�เกั่�ยวข้อง
กัำหนด เพ้�อเปีิดโอกัาสให้ผู่้ถึ้อหุ้นได้ศึกัษัา
ข้อมูลอย่างครับถ้ึวนกั่อนวันปีรัะชุมผู่้ถึ้อ
หุ้น รัวมที่ั�งบรัิษััที่ฯ จะเปีิดโอกัาสให้ผู่้ถึ้อหุ้น

  ส่งคำถึามล่วงหน้าก่ัอนวันปีรัะชุม โดยจะ
กัำหนดหลกััเกัณ์ฑ์์ในกัารัส่งคำถึามและเผ่ยแพร่ั

  หลักัเกัณ์ฑ์์ดังกัล่าวบน website ของบรัิษััที่ฯ 
และบริัษัทัี่ฯ จะรัวบรัวมเพ้�อนำคำถึามท่ี่�สำคัญ
ไปีสอบถึามในที่่�ปีรัะชุมต่อไปี

03 บรัิษััที่ฯ จะเปีิดโอกัาสให้ผู้่ถึ้อหุ้นส่วนน้อย
สามารัถึเสนอช้�อบุคคลเพ้�อพิจารัณ์าเล้อกั
ตั�งเป็ีนกัรัรัมกัารัหรั้อเสนอวารัะกัารัปีรัะชุม

  เพิ�มเติมได้กั่อนกัารัปีรัะชุมผู่้ถึ้อหุ้น โดยจะ
กัำหนดเป็ีนหลักัเกัณ์ฑ์์ที่่�ชัดเจน และเปิีดเผ่ย
หลักัเกัณ์ฑ์์ดังกัล่าวให้ผู่้ถ้ึอหุ้นที่รัาบล่วงหน้า 
และจะแจ้งเหตุผ่ลที่่�ไม่นำข้อเสนอวารัะกัารั
ปีรัะชุมของผู่้ถึ้อหุ้นบรัรัจุเปี็นวารัะกัารัปีรัะชุม
ของบรัิษััที่ฯ ต่อที่่�ปีรัะชุมผู่้ถึ้อหุ้นในครัั�งนั�นๆ

04 ในกัรัณ์่ที่่�ผู่้ถึ้อหุ้นไม่สามารัถึเข้าร่ัวมปีรัะชุม
ดว้ยตนเองได ้บรัษิัทัี่ฯ จะอำนวยความสะดวกั
แกั่ผู่้ถึ้อหุ้นที่่�ไม่สามารัถึเข้ารั่วมปีรัะชุมได้ด้วย
ตนเอง โดยให้ผู่้ถึ้อหุ้นสามารัถึมอบฉันที่ะให้
บุคคลใดบุคคลหนึ�ง หรั้อจัดให้ม่กัรัรัมกัารั
อิสรัะอย่างน้อย 1 คน เป็ีนผู่้รัับมอบฉันที่ะ
เขา้รัว่มปีรัะชมุและลงมตแิที่นผู่ถ้ึอ้หุน้ดงักัลา่ว 
โดยจะแจ้งรัายช้�อพรั้อมข้อมูลของกัรัรัมกัารั
อิสรัะดังกัล่าวไว้ในหนังส้อนัดปีรัะชุมผู่้ถึ้อหุ้น

05 ในกัรัณ์ท่่ี่�บริัษัทัี่ฯ มผู่่ถ้้ึอหุน้ต่างชาติบรัษิัทัี่ฯ จะ
จัดที่ำหนังส้อนัดปีรัะชุมพร้ัอมข้อมูลปีรัะกัอบ
กัารัปีรัะชุมทัี่�งฉบับเปี็นภาษัาอังกัฤษั และจัด
ส่งให้กัับผู้่ถึ้อหุ้นต่างชาติพรั้อมกัับกัารัจัดส่ง
ฉบับภาษัาไที่ย

06 เพิ�มช่องที่างในกัารัรัับที่รัาบข่าวสารัของผู่้
ถึ้อหุ้นผ่่านที่าง Website ของบรัิษััที่ฯ ภาย
หลังจากัที่่�บริัษััที่ฯ เข้าจดที่ะเบ่ยนเป็ีนบริัษััที่

  จ ดที่ ะ เ บ่ ย น ใ น ต ล า ดหลั กั ที่ รัั พ ย์ แ ห่ ง
ปีรัะเที่ศไที่ยแล้ว บริัษััที่ฯ จะดำเนินกัารัให้
ม่กัารัเผ่ยแพรั่หนังส้อเชิญปีรัะชุมผู่้ถ้ึอหุ้น

  ล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วันกั่อนวันปีรัะชุม 
เพ้�อให้ผู่้ถึ้อหุ้นสามารัถึดาวน์โหลดข้อมูล
รัะเบ่ยบวารัะกัารัปีรัะชุมได้อย่างสะดวกัและ
ครับถึ้วน 

07 บรัิษััที่ฯ จะอำนวยความสะดวกัแก่ัผู่้ถ้ึอหุ้น
  ทุี่กัรัายอยา่งเที่า่เท่ี่ยมกันัในกัารัเขา้รัว่มปีรัะชมุ

ที่ั�งในเรั้�องสถึานที่่�และเวลาที่่�เหมาะสม
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08 ในกัารัปีรัะชุมผู่้ถึ้อหุ้น จะดำเนินกัารัปีรัะชุม
ตามกัฎหมายและข้อบังคับของบรัิษััที่ฯ 

  โดยจะพิจารัณ์าและลงคะแนนเรัย่งตามลำดับ
วารัะที่่�กัำหนดไว ้ไมเ่ปีล่�ยนแปีลงขอ้มลูที่่�เปีน็
สารัะสำคัญ หร้ัอเพิ�มวารัะกัารัปีรัะชุมโดย

  ไม่จำเปี็น และเปิีดโอกัาสให้ผู่้ถึ้อหุ้นม่สิที่ธุิ
  เที่่าเที่่ยมกัันในกัารัสอบถึาม แสดงความคิด

เห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ

09 บรัิษััที่ฯ จะใช้บัตรัลงคะแนนในวารัะที่่�สำคัญ 
และจัดให้ม่บุคคลที่่� เปี็นอิสรัะ อาที่ิเช่น 

  ผู่ส้อบบญัชภ่ายนอกั ที่่�ปีรักึัษัากัฎหมาย เปีน็
ผู่้ตรัวจสอบคะแนนเส่ยงในที่่�กัารัปีรัะชุม

10  บรัษิัทัี่ฯ จะสง่เสรัมิใหก้ัรัรัมกัารัที่กุัที่า่นและผู่้
บริัหารัที่่�เกั่�ยวข้องเขา้รัว่มปีรัะชมุเพ้�อตอบขอ้
ซึ่ักัถึามจากัผู่้ถึ้อหุ้นโดยพรั้อมเพรั่ยงกััน

11  จดบันที่ึกัรัายงานกัารัปีรัะชุมให้ครับถึ้วน 
ถึูกัต้อง รัวดเรั็ว โปีรั่งใส และบันที่ึกัรัายช้�อ
กัรัรัมกัารัและผู่้บรัิหารัท่ี่�เข้ารั่วมปีรัะชุม วิธุ่
กัารัลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ี่�ปีรัะชุม 
ผ่ลกัารัลงคะแนน รัวมถึึงปีรัะเด็นซัึ่กัถึาม
และข้อคิดเห็นท่ี่�สำคัญไว้ในรัายงานกัารั
ปีรัะชุมเพ้�อให้ผู่้ถึ้อหุ้นสามารัถึตรัวจสอบ
ได้ให้แล้วเสรั็จภายใน 14 วัน นับแต่วันท่ี่�ม่
กัารัปีรัะชุมผู่้ถึ้อหุ้น นอกัจากัน่� บรัิษััที่ฯ จะ
จัดให้ม่กัารับันทึี่กัว่ด่ทัี่ศน์ภาพกัารัปีรัะชุม
เพ้�อเก็ับรัักัษัาไว้อ้างอิง และภายหลังจากัท่ี่�
บรัษิัทัี่ฯ เขา้จดที่ะเบ่ยนเปีน็บรัษิัทัี่จดที่ะเบ่ยน
ในตลาดหลักัที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ยแล้ว 
บรัษิัทัี่ฯ จะนำสง่รัายงานกัารัปีรัะชมุดงักัลา่ว
ไปียังตลาดหลักัที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย หรั้อ
หน่วยงานที่่�เก่ั�ยวข้องภายในเวลาท่ี่�กัำหนด 
รัวมถึึงนำรัายงานกัารัปีรัะชุมผู่้ถึ้อหุ้นเผ่ย
แพรั่ในเว็บไซึ่ด์ของบรัิษััที่ฯ เพ้�อให้ผู่้ถึ้อหุ้น
ได้พิจารัณ์า 

บรัษิัทัี่ฯ เล็งเห็นความสำคญัตอ่ความรับัผ่ดิชอบตอ่สงัคม
ดว้ยความเช้�อมนัวา่กัารัดำเนินงานด้านความรับัผิ่ดชอบ
ต่อสังคมจะเป็ีนแนวที่างที่่�จะนำไปีสู่กัารัพัฒนาที่่�ยั�งย้น
ในอนาคต ฝ่่ายบรัิหารัจึงได้ม่นโยบายกัารัดำเนินธุุรักัิจ

โดยยึดมั�น และให้ความสำคัญกัับหน้าท่ี่� และความรัับ
ผ่ิดชอบต่อสังคม สิ�งแวดล้อม และกัลุ่มของผู่้ที่่�ม่ส่วนได้
เส่ย (Stakeholders) ตามหลักักัารั 8 ข้อ ดังน่�

ความรับัผิดำชอบัต้่อสังคม
(Corporate Social Responsibilities : CSR)

01  การประกอบักิจการดำ้วยความเป็น
ธุรรม

  จรัรัยาบรัรัณ์ในกัารัดำเนินธุุรักิัจของบริัษััที่ฯ 
ครัอบคลุมกัารัเคารัพกัฎหมาย ปีรัาศจากั
กัารัม่ส่วนได้ส่วนเส่ยและความขัดแย้งที่าง
ผ่ลปีรัะโยชน์ กัารัรัักัษัาความลับและกัารั
ใช้ข้อมูลภายใน กัารัปีฏิิบัติต่อลูกัค้าและ

  ผู่้บริัโภค กัารัปีฏิิบัติต่อคู่แข่งที่างกัารัค้า 
  กัารัจัดซึ่้�อจัดหาและกัารัปีฏิิบัติต่อคู่ค้า 
  ความรัับผ่ิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดย

รัวม กัารัปีฏิิบัติต่อพนักังาน กัารัควบคุม
และกัารัตรัวจสอบภายใน กัารัรัับกัารัให้
ที่รัพัย์สนิหรัอ้ปีรัะโยชน์อ้�นใด ความปีลอดภัย

  ด้านสขุอนามยัและสิ�งแวดลอ้ม ที่รัพัยส์นิที่าง
ปีญัญาและกัารัใชร้ัะบบคอมพวิเตอรั ์บรัษัิัที่ฯ 
กัำหนดให้พนักังานใหม่ทีุ่กัคนจะต้องได้รัับ
กัารัอบรัมในรัะหว่างกัารัปีฐมนิเที่ศ และ
กัารัพัฒนาหลักัสูตรัอบรัมที่บที่วนสำหรัับ
พนักังานปัีจจุบัน เพ้�อให้มั�นใจว่าพนักังาน

  ทุี่กัคนม่ความตรัะหนักั และเข้าใจอยู่เสมอ 
เพ้�อสร้ัางจิตสำนึกัและความเข้าใจของ
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พนกัังาน และยังครัอบคลุมไปีถึงึกัรัะบวนกัารั
วัดปีรัะสิที่ธิุผ่ลของรัะบบเพ้�อกัารัปีรัับปีรุังให้
ด่ยิ�งขึ�น นอกัจากัน่� บริัษััที่ฯ ยังจัดให้ม่กัารั
สรั้างจิตสำนึกัที่ั�วที่ั�งองค์กัรัอย่างต่อเน้�อง
ผ่่านส้�อและกัิจกัรัรัมต่างๆ เพ้�อให้มั�นใจว่า
พนักังานสามารัถึนำจรัรัยาบรัรัณ์ในกัารั
ดำเนินธุรุักิัจไปีปีรัะยุกัต์ในกัารัที่ำงานได้อย่าง
ม่ปีรัะสิที่ธุิภาพ

02 การต้่อต้้านการทีุ่จริต้คอร์รัปชัน

  บริัษััที่ฯ ม่นโยบายกัารัดำเนินกัิจกัารัให้
  ถูึกัต้องตามกัฎหมาย และเปี็นปีรัะโยชน์

ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักังานของบริัษััที่ฯ 
ปีฏิิบัติงานอย่างม่คุณ์ธุรัรัมและเป็ีนพลเม้อง
ที่่� ด่ของปีรัะเที่ศชาติ รัวมที่ั�งส่งเสรัิมให้

  คู่ค้าของกัลุ่มบรัิษััที่ฯ ดำเนินธุุรักิัจที่่�ถึูกัต้อง
ด้วยความโปีรั่งใสด้วยเช่นกััน เพ้�อให้สังคม
โดยรัวมดำเนินไปีได้โดยสันติสุข บรัิษััที่ฯ 

  จึงกัำหนดให้กัารัต่อต้านกัารัทุี่จรัิตและกัารั
ติดสินบนเป็ีนนโยบายที่่�สำคัญอ่กันโยบาย
หนึ�งของบริัษััที่ฯ และเพ้�อสรั้างความมั�นใจ
ว่านโยบายกัารัต่อต้านกัารัทีุ่จรัิตและกัารั
ติดสินบนได้รัับกัารัปีฏิิบัติอย่างเป็ีนรัูปีธุรัรัม
อย่างเพ่ยงพอ ที่ั�งน่� ที่่�ปีรัะชุมคณ์ะกัรัรัม
กัารับรัิษััที่ฯ ครัั�ง ที่่� 3/2561 เม้�อวันที่่� 25 
กัันยายน 2561 จึงได้อนุมัติ “นโยบายต่อ
ตา้นกัารัที่จุรัติคอรัร์ัปัีชนั” เพ้�อใชถ้ึอ้เปีน็แนว
ปีฏิิบัติ ดังน่�

  2.1  กัรัรัมกัารั ผู่้บรัิหารั และพนักังาน 
  ต้องไม่กัรัะที่ำกัารัทีุ่จรัิตคอรั์รััปีชัน ที่ั�งโดย

ที่างตรังและที่างอ้อม เช่น กัารันำเสนอ 
กัารัให้คำมั�นสัญญา กัารัขอ กัารัเรั่ยกัร้ัอง 
กัารัเรั่ยกัหรั้อรัับผ่ลปีรัะโยชน์ กัารัให้ผ่ล
ปีรัะโยชน์ กัารัชักัจูงสู่กัารักัรัะที่ำท่ี่�ผิ่ดต่อ
กัฎหมาย หร้ัอกัารัที่ำลายความไว้ใจ หรั้อ
กัารักัรัะที่ำอ้�นใดที่่�เปี็นกัารัทุี่จรัิตคอร์ัรััปีชัน 
เป็ีนต้น เพ้�อปีรัะโยชน์ต่อตนเองหรัอ้บคุคลอ้�น

  2.2  กัรัรัมกัารั ผู่้บรัิหารั และพนักังาน ต้อง
ปีฏิบิตัติามนโยบายและมาตรักัารัต่อตา้นกัารั
ทีุ่จรัิตคอร์ัรััปีชัน และปีฏิิบัติตามกัฎหมาย
ของปีรัะเที่ศไที่ยในกัารัต่อต้านกัารัทุี่จรัิต
คอร์ัรัปัีชนั หากัฝ่า่ฝ้่นไม่ปีฏิบิตัติามนโยบายน่� 
จะต้องถึูกัพิจารัณ์าโที่ษัที่างวินัย และดำเนิน
คด่ตามกัฎหมายตามแต่กัรัณ์่

  2.3 กัรัรัมกัารั ผู่บ้รัหิารั และพนักังาน มห่น้าท่ี่�
  เฝ่้ารัะวัง และป้ีองกัันกัารัทุี่จริัตคอร์ัรััปีชัน

ในบรัิษััที่ฯ หากัพบเห็นกัารักัรัะที่ำทีุ่จรัิต
คอรัร์ัปัีชนัหรัอ้กัารักัรัะที่ำท่ี่�อาจกัอ่ใหเ้กัดิกัารั
ที่จุรัติคอรัร์ัปัีชนั ตอ้งแจง้เหตหุรัอ้รัายงานตอ่

  ผู่้บั งคับบัญชาที่ันที่่  หรั้ออาจแจ้ งผ่่ าน
  ช่องที่างกัารัแจ้งเบาะแสที่่�บรัิษััที่กัำหนด

  2.4 บรัิษััที่ฯ จะเกั็บรัักัษัารัายละเอ่ยดของ
ผู่้แจ้งข้อมูลไว้เปี็นความลับ ผู่้แจ้งข้อมูลที่่�
กัรัะที่ำดว้ยเจตนาท่ี่�ดต่่อบรัษิัทัี่ฯ และมค่วาม
บรัสิทุี่ธุิ�ใจ รัวมถึงึผู่ท้ี่่�ปีฏิเิสธุกัารักัรัะที่ำที่จุรัติ
คอร์ัรััปีชันจะได้รัับกัารัปีกัป้ีองคุ้มครัองจากั

  บรัิษััที่ฯ และจะไม่ได้รัับผ่ลกัรัะที่บใดๆ จากั
กัารักัรัะที่ำดังกัล่าว

 
  2.5  จัดให้ม่นโยบายและแนวปีฏิิ บัติ 
  เพ้�อปี้องกัันกัารัทีุ่จรัิตคอรั์รััปีชันในรัูปีแบบ

ต่างๆ เช่น กัารัช่วยเหล้อที่างกัารัเม้อง 
  กัารับริัจาคเพ้�อกัารักัศุล กัารัใหเ้งนิสนบัสนนุ 

กัารัจ่ายเงินค่าของขวัญ ค่าบริักัารัต้อนรัับ 
เปี็นต้น และจัดให้ม่กัารักัำกัับดูแล ติดตาม
ในเรั้�องดังกัล่าว ให้ม่ความโปีรั่งใส ไม่ขัดต่อ
กัฎหมายที่่�เกั่�ยวขอ้ง หรัอ้เอ้�อปีรัะโยชนอ์ยา่ง
ไม่ถึูกัต้อง ไม่เหมาะสม

  2.6  จัดให้ม่รัะบบกัารัควบคุมภายใน
  ท่ี่�เพ่ยงพอและเหมาะสม เพ้�อปี้องกัันกัารั

ที่จุรัติคอรัร์ัปัีชนั และกัารัดำเนนิงานที่่�ไมเ่ปีน็
ไปีตามหลักักัารักัารักัำกัับดูแลกัิจกัารัที่่�ด่
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  2.7 จดัใหม่้กัารัปีรัะเมนิความเส่�ยงดา้นที่จุรัติ
คอรั์รััปีชัน และมาตรักัารัต่อต้านกัารัทีุ่จรัิต
คอรั์รััปีชันที่่�เหมาะสม

 
  2.8  จัดให้ม่ช่องที่างกัารัส้�อสารัให้พนักังาน 

และผู้่ม่ ส่วนได้เส่ยที่รัาบถึึงนโยบายต่อ
ต้านกัารัทีุ่จริัตคอรั์รััปีชัน และสามารัถึแจ้ง
เบาะแส ขอ้ร้ัองเรัย่น ขอ้เสนอและให้บริัษัทัี่ฯ 
ได้ที่รัาบ เพ้�อส้บสวนหาข้อเที่็จจริังตาม
กัรัะบวนกัารั และนำไปีแกั้ไขปีรัับปีรัุง

  2.9 จัดให้ม่กัารัพัฒนารัะบบกัารับรัิหารั
บุคลากัรั สร้ัางค่านิยมและวัฒนธุรัรัมใน
กัารัต่อต้านกัารัทุี่จริัตคอร์ัรััปีชัน โดยม่กัารั
ส้�อสารัและเผ่ยแพร่ัความรัู้แก่ับุคลากัรัให้รัับ
ที่รัาบและเข้าใจถึึงนโยบายกัารัต่อต้านกัารั
ทีุ่จรัิตคอรั์รััปีชัน รัวมถึึงแนวปีฏิิบัติในด้าน
จรัิยธุรัรัม

  2.10 กัารัจัดซึ่้�อจัดจ้าง ต้องดำเนินกัารัอย่าง
โปีร่ังใส ไม่ขัดต่อกัฎหมาย รัะเบ่ยบงาน 

  ขั�นตอนปีฏิิบัติที่่�บรัิษััที่กัำหนดไว้ รัวมที่ั�งจัด
ใหม้ก่ัารัตรัวจสอบกัารัปีฏิบิตังิานจดัซึ่้�อจัดจา้ง

  อย่างสม�ำเสมอ

  นอกัจากัที่่�บรัิษััที่ฯ ดำเนินธุุรักัิจด้วยความ
โปีรัง่ใสแลว้ยงัไดก้ัำหนดนโยบายตอ่ตา้นกัารั
ทีุ่จริัตคอรั์รััปีชัน และเพ้�อสรั้างความมั�นใจ
ว่านโยบายกัารัต่อต้านกัารัทีุ่จริัตคอรั์รััปีชัน
จะต้องม่กัารัปีฏิิบัติอย่างเปี็นรัูปีธุรัรัม จึงได้
ย้�นปีรัะกัาศเจตนารัมณ์์ ที่่�จะเข้ารั่วมเปี็น

  ส่วนหนึ�งของภาคเอกัชนไที่ยในกัารัแกั้ไข
ปีญัหาคอร์ัรัปัีชัน โดยกัารัเข้าร่ัวมในโครังกัารั 
แนวรั่วมต่อต้านคอรั์รััปีชันของภาคเอกัชน
ไที่ย (Thai Private Sector Collective 

  Action Against Corruption หร้ัอ CAC) โดย
เปีา้หมายหลกััของ CAC คอ้กัารัสนบัสนนุให้
องค์กัรัธุุรักิัจในภาคเอกัชนกัำหนดนโยบาย
ต่อต้านกัารัทุี่จริัตอย่างเป็ีนรูัปีธุรัรัม และนำ
กัลไกัปี้องกัันกัารัจ่ายหรั้อรัับสินบนมาใช้งาน 
เพ้�อสร้ัางและขยายเครั้อข่ายของธุุรักิัจให้ม่
ความโปีรั่งใส และแข็งแกัรั่ง

03 การเคารพสิที่ธุิมนุษยชน

  บริัษััที่ฯ ม่นโยบายท่ี่�จะปีฏิิบัติตามกัฎหมาย
และข้อบังคับที่่�เกั่�ยวข้องกัับพนักังาน และ
หลักักัารัเก่ั�ยวกัับสิที่ธุิมนุษัยชนขั�นพ้�นฐาน
ตามเกัณ์ฑ์์สากัล โดยไม่แบ่งแยกัถิึ�นกัำเนิด 
เช้�อชาติ เพศ อายุ ส่ผ่ิว ศาสนา ความพิกัารั 
ฐานะ ชาติตรัะกูัลสถึานศึกัษัา หรั้อสถึานะ
อ้�นใดท่ี่�มิได้เก่ั�ยวข้องโดยตรังกับักัารัปีฏิิบัตงิาน 

  รัวมที่ั�งให้ความเคารัพต่อความเป็ีนปีจัเจกัชน 
และศักัดิ�ศรั่ของความเป็ีนมนุษัย์ สามารัถึดู
รัายละเอ่ยดได้ในรัายงานความยั�งย้น 

04 การปฏิิบััต้ิต้่อแรงงานอย่างเป็น
ธุรรม

  บรัิษััที่ฯ ได้ตรัะหนักัอยู่เสมอว่าพนักังาน
  ทุี่กัคนเปี็นที่รััพยากัรัที่่�ที่รังคุณ์ค่าที่่�สุดของ
  บรัิษััที่ฯ เปี็นปีัจจัยแห่งความสำเรั็จของกัารั

บรัรัลเุปีา้หมายของบรัษิัทัี่ฯ บรัษิัทัี่ฯ จงึใหก้ัารั
ดูแลและกัารัปีฏิิบัติที่่�เปี็นธุรัรัมดังน่�
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  4.1  ด้้านการบริหารค่าจ้าง
  ผ่ลตอบแที่นและสวัสดิกัารัต่างๆ บรัิหารัโดย

คำนึงถึึงกัารัสรั้างแรังจูงใจให้พนักังานปีฏิิบัติ
งานอยา่งเตม็ความสามารัถึ ม่ความเปีน็ธุรัรัม 
เปี็นไปีตามข้อกัำหนดของกัฎหมายและม่
รัะบบแบบแผ่นในกัารัปีฏิิบัติที่่�เปี็นมาตรัฐาน
เด่ยวกััน ม่กัารัปีรัะเมินและวิเครัาะห์ตัวช่�วัด
ให้ม่ความเปี็นปีัจจุบัน เหมาะสมกัับรัะดับ
หน้าที่่�ความรัับผ่ิดชอบสอดคล้องกัับกัารั
ดำเนนิธุรุักัจิและอยู่ในรัะดับที่่�สามารัถึแข่งขนั
ได้หรั้อเที่่ยบเท่ี่ากัับอัตรัาค่าตอบแที่นของ
บรัิษััที่อ้�นๆ ในธุุรักัิจเด่ยวกััน

  4.2  ด้า้นการพฒ้นาศัก้ยภัาพขอื่งพนก้งาน
  บรัษิัทัี่ฯ ได้ให้ความสำคญัในกัารัพฒันาความรัู้ 
  ความสามารัถึและที่ักัษัะกัารับรัิหารัโดยผ่่าน

รัะบวนกัารัฝ่ึกัอบรัม กัารัสัมมนา กัารัดูงาน 
  และยังมุ่งมั�นที่่�จะสรั้างกัรัอบกัารัพัฒนา

บุคลากัรั เพ้�อเพิ�มข่ดความสามารัถึของ
พนักังานทีุ่กัรัะดับ และเปี็นไปีอย่างต่อเน้�อง

  4.3  ด้า้นการจา้งงาน การปีฏิบิต้งิาน ความ
ก้าวหน้าในอื่าช้ีพการงาน

  บรัิษััที่ฯ ได้กัำหนดแนวปีฏิิบัติที่่�ชัดเจนเปี็น
มาตรัฐาน ตั�งอยู่บนหลักักัารัที่่�ไม่เลอ้กัปีฏิบัิติ
และสอดคล้องกัับกัฎหมายต่างๆ ที่่�เกั่�ยวข้อง 
โดยให้โอกัาสทีุ่กัคนอย่างเที่่าเที่่ยมกััน ที่ั�งใน
ด้านสัดส่วนของหญิง ชาย เช้�อชาติ ศาสนา 
ภูมิลำเนาเดิม อายุ สภาพความพิกัารั ฐานะ
ที่างเศรัษัฐกัิจสังคม หรั้อ คุณ์วุฒิกัารัศึกัษัา

 
  4.4  ด้้านความปีลอื่ด้ภั้ยและสืุ่ขอื่นาม้ยใน

ทั้ี�ทั้ำงาน
  บรัิษััที่ฯ ห่วงใยในช่ วิตและสุขภาพของ

พนักังานทุี่กัคน ดังนั�น จึงให้ความสำคัญใน
ด้านกัารับรัิหารัจัดกัารัด้านความปีลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในกัารัที่ำงาน โดยบรัิษััที่
ได้รัับมาตรัฐานกัารัจัดกัารัด้านช่วอนามัย 
และความปีลอดภัย (ISO 45001:2018) 

  ซึ่ึ�งเป็ีนไปีตามมาตรัฐานสากัลและ บริัษััที่ฯ 
ยงัสนบัสนนุ และสง่เสรัมิใหม่้กัารัจัดกัจิกัรัรัม
ความปีลอดภัยอย่างต่อเน้�องอ่กัด้วย 

05 ความรับัผิดำชอบัต้่อผู้บัริโภค
  บรัิษััที่ฯ ได้ให้ความสำคัญในกัารัให้บริักัารั

ของลูกัค้า โดยบรัิษััที่ฯ จะสอบถึามความพึง
พอใจและติดตามผ่ลกัารัที่ำงานของลูกัค้าอยู่
เปีน็ปีรัะจำ เพ้�อจะได้มาปีรัะเมินและปีรับัปีรุัง
พฒันากัารัที่ำงานให้ม่ปีรัะสทิี่ธุภิาพมากัยิ�งขึ�น

06 การดำูแลรักษาสิ�งแวดำล้อม
  บรัษิัทัี่ฯ ได้มก่ัารัรัณ์รังค์ใหพ้นกัังานปีรัะหยัด

พลังงานและที่รััพยากัรัธุรัรัมชาติไปีพร้ัอมๆ 
กัับกัารัปีลูกัจิตสำนึกัของพนักังาน อาทิี่
เช่น กัารัรัณ์รังค์ให้ปีิดไฟฟ้า และปีิดหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ั ช่วงพักักัลางวันรัะหว่างเวลา 
12.00-13.00 น. เพ้�อให้พนักังานฝ่ึกัปีฏิิบัติ
กัารัปีรัะหยัดพลังงานและนำไปีปีรัะยุกัต์
ใช้ในช่วิตปีรัะจำวัน รัวมถึึงกัารัเผ่ยแพรั่

  วิธุ่กัารัปีรัะหยัดพลังงานในสังคมของตนเอง 
นอกัจากันั�น บรัิษััที่ฯ ยังได้ตรัะหนักัถึึง
ความสำคัญของกัารัจัดกัารัสิ�งแวดล้อม 
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  เพ้�อให้เกิัดกัารัพัฒนาสิ�งแวดล้อมควบคู่
กัับกัารัพัฒนาธุุรักิัจ จึงได้จัดที่ำมาตรัฐาน 

  ISO 14001:2015 ซึึ่�งเป็ีนมาตรัฐานรัะบบกัารั
จดักัารัสิ�งแวดล้อม (Environment Management 
System) และบรัิษััที่ฯ ได้รัับกัารัรัับรัองแล้ว
เม้�อวันที่่� 12 ธุันวาคม 2563 จากั United 
Registrar of Systems(Thailand) หรั้อ 
URS ซึ่ึ�งได้รับัรัองจากัสถึาบัน Accreditation 
Body: United Kingdom Accreditation 
Service หรั้อ UKAS จากัปีรัะเที่ศอังกัฤษั

07 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
  บ ริัษััที่ฯ ตรัะหนักั เสมอว่ าชุมชนและ

สังคมท่ี่� เ ข้มแข็งม่กัารัพัฒนาท่ี่� ยั� ง ย้น ม่
ความสำคัญอย่างยิ�ง ในฐานะเปี็นปีัจจัย
เอ้�อ ต่อกัารัดำเนินธุุรักัิจ โดยบรัิษััที่ฯ ได้
เข้ารั่วมส่งเสรัิมกัิจกัรัรัมต่างๆ สามารัถึ
ดูรัายละเอ่ยดได้ในรัายงานความยั�งย้น 

08 การม่นวัต้กรรมและเผยแพร่
นวัต้กรรมซื้่�งไดำ้จากการดำำาเนินงานที่่�
ม่ความรับัผิดำชอบัต้่อสังคม 

  สิ�งแวดำล้อมและผู้ม่ส่วนไดำ้เส่ย
  บรัิษััที่ฯ สนับสนุนให้ม่นวัตกัรัรัมที่ั�งใน

รัะดับกัรัะบวนกัารัที่ำงานในองค์กัรั และ
ในรัะดับความรั่วมม้อรัะหว่างองค์กัรั ซึึ่�ง
หมายถึึงกัารัที่ำสิ�ง ต่างๆ ด้วยวิธุ่ใหม่ๆ 
และยังอาจหมายถึึงกัารัเปีล่�ยนแปีลงที่าง
ความคิด กัารัผ่ลิต เพ้�อเพิ�มมูลค่าเปี้าหมาย

  ข อ ง น วั ต กั รั รัมค้ อ กั า รั เ ปี ล่� ย น แปีล ง
ใน เชิ งบวกั เพ้� อที่ ำ ให้ สิ� ง ต่ า ง ๆ  เกัิ ด
เปีล่�ยนแปีลงในที่างท่ี่�ด่ขึ�น กั่อผ่ลิตผ่ลท่ี่�เพิ�ม
ขึ�น ทัี่�งน่� เพ้�อใหเ้กัดิปีรัะโยชนต์อ่สงัคมสงูสดุ
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บรัิษััที่ฯ ยึดหลักักัารัดำเนินธุุรักัิจอย่างซึ่้�อสัตย์สุจรัิต 
มค่ณุ์ธุรัรัมและจรัยิธุรัรัม ตลอดจนปีฏิบิตัติามกัฏิหมาย 
กัฏิรัะเบ่ยบ และข้อบังคับที่่�เก่ั�ยวข้องโดยคำนึงถึึงสิที่ธิุ
ของผู่้ม่ส่วนได้เส่ย ได้แกั่ ผู้่ถึ้อหุ้น พนักังาน ลูกัค้า 
คู่ค้า เจ้าหน่� คู่แข่ง ชุมชน สังคม และสิ�งแวดล้อม 
อย่างเที่่าเที่่ยมกััน ที่ั�งยังส่งเสรัิมกัารัแข่งขันที่างกัารัค้า

อยา่งเสรั ่หลก่ัเล่�ยงกัารัดำเนนิกัารัท่ี่�อาจกัอ่ใหเ้กัดิความ
ขัดแย้งที่างผ่ลปีรัะโยชน์และกัารัละเมิดที่รััพย์สินที่าง
ปีัญญา ต่อต้านกัารัทีุ่จรัิตทีุ่กัรัูปีแบบ รัวมถึึงส่งเสรัิม
ความรัับผิ่ดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ึ่ธุุรักิัจทีุ่กัขั�นตอน 
(ตามรายละเอื่ียด้ในเอื่กสื่ารแนบ 5)

6.2 จรรยาบัรรณในการดำำาเนินธุุรกิจ
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7.1 โครงสร้างองค์กร 

7. โครงสร้างการกำากับัดำูแลกิจการ และข้อมูล
สำาคัญเก่�ยวกับัคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดำย่อย ผู้บัริหาร พนักงานและอื�น ๆ

รองประธุานเจ้าหน้าที่่�
สายงานขายและปฏิิบััติ้การ 

**Executive Vice President
Sales and Marketing Division

ผู้ช่วยประธุานเจ้าหน้าที่่�
Senior Vice President (SVP)

ผู้อำานวยการ
ฝ่่ายขายและการต้ลาดำ

VP Sales and Marketing

• แผนกขาย

ผู้อำานวยการ
ฝ่่ายปฏิิบััต้ิงานโครงการ

VP Project Management

• แผนกปีฏิิบัติงานโคร้งการ้

• แผนกบร้ิการ้หลุ่ังการ้ขาย

ผู้อำานวยการ
ฝ่่ายวิศวกรรมและโซื้ลูชั�น

VP
Engineering & Solution 

• แผนกวิศวกร้ร้ม

ผู้อำานวยการ
ฝ่่ายการพาณิชย์
VP Commercial 

• แผนกต�นท่นแลุ่ะร้าคา

• แผนกจ่ัดซื�อโคร้งการ้
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คณะกรรมการบัริษัที่
Board of Directors

คณะกรรมการต้รวจสอบั
Audit Committee

ผู้ต้รวจสอบัภายใน
*Internal Auditor

คณะกรรมการบัริหาร
Executive Committee

ประธุานเจ้าหน้าที่่�บัริหาร
Chief Executive Officer

(CEO)

รองประธุานเจ้าหน้าที่่�
สายงานอำานวยการ

Executive Vice President
Administration Division

ผู้อำานวยการ
ฝ่่ายพัฒนาธุุรกิจ

VP 
Business Development

ผู้อำานวยการ
ฝ่่ายบััญช่และการเงิน

Chief Finance Officer 

• แผนกบัญช้ี

• แผนกการ้เงิน

ผู้อำานวยการ
ฝ่่ายความปลอดำภัย 

อาช่วอนามัย และสิ�งแวดำล้อม
VP Safety Health Environment 

• แผนกความปีลุ่อดภััย

อาช้ีวอนามัย แลุ่ะสิ�งแวดลุ่�อม

ผู้อำานวยการ
ฝ่่ายธุุรการ

VP Administration 

• แผนกทร้ัพยากร้บ่คคลุ่

• แผนกบร้ิหาร้กลุ่าง

• แผนกจั่ดซื�อทั�วไปี

• แผนก IT
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7.2 คณะกรรมการบัริษัที่ฯ
7.2.1 คณะกรรมการบัริษัที่ฯ ม่กรรมการจำานวนที่ั้งสิ้น 7 ที่่าน ประกอบัดำ้วย

พลเรือโที่ บัำารุงรัก สรัคคานนที่์
กรรมการตรวจ้สอบและกรรมการอิสระ

นายสุรเดำช อุที่ัยรัต้น์
กรรมการและกรรมการบริหาร

นายนนที่ิกร กาญจนะจิต้รา
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

นายกวิน ที่ังสุพานิช
กรรมการตรวจ้สอบและกรรมการอิสระ

พลเอก ศักดำา เปรุนาวิน
ประธานกรรมการตรวจ้สอบและ

กรรมการอิสระ

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
กรรมการและกรรมการบริหาร

นายบัันดำาล พงศ์ศาสต้ร์
กรรมการและกรรมการบริหาร
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หมายเหตุุ :  
:  กรรมการลำด้ับที� 1-4 ได้้รับการแต้่งต้ั�งต้ามมต้ิที�ประชัุ่มวิสามัญผู้้้ถึ่อื่หุ้น ค่รั�งที� 1/2561 เม่�อื่วันที� 21 ธ์ันวาค่ม 2561 

:  นายบันด้าล พงศ์ศาสต้ร์ ได้้รับการแต้่งต้ั�งเป็น กรรมการและกรรมการบริหาร จากที�ประชัุ่ม ค่ณะกรรมการบริษััท ค่รั�งที� 

 1/2564 แทนนายชั่ำนาญ วงศ์รัศมีเด้่อื่น ที�ได้้ลาอื่อื่กไป

:  นางสาวลัด้ด้า ลัทธ์ิวรรณ์ ได้้รับการแต้่งต้ั�งเป็น เลขานุการบริษััท จากที�ประชัุ่มค่ณะกรรมการบริษััท ค่รั�ง ที� 1/2564 แทน    นางภััทรินทร์ มนัสเสรี ที�ได้้ลาอื่อื่กไป

ช้ื�อ-นามสก่ลุ่ ตำาแหน�ง

การ้ปีร้ะช้่มคณะกร้ร้มการ้
ในปีี 2564

จ่ำานวนคร้ั�ง
การ้ปีร้ะช้่ม

จ่ำานวนคร้ั�ง
ที�เข้าร้�วมปีร้ะช้่ม

(ล้านบาที่)

1. นายนนที่ิกัรั กัาญจนะจิตรัา ปีรัะธุานกัรัรัมกัารั 5 5

2. พลเอกั ศักัดา เปีรัุนาวิน กัรัรัมกัารัและปีรัะธุานกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ 5 5

3. พลเรั้อโที่ บำรัุงรัักั สรััคคานนที่์ กัรัรัมกัารัและกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ 5 5

4. นายกัวิน ที่ังสุพานิช กัรัรัมกัารัและกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ 5 5

5. นายจรััญ วิวัฒน์เจษัฎาวุฒิ กัรัรัมกัารัและกัรัรัมกัารับรัิหารั 5 5

6. นายสุรัเดช อุที่ัยรััตน์ กัรัรัมกัารัและกัรัรัมกัารับรัิหารั 5 5

7. นายบันดาล พงศ์ศาสตรั์ กัรัรัมกัารัและกัรัรัมกัารับรัิหารั 4 4

7. นายชำนาญ วงศ์รััศม่เด้อน กัรัรัมกัารัและกัรัรัมกัารับรัิหารั 1 1

7.2.2 กรรมการผู้ม่อำานาจลงนามผูกพันบัริษัที่ฯ
นายจรัญั ววิฒันเ์จษัฎาวุฒิ หรัอ้นายสุรัเดช อทุี่ยัรัตัน ์หรัอ้นายบันดาล พงศ์ศาสตร์ั กัรัรัมกัารัสองในสามท่ี่านลงลายมอ้
ช้�อรั่วมกัันและปีรัะที่ับตรัาสำคัญของบรัิษััที่ฯ
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7.2.3 ขอบัเขต้อำานาจหน้าที่่�ของคณะกรรมการบัริษัที่ฯ

01 คณ์ะกัรัรัมกัารัม่อำนาจ หน้าท่ี่�และความ
รัับผ่ิดชอบในกัารับรัิหารัจัดกัารัและดำเนิน
กัิจกัารัของบริัษััที่ฯ ให้เปี็นไปีตามกัฎหมาย 
วัตถึุปีรัะสงค์ ข้อบังคับของบรัิษััที่ฯ ตลอดจน
มติของที่่�ปีรัะชุมผู่้ถึ้อหุ้น ด้วยความซึ่้�อสัตย์
สุจรัิต และรัะมัดรัะวังรัักัษัาผ่ลปีรัะโยชน์

  ของบรัิษััที่ฯ 

02 จัดให้ม่กัารัปีรัะชุมคณ์ะกัรัรัมกัารัอย่างน้อย 
3 เด้อนต่อครัั�ง

03 ดำเนินกัารัให้บรัิษััที่ฯ ม่รัะบบงานบัญช่ท่ี่�
เหมาะสมและม่ปีรัะสิที่ธิุภาพ และจัดให้ม่
กัารัรัายงานที่างกัารัเงินและกัารัสอบบัญช่ที่่�
เช้�อถึ้อได้ รัวมที่ั�งจัดให้ม่รัะบบกัารัควบคุม
ภายในและรัะบบกัารัตรัวจสอบภายใน

  ที่่�เพ่ยงพอและเหมาะสม

04 จัดให้ม่กัารัที่ำงบดุลและงบกัำไรัขาดทุี่นของ
  บรัิษััที่ฯ ณ์ วันสิ�นสุดรัอบรัะยะเวลาบัญช่
  ของบรัิษััที่ฯ ซึึ่� งผู่้ สอบบัญช่ตรัวจสอบ

แล้ว และนำเสนอต่อที่่�ปีรัะชุมผู่้ถึ้อหุ้นเพ้�อ
พิจารัณ์าและอนุมัติ

05 กัำหนดเปี้ าหมาย แนวที่าง นโยบาย 
  แผ่นงานกัารัดำเนินธุุรักิัจ งบปีรัะมาณ์ของ
  บรัษิัทัี่ฯ รัวมถึงึควบคุมกัำกับัดแูล (Monitoring 

and Supervision) กัารับรัหิารัและกัารัจดักัารั
ของบรัิษััที่ฯ และบรัิษััที่ย่อย ให้เปี็นไปีตาม
นโยบาย แผ่นงาน งบปีรัะมาณ์ที่่�กัำหนดไว้ 
และสอดคลอ้งกับักัฎหมายที่่�เกั่�ยวขอ้ง ตลอด
จนปีรัะกัาศ ข้อบังคับและหลักัเกัณ์ฑ์์ต่างๆ 

  ที่่�เก่ั�ยวข้องของคณ์ะกัรัรัมกัารักัำกับัตลาดทุี่น 
สำนักังานคณ์ะกัรัรัมกัารั กัำกัับหลักัที่รััพย์
และตลาดหลักัที่รััพย์ และตลาดหลักัที่รััพย์
แห่งปีรัะเที่ศไที่ย อาที่ิเช่น กัารัที่ำรัายกัารั
ที่่�เกั่�ยวโยงกััน กัารัได้มาหร้ัอจำหน่ายไปีซึ่ึ�ง

ที่รััพย์สินท่ี่�สำคัญ เที่่าท่ี่�ไม่ขัดหรั้อแย้งกัับ
กัฎหมายอ้�น 

06 พิจารัณ์าที่บที่วน ตรัวจสอบ และอนุมัติ
นโยบาย ที่ศิที่าง กัลยุที่ธุ ์แผ่นงานกัารัดำเนนิ
ธุุรักัิจของบรัิษััที่ฯ ที่่�เสนอโดยฝ่่ายบรัิหารั

07 ตดิตามกัารัดำเนนิงานใหเ้ปีน็ไปีตามแผ่นงาน
และงบปีรัะมาณ์อย่างต่อเน้�อง

08 พิ จ า รัณ์ า กั ำ ห น ด น โ ย บ า ย ด้ า น กั า รั
บรัิหารัความเส่�ยง (Risk Management)

  ให้ครัอบคลุมที่ั�งองค์กัรัและกัำกัับดูแลให้ม่
รัะบบหรั้อกัรัะบวนกัารัในกัารับริัหารัจัดกัารั
ความเส่�ยง โดยม่มาตรักัารัรัองรัับและวิธุ่
ควบคมุเพ้�อลดผ่ลกัรัะที่บตอ่ธุุรักัจิของบรัษิัทัี่ฯ 
อย่างเหมาะสม

 
09 พิจารัณ์ากัำหนดโครังสรั้างกัารับรัิหารังาน 
  ม่อำนาจในกัารัแต่ งตั� งคณ์ะกัรัรัมกัารั
  ชุดย่อย ปีรัะธุานเจ้าหน้าที่่�บริัหารั และ
  คณ์ะอนุกัรัรัมกัารัชุดอ้�นตามความเหมาะสม 
  รัวมถึึงกัารักัำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่่�ของ

บุคคลดังกัล่าว
 
  ที่ั�งน่� กัารัมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจ

หน้ า ท่ี่� ท่ี่� กั ำหนดนั� นต้ อ ง ไ ม่ ม่ ลั กัษัณ์ะ
เปี็นกัารัมอบอำนาจที่่�ที่ำให้คณ์ะกัรัรัมกัารั

  ชุดย่อย ปีรัะธุานเจ้าหน้าที่่�บริัหารั และ
  คณ์ะอนุกัรัรัมกัารัชุดต่างๆ ดังกัล่าวสามารัถึ

พิจารัณ์าและอนุมัติรัายกัารัที่่�อาจม่ความ
  ขัดแย้ง ม่ส่วนได้เส่ย หรั้อม่ความขัดแย้ง
  ที่างผ่ลปีรัะโยช น์อ้� น ใดที่ำกัับบ ริัษััที่ฯ 
  หรัอ้บรัษิัทัี่ยอ่ย (ถ้ึาม)่ ยกัเวน้เปีน็กัารัอนมุตัิ

รัายกัารัที่่�เปีน็ไปีตามนโยบายและหลกััเกัณ์ฑ์์
ที่่�คณ์ะกัรัรัมกัารัพิจารัณ์าและอนุมัติไว้แล้ว
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10 จดัที่ำรัายงานปีรัะจำปี ีและรับัผิ่ดชอบต่อกัารั
จดัที่ำและกัารัเปีดิเผ่ยงบกัารัเงนิเพ้�อแสดงถึงึ
ฐานะกัารัเงินและผ่ลกัารัดำเนินงานในรัอบปีี
ที่่�ผ่่านมา และนำเสนอต่อที่่�ปีรัะชุมผู่้ถ้ึอหุ้น
เพ้�อพิจารัณ์าและอนุมัติ

11 คณ์ะกัรัรัมกัารัอาจมอบอำนาจให้กัรัรัมกัารั
คนหนึ�งหรั้อหลายคนหรั้อบุคคลอ้�นใดปีฏิิบัติ
กัารัอยา่งหนึ�ง อยา่งใดแที่นคณ์ะกัรัรัมกัารัได้ 
โดยอยูภ่ายใต้กัารัควบคุมของคณ์ะกัรัรัมกัารั 
หรั้ออาจมอบอำนาจเพ้�อให้บุคคลดังกัล่าว
ม่อำนาจตามที่่�คณ์ะกัรัรัมกัารัเห็นสมควรั 
และภายในรัะยะเวลาที่่�คณ์ะกัรัรัมกัารั
เห็นสมควรั ซึ่ึ�งคณ์ะกัรัรัมกัารัอาจยกัเลิกั 

  เพิกัถึอน เปีล่�ยนแปีลงหรั้อแกั้ไขกัารัมอบ
  อำนาจนั�นๆ ได้เม้�อเห็นสมควรั

  ทัี่�งน่� กัารัมอบอำนาจนั�นต้องไม่ม่ลักัษัณ์ะ
เปี็นกัารัมอบอำนาจท่ี่�ที่ำให้บุคคลดังกัล่าว
สามารัถึพิจารัณ์าและอนุมัติรัายกัารัที่่�ตน
หรั้อบุคคลที่่�อาจม่ความขัดแย้ง ม่ส่วนได้เส่ย 
หรั้ออาจม่ความขัดแย้งที่างผ่ลปีรัะโยชน์ใน
ลักัษัณ์ะอ้�นใดท่ี่�จะที่ำขึ�นกัับบรัิษััที่ฯ หรั้อ
บรัษิัทัี่ยอ่ย (ถึา้ม)่ ตามท่ี่�นยิามไวใ้นปีรัะกัาศ
คณ์ะกัรัรัมกัารักัำกัับตลาดทีุ่น และ/หรั้อ
ตลาดหลักัที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย และ/
หรั้อปีรัะกัาศอ้�นใดของหน่วยงานท่ี่�เก่ั�ยวข้อง 
เว้นแต่เปี็นกัารัอนุมัติรัายกัารัท่ี่�เป็ีนไปีตาม
นโยบายและหลักัเกัณ์ฑ์์ที่่�คณ์ะกัรัรัมกัารั
พิจารัณ์าและอนุมัติไว้แล้ว

7.3 คณะกรรมการชุดำย่อย 
โครังสรั้ างกัรัรัมกัารัของบริัษััที่ฯ ปีรัะกัอบด้วย
คณ์ะกัรัรัมกัารัที่ั�งสิ�น 4 ชุด ปีรัะกัอบด้วย คณ์ะกัรัรัม
กัารับรัิษััที่ฯ  คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ คณ์ะกัรัรัมกัารั
สรัรัหาและกัำหนดค่าตอบแที่น และคณ์ะกัรัรัมกัารั
บรัิหารั ซึ่ึ�งม่คุณ์สมบัติครับถึ้วนตามมาตรัา 68 แห่ง

พรัะรัาชบัญญัติบริัษััที่มหาชนจำกััด พ.ศ. 2535 และ
ตามปีรัะกัาศคณ์ะกัรัรัมกัารัตลาดทีุ่นที่่�เกั่�ยวข้อง ที่ั�งน่� 
ขอบเขตอำนาจหน้าที่่�ของคณ์ะกัรัรัมกัารัชุดต่างๆ 
ของบรัิษััที่ฯ ม่ดังน่�

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะทำงาน
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหา

และกำหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
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ที่ั�งน่� นายกัวิน ที่ังสุพานิช เป็ีนกัรัรัมกัารัตรัวจสอบท่ี่�
ม่ความรู้ัและปีรัะสบกัารัณ์์ที่่�เพ่ยงพอที่่�จะสามารัถึที่ำ
หน้าที่่�ในกัารัสอบที่านความน่าเช้�อถึ้อของงบกัารัเงินได้ 
โดยนายกัวิน ที่ังสุพานิช จบกัารัศึกัษัารัะดับปีรัิญญา
โที่บรัิหารัธุุรักัิจ สาขากัารัเงิน จากัสถึาบันบัณ์ฑ์ิต
บรัิหารัธุุรักัิจศศินที่รั์ จุฬาลงกัรัณ์์มหาวิที่ยาลัย และเคย
ดำรังตำแหน่งรัองปีรัะธุานเจ้าหน้าที่่�บรัิหารัด้านกัารัเงิน

ของบรัิษััที่จำกััดแห่งหนึ�ง ซึ่ึ�งม่ปีรัะสบกัารัณ์์ในกัารัสอบ
ที่านงบกัารัเงนิ (ด้รูายละเอื่ยีด้เพิ�มเตมิในเอื่กสื่ารแนบ 
1 รายละเอื่ียด้เกี�ยวก้บกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอื่ำนาจ
ควบคุม และเลขานุการบริษ้ทั้)

โดยม่นางลัดดา ลัที่ธุิวรัรัณ์์ เป็ีนเลขานุกัารัคณ์ะ
กัรัรัมกัารัตรัวจสอบ 

คณะกรรมการต้รวจสอบั
คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบของบรัิษััที่ฯ ม่กัรัรัมกัารัจำนวนที่ั�งสิ�น 3 ที่่าน ปีรัะกัอบด้วย

พลเอก ศักดำา เปรุนาวิน
ประธานกรรมการตรวจ้สอบ

พลเรือโที่ บัำารุงรัก สรัคคานนที่์
กรรมการตรวจ้สอบ

นายกวิน ที่ังสุพานิช
กรรมการตรวจ้สอบ

ช้ื�อ-นามสก่ลุ่ ตำาแหน�ง

การ้ปีร้ะช้่มคณะกร้ร้มการ้

จ่ำานวนคร้ั�ง
การ้ปีร้ะช้่ม

จ่ำานวนคร้ั�ง
ที�เข้าร้�วมปีร้ะช้่ม

(ล้านบาที่)

1. พลเอกั ศักัดา เปีรัุนาวิน ปีรัะธุานกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ 4 4

2. พลเรั้อโที่ บำรัุงรัักั สรััคคานนที่์ กัรัรัมกัารัตรัวจสอบ 4 4

3. นายกัวิน ที่ังสุพานิช กัรัรัมกัารัตรัวจสอบ 4 4

การประชุมคณะกรรมการต้รวจสอบั
ในปีี 2564 บรัิษััที่ฯ ม่กัารัจัดปีรัะชุมคณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ โดยรัายละเอ่ยดกัารัเข้ารั่วมปีรัะชุมของกัรัรัมกัารั

แต่ละที่่าน ม่ดังน่�
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ขอบัเขต้อำานาจหน้าที่่�ของคณะกรรมการต้รวจสอบั

01 สอบที่านให้บริัษัทัี่ฯ มก่ัารัรัายงานที่างกัารัเงิน
อย่างถึูกัต้องและเพ่ยงพอ

02 สอบที่านให้บรัิษััที่ฯ ม่รัะบบกัารัควบคุม
ภายใน (Internal Control) และรัะบบกัารั
ตรัวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่่�เหมาะสม

  และม่ปีรัะสิที่ธุิผ่ล และพิจารัณ์าความเป็ีน
อิสรัะของหน่วยงานตรัวจสอบภายใน ตลอด
จนให้ความเห็นชอบในกัารัพิจารัณ์าแต่งตั�ง 
โยกัยา้ย เลกิัจา้งหวัหนา้หนว่ยงานตรัวจสอบ
ภายใน หร้ัอหน่วยงานอ้�นใดท่ี่�รัับผ่ิดชอบ

  เกั่�ยวกัับกัารัตรัวจสอบภายใน

03 สอบที่านให้ม่กัารับรัิหารัจัดกัารัและปีฏิิบัติ
ตามนโยบายดา้นกัารับริัหารัความเส่�ยง (Risk 
Management) ตามที่่�กัำหนด

04 สอบที่านให้บรัิษััที่ฯ ปีฏิิบัติตามกัฎหมาย
ว่าด้วยหลักัที่รััพย์และตลาดหลักัที่รััพย์ 

  ข้อกัำหนดของตลาดหลักัที่รัพัย์ และกัฎหมาย
ที่่�เกั่�ยวข้องกัับธุุรักัิจของบรัิษััที่ฯ

05 พิจารัณ์า คัดเล้อกั เสนอแต่งตั�งบุคคลซึ่ึ�งม่
ความเปีน็อสิรัะ เพ้�อที่ำหนา้ที่่�เปีน็ผู้่สอบบญัช่
ของ บริัษัทัี่ฯ และเสนอค่าตอบแที่นของบุคคล
ดังกัล่าว รัวมที่ั�งเข้ารั่วมปีรัะชุมกัับผู่้สอบ
บัญช่โดยไม่ม่ฝ่่ายจัดกัารัเข้ารั่วมปีรัะชุมด้วย
อย่างน้อยปีีละ 1 ครัั�ง

06 พิจารัณ์ารัายกัารัที่่�เกั่�ยวโยงกััน หรั้อรัายกัารั
ที่่�อาจม่ความขัดแย้งที่างผ่ลปีรัะโยชน์ให้
เปี็นไปีตามกัฎหมายและข้อกัำหนดของ
ตลาดหลกััที่รัพัย ์ที่ั�งน่� เพ้�อใหม้ั�นใจวา่รัายกัารั
ดังกัล่าวสมเหตุสมผ่ลและเป็ีนปีรัะโยชน์
สูงสุดต่อบรัิษััที่ฯ

07 จัดที่ำรัายงานของคณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ
โดยเปีดิเผ่ยไวใ้นรัายงานปีรัะจำปีขีองบรัษิัทัี่ฯ 
ซึ่ึ�งรัายงานดังกัล่าวต้องลงนามโดยปีรัะธุาน
คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบและต้องปีรัะกัอบ
ด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปีน่�

(กั)  ความเห็นเกั่�ยวกัับความถึูกัต้อง ครับถึ้วน 
เปี็นท่ี่�เช้�อถ้ึอได้ของรัายงานที่างกัารัเงินของ

  บรัิษััที่ฯ
(ข)  ความเห็นเกั่�ยวกัับความเพ่ยงพอของรัะบบ

ควบคุมภายในของบรัิษััที่ฯ
(ค)  ความเห็นเก่ั�ยวกัับกัารัปีฏิิบัติตามกัฎหมาย

ว่าด้วยหลักัที่รััพย์และตลาดหลักัที่รััพย์ 
  ข้อกัำหนดของตลาดหลักัที่รััพย์  หรั้อ

กัฎหมายที่่�เกั่�ยวข้องกัับธุุรักัิจของบรัิษััที่ฯ
(ง)  ความเห็นเกั่�ยวกัับความเหมาะสมของ
  ผู่้สอบบัญช่
(จ)  ความเห็นเกั่�ยวกัับรัายกัารัที่่�อาจม่ความ
  ขัดแย้งที่างผ่ลปีรัะโยชน์
(ฉ) จำนวนกัารัปีรัะชุมคณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ 

และกัารัเข้ารั่วมปีรัะชุมของกัรัรัมกัารัตรัวจ
สอบแต่ละที่่าน

(ช) ค ว า ม เ ห็ น ห รั้ อ ข้ อ สั ง เ กั ต โ ด ย รั ว มที่่�
  คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบได้รับัจากักัารัปีฏิบัิติ

หน้าที่่�ตามกัฎบัตรั (Charter)
(ซึ่) รัายกัารัอ้�นท่ี่�เห็นวา่ผู้่ถ้ึอหุ้นและผู้่ลงทุี่นทัี่�วไปี

ควรัที่รัาบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่่�และความ
  รับัผ่ดิชอบที่่�ได้รับัมอบหมายจากัคณ์ะกัรัรัมกัารั
  บรัิษััที่ฯ

08 ม่อำนาจที่่�จะขอความเห็นที่่�เปี็นอิสรัะจากัท่ี่�
ปีรัึกัษัาที่างวิชาช่พอ้�นใด เม้�อเห็นว่าจำเป็ีน
ด้วยค่าใช้จ่ายของบรัิษััที่ฯ

09 ปีฏิิบัติกัารัอ้�น ใดตามท่ี่�คณ์ะกัรัรัมกัารั
  บรัิษััที่ฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากั

คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ 
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ขอบัเขต้อำานาจหน้าที่่�ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดำค่าต้อบัแที่น

ดำ้านการสรรหา

01 พิจารัณ์าคัด เล้อกับุคคลที่่� ม่ คุณ์สมบัติ
  หลากัหลาย ด้านที่ักัษัะวิชาช่พและความ

เช่�ยวชาญ โดยไม่จำกััดเพศ ตลอดจนความ
เหมาะสมที่่�จะดำรังตำแหน่งกัรัรัมกัารับริัษััที่ 
หรั้อกัรัรัมกัารัชุดย่อยเพ้�อให้สอดคล้อง
กัับกัลยุที่ธุ์ในกัารัดำเนินธุุรักัิจของบรัิษััที่ 
และนำเสนอต่อคณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่เพ้�อ

  นำช้�อเสนอตอ่ที่่�ปีรัะชมุผู่ถ้ึอ้หุน้ หรัอ้นำเสนอ
ต่อคณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่เพ้�อพิจารัณ์าแต่งตั�ง

02 พิจารัณ์าคัดเล้อกับุคคลท่ี่�เหมาะสมท่ี่�จะ
ดำรังตำแหน่งปีรัะธุานเจ้าที่่�บรัิหารัต่อคณ์ะ
กัรัรัมกัารับรัิษััที่เพ้�อพิจารัณ์าแต่งตั�ง

03 แต่งตั�งคณ์ะที่ำงานได้ตามที่่�เห็นสมควรั และ
ปีฏิิบัติภารักัิจอ้�น ๆ ตามที่่�บรัิษััที่มอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดำค่าต้อบัแที่น
บรัิษััที่ฯ ม่กัรัรัมกัารัสรัรัหาและกัำหนดค่าตอบแที่นจำนวนที่ั�งสิ�น 3 ที่่าน ปีรัะกัอบด้วย 

ช้ื�อ-นามสก่ลุ่ ตำาแหน�ง

การ้ปีร้ะช้่มคณะกร้ร้มการ้

จ่ำานวนคร้ั�ง
การ้ปีร้ะช้่ม

จ่ำานวนคร้ั�ง
ที�เข้าร้�วมปีร้ะช้่ม

(ล้านบาที่)

1. พลเอกั ศักัดา เปีรัุนาวิน ปีรัะธุานกัรัรัมกัารัสรัรัหาและกัำหนดค่า
ตอบแที่น

2 2

2. พลเรั้อโที่ บำรัุงรัักั สรััคคานนที่์ กัรัรัมกัารั 2 2

3. นายสุรัเดช อุที่ัยรััตน์ กัรัรัมกัารั 2 2

พลเอก ศักดำา เปรุนาวิน
ประธานกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่่าตอบแทน

พลเรือโที่ บัำารุงรัก สรัคคานนที่์
กรรมการ

นายสุรเดำช อุที่ัยรัต้น์
กรรมการ

หมายเหตุุ  : ค่ณะกรรมการสรรหาและกำหนด้ค่่าต้อื่บแทน ได้้ถึ้กแต้่งต้ั�งจากการประชัุ่มค่ณะกรรมการบริษััทค่รั�งที� 6 เม่�อื่วันที� 29 ธ์ันวาค่ม 2563  

      โด้ยมีนายสุรเด้ชั่ อืุ่ทัยรัต้น์ เป็นเลขานุการค่ณะกรรมการสรรหาและกำหนด้ค่่าต้อื่บแทน
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ดำ้านการกำาหนดำค่าต้อบัแที่น

01 พิจารัณ์ากัำหนดหลักัเกัณ์ฑ์์กัารัพิจารัณ์า
ค่าตอบแที่นกัารักัำหนดค่าตอบแที่นและ
กัารัปีรัับอัตรัาเงินเด้อนและผ่ลตอบแที่น
ของกัรัรัมกัารัและกัรัรัมกัารัชุดย่อย เพ้�อให้
สอดคล้องกัับผ่ลกัารัดำเนินงานของบริัษััที่ 
โดยนำเสนอที่่�ปีรัะชุมผู่้ถึ้อหุ้นเพ้�อพิจารัณ์า
อนุมัติ

02 พิจารัณ์ากัารัปีรัะเมินผ่ลกัารัปีฏิิบัติงาน 
  กัารักัำหนดหลั กั เกัณ์ฑ์์กัารัพิ จ า รัณ์า
  ค่าตอบแที่น กัารักัำหนดค่าตอบแที่นและ

กัารัปีรัับอัตรัาเงินเด้อนและผ่ลตอบแที่นอ้�น
ของปีรัะธุานเจ้าหน้าที่่�บริัหารั และนำเสนอ
ต่อคณ์ะกัรัรัมกัารัเพ้�อพิจารัณ์าอนุมัติ

03 แต่งตั�งคณ์ะที่ำงานได้ตามที่่�เห็นสมควรั และ
ปีฏิิบัติภารักัิจอ้�น ๆ ตามที่่�บรัิษััที่มอบหมาย

 

คณะกรรมการบัริหาร
บรัิษััที่ฯ ม่กัรัรัมกัารับรัิหารัจำนวนที่ั�งสิ�น 3 ที่่าน ปีรัะกัอบด้วย 

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
กรรมการบริหาร

นายสุรเดำช อุที่ัยรัต้น์
กรรมการบริหาร

นายบัันดำาล พงศ์ศาสต้ร์
กรรมการบริหาร

หมายเหตุุ   : นายบันด้าล พงศ์ศาสต้ร์ ได้้รับการแต้่งต้ั�งเป็น กรรมการและกรรมการบริหาร จากที�ประชัุ่ม ค่ณะกรรมการบริษััท ค่รั�งที� 1/2564 แทนนายชั่ำนาญ วงศ์รัศมีเด้่อื่น 

    ที�ได้้ลาอื่อื่กไป

 : นางสาวลัด้ด้า ลัทธ์ิวรรณ์ ได้้รับการแต้่งต้ั�งเป็น เลขานุการบริษััท จากที�ประชัุ่มค่ณะกรรมการบริษััท ค่รั�ง ที� 1/2564 แทนนางภััทรินทร์ มนัสเสรี ที�ได้้ลาอื่อื่กไป
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ขอบัเขต้อำานาจหน้าที่่�ของคณะกรรมการบัริหาร

01 ม่อำนาจสั� งกัารั วางแผ่น และดำเนิน
กัิจกัารัของบรัิษััที่ฯ ให้เปี็นไปีตามนโยบายที่่�

  คณ์ะกัรัรัมกัารัของบรัิษััที่ฯ กัำหนด 

02 ตรัวจสอบ ติดตามกัารัดำเนินนโยบาย 
และแนวที่างบรัิหารังานต่างๆ ของบรัิษััที่ฯ 

  ที่่�กัำหนดเอาไว้ใหเ้ปีน็ไปีอย่างมป่ีรัะสิที่ธุภิาพ 

03 ม่อำนาจพิจารัณ์า กัลั�นกัรัอง กัารัลงทีุ่นใน
ธุุรักิัจท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับธุุรักิัจหลักัหรั้อธุุรักิัจ
ที่่�ไม่เก่ั�ยวข้องกัับธุุรักิัจหลักัก่ัอนนำเสนอ

  คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ พิจารัณ์าอนุมัติ

04 พิจารัณ์าและอนุมัติให้ดำเนินกัารั หรั้อ
อนุมัติกัารัใช้จ่ายเงินเพ้�อกัารัดำเนินกัารั
ตา่งๆ ในสว่นที่่�เกันิกัวา่อำนาจหรัอ้เกันิวงเงนิ
อนุมัติของฝ่่ายจัดกัารั ที่ั�งน่�ให้เปี็นไปีตาม
รัะเบ่ยบอำนาจอนุมัติของบริัษััที่ฯ หรั้อตาม

  งบปีรัะมาณ์ที่่�ได้รัับกัารัอนุมัติแล้ว

05 พจิารัณ์าและอนมุตัลิงนามในสญัญารัว่มงาน
กัับบรัิษััที่อ้�น

06 พิจารัณ์าและอนุมัติแผ่นผ่ลกัำไรั ขาดทีุ่น
สำหรัับงานในโครังกัารัตามขอบเขตอำนาจ
อนุมัติ

07 ดำเนนิกัารัอ้�นๆ ตามที่่�คณ์ะกัรัรัมกัารับรัษิัทัี่ฯ 
มอบหมาย

 
  ที่ั�งน่� ขอบเขตอำนาจที่่�คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิหารั

ได้รัับมอบหมายไม่ครัอบคลุมถึึงรัายกัารั
  ที่่�กัรัรัมกัารับรัหิารัผู่ใ้ดผู่ห้นึ�งหรัอ้บคุคลที่่�อาจ

มค่วามขัดแย้งตามปีรัะกัาศสำนักังาน กั.ล.ต. 
คนใดคนหนึ�ง ม่ส่วนได้เส่ยหรั้อม่ความ

  ขัดแย้งที่างผ่ลปีรัะโยชน์กัับบริัษััที่ฯ ในกัรัณ์่
เชน่นั�นคณ์ะกัรัรัมกัารับรัหิารัจะต้องนำเสนอ
เรั้�องสู่กัารัพิจารัณ์าให้ความเห็นชอบโดย

  คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ และ/หร้ัอ ท่ี่�ปีรัะชุม
  ผู่้ถึ้อหุ้น ตามแต่กัรัณ์่ เว้นแต่คณ์ะกัรัรัมกัารั
  บรัิษััที่ฯ และ/หรั้อท่ี่�ปีรัะชุมผู่้ถ้ึอหุ้นจะได้

ยกัเว้นโดยชอบเป็ีนเฉพาะกัรัณ์่ไว้กั่อนหน้า
นั�นแล้ว
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7.4 ผู้บัริหาร 
บรัิษััที่ฯ ม่ผู่้บรัิหารัจำนวนที่ั�งสิ�น 9 ที่่าน ปีรัะกัอบด้วย

นายบัันดำาล พงศ์ศาสต้ร์
ผู้้้ช่่วยประธานเจ้้าหน้าท่�บริหาร

นายณัฐวุฒิ  ชำานาญกิจ
ผู้้้อำานวยการฝ่่ายปฏิิบัติงานโค่รงการ 
และรักษัาการผู้้้อำานวยการฝ่่ายค่วาม

ปลอดภััย อาช่่วอนามัย 
และสภัาพแวดล้อมในการทำางาน

นายสุจิต้ต้์  ต้ัณฑ์สุริยะ
ผู้้้อำานวยการฝ่่ายวิศวกรรมและโซล้ช่ั�น

นางสาวสุมาล่  ระงับัพิศม์
ผู้้้อำานวยการฝ่่ายพาณิิช่ย์

นางสาวลัดำดำา  ลัที่ธุิวรรณ์
ผู้้้อำานวยการฝ่่ายบัญช่่และการเงิน

นายธุ่รนนที่์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
ผู้้้อำานวยการฝ่่ายพัฒนาธุรกิจ้

นายนพวรรธุน์ เก่ยรต้ิพิมลกุล
ผู้้้อำานวยการฝ่่ายขายและการตลาด

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
ประธานเจ้้าหน้าท่�บริหาร

นายสุรเดำช อุที่ัยรัต้น์
รองประธานเจ้้าหน้าท่�บริหาร สายงาน
อำานวยการ และรักษัาการผู้้้อำานวยการ

ฝ่่ายธุรการ

หมายเหตุุ  : โด้ยมีนางสาวจตุ้พร นาค่ขวัญ เป็นผู้้้จัด้การแผู้นกบัญชั่ี
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ค่าตอบแที่นของกัรัรัมกัารั ควรัจัดให้อยู่ในลักัษัณ์ะท่ี่�
เปีร่ัยบเที่่ยบได้กัับรัะดับที่่�ปีฏิิบัติอยู่ในอุตสาหกัรัรัม 
ปีรัะสบกัารัณ์์ ภารัะหน้าที่่� ขอบเขตของบที่บาที่และ
ความรัับผ่ิดชอบ รัวมถึึงปีรัะโยชน์ที่่�คาดว่าจะได้รัับจากั

กัรัรัมกัารัแต่ละคนกัรัรัมกัารัท่ี่�ได้รัับมอบหมายหน้าที่่�
และความรัับผ่ิดชอบเพิ�มขึ�น เช่น เปี็นสมาชิกัของคณ์ะ
กัรัรัมกัารัชุดย่อย ควรัได้รับัค่าตอบแที่นเพิ�มท่ี่�เหมาะสม
ด้วย เปี็นต้น

ในปีี 2564 บรัิษััที่ฯ จ่ายค่าตอบแที่นให้แกั่ผู่้บรัิหารั จำนวน 30.41 ล้านบาที่ ที่ั�งน่� ค่าตอบแที่นดังกัล่าวรัวมถึึงเงินเด้อน 
โบนัส เงินสมที่บเข้ากัองทีุ่นสำรัองเล่�ยงช่พ ค่าคอมมิชชั�น

นโยบัายการจ่ายค่าต้อบัแที่นกรรมการบัริหารและผู้บัริหาร

ค�าตอบแทนผู้บร้ิหาร้

ปีี จ่ำานวนผู้บร้ิหาร้ (คน) ค�าตอบแทน (บาท)
(ล้านบาที่)

2564 9 30,412,358
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7.5 บุัคลากร 
จ่ำานวนบ่คลุ่ากร้
ณ์ สิ�นปีี 2564 บรัิษััที่ฯ ม่พนักังานรัวมที่ั�งสิ�นจำนวน 112 คน (ไม่นับรัวมผู่้บรัิหารั) โดยแบ่งตามสายงานหลักัได้ดังน่�

ข้อพิพาทด้านแร้งงานที�สำาคัญในร้ะยะ 3 ปีีที�ผ�านมา
-ไม่ม่-

ข้อพิพาทด้านแร้งงาน
-ไม่ม่-

ค�าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอื่บแทั้นทั้ี�เปี็นต้วเงิน
ในปีี 2564 บรัิษััที่ฯ จ่ายค่าตอบแที่นให้แกั่พนักังาน (ไม่รัวมผู่้บรัิหารัของบรัิษััที่ฯ) จำนวน 79.43 ล้านบาที่ โดยเปี็น
ค่าตอบแที่นในรูัปีของเงินเด้อน ค่าคอมมิชชั�น ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินสมที่บเข้ากัองทุี่นปีรัะกัันสังคม และเงินสมที่บ
กัองทีุ่นสำรัองเล่�ยงช่พ 

ค่าตอื่บแทั้นอื่่�น
-ไม่ม่-

สายงาน ณ 31 ธิ.ค. 2564
(ล้านบาที่)

1. ฝ่่ายขายและกัารัตลาด 3

2. ฝ่่ายปีฏิิบัติงานโครังกัารั 76

3. ฝ่่ายวิศวกัรัรัมและโซึ่ลูชั�น 5

4. ฝ่่ายกัารัพาณ์ิชย์ 4

5. ฝ่่ายบัญช่และกัารัเงิน 7

6. ฝ่่ายบรัิหารักัลาง 11

7. ฝ่่ายความปีลอดภัย อาช่วอนามัย และสิ�งแวดล้อม 6

8. ฝ่่ายพัฒนาธุุรักัิจ -

รวม 112
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บรัิษััที่ฯ ดําเนินกัารัพัฒนาศักัยภาพ ความรัู้ความ
สามารัถึของพนกัังานในที่กุัรัะดบัใหเ้หมาะสมกับัตาํแหนง่
อย่างต่อเน้�อง เพ้�อตอบสนองความต้องกัารัที่างธุุรักัิจ
และเตรัย่มความพร้ัอมเพ้�อรัองรับักัารัขยายตัวของธุรุักิัจ
ที่ั�งในปีรัะเที่ศและต่างปีรัะเที่ศ บรัิษััที่ฯ จึงมุ่งมันพัฒนา
บุคลากัรัทีุ่กัสายวิชาช่พในทีุ่กัรัะดับ โดยผ่สมผ่สานที่ั�ง
กัารัพัฒนาด้านที่ักัษัะ ความรัู้ ความสามารัถึ ตลอดจน
กัารัปีลกูัฝ่งัวฒันธุรัรัมและจริัยธุรัรัมขององค์กัรัควบคู่กันั 
เพ้�อให้สอดคล้องกัับกัลยุที่ธุ์และแนวที่างในกัารัดําเนิน
ธุุรักัิจของบรัิษััที่ฯ ที่ั�งในปีัจจุบันและอนาคต

โดยบรัิษััที่ฯ จัดให้ม่กัารัฝ่ึกัอบรัมและพัฒนาบุคลากัรั 
เพ้�อเปี็นกัารัส่งเสรัิมและพัฒนาศักัยภาพของพนักังาน
ให้สามารัถึทํี่างานตอบสนองต่อกัลยุที่ธ์ุและเป้ีาหมาย
ของบรัิษััที่ฯ อย่างม่ปีรัะสิที่ธุิภาพและปีรัะสิที่ธุิผ่ลสูงสุด 
โดยเปีน็กัารัจัดกัารัอบรัมที่ั�งภายในและภายนอกับรัษิัทัี่ฯ

สื่ําหร้บพน้กงานระด้้บบริหาร : บรัิษััที่ฯ ดําเนินกัารั
พัฒนาผู่้บรัิหารัโดยจัดหาหลักัสูตรักัารับรัิหารัรัะดับสูง 
เพ้�อพัฒนาทัี่กัษัะความเป็ีนผู่้นําควบคู่ไปีกัับกัารัเพิ�ม
องค์ความรู้ัใหม่ๆ ในกัารัเสริัมสรัา้งความเชย่วชาญในกัารั
บรัิหารัจัดกัารัให้ม่ปีรัะสิที่ธุิภาพมากัขึ�น อ่กัที่ั�งเปี็นกัารั
เตรัย่มความพรัอ้มสาํหรับักัารัปีรับั/ เล้�อนตําแหนง่ตา่งๆ 
ในอนาคตให้สามารัถึแข่งขันและพรั้อมเปี็นผู่้นําในธุุรักัิจ
อุตสาหกัรัรัมเด่ยวกััน

สื่ําหร้บพน้กงานระด้้บปีฏิิบ้ติการ : บรัิษััที่ฯ ดําเนิน
กัารัพฒันาพนกัังานรัะดบัปีฏิบัิตกิัารั โดยจดัหาหลกััสตูรั
พัฒนาความรัู้ความสามารัถึตามหน้าที่่�สายวิชาช่พและ
กัลุ่มงานท่ี่�ม่ความรัับผิ่ดชอบ ทัี่�งน่� เพ้�อเป็ีนกัารัพัฒนา
ที่กััษัะ ความรู้ัความสามารัถึในกัารัปีฏิิบัตงิานตามวิชาช่พ
และเพิ�มปีรัะสิที่ธิุภาพกัารัปีฏิิบัติงานตามหน้าท่ี่�งาน 
เช่น มาตรัฐานที่างด้านกัารัเงิน และบัญช่, ความรัู้ที่าง
ด้านกัฎหมาย, ที่ักัษัะกัารัใช้รัะบบคอมพิวเตอร์ัและ
เที่คโนโลย,่ ที่กััษัะกัารัตลาดและกัารัขาย, มาตรัฐานที่าง 
IT และ ISO, กัารัจัดกัารังานธุรุักัารั และความปีลอดภัย
ในกัารัที่ํางานเกั่�ยวกัับไฟฟ้า

ที่ั�งน่� บรัิษััที่ฯ ส่งเสรัิมให้บุคลากัรัสามารัถึพัฒนาความรัู้
ความชำนาญจากักัารัปีฏิบัิตงิานจริัง (On the Job Training) 
โดยพนักังานที่่�เข้าใหม่จะม่หัวหน้างานในแต่ละสายงาน
ที่ำหน้าที่่�ฝ่ึกัสอนงานในสายงานนั�นๆ รัวมที่ั�งจัดให้ม่
กัารัอบรัมภายใน โดยเชิญที่่�ปีรัึกัษัาของบรัิษััที่ฯ เข้ามา
ถึา่ยที่อดปีรัะสบกัารัณ์แ์ละใหค้วามรัูเ้พิ�มเตมิแกัพ่นักังาน
อยู่เปี็นปีรัะจำ บรัิษััที่ฯ พิจารัณ์าจัดส่งพนักังานและ
ผู่บ้รัหิารัในสายงานตา่งๆ เขา้รัว่มกัารัอบรัมและสมัมนา
ในเร้ั�องท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับกัารัปีฏิิบัติงานของแต่ละฝ่่าย
เปี็นกัารัเพิ�มเติม นอกัจากัน่� บรัิษััที่ฯ ม่นโยบายจัด
ส่งพนักังานไปีทัี่ศนศึกัษัาดูงานในต่างปีรัะเที่ศเพ้�อนำ
เที่คโนโลย่ วิวัฒนากัารัใหม่ๆ มาพัฒนา ปีรัับปีรุังกัารั
ดำเนินงานของบรัิษััที่ฯ ให้ด่ยิ�งขึ�น

นโยบัายการพัฒนาบัุคลากร 
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7.6 ข้อมูลสำาคัญอื�นๆ

7.6.1 เลขานุการบัริษัที่ฯ ผู้รับัผิดำชอบัสูงสุดำในสายงานบััญช่และการเงิน 
และผู้ควบัคุมดำูแลการที่ำาบััญช่ หัวหน้างานต้รวจสอบัภายใน

เลุ่ขาน่การ้บร้ิษัท
  ในกัารัปีรัะชุมคณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ ครัั�งที่่� 1/2564 เม้�อวันที่่� 19 กัุมภาพันธุ์ 2564 คณ์ะกัรัรัมกัารั

  บรัิษััที่ฯ ได้ม่มติแต่งตั�งนางสาวลัดดา ลัที่ธุิวรัรัณ์์ ดำรังตำแหน่งเลขานุกัารับรัิษััที่ฯ เพ้�อให้เป็ีนไปี
ตามมาตรัา 89/15 ของพรัะรัาชบัญญัติหลักัที่รััพย์และตลาดหลักัที่รััพย์ พ.ศ. 2535 แกั้ไขโดย

  พรัะรัาชบัญญัติหลักัที่รััพย์และตลาดหลักัที่รััพย์ (ฉบับที่่� 4) พ.ศ. 2551 ซึ่ึ�งได้กัำหนดหน้าท่ี่�ความ
  รัับผ่ิดชอบของเลขานุกัารับรัิษััที่ฯ ดังน่�

01  ดแูลและใหค้ำแนะนำแกัก่ัรัรัมกัารัและผู่บ้รัหิารัเกั่�ยวกับักัารัปีฏิิบตัติามกัฎหมาย ขอ้กัำหนด กัฎรัะเบย่บ 
และข้อบังคับของบรัิษััที่ และติดตามดูแลให้ม่กัารัปีฏิิบัติอย่างถึูกัต้องและสม�ำเสมอ

02  รัับผ่ิดชอบในกัารัจัดปีรัะชุมคณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่และกัารัปีรัะชุมผู้่ถ้ึอหุ้น รัวมทัี่�งดูแลปีรัะสานงานให้ม่
กัารัปีฏิิบัติตามมติของที่่�ปีรัะชุมดังกัล่าว

03  ดูแลให้กัารัเปีิดเผ่ยข้อมูลและรัายงานสนเที่ศในส่วนที่่�รัับผ่ิดชอบเปี็นไปีตามรัะเบ่ยบและข้อกัำหนดของ
ตลาดหลักัที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย และสำนักังานคณ์ะกัรัรัมกัารักัำกัับหลักัที่รััพย์และตลาดหลักัที่รััพย์ 
รัวมถึึงกัฎหมายที่่�เกั่�ยวข้อง

04  จัดที่ำและเกั็บรัักัษัาเอกัสารัดังต่อไปีน่�
  4.1 ที่ะเบ่ยนกัรัรัมกัารั
  4.2 หนังส้อนัดปีรัะชุมคณ์ะกัรัรัมกัารัและรัายงานกัารัปีรัะชุมคณ์ะกัรัรัมกัารั 
  4.3 หนังส้อนัดปีรัะชุมผู่้ถึ้อหุ้นและรัายงานกัารัปีรัะชุมผู่้ถึ้อหุ้น
  4.4 รัายงานปีรัะจำปีีของบรัิษััที่
  4.5 รัายงานกัารัม่ส่วนได้เส่ยของกัรัรัมกัารัและผู่้บรัิหารั

ผูร้้บัผิดช้อบสูงสด่ในสายงานบญัช้แีลุ่ะการ้เงิน
  นางสาวลัดดา ลัที่ธิุวรัรัณ์์ ผู้่อำนวยกัารัฝ่่ายบัญช่และกัารัเงิน (CFO) เป็ีนผู่้ท่ี่�ได้รัับมอบหมาย
  ให้รัับผ่ิดชอบสูงสุดในสายงานบัญช่และกัารัเงินของบรัิษััที่ฯ โดยนางสาวลัดดา ลัที่ธุิวรัรัณ์์ เข้ารั่วมงาน

กัับบรัิษััที่ฯ ตั�งแต่วันที่่� 4 มกัรัาคม 2553 ทั้้�งนี� ข้อื่มูลและรายละเอื่ียด้ทั้ี�เกี�ยวข้อื่งขอื่งผู้ร้บผิด้ช้อื่บ
สืู่งสืุ่ด้ในสื่ายงานบ้ญ่ช้ีและการเงิน ปีรากฏิในเอื่กสื่ารแนบ 1

ผู้ที�ได้ร้ับมอบหมายให้ร้ับผิดช้อบโดยตร้งในการ้ควบค่มดูแลุ่การ้ทำาบัญช้ี
  นางสาวจตุพรั นาคขวัญ ผู่้จัดกัารัแผ่นกับัญช่ เปี็นผู้่ท่ี่�ได้รัับมอบหมายให้ควบคุมดูแลกัารัที่ำบัญช่ของ

  บรัิษััที่ฯ โดยนางสาวจตุพรั นาคขวัญ เข้ารั่วมงานในด้านกัารัที่ำบัญช่ของบรัิษััที่ฯ ตั�งแต่วันที่่� 1 เมษัายน 
2552
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 หัวหน้างานตร้วจ่สอบภัายในแลุ่ะหัวหน้างานกำากับดูแลุ่การ้ปีฏิิบัติงานของบร้ิษัท
  บรัิษััที่ฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกั ค้อ บรัิษััที่ พ่แอนด์แอล คอรั์ปีอเรัชั�น จำกััด และบรัิษััที่ 
  พ่แอนด์แอล คอรั์ปีอเรัชั�น จำกััด ได้มอบหมายให้ นางสาววรัรัณ์วิมล จองสุรั่ยภาส ที่ำหน้าท่ี่�เปี็น

หัวหน้างานตรัวจสอบภายในปีี 2564 โดยที่่�ปีรัะชุมคณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ ครัั�งที่่� 1 ปีี 2564 
  เม้�อวันที่่� 19 กัมุภาพนัธุ ์2564  ได้มม่ตอินมุตักิัารัแต่งตั�งดังกัล่าว ซึึ่�งคณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบมค่วามเห็นวา่ 
  นางสาววรัรัณ์วิมล จองสุรั่ยภาส ม่ความเหมาะสมที่่�จะปีฏิิบัติหน้าที่่�ในตำแหน่งหัวหน้างานตรัวจสอบ

ภายในของบริัษัทัี่ฯ ได้อย่างมป่ีรัะสิที่ธุภิาพ ดว้ยวุฒิกัารัศึกัษัา ปีรัะสบกัารัณ์ ์และกัารัเข้ารับักัารัอบรัมใน
หลักัสูตรัที่่�เกั่�ยวข้องกัับกัารัปีฏิิบัติหน้าที่่� โดยคุณ์สมบัติของผู่้ดำรังตำแหน่งหัวหน้างานตรัวจสอบภายใน
ของบรัิษััที่ฯ เปี็นดังน่�โดยชอบเปี็นเฉพาะกัรัณ์่ไว้กั่อนหน้านั�นแล้ว

ที่ั�งน่� กัารัพิจารัณ์าและอนุมัติ แต่งตั�ง ถึอดถึอน โยกัย้ายผู่้ดำรังตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรัวจสอบภายในของบรัิษััที่ฯ 
จะต้องผ่่านกัารัอนุมัติ (หรั้อได้รัับความเห็นชอบ) จากัคณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ โดยคุณ์สมบัติของผู่้ดำรังตำแหน่ง
หัวหน้างานตรัวจสอบภายใน ปีรัากัฏิในเอกัสารัแนบ 3

หัวหน้างานกำากับดูแลุ่การ้ปีฏิิบัติงานของบร้ิษัท
นายสุรัเดช อุที่ัยรััตน์ รัองปีรัะธุานเจ้าหน้าที่่�บรัิหารั เปี็นผู่้ม่หน้าที่่�กัำกัับดูแลกัารัปีฏิิบัติงานของบรัิษััที่ ที่ั�งน่� ข้อมูลและ
รัายละเอ่ยดที่่�เกั่�ยวข้องของผู่้ม่หน้าที่่�กัำกัับดูแลกัารัปีฏิิบัติงานของบรัิษััที่ ปีรัากัฏิในเอกัสารัแนบ 1

ผู้ต้รวจสอบัภายใน 
บริษััท พื่่แอนิดำ์แอล คอร์ปอเรชั�นิ จัำากัดำ 

หัวหน้างานต้รวจสอบัภายใน
นิางสาววรรณีวิมล  จัองส่ร่ยภาส

คุณวุฒิที่างการศ่กษา
• ปีรัิญญาโที่ ที่างบรัิหารัธุุรักัิจสำหรัับนักับรัิหารั 
 คณ์ะบรัิหารัธุุรักัิจ 2563 สถึาบันบัณ์ฑ์ิต
พัฒนบรัิหารัศาสตรั์ 

• ปีรัิญญาตรั่  หลักัสูตรับัญช่บัณ์ฑ์ิต
 สาขากัารับัญช่ 2549 มหาวิที่ยาลัยธุุรักัิจ
บัณ์ฑ์ิตย์

ประสบัการณ์ที่ำางาน
• 2556 - ปีัจจุบัน: กัรัรัมกัารับรัิหารั, 
 บรัิษััที่ พ่แอนด์แอล ไอที่่ ออดิที่ จำกััด     
• 2549 - ปีัจจุบัน: รัองปีรัะธุาน ฝ่่ายปีฏิิบัติกัารั, 
กัลุ่มบรัิษััที่พ่แอนด์แอล (บรัิษััที่ พ่แอนด์แอล 
คอรั์ปีอเรัชั�นจำกััด และบรัิษััที่ พ่แอนด์แอล 

 อินเที่อรั์นอล ออดิที่ จำกััด)

การฝ่ึกอบัรมที่่�เก่�ยวข้อง
• วุฒิบัตรัด้านกัารัตรัวจสอบภายใน (Internal 
Auditing Certificate Program – IACP) สภา
วิชาช่พบัญช่ในพรัะบรัมรัาชูปีถึัมภ์

• ปีรัะกัาศน่ยบัตรัผู่้ตรัวจสอบภายในแห่ง
ปีรัะเที่ศไที่ย (CPIAT) : สมาคมผู่้ตรัวจสอบ
ภายในแห่งปีรัะเที่ศไที่ย (สตที่.)

• โครังกัารัอบรัมกัารัตรัวจสอบภายในเพ้�อเตรั่ยม
ตัวเปี็นผู่้ตรัวจสอบภายในรัับอนุญาตสากัล 

 (Prepared Course for Certified Internal 
 Auditor: Pre – CIA) : จุฬาลงกัรัณ์์
มหาวิที่ยาลัย

• กัารัตรัวจสอบและข้อควรัพิจารัณ์าในกัารัตรัวจ
สอบเม้�อกัิจกัารัใช้คอมพิวเตอรั์ปีรัะมวลผ่ลข้อมูล 

 รัุ่นที่่� 2/2561 สภาวิชาช่พบัญช่ ในพรัะบรัม
รัาชูปีถึัมภ์ (TFAC)

• กัารัตรัวจสอบภายในแบบบูรัณ์ากัารั 
 (Integrated Audit) 1/2561 สภาวิชาช่พบัญช่ 
 ในพรัะบรัมรัาชูปีถึัมภ์ (TFAC)
• หลักัสูตรัปีรัะกัาศน่ยบัตรั Business 
 Management for Internal Audit ในยุค Digital 
4.0 จากัสภาวิชาช่พบัญช่ ในพรัะบรัมรัาชูปีถึัมภ์

• Clinic IA: Topic “Fraud Audit and Caution 
 for Auditor” จากัสมาคมผู่้ตรัวจสอบภายในแห่ง
ปีรัะเที่ศไที่ย (สตที่.)

• Clinic IA: Topic “COSO 2014” จากัสมาคม
 ผู่้ตรัวจสอบภายในแห่งปีรัะเที่ศไที่ย (สตที่.)
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ค�าตอบแทนจ่ากการ้สอบบัญช้ี (Audit Fee)
ในรัอบปีีบัญช่ 2564 สิ�นสุดวันที่่� 31 ธุันวาคม 2564 บรัิษััที่ฯ ได้จ่ายค่าตอบแที่นจากักัารัสอบบัญช่ (Audit Fee) ให้

แกั่ผู่้สอบบัญช่ของบรัิษััที่ฯ ค้อ บรัิษััที่ สำนักังาน อ่วาย จำกััด เปี็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาที่ ซึ่ึ�งเปี็นค่าสอบบัญช่

และค่าสอบที่านงบกัารัเงินรัะหว่างกัาลสำหรัับงบกัารัเงินของบรัิษััที่ฯ

 
ค�าบร้ิการ้อื�น (Non-audit Fee)
ในรัอบปีีบัญช่ 2564 สิ�นสุดวันที่่� 31 ธุันวาคม 2564 บรัิษััที่ฯ ไม่ม่ค่าบรัิกัารัอ้�นที่่�ต้องชำรัะให้กัับผู่้สอบบัญช่ สำนักังาน

สอบบัญชท่ี่่�ผู่ส้อบบัญชสั่งกัดั และบุคคลหร้ัอกิัจกัารัที่่�เก่ั�ยวข้องกับัผู่ส้อบบัญชห่รัอ้สำนักังานสอบบัญชท่ี่่�ผู่ส้อบบัญชสั่งกัดั 

  นายสุรัเดช อุที่ัยรััตน์
        32/288-290 หมู่ 8 ซึ่.รัามอินที่รัา 65 ถึ.รัามอินที่รัา แขวงที่่าแรั้ง เขตบางเขน กัรัุงเที่พฯ 10230
        โที่รัศัพที่์: 0-2509-7000-2 
        โที่รัสารั: 0-29457381
  Email : ir@jrw.co.th

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทีุ่นสัมพันธุ์ 

7.6.3 ค่าต้อบัแที่นของผู้สอบับััญช่
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8.1 สรุปผลการปฏิิบััต้ิหน้าที่่�ของคณะกรรมการในรอบัปีที่่�ผ่านมา

8. รายงานผลการดำำาเนินงานสำาคัญดำ้านการกำากับั
ดำูแลกิจการ

คณ์ะกัรัรัมกัารับริัษััที่ม่บที่บาที่สำคัญต่อกัารักัำหนด
นโยบายและกัลยุที่ธุ์ที่่�อาจนำไปีสู่กัารัเพิ�มข่ดความ
สามารัถึในกัารัแข่งขัน กัารัสรั้างวัฒนธุรัรัมและค่านิยม
องค์กัรัรัวมถึึงกัารัเพิ�มปีรัะสิที่ธิุภาพ กัารักัำกัับดูแล

ความเพ่ยงพอของรัะบบควบคุมภายใน และกัารับรัิหารั 
ความเส่�ยงขององค์กัรั หรั้อกัารัให้ความเห็นอ้�นๆ ที่่�เปี็น
ปีรัะโยชน์ต่อกัารัพัฒนาองค์กัรั

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิิบััต้ิหน้าที่่�ของคณะกรรมการ

องค์ประกอบัและการแต้่งต้ั้งคณะกรรมการบัริษัที่ฯ 

01 ผู้่ถึอ้หุน้เป็ีนผู่พ้จิารัณ์าอนุมตัแิตง่ตั�งกัรัรัมกัารั
  บรัิษััที่ฯ  

02  คณ์ะกัรัรัมกัารัของบริัษััที่ฯ ปีรัะกัอบด้วย
กัรัรัมกัารัจำนวนไม่น้อยกัว่า 5 คน และ
กัรัรัมกัารัไม่น้อย กัว่ากัึ�งหนึ�งของจำนวน
กัรัรัมกัารัที่ั� งหมดต้องม่ถึิ�นที่่�อยู่ ในรัาช
อาณ์าจักัรัและต้องม่คุณ์สมบัติตามกัฎหมาย
กัำหนด

03 บริัษััที่ฯ ม่นโยบายให้ปีรัะธุานกัรัรัมกัารั
และปีรัะธุานเจ้าหน้าที่่�บริัหารัไม่เป็ีนบุคคล
เดย่วกันัเพ้�อใหเ้กัดิความ ชดัเจนในดา้นความ
รัับผิ่ดชอบรัะหว่างกัารักัำหนดนโยบายกัารั
กัำกัับดูแลและกัารับรัิหารังานปีรัะจำ

04 โครังสรั้างคณ์ะกัรัรัมกัารัปีรัะกัอบด้วย
กัรัรัมกัารัอิสรัะในจำนวนที่่�เหมาะสมกัับกัารั
กัำกัับดูแลกัิจกัรัรัม โดยต้องม่จำนวนไม่น้อย

กัว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกัรัรัมกัารัทัี่�งคณ์ะ 
แต่ต้องไม่น้อยกัว่า 3 คน ซึึ่�งเป็ีนไปีตาม

  ข้อกัำหนด ของสำนักังานคณ์ะกัรัรัมกัารั
กัำกัับหลักัที่รััพย์และตลาดหลักัที่รััพย์

05 กัารัแต่งตั�งกัรัรัมกัารัให้เปี็นไปีตามข้อบังคับ
บรัิษััที่ฯ และกัฎหมายที่่�เกั่�ยวข้อง ที่ั�งน่�จะ
ต้องม่ ความโปีร่ังใส และชัดเจนในกัารั
สรัรัหากัรัรัมกัารั และกัารัพิจารัณ์าควรัจะ
ต้องม่ปีรัะวัติ กัารัศึกัษัาและปีรัะสบกัารัณ์์  
กัารัปีรัะกัอบวิชาช่พของบุคคลนั�นๆ โดยม่
รัายละเอ่ยดที่่�เพ่ยงพอ เพ้�อปีรัะโยชน์ในกัารั
ตัดสินใจของคณ์ะกัรัรัมกัารั บริัษััที่ฯ และ
ผู่้ถึ้อหุ้น

06  กัรัรัมกัารัที่่�พ้นจากัตำแหน่งตามวารัะอาจถึูกั
เล้อกัเข้ามาดำรังตำแหน่งใหม่อ่กัได้
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คณ์ะกัรัรัมกัารับริัษััที่ฯ จะร่ัวมกัันพิจารัณ์าเบ้�องต้น
ถึึงคุณ์สมบัติของบุคคลที่่�จะมาดำรังตำแหน่งเปี็น
กัรัรัมกัารัอสิรัะ โดยพจิารัณ์าจากัคณุ์สมบตัแิละลกััษัณ์ะ
ต้องห้ามของกัรัรัมกัารัตามพรัะรัาชบัญญัติมหาชน
จำกััด กัฎหมายว่าด้วยหลักัที่รััพย์และตลาดหลักัที่รััพย์ 
ปีรัะกัาศของคณ์ะกัรัรัมกัารักัำกัับตลาดทีุ่น รัวมถึึง
ปีรัะกัาศ ข้อบังคับ และ/หรั้อรัะเบ่ยบที่่� เก่ั�ยวข้อง 
นอกัจากัน่� คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ จะพิจารัณ์าคัด

เล้อกักัรัรัมกัารัอิสรัะจากัผู่้ที่รังคุณ์วุฒิ ปีรัะสบกัารัณ์์
กัารัที่ำงาน และความเหมาะสมด้านอ้�นๆ ปีรัะกัอบกััน 
จากันั�นจะนำเสนอต่อที่่�ปีรัะชุมผู่้ถึ้อหุ้นเพ้�อพิจารัณ์า
แต่งตั�งเปี็นกัรัรัมกัารัของบรัิษััที่ฯ ต่อไปี ทัี่�งน่� บรัิษััที่ฯ 
มน่โยบายในกัารัแตง่ตั�งกัรัรัมกัารัอิสรัะอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 
ของจำนวนกัรัรัมกัารัทัี่�งหมด และต้องม่จำนวนไม่น้อย
กัว่า 3 ที่่าน

คุณสมบััต้ิของกรรมการอิสระ

01 ถึ้อหุ้นไม่เกัินรั้อยละ 1 ของจำนวนหุ้น
  ที่่�มส่ทิี่ธุอิอกัเสย่งที่ั�งหมดของบรัษิัทัี่ฯ บรัษิัทัี่ใหญ่ 
  บรัิษััที่ย่อย บรัิษััที่รั่วม หรั้อนิติบุคคลของ

บุคคลที่่�อาจม่ความขัดแย้ง โดยนับรัวมหุ้นที่่�
ถึ้อโดยผู่้ที่่�เกั่�ยวข้องด้วย

02 ไม่เป็ีนหรั้อเคยเป็ีนกัรัรัมกัารัที่่�ม่ส่วนร่ัวม
บรัิหารังาน ลูกัจ้าง พนักังาน ที่่�ปีรึักัษัาที่่�
ได้เงินเด้อนปีรัะจำ หรั้อผู้่ม่อำนาจควบคุม

  ของบรัิษัั ที่ฯ บรัิษัั ที่ ใหญ่  บรัิ ษัั ที่ย่ อย 
  บรัิษััที่ร่ัวม บรัิษััที่ย่อยลำดับเด่ยวกััน หรั้อ

นิติบุคคลที่่�อาจม่ความขัดแย้ง เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากักัารัม่ลักัษัณ์ะดังกัล่าวมาแล้วไม่
น้อยกัว่า 2 ปีี กั่อนวันที่่�ย้�นคำขออนุญาตต่อ 
กั.ล.ต.

03 ไม่เปี็นบุคคลที่่�ม่ความสัมพันธุ์ที่างสายโลหิต 
หร้ัอโดยกัารัจดที่ะเบ่ยนตามกัฎหมาย ใน
ลักัษัณ์ะที่่�เป็ีนบิดามารัดา คู่สมรัส พ่�น้อง 
และบุตรั  รัวมที่ั�งคู่สมรัสของบุตรั ของผู่้
บรัิหารั ผู่้ถึ้อหุ้นรัายใหญ่ ผู่้ม่อำนาจควบคุม 
หรั้อบุคคลที่่�จะได้รัับกัารั เสนอให้เปี็นผู่้
บรัิหารัหร้ัอผู้่ม่อำนาจควบคุมของบริัษััที่ฯ 
หรั้อบรัิษััที่ย่อย

04 ไม่ม่หรั้อเคยม่ความสัมพันธุ์ที่างธุุรั กิัจ
  กัั บบ ริัษัั ที่ ฯ  บ รัิ ษัั ที่ ใ ห ญ่  บ ริัษัั ที่ ย่ อย 
  บรัิษััที่รั่วม หรั้อนิติบุคคลที่่�อาจม่ความ
  ขัดแยง้ ในลกััษัณ์ะท่ี่�อาจเปีน็กัารัขัดขวางกัารั

ใช้วิจารัณ์ญาณ์อย่างอิสรัะของตน รัวมที่ั�งไม่
เปี็นหรั้อเคยเปี็นผู่้ถึ้อหุ้นรัายใหญ่ กัรัรัมกัารั
ซึ่ึ�งไม่ใช่กัรัรัมกัารัอิสรัะ หรั้อผู่้บรัิหารั ของ

  ผู่้ ท่ี่�ม่ความสัมพันธุ์ที่างธุุรักัิจกัับบรัิษััที่ฯ 
บรัิษััที่ใหญ่ บรัิษััที่ย่อย บริัษััที่ร่ัวม หร้ัอ
นิติบุคคลที่่�อาจม่ความขัดแย้ง เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากักัารัม่ลักัษัณ์ะดังกัล่าวมาแล้วไม่
น้อยกัว่า 2 ปีี กั่อนวันที่่�ย้�นคำขออนุญาตต่อ 
กั.ล.ต.

05 ไม่เปี็นหรั้อเคยเปี็นผู่้สอบบัญช่ของบริัษััที่ฯ 
บรัิษััที่ใหญ่ บรัิษััที่ย่อย บริัษััที่ร่ัวม หร้ัอ
นิติบุคคลที่่�อาจม่ความขัดแย้ง และไม่เปี็น

  ผู่ถ้ึอ้หุน้รัายใหญ ่กัรัรัมกัารัซึ่ึ�งไมใ่ชก่ัรัรัมกัารั
อิสรัะ ผู่้บรัิหารั หรั้อหุ้นส่วนผู่้จัดกัารัของ
สำนักังานสอบบัญช่ ซึ่ึ�งม่ผู่้สอบบัญช่ของ

  บรัิษััที่ฯ บรัิษััที่ใหญ่ บรัิษััที่ย่อย บรัิษััที่รั่วม 
หรั้อนิติบุคคลที่่�อาจม่ความขัดแย้งสังกััดอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากักัารัม่ลักัษัณ์ะดังกัล่าว
มาแล้วไม่น้อยกัว่า 2 ปีี กั่อนวันท่ี่�ย้�นคำขอ
อนุญาตต่อ กั.ล.ต.

องค์ประกอบัและการแต้่งต้ั้งกรรมการอิสระ
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06 ไมเ่ปีน็หรัอ้เคยเปีน็ผู่ใ้หบ้รักิัารัที่างวชิาชพ่ใดๆ 
ซึ่ึ�งรัวมถึงึกัารัใหบ้รักิัารัเปีน็ที่่�ปีรักึัษัากัฎหมาย
หรั้อที่่�ปีรัึกัษัาที่างกัารัเงิน ซึ่ึ�งได้รัับค่าบรัิกัารั
เกันิกัว่า 2 ล้านบาที่ต่อปีีจากับรัษิัทัี่ฯ บรัษิัทัี่ใหญ่ 

  บรัิษััที่ย่อย บริัษััที่ร่ัวม หรั้อนิติบุคคลท่ี่�อาจ
ม่ความขัดแย้ง ที่ั�งน่� ในกัรัณ์่ที่่�ผู่้ให้บรัิกัารั
ที่างวิชาช่พเปี็นนิติบุคคล ให้รัวมถึึงกัารัเปี็น

  ผู่ถ้ึอ้หุน้รัายใหญ ่กัรัรัมกัารัซึ่ึ�งไมใ่ชก่ัรัรัมกัารั
อิสรัะ ผู่้บรัิหารั หรั้อหุ้นส่วนผู่้จัดกัารั ของ

  ผู่้ให้บริักัารัที่างวิชาช่พนั�นด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากักัารัม่ลักัษัณ์ะดังกัล่าวมาแล้วไม่น้อย
กัว่า 2 ปีี ก่ัอนวนัที่่�ย้�นคำขออนญุาตต่อ กั.ล.ต.

07 ไม่เปี็นกัรัรัมกัารัที่่�ได้รัับกัารัแต่งตั�งขึ�นเพ้�อ
เป็ีนตวัแที่นของกัรัรัมกัารัของบรัษิัทัี่ฯ ผู่ถ้ึอ้หุน้

  รัายใหญ่ หรั้อผู่้ถึ้อหุ้นซึ่ึ�งเปี็นผู่้ที่่�เกั่�ยวข้องกัับ
ผู่้ถึ้อหุ้นรัายใหญ่ของบรัิษััที่ฯ 

08 ไม่ปีรัะกัอบกัิจกัารัที่่�ม่สภาพอย่างเด่ยวกััน
และเป็ีนกัารัแข่งขันท่ี่�ม่นัยกัับกิัจกัารัของ

  ผู่้ขออนุญาตหรั้อบริัษััที่ย่อย หรั้อไม่เปี็นหุ้น
สว่นท่ี่�มน่ยัในหา้งหุ้นสว่น หรัอ้เปีน็กัรัรัมกัารั
ที่่�ม่ส่วนรั่วมบรัิหารังาน ลูกัจ้าง พนักังาน ที่่�
ปีรัึกัษัาที่่�รัับเงินเด้อนปีรัะจำ หรั้อถึ้อหุ้นเกัิน
รั้อยละหนึ�งของจำนวนหุ้นที่่�ม่สิที่ธุิออกัเส่ยง
ที่ั�งหมดของบรัิษััที่อ้�น ซึ่ึ�งปีรัะกัอบกัิจกัารัที่่�ม่
สภาพอย่างเด่ยวกัันและเปี็นกัารัแข่งขันท่ี่�ม่
นัยกัับกัิจกัารัของบรัิษััที่ฯ หรั้อบรัิษััที่ย่อย

09 ไมม่ลั่กัษัณ์ะอ้�นใดท่ี่�ที่ำใหไ้ม่สามารัถึใหค้วาม
เหน็อยา่งเป็ีนอสิรัะเก่ั�ยวกับักัารัดำเนินงานขอ
งบรัิษััที่ฯ

องค์ประกอบัและการแต้่งต้ั้งคณะกรรมการต้รวจสอบั

01 คณ์ะกัรัรัมกัารับริัษัทัี่ฯ เป็ีนผู่พิ้จารัณ์าแต่งตั�ง
คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบจำนวนอย่างนอ้ย 3 
ที่่าน กัรัรัมกัารัแต่ละที่่านต้องเปี็นกัรัรัมกัารั
อิสรัะ 

02 คณ์ะกัรัรัมกัารับริัษััที่ฯ หรั้อคณ์ะกัรัรัมกัารั
ตรัวจสอบเ ป็ีนผู่้ คัด เล้อกัสมาชิกัคณ์ะ
กัรัรัมกัารัตรัวจสอบ 1 ที่า่น ใหด้ำรังตำแหน่ง
ปีรัะธุานกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ

03 ม่กัรัรัมกัารัตรัวจสอบอย่างน้อย 1 ที่่านท่ี่�
ม่ความรัู้ความเข้าใจ หรั้อ ม่ปีรัะสบกัารัณ์์
ด้านกัารับัญช่หรั้อ กัารัเงิน และม่ความรัู้

  ต่อเน้�องเกั่�ยวกัับเหตุท่ี่�ม่ต่อกัารัเปีล่�ยนแปีลง
ของรัายงานที่างกัารัเงิน

  ทัี่�งน่� กัรัรัมกัารัตรัวจสอบแต่ละท่ี่านม่วารัะ
กัารัดำรังตำแหน่งครัาวละ 3 ปีี หรั้อเที่่ากัับ
วารัะกัารัดำรังตำแหน่งกัรัรัมกัารับริัษััที่ฯ 
(แล้วแต่อย่างใดจะถึึงกั่อน)

องค์ประกอบัและการแต้่งต้ั้งคณะกรรมการสรรหาและการกำาหนดำค่าต้อบัแที่น

01 คณ์ะกัรัรัมกัารัสรัรัหาและกัำหนดค่ า
ตอบแที่นต้องได้รัับกัารัแต่งตั�งโดยคณ์ะ
กัรัรัมกัารับรัิษััที่

02 คณ์ะกัรัรัมกัารัสรัรัหาและกัำหนดค่ า
ตอบแที่นปีรัะกัอบด้วยกัรัรัมกัารัไม่น้อยกัว่า 
3 คน

03 ควรัปีรัะกัอบด้วยกัรัรัมกัารัอิสรัะเป็ีนส่วน
ใหญ ่และปีรัะธุานคณ์ะกัรัรัมกัารัสรัรัหาและ
กัำหนดคา่ตอบแที่น ควรัเปีน็กัรัรัมกัารัอสิรัะ

เพ้�อความโปีรั่งใสและเปี็นอิสรัะในกัารัปีฏิิบัติ
หน้าที่่�อย่างแที่้จรัิง

04 ควรั เ ป็ีนกัรัรัมกัารัที่่� ไ ม่ เ ป็ี นผู่้ บ ริั ห า รั 
  (Non-executive Director) เพ้�อปี้องกััน

ปีัญหาความ ขัดแย้ งของผ่ลปีรัะโยชน์ 
  ถ้ึาจำเป็ีนต้องม่กัรัรัมกัารัท่ี่�เป็ีนผู่้บรัิหารั 

(Executive Director) อยู่ในคณ์ะกัรัรัมกัารั
สรัรัหาและกัำหนดค่าตอบแที่น จะเปี็น

  ส่วนน้อยของจำนวนคณ์ะกัรัรัมกัารั
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05 ปีรัะธุานกัรัรัมกัารับรัิษััที่ไม่ควรัเปี็นปีรัะธุาน
หร้ัอสมาชิกัของคณ์ะกัรัรัมกัารัสรัรัหาและ
กัำหนดค่าตอบแที่น ที่ั�งน่� เพ้�อให้กัารัที่ำ
หน้าที่่�ของคณ์ะกัรัรัมกัารัสรัรัหาและกัำหนด
ค่าตอบแที่นม่ความเปี็นอิสรัะอย่างแที่้จรัิง

06 คณ์ะกัรัรัมกัารัสรัรัหาและกัำหนดค่ า
ตอบแที่น มว่ารัะอยู่ในตำแหนง่ตามวารัะกัารั
ดำรังตำแหน่งกัรัรัมกัารับรัิษััที่

07 เ ม้� อ กัรัรัมกัารัสรัรัหาและกัำหนดค่ า
ตอบแที่น พ้นจากัตำแหน่งกั่อนครับวารัะ 
ให้คณ์ะกัรัรัมกัารับริัษััที่ แต่งตั�งกัรัรัมกัารั
ที่่�ม่คุณ์สมบัติครับถ้ึวนเป็ีนกัรัรัมกัารัสรัรัหา
และกัำหนดค่าตอบแที่นใหม่แที่นโดยอยู่
ในตำแหน่งเพ่ยงเที่่าวารัะท่ี่�ยังเหล้ออยู่ของ

  คณ์ะกัรัรัมกัารัสรัรัหาและกัำหนดค่ า
ตอบแที่นซึ่ึ�งตนแที่น

กัารัสรัรัหาปีรัะธุานเจ้าหน้าที่่�บรัิหารั รัองปีรัะธุาน
เจ้าหน้าที่่�บรัิหารั หรั้อตำแหน่งในรัะดับที่่�เที่่ยบเที่่า
เม้�อตำแหน่งในรัะดับปีรัะธุานเจ้าหน้าที่่�บริัหารั หรั้อ
รัองปีรัะธุานเจ้าหน้าที่่�บรัิหารั หรั้อตำแหน่งในรัะดับ
ที่่�เที่่ยบเท่ี่าว่างลง หรั้อผู่้ที่่�อยู่ในตำแหน่งไม่สามารัถึ
ปีฏิิบัติติหน้าที่่�ได้ บรัิษััที่ฯ จะม่รัะบบจัดกัารัให้ผู่้บรัิหารั
รัะดับใกัล้เค่ยง หรั้อรัะดับรัองลงมาเปี็นผู้่รัักัษัากัารัใน
ตำแหน่ง จนกัว่าจะม่กัารัสรัรัหาและคัดเล้อกับุคลากัรั

ที่่�ม่คุณ์สมบัติตามหลักัเกัณ์ฑ์์ที่่�บรัิษััที่ฯ กัำหนด ที่ั�งน่�
บุคลากัรัดังกัล่าวจะต้องเป็ีนผู่้ม่วิสัยที่ัศน์ ความรัู้ความ
สามารัถึ ปีรัะสบกัารัณ์์ ความเหมาะสมกัับวัฒนธุรัรัม
องค์กัรั โดยคณ์ะกัรัรัมกัารับรัหิารัเปีน็ผู่พ้จิารัณ์าสรัรัหา 
เพ้�อนำเสนอต่อคณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ สำหรัับพิจารัณ์า
อนุมัติแต่งตั�งผู่้ที่่�ม่ความเหมาะสมให้ดำรังตำแหน่งแที่น
ต่อไปี

การ้ปีร้ะช้่มคณะกร้ร้มการ้บร้ิษัทฯ
ในปีี 2564 บรัิษััที่ฯ ม่กัารัจัดปีรัะชุมคณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ  โดยรัายละเอ่ยดกัารัเข้ารั่วมปีรัะชุมของกัรัรัมกัารั

แต่ละที่่าน ม่ดังน่�

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าต้อบัแที่นคณะกรรมการรายบัุคคล

ช้ื�อ-นามสก่ลุ่ ตำาแหน�ง

การ้ปีร้ะช้่มคณะกร้ร้มการ้
ในปีี 2564

จ่ำานวนคร้ั�ง
การ้ปีร้ะช้่ม

จ่ำานวนคร้ั�ง
ที�เข้าร้�วมปีร้ะช้่ม

(ล้านบาที่)

1. นายนนที่ิกัรั กัาญจนะจิตรัา ปีรัะธุานกัรัรัมกัารั 5 5

2. พลเอกั ศักัดา เปีรัุนาวิน กัรัรัมกัารัและปีรัะธุานกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ 5 5

3. พลเรั้อโที่ บำรัุงรัักั สรััคคานนที่์ กัรัรัมกัารัและกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ 5 5

4. นายกัวิน ที่ังสุพานิช กัรัรัมกัารัและกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ 5 5

5. นายจรััญ วิวัฒน์เจษัฎาวุฒิ กัรัรัมกัารัและกัรัรัมกัารับรัิหารั 5 5

6. นายสุรัเดช อุที่ัยรััตน์ กัรัรัมกัารัและกัรัรัมกัารับรัิหารั 5 5

7. นายบันดาล พงศ์ศาสตรั์ กัรัรัมกัารัและกัรัรัมกัารับรัิหารั 4 4

7. นายชำนาญ วงศ์รััศม่เด้อน กัรัรัมกัารัและกัรัรัมกัารับรัิหารั 1 1

หมายเหตุุ  : นายบันด้าล พงศ์ศาสต้ร์ ได้้รับการแต้่งต้ั�งเป็น กรรมการและกรรมการบริหาร จากที�ประชัุ่ม ค่ณะกรรมการบริษััท ค่รั�งที� 1/2564 แทนนายชั่ำนาญ วงศ์รัศมีเด้่อื่น 

  ที�ได้้ลาอื่อื่กไป

: นางสาวลัด้ด้า ลัทธ์ิวรรณ์ ได้้รับการแต้่งต้ั�งเป็น เลขานุการบริษััท จากที�ประชัุ่มค่ณะกรรมการบริษััท ค่รั�ง ที� 1/2564 แทนนางภััทรินทร์ มนัสเสรี ที�ได้้ลาอื่อื่กไป
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ค�าตอบแทนคณะกร้ร้มการ้
ในปีี 2564 บรัิษััที่ฯ ม่กัารัจ่ายค่าเบ่�ยปีรัะชุมให้แกั่คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ ตามรัายละเอ่ยดดังน่�

ท่ี่�ปีรัะชุมสามัญผู้่ถึ้อหุ้นปีรัะจำปีี 2564 เม้�อวันที่่� 20 เมษัายน 2564 ได้ม่มติกัำหนดค่าตอบแที่นกัรัรัมกัารัปีรัะจำปีี 
2564 ดังน่�

 (หน�วย :บาท)

ช้ื�อ-สก่ลุ่ ตำาแหน�ง ปีี 2564
(ล้านบาที่)

1. นายนนที่ิกัรั กัาญจนะจิตรัา ปีรัะธุานกัรัรัมกัารัและกัรัรัมกัารัอิสรัะ 150,000

2. พลเอกั ศักัดา เปีรัุนาวิน ปีรัะธุานกัรัรัมกัารัตรัวจสอบและกัรัรัมกัารัอิสรัะ 155,000

3. พลเรั้อโที่ บำรัุงรัักั สรััคคานนที่์ กัรัรัมกัารัอิสรัะและกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ 115,000

4. นายกัวิน ที่ังสุพานิช กัรัรัมกัารัอิสรัะและกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ 115,000

5. นายจรััญ วิวัฒน์เจษัฎาวุฒิ กัรัรัมกัารั 75,000

6. นายชำนาญ วงศ์รััศม่เด้อน กัรัรัมกัารั 15,000

7. นายสุรัเดช อุที่ัยรััตน์ กัรัรัมกัารั 75,000

8. นายบันดาล พงศ์ศาสตรั์ กัรัรัมกัารั 60,000

รวม 760,000

หมายเหตุุ  : นายบันด้าล พงศ์ศาสต้ร์ ได้้รับการแต้่งต้ั�งเป็น กรรมการและกรรมการบริหาร จากที�ประชัุ่ม ค่ณะกรรมการบริษััท ค่รั�งที� 1/2564 แทนนายชั่ำนาญ วงศ์รัศมีเด้่อื่น 

  ที�ได้้ลาอื่อื่กไป

: นางสาวลัด้ด้า ลัทธ์ิวรรณ์ ได้้รับการแต้่งต้ั�งเป็น เลขานุการบริษััท จากที�ประชัุ่มค่ณะกรรมการบริษััท ค่รั�ง ที� 1/2564 แทนนางภััทรินทร์ มนัสเสรี ที�ได้้ลาอื่อื่กไป

ตำาแหน�ง เบี�ยปีร้ะช้่ม / คน / คร้ั�ง
(ล้านบาที่)

คณ์ะกรรมการบริษ้ทั้ฯ
- ปีรัะธุานกัรัรัมกัารับรัิษััที่
- กัรัรัมกัารับรัิษััที่

30,000 บาที่
15,000 บาที่

คณ์ะกรรมการตรวจสื่อื่บ
- ปีรัะธุานกัรัรัมกัารับรัิษััที่
- กัรัรัมกัารับรัิษััที่

20,000 บาที่
10,000 บาที่

ค�าบำาเหน็จ่กร้ร้มการ้
บริัษััที่จะจ่ายค่าบำเหน็จ (โบนัสปีรัะจำปีี) ให้แก่ัคณ์ะกัรัรัมกัารับริัษััที่ฯ เป็ีนเงินจำนวนไม่เกิัน 5,000,000 บาที่ 
โดยคณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ จะพิจารัณ์ากัารัจัดสรัรัตามความเหมาะสม ที่ั�งน่�กัรัรัมกัารัที่่�จะได้รัับค่าบำเหน็จต้องไม่เปี็น
กัรัรัมกัารัที่่�เปี็นผู่้บรัิหารั
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ในปีี 2564 บรัิษััที่ฯ ม่กัารัจ่ายค่าบำเหน็จ (โบนัสปีรัะจำปีี) ให้แกั่คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ ตามรัายละเอ่ยดดังน่� 

ช้ื�อ-สก่ลุ่ ตำาแหน�ง ปีี 2564
(ล้านบาที่)

1. นายนนที่ิกัรั กัาญจนะจิตรัา ปีรัะธุานกัรัรัมกัารัและกัรัรัมกัารัอิสรัะ 215,000

2. พลเอกั ศักัดา เปีรัุนาวิน ปีรัะธุานกัรัรัมกัารัตรัวจสอบและกัรัรัมกัารัอิสรัะ 150,000

3. พลเรั้อโที่ บำรัุงรัักั สรััคคานนที่์ กัรัรัมกัารัอิสรัะและกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ 150,000

4. นายกัวิน ที่ังสุพานิช กัรัรัมกัารัอิสรัะและกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ 150,000

รวม 665,000

ค�าตอบแทนอื�น
-ไม่ม่-

คณะกรรมการต้รวจสอบั
คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบของบรัิษััที่ฯ ม่กัรัรัมกัารัจำนวนที่ั�งสิ�น 3 ที่่าน ปีรัะกัอบด้วย

ที่ั�งน่� นายกัวิน ที่ังสุพานิช เป็ีนกัรัรัมกัารัตรัวจสอบท่ี่�ม่ความรัู้และปีรัะสบกัารัณ์์ท่ี่�เพ่ยงพอท่ี่�จะสามารัถึที่ำหน้าที่่�ใน
กัารัสอบที่านความน่าเช้�อถึ้อของงบกัารัเงินได้ โดยนายกัวิน ที่ังสุพานิช จบกัารัศึกัษัารัะดับปีรัิญญาโที่บรัิหารัธุุรักัิจ 
สาขากัารัเงิน จากัสถึาบันบัณ์ฑ์ิตบรัิหารัธุุรักิัจศศินที่รั์ จุฬาลงกัรัณ์์มหาวิที่ยาลัย และเคยดำรังตำแหน่งรัองปีรัะธุาน
เจ้าหน้าที่่�บรัิหารัด้านกัารัเงินของบรัิษััที่จำกััดแห่งหนึ�ง ซึ่ึ�งม่ปีรัะสบกัารัณ์์ในกัารัสอบที่านงบกัารัเงิน (ดูรัายละเอ่ยดเพิ�ม
เติมในเอกัสารัแนบ 1 รัายละเอ่ยดเกั่�ยวกัับกัรัรัมกัารั ผู่้บรัิหารั ผู่้ม่อำนาจควบคุม และเลขานุกัารับรัิษััที่)

โดยม่นางลัดดา ลัที่ธุิวรัรัณ์์ เปี็นเลขานุกัารัคณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ 

ช้ื�อ-นามสก่ลุ่ ตำาแหน�ง
(ล้านบาที่)

1. พลเอกั ศักัดา เปีรัุนาวิน ปีรัะธุานกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ

2. พลเรั้อโที่ บำรัุงรัักั สรััคคานนที่์ กัรัรัมกัารัตรัวจสอบ

3. นายกัวิน ที่ังสุพานิช กัรัรัมกัารัตรัวจสอบ
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การ้ปีร้ะช้่มคณะกร้ร้มการ้ตร้วจ่สอบ 
ในปีี 2564 บรัิษััที่ฯ ม่กัารัจัดปีรัะชุมคณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ โดยรัายละเอ่ยดกัารัเข้ารั่วมปีรัะชุมของกัรัรัมกัารั

แต่ละที่่าน ม่ดังน่�

ช้ื�อ-นามสก่ลุ่ ตำาแหน�ง

การ้ปีร้ะช้่มคณะกร้ร้มการ้

จ่ำานวนคร้ั�ง
การ้ปีร้ะช้่ม

จ่ำานวนคร้ั�ง
ที�เข้าร้�วมปีร้ะช้่ม

(ล้านบาที่)

1. พลเอกั ศักัดา เปีรัุนาวิน ปีรัะธุานกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ 4 4

2. พลเรั้อโที่ บำรัุงรัักั สรััคคานนที่์ กัรัรัมกัารัตรัวจสอบ 4 4

3. นายกัวิน ที่ังสุพานิช กัรัรัมกัารัตรัวจสอบ 4 4

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดำค่าต้อบัแที่น
บรัิษััที่ฯ ม่กัรัรัมกัารัสรัรัหาและกัำหนดค่าตอบแที่นจำนวนที่ั�งสิ�น 3 ที่่าน ปีรัะกัอบด้วย 

ช้ื�อ-นามสก่ลุ่ ตำาแหน�ง

การ้ปีร้ะช้่มคณะกร้ร้มการ้

จ่ำานวนคร้ั�ง
การ้ปีร้ะช้่ม

จ่ำานวนคร้ั�ง
ที�เข้าร้�วมปีร้ะช้่ม

(ล้านบาที่)

1. พลเอกั ศักัดา เปีรัุนาวิน ปีรัะธุานกัรัรัมกัารัสรัรัหาและกัำหนดค่า
ตอบแที่น

2 2

2. พลเรั้อโที่ บำรัุงรัักั สรััคคานนที่์ กัรัรัมกัารั 2 2

3. นายสุรัเดช อุที่ัยรััตน์ กัรัรัมกัารั 2 2

หมายเหตุุ :   ค่ณะกรรมการสรรหาและกำหนด้ค่่าต้อื่บแทน ได้้ถึ้กแต้่งต้ั�งจากการประชัุ่มค่ณะกรรมการบริษััท ค่รั�งที� 6 เม่�อื่วันที� 29 ธ์ันวาค่ม 2563  

 โด้ยมีนายสุรเด้ชั่ อืุ่ทัยรัต้น์ เป็นเลขานุการค่ณะกรรมการสรรหาและกำหนด้ค่่าต้อื่บแทน
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8.1.3 การกำากับัดำูแลการดำำาเนินงานของบัริษัที่ย่อยและบัริษัที่ร่วม

8.1.4 การต้ิดำต้ามให้ม่การปฏิิบััต้ิต้ามนโยบัายและแนวปฏิิบััต้ิในการกำากับัดำูแล
กิจการ

กัารักัำกัับดูแลบริัษััที่ย่อยและบริัษััที่ร่ัวม บริัษััที่ฯ 
จะส่ งกัรัรัมกัารัหรั้อผู่้ บรัิหารัที่่� ม่คุณ์สมบัติ และ
ปีรัะสบกัารัณ์์ท่ี่�เหมาะสมกัับกัารัดำเนินธุุรักัิจ เข้าไปี
เปี็นกัรัรัมกัารัในแต่ละบริัษััที่ย่อยและ/หรั้อบริัษััที่ร่ัวม 
อย่างน้อยตามสัดส่วนกัารัถึ้อหุ้นในแต่ละบรัิษััที่ 
เพ้�อเปีน็ตวัแที่นในกัารับรัหิารักัจิกัารัของบรัษิัทัี่ยอ่ยและ
บรัษิัทัี่ร่ัวมนั�นๆ เพ้�อกัำหนดนโยบายที่่�สำคัญและควบคุม
กัารัดำเนินธุุรักิัจของบริัษััที่ย่อย และ/หรั้อบริัษััที่ร่ัวม
ดงักัลา่ว รัวมถึงึกัำหนดกัลไกักัารักัำกับัดแูลผ่า่นกัารัเปีดิ
เผ่ยข้อมูลรัายงานที่างกัารัเงิน กัารัได้มาและจำหน่าย
ไปีและกัารัที่ำรัายกัารัรัะหว่างกัันกัับบริัษััที่ย่อยดังกัล่าว 
โดยใช้หลักัเกัณ์ฑ์์ที่่�เกั่�ยวข้องกัับกัารัเปีิดเผ่ยข้อมูล

และกัารัที่ำรัายกัารัซึึ่�งเป็ีนไปีตามหลักัเกัณ์ฑ์์และ
ข้อกัำหนดของหน่วยงานที่่�เกั่�ยวข้องที่ั�งน่� กัรัรัมกัารัซึึ่�ง
เปี็นตัวแที่นของบรัิษััที่ฯ จะต้องที่ำหน้าที่่�ในกัารักัำกัับ
ดูแลบรัิษััที่ย่อย และ/หรั้อบรัิษััที่รั่วม ให้บรัิหารัจัดกัารั
หรั้อดำเนินงานต่างๆ ตามนโยบายท่ี่�บรัิษััที่ฯ กัำหนด 
ทัี่�งกัารัติดตามเพ้�อปีรัะเมินและตรัวจสอบอย่างรััดกัุม
ผ่า่นรัะบบควบคมุภายในท่ี่�เพย่งพอและเหมาะสม รัวมถึงึ
จะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของท่ี่�ปีรัะชุมคณ์ะกัรัรัมกัารั 
และ/หร้ัอท่ี่�ปีรัะชุมผู้่ถ้ึอหุ้นของบรัิษััที่ฯ ท่ี่�อนุมัติในเรั้�อง
ท่ี่�สำคัญของบรัิษััที่ย่อย และ/หรั้อบรัิษััที่รั่วม เพ้�อกั่อ
ให้เกัิดปีรัะโยชน์สูงสุดแกั่บรัิษััที่ฯ และเพ้�อกัารัเติบโต
อย่างยั�งย้นของบรัิษััที่ฯ

01  มาต้รการหรือขั้นต้อนการอนุมัต้ิการ
ที่ำารายการระหว่างกัน

  บรัิษััที่ฯ ม่กัารักัำหนดมาตรักัารัในกัารั
  เข้าที่ำรัายกัารัรัะหว่างกัันของบรัิษััที่ฯ กัับ

บุคคลที่่�อาจม่ความขัดแย้ง โดยจะจัดให้
  คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบเปี็นผู่้ให้ความเห็น

เก่ั�ยวกัับความจำเป็ีนของกัารัเข้าที่ำรัายกัารั 
ความสมเหตุสมผ่ล และความเหมาะสม
ด้านรัาคาของรัายกัารันั�น โดยพิจารัณ์า
จากัเง้�อนไขต่างๆ ให้เปี็นไปีตามลักัษัณ์ะ
กัารัดำเนินกัารัค้าปีกัติในรัาคาตลาด ซึึ่�ง
สามารัถึเปีรั่ยบเที่่ยบได้กัับรัาคาที่่�เกิัดขึ�นกัับ
บุคคลภายนอกั ในกัรัณ์่ท่ี่�คณ์ะกัรัรัมกัารั
ตรัวจสอบไม่ม่ความชำนาญในกัารัพิจารัณ์า
รัายกัารัรัะหว่างกัันที่่�อาจเกัิดขึ�น บรัิษััที่ฯ จะ
ให้บุคคลที่่�ม่ความรัู้ความชำนาญพิเศษั เช่น 
ผู่้สอบบัญช่ ผู่้ปีรัะเมินรัาคาที่รััพย์สิน สำนักั
กัฎหมาย เปี็นต้น ที่่�เป็ีนอิสรัะจากับรัิษััที่ฯ 
และบุคคลที่่�อาจมค่วามขัดแย้งเป็ีนผู้่ให้ความ
เห็นเกั่�ยวกัับรัายกัารัรัะหว่างกัันดังกัล่าว 
เพ้�อนำไปีใช้ปีรัะกัอบกัารัตัดสินใจของคณ์ะ
กัรัรัมกัารัตรัวจสอบ เพ้�อให้คณ์ะกัรัรัมกัารั

ตรัวจสอบนำเสนอต่อที่่�ปีรัะชมุคณ์ะกัรัรัมกัารั 
หรั้อผู่้ถึ้อหุ้น ตามแต่กัรัณ์่ 

  
  นอกัจากัน่� บรัิษััที่ฯ ม่กัารักัำหนดมาตรักัารั

ไม่ให้ผู่้บรัิหารั หรั้อผู่้ม่ส่วนได้เส่ยสามารัถึ
  เข้ามาม่ส่วนร่ัวมในกัารัอนุมัติรัายกัารัที่่�

ตนเองม่ส่วนได้เส่ยทัี่�งโดยที่างตรังและ
  ที่างอ้อม และคณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ จะต้อง

ดแูลให้บรัษิัทัี่ฯ ปีฏิิบตัใิหเ้ปีน็ไปีตามกัฎหมาย
ว่าด้วยหลักัที่รััพย์และตลาดหลักัที่รััพย์ และ
ข้อบังคับ ปีรัะกัาศ คำสั�ง หรั้อข้อกัำหนด
ของคณ์ะกัรัรัมกัารักัำกัับตลาดทีุ่นและ
ตลาดหลกััที่รัพัยแ์หง่ปีรัะเที่ศไที่ย รัวมตลอด
ถึึงกัารัปีฏิิบัติตามข้อกัำหนดเก่ั�ยวกัับกัารั
เปีิดเผ่ยข้อมูลกัารัที่ำรัายกัารัที่่�เก่ั�ยวโยงกััน 
และกัารัได้มาหร้ัอจำหน่ายไปีซึ่ึ�งที่รััพย์สิน
ที่่�สำคัญของบรัิษััที่ฯ หรั้อบรัิษััที่ย่อย รัวม
ที่ั�งปีฏิิบัติตามมาตรัฐานบัญช่ที่่�กัำหนดโดย

  สภาวิชาช่พบัญช่และผู่้สอบบัญช่รัับอนุญาต
แห่งปีรัะเที่ศไที่ย และจะที่ำกัารัเปีิดเผ่ย
รัายกัารัรัะหว่างกัันไว้ในหมายเหตุปีรัะกัอบ
งบกัารัเงนิท่ี่�ได้รับักัารัตรัวจสอบหรัอ้สอบที่าน
โดยผู่้สอบบัญช่ของบรัิษััที่ฯ 
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  แนวโน้มการทั้ำรายการระหว่างก้นใน
อื่นาคต

  บรัิษััที่ฯ อาจม่กัารัที่ำรัายกัารัรัะหว่างกััน
ในอนาคตอย่างต่อเน้�องซึ่ึ�งจะเปี็นไปีตาม
ลักัษัณ์ะกัารัที่ำธุุรักัิจกัารัค้าที่ั�วไปีและจะ
ม่กัารักัำหนดนโยบายกัารัเข้าที่ำรัายกัารั
รัะหว่างกัันอย่างชัดเจน โดยเป็ีนรัาคาและ
เง้�อนไขกัารัค้าตามปีกัติของธุุรักัิจเช่นเด่ยว
กับัที่่�กัำหนดใหก้ับับคุคล และ/หรัอ้บริัษัทัี่ท่ี่�ไม่
เกั่�ยวข้องกััน เช่น กัารัซึ่้�อสินค้า กัารัให้หรั้อ
รัับบรัิกัารัต่างๆ รัวมที่ั�งกัารัค�ำปีรัะกัันวงเงิน
สินเช้�อของกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ โดยรัายกัารั
รัะหว่างกัันที่่�จะเกิัดขึ�นนั�นเปี็นไปีเพ้�อความ
จำเป็ีนในกัารัดำเนินธุุรักิัจของบริัษััที่ฯ และ
เปี็นไปีเพ้�อปีรัะโยชน์ของบรัิษััที่ฯ นอกัจากัน่� 

  บรัิษััที่ฯ ไม่ม่นโยบายให้กัรัรัมกัารั ผู่้
บรัิหารัและพนักังานกัู้ย้มจากับรัิษััที่ฯ ที่ั�งน่� 

  คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบจะพจิารัณ์าตรัวจสอบ
  กัารัปีฏิิบัติตามหลักัเกัณ์ฑ์์และให้ความเห็น

ถึึงความสมเหตุสมผ่ลของรัายกัารัที่่�เกิัดขึ�น
ทีุ่กัไตรัมาส โดยปีัจจุบัน บรัิษััที่ฯ กัำลังอยู่
รัะหว่างกัารัเจรัจากัับธุนาคารัพาณ์ิชย์ใน
กัารัปีลดกัารัค�ำปีรัะกัันวงเงินสินเช้�อของ
กัรัรัมกัารัและผู่้ถึ้อหุ้นของบรัิษััที่ฯ

  สำหรัับรัายกัารัรัะหว่างกัันที่่�มิได้เปี็นไปีตาม
ธุุรักัิจปีกัติที่่�อาจเกัิดขึ�นในอนาคตบรัิษััที่ฯ 
จะจัดให้ม่คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบเข้า
มาสอบที่านกัารัปีฏิิบัติตามหลักัเกัณ์ฑ์์และ
แสดงเหตุผ่ลในกัารัที่ำรัายกัารัดังกัล่าวก่ัอน
ที่่�บรัิษััที่ฯ จะเข้าที่ำรัายกัารันั�นๆ โดยให้
ความเห็นเก่ั�ยวกัับความจำเป็ีนของกัารัเข้า
ที่ำรัายกัารั ความสมเหตุสมผ่ล และความ
เหมาะสมด้านรัาคาของรัายกัารันั�น โดย
พิจารัณ์าจากัเง้�อนไขต่างๆ ให้เปี็นไปีตาม
ลกััษัณ์ะกัารัดำเนนิกัารัค้าปีกัตใินรัาคาตลาด 
ซึ่ึ�งสามารัถึเปีรั่ยบเที่่ยบได้กัับรัาคาที่่�เกัิดขึ�น
กัับบุคคลภายนอกัในกัรัณ์่ที่่�คณ์ะกัรัรัมกัารั
ตรัวจสอบไม่ม่ความชำนาญในกัารัพิจารัณ์า
รัายกัารัรัะหว่างกัันที่่�อาจเกัิดขึ�นบรัิษััที่ฯ 

  จะให้บุคคลที่่�ม่ความรัู้ความชำนาญพิเศษั 
เช่น ผู้่สอบบัญช่ ผู้่ปีรัะเมินรัาคาที่รััพย์สิน 

สำนักักัฎหมาย เป็ีนต้น ที่่�เป็ีนอิสรัะจากั
  บรัิษััที่ฯ และบุคคลท่ี่�อาจม่ความขัดแย้งเปี็น
  ผู่้ให้ความเห็นเกั่�ยวกัับรัายกัารัรัะหว่างกััน
  ดังกัล่าว เพ้�อนำไปีใช้ปีรัะกัอบกัารัตัดสนิใจของ
  คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ เพ้�อให้คณ์ะ

กัรัรัมกัารัตรัวจสอบนำเสนอต่อที่่�ปีรัะชมุคณ์ะ
กัรัรัมกัารั หรั้อผู่้ถึ้อหุ้นตามแต่กัรัณ์่ โดยจะ
ดำเนินกัารัตามมาตรักัารัและขั�นตอนกัารั
อนุมัติกัารัที่ำรัายกัารัรัะหว่างกัันตามท่ี่�รัะบุ
ข้างต้น อย่างไรัก็ัตามรัายกัารัรัะหว่างกัันท่ี่�
อาจก่ัอให้เกิัดความขัดแย้งที่างผ่ลปีรัะโยชน์
ที่่�อาจเกัิดขึ�นในอนาคต คณ์ะกัรัรัมกัารั

  บรัิษััที่ฯจะต้องปีฏิิบัติให้เปี็นไปีตามกัฎหมาย
ว่าด้วยหลักัที่รััพย์และตลาดหลักัที่รััพย์และ
ข้อบังคับปีรัะกัาศคำสั�งหรั้อข้อกัำหนดของ
คณ์ะกัรัรัมกัารัตลาดทุี่นและตลาดหลักัที่รัพัย์
แห่งปีรัะเที่ศไที่ยรัวมตลอดถึงึกัารัปีฏิบิตัติาม
ข้อกัำหนดเก่ั�ยวกัับกัารัเปิีดเผ่ยข้อมูลกัารั
ที่ำรัายกัารัเกั่�ยวโยงกััน และกัารัได้มาหรั้อ
จำหน่ายไปีซึึ่�งที่รััพย์สินของบริัษััที่ฯ หรั้อ
บรัษิัทัี่ยอ่ยตลอดจนกัารัปีฏิบิตัติามมาตรัฐาน
กัารับัญช่ที่่�กัำหนดโดยสภาวิชาช่พบัญช่และ

  ผู่้สอบบัญช่รัับอนุญาตแห่งปีรัะเที่ศไที่ย

02  เพื�อให้เกิดำความโปร่งใสและป้องกัน
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนต้น
จากการใช้ข้อมูลภายในของบัริษัที่ฯ 

  ท่ี่�ยังไม่ได้เปิีดเผ่ยต่อสาธุารัณ์ชน รัวม
ทัี่�งเพ้�อหล่กัเล่�ยงข้อครัหาเกั่�ยวกัับความ

  เหมาะสมของกัารัซึ่้�อขายหลักัที่รััพย์ของ
บุคคลภายในบริัษััที่ฯ จึงได้ออกัรัะเบ่ยบ
ปีฏิิบัติ เพ้�อให้กัรัรัมกัารั ผู่้บริัหารั และ
พนักังานของบรัิษััที่ฯ ถึ้อปีฏิิบัติดังน่�

  1. ห้ามมิให้กัรัรัมกัารั ผู่้บริัหารั พนักังาน 
และลูกัจ้างของบริัษััที่ฯ นำความลับ และ/
หรั้อ ข้อมูลภายในของบรัิษััที่ฯ ไปีเปีิดเผ่ย
หรั้อแสวงหาผ่ลปีรัะโยชน์แกั่ตนเองหรั้อเพ้�อ
ปีรัะโยชน์แกั่บุคคลอ้�นใดไม่ว่าโดยที่างตรัง
หรัอ้ที่างออ้ม และไม่วา่จะไดร้ับัผ่ลปีรัะโยชน์
ตอบแที่นหรั้อไม่กั็ตาม
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  2. ห้ามมิให้กัรัรัมกัารั ผู่้บริัหารั พนักังาน 
และลูกัจ้างของบรัิษััที่ฯ รัวมถึึงคู่สมรัสและ
บุตรัที่่�ยังไม่บรัรัลุนิติภาวะของบุคคลดัง
กัล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบรัิษััที่ฯ ที่่�ม่หรั้อ
อาจม่ผ่ลกัรัะที่บต่อกัารัเปีล่�ยนแปีลงรัาคา
ของหลักัที่รััพย์ของบริัษััที่ฯ ซึึ่�งยังมิได้เปีิด
เผ่ยตอ่สาธุารัณ์ชน ไมว่า่กัารักัรัะที่ำดงักัลา่ว
จะกัรัะที่ำเพ้�อปีรัะโยชน์ต่อตนเองหรั้อผู่้อ้�น 
หร้ัอเพ้�อให้ผู่้อ้�นกัรัะที่ำดังกัล่าวโดยตนได้รัับ
ปีรัะโยชน์ตอบแที่น ผู่้ใดฝ่่าฝ่้นจะถึูกัลงโที่ษั
ตามมาตรักัารัที่างวินัยของบรัิษััที่ฯ

  3. บริัษััที่ฯ ได้ดำเนินกัารัแจ้งให้ผู่้บริัหารั
เขา้ใจและรับัที่รัาบภารัะหนา้ที่่�ในกัารัรัายงาน
กัารัถึอ้ครัองหลักัที่รััพย์ในบริัษัทัี่ฯ ของตนเอง 
คู่สมรัส และบุตรัที่่� ยังไม่บรัรัลุนิติภาวะ 
ตลอดจนกัารัรัายงานกัารัเปีล่�ยนแปีลงกัารั

  ถึ้ อ ค รั อ ง ห ลั กั ที่ รัั พ ย์ ต่ อ ส ำ นั กั ง า น
คณ์ะกัรัรัมกัารักัำกัั บหลั กัที่รััพย์ และ
ตลาดหลักัที่รััพย์ ตามมาตรัา 59 และบที่
กัำหนดโที่ษัตามพรัะรัาชบัญญัติหลักัที่รััพย์
และตลาดหลกััที่รัพัย์ (ฉบับที่่� 5) พ.ศ. 2559

  4. บรัิษััที่ฯ ได้กัำหนดมิให้กัรัรัมกัารัและ
  ผู่้บรัิหารัของบรัิษััที่ฯ รัวมถึึงคู่สมรัสและ

บตุรัที่่�ยังไม่บรัรัลุนติิภาวะของบุคคลดังกัล่าว 
  ซ้ึ่�อขายหลักัที่รััพย์ของบรัิษััที่ฯ ในช่วงรัะยะ

เวลา 1 เด้อน กั่อนกัารัเปีิดเผ่ยงบกัารัเงินให้
แกั่สาธุารัณ์ชนที่รัาบ

  ที่ั�งน่� บริัษััที่ฯ จะแจ้งให้กัรัรัมกัารั ผู่้บรัิหารั 
พนักังาน และลูกัจ้างของบรัิษััที่ฯ ที่รัาบ

  เกั่�ยวกัับข้อกัำหนดข้างต้น

03  การต้่อต้้านการทีุ่จริต้คอร์รัปชัน

  บริัษััที่ฯ ม่นโยบายกัารัดำเนินกัิจกัารัให้
  ถูึกัต้องตามกัฎหมาย และเปี็นปีรัะโยชน์

ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักังานของบริัษััที่ฯ 
ปีฏิิบัติงานอย่างม่คุณ์ธุรัรัมและเป็ีนพลเม้อง
ที่่�ด่ของปีรัะเที่ศชาติ รัวมที่ั�งส่งเสรัิมให้คู่
ค้าของกัลุ่มบริัษััที่ฯ ดำเนินธุุรักิัจท่ี่�ถูึกัต้อง

ด้วยความโปีรั่งใสด้วยเช่นกััน เพ้�อให้สังคม
โดยรัวมดำเนินไปีได้โดยสันติสุข บรัิษััที่ฯ 

  จึงกัำหนดให้กัารัต่อต้านกัารัทุี่จรัิตและกัารั
ติดสินบนเปี็นนโยบายที่่�สำคัญอ่กันโยบาย
หนึ�งของบริัษััที่ฯ และเพ้�อสรั้างความมั�นใจ
ว่านโยบายกัารัต่อต้านกัารัทุี่จรัิตและกัารั
ติดสินบนได้รัับกัารัปีฏิิบัติอย่างเป็ีนรูัปีธุรัรัม
อย่างเพ่ยงพอ ที่ั�งน่� ที่่�ปีรัะชุมคณ์ะกัรัรัม
กัารับรัิษััที่ฯ ครัั�ง ที่่� 3/2561 เม้�อวันที่่� 25 
กัันยายน 2561 จึงได้อนุมัติ “นโยบายต่อ
ตา้นกัารัที่จุรัติคอรัร์ัปัีชนั” เพ้�อใชถ้ึอ้เปีน็แนว
ปีฏิิบัติ ดังน่�

   1. กัรัรัมกัารั ผู่้บรัิหารั และพนักังาน ต้องไม่
กัรัะที่ำกัารัทุี่จริัตคอร์ัรััปีชัน ทัี่�งโดยที่างตรัง
และที่างออ้ม เชน่ กัารันำเสนอ กัารัใหค้ำมั�น
สัญญา กัารัขอ กัารัเรั่ยกัรั้อง กัารัเรั่ยกัหรั้อ
รัับผ่ลปีรัะโยชน์ กัารัให้ผ่ลปีรัะโยชน์ กัารั
ชักัจูงสู่กัารักัรัะที่ำที่่�ผิ่ดต่อกัฎหมาย หรั้อ
กัารัที่ำลายความไว้ใจ หร้ัอกัารักัรัะที่ำอ้�น
ใดท่ี่�เปี็นกัารัทุี่จรัิตคอรั์รััปีชัน เปี็นต้น เพ้�อ
ปีรัะโยชน์ต่อตนเองหรั้อบุคคลอ้�น

  2. กัรัรัมกัารั ผู่้บรัิหารั และพนักังาน ต้อง
ปีฏิบิตัติามนโยบายและมาตรักัารัต่อตา้นกัารั
ทีุ่จรัิตคอร์ัรััปีชัน และปีฏิิบัติตามกัฎหมาย
ของปีรัะเที่ศไที่ยในกัารัต่อต้านกัารัทุี่จริัต
คอร์ัรัปัีชนั หากัฝ่า่ฝ้่นไม่ปีฏิบิตัติามนโยบายน่� 
จะต้องถึูกัพิจารัณ์าโที่ษัที่างวินัย และดำเนิน
คด่ตามกัฎหมายตามแต่กัรัณ์่

   3. กัรัรัมกัารั ผู่บ้รัหิารั และพนักังาน มห่น้าที่่�
  เฝ่้ารัะวัง และป้ีองกัันกัารัทุี่จริัตคอร์ัรััปีชัน

ในบรัิษััที่ฯ หากัพบเห็นกัารักัรัะที่ำทีุ่จรัิต
คอรัร์ัปัีชนัหรัอ้กัารักัรัะที่ำท่ี่�อาจกัอ่ใหเ้กัดิกัารั
ทีุ่จรัิตคอรั์รััปีชัน ต้องแจ้งเหตุหรั้อรัายงาน
ตอ่ ผู่บ้งัคบับญัชาทัี่นที่ ่หรัอ้อาจแจง้ผ่า่นชอ่ง
ที่างกัารัแจ้งเบาะแสที่่�บรัิษััที่กัำหนด

   4. บรัิษััที่ฯ จะเกั็บรัักัษัารัายละเอ่ยดของ
ผู่้แจ้งข้อมูลไว้เปี็นความลับ ผู่้แจ้งข้อมูลที่่�
กัรัะที่ำดว้ยเจตนาท่ี่�ดต่่อบรัษิัทัี่ฯ และมค่วาม
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บริัสทุี่ธิุ�ใจ รัวมถึงึผู้่ที่่�ปีฏิเิสธุกัารักัรัะที่ำที่จุรัติ
คอร์ัรััปีชันจะได้รัับกัารัปีกัป้ีองคุ้มครัองจากั

  บรัิษััที่ฯ และจะไม่ได้รัับผ่ลกัรัะที่บใดๆ จากั
กัารักัรัะที่ำดังกัล่าว

   5 .  จั ด ใ ห้ ม่ น โ ยบ ายแล ะแน วปี ฏิิ บั ติ 
  เพ้�อปี้องกัันกัารัทีุ่จริัตคอรั์รััปีชันในรัูปีแบบ

ต่างๆ เช่น กัารัช่วยเหล้อที่างกัารัเม้อง 
  กัารับริัจาคเพ้�อกัารักัศุล กัารัใหเ้งนิสนบัสนนุ 

กัารัจ่ายเงินค่าของขวัญ ค่าบรัิกัารัต้อนรัับ 
เปี็นต้น และจัดให้ม่กัารักัำกัับดูแล ติดตาม
ในเรั้�องดังกัล่าว ให้ม่ความโปีรั่งใส ไม่ขัดต่อ
กัฎหมายที่่�เกั่�ยวขอ้ง หรัอ้เอ้�อปีรัะโยชนอ์ยา่ง
ไม่ถึูกัต้อง ไม่เหมาะสม

   6 .  จั ด ให้ ม่ รั ะบบกัารัควบคุ มภาย ใน
  ที่่�เพ่ยงพอและเหมาะสม เพ้�อปี้องกัันกัารั

ที่จุรัติคอรัรั์ัปีชนั และกัารัดำเนนิงานที่่�ไมเ่ปีน็
ไปีตามหลักักัารักัารักัำกัับดูแลกัิจกัารัที่่�ด่

   7 . จดัใหม้ก่ัารัปีรัะเมนิความเส่�ยงดา้นที่จุรัติ
คอรั์รััปีชัน และมาตรักัารัต่อต้านกัารัทุี่จรัิต
คอรั์รััปีชันที่่�เหมาะสม

   8. จัดให้ม่ช่องที่างกัารัส้�อสารัให้พนักังาน 
และผู่้ ม่ ส่ วน ได้ เ ส่ ยที่รัาบถึึ งน โยบาย

  ต่อต้านกัารัทีุ่จรัิตคอรั์รััปีชัน และสามารัถึ
แจ้งเบาะแส ข้อรั้องเรั่ยน ข้อเสนอและให้
บรัิษััที่ฯ ได้ที่รัาบ เพ้�อส้บสวนหาข้อเท็ี่จจริัง
ตามกัรัะบวนกัารั และนำไปีแกั้ไขปีรัับปีรัุง

   9. จัดให้ม่กัารัพัฒนารัะบบกัารับรัิหารั
บุคลากัรั สรั้างค่านิยมและวัฒนธุรัรัมใน
กัารัต่อต้านกัารัทีุ่จริัตคอรั์รััปีชัน โดยม่กัารั
ส้�อสารัและเผ่ยแพร่ัความรัู้แก่ับุคลากัรัให้
รัับที่รัาบและเข้าใจถึึงนโยบายกัารัต่อต้าน
กัารัทุี่จรัิตคอรั์รััปีชัน รัวมถึึงแนวปีฏิิบัติใน

  ด้านจรัิยธุรัรัม

   10. กัารัจัดซึ่้�อจัดจ้าง ต้องดำเนินกัารัอย่าง
โปีรั่งใส ไม่ขัดต่อกัฎหมาย รัะเบ่ยบงาน

  ขั�นตอนปีฏิบัิติที่่�บริัษัทัี่กัำหนดไว้ รัวมที่ั�งจดัให้

ม่กัารัตรัวจสอบกัารัปีฏิิบัติงานจัดซึ่้�อจัดจ้าง
  อย่างสม�ำเสมอ

  นอกัจากัท่ี่�บริัษััที่ฯ ดำเนินธุุรักิัจด้วยความ
โปีร่ังใสแลว้ยงัไดก้ัำหนดนโยบายต่อตา้นกัารั
ทีุ่จรัิตคอรั์รััปีชัน และเพ้�อสรั้างความมั�นใจ
ว่านโยบายกัารัต่อต้านกัารัทุี่จริัตคอร์ัรััปีชัน
จะต้องม่กัารัปีฏิิบัติอย่ าง เปี็นรัูปีธุรัรัม 

  จึงได้ย้�นปีรัะกัาศเจตนารัมณ์์ ท่ี่�จะเข้าร่ัวม
เปี็นส่วนหนึ�งของภาคเอกัชนไที่ยในกัารั
แกั้ไขปีัญหาคอรั์รััปีชัน โดยกัารัเข้าร่ัวมใน
โครังกัารั แนวร่ัวมตอ่ตา้นคอร์ัรัปัีชนัของภาค
เอกัชนไที่ย (Thai Private Sector Collective 

  Action Against Corruption หรัอ้ CAC) โดย
เปีา้หมายหลักัของ CAC ค้อกัารัสนับสนนุให้
องค์กัรัธุุรักัิจในภาคเอกัชนกัำหนดนโยบาย
ต่อต้านกัารัทีุ่จรัิตอย่างเปี็นรัูปีธุรัรัม และนำ
กัลไกัป้ีองกันักัารัจ่ายหรัอ้รับัสินบนมาใช้งาน 
เพ้�อสรั้างและขยายเครั้อข่ายของธุุรักัิจให้ม่
ความโปีรั่งใส และแข็งแกัรั่ง 

  สามารัถึดูข้อมูลเพิ�มเติมได้ที่่� 
  https://www.jrw.co.th 
  หัวข้อนโยบายและจรัรัยาบรัรัณ์
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8.2 รายงานผลการปฏิิบััต้ิหน้าที่่�ของคณะกรรมการต้รวจสอบั
ในรอบัปีที่่�ผ่านมา

คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ บรัษิัทัี่ เจ.อารั.์ดบัเบิ�ลย.ูยทูี่ลิติ่� 
จำกััด (มหาชน) (บริัษัทัี่ฯ) ปีรัะกัอบดว้ยกัรัรัมกัารัอิสรัะ
ซึ่ึ�งเปี็น ผู่้ที่รังคุณ์วุฒิ จำนวน 3 ที่่าน ซึ่ึ�งม่ปีรัะสบกัารัณ์์
ดา้นบญัช่กัารัเงนิ ดา้นเศรัษัฐศาสตรั ์และดา้นกัารับรัหิารั 
ปีรัะกัอบด้วย พลเอกั ศักัดา เปีรุันาวิน เป็ีนปีรัะธุาน
กัรัรัมกัารัตรัวจสอบ พลเรั้อโที่ บำรุังรัักั สรััคคานนท์ี่ 
และนายกัวิน ที่ังสุพานิช เปี็นกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ 
โดยม่นางสาวลัดดา ลัที่ธุิวรัรัณ์์ ผู่้อำนวยกัารัฝ่่ายบัญช่
และกัารัเงิน เปี็นเลขานุกัารัคณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ  

คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบได้ปีฏิิบัติหน้าที่่�อย่างเปี็นอิสรัะ
ตามที่่�ไดร้ับัมอบหมายจากัคณ์ะกัรัรัมกัารับรัษิัทัี่ ซึ่ึ�งรัะบุ

ไว้ในกัฎบัตรัของคณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบของบรัิษััที่ 
ซึ่ึ�งสอดคล้องกัับข้อกัำหนดของคณ์ะกัรัรัมกัารักัำกัับ 
หลักัที่รััพย์และตลาดหลักัที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย
อย่างครับถึ้วน ได้แกั่ กัารัสอบที่านรัายงานที่างกัารัเงิน 
รัายกัารัรัะหว่างกััน กัารับรัิหารัความเส่�ยง รัะบบ
กัารัควบคุมภายใน กัำกัับดูแลงานตรัวจสอบภายใน 
กัารัปีฏิิบัติตามกัฎหมายรัะเบ่ยบ ข้อบังคับต่างๆ 
ที่่�เกั่�ยวข้องกัับกัารัดำเนินธุุรักัิจ กัารัพิจารัณ์าเสนอ
แต่งตั�งผู่้สอบบัญช่และค่าสอบบัญช่ โดยในปีี 2564 
คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบได้ม่กัารัปีรัะชุมรัวมที่ั�งสิ�น 
4 ครัั�ง คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบได้สรัปุีผ่ลกัารัดำเนินงาน
ในปีี 2564 โดยม่สารัะสำคัญ ดังน่� 

01  การสอบัที่านรายงานที่างการเงิน 

  คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบได้สอบที่าน
  งบกัารัเงนิรัายไตรัมาส และงบกัารัเงนิปีรัะจำ

ปีี 2564 ของบริัษััที่ โดยเชิญฝ่่ายจัดกัารั
ที่่�เกั่�ยวข้อง และผู่้สอบบัญช่เข้ารั่วมปีรัะชุม 
ในวารัะกัารัพิจารัณ์างบกัารัเงิน เพ้�อช่�แจง
และตอบขอ้ซึ่กััถึาม ของคณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจ
สอบ ในเร้ั�องความถูึกัต้อง ความครับถ้ึวน 

  กัารัปีรัับปีรุังรัายกัารับัญชท่ี่่�สำคัญ ซึ่ึ�งสง่ผ่ลกั
รัะที่บ ตอ่งบกัารัเงนิ ความเพ่ยงพอของข้อมลู
ที่่�เปีิดเผ่ยไว้ในงบกัารัเงิน และข้อสังเกัตของ
ผู้่สอบบัญช่ซึ่ึ�งได้พิจารัณ์าและสอบที่านแล้ว 

  คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบม่ความเห็นว่า 
  งบกัารัเงินได้แสดง รัายกัารัโดยถูึกัต้อง

ตามที่่�ควรัในสารัะสำคัญตามมาตรัฐาน 
  กัารัรัายงานที่างกัารัเงิน เพ้�อกัารัจัดที่ำบัญช่

และรัายงาน ที่างกัารัเงินที่่�ครับถึ้วน ที่ันเวลา 
เช้�อถึอ้ได ้เป็ีนปีรัะโยชนต่์อนกััลงที่นุและผู่ใ้ช้
งบกัารัเงิน 

02  การสอบัที่านรายการที่่�เก่�ยวโยงกัน
หรือรายการที่่�อาจ ม่ความขัดำแย้ง
ที่างผลประโยชน์ 

  คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบได้สอบที่าน
รัายกัารัรัะหว่างกััน หรั้อ รัายกัารัที่่�อาจม่
ความขัดแย้งที่างผ่ลปีรัะโยชน์ ที่่�เข้าข่าย
รัายกัารัเก่ั�ยวโยงกััน ตามปีรัะกัาศคณ์ะ
กัรัรัมกัารัตลาดหลักัที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย 
และคณ์ะกัรัรัมกัารักัำกัับหลักัที่รััพย์และ 
ตลาดหลักัที่รััพย์ ผ่ลกัารัสอบที่านรัายกัารั
รัะหว่างกัันที่่�บรัิษััที่ ม่กัารัดำเนินกัารักัับ

  ผู่้เกั่�ยวข้องพบว่า บรัิษััที่ฯ ได้ดำเนินกัารั 
ตามเง้�อนไขกัารัค้าทัี่�วไปี ม่ความเป็ีนธุรัรัม 
สมเหตุสมผ่ล และ ไม่กั่อให้เกัิดกัารัถึ่ายเที่
ผ่ลปีรัะโยชน์ รัวมที่ั�งม่กัารัเปีิดเผ่ยข้อมูล 
สารัสนเที่ศอย่างครับถึ้วนและเพ่ยงพอ โดย
ยึดถึ้อกัารัปีฏิิบัติ ตามนโยบายกัารักัำกัับ
ดูแลกัิจกัารัที่่� ด่ และตามปีรัะกัาศคณ์ะ
กัรัรัมกัารัตลาดหลักัที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย 
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03  การสอบัที่านการบัริหารความเส่�ยง 

  คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ คณ์ะที่ำงานบรัิหารั
ความเส่�ยง และ ฝ่่ายจัดกัารั ได้ให้ความ
สำคัญกัับกัารับรัิหารัความเส่�ยง ม่กัารั 
ปีรัะเมนิที่ั�งปีจัจยัภายในและภายนอกั โอกัาส
ที่่�จะเกัดิผ่ลกัรัะที่บ และจัดที่ำแผ่นกัารัจดักัารั
ความเส่�ยง เพ้�อปี้องกััน หรั้อลดผ่ลกัรัะที่บ
ที่่�อาจเกิัดขึ�นต่อกัารัดำเนินธุุรักิัจให้อยู่ใน
รัะดับท่ี่�ยอมรัับได้ โดยคณ์ะที่ำงานบรัิหารั

  ความ เส่� ย ง  ซึึ่� ง ได้ รัั บกัารัแต่ ง ตั� ง จ ากั
  คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ เพ้�อกัำกัับดูแลกัารั

บรัิหารัความเส่�ยงของบรัิษััที่ โดยให้ฝ่่าย
จดักัารัรัายงาน ความกัา้วหนา้ดา้นความเส่�ยง
อย่างสม�ำเสมอ ที่ั�งน่�คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจ
สอบได้สอบที่านปีรัะสิที่ธุิผ่ลของกัารับรัิหารั
ความเส่�ยงจากักัารัรัายงานผ่ลกัารัดำเนนิงาน
ของบรัิษััที่ ผ่ลกัารัตรัวจสอบของผู่้ตรัวจสอบ
ภายใน ผู้่สอบบัญช่ของบรัิษััที่ฯ ซึ่ึ�งสามารัถึ
เช้�อมั�นได้ว่าบรัิษััที่ฯ ม่กัารับรัิหารั จัดกัารั
ความเส่�ยงให้อยู่ในรัะดับที่่�ยอมรัับได้ 

04  การสอบัที่านการประเมินการควบัคุม
ภายใน 

  คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบได้สอบที่านรัะบบ
กัารัควบคุมภายใน ของบรัิษััที่ ตามแนวที่าง
ของคณ์ะกัรัรัมกัารั ฃกัำกัับหลักัที่รััพย์และ
ตลาดหลักัที่รััพย์ และผ่ลกัารัตรัวจสอบของ
หน่วยงานตรัวจสอบภายในและผู่้สอบบัญช่ 
ซึ่ึ�งไม่พบปีรัะเด็นหรั้อข้อบกัพร่ัองที่่�อาจส่ง
ผ่ลกัรัะที่บต่อบรัิษััที่ฯ อย่างม่นัยสำคัญ 
ตลอดจนฝ่่ายจัดกัารัได้ดำเนินกัารัปีรัับปีรัุง
แกั้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณ์ะกัรัรัมกัารั
ตรัวจสอบ ผู่้สอบบัญช่ และ หน่วยงานตรัวจ
สอบภายในอย่างต่อเน้�อง แสดงให้เห็นถึึง
กัารัใหค้วามสำคญัตอ่กัารัควบคมุภายในของ
บรัิษััที่ ซึ่ึ�งสามารัถึสรั้างความเช้�อมั�นอย่าง
สมเหตุสมผ่ลได้ว่า บรัิษััที่ฯ ม่กัารั ควบคุม
ภายในที่่�เพ่ยงพอ

05  การสอบัที่านการปฏิบิัตั้ติ้ามกฎหมาย 

  คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบได้สอบที่านกัารั
ปีฏิิบัติงานและกัำกัับให้บรัิษััที่ฯ ดำเนิน
กัิจกัารัต่างๆ อย่างถูึกัต้องตามรัะบบงาน
ท่ี่�กัำหนดไว้ กัารัดำเนินธุุรักิัจของบริัษััที่

  ม่ กั า รั ปี ฏิิ บั ติ ต า ม กั ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย 
  หลักัที่รััพย์และตลาดหลักัที่รััพย์ ข้อกัำหนด

ของคณ์ะกัรัรัมกัารักัำกัับหลักัที่รััพย์และ
ตลาดหลักัที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย ตลอด
จนกัฎหมายอ้�นๆ ที่่�เกั่�ยวข้องกัับกัารัดำเนิน
ธุุรักัิจของบริัษััที่ฯ อย่างเคร่ังครััด เพ้�อให้
มั�นใจว่าบรัิษััที่ ม่กัารัดำเนินกัารัตามเง้�อนไข
ที่างธุุรักิัจปีกัติอย่างถึูกัต้อง และเหมาะสม 

  คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบได้สอบที่าน และ
กัำกัับให้บริัษััที่ ดำเนินกิัจกัารัต่างๆ อย่าง
ถึูกัต้องตามกัฎหมายว่าด้วยหลักัที่รััพย์
และตลาดหลักัที่รััพย์ฯ ข้อกัำหนดของ
คณ์ะกัรัรัมกัารักัำกัั บหลั กัที่รััพย์ และ
ตลาดหลักัที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย และ
กัฎหมายอ้�นที่่�เกั่�ยวข้องกัับกัารัดำเนินธุุรักัิจ
ของบริัษััที่อย่างเคร่ังครััด โดยในปีี 2564 
ไม่พบรัายกัารัท่ี่�บรัิษััที่กัรัะที่ำกัารัท่ี่�ขัดต่อ
กัฎหมายและกัฎรัะเบ่ยบที่่�เกั่�ยวข้อง

06  การกำากับัดำูแลงานต้รวจสอบัภายใน 

  คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบได้กัำกัับดูแล
  ให้หน่วยงานตรัวจสอบภายในม่ความเป็ีน

อิสรัะ โดยให้รัายงานตรังต่อคณ์ะกัรัรัมกัารั
ตรัวจสอบตามท่ี่�ได้รัะบุไว้ในกัฎบัตรักัารั

  ตรัวจสอบภายใน ตลอดจนกัำกัับดูแลกัารั
ตรัวจสอบให้เปี็นมาตรัฐานสากัล กัำกัับดูแล 
และเสนอข้อแนะนำในกัารัดำเนินกัารัของ
หน่วยตรัวจสอบฯ ให้กัารัปีฏิิบัติงานเปี็นไปี
ตามแผ่นงานที่่�ได้รัับอนุมัติ  ซึ่ึ�งจัดที่ำขึ�นจากั
ฐานความเส่�ยงของบรัิษััที่ และสอดคล้องกัับ
กัลยุที่ธุ์และที่ิศที่างขององค์กัรั เพ้�อสรั้าง
มูลค่าเพิ�มให้แกั่องค์กัรั เพ้�อกั่อให้เกัิดกัารั
กัำกัับดูแลกัิจกัารัที่่�ด่ และม่กัารัควบคุม
ภายในที่่�ด่ รัวมที่ั�งได้สอบที่านความ เหมาะ
สมของผ่ังโครังสรั้างหน่วยงานตรัวจสอบ
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ภายใน กัรัะบวนกัารัตรัวจสอบ และอัตรัา
กัำลัง เพ้�อให้กัารัปีฏิิบัติงานเป็ีนไปีอย่างม่
ปีรัะสิที่ธุิภาพและปีรัะสิที่ธุิผ่ล พิจารัณ์าสอบ
ที่าน กัฎบัตรัคณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบและ
กัฎบัตรักัารัตรัวจสอบภายใน เพ้�อให้ม่กัารั
ปีฏิิบัติงานที่่�ถูึกัต้องตามวิชาช่พตรัวจสอบ
ภายใน และเพ้�อให้สอดคล้องกัับมาตรัฐาน
สากัล

07 การพิจารณาเสนอแต้่งต้ั้งผู้สอบั
บััญช่และค่าสอบับััญช่ ประจำาปี 2564 

  คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบได้พิจารัณ์าคัด
เล้อกัผู้่สอบบัญช่ โดย พิจารัณ์าจากัผ่ลกัารั

  ปีฏิบัิตงิาน ความเป็ีนอิสรัะ คณุ์สมบัต ิที่กััษัะ
ความรัู้ความสามารัถึ และปีรัะสบกัารัณ์์ใน
กัารัตรัวจสอบ และงบกัารัเงินของบริัษััที่ 

  ในปีีที่่�ผ่่านมา ตลอดจนค่าตอบแที่นกัารัสอบ
บัญช่ คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบได้ให้ความ
เห็นต่อคณ์ะกัรัรัมกัารับริัษััที่ เพ้�อนำเสนอ
ที่่�ปีรัะชุมผู่้ถึ้อหุ้นปีรัะจำปีี 2564 พิจารัณ์า
แต่งตั�ง นายกัฤษัดา เลิศวนา ผู่้สอบบัญช่
รัับอนุญาตเลขที่่� 4958  หรั้อ นายเติมพงษั์ 

  โอปีนพนัธุุ ์ผู้่สอบบญัชร่ับัอนญุาตเลขที่่� 4501 
หรั้อ นางพูนนารัถึ เผ่่าเจรัิญ ผู่้สอบบัญช่รัับ
อนุญาตเลขที่่� 5238 ซึึ่�งเป็ีนผู้่ไม่ม่ส่วนได้

  ส่วนเส่ยกัับบรัิษััที่ จากับรัิษััที่ สำนักังาน 
  อว่าย จำกัดั เป็ีนผู่ส้อบบัญชข่องบริัษัทัี่ปีรัะจำ

ปีี 2564  

08 การพิจารณาให้ความเห็นชอบัการ
จัดำที่ำาการประเมินต้นเองเก่�ยวกับั
มาต้รการต้่อต้้านการคอร์รัปชัน 
(Version 4) ในโครงการแนวร่วม

  ต้่อต้้านคอร์รัปชันของภาคเอกชน
ไที่ย (CAC)

  คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบได้พิจารัณ์าให้
ความเห็นชอบในรัายงานกัารัตรัวจสอบ
รัะบบควบคุมภายในตามแบบปีรัะเมินตนเอง
เกั่�ยวกัับมาตรัากัารัต่อต้านกัารัคอร์ัรััปีชัน 
(Version4) ในโครังกัารัแนวร่ัวมต่อต้าน

คอรั์รััปีชันของภาคเอกัชนไที่ย (CAC) ซึ่ึ�งได้
ผ่า่นกัารัตรัวจสอบจากัผู่ต้รัวจสอบอสิรัะ เพ้�อ
ขอกัารัรับัรัองเปีน็สมาชกิัในโครังกัารัแนวรัว่ม
ตอ่ต้านคอรัร์ัปัีชนัของภาคเอกัชนไที่ย (CAC)

  โดยสรุัปี กัารัปีฏิบัิตหินา้ท่ี่�ของคณ์ะกัรัรัมกัารั
ตรัวจสอบในปีี 2564 ได้ติดตามกัารัดำเนิน
งานของบริัษััที่ โดยใช้ความรัู้ความสามารัถึ 
ม่ความเป็ีนอิสรัะอย่างเพ่ยงพอ ตามหน้าที่่�
และความรัับผ่ิดชอบที่่� ได้รัะบุไว้ในกัฎบัตรั
คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ โดยม่ความเห็นว่า 
บรัิษััที่ได้จัดที่ำงบกัารัเงินแสดงข้อมูลอันเป็ีน
สารัะสำคัญ และ เช้�อถึ้อได้ สอดคล้องตาม
มาตรัฐานกัารับัญช่ที่่�รัับรัองที่ั�วไปี ม่กัารัเปีิด
เผ่ยข้อมูลรัายกัารัรัะหว่างกััน หรั้อรัายกัารัที่่�
อาจก่ัอให้เกิัดความขัดแย้งที่างผ่ลปีรัะโยชน์
อย่างเพ่ยงพอ ม่รัะบบกัารักัำกัับดูแลกัิจกัารั
ท่ี่�ด่ ม่รัะบบกัารับรัิหารัความเส่�ยงให้อยู่ใน
รัะดบัที่่�ยอมรับัได ้มร่ัะบบกัารัควบคมุภายใน
ที่่�เพ่ยงพอกัับกัารัดำเนินธุุรักัิจ รัวมที่ั�ง ม่กัารั
ปีฏิบิตัติามกัฎหมาย รัะเบย่บ และขอ้บงัคบัที่่�
เกั่�ยวขอ้งกับักัารัดำเนินธุรุักิัจของบริัษัทัี่อย่าง
ครับถึ้วน

พลเอก ศักดำา เปรุนาวิน
ประธานกรรมการตรวจ้สอบ

ประธานค่ณิะกรรมการตรวจ้สอบ

ในนามคณะกร้ร้มการ้ตร้วจ่สอบ
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9. การควบัคุมภายในและรายการระหว่างกัน

บริัษััที่ฯ ให้ความสําคัญกัับรัะบบกัารัควบคุมภายใน 
กัารัตรัวจสอบภายใน และกัารัจัดกัารัความเส่�ยง 
เน้�องจากับรัิษััที่ฯ ตรัะหนักั ด่ว่ารัะบบกัารัควบคุม
ภายในที่่�ดจ่ะช่วยลดความเส่�ยงที่างธุรุักิัจและความเส่�ยง
ในกัรัะบวนกัารัปีฏิิบัติงานให้อยู่ในรัะดับที่่�ยอมรัับได้
และช่วยให้สามารัถึค้นพบข้อบกัพร่ัองที่่�เกิัดขึ�นได้ภายใน
เวลาที่่�เหมาะสม อ่กัที่ั�งยังสามารัถึช่วยให้รัายงาน

ที่างกัารัเงินของ บริัษััที่ม่ความถูึกัต้อง น่าเช้�อถึ้อ 
และช่วยให้กัารัดําเนินงานของบรัิษััที่บรัรัลุเปี้าหมาย
ท่ี่�กัําหนดไว้อย่างม่ปีรัะสิที่ธุิภาพ ซึึ่�งบริัษััที่ฯ ได้ยึด
กัรัอบแนวที่างปีฏิิบัติด้านกัารัควบคุมภายในของ 
The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission : COSO มาปีรัะยุกัต์
ใช้ในกัารัดําเนินธุุรักัิจดังน่�

01   การควบัคุมภายในองค์กร 
  (Control Environment) 

  บรัิษัั ที่ฯ ม่น โยบายกัารัดํ า เนิ นธุุ รักัิ จ 
  โดยให้ความสําคัญกัับความซ้ึ่�อสัตย์ และ

รัวมที่ั�งกัําหนดเป้ีาหมายกัารัดําเนินธุุรักิัจ
  อย่างชัดเจนที่ั�งในรัะยะสั�นและรัะยะยาว 

และให้ผ่ลปีรัะโยชน์ตอบแที่นแกั่พนักังาน
อย่างเหมาะสมและเป็ีนธุรัรัม นอกัจากัน่� 

  บรัษิัทัี่ฯ ยงัจดัโครังสร้ัางองค์กัรัและกัารักัาํหนด
  รัะเบย่บวธิุป่ีฏิบิตังิานที่่�ชว่ยใหก้ัารับรัหิารังาน

ม่ความรััดกัุมและสามารัถึปี้องกััน กัารันํา
ที่รััพย์สินของบรัิษััที่ไปีใช้โดยมิชอบได้ 

02   การประเมินความเส่�ยง 
  (Risk Assessment)
   
  บรัิษััที่ปีรัะเมินปัีจจัยความเส่�ยงในกัารั

ปีรัะกัอบธุุรักิัจที่ั�งจากัปัีจจัยภายนอกัและ
ปัีจจยัภายในองค์กัรัอย่างสมํ�าเสมอ ซึ่ึ�งรัวมถึึง 

  ความเส่�ยงท่ี่�อาจกัอ่ใหเ้กัดิกัารัที่จุรัติหรัอ้กัารั
  กัรัะที่ําที่่�ไม่เหมาะสม นอกัจากัน่� บรัิษััที่ฯ 

ยังม่กัารักํัาหนดวัตถุึปีรัะสงค์ที่่� ชัดเจน 
  สําหรัับกัารัปีฏิิบัติงาน กัารัรัายงานข้อมูลที่ั�ง

ข้อมูลที่างกัารัเงินและข้อมูลที่่�มิใช่ข้อมูลที่าง
  กัารัเงิน รัวมถึึงกัารัปีฏิิบัติตามกัฎหมาย 
  ที่่�เก่ั�ยวข้องและกัําหนดรัะดับความเส่�ยงที่่�

ยอมรัับได้อย่างเหมาะสม 

03   การควบัคุมการปฏิิบััต้ิงาน 
  (Control Activities) 

  บรัิษััที่ฯ ม่มาตรักัารัควบคุมภายในที่่�
  กํัาหนดเปีน็ลายลกััษัณ์อ์กััษัรั และครัอบคลมุ

กัรัะบวนกัารัต่างๆ เพ้�อลดความเส่�ยงที่่�อาจ 
เกัิดขึ�นให้อยู่ในรัะดับท่ี่�ยอมรัับได้ ซึ่ึ�งรัวมถึึง
กัารัควบคุมเชิงปี้องกััน ได้แกั่ กัารัแบ่งแยกั
หน้าที่่� กัารัควบคุมกัารัเข้าถึึงข้อมูล กัารั 
ควบคุมที่รััพย์สินของบรัิษััที่ฯ กัารักัําหนด
ขนาดวงเงินและอํานาจอนุมัติของผู่้บริัหารั
แต่ละรัะดับอย่างเหมาะสม 

04   ระบับัสารสนเที่ศและการสื�อสารขอ้มลู 
(Information & Communication) 

  
  บ รัิ ษัั ที่ ฯ  รั า ย ง า น ข้ อ มู ล สํ า คั ญ  ต่ อ
  คณ์ะกัรัรัมกัารัอย่างเพ่ยงพอสําหรัับใช้

ปีรัะกัอบกัารัตัดสินใจ และม่ช่องที่างและ
กัรัะบวนกัารั ส้�อสารัข้อมูลภายในรัะหว่าง

  ฝ่า่ยจดักัารัและพนกัังานหลากัหลายชอ่งที่าง 
เชน่ อเ่มล ปีดิบอร์ัดปีรัะกัาศ กัารัแจ้งเฉพาะ
ตวับุคคล โดยพจิารัณ์าจากัความเหมาะสมใน
แต่ละเรั้�องหรั้อสถึานกัารัณ์์ 

05   ระบับัการต้ิดำต้าม
   (Monitoring Activities) 
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ในกัารัปีรัะชุมคณ์ะกัรัรัมกัารัของบริัษัทัี่ฯ ครัั�งที่่� 1/2564 
เม้�อวันที่่� 19 กัุมภาพันธุ์ 2564 โดยม่กัรัรัมกัารั
ตรัวจสอบที่ั�งสามที่่านเข้ารั่วมปีรัะชุมด้วย คณ์ะกัรัรัม
กัารับรัิษััที่ฯ ได้ปีรัะเมินความเพ่ยงพอของรัะบบควบคุม
ภายในของบรัิษััที่ฯ โดยที่ำกัารัซึ่ักัถึามข้อมูลจากัฝ่่าย
บรัหิารั แล้วสรัปุีไดว้า่จากักัารัปีรัะเมินรัะบบกัารัควบคุม
ภายในของบรัิษััที่ฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ปีรัะกัอบด้วย 
 1. กัารัควบคุมภายในองค์กัรั (Control Environment)
 2. กัารัปีรัะเมินความเส่�ยง (Risk Assessment)
 3. กัารัควบคุมกัารัปีฏิิบัติงาน (Control Activities)
 4. รัะบบสารัสน เที่ศและกัารั ส้� อสารั ข้อ มูล 
(Information and Communication)
 5. รัะบบกัารัติดตาม (Monitoring Activities)

คณ์ะกัรัรัมกัารัมค่วามเห็นว่าบริัษัทัี่ฯ มร่ัะบบกัารัควบคุม
ภายในที่่�เพ่ยงพอและเหมาะสม โดยบรัิษััที่ฯ ได้จัดให้ม่
บคุลากัรัอยา่งเพย่งพอท่ี่�จะดำเนินกัารัตามรัะบบดงักัลา่ว
ไดอ้ยา่งมป่ีรัะสทิี่ธุภิาพ สามารัถึที่ำใหก้ัารัดำเนนิกัจิกัารั
ของบรัิษััที่ฯ เปี็นไปีตามหลักักัารักัำกัับดูแลกัิจกัารัท่ี่�ด่ 
(Good Corporate Governance) และม่ความโปีรั่งใส 
นอกัจากัน่� บริัษััที่ฯ ยังจัดให้ม่รัะบบกัารัติดตามดูแล
กัารัดำเนนิงานของบรัษิัทัี่ฯ เพ้�อใหม้ั�นใจไดว้า่จะสามารัถึ
ปี้องกัันที่รััพย์สินของบริัษััที่ฯ จากักัารัที่่�กัรัรัมกัารัหรั้อ
ผู่บ้รัหิารันำไปีใช้โดยมชิอบหรัอ้โดยไม่มอ่ำนาจ รัวมถึงึกัารั
มร่ัะบบกัารัควบคุมดแูลท่ี่�เพย่งพอในเรั้�องกัารัที่ำธุรุักัรัรัม
กัับบุคคลที่่�อาจม่ความขัดแย้งหรั้อบุคคลที่่�เกั่�ยวโยงกััน

9.1 ความเห็นของคณะกรรมการเก่�ยวกับัระบับัการควบัคุม
ภายในของบัริษัที่ฯ

บรัิษััที่ฯ ม่คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบเพ้�อที่ำหน้าที่่�
สอบที่านให้บรัิษััที่ฯ ม่รัะบบกัารัควบคุมภายในและ
กัารัตรัวจสอบภายในที่่�เหมาะสมและม่ปีรัะสิที่ธิุผ่ล 
ตลอดจนสอบที่านกัารัปีฏิิบัติงานของบรัิษััที่ฯ ให้เปี็นไปี
ตามกัฎหมายว่าด้วยหลักัที่รััพย์และตลาดหลักัที่รััพย์ 
ขอ้กัำหนดของตลาดหลักัที่รััพย์และกัฎหมายที่่�เก่ั�ยวขอ้ง
กัับธุุรักัิจของบรัิษััที่ฯ โดยคณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบจะม่
กัารัปีรัะชุมร่ัวมกัันอย่างน้อยทีุ่กัไตรัมาส เพ้�อพิจารัณ์า
และดำเนินกัารัให้ม่รัายงานที่างกัารัเงินที่่�ถึูกัต้องและม่
กัารัเปิีดเผ่ยข้อมลูอย่างครับถ้ึวนและเพย่งพอ รัวมถึึงกัารั
พจิารัณ์ารัายกัารัที่่�เก่ั�ยวโยงกันัหรัอ้รัายกัารัที่่�อาจมค่วาม
ขัดแย้งที่างผ่ลปีรัะโยชน์ให้เปี็นไปีตามกัฎหมายและ
ข้ อกัำหนดของคณ์ะกัรัรัมกัารักัำกัั บตลาด ทุี่น 
และตลาดหลักัที่รััพย์ ซึ่ึ�งในกัารัปีรัะชุมจะม่ผู่้สอบบัญช่
เข้ารั่วมปีรัะชุมเพ้�อให้ข้อสังเกัตจากักัารัตรัวจสอบบัญช่

ของบรัิษััที่ฯเพ้�อให้รัะบบควบคุมภายในของบรัิษััที่ฯ 
เปี็นไปีอย่างม่ปีรัะสิที่ธิุภาพ บรัิษััที่ฯ ได้ว่าจ้างบรัิษััที่ 
พแ่อนด์แอล คอร์ัปีอเรัชั�น จำกัดั เพ้�อที่ำหน้าท่ี่�ตรัวจสอบ
รัะบบกัารัควบคุมภายในของบริัษััที่ฯ ตั�งแต่ช่วงปีลายปีี 
2561 โดยผู่้ตรัวจสอบภายในดังกัล่าวได้จัดที่ำรัายงาน
ผ่ลกัารัปีรัะเมินและตรัวจสอบรัะบบควบคุมภายใน
ของบรัิษััที่ฯ และนำเสนอรัายงานให้แกั่คณ์ะกัรัรัมกัารั
ตรัวจสอบที่รัาบโดยตรังอย่างต่อเน้�องเปี็นปีรัะจำ
ทีุ่กัไตรัมาส ซึ่ึ�งบรัิษััที่ฯ ได้ดำเนินกัารัแกั้ไขปีรัับปีรุัง
รัะบบกัารัปีฏิิบัติงานในฝ่่ายต่างๆ ตามข้อเสนอแนะ
ของผู่้ตรัวจสอบภายในมาโดยตลอด ซึึ่�งในปีี 2564 
คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบไดม้ก่ัารัจดัปีรัะชมุจาํนวน 4 ครัั�ง 

การดำำาเนินการเก่�ยวกับัระบับัควบัคุมภายในของบัริษัที่ฯ
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บรัิษััที่ พ่แอนด์แอล คอรั์ปีอเรัชั�น จำกััด ได้เข้าที่ำกัารั
ตรัวจสอบภายใน ปีรัะจำปีี 2564 ตามแผ่นงาน
ค้อ วงจรัรัายจ่าย วงจรัรัายได้ กัารับริัหารักัารัจ่ายเงิน
เด้อน กัารัควบคุมที่ั�วไปีรัะบบสารัสนเที่ศ - ด้านกัารั
ควบคุมที่ั�วไปี โดยได้นำเสนอผ่ลกัารัตรัวจและเข้ารั่วม

กัารัปีรัะชุมกัับคณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบในทุี่กัไตรัมาส 
จากักัารัตรัวจรัะบบของบริัษััที่ฯ นั�น บรัิษััที่ฯ ม่กัารั
ดำเนนิงานท่ี่�เหมาะสมแลว้ มบ่างเรั้�องท่ี่�ผู่ต้รัวจสอบได้ม่
ขอ้เสนอแนะแกับ่รัษัิัที่ใหป้ีรับัปีรังุในกัารัดำเนนิงาน และ
บรัิษััที่ฯ ได้ดำเนินกัารัตามที่่�เสนอมาเปี็นอย่างด่ 

บริัษััที่ฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกั ค้อ บรัิษััที่ 
พแ่อนด์แอล คอร์ัปีอเรัชั�น จำกัดั และบริัษัทัี่ พ่แอนด์แอล 
คอร์ัปีอเรัชั�น จำกััด ได้มอบหมายให้ นางสาววรัรัณ์
วิมล จองสุร่ัยภาส ที่ำหน้าที่่�เปี็นหัวหน้างานตรัวจสอบ
ภายในปีี 2564 โดยที่่�ปีรัะชุมคณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ 
ครัั�งที่่� 1 ปีี 2564 เม้�อวันที่่� 19 กัุมภาพันธุ์ 2564  ได้
ม่มติอนุมัติกัารัแต่งตั�งดังกัล่าว ซึ่ึ�งคณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจ

สอบม่ความเห็นว่า นางสาววรัรัณ์วิมล จองสุรั่ยภาส 
ม่ความเหมาะสมที่่�จะปีฏิิบัติหน้าที่่�ในตำแหน่งหัวหน้า
งานตรัวจสอบภายในของบรัษิัทัี่ฯ ไดอ้ยา่งมป่ีรัะสทิี่ธุภิาพ 
ด้วยวุฒิกัารัศึกัษัา ปีรัะสบกัารัณ์์ และกัารัเข้ารัับกัารั
อบรัมในหลักัสูตรัที่่� เกั่�ยวข้องกัับกัารัปีฏิิบัติหน้าที่่� 
โดยคณุ์สมบตัขิองผู่ด้ำรังตำแหนง่หัวหนา้งานตรัวจสอบ
ภายในของบรัิษััที่ฯ เปี็นดังน่�

บริัษััที่ พ่แอนด์แอล คอรั์ปีอเรัชั�น จำกััด ผู่้ตรัวจสอบ
ภายในของบรัษิัทัี่ฯ ไดน้ำเสนอแผ่นกัารัตรัวจสอบภายใน
ปีรัะจำปี ี2564 และไดรั้ับกัารัอนมุตัจิากัคณ์ะกัรัรัมกัารั

ตรัวจสอบ ในกัารัปีรัะชุมครัั�งท่ี่� 1/2564 เม้�อวันท่ี่� 19 
กัุมภาพันธุ์ 2564 โดยม่รัายละเอ่ยดกัารัตรัวจสอบ
ภายใน ดังน่�

ความเห็นเก่�ยวกับัระบับัควบัคุมภายในของผู้ต้รวจสอบัภายใน

แผนการต้รวจสอบัภายในประจำาปี 2564

หัวหน้างานต้รวจสอบัภายใน
และหัวหน้างานกำากับัดำูแลการปฏิิบััต้ิงานของบัริษัที่

ความเห็นเก่�ยวกับัระบับัควบัคุมภายในของผู้ต้รวจสอบัภายใน

เร้ื�องที�ตร้วจ่สอบ ช้�วงที�เข้าตร้วจ่สอบ ร้ายงานผลุ่ในที�ปีร้ะช้่ม
(ล้านบาที่)

1. วงจรัรัายจ่าย (Expenditure Cycle Management) ม่.ค. 2564 – เม.ย. 2564 พ.ค. 2564

2. วงจรัรัายได้ (Revenue Cycle Management) พ.ค. 2564 – กั.ค. 2564 ส.ค. 2564

3. กัารับรัิหารังานที่รััพยกัรับุคคล (Payroll Payment) ส.ค. 2564 – ต.ค. 2564 พ.ย. 2564

4. กัารัควบคุมที่ั�วไปีรัะบบสารัสนเที่ศ-ด้านกัารัควบคุมที่ั�วไปี (IT 
General Control Audit)

พ.ย. 2564 – ม.ค. 2564 กั.พ. 2564
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ที่ั�งน่� กัารัพจิารัณ์าและอนมุตั ิแตง่ตั�ง ถึอดถึอน โยกัยา้ย
ผู้่ดำรังตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรัวจสอบภายใน
ของบริัษััที่ฯ จะต้องผ่่านกัารัอนุมัติ (หรั้อได้รัับ

ความเห็นชอบ) จากัคณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ โดย
คุณ์สมบัติของผู่้ดำรังตำแหน่งหัวหน้างานตรัวจสอบ
ภายใน ปีรากฏิในเอื่กสื่ารแนบ 3

ผู้ต้รวจสอบัภายใน 
บริษััท พื่่แอนิดำ์แอล คอร์ปอเรชั�นิ จัำากัดำ 

หัวหน้างานต้รวจสอบัภายใน
นิางสาววรรณีวิมล  จัองส่ร่ยภาส

คุณวุฒิที่างการศ่กษา
• ปีรัิญญาโที่ ที่างบรัิหารัธุุรักัิจสำหรัับนักับรัิหารั 
 คณ์ะบรัิหารัธุุรักัิจ 2563 สถึาบันบัณ์ฑ์ิต
พัฒนบรัิหารัศาสตรั์ 

• ปีรัิญญาตรั่  หลักัสูตรับัญช่บัณ์ฑ์ิต
 สาขากัารับัญช่ 2549 มหาวิที่ยาลัยธุุรักัิจ
บัณ์ฑ์ิตย์

ประสบัการณ์ที่ำางาน
• 2556 - ปีัจจุบัน: กัรัรัมกัารับรัิหารั, 
 บรัิษััที่ พ่แอนด์แอล ไอที่่ ออดิที่ จำกััด     
• 2549 - ปีัจจุบัน: รัองปีรัะธุาน ฝ่่ายปีฏิิบัติกัารั, 
กัลุ่มบรัิษััที่พ่แอนด์แอล (บรัิษััที่ พ่แอนด์แอล 
คอรั์ปีอเรัชั�นจำกััด และบรัิษััที่ พ่แอนด์แอล 

 อินเที่อรั์นอล ออดิที่ จำกััด)

การฝ่ึกอบัรมที่่�เก่�ยวข้อง
• วุฒิบัตรัด้านกัารัตรัวจสอบภายใน (Internal 
Auditing Certificate Program – IACP) สภา
วิชาช่พบัญช่ในพรัะบรัมรัาชูปีถึัมภ์

• ปีรัะกัาศน่ยบัตรัผู่้ตรัวจสอบภายในแห่ง
ปีรัะเที่ศไที่ย (CPIAT) : สมาคมผู่้ตรัวจสอบ
ภายในแห่งปีรัะเที่ศไที่ย (สตที่.)

• โครังกัารัอบรัมกัารัตรัวจสอบภายในเพ้�อเตรั่ยม
ตัวเปี็นผู่้ตรัวจสอบภายในรัับอนุญาตสากัล 

 (Prepared Course for Certified Internal 
 Auditor: Pre – CIA) : จุฬาลงกัรัณ์์
มหาวิที่ยาลัย

• กัารัตรัวจสอบและข้อควรัพิจารัณ์าในกัารัตรัวจ
สอบเม้�อกัิจกัารัใช้คอมพิวเตอรั์ปีรัะมวลผ่ลข้อมูล 

 รัุ่นที่่� 2/2561 สภาวิชาช่พบัญช่ ในพรัะบรัม
รัาชูปีถึัมภ์ (TFAC)

• กัารัตรัวจสอบภายในแบบบูรัณ์ากัารั 
 (Integrated Audit) 1/2561 สภาวิชาช่พบัญช่ 
 ในพรัะบรัมรัาชูปีถึัมภ์ (TFAC)
• หลักัสูตรัปีรัะกัาศน่ยบัตรั Business 
 Management for Internal Audit ในยุค Digital 
4.0 จากัสภาวิชาช่พบัญช่ ในพรัะบรัมรัาชูปีถึัมภ์

• Clinic IA: Topic “Fraud Audit and Caution 
 for Auditor” จากัสมาคมผู่้ตรัวจสอบภายในแห่ง
ปีรัะเที่ศไที่ย (สตที่.)

• Clinic IA: Topic “COSO 2014” จากัสมาคม
 ผู่้ตรัวจสอบภายในแห่งปีรัะเที่ศไที่ย (สตที่.)
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9.2  รายการระหว่างกัน

บรัิษััที่ฯ ม่รัายกัารัรัะหว่างกัันกัับบรัิษััที่ที่่�เกั่�ยวข้อง
ซึ่ึ�งหมายถึึงบรัิษััที่ที่่�ม่บุคคลที่่�อาจม่ความขัดแย้งของ
บริัษััที่ฯ ม่ความสัมพันธุ์เกั่�ยวข้องกัับผู่้บริัหารัและผู่้ถ้ึอ

หุ้นของบรัิษััที่ดังกัล่าว ซึึ่�งสามารัถึสรัุปีลักัษัณ์ะความ
สัมพันธุ์ได้ดังน่�

ในปีี 2563 และ ปีี 2564 บรัิษััที่ฯ ม่ที่ำรัายกัารัรัะหว่างกัันกัับบุคคลที่่�อาจม่ความขัดแย้งม่รัายละเอ่ยดสรัุปีได้ดังน่�

ลักษณะความสัมพันธุ์

รายละเอ่ยดำรายการระหว่างกัน

บ่คคลุ่ที�อาจ่มีความขัดแย้ง ลุ่ักษณะความสัมพันธิ์
(ล้านบาที่)

1. นายจรััญ วิวัฒน์เจษัฎาวุฒิ - ดำรังตำแหน่งเปี็นกัรัรัมกัารัผู่้ม่อำนาจลงนาม และปีรัะธุานเจ้าหน้าที่่�บรัิหารั
- เปี็นผู่้ถึ้อหุ้นบรัิษััที่ฯ โดยถึ้อหุ้น จำนวน 254,463,618 หุ้น คิดเปี็นรั้อยละ 33.48 
ของจำนวนหุ้นที่่�จำหน่ายได้แล้วที่ั�งหมดของบรัิษััที่ฯ (รัวมบุคคลที่่�เกั่�ยวข้อง) ณ์ วันที่่� 31 
ธุันวาคม 2564

2. โรังพยาบาลศิครัินที่รั์ 
(ดำเนินธุุรักัิจโดย บมจ. ศิครัินที่รั์)

- ม่กัรัรัมกัารัรั่วมกัันค้อนายจรััญ วิวัฒน์เจษัฎาวุฒิ
- นายจรััญ วิวัฒน์เจษัฎาวุฒิ ถึ้อหุ้นจำนวน 22,467,319 หุ้น คิดเปี็นรั้อยละ 1.12 ของ
จำนวนหุ้นที่่�จำหน่ายได้แล้วที่ั�งหมดของ บมจ. ศิครัินที่รั์ ณ์ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564

บ่คคลุ่/นิติบ่คคลุ่
ที�อาจ่มีความขัดแย้ง ลุ่ักษณะร้ายการ้

มูลุ่ค�าร้ายการ้/

มูลุ่ค�าคงค้าง (ลุ่้านบาท) ความจ่ำาเปี็นแลุ่ะสมเหต่สมผลุ่
ของร้ายการ้

ปีี 2563 ปีี 2564

โรังพยาบาล
ศิครัินที่รั์ 
(ดำเนินธุุรักัิจโดย 
บมจ. ศิครัินที่รั์)

ค่าใช้จ่ายในกัารัรัับบรัิกัารัตรัวจ
สุขภาพพนักังานปีรัะจำปีี

0.10 0.20 บรัิษััที่ฯ ว่าจ้างโรังพยาบาลศิครัินที่รั์ใน
กัารัตรัวจสุขภาพพนักังานปีรัะจำปีี ซึ่ึ�ง
เปี็นรัายกัารัตามแนวกัารัค้าที่ั�วไปี ใน
ด้านรัาคาม่กัารัเปีรั่ยบเที่่ยบกัับรัาคาของ
ผู่้ให้บรัิกัารัรัายอ้�นที่่�ม่กัารัให้บรัิกัารัใน
ลักัษัณ์ะเด่ยวกัันอ่กั 2 รัาย โดยโรัง
พยาบาลศิครัินที่รั์เสนอรัาคาตลาดที่ั�วไปี
คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบได้พิจารัณ์า
และม่ความเห็นว่ารัายกัารัให้บรัิกัารัดัง
กัล่าวเปี็นปีรัะโยชน์กัับบรัิษััที่ฯ ซึ่ึ�งเปี็น
รัายกัารัตามแนวกัารัค้าที่ั�วไปี ในด้าน
รัาคาสอดคล้องกัับรัาคาตลาด

บรัิษััที่ฯ ม่กัารักัำหนดมาตรักัารัในกัารัเข้าที่ำรัายกัารั
รัะหว่างกัันของบรัิษััที่ฯ กัับบุคคลที่่�อาจม่ความขัดแย้ง 
โดยจะจัดให้คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบเปี็นผู่้ให้ความ

เห็นเกั่�ยวกัับความจำเปี็นของกัารัเข้าที่ำรัายกัารั ความ
สมเหตสุมผ่ล และความเหมาะสมด้านรัาคาของรัายกัารันั�น 
โดยพิจารัณ์าจากัเง้�อนไขต่างๆ ให้เป็ีนไปีตามลักัษัณ์ะ

มาต้รการหรือข้ันต้อนการอนุมัติ้การที่ำารายการระหว่างกัน
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บรัิษััที่ฯ อาจม่กัารัที่ำรัายกัารัรัะหว่างกัันในอนาคต
อย่างต่อเน้�องซึึ่�งจะเป็ีนไปีตามลักัษัณ์ะกัารัที่ำธุุรักิัจกัารั
คา้ที่ั�วไปีและจะมก่ัารักัำหนดนโยบายกัารัเข้าที่ำรัายกัารั
รัะหว่างกัันอย่างชัดเจน โดยเป็ีนรัาคาและเง้�อนไขกัารั
คา้ตามปีกัตขิองธุุรักัจิเชน่เดย่วกับัที่่�กัำหนดใหก้ับับคุคล 
และ/หรั้อบรัิษััที่ที่่�ไม่เกั่�ยวข้องกััน เช่น กัารัซ้ึ่�อสินค้า 
กัารัให้หร้ัอรัับบริักัารัต่างๆ รัวมที่ั�งกัารัค�ำปีรัะกัันวงเงิน
สินเช้�อของกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ โดยรัายกัารัรัะหว่างกัันที่่�
จะเกิัดขึ�นนั�นเป็ีนไปีเพ้�อความจำเป็ีนในกัารัดำเนินธุรุักิัจ
ของบรัิษััที่ฯ และเปี็นไปีเพ้�อปีรัะโยชน์ของบรัิษััที่ฯ 
นอกัจากัน่� บรัิษััที่ฯ ไม่ม่นโยบายให้กัรัรัมกัารั ผู่้บรัิหารั
และพนกัังานกัูย้ม้จากับรัษิัทัี่ฯ ที่ั�งน่� คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจ
สอบจะพิจารัณ์าตรัวจสอบกัารัปีฏิิบัติตามหลักัเกัณ์ฑ์์
และให้ความเห็นถึงึความสมเหตุสมผ่ลของรัายกัารัท่ี่�เกิัด
ขึ�นทุี่กัไตรัมาส โดยปัีจจุบัน บริัษััที่ฯ กัำลังอยู่รัะหว่าง
กัารัเจรัจากับัธุนาคารัพาณิ์ชย์ในกัารัปีลดกัารัค�ำปีรัะกันั
วงเงินสินเช้�อของกัรัรัมกัารัและผู่้ถึ้อหุ้นของบรัิษััที่ฯ

สำหรับัรัายกัารัรัะหวา่งกันัที่่�มไิด้เป็ีนไปีตามธุรุักัจิปีกัติท่ี่�
อาจเกิัดขึ�นในอนาคตบริัษััที่ฯ จะจัดให้ม่คณ์ะกัรัรัมกัารั
ตรัวจสอบเขา้มาสอบที่านกัารัปีฏิบิติัตามหลกััเกัณ์ฑ์แ์ละ
แสดงเหตุผ่ลในกัารัที่ำรัายกัารัดังกัล่าวก่ัอนที่่�บริัษััที่ฯ 
จะเข้าที่ำรัายกัารันั�นๆ โดยให้ความเห็นเกั่�ยวกัับความ
จำเปี็นของกัารัเข้าที่ำรัายกัารั ความสมเหตุสมผ่ล และ
ความเหมาะสมด้านรัาคาของรัายกัารันั�น โดยพิจารัณ์า

จากัเง้�อนไขต่างๆ ให้เปี็นไปีตามลักัษัณ์ะกัารัดำเนินกัารั
คา้ปีกัตใินรัาคาตลาด ซึ่ึ�งสามารัถึเปีร่ัยบเท่ี่ยบไดก้ับัรัาคา
ที่่�เกัิดขึ�นกัับบุคคลภายนอกัในกัรัณ์่ที่่�คณ์ะกัรัรัมกัารั
ตรัวจสอบไม่ม่ความชำนาญในกัารัพิจารัณ์ารัายกัารั
รัะหว่างกัันที่่�อาจเกัิดขึ�นบรัิษััที่ฯ จะให้บุคคลที่่�ม่ความรัู้
ความชำนาญพิเศษั เช่น ผู่้สอบบัญช่ ผู่้ปีรัะเมินรัาคา
ที่รััพย์สิน สำนักักัฎหมาย เป็ีนต้น ท่ี่�เป็ีนอิสรัะจากั
บรัิษััที่ฯ และบุคคลที่่�อาจม่ความขัดแย้งเปี็นผู่้ให้ความ
เห็นเกั่�ยวกัับรัายกัารัรัะหว่างกัันดังกัล่าว เพ้�อนำไปีใช้
ปีรัะกัอบกัารัตัดสินใจของคณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ 
เพ้�อให้คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบนำเสนอต่อที่่�ปีรัะชุม
คณ์ะกัรัรัมกัารั หร้ัอผู้่ถ้ึอหุ้นตามแต่กัรัณ์่ โดยจะ
ดำเนินกัารัตามมาตรักัารัและขั�นตอนกัารัอนุมัติกัารั
ที่ำรัายกัารัรัะหว่างกัันตามท่ี่�รัะบุข้างต้น อย่างไรัก็ัตาม
รัายกัารัรัะหว่างกัันที่่�อาจก่ัอให้เกิัดความขัดแย้งที่าง
ผ่ลปีรัะโยชน์ท่ี่�อาจเกิัดขึ�นในอนาคต คณ์ะกัรัรัมกัา
รับรัิษััที่ฯจะต้องปีฏิิบัติให้เปี็นไปีตามกัฎหมายว่าด้วย
หลักัที่รััพย์และตลาดหลักัที่รััพย์และข้อบังคับปีรัะกัาศ
คำสั�งหรั้อข้อกัำหนดของคณ์ะกัรัรัมกัารัตลาดทุี่นและ
ตลาดหลักัที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ยรัวมตลอดถึึงกัารั
ปีฏิิบัติตามข้อกัำหนดเก่ั�ยวกัับกัารัเปิีดเผ่ยข้อมูลกัารั
ที่ำรัายกัารัเกั่�ยวโยงกััน และกัารัได้มาหรั้อจำหน่ายไปี
ซึ่ึ�งที่รััพย์สินของบริัษััที่ฯ หรั้อบริัษััที่ย่อยตลอดจนกัารั
ปีฏิิบัตติามมาตรัฐานกัารับัญชท่่ี่�กัำหนดโดยสภาวิชาชพ่
บัญช่และผู่้สอบบัญช่รัับอนุญาตแห่งปีรัะเที่ศไที่ย

แนวโน้มการที่ำารายการระหว่างกันในอนาคต้

กัารัดำเนินกัารัค้าปีกัติในรัาคาตลาด ซึึ่�งสามารัถึเปีรัย่บเที่ย่บ
ได้กัับรัาคาที่่� เกัิดขึ�นกัับบุคคลภายนอกั ในกัรัณ์่ที่่�
คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบไม่ม่ความชำนาญในกัารั
พิจารัณ์ารัายกัารัรัะหว่างกัันที่่�อาจเกิัดขึ�น บริัษััที่ฯ 
จะให้บคุคลที่่�ม่ความรัูค้วามชำนาญพเิศษั เช่น ผู่ส้อบบญัช ่
ผู่ป้ีรัะเมินรัาคาที่รัพัย์สนิ สำนักักัฎหมาย เป็ีนต้น ท่ี่�เป็ีน
อิสรัะจากับรัิษััที่ฯ และบุคคลที่่�อาจม่ความขัดแย้งเปี็น
ผู้่ให้ความเห็นเก่ั�ยวกัับรัายกัารัรัะหว่างกัันดังกัล่าว 
เพ้�อนำไปีใช้ปีรัะกัอบกัารัตัดสินใจของคณ์ะกัรัรัมกัารั
ตรัวจสอบ เพ้�อให้คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบนำเสนอต่อ
ที่่�ปีรัะชุมคณ์ะกัรัรัมกัารั หรั้อผู่้ถึ้อหุ้น ตามแต่กัรัณ์่ 

นอกัจากัน่� บรัิษััที่ฯ ม่กัารักัำหนดมาตรักัารัไม่ให้
ผู้่บรัหิารั หร้ัอผู่ม้ส่ว่นไดเ้สย่สามารัถึเขา้มามส่ว่นรัว่มใน

กัารัอนุมัติรัายกัารัท่ี่�ตนเองม่ส่วนได้เส่ยทัี่�งโดยที่างตรัง
และที่างออ้ม และคณ์ะกัรัรัมกัารับรัษิัทัี่ฯ จะตอ้งดแูลให้
บรัษิัทัี่ฯ ปีฏิบิตัใิหเ้ปีน็ไปีตามกัฎหมายว่าดว้ยหลักัที่รัพัย์
และตลาดหลักัที่รััพย์ และข้อบังคับ ปีรัะกัาศ คำสั�ง 
หรั้อข้อกัำหนดของคณ์ะกัรัรัมกัารักัำกัับตลาดทุี่นและ
ตลาดหลักัที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย รัวมตลอดถึึงกัารั
ปีฏิิบัติตามข้อกัำหนดเกั่�ยวกัับกัารัเปีิดเผ่ยข้อมูลกัารั
ที่ำรัายกัารัที่่�เก่ั�ยวโยงกััน และกัารัได้มาหรั้อจำหน่าย
ไปีซึึ่�งที่รััพย์สินท่ี่�สำคัญของบรัิษััที่ฯ หรั้อบรัิษััที่ย่อย 
รัวมทัี่� งปีฏิิ บัติตามมาตรัฐานบัญช่ ท่ี่�กัำหนดโดย
สภ า วิ ช า ช่ พ บัญช่ แ ล ะผู่้ ส อ บ บัญช่ รัั บ อ นุญ าต
แหง่ปีรัะเที่ศไที่ย และจะที่ำกัารัเปีดิเผ่ยรัายกัารัรัะหวา่ง
กัันไว้ในหมายเหตุปีรัะกัอบงบกัารัเงินที่่�ได้รัับกัารั
ตรัวจสอบหรั้อสอบที่านโดยผู่้สอบบัญช่ของบรัิษััที่ฯ 

166รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



167 รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



ฐานะการเงิน
และผลการดำำาเนินงาน

ส่วนที่่� 3

168รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



169 รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



170รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



171 รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



172รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



173 รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



174รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



175 รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



176รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



177 รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



178รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



179 รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



180รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



181 รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



182รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



183 รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



184รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



185 รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



186รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



187 รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



188รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



189 รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



190รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



191 รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



192รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



193 รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



194รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



195 รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



196รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



197 รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



198รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



199 รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



200รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



201 รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



202รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



203 รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



204รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



205 รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



206รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



207 รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



การรับัรองความถููกต้้อง
ของข้อมูล

ส่วนที่่� 4

208รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



การรับัรองความถููกต้้องของข้อมูล
สำาหรับัการส่งแบับั 56-1 One Report
 บริัษััที่ฯ ได้สอบที่านข้อมูลในแบบแสดงรัายกัารัข้อมูลปีรัะจําปีีฉบับน่�แล้ว ด้วยความรัะมัดรัะวัง บริัษััที่ฯ 
ขอรัับรัองว่า ข้อมูล ดังกัล่าวถึูกัต้องครับถึ้วน ไม่เปี็นเที่็จ ไม่ทํี่าให้ผู้่อ้�นสําคัญผ่ิด หรั้อไม่ขาดข้อมูลท่ี่�ควรัต้องแจ้ง
ในสารัะสําคัญ นอกัจากัน่� บรัิษััที่ฯ ขอรัับรัองว่า 

 (1) งบกัารัเงินและข้อมูลที่างกัารัเงินที่่�สรัุปีมาในแบบแสดงข้อมูลปีรัะจําปีี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูึกัต้องครับถึ้วน
ใน สารัะสําคัญเกั่�ยวกัับฐานะกัารัเงิน ผ่ลกัารัดําเนินงาน และกัรัะแสเงินสดของบรัิษััที่ฯ 
 (2) บรัษิัทัี่ฯ ไดจ้ดัใหม้ร่ัะบบกัารัเปีดิเผ่ยขอ้มลูท่ี่�ด ่เพ้�อใหแ้นใ่จวา่บรัษิัทัี่ฯ ไดเ้ปีดิเผ่ยขอ้มลูในสว่นท่ี่�เปีน็สารัะสาํคญั
ของ บรัิษััที่ฯ อย่างถึูกัต้องครับถึ้วนแล้ว รัวมที่ั�งควบคุมดูแลให้ม่กัารัปีฏิิบัติตามรัะบบดังกัล่าว 
 (3) บรัษิัทัี่ฯ ไดจ้ดัใหม้ร่ัะบบกัารัควบคมุภายในท่ี่�ด ่และควบคมุดแูลใหม้ก่ัารัปีฏิิบตัติามรัะบบดงักัลา่ว และ บรัษิัทัี่ฯ 
ได้แจ้งข้อมูลกัารัปีรัะเมินรัะบบกัารัควบคุมภายใน ณ์ วันท่ี่� 21 กัุมภาพันธุ์ 2565 ต่อผู้่สอบบัญช่และกัรัรัมกัารั
ตรัวจสอบของ บรัิษััที่ฯ แล้ว ซึ่ึ�งครัอบคลุมถึึงข้อบกัพรั่องและกัารัเปีล่�ยนแปีลงที่่�สําคัญของรัะบบกัารัควบคุมภายใน 
รัวมที่ั�งกัารักัรัะที่ําที่่�มิชอบที่่�อาจม่ผ่ลกัรัะที่บต่อกัารัจัดที่ํารัายงานที่างกัารัเงินของบรัิษััที่ฯ 

 ในกัารัน่� เพ้�อเปี็นหลักัฐานว่าเอกัสารัทัี่�งหมดเป็ีนเอกัสารัชุดเด่ยวกัันกัับที่่�บริัษััที่ได้รัับรัองความถูึกัต้องแล้ว 
บรัิษััที่ได้มอบหมายให้ นายสุรัเดช อุที่ัยรััตน์ เป็ีนผู่้ลงลายม้อช้�อกัำกัับเอกัสารัน่�ไว้ทีุ่กัหน้าด้วย หากัเอกัสารัใดไม่ม่
ลายม้อช้�อของ นายสุรัเดช อุที่ัยรััตน์ กัำกัับไว้ บรัิษััที่จะถึ้อว่าไม่ใช่ข้อมูลที่่�บรัิษััที่ได้รัับรัองความถึูกัต้องของข้อมูลแล้ว
ดังกัล่าวข้างต้น

ช้ื�อ-นามสก่ลุ่ ตำาแหน�ง ลุ่ายมือช้ื�อ
(ล้านบาที่)

นายจรััญ วิวัฒน์เจษัฎาวุฒิ กัรัรัมกัารั ปีรัะธุานเจ้าหน้าที่่�บรัิหารั 

นายสุรัเดช อุที่ัยรััตน์ กัรัรัมกัารั รัองปีรัะธุานเจ้าหน้าที่่�บรัิหารั

นายบันดาล พงศ์ศาสตรั์ กัรัรัมกัารั ผู่ช่้วยปีรัะธุานเจ้าหน้าที่่�บรัหิารั

นางสาวลัดดา ลัที่ธุิวรัรัณ์์ ผู่้อำนวยกัารัฝ่่ายบัญช่และกัารัเงิน บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

209 รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)
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หัวหน้างานกำากับัดูำแล
การปฏิิบััติ้งานของบัริษัที่

เอกสารแนบั 3
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รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับัหัวหน้างานต้รวจสอบัภายใน
และหัวหน้างานกำากับัดำูแลการปฏิิบััต้ิงานของบัริษัที่
ผู้ต้รวจสอบัภายใน 
บริษััท พื่่แอนิดำ์แอล คอร์ปอเรชั�นิ จัำากัดำ 

หัวหน้างานต้รวจสอบัภายใน
นิางสาววรรณีวิมล  จัองส่ร่ยภาส

คุณวุฒิที่างการศ่กษา
• ปีรัิญญาโที่ ที่างบรัิหารัธุุรักัิจสำหรัับนักับรัิหารั 
 คณ์ะบรัิหารัธุุรักัิจ 2563 สถึาบันบัณ์ฑ์ิต
พัฒนบรัิหารัศาสตรั์ 

• ปีรัิญญาตรั่  หลักัสูตรับัญช่บัณ์ฑ์ิต
 สาขากัารับัญช่ 2549 มหาวิที่ยาลัยธุุรักัิจ
บัณ์ฑ์ิตย์

ประสบัการณ์ที่ำางาน
• 2556 - ปีัจจุบัน: กัรัรัมกัารับรัิหารั, 
 บรัิษััที่ พ่แอนด์แอล ไอที่่ ออดิที่ จำกััด     
• 2549 - ปีัจจุบัน: รัองปีรัะธุาน ฝ่่ายปีฏิิบัติกัารั, 
กัลุ่มบรัิษััที่พ่แอนด์แอล (บรัิษััที่ พ่แอนด์แอล 
คอรั์ปีอเรัชั�นจำกััด และบรัิษััที่ พ่แอนด์แอล 

 อินเที่อรั์นอล ออดิที่ จำกััด)

การฝ่ึกอบัรมที่่�เก่�ยวข้อง
• วุฒิบัตรัด้านกัารัตรัวจสอบภายใน (Internal 
Auditing Certificate Program – IACP) สภา
วิชาช่พบัญช่

  ในพรัะบรัมรัาชูปีถึัมภ์
• ปีรัะกัาศน่ยบัตรัผู่้ตรัวจสอบภายในแห่ง
ปีรัะเที่ศไที่ย (CPIAT) : สมาคมผู่้ตรัวจสอบ
ภายในแห่งปีรัะเที่ศไที่ย (สตที่.)

• โครังกัารัอบรัมกัารัตรัวจสอบภายในเพ้�อเตรั่ยม
ตัวเปี็นผู่้ตรัวจสอบภายในรัับอนุญาตสากัล 

 (Prepared Course for Certified Internal 
 Auditor: Pre – CIA) : จุฬาลงกัรัณ์์
มหาวิที่ยาลัย

• กัารัตรัวจสอบและข้อควรัพิจารัณ์าในกัารัตรัวจ
สอบเม้�อกัิจกัารัใช้คอมพิวเตอรั์ปีรัะมวลผ่ลข้อมูล 

 รัุ่นที่่� 2/2561 สภาวิชาช่พบัญช่ ในพรัะบรัม
รัาชูปีถึัมภ์ (TFAC)

• กัารัตรัวจสอบภายในแบบบูรัณ์ากัารั 
 (Integrated Audit) 1/2561 สภาวิชาช่พบัญช่ 
 ในพรัะบรัมรัาชูปีถึัมภ์ (TFAC)
• หลักัสูตรัปีรัะกัาศน่ยบัตรั Business 
 Management for Internal Audit ในยุค Digital 
4.0 จากัสภาวิชาช่พบัญช่ ในพรัะบรัมรัาชูปีถึัมภ์

• Clinic IA: Topic “Fraud Audit and Caution 
 for Auditor” จากัสมาคมผู่้ตรัวจสอบภายในแห่ง
ปีรัะเที่ศไที่ย (สตที่.)

• Clinic IA: Topic “COSO 2014” จากัสมาคม
 ผู่้ตรัวจสอบภายในแห่งปีรัะเที่ศไที่ย (สตที่.)

หน้าที่่�ความรับัผิดำชอบั
• ปีฏิิบัติงานและควบคุมงานตรัวจสอบในสำนักังาน
ให้เปี็นไปีตามมาตรัฐาน

• ปีรัะสานงานกัับผู่้บรัิหารัรัะดับสูง คณ์ะกัรัรัมกัารั
บรัิหารั และคณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ

• จัดที่ำ Audit Plan ในสายงานที่่�รัับผ่ิดชอบ
• จัดที่ำหรั้อสอบที่าน Audit Program ให้เปี็นไปี
ตามมาตรัฐาน

• สอบที่านความเพ่ยงพอ ครับถึ้วนของหลักัฐานที่่�
อ้างอิงในรัายงาน

• จัดที่ำหรั้อสอบที่านรั่างรัายงานกัารัตรัวจสอบให้
เปี็นไปีตามมาตรัฐาน

• ปีฏิิบัติงานอ้�นที่่�เกั่�ยวข้องกัับกัารัตรัวจสอบภายใน 
ตามที่่�ได้รับัมอบหมายจากัคณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ
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ในการประกอบัธุุรกิจ

เอกสารแนบั 4

224รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



ที่รัพย์สินที่่�ใช้ในการประกอบัธุุรกิจ

2.1 สัญญาเช่า

ณ์ วันที่่� 31 ธุันวาคม 2564บรัิษััที่ฯ ม่ที่รััพย์สินที่่�ใช้ในกัารัปีรัะกัอบธุุรักัิจดังต่อไปีน่�

1. รายละเอ่ยดำของที่รัพย์สินที่่�ใช้ในการประกอบัธุุรกิจ

2. สัญญาสำาคัญที่่�เก่�ยวข้องในการประกอบัธุุรกิจ

ปีร้ะเภัท/ลุ่ักษณะทร้ัพย์สิน ลุ่ักษณะกร้ร้มสิทธิิ� ภัาร้ะผูกพัน มูลุ่ค�าตามบัญช้ีส่ทธิิ
(ลุ่้านบาท)

(ล้านบาที่)

ที่่�ดิน เปี็นเจ้าของ
ค�ำปีรัะกัันวงเงินสินเช้�อ
กัับธุนาคารัพาณ์ิชย์

5.92

อาคารั

เปี็นเจ้าของ - 0.35

เปี็นเจ้าของ
ค�ำปีรัะกัันวงเงินสินเช้�อ
กัับธุนาคารัพาณ์ิชย์

6.80

ส่วนปีรัับปีรัุงอาคารั เปี็นเจ้าของ
ค�ำปีรัะกัันวงเงินสินเช้�อกัับธุนาคารั

พาณ์ิชย์
2.23

ยานพาหนะ เช่าซึ่้�อ สัญญาเช่าที่างกัารัเงิน -

เครั้�องม้อเครั้�องใช้
สำนักังาน

เปี็นเจ้าของ - 8.10

เช่าซึ่้�อ สัญญาเช่าที่างกัารัเงิน 0.47

เครั้�องตกัแต่งสำนักังาน เปี็นเจ้าของ - 0.63

สิที่ธุิ�ในกัารัใช้พ้�นที่่�
ภายใต้สัญญาเช่า

เช่าซึ่้�อ สัญญาเช่าที่างกัารัเงิน 0.96

รวม 25.46

ช้ื�อสัญญา สัญญาเช้�าที�ดิน (ที�เก็บของ)

คู่สัญญา นายพันธุุ์ธุัช อนันต์ชาญชัย (“ผู่้ให้เช่า”) และบรัิษััที่ฯ (“ผู่้เช่า”)

อายุสัญญา รัะยะเวลา 1 ปีี นับตั�งแต่วันที่่� 1 กัรักัฎาคม 2563 ถึึงวันที่่� 30 มิถึุนายน 2564 (ต่ออายุอ่กั 1 ปีี 
นับตั�งแต่วันที่่� 1 กัรักัฎาคม 2564 ถึึงวันที่่� 30 มิถึุนายน 2565)

ค่าเช่า เด้อนละ 8,000 บาที่ (ปีีละ 96,000 บาที่)

สารัะสำคัญของสัญญา - ผู่้ให้เช่าตกัลงให้บรัิษััที่ฯ เช่าที่่�ดินตามหมายเลขโฉนดที่่�ดินเลขที่่� 72724 ตำบลจรัเข้บัว อำเภอ
บางกัะปีิ จังหวัดกัรัุงเที่พมหานครั ตามที่่�ดินเลขที่่� 3098 รัวมพ้�นที่่�ปีรัะมาณ์ 101 ตารัางวา
- ผู่้เช่าจะไม่โอน หรั้อให้เช่าช่วง หรั้อเปีล่�ยนปีรัะเภที่กัารัเช่า เว้นแต่จะได้รัับความยินยอม
เปี็นลายลักัษัณ์์อักัษัรัจากัผู่้ให้เช่ากั่อน
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ช้ื�อสัญญา สัญญาเช้�าที�ดิน (ที�เก็บของ)

คู่สัญญา นางวิลดา กััณ์หรััตนชัย (“ผู่้ให้เช่า”) และบรัิษััที่ฯ (“ผู่้เช่า”)

อายุสัญญา รัะยะเวลา 1 ปีี นับตั�งแต่วันที่่� 1 พฤศจิกัายน 2564 ถึึงวันที่่� 31 ตุลาคม 2565

ค่าเช่า เด้อนละ 8,000 บาที่ (ปีีละ 96,000 บาที่)

สารัะสำคัญของสัญญา - ผู่้ให้เช่าตกัลงให้บรัิษััที่ฯ เช่าที่่�ดินตามหมายเลขโฉนดที่่�ดินเลขที่่� 72723 ตำบลจรัเข้บัว อำเภอ
บางกัะปีิ จังหวัดกัรัุงเที่พมหานครั ตามที่่�ดินเลขที่่� 3097 รัวมพ้�นที่่�ปีรัะมาณ์ 101 ตารัางวา
- ผู่้เช่าจะไม่โอน หรั้อให้เช่าช่วง หรั้อเปีล่�ยนปีรัะเภที่กัารัเช่า เว้นแต่จะได้รัับความยินยอมเปี็นลาย
ลักัษัณ์์อักัษัรัจากัผู่้ให้เช่ากั่อน

ช้ื�อสัญญา สัญญาเช้�าที�ดิน (ที�จ่อดร้ถ)

คู่สัญญา นายว่รัะพล สุวรัรัณ์นันต์ (“ผู่้ให้เช่า”) และบรัิษััที่ฯ (“ผู่้เช่า”)

อายุสัญญา รัะยะเวลา 3 ปีี นับตั�งแต่วันที่่� 1 พฤศจิกัายน 2564 ถึึงวันที่่� 31 ตุลาคม 2567

ค่าเช่า เด้อนละ 10,000 บาที่ (ปีีละ 120,000 บาที่)

สารัะสำคัญของสัญญา - ผู่้ให้เช่าตกัลงให้บรัิษััที่ฯ เช่าที่่�ดินตามหมายเลขโฉนดที่่�ดินเลขที่่� 53102 เลขที่่�ดิน 1596 ตั�งอยู่ที่่�ถึนน
รัามอินที่รัา ซึ่อย 65 แขวงที่่าแรั้ง เขตบางเขน จังหวัดกัรัุงเที่พมหานครั ขนาด 400 ตารัางเมตรั
- ผู่้เช่าจะไม่เอาที่่�ดินน่�ไปีให้ผู่้อ้�นเช่าช่วง หรั้อที่ำนิติกัรัรัมใดๆ กัับผู่้อ้�น ในอันที่่�จะเปี็นผ่ลกั่อให้เกัิดความ
ผู่กัพันกัับที่่�ดินไม่ว่าจะโดยตรังหรั้อโดยปีรัิยาย และจะไม่ยอมให้ผู่้ใดเข้าอยู่อาศัย เว้นแต่จะได้รัับอนุญาต
เปี็นลายลักัษัณ์์อักัษัรักั่อน

ช้ื�อสัญญา สัญญาเช้�าสถานที�สำานักงานช้ั�วคร้าว

คู่สัญญา บรัิษััที่ สยามพรัาวด์ โคออปีเปีอเรัชั�น (“ผู่้ให้เช่า”) และบรัิษััที่ฯ (“ผู่้เช่า”)

อายุสัญญา รัะยะเวลา 20 เด้อน นับตั�งแต่วันที่่� 1 ม่นาคม 2563 ถึึงวันที่่� 31 ตุลาคม 2564

ค่าเช่า เด้อนละ 80,000 บาที่ (ปีีละ 960,000 บาที่)

สารัะสำคัญของสัญญา - ผู่้ให้เช่าตกัลงให้บรัิษััที่ฯ เช่าสถึานที่่�บางส่วนภายในพ้�นที่่�อาคารัสำนักังานสนามโครังกัารัเปีล่�ยนสาย
ไฟฟ้าอากัาศเปี็นสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธุ่ Pipe Jacking ตามแนวรัถึไฟฟ้าสายส่เหล้อง ซึ่ึ�งตั�งอยู่ที่่�ที่่�ดิน
ตามหมายเลขโฉนดที่่�ดินเลขที่่� 258101 และเลขที่่� 258102 แขวงคลองจั�น เขตบางกัะปีิ 
จังหวัดกัรัุงเที่พมหานครั ขนาด 120 ตารัางเมตรั

ช้ื�อสัญญา สัญญาเช้�าสถานที�สำานักงานช้ั�วคร้าว

คู่สัญญา บรัิษััที่ เจนซึ่่ อินสไปีรั์ คอรั์ปีอเรัชั�น (“ผู่้ให้เช่า”) และบรัิษััที่ฯ (“ผู่้เช่า”)

อายุสัญญา รัะยะเวลา 3 ปีี นับตั�งแต่วันที่่� 1 กัรักัฎาคม 2563 ถึึงวันที่่� 30 มิถึุนายน 2566

ค่าเช่า เด้อนละ 60,000 บาที่ (ปีีละ 720,000 บาที่)

สารัะสำคัญของสัญญา - ผู่้ให้เช่าตกัลงให้บรัิษััที่ฯ เช่าสถึานที่่�สำหรัับงานโครังกัารัเปีล่�ยนสายไฟฟ้าอากัาศเปี็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 
ตามแนวรัถึไฟฟ้าสายส่ชมพู เลขที่่� 288/12-13 หมู่ 5 โครังกัารัธุารัาด่บิซึ่ที่าวน์ ถึนนติวานนที่์ 
อำเภอปีากัเกัรั็ด จังหวัดนนที่บุรั่ รัวมถึึงอุปีกัรัณ์์ตกัแต่งและเฟอรั์นิเจอรั์
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ช้ื�อสัญญา สัญญาเช้�าโกดังสินค้า

คู่สัญญา บรัิษััที่ บารัากััต เบดดิ�ง จำกััด (“ผู่้ให้เช่า”) และบรัิษััที่ฯ (“ผู่้เช่า”)

อายุสัญญา รัะยะเวลา 6 เด้อน นับตั�งแต่วันที่่� 1 กัุมภาพันธุ์ 2564 ถึึงวันที่่� 31 กัรักัฎาคม 2564              

ค่าเช่า เด้อนละ 60,000 บาที่ (แบ่งจ่าย 2 งวด)

สารัะสำคัญของสัญญา - ผู่้ให้เช่าตกัลงให้บรัิษััที่ฯเช่าโกัดัง เลขที่่� 155 ถึนนพัฒนาชนบที่ 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น
 เขตลาดกัรัะบัง กัรัุงเที่พมหานครั
- ใช้เกั็บสินค้าปีรัะเภที่อุปีกัรัณ์์ส้�อสารัเที่่านั�น

ช้ื�อสัญญา สัญญาเช้�าโกดังสินค้า

คู่สัญญา บรัิษััที่ สยามทีุ่นพัฒนา จำกััด (“ผู่้ให้เช่า”) และบรัิษััที่ฯ (“ผู่้เช่า”)

อายุสัญญา รัะยะเวลา 2 ปีี นับตั�งแต่วันที่่� 1 เมษัายน 2564  ถึึงวันที่่� 31 ม่นาคม 2566              

ค่าเช่า เด้อนละ 138,000 บาที่ (ปีีละ 1,656,000.00 บาที่ รัวมเงินปีรัะกัันกัารัเช่า 2 เด้อน)

สารัะสำคัญของสัญญา - ผู่้ให้เช่าตกัลงให้บรัิษััที่ฯเช่าโกัดัง เลขที่่� 53/6 หมู่ 1 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปีากัเกัรั็ด 
จังหวัดนนที่บุรั่
- ใช้เกั็บสินค้าสำหรัับใช้ในงาน Conversion Pink

ช้ื�อสัญญา สัญญาเช้�าโกดัง

คู่สัญญา บรัิษััที่ ดำรังค์ชัย บางบ่อพาเลซึ่ จำกััด (“ผู่้ให้เช่า”) และบรัิษััที่ฯ (“ผู่้เช่า”)

อายุสัญญา รัะยะเวลา 1 ปีี นับตั�งแต่วันที่่� 1 ม่นาคม 2564 ถึึงวันที่่� 1 ม่นาคม 2565

ค่าเช่า เด้อนละ 95,040 บาที่ (ปีีละ 1,425,600 บาที่ รัวมเงินปีรัะกัันกัารัเช่า 3 เด้อน)

สารัะสำคัญของสัญญา - ผู่้ให้เช่าตกัลงให้บรัิษััที่ฯเช่าโกัดัง เลขที่่� 22/21 หมู่ 5 ถึนนเที่พารัักัษั์ ตำบลบางพล่ใหญ่ 
อำเภอบางพล่ จังหวัดสมุที่รัปีรัากัารั
- ใช้เพ้�อเกั็บสายเคเบิ�ลและอุปีกัรัณ์์สำหรัับโครังกัารั Conversion Yellow

-ไม่ม่ - 

รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับัการประเมินราคาที่รัพย์สิน

บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
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นโยบัายและแนวปฏิิบััติ้การกำากับั
ดำูแลกิจการ ฉบัับัเต็้ม 

และจรรยาบัรรณธุุรกิจ
ฉบัับัเต็้มท่ี่�บัริษัที่ไดำ้จัดำที่ำา

เอกสารแนบั 5
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นโยบัายการกำากับัดำูแลกิจการ

บรัิษััที่ฯ ได้ตรัะหนักัถึึงความสำคัญของกัารักัำกัับดูแล
กัิจกัารัที่่�ด่ ว่าเปี็นสิ�งสำคัญที่่�จะช่วยส่งเสรัิมกัารัดำเนิน
งานของบรัิษััที่ให้ม่ปีรัะสิที่ธุิภาพ เกัิดความโปีรั่งใส 
เพิ�มความสามารัถึในกัารัแข่งขัน และกัารัเติบโต
อย่างยั�งย้น ซึึ่�งจะนำไปีสู่ความเช้�อมั�นของผู่้ม่ส่วน
เกั่�ยวข้องทีุ่กัฝ่่ายว่ากัารัดำเนินงานของบรัิษััที่ฯกัรัะที่ำ
ด้วยความเป็ีนธุรัรัม และคำนึงถึึงปีรัะโยชน์สูงสุดของ
ผู่้ม่ส่วนเกั่�ยวข้องทีุ่กัฝ่่ายตั�งแต่พนักังาน นักัลงทุี่น 
ผู่้ถึ้อหุ้น และผู่้ม่ส่วนได้เส่ยอ้�นๆ ดังนั�น คณ์ะกัรัรัมกัารั

บรัิษััที่ฯ จึงเห็นควรัให้ม่กัารัจัดที่ำนโยบายกัารักัำกัับ
ดูแลกัิจกัารัขึ�น โดยยึดหลักัปีฏิิบัติและแนวปีฏิิบัติตาม
หลักักัารักัำกัับดูแลกัิจกัารัท่ี่�ด่สำหรัับบรัิษััที่จดที่ะเบ่ยน 
ปีี 2560 ซึึ่�งจัดที่ำโดยคณ์ะกัรัรัมกัารักัำกัับหลักัที่รััพย์
และตลาดหลักัที่รััพย์ เพ้�อเปี็นแนวที่างในกัารับรัิหารั
องค์กัรัที่ำให้เกัิดความเช้�อมั�นต่อกัารัดำเนินงานของ
บรัิษััที่ฯ ว่าดำเนินกัารัด้วยความเปี็นธุรัรัม โปีรั่งใส และ
คำนงึถึึงปีรัะโยชนส์งูสดุของผู่ถ้้ึอหุน้ และผู่ม้ส่ว่นไดเ้สย่
ทีุ่กัฝ่่าย ดังน่�
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ตร้ะหนักถึงบทบาทแลุ่ะความร้ับผิดช้อบของคณะกร้ร้มการ้ในฐานะผู้นำาองค์กร้ที�สร้้างค่ณค�า
ให้แก�กิจ่การ้อย�างยั�งยืน

เพ้�อให้คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ ได้เข้าใจในบที่บาที่และตรัะหนักัถึึงหน้าท่ี่�ความรัับผ่ิดชอบในฐานะผู่้นำองค์กัรั บรัิษััที่ฯ 
ได้ม่กัารักัำหนดบที่บาที่หน้าที่่�และความรัับผ่ิดชอบของคณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ ไว้อย่างชัดเจน นอกัเหน้อจากัหน้าที่่�และ
ความรัับผิ่ดชอบตามกัฎหมายซึึ่�งกัำหนดให้คณ์ะกัรัรัมกัารับริัษััที่ฯ ม่อำนาจและหน้าท่ี่�ในกัารับริัหารัจัดกัารับริัษััที่ฯ 
ให้เปี็นไปีตามกัฎหมาย วัตถึุปีรัะสงค์ ข้อบังคับของบรัิษััที่ฯ และมติที่่�ปีรัะชุมผู่้ถึ้อหุ้น ด้วยความรัับผ่ิดชอบ 
ความรัะมัดรัะวัง และความซ้ึ่�อสัตย์สุจรัิตแล้ว บริัษััที่ฯ ได้กัำหนดให้คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ ม่อำนาจหน้าที่่� และ
ความรัับผ่ิดชอบในกัารักัำหนดวิสัยที่ัศน์ พันธุกัิจ เปี้าหมาย นโยบาย ที่ิศที่างกัารัดำเนินงาน แผ่นกัลยุที่ธุ์ แผ่นงาน 
และงบปีรัะมาณ์ปีรัะจำปีีของบรัิษััที่ฯ รัวมถึึงกัารักัำกัับดูแลและติดตามกัารัปีฏิิบัติงานให้เปี็นไปีตามกัฎหมาย นโยบาย 
แผ่นงาน และงบปีรัะมาณ์ปีรัะจำปีีที่่�กัำหนด ตลอดจนปีรัะเมินผ่ลกัารัปีฏิบัิตงิานและดูแลรัายงานผ่ลกัารัดำเนินงานดังกัล่าว 

นอกัจากัน่� บรัษิัทัี่ฯ ไดม้ก่ัารัแตง่ตั�งคณ์ะกัรัรัมกัารัชดุยอ่ยและคณ์ะที่ำงานเพ้�อที่ำหนา้ท่ี่�สนบัสนนุ ตรัวจสอบ และกัำกับั
ดูแลกัารัปีฏิิบัติงานและกัารับริัหารังานให้เป็ีนไปีตามกัฎหมาย นโยบาย แผ่นงาน และงบปีรัะมาณ์ปีรัะจำปีีท่ี่�กัำหนด 
โดยปีรัะกัอบดว้ยคณ์ะกัรัรัมกัารับรัหิารั คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ คณ์ะที่ำงานบรัหิารัความเส่�ยง และบรัษิัทัี่ฯ ไดก้ัำหนด
ขอบเขตอำนาจหน้าที่่�และความรัับผ่ิดชอบของคณ์ะกัรัรัมกัารัชุดย่อย และคณ์ะที่ำงานบรัิหารัความเส่�ยงไว้อย่างชัดเจน 
ที่ั�งน่� บรัิษััที่ฯ ได้จัดที่ำกัฎบัตรัสำหรัับคณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ คณ์ะกัรัรัมกัารัชุดย่อย และดำเนินกัารัให้คณ์ะกัรัรัมกัารั
บริัษัทัี่ฯ และคณ์ะกัรัรัมกัารัชดุยอ่ยไดร้ับัที่รัาบเกั่�ยวกับักัฎบตัรัดงักัลา่ว บรัษิัทัี่ฯ กัำหนดใหม้ก่ัารัที่บที่วนกัฎบตัรัดงักัลา่ว
ทีุ่กัปีีอย่างสม�ำเสมอ เพ้�อจะได้แกั้ไขให้สอดคล้องกัับที่ิศที่างของบรัิษััที่ฯ

คณ์ะกัรัรัมกัารับรัษิัทัี่ฯ ไดม้ก่ัารัจดัที่ำจรัยิธุรัรัมที่างธุรุักัจิและนโยบายเกั่�ยวกับักัารักัำกับัดแูลกัจิกัารัเพ้�อเปีน็แนวปีฏิบิตัิ
ในกัารักัำกัับดูแลกัิจกัารัให้ม่กัารัปีรัะกัอบธุุรักัิจอย่างม่จรัิยธุรัรัม เคารัพสิที่ธุิและม่ความรัับผ่ิดชอบต่อผู่้ถึ้อหุ้น 
และผู้่ม่ส่วนได้เส่ย และดำเนินธุุรักัิจที่่�เปี็นปีรัะโยชน์ต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม รัวมทัี่�งสามารัถึปีรัับตัวได้ภายใต้ปีัจจัย
กัารัเปีล่�ยนแปีลง 
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กำาหนดวัตถ่ปีร้ะสงค์แลุ่ะเปี้าหมายหลุ่ักของกิจ่การ้ที�เปี็นไปีเพื�อความยั�งยืน 

คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ ม่กัารักัำหนดวิสัยที่ัศน์และพันธุกิัจขององค์กัรัที่่�ชัดเจนและเหมาะสมกัับองค์กัรั เพ้�อส้�อสารัให้
กับัผู่ม้ส่ว่นไดเ้สย่ที่กุัฝ่า่ยเขา้ใจในวตัถึปุีรัะสงคแ์ละเปีา้หมายหลกััขององคก์ัรั และเพ้�อให้บุคลากัรัในที่กุัรัะดบัขององคก์ัรั
ยึดถึ้อเปี็นหลักัในกัารัปีฏิิบัติหน้าที่่�เพ้�อบรัรัลุวัตถึุปีรัะสงค์และเปี้าหมายที่่�กัำหนดไว้

บริัษััที่ฯ ม่นโยบายที่่�จะที่บที่วนและพิจารัณ์ากัำหนดแผ่นกัลยุที่ธุ์และงบปีรัะมาณ์ทุี่กัปีีเพ้�อให้มั�นใจว่าแผ่นกัลยุที่ธ์ุและ
งบปีรัะมาณ์ดังกัล่าวสอดคล้องกัับสภาพเศรัษัฐกัิจและศักัยภาพขององค์กัรั รัวมถึึงส่งเสรัิมให้ม่กัารัสรั้างนวัตกัรัรัมและ
นำนวัตกัรัรัมและเที่คโนโลย่มาใช้ในกัิจกัารั 

นอกัจากัน่� คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ ยังม่หน้าที่่�ในกัารักัำกัับดูแลและติดตามกัารัปีฏิิบัติงานให้เปี็นไปีตามกัลยุที่ธ์ุและ
งบปีรัะมาณ์ที่่�กัำหนด รัวมที่ั�งกัำกัับดูแลกัารัจัดสรัรัที่รััพยากัรัที่่�สำคัญ
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เสร้ิมสร้้างคณะกร้ร้มการ้ที�มีปีร้ะสิทธิิผลุ่ 

บรัิษััที่ฯ ม่นโยบายในกัารักัำหนดโครังสรั้างคณ์ะกัรัรัมกัารัให้เหมาะสมสอดคล้องกัับธุุรักัิจและขนาดของบรัิษััที่ฯ 
และเปีน็ตามที่่�กัฎหมายกัำหนด โดยองคป์ีรัะกัอบของคณ์ะกัรัรัมกัารับริัษัทัี่ฯ จะมส่ดัสว่นรัะหว่างกัรัรัมกัารัท่ี่�เป็ีนผู่บ้ริัหารั
และกัรัรัมกัารัที่่�ไม่เปี็นผู่้บรัิหารัที่่�สะที่้อนอำนาจท่ี่�ถึ่วงดุลอย่างเหมาะสม และตำแหน่งปีรัะธุานกัรัรัมกัารัและปีรัะธุาน
เจ้าหน้าที่่�บริัหารัของบรัิษััที่ฯ จะไม่เปี็นบุคคลคนเด่ยวกััน เพ้�อให้เกิัดความชัดเจนให้ด้านความรัับผ่ิดชอบรัะหว่างกัารั
กัำหนดนโยบายกัารักัำกัับดูแลและกัารับรัิหารังานปีรัะจำ 
ที่ั�งน่� เพ้�อให้กัรัรัมกัารัสามารัถึทีุ่่มเที่เวลาในกัารัปีฏิิบัติหน้าท่ี่�ในบริัษััที่ได้อย่างเพ่ยงพอ บริัษััที่ฯ กัำหนดให้กัรัรัมกัารั
แต่ละคนจะสามารัถึไปีดำรังตำแหน่งในบริัษััที่จดที่ะเบ่ยนอ้�นได้รัวมแล้วไม่เกิัน 5 บริัษััที่ และจะต้องเข้าร่ัวมปีรัะชุม
คณ์ะกัรัรัมกัารัไมน่อ้ยกัวา่ร้ัอยละ 75 ของจำนวนกัารัปีรัะชมุคณ์ะกัรัรัมกัารัทัี่�งหมดท่ี่�จดัขึ�นในปีนีั�นๆ โดยบรัษิัทัี่ฯ กัำหนด
จะจัดให้ม่ปีรัะชุมคณ์ะกัรัรัมกัารัไม่น้อยกัว่า 4 ครัั�งต่อปีี 

คณ์ะกัรัรัมกัารับริัษัทัี่ฯ จะที่ำหน้าที่่�ในกัารัสรัรัหาบุคคลซึึ่�งม่ความรู้ัความชำนาญและปีรัะสบกัารัณ์ท่์ี่�เหมาะสมและสามารัถึ
ปีฏิบัิตหิน้าที่่�ที่่�เป็ีนปีรัะโยชน์กับัธุรุักิัจของบริัษัทัี่ฯ เพ้�อนำเสนอต่อท่ี่�ปีรัะชุมผู่ถ้้ึอหุน้เพ้�อพิจารัณ์าแต่งตั�งให้ดำรังตำแหน่ง
กัรัรัมกัารัของบรัษิัทัี่ฯ และภายหลงัที่่�บรัษิัทัี่ฯ เขา้จดที่ะเบย่นเปีน็บรัษิัทัี่จดที่ะเบย่นในตลาดหลกััที่รัพัยแ์หง่ปีรัะเที่ศไที่ย
แลว้ บรัษิัทัี่ฯ จะเปีดิเผ่ยขอ้มลูของกัรัรัมกัารัและผู่บ้รัหิารั อาที่ ิอาย ุปีรัะวตักิัารัศกึัษัา ปีรัะสบกัารัณ์ ์สดัสว่นกัารัถึอ้หุน้ 
จำนวนปีีที่่�ดำรังตำแหน่งกัรัรัมกัารั จำนวนครัั�งที่่�เข้ารั่วมปีรัะชุม ค่าตอบแที่นของคณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ ที่ั�งที่่�เปี็นตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเงิน กัารัดำรังตำแหน่งกัรัรัมกัารัในบรัิษััที่จดที่ะเบ่ยนอ้�น บที่บาที่หน้าที่่�และความรัับผ่ิดชอบ และรัายงาน
ผ่ลกัารัปีฏิิบัติงานของคณ์ะกัรัรัมกัารัชุดย่อยในรัายงานปีรัะจำปีีของบรัิษััที่ฯ

นอกัจากัน่� บริัษััที่ฯ ม่กัารัแต่งตั�งเลขานุกัารับริัษััที่เพ้�อดูแลและให้คำแนะนำแก่ักัรัรัมกัารัและผู่้บริัหารัเก่ั�ยวกัับกัารั
ปีฏิบิตัติามกัฎหมาย ขอ้กัำหนด กัฎรัะเบย่บ และขอ้บงัคับของบรัษิัทัี่ฯ และตดิตามดแูลใหม้ก่ัารัปีฏิิบตัอิย่างถึกูัตอ้งและ
สม�ำเสมอ และรัับผ่ิดชอบในกัารัจัดปีรัะชุมคณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ และกัารัปีรัะชุมผู่้ถึ้อหุ้น รัวมที่ั�งดูแลปีรัะสานงานให้
ม่กัารัปีฏิิบัติตามมติของที่่�ปีรัะชุมดังกัล่าว รัวมถึึงหน้าที่่�อ้�นใดตามที่่�กัฎหมายกัำหนด
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ในปีี 2564 ม่กัารัอบรัมหลักัสูตรั 
1. Advance Audit Committee Program แกั่กัรัรัมกัารัตรัวจสอบ 3 ที่่านค้อ พลเอกั ศักัดา เปีรัุนาวิน, 
   พลเรั้อโที่ บำรัุงรัักั สรััคคานนที่์, นายกัวิน ที่ังสุพานิช
2. Director Accreditation Program (DAP) แกั่กัรัรัมกัารั 1 ที่่านค้อ นายบันดาล พงศ์ศาสตรั์
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สร้ร้หาแลุ่ะพัฒนาผู้บร้ิหาร้ร้ะดับสูงแลุ่ะการ้บริ้หาร้บ่คลุ่ากร้

บรัษิััที่ฯ มก่ัารักัำหนดแผ่นผู่ส้้บที่อดตำแหนง่สำหรับัตำแหนง่ผู่้บรัหิารัที่่�สำคญัรัวมถึงึตำแหนง่ปีรัะธุานเจา้หนา้ที่่�บรัหิารั
ไว้อย่างชัดเจน เพ้�อให้กัารัดำเนินธุุรักิัจเปี็นไปีอย่างต่อเน้�อง และม่นโยบายท่ี่�จะจ่ายค่าตอบแที่นให้เหมาะสมเพ้�อเปี็น
แรังจูงใจให้กัับปีรัะธุานเจ้าหน้าที่่�บริัหารัและผู่้บริัหารัที่่�ม่ความสำคัญกัับองค์กัรัม่ความตั�งใจในกัารัที่ำงานเพ้�อปีรัะโยชน์
สูงสุดของบรัิษััที่ฯ และผู่้ถึ้อหุ้นของบรัิษััที่ฯ

บรัษิัทัี่ฯ มน่โยบายจะจัดให้มก่ัารัเสริัมความรัูใ้ห้แกัก่ัรัรัมกัารั และผู่บ้ริัหารัท่ี่�สำคัญ โดยจัดสรัรัให้แตล่ะท่ี่านเข้ารัว่มกัารั
อบรัมซึ่ึ�งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพ้�อเสรัิมสรั้างความรัู้และมุมมองใหม่ๆ รัวมถึึงจัดให้ม่โครังกัารัสำหรัับพัฒนาผู่้บรัิหารั
เพ้�อปีรัะโยชน์ในกัารัพิจารัณ์าปีรัะกัอบแผ่นกัารัส้บที่อดงาน

คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ จะจัดให้ม่กัารัปีรัะเมินผ่ลกัารัปีฏิิบัติหน้าท่ี่�ของปีรัะธุานเจ้าหน้าท่ี่�บรัิหารัและผู่้บริัหารัท่ี่�สำคัญ
ทีุ่กัปีี เพ้�อเปี็นเกัณ์ฑ์์ในกัารัพิจารัณ์าจ่ายค่าตอบแที่น และพัฒนาข่ดความสามารัถึเพ้�อเพิ�มปีรัะสิที่ธุิภาพในกัารัที่ำงาน

ในปี ี2564 ม่กัารัอบรัมหลกััสตูรั Company Secretary Program (CSP) แกัผู่่บ้รัหิารั 1 ที่า่นค้อนางสาวลดัดา ลทัี่ธุวิรัรัณ์์
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ส�งเสริ้มนวัตกร้ร้มแลุ่ะการ้ปีร้ะกอบธิ่ร้กิจ่อย�างมีความร้ับผิดช้อบ

คณ์ะกัรัรัมกัารับริัษัทัี่ฯ ให้ความสำคัญกับักัารัสร้ัางวัฒนธุรัรัมองค์กัรั  สง่เสริัมกัารัสร้ัางนวัตกัรัรัมท่ี่�ก่ัอให้เกัดิปีรัะโยชน์
รั่วมกัันที่ั�งบรัิษััที่ฯ ลูกัค้า คู่ค้า ผู่้ที่่�เกั่�ยวข้อง รัวมที่ั�งรัับผ่ิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม โดยบรัิษััที่ฯ คำนึงถึึงกัารั
พัฒนาคุณ์ภาพของกัารัให้บรัิกัารั กัารัพัฒนาที่รััพยากัรัมนุษัย์ กัารัคำนึงถึึงสิ�งแวดล้อม และความรัับผ่ิดชอบต่อสังคม
มาโดยตลอด ที่ั�งน่�เพ้�อสรั้างความสมดุลรัะหว่างผ่ลกัำไรัที่างธุุรักัิจและกัารัตอบแที่นสู่สังคม 

คณ์ะกัรัรัมกัารับริัษัทัี่ฯ ตรัะหนกััถึงึสทิี่ธุขิองผู่ม้ส่ว่นไดเ้สย่ที่กุักัลุม่ไม่วา่จะเป็ีนผู่ม้ส่่วนไดเ้สย่ภายใน หรัอ้ผู่ม้ส่ว่นไดเ้สย่
ภายนอกั ที่ั�งน่� เพ้�อสรั้างความเข้าใจอันด่และกัารัรั่วมม้อกัันรัะหว่างบรัิษััที่ฯ และผู่้ม่ส่วนได้เส่ย อันจะเปี็นปีรัะโยชน์
ต่อกัารัดำเนินธุุรักัิจและสรั้างความเช้�อมั�นรัวมที่ั�งเพิ�มข่ดความสามารัถึในกัารัแข่งขันของบรัิษััที่ฯ ในรัะยะยาว บรัิษััที่ฯ 
จึงได้ม่กัารักัำหนดนโยบายและแนวปีฏิิบัติ ดังน่�
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ร้ะบบการ้บร้ิหาร้ความเสี�ยงแลุ่ะการ้ควบค่มภัายในที�เหมาะสม 

คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ ม่กัารักัำหนดนโยบายจัดให้ม่รัะบบควบคุมภายในที่่�ครัอบคลุมทีุ่กัด้านที่ั�งด้านกัารัเงิน และกัารั
ปีฏิิบัติงานให้เป็ีนไปีตามกัฎหมาย ข้อบังคับ และรัะเบ่ยบที่่�เก่ั�ยวข้อง และจัดให้ม่กัลไกักัารัตรัวจสอบและถ่ึวงดุลที่่�ม่
ปีรัะสิที่ธุิภาพเพ่ยงพอในกัารัปีกัปี้องดูแลรัักัษัาที่รััพย์สินของบรัิษััที่ฯ อยู่เสมอ จัดให้ม่กัารักัำหนดขั�นตอนของอำนาจ
อนุมัติ และความรัับผ่ิดชอบของผู่้บรัิหารัและพนักังานที่่�ม่กัารัตรัวจสอบและถึ่วงดุลซึ่ึ�งกัันและกััน กัำหนดรัะเบ่ยบกัารั
ปีฏิิบัติงานอย่างเปี็นลายลักัษัณ์์อักัษัรั บรัิษััที่ฯ ม่กัารัว่าจ้างผู่้ตรัวจสอบภายในภายนอกั ที่ำหน้าที่่�ตรัวจสอบกัารัปีฏิิบัติ
งานของทีุ่กัหน่วยงานให้เปี็นไปีตามรัะเบ่ยบที่่�วางไว้ รัวมที่ั�งปีรัะเมินปีรัะสิที่ธุิภาพและความเพ่ยงพอของกัารัควบคุม
ภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบรัิษััที่ฯ

ผู่้ถึ้อหุ้น  :

 

พนักังาน  :

 

ลูกัค้า  :

คู่ค้าและเจ้าหน่� : 

 

คู่แข่ง   : 

 

ชุมชนและสังคม  : 

บรัิษััที่ฯ ม่ความมุ่งมั�นที่่�จะดำเนินธุุรักัิจอย่างโปีรั่งใสและมุ่งเน้นพัฒนาองค์กัรัให้ม่กัารั
เติบโตอย่างยั�งย้น และต่อเน้�อง เพ้�อสร้ัางผ่ลตอบแที่นท่ี่�เหมาะสมให้กัับผู่้ถ้ึอหุ้นและ
เพ้�อเพิ�มมูลค่าของบริัษััที่ และส่งผ่ลให้ผู่้ถ้ึอหุ้นได้รัับผ่ลตอบแที่นสูงสุด โดยกัำหนดให้
กัรัรัมกัารั ผู่้บรัิหารั และพนักังานจะต้องปีฏิิบัติหน้าที่่�ด้วยความรัับผิ่ดชอบ รัะมัดรัะวัง 
และซึ่้�อสตัยส์จุรัติ หลก่ัเล่�ยงกัารักัรัะที่ำใด ๆ  ที่่�จะเขา้ขา่ยมค่วามขดัแย้งที่างผ่ลปีรัะโยชน์

บรัิษััที่ฯ ม่นโยบายที่่�จะปีฏิิบัติกัับพนักังานทุี่กัที่่านอย่างเที่่าเที่่ยม เป็ีนธุรัรัม และให้ผ่ล
ตอบแที่นที่่�เปี็นธุรัรัมตามความรัู้ความสามารัถึของพนักังานแต่ละคน และสวัสดิกัารัที่่�
เหมาะสม ให้ความสำคัญต่อกัารัพัฒนาความรัู้ ความสามารัถึของพนักังาน เพ้�อพัฒนา
ที่กััษัะในกัารัที่ำงานให้มป่ีรัะสิที่ธุภิาพสูง รัวมที่ั�งมก่ัารัจัดตั�งกัองทุี่นสำรัองเล่�ยงชพ่สำหรับั
พนกัังานและเปิีดโอกัาสใหพ้นักังานมโ่อกัาสพฒันาทัี่กัษัะกัารัที่ำงานในด้านตา่งๆ อก่ัด้วย

บรัษิัทัี่ฯ เอาใจใสแ่ละรับัผิ่ดชอบต่อลกูัค้าโดยเนน้กัารัจัดหาสนิค้า และ/หรัอ้ใหบ้ริักัารัที่่�ม่
คุณ์ภาพ ได้มาตรัฐาน และสามารัถึตอบสนองความต้องกัารัของลูกัค้าได้อย่างครับถึ้วน 
กัารัรัักัษัาความลับของลูกัค้า นอกัจากัน่� บรัิษััที่ฯ ยังให้ความสำคัญต่อกัารักัำหนดรัาคา
ขายและเง้�อนไขที่่�เหมาะสมให้แกั่ลูกัค้าอย่างเที่่าเที่่ยม

บรัิษััที่ฯ ได้ปีฏิิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหน่�อย่างเป็ีนธุรัรัม เสมอภาค ม่ความซึ่้�อสัตย์ในกัารั
ดำเนินธุุรักิัจ ไม่เอารััดเอาเปีรั่ยบ รัักัษัาผ่ลปีรัะโยชน์รั่วมกัับคู่ค้าและเจ้าหน่� รัวมถึึงม่
จรัรัยาบรัรัณ์ในกัารัดำเนินธุุรักิัจ ตลอดจนปีฏิิบัติตามเง้�อนไขที่างกัารัค้า และ/หรั้อข้อ
ตกัลงตามสัญญาท่ี่�ที่ำรั่วมกัันอย่างเคร่ังครััด เพ้�อพัฒนาความสัมพันธ์ุที่างธุุรักิัจท่ี่�กั่อให้
เกัิดปีรัะโยชน์ของที่ั�งสองฝ่่าย

บรัิษััที่ฯ ม่นโยบายที่่�จะปีรัะพฤติตามกัรัอบกัติกัากัารัแข่งขันที่่�ด่ ไม่แสวงหาข้อมูลที่่�เปี็น
ความลับของคู่แข่งที่างกัารัค้าด้วยวิธุ่กัารัท่ี่�ไม่สุจรัิต หรั้อไม่เหมาะสม และไม่ที่ำลายช้�อ
เส่ยงของคู่แข่งที่างกัารัค้าด้วยกัารักัล่าวหาในที่างรั้าย

บริัษัทัี่ฯ เนน้กัารัปีลกูัฝ่งัจติสำนกึั ความรัับผ่ดิชอบตอ่ชมุชนและสงัคมใหเ้กัดิขึ�นในบรัษิัทัี่ฯ 
อย่างต่อเน้�อง รัวมถึึงสนับสนุนกัิจกัรัรัมที่่�กั่อให้เกัิดปีรัะโยชน์ต่อส่วนรัวม และไม่กัรัะที่ำ
กัารัใดๆ ที่่�ขัดหรั้อผ่ิดกัฎหมาย
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บริัษััที่ฯ ม่กัารัแต่งตั�งคณ์ะที่ำงานบรัิหารัความเส่�ยงเพ้�อที่ำหน้าท่ี่�ในกัารัพิจารัณ์าและวิเครัาะห์ความเส่�ยงท่ี่�อาจเกิัดขึ�น
กัับบรัิษััที่ และนำเสนอมาตรักัารับรัิหารัความเส่�ยงเพ้�อปี้องกัันไม่ให้เกัิดผ่ลกัรัะที่บต่อธุุรักัิจของบรัิษััที่ฯ และกัำกัับดูแล
กัารับรัิหารัความเส่�ยงให้เปี็นไปีตามนโยบายบรัิหารัความเส่�ยงที่่�กัำหนด โดยในปีี 2564 คณ์ะที่ำงานบรัิหารัความเส่�ยง 
ได้ม่กัารัปีรัะชุมที่ั�งหมด 4 ครัั�ง และรัายงานให้คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบทีุ่กัไตรัมาส 

คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ ให้ความสำคัญกัับกัารัต่อต้านทีุ่จรัิตคอรั์รััปีชัน โดยให้กัำหนดเปี็นนโยบายที่่�ชัดเจนและส้�อสารั
ให้ผู่้ที่่�เกั่�ยวข้องที่รัาบและยึดถึ้อปีฏิิบัติตาม และได้กัำหนดนโยบายในกัารัแจ้งเบาะแสและข้อรั้องเรั่ยนเพ้�อเปี็นกัลไกั
ในกัารักัำกัับดูแลให้ผู่้ที่่�เกั่�ยวข้องปีฏิิบัติตามนโยบายต่างๆ ที่่�กัำหนดขึ�นที่่�เกั่�ยวกัับกัารักัำกัับดูแลกัิจกัารัอ่กัด้วย

บริัษัทัี่ฯ จดัให้ม่มาตรักัารัในกัารัแจง้เบาะแสหรัอ้ขอ้รัอ้งเรัย่นเกั่�ยวกัับกัารักัรัะที่ำผ่ดิกัฎหมาย จริัยธุรัรัมและจรัรัยาบรัรัณ์
ธุรุักิัจ หร้ัอพฤติกัรัรัมที่่�อาจส่อถึงึกัารัทุี่จริัตคอร์ัรัปัีชันของกัรัรัมกัารั ผู่บ้ริัหารั และพนักังานในองค์กัรั โดยจัดช่องที่างกัารั
ส้�อสารัที่่�หลากัหลายเพ้�อเปีิดโอกัาสให้พนักังานและผู่้ม่ส่วนได้เส่ยสามารัถึแจ้งเบาะแส หรั้อข้อรั้องเรั่ยนมายังบริัษััที่ฯ 
ได้สะดวกัและเหมาะสม โดยผู่้แจ้งเบาะแสหรั้อผู่้รั้องเรั่ยนจะต้องรัะบุรัายละเอ่ยดของเรั้�องท่ี่�ต้องกัารัแจ้ง พรั้อมช้�อ 
ที่่�อยู่ หมายเลขโที่รัศัพที่์ที่่�สามารัถึติดต่อได้ ส่งมายังช่องที่างกัารัรัับเรั้�องตามที่่�บรัิษััที่ฯ กัำหนด

หลักปฏิิบััต้ิ 7 

ร้ักษาความน�าเช้ื�อถือทางการ้เงินแลุ่ะการ้เปีิดเผยข้อมูลุ่

คณ์ะกัรัรัมกัารับริัษััที่ฯ มุ่งมั�นที่่�จะดูแลให้ม่กัารัปีฏิิบัติตามกัฎหมาย ข้อบังคับ และรัะเบ่ยบที่่�เกั่�ยวข้องกัับกัารัเปีิดเผ่ย
ข้อมูล โดยบริัษััที่ฯ จะให้ความสำคัญกัับกัารัเปีิดเผ่ยอย่างถูึกัต้อง ครับถึ้วน และโปีรั่งใสทัี่�งข้อมูลของบรัิษััที่ฯ ข้อมูล
ที่างกัารัเงิน และข้อมูลที่ั�วไปีที่่�มิใช่ข้อมูลที่างกัารัเงิน เพ้�อให้ผู่้ที่่�เกั่�ยวข้องที่ั�งหมดได้รัับที่รัาบข้อมูลอย่างเที่่าเที่่ยมกััน 

คณ์ะกัรัรัมกัารับริัษััที่ฯ เป็ีนผู่้รัับผ่ิดชอบในกัารัจัดที่ำรัายงานปีรัะจำปีี แบบแสดงรัายกัารัข้อมูลปีรัะจำปีี (แบบ 56-1) 
รัายงานที่างกัารัเงินของบรัิษััที่ฯ และสารัสนเที่ศที่างกัารัเงินที่่�ปีรัากัฏิในรัายงานปีรัะจำปีี กัารัจัดที่ำรัายงานที่างกัารัเงิน
เปี็นกัารัจัดที่ำตามมาตรัฐานกัารับัญช่ที่่�รัับรัองโดยที่ั�วไปี โดยเล้อกัใช้นโยบายบัญช่ที่่�เหมาะสมและถึ้อปีฏิิบัติสม�ำเสมอ 
และใช้ดุลยพินิจอย่างรัะมัดรัะวังในกัารัจัดที่ำ รัวมที่ั�งกัำหนดให้ม่กัารัเปีิดเผ่ยข้อมูลสำคัญอย่างเพ่ยงพอในหมายเหตุ
ปีรัะกัอบงบกัารัเงิน โดยคณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ มอบหมายให้คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบเปี็นผู่้ดูแลเกั่�ยวกัับคุณ์ภาพของ
รัายงานที่างกัารัเงิน และเปี็นผู่้ให้ความเห็นต่อคณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ

บริัษััที่ฯ ได้ที่ำกัารัเผ่ยแพร่ัข้อมูลสารัสนเที่ศของบริัษััที่ฯ ต่อผู่้ถ้ึอหุ้นและสาธุารัณ์ชนผ่่านช่องที่างและส้�อกัารัเผ่ยแพร่ั
ข้อมูลของตลาดหลักัที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ยและเว็บไซึ่ด์ของบรัิษััที่ฯ และมอบหมายให้ นายสุรัเดช อุที่ัยรััตน์ ตำแหน่ง
รัองปีรัะธุานเจ้าหน้าที่่�บริัหารั ที่ำหน้าที่่�ติดต่อและให้ข้อมูลกับัผู่ถ้้ึอหุน้ นกััลงทุี่น นกััวิเครัาะห์หลักัที่รัพัย์ หรัอ้หน่วยงาน
ที่่�เกั่�ยวข้อง รัวมถึึงบุคคลใดๆ ซึ่ึ�งข้อมูลดังกัล่าวจะเปี็นข้อมูลที่่�ถึูกัต้อง ครับถึ้วน และตรังต่อความเปี็นจรัิง
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สนับสน่นการ้มีส�วนร้�วมแลุ่ะการ้สื�อสาร้กับผู้ถือห่้น

บรัิษััที่ฯ ให้ความสำคัญต่อสิที่ธุิของผู่้ถึ้อหุ้นโดยไม่กัรัะที่ำกัารัใดๆ อันเปี็นกัารัละเมิดหรั้อลิดรัอนสิที่ธุิของผู่้ถึ้อหุ้น 
นอกัเหน้อจากัสิที่ธุิพ้�นฐานของผู่้ถึ้อหุ้น เช่น สิที่ธุิในกัารัซึ่้�อ ขาย หรั้อโอนหลักัที่รััพย์ที่่�ตนถึ้ออยู่ สิที่ธุิในกัารัได้รัับส่วน
แบ่งผ่ลกัำไรัจากับรัิษััที่ฯ สิที่ธุิในกัารัเข้ารั่วมปีรัะชุมผู่้ถึ้อหุ้น บรัิษััที่ฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิที่ธุิของผู่้ถึ้อหุ้นในกัารัได้รัับ
ข้อมูลของบรัิษััที่ฯ อย่างถึูกัต้อง ครับถึ้วน เพ่ยงพอ ที่ันเวลา และเที่่าเที่่ยมกััน เพ้�อปีรัะกัอบกัารัตัดสินใจในทีุ่กัๆ เรั้�อง 
คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ฯ จึงกัำหนดนโยบายดังน่�

01  บรัษิัทัี่ฯ จะจดัให้มก่ัารัปีรัะชมุผู้่ถึอ้หุน้เพ้�อเปีดิ
โอกัาสใหผู้่ถ้ึอ้หุน้ไดพ้จิารัณ์าเรั้�องที่่�สำคญัตาม
ที่่�กัฎหมายกัำหนด หรั้อเรั้�องที่่�อาจม่กัรัะที่บ

  ต่อกัารัดำเนินธุุรักัิจของบรัิษััที่ฯ

02 บรัิษััที่ฯ จะจัดส่งหนังส้อนัดปีรัะชุมพรั้อมที่ั�ง
ข้อมูลปีรัะกัอบกัารัปีรัะชุมให้ผู่้ถึ้อหุ้นที่รัาบ

  ล่วงหน้ากั่อนกัารัปีรัะชุมตามรัะยะเวลาท่ี่�
กัฎหมาย ปีรัะกัาศ หร้ัอรัะเบ่ยบที่่�เกั่�ยวข้อง
กัำหนด เพ้�อเปีิดโอกัาสให้ผู่้ถึ้อหุ้นได้ศึกัษัา
ข้อมูลอย่างครับถ้ึวนกั่อนวันปีรัะชุมผู่้ถึ้อ
หุ้น รัวมที่ั�งบรัิษััที่ฯ จะเปีิดโอกัาสให้ผู่้ถึ้อหุ้น

  ส่งคำถึามล่วงหน้าก่ัอนวันปีรัะชุม โดยจะ
กัำหนดหลกััเกัณ์ฑ์์ในกัารัส่งคำถึามและเผ่ยแพร่ั

  หลักัเกัณ์ฑ์์ดังกัล่าวบน website ของบรัิษััที่ฯ 
และบริัษัทัี่ฯ จะรัวบรัวมเพ้�อนำคำถึามท่ี่�สำคัญ
ไปีสอบถึามในที่่�ปีรัะชุมต่อไปี

03 บรัิษััที่ฯ จะเปีิดโอกัาสให้ผู้่ถึ้อหุ้นส่วนน้อย
สามารัถึเสนอช้�อบุคคลเพ้�อพิจารัณ์าเล้อกั
ตั�งเป็ีนกัรัรัมกัารัหรั้อเสนอวารัะกัารัปีรัะชุม

  เพิ�มเติมได้กั่อนกัารัปีรัะชุมผู่้ถึ้อหุ้น โดยจะ
กัำหนดเป็ีนหลักัเกัณ์ฑ์์ที่่�ชัดเจน และเปิีดเผ่ย
หลักัเกัณ์ฑ์์ดังกัล่าวให้ผู่้ถ้ึอหุ้นที่รัาบล่วงหน้า 
และจะแจ้งเหตุผ่ลที่่�ไม่นำข้อเสนอวารัะกัารั
ปีรัะชุมของผู่้ถึ้อหุ้นบรัรัจุเปี็นวารัะกัารัปีรัะชุม
ของบรัิษััที่ฯ ต่อที่่�ปีรัะชุมผู่้ถึ้อหุ้นในครัั�งนั�นๆ

04 ในกัรัณ์่ที่่�ผู่้ถึ้อหุ้นไม่สามารัถึเข้าร่ัวมปีรัะชุม
ดว้ยตนเองได ้บรัษิัทัี่ฯ จะอำนวยความสะดวกั
แกั่ผู่้ถึ้อหุ้นที่่�ไม่สามารัถึเข้ารั่วมปีรัะชุมได้ด้วย
ตนเอง โดยให้ผู่้ถึ้อหุ้นสามารัถึมอบฉันที่ะให้
บุคคลใดบุคคลหนึ�ง หรั้อจัดให้ม่กัรัรัมกัารั
อิสรัะอย่างน้อย 1 คน เป็ีนผู่้รัับมอบฉันที่ะ
เขา้รัว่มปีรัะชมุและลงมตแิที่นผู่ถ้ึอ้หุน้ดงักัลา่ว 
โดยจะแจ้งรัายช้�อพรั้อมข้อมูลของกัรัรัมกัารั
อิสรัะดังกัล่าวไว้ในหนังส้อนัดปีรัะชุมผู่้ถึ้อหุ้น

05 ในกัรัณ์ท่่ี่�บริัษัทัี่ฯ มผู่่ถ้้ึอหุน้ต่างชาติบรัษิัทัี่ฯ จะ
จัดที่ำหนังส้อนัดปีรัะชุมพร้ัอมข้อมูลปีรัะกัอบ
กัารัปีรัะชุมทัี่�งฉบับเปี็นภาษัาอังกัฤษั และจัด
ส่งให้กัับผู้่ถึ้อหุ้นต่างชาติพรั้อมกัับกัารัจัดส่ง
ฉบับภาษัาไที่ย

06 เพิ�มช่องที่างในกัารัรัับที่รัาบข่าวสารัของผู่้
ถึ้อหุ้นผ่่านที่าง Website ของบรัิษััที่ฯ ภาย
หลังจากัที่่�บริัษััที่ฯ เข้าจดที่ะเบ่ยนเป็ีนบริัษััที่

  จ ดที่ ะ เ บ่ ย น ใ น ต ล า ดหลั กั ที่ รัั พ ย์ แ ห่ ง
ปีรัะเที่ศไที่ยแล้ว บริัษััที่ฯ จะดำเนินกัารัให้
ม่กัารัเผ่ยแพรั่หนังส้อเชิญปีรัะชุมผู่้ถ้ึอหุ้น

  ล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วันกั่อนวันปีรัะชุม 
เพ้�อให้ผู่้ถึ้อหุ้นสามารัถึดาวน์โหลดข้อมูล
รัะเบ่ยบวารัะกัารัปีรัะชุมได้อย่างสะดวกัและ
ครับถึ้วน 

07 บรัิษััที่ฯ จะอำนวยความสะดวกัแก่ัผู่้ถ้ึอหุ้น
  ทุี่กัรัายอยา่งเที่า่เท่ี่ยมกันัในกัารัเขา้รัว่มปีรัะชมุ

ที่ั�งในเรั้�องสถึานที่่�และเวลาที่่�เหมาะสม
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จรรยาบัรรณในการดำำาเนินธุุรกิจ

ภายใต้กัารัแข่งขันที่างธุุรักัิจอย่างเข้มข้นนั�น เพ้�อให้
บรัิษััที่ เจ.อารั์.ดับเบิ�ลยู. ยูที่ิลิต่� จำกััด (มหาชน) 
(บรัิษััที่) สามารัถึปีรัะสบความสำเร็ัจในกัารัดำเนิน
ธุรุักัจิอยา่งสงา่งาม บรัษิัทัี่จงึมไิดมุ้ง่หวงัเฉพาะผ่ลสำเรัจ็
ของธุุรักิัจเท่ี่านั�น แต่ยังคำนึงถึึงกัรัะบวนกัารัที่่�ม่ผ่ลต่อ
ความสำเรั็จของธุุรักัิจด้วย บรัิษััที่ตรัะหนักัถึึงความ

ม่จรัรัยาบรัรัณ์และจริัยธุรัรัมของบุคลากัรัของบริัษััที่ 
ซึ่ึ�งเป็ีนพ้�นฐานสำคัญในกัารัสนับสนุนและยกัรัะดับกัารั
กัำกัับดูแลกัิจกัารัที่่�ด่ และยังเปี็นรัากัฐานสำคัญที่่�ที่ำให้
ธุรุักัจิเจริัญเติบโตได้อยา่งมั�นคงและยั�งยน้ ตลอดจนเป็ีน
สิ�งท่ี่�จะสนบัสนนุใหบ้รัษิัทัี่สามารัถึบรัรัลวุตัถึปุีรัะสงคข์อง
กัารัดำเนินธุุรักัิจ

ผู่้ม่หน้าที่่�ต้องปีฏิิบัติตามหลักัปีฏิิบัติเกั่�ยวกัับจรัรัยา
บรัรัณ์และจรัิยธุรัรัมน่� ได้แกั่ กัรัรัมกัารั ผู่้บรัิหารั 
บุคลากัรั ตลอดถึึงลูกัจ้าง ที่่�ปีรัึกัษัา คู่สัญญา และ

ผู้่กัรัะที่ำกัารัแที่นหรัอ้ผู้่ไดร้ับัมอบหมายใหก้ัรัะที่ำหนา้ที่่�
ในนามบรัิษััที่หรั้อแที่นบุคคลที่่�กัล่าวถึึงข้างต้น

แนวที่างการดำำาเนินธุุรกิจ

ผู้ม่หน้าท่ี่�ต้้องปฏิิบััต้ิ

08 ในกัารัปีรัะชุมผู่้ถึ้อหุ้น จะดำเนินกัารัปีรัะชุม
ตามกัฎหมายและข้อบังคับของบรัิษััที่ฯ 

  โดยจะพิจารัณ์าและลงคะแนนเรัย่งตามลำดับ
วารัะที่่�กัำหนดไว ้ไมเ่ปีล่�ยนแปีลงขอ้มลูที่่�เปีน็
สารัะสำคัญ หร้ัอเพิ�มวารัะกัารัปีรัะชุมโดย

  ไม่จำเปี็น และเปิีดโอกัาสให้ผู่้ถึ้อหุ้นม่สิที่ธุิ
  เที่่าเที่่ยมกัันในกัารัสอบถึาม แสดงความคิด

เห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ

09 บรัิษััที่ฯ จะใช้บัตรัลงคะแนนในวารัะที่่�สำคัญ 
และจัดให้ม่บุคคลที่่� เปี็นอิสรัะ อาที่ิเช่น 

  ผู่ส้อบบญัชภ่ายนอกั ที่่�ปีรักึัษัากัฎหมาย เปีน็
ผู่้ตรัวจสอบคะแนนเส่ยงในที่่�กัารัปีรัะชุม

10  บรัษิัทัี่ฯ จะสง่เสรัมิใหก้ัรัรัมกัารัที่กุัที่า่นและผู่้
บริัหารัที่่�เกั่�ยวข้องเขา้รัว่มปีรัะชมุเพ้�อตอบขอ้
ซึ่ักัถึามจากัผู่้ถึ้อหุ้นโดยพรั้อมเพรั่ยงกััน

11  จดบันที่ึกัรัายงานกัารัปีรัะชุมให้ครับถึ้วน 
ถึูกัต้อง รัวดเรั็ว โปีรั่งใส และบันที่ึกัรัายช้�อ
กัรัรัมกัารัและผู่้บรัิหารัท่ี่�เข้ารั่วมปีรัะชุม วิธุ่
กัารัลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ี่�ปีรัะชุม 
ผ่ลกัารัลงคะแนน รัวมถึึงปีรัะเด็นซัึ่กัถึาม
และข้อคิดเห็นท่ี่�สำคัญไว้ในรัายงานกัารั
ปีรัะชุมเพ้�อให้ผู่้ถึ้อหุ้นสามารัถึตรัวจสอบ
ได้ให้แล้วเสรั็จภายใน 14 วัน นับแต่วันท่ี่�ม่
กัารัปีรัะชุมผู่้ถึ้อหุ้น นอกัจากัน่� บรัิษััที่ฯ จะ
จัดให้ม่กัารับันทึี่กัว่ด่ทัี่ศน์ภาพกัารัปีรัะชุม
เพ้�อเก็ับรัักัษัาไว้อ้างอิง และภายหลังจากัท่ี่�
บรัษิัทัี่ฯ เขา้จดที่ะเบ่ยนเปีน็บรัษิัทัี่จดที่ะเบ่ยน
ในตลาดหลักัที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ยแล้ว 
บรัษิัทัี่ฯ จะนำสง่รัายงานกัารัปีรัะชมุดงักัลา่ว
ไปียังตลาดหลักัที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย หรั้อ
หน่วยงานที่่�เก่ั�ยวข้องภายในเวลาท่ี่�กัำหนด 
รัวมถึึงนำรัายงานกัารัปีรัะชุมผู่้ถึ้อหุ้นเผ่ย
แพรั่ในเว็บไซึ่ด์ของบรัิษััที่ฯ เพ้�อให้ผู่้ถึ้อหุ้น
ได้พิจารัณ์า 

235 รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



หลักักัารัพ้�นฐานของจรัรัยาบรัรัณ์และจรัิยธุรัรัม

01  ปีฏิิบัติหน้าที่่� ด้วยความซึ่้�อสัตย์ สุจรัิต 
  ม่คุณ์ธุรัรัม และความรัับผ่ิดชอบ

02  เกั็บรัักัษัาความลับ และไม่ใช้ข้อมูลภายใน
หร้ัอข้อมูลอันเป็ีนความลับ เพ้�อแสวงหา
ปีรัะโยชน์แกั่ตนเองหรั้อผู่้อ้�นในที่างที่่�มิชอบ

03  ปี้องกััน หรั้อหล่กัเล่�ยงกัารักัรัะที่ำใดๆ ที่่�อาจ
นำมาซึ่ึ�งความขัดแย้งที่างผ่ลปีรัะโยชน์

04  ปีฏิิบัติตนเย่�ยงผู่้ปีรัะกัอบวิชาช่พท่ี่�ม่ความรู้ั 
ความชำนาญ และความรัะมัดรัะวังรัอบคอบ

บคุลากัรัของบริัษัทัี่ ไดแ้กั ่กัรัรัมกัารั ผู่บ้รัหิารั พนกัังาน 
ตลอดถึึงลูกัจ้าง ที่่�ปีรัึกัษัา คู่สัญญา ผู้่กัรัะที่ำกัารัแที่น
หรัอ้ผู่ไ้ด้รับัมอบหมายให้กัรัะที่ำหน้าที่่�ในนามบริัษัทัี่หรัอ้

แที่นบุคคลที่่�กัล่าวถึึงข้างต้น พึงยึดถึ้อในหลักัปีฏิิบัติ
เกั่�ยวกัับจรัรัยาบรัรัณ์และจรัิยธุรัรัมธุุรักัิจ ดังน่�

หลักการพื้นฐาน

หลักปฏิิบััต้ิเก่�ยวกับัจรรยาบัรรณและจริยธุรรม

01 ปีฏิิบัติหน้าที่่� ให้เปี็นไปีตามกัฎหมายท่ี่�
เกั่�ยวข้องต่อกัารัดำเนินธุุรักิัจ วัตถึุปีรัะสงค์ 
ข้อบังคับของบรัิษััที่ หลักักัารักัำกัับดูแล
กัิจกัารั และมติที่่�ปีรัะชุมผู่้ถึ้อหุ้น

02 ศึกัษัาหาความรัู้และปีรัะสบกัารัณ์์ เพ้�อ
เสรัิมสรั้างตนเองให้เปี็นผู่้ม่ความรัู้ความ
สามารัถึ เพ้�อให้กัารัปีฏิิบัติงานเปี็นไปีอย่าง
ม่ปีรัะสิที่ธุิภาพและปีรัะสิที่ธุิผ่ลยิ�งขึ�น

03 ยึดมั�นในคุณ์ธุรัรัม และไม่แสวงหาตำแหน่ง 
ความด่ ความชอบ หรั้อปีรัะโยชน์อ้�นใดโดย
มชิอบจากัผู้่บังคบับญัชาหร้ัอจากับุคคลอ้�นใด

04 ละเว้นจากัอบายมุข และสิ�งเสพติดทัี่�งปีวง 
ไม่ปีรัะพฤติตนในที่างที่่�อาจที่ำให้เส้�อมเส่ย
เกัย่รัติและช้�อเสย่งของตนเองและบรัษิัทัี่ เชน่ 
ไมก่ัรัะที่ำตนเปีน็คนมห่น่�สนิรังุรังั ไมห่มกัมุน่
ในกัารัพนันทุี่กัปีรัะเภที่ และไม่ยุ่งเก่ั�ยวกับัสิ�ง
เสพติดทีุ่กัปีรัะเภที่ เปี็นต้น

05 ไม่ปีรัะกัอบอาช่พ หรั้อวิชาช่พ หรั้อกัรัะที่ำ
กัารัใดอนัจะกัรัะที่บตอ่กัารัปีฏิบิตัหินา้ที่่� หรัอ้
ช้�อเส่ยงของตนเองและบรัิษััที่

06 หล่กัเล่�ยงกัารัม่ภารัะผู่กัพันที่างกัารัเงินกัับ
บุคคลท่ี่�ที่ำธุุรักัิจกัับบรัิษััที่ หรั้อรัะหว่าง
บุคลากัรัด้วยกัันเอง ซึึ่�งหมายความรัวมถึึง
กัารัให้กัูย้้มเงนิหรัอ้กัูย้้มเงนิ กัารัเรัย่กัร้ัองเรั่�ยไรั

  ต่างๆ กัารัเล่นแชรั์ ฯลฯ ยกัเว้นกัิจกัรัรัมเพ้�อ
กัารักัุศลและสาธุารัณ์ะ

07 ไม่แสวงหาผ่ลปีรัะโยชน์อันมิชอบ ไม่ว่าโดย
ที่างตรัง หรั้อที่างอ้อม

08 ไม่กัรัะที่ำกัารัใดอันม่ลักัษัณ์ะเป็ีนกัารัเข้าไปี
บรัิหารัหรั้อจัดกัารัใดๆ ในบริัษััที่อ้�นที่่�ม่

  ผ่ลบั�นที่อนผ่ลปีรัะโยชน์ของบริัษััที่ หรั้อเอ้�อ
ปีรัะโยชน์ให้บุคคลหรั้อนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่า
จะที่ำเพ้�อปีรัะโยชน์ของตนเองหรั้อของผู่้อ้�น

09 รักััษัาและรัว่มสรัา้งสรัรัค ์ใหเ้กัดิความสามคัค่
ในหมู่คณ์ะ

การประพฤติ้และปฏิิบััติ้ต้น
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01  เสรัิมสรั้างกัารัที่ำงานเปี็นที่่มโดยให้ความ
รั่วมม้อ ช่วยเหล้อเกั้�อกัูลซึ่ึ�งกัันและกััน เพ้�อ
ปีรัะโยชน์ต่องานของบรัิษััที่ โดยส่วนรัวม

02  ปีฏิิบัติต่อเพ้�อนร่ัวมงานด้วยความสุภาพ ม่
น�ำใจ ม่มนุษัยสัมพันธุ์อันด่ ปีรัับตนให้
สามารัถึที่ำงานร่ัวมกัับบุคคลอ้�นได้ และไม่
ปีิดบังข้อมูลที่่�จำเปี็นในกัารัปีฏิิบัติงานของ
เพ้�อนรั่วมงาน

03  ให้เก่ัยรัติผู่้อ้�น โดยไม่นำผ่ลงานของผู่้อ้�นมา
แอบอ้างเปี็นผ่ลงานของตน

04  ผู่บ้งัคบับญัชาปีฏิบิตัตินใหเ้ปีน็ที่่�เคารัพนบัถึอ้ 
และเปี็นแบบอย่างที่่�ด่ของผู่้ใต้บังคับบัญชา 
รัวมที่ั�งม่ความสุภาพต่อบุคลากัรัผู่้ใต้บังคับ
บัญชา และผู่้รั่วมงานทีุ่กัรัะดับ

05  ผู้่ใตบ้งัคบับญัชาปีฏิิบตัติอ่ผู่บ้งัคบับญัชาดว้ย
ความเคารัพนับถึ้อ

06  ผู้่ใต้บังคับบัญชารัับฟังคำแนะนำของผู่้บังคับ
บัญชา และไม่ปีฏิิบัติงานข้ามผู่้บังคับบัญชา
เหน้อตน เว้นแต่ผู้่บังคับบัญชาเหน้อขึ�นไปี
เปี็นผู้่สั�ง รัวมที่ั�งม่ความสุภาพต่อบุคลากัรั
และเพ้�อนรั่วมงานทีุ่กัรัะดับ

07  หล่กัเล่�ยงกัารันำเอาข้อมูลหรั้อเรั้�องรัาว
ของบุคลากัรัอ้�น ทัี่�งในเร้ั�องที่่�เกั่�ยวกัับกัารั
ปีฏิิบัติงานและเรั้�องส่วนตัวไปีเปีิดเผ่ย หรั้อ
วพิากัษ์ัวจิารัณ์ใ์นลักัษัณ์ะท่ี่�จะก่ัอให้เกัดิความ

  เส่ยหายแก่ับุคลากัรั หรั้อภาพลักัษัณ์์โดย
  ส่วนรัวมของบรัิษััที่

08 ไม่กัรัะที่ำกัารัใด ท่ี่�ผ่ิดศ่ลธุรัรัมหร้ัอเปี็นกัารั
คุกัคามที่างเพศต่อบุคลากัรัอ้�น โดยกัารั

  กัรัะที่ำดังกัล่าวกั่อให้เกัิดความเด้อดร้ัอน 
รัำคาญ หรั้อกั่อให้เกัิดสภาพแวดล้อมในกัารั
ที่ำงานท่ี่�บั�นที่อนกัำลังใจ เปี็นปีฏิิปีักัษั์ หร้ัอ
กั้าวร้ัาว รัวมถึึงกัารัรับกัวนกัารัปีฏิิบัติงาน
ของบุคลากัรัอ้�นโดยไม่ม่เหตุผ่ล พฤติกัรัรัม
ดังกัล่าวครัอบคลุมถึึงกัารัลวนลาม อนาจารั 
หรั้อกัารัล่วงเกิันที่างเพศไม่ว่าจะด้วยวาจา
หรั้อรั่างกัายกั็ตาม

09  ต้องสนับสนุน และช่วยควบคุมกัำกัับ
พ นั กั ง า น ใ น บั ง คั บ บั ญ ช า ใ ห้ ปี ฏิิ บั ติ ’

  ตามรัะเบ่ยบ วินัย และข้อกัำหนดของ
  บรัิษััที่ฯ ในกัารัใช้รัะบบคอมพิวเตอรั์ ข้อมูล

คอมพิวเตอรั์อย่างเครั่งครััด เพ้�อให้กัารัใช้
เครั้�องคอมพิวเตอร์ัของบริัษััที่ฯ เป็ีนไปีตาม
กัฎหมายคอมพิวเตอร์ั กัฎหมายลิขสิที่ธุิ� หรัอ้
กัฎหมายอ้�น ๆ ที่่�เกั่�ยวข้อง และปี้องกัันมิให้
เกัดิความเสย่หายต่อช้�อเสย่งและภาพลักัษัณ์์
ของบรัิษััที่ฯ

01  ปีฏิิบัติหน้าที่่�ด้วยความรัับผิ่ดชอบ ซ้ึ่�อสัตย์ 
สุจรัิต มุ่งมั�น ทีุ่่มเที่กัำลังกัายและกัำลัง
ความคิดในกัารัที่ำงาน ตลอดจนปีฏิิบัติตาม

  กัฎรัะเบ่ยบและนโยบายของบริัษััที่ ค่านิยม 
และปีรัะเพณ์่อันด่งาม โดยถึ้อปีรัะโยชน์

  ของบรัิษััที่ เปี็นสำคัญ

02  ปีฏิิ บั ติ หน้ า ที่่� ใ ห้ เ ปี็ น ไปีตามน โยบาย
  อาช่วอนามัย ความปีลอดภัยและสภาพ

แวดล้อมในกัารัที่ำงาน

03  รัักัษัาความลับของลูกัค้า คู่ค้า และบริัษััที่ 
อย่างเครั่งครััด โดยดูแลรัะมัดรัะวังมิให้
เอกัสารั หรั้อข่าวสารัอันเป็ีนความลับ 

  รัั�วไหล หรั้อตกัไปีถึึงผู่้ที่่�ไม่เกั่�ยวข้องอันอาจ
เปี็นเหตุให้เกัิดความเส่ยหายแกั่ผู่้ที่่�เกั่�ยวข้อง 
และบรัิษััที่

04 ไม่กัล่าวรั้ายหรั้อกัรัะที่ำกัารัใด ๆ อันนำไปีสู่
ความแตกัแยกั หรัอ้ความเสย่หายภายในของ
บรัิษััที่ หรั้อของบุคคลที่่�เกั่�ยวข้องกัับบรัิษััที่

การปฏิิบััต้ิต้่อผู้ร่วมงาน

การปฏิิบััต้ิต้่อบัริษัที่
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01  ปีฏิิบัติต่อลูกัค้า คู่ค้าหรั้อคู่แข่ง ด้วยความ
เข้าใจและความรั่วมม้อที่่�ด่รัะหว่างกััน

02  เสนอบรัิกัารัที่่�ม่คุณ์ภาพให้แกั่ลูกัค้าด้วย
มิตรัภาพอันอบอุ่น และความโอบเอ้�อเกั้�อกัูล

03  ใชค้วามรัะมดัรัะวงัอยา่งสมเหตผุ่ล ในกัารัให้
คำแนะนำหรั้อตัดสินใจดำเนินกัารัใดๆ แที่น
ลูกัค้า โดยคำนึงถึึงความเหมาะสม

04  ดูแลและรัักัษัาผ่ลปีรัะโยชน์ของผู่้ถึ้อหุ้น

05  สนับสนุนกัารัปีฏิิบัติภารักิัจที่างสังคมตาม
โอกัาสอันควรั ตลอดจนกัารัม่ส่วนร่ัวมใน
กัิจกัรัรัมเพ้�อกัารับำเพ็ญสาธุารัณ์ปีรัะโยชน์ 
กัารัศึกัษัา และกัารัสรั้างความเจรัิญกั้าวหน้า
ให้แกั่ปีรัะเที่ศชาติ

 

การปฏิิบััต้ิต้่อลูกค้า คู่ค้า หรือคู่แข่ง

05  รักััษัาเกัย่รัติของตนใหเ้ปีน็ที่่�ยอมรับัในบรัษิัทัี่

06 สรั้างความสัมพันธุ์อันด่  โดยให้ความ
  ร่ัวมม้อกัับสังคม ชุมชน หน่วยงานรัาชกัารั 
  และองค์กัรัที่่� เก่ั�ยวข้อง ในกัารัให้ข้อมูล

บุคลากัรัทีุ่กัรัะดับควรัปีฏิิบัติหน้าที่่�อย่าง
รัะมัดรัะวัง รัอบคอบเพ้�อปีรัะโยชน์ของบริัษัทัี่ 
และส่วนรัวม

07  ให้ความเอาใจใส่และช่วยดำเนินกัารัใดๆ 
  ที่่�จะรัักัษัาสภาพแวดล้อมและบรัรัยากัาศใน

กัารัที่ำงาน รัวมที่ั�งกัารัพัฒนาองค์กัรัไปีสู่
ความเปี็นเลิศ

08  หล่กัเล่�ยงกัารัให้ และหรั้อรัับสิ�งของ รัับกัารั
เล่�ยงรับัรัองหรัอ้ปีรัะโยชนใ์ดๆ จากัคู่ค้า หรัอ้
ผู่้ม่ส่วนเกั่�ยวข้องกัับธุุรักัิจของบรัิษััที่ เว้น
แต่เพ้�อปีรัะโยชน์ในกัารัดำเนินธุุรักัิจในที่าง
ที่่�ชอบธุรัรัมของบรัิษััที่ หรั้อในเที่ศกัาลหรั้อ
ปีรัะเพณ์่นิยมในมูลค่าที่่�เหมาะสม ซึึ่�งผู่้รัับ
พึงพิจารัณ์า หากัของขวัญที่่�ได้รัับในรัูปีของ
เงินหรัอ้สิ�งของม่มลูคา่สงูเกันิกัวา่สามพนับาที่
ให้ปีฏิิเสธุที่่�จะรัับและส่งค้น

09  ไม่ เข้ าไปีม่ส่วนรั่วมในกัารักัรัะที่ำหรั้อ
ปีกัปีิดกัารักัรัะที่ำใดๆ ท่ี่�อาจขัดแย้งที่างผ่ล
ปีรัะโยชน์กัับบรัิษััที่ หรั้อเข้าไปีม่ส่วนรั่วมใน
กัารัปีกัปีิดกัารักัรัะที่ำใดๆ ที่่�ผ่ิดกัฎหมาย

บรัิษััที่ เจ.อารั์.ดับเบิ�ลยู. ยูที่ิลิต่� จำกััด (มหาชน) 
ตรัะหนักัถึึงความสำคัญของหลักักัารักัำกัับดูแลกัิจกัารั
ที่่�ด่ โดยยึดมั�นในกัารัดำเนินธุุรักัิจด้วยความซึ่้�อสัตย์ 
สุจรัิต โปีรั่งใสเปี็นธุรัรัม รัับผ่ิดชอบและรัะมัดรัะวัง
ภายใต้กัฎหมายรัะเบ่ยบข้อบังคับและมาตรัฐานท่ี่�
เกั่�ยวข้องของปีรัะเที่ศไที่ย บรัิษััที่จึงได้เข้าเปี็นแนวรั่วม
ปีฏิิบัติของภาคเอกัชนไที่ย ในกัารัต่อต้านกัารัทีุ่จรัิต
คอร์ัรัปัีชัน เพ้�อแสดงเจตนารัมณ์แ์ละความมุง่มั�นในกัารั
ต่อต้านคอรั์รััปีชันในทีุ่กัรัูปีแบบ

เพ้� อ ให้ มั� น ใ จ ว่ า  บรัิ ษัั ที่ม่ น โยบายกัารักัำหนด
ความรัับผ่ิดชอบ แนวปีฏิิบัติ และข้อกัำหนดในกัารั
ดำเนินกัารัท่ี่�เหมาะสม เพ้�อปี้องกัันคอรั์รััปีชันกัับ
ทีุ่กักัิจกัรัรัมที่างธุุรักิัจของบรัิษััที่และเพ้�อปี้องกัันความ
เส่�ยงด้านกัารัทีุ่จริัตคอรั์รััปีชัน บริัษััที่จึงได้จัดที่ำ 
“นโยบายต่อต้านกัารัทีุ่จรัิตคอรั์รััปีชัน” เปี็นลายลักัษัณ์์
อักัษัรั เพ้�อเป็ีนแนวที่างกัารัปีฏิิบัติท่ี่�ชัดเจนในกัารั
ดำเนินธุุรักัิจ และพัฒนาสู่องค์กัรัแห่งความยั�งย้น

การต้่อต้้านการทีุ่จริต้คอร์รัปชัน
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“ห้ามมิให้กัรัรัมกัารั ผู่้บริัหารัและพนักังานของบริัษััที่ 
ยอมรัับกัารัทุี่จรัิตทีุ่กัรัูปีแบบที่ั� งที่างตรังและที่าง
อ้อม ได้แกั่กัารัรัับสิ�งของ ของขวัญ กัารัเล่�ยงรัับรัอง 
เงินเร่ั�ยไรั เงินบริัจาคและผ่ลปีรัะโยชน์อ้�นใด ให้แก่ั
ตนเองจากับุคคลที่่�ที่ำธุุรักัิจกัับบรัิษััที่” ให้ครัอบคลุมถึึง

พนักังาน คู่ค้า ลูกัค้า และผู่้ม่ส่วนได้เส่ยทีุ่กักัลุ่มที่ั�งใน
ปีรัะเที่ศและต่างปีรัะเที่ศ และจัดให้ม่กัารัสอบที่านกัารั
ปีฏิิบตังิานตามนโยบายกัารัตอ่ตา้นกัารัที่จุริัตคอรัร์ัปัีชนั 
เปี็นปีรัะจำอย่างน้อยปีีละ 1 ครัั�ง  

“คอรั์รััปีชัน” (Corruption) หมายถึึง กัารัติดสินบน
ไม่ว่าจะอยู่ในรูัปีแบบใด ๆ โดยกัารัเสนอให้ สัญญา 
มอบให้ ให้คำมั�น เรั่ยกัรั้อง หรั้อรัับซึ่ึ�งเงิน ที่รััพย์สิน 
หรั้อปีรัะโยชน์อ้�นใดซึ่ึ�งไม่เหมาะสมกัับเจ้าหน้าที่่�ของรััฐ 
หน่วยงานของรััฐ หน่วยงานเอกัชน หร้ัอผู้่ม่หน้าท่ี่�ไม่
ว่าจะโดยที่างตรังหร้ัอที่างอ้อม เพ้�อให้บุคคลดังกัล่าว
กัรัะที่ำหรั้อละเว้นกัารัปีฏิิบัติหน้าที่่� อันเปี็นกัารัให้ได้มา
หรั้อรัักัษัาไว้ซึ่ึ�งธุุรักัิจ หรั้อแนะนำธุุรักัิจให้กัับบรัิษััที่โดย
เฉพาะ หรั้อเพ้�อให้ได้มาหร้ัอรัักัษัาไว้ซึึ่�งผ่ลปีรัะโยชน์
อ้�นใดที่่�ไม่เหมาะสมที่างธุุรักิัจ เว้นแต่เปี็นกัรัณ์่ที่่�
กัฎหมาย รัะเบ่ยบ ปีรัะกัาศ ข้อบังคับ ขนบธุรัรัมเน่ยม 
ปีรัะเพณ์่ของที่้องถึิ�น หรั้อจารั่ตที่างกัารัค้า ให้กัรัะที่ำได้

“กัารัให้สินบน”หมายถึึง กัารัเสนอให้หรั้อรัับสิ�งของ 
ของขวัญ รัางวัล หร้ัอผ่ลปีรัะโยชน์อ้�นใดให้แกั่ตนเอง 
หรั้อจากับุคคลซึึ่�งต้องกัารัให้โน้มน้าวให้กัรัะที่ำกัารั
บางอย่างที่่�ไม่สุจรัิต ผ่ิดกัฎหมายหรั้อผ่ิดจรัรัยาบรัรัณ์
ของบรัิษััที่

“กัารัให้หรั้อรัับของขวัญ” หมายถึึง สิ� งของใดๆ 
สิที่ธุิพิเศษั หรั้อปีรัะโยชน์อ้�นใด ที่่�มอบให้หรั้อรัับกัันใน
โอกัาสต่างๆ ตามธุรัรัมเน่ยม ปีรัะเพณ์่ วัฒนธุรัรัม ให้
เพ้�อกัารัสงเครัาะห์ หรั้อให้เปี็นสินน�ำใจ 

“กัารัเล่�ยงรัับรัอง” หมายถึึง กัารัเล่�ยงอาหารั เครั้�องด้�ม 
หรัอ้กัารับรักิัารัใดๆ รัวมที่ั�งกัารัแสดงมโหรัสพ กัารักัฬ่า 
หรั้อกัิจกัรัรัมสันที่นากัารัต่างๆ

“กัารัให้หรั้อรัับกัารัสนับสนุน” หมายถึึง กัารัให้หรั้อ
รัับเงิน ที่รััพย์สิน หรั้อปีรัะโยชน์อ้�นใด เพ้�อช่วยในกัารั
ส่งเสริัมธุุรักิัจและปีรัะชาสัมพันธุ์กัิจกัรัรัมที่างธุุรักิัจซึ่ึ�ง
จะส่งผ่ลด่ต่อภาพลักัษัณ์์ของบรัิษััที่

“กัารับริัจาค” หมายถึึง กัารัให้เงิน ที่รััพย์สิน หรั้อ
สิ�งของแก่ัหน่วยงานหรั้อองค์กัรัต่างๆ ท่ี่�ดำเนินกัารั
เพ้�อปีรัะโยชน์สาธุารัณ์ะ โดยกัารับรัิจาคดังกัล่าวเพ้�อ
วัตถึุปีรัะสงค์ในกัารัช่วยเหล้อบรัรัเที่าความเด้อดรั้อน
ของสาธุารัณ์ชน และกัารัสนับสนุนกัิจกัรัรัมท่ี่�เปี็น
ปีรัะโยชน์ต่อส่วนรัวมอ้�นๆ เปี็นส่วนหนึ�งของกัิจกัรัรัม
ตอบแที่นสังคม

“กัารัช่วยเหล้อที่างกัารัเม้อง” หมายถึึง กัารัช่วยเหล้อ
ในนามบริัษััที่โดยกัารัให้เงิน สิ�งของ หรั้อปีรัะโยชน์
อ้�นใด เพ้�อช่วยเหล้อสนับสนุน หรั้อเพ้�อปีรัะโยชน์
แกั่พรัรัคกัารัเม้อง นักักัารัเม้อง และกิัจกัรัรัมที่าง
กัารัเมอ้ง เวน้แตเ่ปีน็กัารัสนบัสนนุท่ี่�ถึกูัตอ้งตามกัฎหมาย 
ตามกัรัะบวนกัารัปีรัะชาธุิปีไตย

“กัารัขัดแย้งที่างผ่ลปีรัะโยชน์” หมายถึึง กัารัขัดแย้ง
แห่งผ่ลปีรัะโยชน์ส่วนบุคคลและผ่ลปีรัะโยชน์ส่วนรัวม 
กัารัแสวงหาปีรัะโยชน์โดยผ่ิดกัฎหมาย โดยกัารัใช้
ตำแหน่งหน้าที่่� ข้อมูลอันเปี็นความลับของบรัิษััที่ฯ และ
ใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ ขาดคุณ์ธุรัรัม ขาดความโปีรั่งใส
เปี็นธุรัรัม และขาดอิสรัะ 

นโยบัายต้่อต้้านการทีุ่จริต้คอร์รัปชัน

1.   คำานิยาม
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2.1  คณ์ะกัรัรัมกัารับรัษิัทัี่ มห่นา้ที่่�และรับัผ่ดิชอบ
  ในกัารักัำหนดนโยบาย และกัำกัับดูแลให้

ม่รัะบบที่่�สนับสนุนกัารัต่อต้านกัารัทุี่จรัิต
คอรั์รััปีชันที่่�ม่ปีรัะสิที่ธุิภาพ เพ้�อให้มั�นใจว่า
ฝ่า่ยบรัหิารัไดต้รัะหนกััและใหค้วามสำคญักับั
กัารัต่อตา้นกัารัทุี่จรัติคอรัร์ัปัีชัน และปีลูกัฝั่ง
จนเปี็นวัฒนธุรัรัมองค์กัรั

2.2  คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ มห่น้าที่่�และรับัผิ่ดชอบ
  ในกัารัสอบที่านรัะบบรัายงานที่างกัารัเงินและ

บัญช่ รัะบบควบคุมภายใน รัะบบตรัวจสอบ
ภายในและรัะบบบริัหารัความเส่�ยงให้มั�นใจ
ว่าเปี็นไปีตามมาตรัฐานสากัล ม่ความรััดกัุม 
เหมาะสม ที่ันสมัย และม่ปีรัะสิที่ธุิภาพ

2.3  ปีรัะธุานเจ้าหน้าที่่�บรัิหารั คณ์ะจัดกัารั และ
  ผู้่บรัิหารั ม่หน้าที่่�และรัับผ่ิดชอบในกัารั

กัำหนดให้ม่รัะบบส่งเสรัิมและสนับสนุน 
นโยบายต่อต้านกัารัทุี่จรัิตคอรั์รััปีชัน เพ้�อ
ส้�อสารัไปียังพนักังานและผู่้เกั่�ยวข้องรัวมทัี่�ง
ที่บที่วนให้ม่ความเหมาะสมสอดคล้องกัับ
สถึานกัารัณ์์ต่างๆ ที่่�เปีล่�ยนแปีลงไปี ได้แกั่ 
สภาพธุรุักิัจ รัะเบย่บข้อบงัคบั และข้อกัำหนด
ของกัฎหมายต่างๆ เปี็นต้น

2.4  ผู่้ตรัวจสอบภายใน ม่หน้าท่ี่�และรัับผ่ิดชอบ
ในกัารัตรัวจสอบและสอบที่านกัารัปีฏิิบัติ
งานว่าเปี็นไปีอย่างถึูกัต้องตรังตามนโยบาย 

  แนวปีฏิิบัติ อำนาจดำเนินกัารั รัะเบ่ยบ
ปีฏิิบัติ และกัฎหมายข้อกัำหนดของหน่วย
งานกัำกับัดูแลเพ้�อให้มั�นใจว่ามร่ัะบบควบคุม
ท่ี่�มค่วามเหมาะสมและเพย่งพอต่อความเส่�ยง

  ด้านคอรั์รััปีชันท่ี่�อาจเกัิดขึ�นและรัายงานต่อ
คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ

2.5  ผู่้บรัิหารั และพนักังาน หน้าที่่�ต้องปีฏิิบัติให้
เปี็นไปีตามแนวที่างท่ี่�กัำหนดไว้ในนโยบาย
ฉบับน่� และในกัรัณ่์ที่่�พบเห็นกัารักัรัะที่ำอัน
เปีน็ที่่�ฝ่า่ฝ่น้นโยบายฉบบัน่�จะตอ้งรับ่รัายงาน
ต่อผู่้บังคับบัญชา หรั้อผ่่านช่องที่างกัารั
รัายงานที่่�กัำหนดไว้ตามนโยบายฉบับน่�

2.    หน้าที่่�ความรับัผิดำชอบั

“ค่าอำนวยความสะดวกั” หมายถึึง ค่าใช้จ่ายเล็กัน้อย
ที่่�จ่ายให้แกั่เ จ้าหน้าที่่�ของรััฐอย่างไม่เปี็นที่างกัารั 
ในลักัษัณ์ะของสินน�ำใจในรูัปีแบบต่างๆ ที่ั�งท่ี่�จ่ายใน
รัูปีของตัวเงิน ที่รััพย์สิน และปีรัะโยชน์อ้�นๆ ท่ี่�ไม่ใช่
ตัวเงิน เพ้�อจูงใจให้เจ้าหน้าที่่�ของรััฐช่วยเหล้ออำนวย
ความสะดวกัในขั�นตอนกัรัะบวนกัารัต่างๆ ที่่�เก่ั�ยวข้องกับั
กัจิกัรัรัมที่างธุรุักิัจของบริัษัทัี่ ให้ดำเนินไปีได้อย่างรัวดเร็ัว 

“กัารัจ้างพนักังานรััฐ”  หมายถึึง กัารัจ้างบุคคลจากั
ภาครััฐเข้าที่ำงานกัับภาคเอกัชน เพ้�อเอ้�อปีรัะโยชน์จากั
กัารัที่่�ตนเป็ีนผู้่มอ่ำนาจหน้าที่่�ปีฏิบัิติงานหน่วยงานรัฐั ซึึ่�ง
อาจมค่วามขัดแย้งที่างผ่ลปีรัะโยชน ์สง่ผ่ลต่อภาพลักัษัณ์์ 
ความน่าเช้�อถึอ้ ความซ้ึ่�อตรังของกัารัที่ำหน้าที่่�กัำกับัดูแล
อย่างไม่เปี็นกัลาง    

“พนกัังานรัฐั” หมายถึึง ผู่ซึ้ึ่�งมอ่ำนาจหนา้ท่ี่�ปีฏิบิตังิานให้
แกั่หน่วยงานของรััฐ เช่น ข้ารัาชกัารั ลูกัจ้าง พนักังาน
องค์กัารัมหาชน พนักังานรััฐวิสาหกิัจ ผู้่ดำรังตำแหน่ง
ที่างกัารัเม้อง โดยให้ครัอบคลุมถึึงพนักังานท่ี่�เกัษั่ยณ์
อายุรัาชกัารั ครัอบครััว หรั้อเครั้อญาติของพนักังานรััฐ
ที่่�ม่ผ่ลต่อกัารัเอ้�อปีรัะโยชน์ต่อบรัิษััที่

“กัารัให้สิ�งของหรั้อปีรัะโยชน์อ้�นใด” หมายถึึง กัารัให้
สทิี่ธุพิเิศษัในรูัปีของเงิน ที่รัพัย์สนิ สิ�งของ หรัอ้ปีรัะโยชน์
อ้�นใด เพ้�อเป็ีนสินน�ำใจ เป็ีนรัางวัล หร้ัอเพ้�อกัารัสร้ัาง
สัมพันธุภาพที่่�ด่ 
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01  กัรัรัมกัารั ผู่้บริัหารั และพนักังาน ต้องไม่
กัรัะที่ำกัารัทุี่จริัตคอร์ัรััปีชัน ที่ั�งโดยที่างตรัง
และที่างออ้ม เชน่ กัารันำเสนอ กัารัใหค้ำมั�น
สัญญา กัารัขอ กัารัเรั่ยกัร้ัอง กัารัเรั่ยกั
หรั้อรัับผ่ลปีรัะโยชน์ กัารัให้ผ่ลปีรัะโยชน์ 

  กัารัชกััจงูสู่กัารักัรัะที่ำที่่�ผ่ดิตอ่กัฎหมาย หรัอ้
กัารัที่ำลายความไว้ใจ หร้ัอกัารักัรัะที่ำอ้�น
ใด ที่่�เป็ีนกัารัทุี่จริัตคอร์ัรััปีชัน เป็ีนต้น เพ้�อ
ปีรัะโยชน์ต่อตนเองหรั้อบุคคลอ้�น

02  กัรัรัมกัารั ผู้่บรัิหารั และพนักังาน ต้อง
ปีฏิบิตัติามนโยบายและมาตรักัารัต่อตา้นกัารั
ทีุ่จรัิตคอร์ัรััปีชัน และปีฏิิบัติตามกัฎหมาย
ของปีรัะเที่ศไที่ยในกัารัต่อต้านกัารัทีุ่จรัิต
คอร์ัรัปัีชนั หากัฝ่่าฝ้่นไม่ปีฏิบัิติตามนโยบายน่� 
จะต้องถึูกัพิจารัณ์าโที่ษัที่างวินัย และดำเนิน
คด่ตามกัฎหมายตามแต่กัรัณ์่

03  กัรัรัมกัารั ผู่้บรัิหารั และพนักังาน ม่หน้าท่ี่�
เฝ่้ารัะวัง และป้ีองกัันกัารัทุี่จริัตคอร์ัรััปีชัน
ในบรัิษััที่ หากัพบเห็นกัารักัรัะที่ำทุี่จรัิต
คอรัร์ัปัีชนัหร้ัอกัารักัรัะที่ำที่่�อาจกัอ่ใหเ้กัดิกัารั
ทีุ่จรัิตคอรั์รััปีชัน ต้องแจ้งเหตุหร้ัอรัายงาน
ต่อผู่้บังคับบัญชาที่ันที่่ หรั้ออาจแจ้งผ่่านช่อง
ที่างกัารัแจ้งเบาะแสที่่�บรัิษััที่กัำหนด

04  บรัิษััที่จะเก็ับรัักัษัารัายละเอ่ยดของผู่้แจ้ง
ข้อมูลไว้เปี็นความลับ ผู้่แจ้งข้อมูลที่่�กัรัะที่ำ
ด้วยเจตนาที่่�ดต่่อบรัษิัทัี่ และมค่วามบรัสิทุี่ธุิ�ใจ 

  รัวมถึงึผู้่ที่่�ปีฏิเิสธุกัารักัรัะที่ำที่จุรัติคอร์ัรัปัีชนั
จะได้รัับกัารัปีกัปี้อง คุม้ครัองจากับรัษิัทัี่ และ
จะไม่ได้รัับผ่ลกัรัะที่บใดๆ จากักัารักัรัะที่ำ

  ดังกัล่าว

05  จัดให้ม่นโยบายและแนวปีฏิิบัติ เพ้�อปี้องกััน
กัารัทุี่จรัิตคอร์ัรััปีชันในรูัปีแบบต่างๆ เช่น 
กัารัช่วยเหล้อที่างกัารัเม้อง กัารับริัจาคเพ้�อ

กัารักัุศล กัารัให้เงินสนับสนุน กัารัจ่าย
เงินค่าของขวัญ ค่าบรัิกัารัต้อนรัับ เปี็นต้น  
และจัดให้ม่กัารักัำกัับดูแล ติดตามในเรั้�อง

  ดังกัล่าว ให้มค่วามโปีร่ังใส ไม่ขดัต่อกัฎหมาย
ที่่�เก่ั�ยวข้อง หรัอ้เอ้�อปีรัะโยชน์อย่างไม่ถึกูัต้อง 
ไม่เหมาะสม

06  จัดให้ม่รัะบบกัารัควบคุมภายในที่่�เพ่ยงพอ
  และเหมาะสม เพ้� อปี้องกัันกัารัทีุ่จรัิต

คอรั์รััปีชัน และกัารั ดำเนินงานท่ี่�ไม่เปี็นไปี
ตามหลักักัารักัารักัำกัับดูแลกัิจกัารัที่่�ด่

07 จัดให้ม่กัารัปีรัะเมินความเส่�ยงด้านทุี่จริัต
คอรั์รััปีชัน และมาตรักัารัต่อต้านกัารัทุี่จรัิต
คอรั์รััปีชันที่่�เหมาะสม

08  จัดให้ม่ช่องที่างกัารัส้�อสารัให้พนักังาน และ
ผู่้ม่ส่วนได้เส่ยที่รัาบถึึงนโยบายต่อต้านกัารั
ทีุ่จรัิตคอร์ัรััปีชัน และสามารัถึแจ้งเบาะแส 
ข้อรั้องเรั่ยน ข้อเสนอแนะให้บรัิษััที่ได้ที่รัาบ 
เพ้�อส้บสวนหาข้อเท็ี่จจริังตามกัรัะบวนกัารั 
และนำไปีแกั้ไขปีรัับปีรัุง

09  จัดให้ม่กัารัพัฒนารัะบบกัารับรัิหารับุคลากัรั 
สรั้างค่านิยมและวัฒนธุรัรัมในกัารัต่อต้าน
กัารัทุี่จริัต คอรั์รััปีชัน โดยม่กัารัส้�อสารั
และเผ่ยแพร่ัความรัู้แก่ับุคลากัรัให้รัับที่รัาบ
และเข้าใจถึึงนโยบายกัารั ต่อต้านกัารั
ทีุ่จริัตคอร์ัรััปีชัน รัวมถึึงแนวปีฏิิบัติในด้าน
จรัิยธุรัรัม

10  กัารัจัดซ้ึ่�อจัดจ้าง ตอ้งดำเนินกัารัอย่างโปีร่ังใส 
ไม่ขัดต่อกัฎหมาย รัะเบ่ยบงาน และขั�นตอน
ปีฏิิบตัท่ิี่� บรัษิัทัี่กัำหนดไว ้รัวมทัี่�งจดัใหม้ก่ัารั
ตรัวจสอบกัารัปีฏิิบัติงานจัดซ้ึ่�อจัดจ้างอย่าง
สม�ำเสมอ

3.   แนวที่างการปฏิิบััต้ิที่่�ดำ่ เพื�อป้องกันการต้่อต้้านการทีุ่จริต้คอร์รัปชัน

241 รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



01  กัารับรัิจาคนั�น ต้องพิสูจน์ได้ว่า ม่กัิจกัรัรัม
ตามโครังกัารัเพ้�อกัารักัศุลดงักัลา่วจรังิ และม่
กัารัดำเนนิกัารัเพ้�อสนบัสนนุใหว้ตัถึปุีรัะสงค์
ของโครังกัารัปีรัะสบผ่ลสำเรั็จ และกั่อให้
เกิัดปีรัะโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้ี่จริัง หรัอ้เพ้�อ
เปี็นไปีตามวัตถึุปีรัะสงค์ของกัารัดำเนินงาน
ด้วยความรัับผ่ิดชอบต่อสังคม 

02  กัารับรัิจาคนั�น ต้องพิสูจน์ได้ว่าเปี็นไปีเพ้�อ
กัารักัุศลดังกัล่าวไม่ม่ส่วนเก่ั�ยวข้องกัับผ่ล
ปีรัะโยชน์ต่างตอบแที่นให้กัับบุคคลใด หรั้อ
หนว่ยงานใด ยกัเว้น กัารัปีรัะกัาศเกัย่รัติคุณ์
ตามธุรัรัมเนย่มปีฏิบัิตทิี่ั�วไปี เช่น กัารัติดตรัา
สัญลักัษัณ์์ เปี็นต้น

01  เงินสนับสนุนนั�นต้องพิสูจน์ได้ว่าผู่้ขอเงิน
สนบัสนนุไดท้ี่ำกัจิกัรัรัมตามโครังกัารัดงักัลา่ว
จรัิงและเปี็นกัารัดำเนินกัารัเพ้�อสนับสนุนให้
วัตถึุปีรัะสงค์ของโครังกัารัปีรัะสบผ่ลสำเรั็จ 
และก่ัอให้เกิัดปีรัะโยชน์ตอ่สังคมอย่างแท้ี่จริัง
หรั้อเพ้�อเปี็นไปีตามวัตถึุปีรัะสงค์ของกัารั
ดำเนินงานด้วยความรัับผ่ิดชอบต่อสังคม 

02  เงินสนับสนุนนั�น ต้องพิสูจน์ได้ว่ากัารัให้
เงินสนับสนุนหรั้อปีรัะโยชน์อ้�นใดที่่�สามารัถึ
คำนวณ์เปี็นตัวเงินได้เช่น กัารัให้ที่่�พักัและ

อาหารั เปี็นต้น ไม่ม่ส่วนเกั่�ยวข้องกัับผ่ล
ปีรัะโยชน์ต่างตอบแที่นให้กัับบุคคลใด หรั้อ
หน่วยงานใดยกัเว้นกัารัปีรัะกัาศเกั่ยรัติคุณ์
ตามธุรัรัมเน่ยมธุุรักัิจที่ั�วไปี

03  ในกัารัเปีน็ผู้่ใหเ้งินสนับสนนุ จะตอ้งที่ำ จดัที่ำ
ใบบนัที่กึัคำขอ รัะบชุ้�อผู่ร้ับัเงนิสนบัสนนุและ
วัตถุึปีรัะสงค์ของกัารัสนับสนุนพรั้อมแนบ
เอกัสารัปีรัะกัอบทัี่�งหมดเสนอให้ผู่้ม่อำนาจ
อนุมัติของบริัษััที่พิจารัณ์าอนุมัติตามรัะดับ
อำนาจอนุมัติของบรัิษััที่

4.  นโยบัายอื�น ที่่�สนับัสนุนการต้่อต้้านการคอร์รัปชัน

      4.1   การช่วยเหลือที่างการเมือง  บรัิษััที่ดำเนินธุุรักัิจด้วยความเปี็นกัลางที่างกัารัเม้อง ไม่เข้าไปีม่ส่วนรั่วม
และฝ่ักัใฝ่่พรัรัคกัารัเม้องใดพรัรัคกัารัเม้องหนึ�งหรั้อผู่้ม่อำนาจที่างกัารัเม้องคนหนึ�งคนใด ไม่นำเงินทีุ่นหรั้อที่รััพยากัรั
ของบรัิษััที่ไปีใช้ สนับสนุน ไม่ว่าที่างตรังหรั้อที่างอ้อมแกั่พรัรัคกัารัเม้องหรั้อนักักัารัเม้อง
      4.2  การบัริจาคเพื�อการกุศล เน้�องจากักัิจกัรัรัมดังกัล่าวเกั่�ยวข้องกัับกัารัใช้จ่ายเงินโดยไม่ม่ผ่ลตอบแที่นที่่�ม่
ตัวตน และอาจจะใช้เปี็นข้ออ้างหรั้อเส้นที่างสำหรัับกัารัคอรั์รััปีชัน และเพ้�อไม่ให้กัารับรัิจาคเพ้�อกัารักัุศลม่วัตถึุปีรัะสงค์
แอบแฝ่ง บรัิษััที่ จึงกัำหนดนโยบายและหลักัเกัณ์ฑ์์เกั่�ยวกัับกัารับรัิจาคเพ้�อกัารักัุศลกัรัะบวนกัารัสอบที่าน และรัาย
ละเอ่ยดกัารัควบคุม ไว้ดังต่อไปีน่�

     4.3  การสนับัสนุน (Sponsorships)  เปี็นวิธุ่กัารัปีรัะชาสัมพันธุ์ที่างธุุรักัิจช่องที่างหนึ�ง ซึ่ึ�งแตกัต่างจากักัารั
บรัิจาคเพ้�อกัารักัุศลโดยอาจกัรัะที่ำได้โดยม่วัตถึุปีรัะสงค์เพ้�อธุุรักัิจ ตรัาสินค้าหรั้อช้�อเส่ยงของบรัิษััที่ ซึ่ึ�งม่ความเส่�ยงอยู่
เน้�องจากัเปี็นกัารัจ่ายเงินสำหรัับกัารับรัิกัารัหรั้อผ่ลปีรัะโยชน์ท่ี่�ยากัต่อกัารัวัดผ่ลและติดตาม เงินสนับสนุนยังอาจถึูกั
เช้�อมโยงไปีเกั่�ยวกัับกัารัติดสินบน บริัษััที่จึงกัำหนดนโยบายและหลักัเกัณ์ฑ์์เกั่�ยวกัับเงินสนับสนุนกัรัะบวนกัารั
สอบที่าน และรัายละเอ่ยดกัารัควบคุมไว้ดังต่อไปีน่�

11  ผู่ท้ี่่�กัรัะที่ำคอร์ัรัปัีชนัเปีน็กัารักัรัะที่ำผ่ดิจรัรัยา
บรัรัณ์ของบริัษัทัี่ซึึ่�งจะต้องได้รัับกัารัพิจารัณ์า
ที่างวินัยตามรัะเบ่ยบที่่�บรัิษััที่กัำหนดไว้
นอกัจากัน่�อาจจะได้รัับโที่ษัตามกัฎหมายหากั
กัารักัรัะที่ำนั�นผ่ิดต่อกัฎหมาย

12 บรัิษััที่มุ่งมั�นที่่�จะสรั้างและรัักัษัาวัฒนธุรัรัม
องค์กัรัที่่�ยึดมั�นว่าคอร์ัรััปีชันเปี็นสิ�งที่่�ยอมรัับ
ไม่ได้ ทัี่� งกัารัที่ำธุุรักัรัรัมกัับภาครััฐและ

  ภาคเอกัชน
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  4.4   ค่าอำานวยความสะดำวก  
          บรัิษััที่ไม่ม่นโยบายที่่�จะจ่ายค่าอำนวยความสะดวกัใดๆ ให้แกั่เจ้าหน้าที่่�ของรััฐ เพ้�อเปี็นกัารักัรัะตุ้นให้ดำเนิน
กัารัรัวดเรั็วมากัขึ�น  

  4.5   นโยบัายการเล่้ยงรับัรอง กัารัจ่ายและรัับเงินที่่�เก่ั�ยวกัับค่าของขวัญ และค่าใช้จ่ายอ้�นๆ บริัษััที่ เจ.อาร์ั.
ดับเบิ�ลยู. ยูที่ิลิต่� จำกััด (มหาชน) (บรัิษััที่) กัำหนดให้กัารัเล่�ยงรัับรัอง และกัารัให้ของขวัญกัับบุคคลหรั้อหน่วยงาน
ภายนอกัที่่�ม่ความสัมพันธ์ุในกัารัที่ำธุุรักิัจ เพ้�อเสริัมสร้ัางความสัมพันธ์ุท่ี่�ด่และเป็ีนไปีตามธุรัรัมเน่ยมปีรัะเพณ์่ในที่าง
ธุุรักัิจและกัารัค้า  ผู่้บรัิหารั และพนักังานที่่�เกั่�ยวข้องพึงต้องคำนึงถึึงความเหมาะสมของรัูปีแบบในกัารัเล่�ยงรัับรัอง และ
กัารัให้ของขวัญ รัวมที่ั�งต้องไม่เส้�อมเส่ยต่อภาพลักัษัณ์์ของบรัิษััที่

กัารัเล่�ยงรัับรัอง และกัารัให้ของขวัญ จะต้องดำเนินกัารัอย่างโปีรั่งใสและตรัวจสอบได้  จึงกัำหนดหลักัปีฏิิบัติและแนว
ปีฏิิบัติเพ้�อให้ผู้่บริัหารั และพนักังานที่่�เก่ั�ยวข้องใช้ถึ้อปีฏิิบัติโดยเคร่ังครััด โดยกัารัเล่�ยงรัับรัอง และกัารัให้ของขวัญแก่ั
บคุคลหร้ัอหน่วยงานภายนอกัที่่�เก่ั�ยวข้องกับักัารัดำเนินธุรุักิัจของบริัษัทัี่ เจ.อาร์ั.ดบัเบิ�ลย.ู ยทูี่ลิติ่� จำกัดั (มหาชน) ซึึ่�งอาจ
มค่วามจำเปีน็ตามธุรัรัมเนย่มปีรัะเพณ์ใ่นที่างธุรุักัจิและกัารัคา้ทัี่�วไปี ทัี่�งน่� เพ้�อสรัา้งความสมัพนัธุอ์นัดก่ับับคุคลหรัอ้หนว่ย
งานภายนอกัที่่�บรัิษััที่ติดต่อที่ำธุุรักัิจ หรั้อกัำลังจะที่ำธุุรักัิจรั่วมกััน บรัิษััที่จึงกัำหนดเปี็นนโยบายให้พนักังานถึ้อปีฏิิบัติ

คำานิยาม
01  กัารัเล่�ยงรัับรัอง หมายถึึง กัารัเล่�ยงอาหารั 

เครั้�องด้�ม หร้ัอกัารับริักัารัใดๆ รัวมทัี่�งกัารั
แสดงมโหรัสพ กัารักั่ฬา หรั้อกิัจกัรัรัม
สันที่นากัารัต่างๆ

02  ของขวัญ หมายถึึง สิ�งของใดๆ ที่่�มอบให้กััน
ในโอกัาสต่างๆ ตามธุรัรัมเน่ยม ปีรัะเพณ่์ 
วัฒนธุรัรัม

หลักปฏิิบััต้ิ
01  กัารัเล่�ยงรัับรัอง และกัารัให้ของขวัญ จะต้อง

เปี็นไปีตามธุรัรัมเน่ยมปีรัะเพณ์่ในที่างธุุรักัิจ
และกัารัค้าที่ั�วไปี เช่น กัารัเล่�ยงรัับรัองหรั้อ
กัารัให้ของขวัญแก่ัลูกัค้า คู่ค้า หรั้อบุคคล
ที่่�ม่ความสัมพันธุ์ที่างกัารัค้ากัับบริัษััที่ซึึ่�งมา
เย่�ยมเย้อนบรัิษััที่ ฯลฯ เปี็นต้น

02  บคุคลที่่�ไดร้ับักัารัรัับรัอง หรัอ้รับับรักิัารั ตอ้ง
มิใช่พนักังานของบรัิษััที่ เว้นแต่พนักังานดัง
กัล่าวเป็ีนผู้่ที่่�ได้รัับมอบหมายให้ที่ำหน้าท่ี่�
เกั่�ยวข้องกัับกัารัดูแล และรัับรัองลูกัค้าหร้ัอ
คู่ค้านั�น 

03  ห้ามพนักังานเร่ัยกัรั้อง หร้ัอกัรัะที่ำกัารัใดๆ 
ที่่�ส่อไปีในที่างที่่�จะที่ำให้ลูกัค้า คู่ค้า หรั้อผู่้ที่่�
เกั่�ยวข้องเข้าใจว่าจะต้องให้ของขวัญที่กุัรัปูีแบบ

04  กัารัอนุมัติเบิกัค่าเล่�ยงรัับรัอง จะต้องได้รัับ
กัารัอนุมัติจากัผู้่ม่อำนาจอนุมัติตามตารัาง
อำนาจอนุมัติเที่่านั�น 

05  งบปีรัะมาณ์กัารัเบิกัจ่ายค่าเล่�ยงรัับรัอง และ
กัารัให้ของขวัญ สำหรัับฝ่่ายปีฏิิบัติงาน
โครังกัารั เที่่ากัับรั้อยละ 0.30 ของมูลค่า
โครังกัารั โดยสงูสดุไม่เกันิ 2 ล้านบาที่/โครังกัารั  

06  งบปีรัะมาณ์กัารัเบิกัจ่ายค่าเล่�ยงรัับรัอง และ
กัารัใหข้องขวญั สำหรัับผู้่บรัหิารัและฝ่่ายอ้�นๆ 
เที่่ากัับรั้อยละ 0.30 ของปีรัะมาณ์กัารัยอด
ขายของปีีนั�นๆ โดยสูงสุดไม่เกัิน 5 ล้าน
บาที่/ปีี

07  ต้องม่เอกัสารัหลักัฐานใบเสร็ัจรัับเงินหรั้อ
หลักัฐานกัารัจ่ายเปี็นค่าเล่�ยงรัับรัอง และค่า
ของขวัญ ปีรัะกัอบกัารัเบิกัจ่าย
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แนวปฏิิบััต้ิการเล่้ยงรับัรอง
01  กัรัณ์่ที่่�ต้องรัับ หรั้อต้องเล่�ยงรัับรัอง ผู่้ที่่�รัับ

เล่�ยงหรั้อผู่้ที่่�เปี็นตัวแที่นในกัารัเล่�ยง ห้ามรัับ
หรั้อเล่�ยง หากัเข้าปีรัะเด็น ดังน่�

  1) ขัดกัับรัะเบ่ยบข้อบังคับหรั้อคำสั�งหรั้อ
นโยบายของบรัิษััที่ฯ หรั้อขัดกัับกัฎหมาย

  ทีุ่กักัรัณ์่
  2) กัารัเล่�ยงที่่�หรัูหรัาหรั้อสิ�นเปีล้องเกัินควรั 

หรัอ้สนบัสนนุกัจิกัรัรัมที่างกัารัเมอ้ง หรัอ้ก่ัอ
ให้เกัิดความเส้�อมเส่ยช้�อเส่ยงของบรัิษััที่ฯ

  3) เข้าข่ายกัารัทีุ่จรัิตหรั้อติดสินบน (เพ้�อซึ่้�อ
โอกัาสที่างธุุรักัิจในอนาคต)

  4) เข้าข่ายลามกั อนาจารั

02  มลูค่ากัารัเล่�ยงรับัรัองตอ่ครัั�ง สำหรับัตวัแที่น
เล่�ยงรัับรัอง กัรัณ์่ท่ี่�กัารัเล่�ยงรัับรัองต่อครัั�ง
ม่มูลค่าเกัินกัว่าวงเงินท่ี่�กัำหนดไว้ กั่อนกัารั
เล่�ยงรัับรัอง ตัวแที่นเล่�ยงรัับรัองต้องได้รัับ
กัารัอนุมัติเปี็นลายลักัษัณ์์อักัษัรัจากัผู่้ท่ี่�ม่
ตำแหน่งสูงกัว่าในลำดับถึัดไปี

03 ตัวแที่นของบริัษััที่ที่่�ที่ำกัารัเล่�ยงรัับรัอง และ
ผู่้รัับกัารัเล่�ยงรัับรัองจะต้องอยู่รั่วมจนจบใน
กัารัเล่�ยงนั�นๆ

แนวปฏิิบััต้ิการรับัหรือให้ของขวัญ
1.  กรณ์ีร้บขอื่งขว้ญ่ : ให้นำส่งฝ่่ายที่รััพยากัรั

บุคคล หร้ัอผู้่ที่่�ได้รัับมอบหมายเพ้�อรัวบรัวม
ของขวัญที่่�ได้รัับมาเสนอปีรัะธุานเจ้าหน้าที่่�
บรัิหารั เพ้�อจัดสรัรับรัิจาคเปี็นกัารักัุศลตาม
ความเหมาะสม กัรัณ์ท่ี่่�เปีน็ของเนา่เสย่ได้งา่ย 
เช่น อาหารั ขนม หรั้อของสด ให้ส่งค้นฝ่่าย
นั�นๆ เพ้�อแจกัจ่ายภายในหน่วยงาน

2.  กรณ์ีให้ขอื่งขว้ญ่ : ต้องได้รัับกัารัอนุมัติกัารั
ใหจ้ากัผู่ม้อ่ำนาจตามตารัางอำนาจอุนมัตแิละ
ดำเนินกัารัตามที่่�บรัิษััที่กัำหนดทีุ่กัครัั�ง  และ
ต้องปีฏิิบัติตามขั�นตอนกัารัจัดซ้ึ่�อหรั้อกัารั
เบิกัเงินของบรัิษััที่ฯ อย่างเครั่งครััด

01  ละเว้นกัารัปีรัะกัอบกิัจกัารัอันเป็ีนกัารั
แขง่ขันกับักิัจกัารัของบริัษัทัี่ฯ ไมว่า่จะที่ำเพ้�อ
ปีรัะโยชน์ส่วนตัวหร้ัอผู้่อ้�น ซึึ่�งอาจเปี็นผ่ล

  เส่ยหายต่อบริัษััที่ฯ ไม่ว่าโดยตรังหรั้ออ้อม 
หรั้อเข้าเปี็นหุ้นส่วน หรั้อผู่้ถึ้อหุ้นที่่�ม่อำนาจ
ตัดสินใจ หร้ัอกัรัรัมกัารั หรั้อผู่้บรัิหารัใน
กัิจกัารัที่่�เป็ีนกัารัแข่งขัน หรั้อม่ลักัษัณ์ะ
เด่ยวกัันกัับบรัิษััที่ฯ 

02  ต้องรัายงานกัารัม่ส่วนได้เส่ยที่่�อาจก่ัอให้
เกัิดความขัดแย้งผ่ลปีรัะโยชน์ที่างธุุรักัิจกัับ
บรัิษััที่ฯ ได้ เช่น กัารัดำรังตำแหน่งใดๆ ของ

  ผู่้ค้าที่่�ปีรัะกัอบธุุรักัิจกัับบรัิษััที่ฯ หรั้อลูกัค้า
  ของบรัิษััที่ฯ เปี็นต้น และต้องรัายงานให้

บรัิษััที่ที่รัาบที่ันที่่

03 ไมแ่สวงหาผ่ลปีรัะโยชน์ให้แกัต่นเองหรัอ้ผู่อ้้�น 
โดยอาศัยข้อมูลอันเปี็นความลับของบรัิษััที่ฯ 

ตำาแหน�ง มูลุ่ค�าการ้เลุ่ี�ยงร้ับร้องต�อคร้ั�ง
(ล้านบาที่)

รัองปีรัะธุานเจ้าหน้าที่่�บรัิหารัขึ�นไปี ไม่เกัิน 20,000 บาที่ต่อครัั�ง

ผู่้อำนวยกัารัฝ่่าย ไม่เกัิน 10,000 บาที่ต่อครัั�ง

ต�ำกัว่าผู่้อำนวยกัารัฝ่่าย ไม่เกัิน 3,000 บาที่ต่อครัั�ง

 4.6   การขัดำแย้งที่างผลประโยชน์  บรัิษััที่กัำหนดให้ กัรัรัมกัารั ผู่้บรัิหารั และพนักังานหล่กัเล่�ยงกัารักัรัะที่ำ
ที่่�อาจกั่อให้เกัิดความขัดแย้งที่างผ่ลปีรัะโยชน์ โดยม่หลักักัารัที่่�สำคัญดังน่�
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 4.7   การจ้างพนักงานของรัฐ   บรัิษััที่ฯ ม่นโยบายกัารัจ้างงานพนักังานรััฐ เพ้�อดำรังตำแหน่งกัรัรัมกัารั
ผู่้บรัิหารั พนักังาน ที่่�ปีรัึกัษัาและผู่้เช่�ยวชาญ โดยกัำหนดให้ม่กัรัะบวนกัารัคัดเล้อกั กัารัอนุมัติกัารัจ้าง กัารักัำหนดค่า
ตอบแที่น และกัรัะบวนกัารัควบคมุ เพ้�อใหม้ั�นใจวา่กัารัจา้งพนกัังานรััฐจะไมเ่ปีน็กัารัตอบแที่นกัารัไดม้าซึ่ึ�งปีรัะโยชนอ์้�นใด 
กัารัเอ้�อปีรัะโยชน์ต่อบรัิษััที่ฯ ที่ำลายภาพลักัษัณ์์ด้านความน่าเช้�อถึ้อและความซึ่้�อตรังของกัารัปีฏิิบัติหน้าที่่� จึงกัำหนด
แนวที่างปีฏิิบัติไว้ดังน่�    

 4.8 การจัดำซื้ื้อจัดำจ้าง กัารัดำเนินงานจัดซึ่้�อจัดจ้างของบรัิษััที่ต้องเปี็นไปีอย่างโปีรั่งใส ซึ่้�อสัตย์ และปีฏิิบัติตาม
รัะเบย่บกัารัจัดซึ่้�อจดัจ้างของบริัษัทัี่ และเป็ีนไปีตามกัฎหมายและกัฎรัะเบย่บท่ี่�เก่ั�ยวข้องกับักัารัจัดซ้ึ่�อจดัจา้งของทัี่�งภาครัฐั 
และเอกัชน รัวมที่ั�งกัฎหมายที่่�ห้ามม่ความพยายามในกัารัใช้อำนาจอย่างไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่่� รัวมถึึงกัฎรัะเบ่ยบ
และข้อบังคับซึ่ึ�งออกัโดยสำนักังานคณ์ะกัรัรัมกัารัปี้องกัันและปีรัาบปีรัามกัารัทีุ่จรัิตแห่งชาติ (ปีปีช.)

 4.9   การประเมินความเส่�ยงคอร์รัปชัน

01  กัารัคัดเล้อกั กัารัอนุมัติกัารัจ้าง และกัารั
กัำหนดค่าตอบแที่น ในกัารัจ้างพนักังานรััฐ 
เพ้�อดำรังตำแหน่ง กัรัรัมกัารั ต้องได้รัับกัารั
พจิารัณ์าเหตผุ่ลความสำคญัอยา่งรัะมดัรัะวงั 
กั่อนเสนอขออนุมัติต่อคณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่

02  กัารัคัดเล้อกั กัารัอนุมัติกัารัจ้าง และกัารั
กัำหนดค่าตอบแที่น ในกัารัจ้างพนักังานรััฐ 

  เพ้�อดำรังตำแหน่ง ผู่้บริัหารั พนักังาน ท่ี่�
ปีรัึกัษัา และผู่้เช่�ยวชาญ ต้องได้รัับกัารั
พิจารัณ์าเหตุผ่ลความจำเปี็น จากัปีรัะธุาน
เจ้าหน้าที่่�บรัิหารักั่อนกัารัจ้างพนักังานรััฐ

03  บรัิษััที่ฯจะไม่จ้างพนักังานรััฐ หากัพนักังาน
ภาครััฐนั�นเคยปีฏิิบัติหน้าท่ี่�ในหน่วยงานท่ี่�
เอ้�อปีรัะโยชน์ต่อบริัษััที่ฯ หรั้อผ่ลปีรัะโยชน์
ต่างตอบแที่น    

04  ให้กัำหนดขั�นตอนกัารัจ้างพนักังานรััฐ 
  ไว้ที่่�ฝ่่ายที่รััพยากัรับุคคลโดยต้องได้รัับกัารั

พิจารัณ์าอนุมัติกั่อนดำเนินกัารัใดๆ 

01  ผู่บ้ริัหารัของบรัษิัทัี่ตอ้งมค่วามเขา้ใจถึงึความ
เส่�ยงท่ี่�อาจเกัิดขึ�นจากักัารัติดสินบนและกัารั
คอรั์รััปีชัน และจะต้องส้�อสารัไปียังพนักังาน
ในรัะดับต่างๆ ให้เข้าใจและร่ัวมม้อกััน เพ้�อ
จัดกัารับรัิหารัความเส่�ยงดังกัล่าวได้อย่างม่
ปีรัะสิที่ธุิภาพ

02  บริัษััที่จะจัดที่ำกัารัปีรัะเมินความเส่�ยงจากั
กัารัที่ำธุุรักัรัรัมต่างๆ ของบรัิษััที่ ที่่�อาจม่ขั�น
ตอนหรัอ้กัรัะบวนกัารัที่่�เข้าข่ายกัารัติดสินบน
และกัารัคอรั์รััปีชัน ได้แกั่ มาตรักัารัควบคุม

ภายในดา้นกัารัเงนิ/กัารับันที่กึับัญช/่กัารัเกับ็
รักััษัาเอกัสารั มาตรักัารัควบคุมในกัารักัำกับั
ดูแล/กัารัตรัวจสอบ มาตรักัารัควบคุมภาย
สนับสนุน ฯลฯ โดยที่ำกัารัที่บที่วนนโยบาย
กัารับรัิหารัความเส่�ยงของบรัิษััที่ เปี็นปีรัะจำ
อย่างน้อยปีีละครัั�ง รัวมที่ั�งที่บที่วนมาตรักัารั
กัารัจัดกัารัความเส่�ยงที่่� ใช้อยู่ ให้ม่ความ

  เหมาะสมที่่�จะปี้องกัันความเส่�ยง หรั้อ
  ลดความเส่�ยงลงให้อยู่ในรัะดับที่่�สามารัถึ

ยอมรัับได้
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 4.10   การต้รวจสอบัภายใน บรัิษััที่กัำหนดให้ม่กัารัตรัวจสอบรัะบบกัารัควบคุมภายในเพ้�อจัดกัารักัารั
คอรั์รััปีชัน โดยครัอบคลุมที่ั�งด้านกัารัเงิน และกัารัดำเนินกัารัของกัรัะบวนกัารัที่างบัญช่ และกัารัเกั็บบันที่ึกัข้อมูล รัวม
ถึึงกัรัะบวนกัารัอ้�น ๆ  ในบรัิษััที่ที่่�เกั่�ยวข้องกัับมาตรักัารัต่อต้านกัารัคอรั์รััปีชัน โดยกัรัะบวนกัารัตรัวจสอบภายในเพ้�อให้
เกัิดความเช้�อมั�นอย่างสมเหตุสมผ่ลว่ากัารัปีฏิิบัติงานม่ปีรัะสิที่ธุิภาพ ม่ความน่าเช้�อถ้ึอ และปีฏิิบัติตามกัฎเกัณ์ฑ์์และ
นโยบายกัารัต่อต้านคอรั์รััปีชันตามที่่�บรัิษััที่กัำหนด

 4.11 การต้รวจสอบัข้อมูลและการจัดำเก็บัรักษาข้อมูลที่างบััญช่

 4.12 การบัริหารบัุคลากร บริัษัทัี่จะนำนโยบายฉบบัน่�มาใชเ้ปีน็สว่นหนึ�งของวนิยัในกัารับรัหิารังานบคุลากัรัของ
บรัิษััที่ ซึ่ึ�งรัวมถึึงกัารัสรัรัหากัารัฝ่ึกัอบรัม กัารัปีรัะเมินผ่ลงาน กัารัให้ค่าตอบแที่นและกัารัเล้�อนตำแหน่ง เปี็นต้น

 4.13  การฝ่ึกอบัรม การสื�อสาร และการติ้ดำต้าม

01  บรัิษััที่ม่กัรัะบวนกัารัควบคุมและตรัวจสอบ
รัายกัารัที่างบัญช่ และม่กัารัอนุมัติอย่าง
เหมาะสมกั่อนบันที่ึกัรัายกัารัเข้ารัะบบ
บัญช่ โดยจะตรัวจสอบตามนโยบายต่างๆ 
ของบริัษััที่ กัฎรัะเบ่ยบต่างๆ ของที่างกัารั 
กัฎหมายท่ี่�เกั่�ยวข้อง สัญญา หรั้อข้อตกัลง 
และเป็ีนไปีตามมาตรัฐานกัารับัญช่และ
นโยบายกัารับัญช่อย่างเหมาะสม

02  บรัิษััที่ม่กัารัควบคุมกัารัจัดเกั็บเอกัสารัที่าง
บัญช่อย่างเพ่ยงพอ และปีลอดภัย เพ้�อใช้
ในกัารัตรัวจสอบได้ที่ันที่่ ม่กัารัควบคุมกัารั
เข้าถึึงข้อมูลที่างบัญช่ และม่กัารัจัดเกั็บไฟล์
ข้อมูลสำรัองอย่างปีลอดภัย

01  กรรมการ ผูบ้ัริหาร และพนักงานทุี่กคน
  กั. ต้องได้รัับกัารัอบรัมหรั้อรัับที่รัาบเก่ั�ยว

กัับกัารัต่อต้านกัารัคอร์ัรััปีชันอย่างต่อเน้�อง 
เพ้�อให้ตรัะหนักัถึึงนโยบายฉบับน่�โดยเฉพาะ

  รัูปีแบบต่างๆ ของกัารัคอรั์รััปีชัน ความเส่�ยง
จากักัารัเข้าไปีม่ส่วนรั่วมในกัารัคอรั์รััปีชัน 
ตลอดจนวิธุ่กัารัรัายงาน กัรัณ์่พบเห็นหรั้อ
สงสัยว่าม่กัารัคอรั์รััปีชัน

  ข. จะได้รัับสำเนานโยบายฉบับน่�หรั้อหาได้
จากัใน Intranet ของบริัษัทัี่ เพ้�อชว่ยใหม้ั�นใจ
ว่าทีุ่กัที่่านได้รัับที่รัาบและเข้าใจถึึงนโยบาย
ของบรัิษััที่ในกัารัต่อต้านกัารัคอรั์รััปีชัน 
นอกัจากัน่�ยังสามารัถึหาอ่านนโยบายรัวมที่ั�ง
ข้อมูลล่าสุดท่ี่�ปีรัับปีรุังแกั้ไขได้จากัเว็บไซึ่ต์
ของบรัิษััที่ได้

  ค. กัารัอบรัมให้ความรัูเ้ก่ั�ยวกับันโยบายน่� จะ
เปีน็ส่วนหนึ�งของกัารัปีฐมนิเที่ศหร้ัอก่ัอนกัารั
เข้ารัับตำแหน่งของกัรัรัมกัารั ผู่้บรัิหารั และ
พนักังานใหม่ทีุ่กัคนของบรัิษััที่

  ง. เผ่ยแพรัม่าตรักัารัและนโยบายกัารัตอ่ต้าน
กัารัใหส้นิบนตา่งๆ ใหบ้คุลากัรัภายในองคก์ัรั
รัับที่รัาบ และเข้าถึึงข้อมูลเกั่�ยวกัับมาตรักัารั
ต่อต้านกัารัให้สินบนได้ง่าย 

   
  จ. จัดให้ม่กัารัที่ดสอบความรัู้ ความเข้าใจ 

เกั่�ยวกัับมาตรักัารัป้ีองกัันกัารัให้สินบนของ
องค์กัรั เพ้�อปีรัะเมินปีรัะสิที่ธิุภาพของกัารั

  ฝึ่กัอบรัมและเพ้�อให้มั�นใจว่าพนักังานทีุ่กั
รัะดับจะสามารัถึนำไปีปีฏิิบัติได้อย่างถึูกัต้อง

02  ตั้วแที่น ต้ัวกลางที่างธุุรกิจ ผู้จัดำ
จำาหน่ายสนิค้า/ให้บัรกิาร และผูร้บััเหมา

  บรัิษััที่จะส้�อสารันโยบายต่อต้านกัารัทุี่จริัต
คอรั์รััปีชันให้แกั่ตัวแที่น ตัวกัลางที่างธุุรักัิจ 
ผู่จ้ดัจำหน่ายสินค้า/ให้บริักัารั และผู่ร้ับัเหมา
ที่รัาบ ตั�งแต่เรัิ�มต้นความสัมพันธุ์ที่างธุุรักิัจ 
และในภายหลังตามความเหมาะสม ทัี่�งน่�
บรัษิัทัี่สนับสนุนให้ตวัแที่น ตวักัลางที่างธุรุักิัจ 
ผู่้จัดจำหน่ายสินค้า/บรัิกัารั และผู่้รัับเหมา

  ยึดมั�นในมาตรัฐานกัารัรัับผิ่ดชอบต่อสังคม
เช่นเด่ยวกัับบรัิษััที่
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01 บรัิษััที่ให้ความมั�นใจกัับกัรัรัมกัารั ผู่้บรัิหารั 
และพนักังานว่าจะไม่ม่ ผู้่ ใดต้องถูึกัลด
ตำแหน่ง ลงโที่ษัหรั้อได้รัับผ่ลกัรัะที่บใดๆ 
จากักัารัปีฏิิเสธุกัารัติดสินบน ถึึงแม้ว่ากัารั
ปีฏิิเสธุดังกัล่าวจะที่ำให้บรัิษััที่ สูญเส่ยธุุรักัิจ 
หรั้อพลาดโอกัาสในกัารัได้ธุุรักัิจใหม่ บรัิษััที่
เช้�อว่านโยบายไม่ยอมรัับกัารัติดสินบนและ
กัารัคอรัร์ัปัีชันอยา่งสิ�นเชงิจะชว่ยสรัา้งคณุ์ค่า
ให้แกั่บรัิษััที่ได้ในรัะยะยาว นอกัจากัน่�บรัิษััที่
ไม่ยินยอมให้ผู่้ใดมากัรัะที่ำกัารัข่มขู่ คุกัคาม 

หรั้อหน่วงเหน่�ยวกัรัรัมกัารั ผู่้บรัิหารั และ
พนักังานที่่�ตั�งใจปีฏิิบัติตามนโยบายฉบับน่�

02 หากักัรัรัมกัารั ผู่้บรัิหารั และพนักังานเช้�อว่า
ตนเองถึูกัข่มขู่ คุกัคาม หรั้อหน่วงเหน่�ยว ให้
แจ้งเบาะแส หร้ัอรั้องเรั่ยนต่อผู่้บังคับบัญชา 
หรั้อแผ่นกับุคคลโดยทัี่นท่ี่ และหากัยังไม่
ได้รัับกัารัแกั้ไข ให้รัายงานผ่่านช่องที่างกัารั
รัายงานตามนโยบายฉบับน่�

7.1 กัรัณ์เ่ป็ีนกัารัร้ัองทุี่กัข์ของพนักังาน ให้ปีฏิบัิติ
ตามข้อบังคับกัารัที่ำงานเรั้�อง กัารัรั้องทีุ่กัข์

7.2 กัรัณ่์เปี็นกัารัแจ้งเบาะแส และข้อรั้องเรั่ยน 
ตามขอบเขตที่่�รัะบุไว้ข้อ 2 ให้เลขานุกัารั
บรัิษััที่ ดำเนินกัารัดังน่�

  1) กัรัณ์่ไม่ม่สารัะสำคัญ หรั้อมูลค่าความ
เส่ยหายไม่มากั ให้ส่งเรั้�องร้ัองเรั่ยนไปียัง
ปีรัะธุานเจ้าหน้าที่่�บรัิหารัพิจารัณ์าสั�งกัารัให้
ฝ่่ายที่รััพยากัรัมนุษัย์ ตรัวจสอบข้อเท็ี่จจริัง
และจัดที่ำรัายงานสรุัปีผ่ลกัารัตรัวจสอบและ
ความเห็นหรั้อข้อเสนอแนะเสนอต่อปีรัะธุาน
เจ้าหน้าท่ี่�บรัิหารัและกัรัรัมกัารัผู่้จัดกัารั
ใหญ่ เพ้�อพิจารัณ์าสั�งกัารั และสรัุปีผ่ลแจ้ง
เลขานุกัารับรัิษััที่ เพ้�อเกั็บรัวบรัวมข้อมูล

  2) กัรัณ์่ม่สารัะสำคัญ หรั้อมูลค่าความเส่ย
หายมากั ใหร้ัายงานปีรัะธุานเจา้หนา้ที่่�บรัหิารั
โดยทัี่นที่ ่เพ้�อพิจารัณ์าสั�งกัารัคณ์ะกัรัรัมกัารั
สอบสวนและตรัวจสอบข้อเท็ี่จจริังดำเนิน
กัารัตามกัรัะบวนกัารัและสำเนาแจ้งคณ์ะ
กัรัรัมกัารัตรัวจสอบ

7.3 ผ่ลกัารัสอบสวนกัารัแจ้งเบาะแสและข้อรั้อง
เรั่ยน

  1) กัรัณ์่ผู่้ถึูกัรั้องเรั่ยนไม่ม่ความผ่ิด หรั้อเปี็น
เรั้�องที่่�เกัิดจากัความเข้าใจผ่ิด หรั้อได้ให้ข้อ
แนะนำแกั่ผู่้ถึูกัรั้องเรั่ยน หรั้อผู่้ที่่�เกั่�ยวข้อง
ได้ม่กัารัปีรัะพฤติหรั้อปีฏิิบัติที่่�เหมาะสมแล้ว 
และไม่ม่กัารัลงโที่ษัใด ๆ ให้คณ์ะกัรัรัมกัารั
สอบสวนฯ สรัุปีผ่ลแจ้งต่อปีรัะธุานเจ้าหน้าที่่�
บรัหิารั สำเนาแจง้เลขานกุัารับรัษิัทัี่และคณ์ะ
กัรัรัมกัารัตรัวจสอบ

  2) กัรัณ์่ผู่้ ถูึกัร้ัองเรั่ยนม่ความผิ่ด และม่
กัารัลงโที่ษัที่างวินัยและหรั้อดำเนินคด่ที่าง
กัฎหมาย(ถ้ึาม่) ให้คณ์ะกัรัรัมกัารัสอบ
สวนฯ เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
ปีรัะธุานเจ้าหน้าท่ี่�บรัิหารั เพ้�อพิจารัณ์าให้
ความเห็นชอบ เม้�อได้ข้อสรุัปีแล้ว ให้คณ์ะ
กัรัรัมกัารัสอบสวนฯ สรัุปีผ่ลกัารัสอบสวน
แจง้เลขานกุัารับรัษิัทัี่และคณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจ
สอบ

6.  การปกป้องดูำแลกรรมการ ผู้บัริหาร และพนักงาน

7.  การดำำาเนินการสืบัสวนและบัที่ลงโที่ษ 

247 รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



การร้องเร่ยนโดำยไม่สุจริต้ 

8.   การที่บัที่วน ต้รวจสอบั และปรับัปรุง    

กัารัแจ้งเรั้�องร้ัองเรั่ยน แจ้งเบาะแส ให้ถึ้อยคำ หรั้อ
ให้ข้อมูลใดๆ ถึ้าพิสูจน์ได้ว่ากัรัะที่ำโดยไม่สุจริัต หรั้อ
จงใจ กัลั�นแกัล้ง ใส่รั้าย บิดเบ้อนข้อเท็ี่จจรัิง กัรัณ์่
เปี็นพนักังานจะต้องได้รัับกัารัพิจารัณ์าโที่ษัที่างวินัย
ตามข้อบังคับกัารัที่ำงานและรัะเบ่ยบของบรัิษััที่  กัรัณ์่

เปี็นกัารักัรัะที่ำโดยบุคคลภายนอกั รัวมถึึงกัารักัรัะที่ำ
โดยพนักังานบรัิษััที่ และที่ำให้บรัิษััที่ได้รัับความเส่ย
หาย บรัิษััที่อาจจะพิจารัณ์าดำเนินกัารัที่างกัฎหมาย 
ตามแต่กัรัณ์่

บรัิษััที่กัำหนดให้ม่กัารัที่บที่วน ตรัวจสอบ และปีรัับปีรัุง
นโยบายต่อต้านกัารัทีุ่จรัิตคอรั์รััปีชัน และนโยบายอ้�นที่่�
เกั่�ยวขอ้งเปีน็ปีรัะจำหรัอ้อยา่งนอ้ยปีลีะ 1 ครัั�ง หรัอ้หากั

ม่กัารัเปีล่�ยนแปีลงที่่�ม่สารัะสำคัญให้สามารัถึปีรัับปีรุัง
แกั้ไขที่ันที่่      

แนวที่างปฏิิบััต้ิเก่�ยวกับัการแจ้งเบัาะแส และข้อร้องเร่ยน 

นโยบายการ้แจ่้งเบาะแส แลุ่ะข้อร้้องเร้ียน

ตามที่่�บรัิษััที่ได้ม่นโยบายต่อต้านกัารัทีุ่จรัิตคอรั์รััปีชัน จึงได้กัำหนดนโยบายกัารัแจ้งเบาะแส และข้อรั้องเรั่ยน เพ้�อให้ผู่้
ม่ส่วนรั่วมในกัารัต่อต้านกัารัทีุ่จรัิตคอรั์รััปีชันมั�นใจว่า บรัิษััที่ม่ช่องที่างและกัรัะบวนกัารัในกัารัแจ้งเบาะแส และข้อรั้อง
เรั่ยนที่่�โปีรั่งใส ปีลอดภัย และเปี็นธุรัรัมต่อผู่้แจ้งหรั้อรั้องเรั่ยน

ขอบเขตการ้แจ่้งเบาะแส แลุ่ะข้อร้้องเร้ียน

เม้�อม่ข้อสงสัยเช้�อว่า หรั้อม่เหตุอันควรัเช้�อโดยสุจริัตว่า ม่กัารักัรัะที่ำท่ี่�ไม่สุจริัตหรั้อไม่โปีรั่งใส หรั้อม่กัารัฝ่่าฝ่้นหลักั
ปีฏิิบัติที่่�ด่ในเรั้�อง

1. นโยบาย รัะเบ่ยบปีฏิิบัติ ข้อบังคับ ข้อกัำหนด หรั้อกัฎเกัณ์ฑ์์ต่างๆ ของบรัิษััที่
2. กัารักัำกัับดูแลกัิจกัารัที่่�ด่ จรัรัยาบรัรัณ์และจรัิยธุรัรัม
3. กัฎหมาย ข้อกัำหนดของที่างกัารั

บ่คคลุ่ที�สามาร้ถแจ่้งเบาะแส แลุ่ะข้อร้้องเร้ียน 

บุคลากัรัของบรัิษััที่ทีุ่กัรัะดับ รัวมถึึงบุคคลภายนอกัหร้ัอผู่้ท่ี่�ที่รัาบข้อสงสัยตามขอบเขตท่ี่�รัะบุไว้ในข้อ 2 สามารัถึแจ้ง
เบาะแส และข้อรั้องเรั่ยนต่อบรัิษััที่ได้

  3) กัรัณ์่เปี็นข้อรั้องเรั่ยนจากัผู้่ที่่�ไม่รัะบุช้�อ
และไม่สามารัถึหาข้อมูลเพิ�มเติมได้เพ่ยงพอ 
ให้รัายงานปีรัะธุานเจ้าหน้าท่ี่�บรัิหารั เพ้�อ
พิจารัณ์าสั�งกัารั 

7.4 กัารัแจ้งผ่ลสรัุปีต่อผู่้รั้องเรั่ยน และกัารัแกั้ไข
ปีรัับปีรุัง ให้กัรัรัมกัารัสอบสวนฯ แจ้งผ่ล
กัารัดำเนินกัารัให้ผู่้รั้องเรั่ยนที่รัาบ และสรัุปี
แนวที่างกัารัแก้ัไขปีรัับปีรุังเสนอปีรัะธุานเจ้า
หน้าที่่�บรัิหารั
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การ้ให้ความค่้มคร้อง

01 บรัษิัทัี่จะเก็ับรัักัษัาข้อมลูและรัายละเอ่ยดของ
ผู่้แจ้งเบาะแสหร้ัอผู้่รั้องเรั่ยน และผู้่ถึูกัรั้อง
เรั่ยนไว้เป็ีนความลับหร้ัออาจเปิีดเผ่ยเฉพาะ
ผู้่ท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับกัารัสอบสวน หรั้อบุคคลที่่�
เก่ั�ยวข้องในวงจำกััด ที่ั�งน่� กัารัจะเปิีดเผ่ย

  ข้อมูลใดๆ บรัิษััที่จะพิจารัณ์าอย่างรัอบคอบ 
โดยคำนึงถึงึความปีลอดภัยและความเสย่หาย
ของผู้่แจ้งเบาะแส หรัอ้ผู่ร้้ัองเรัย่น แหล่งท่ี่�มา
ของข้อมูล หรั้อบุคคลที่่�เกั่�ยวข้อง

02 บรัษิัทัี่จะแตง่ตั�งคณ์ะกัรัรัมกัารัสอบสวน เพ้�อ
รัว่มกันัพิจารัณ์าเบาะแสและข้อร้ัองเรัย่นด้วย
ความละเอ่ยดรัอบคอบ รัะมัดรัะวัง และเปี็น
ธุรัรัมกัับทีุ่กัฝ่่าย

03 กัรัณ์่ที่่�ผู่้รั้องเรั่ยน หรั้อผู่้ที่่�ให้ความรั่วมม้อ
ในกัารัตรัวจสอบข้อเที่็จจรัิง เห็นว่าตนอาจ
ไม่ปีลอดภัย หรั้ออาจได้รัับความเด้อดรั้อน 

เส่ยหาย สามารัถึร้ัองขอให้ฝ่่ายจัดกัารัหรั้อ
คณ์ะกัรัรัมกัารัสอบสวนกัำหนดมาตรักัารัให้
คุ้มครัองที่่�เหมาะสมได้

04 บรัิษััที่ให้ความมั�นใจกัับกัรัรัมกัารั ผู่้บรัิหารั 
และพนักังานว่าจะไม่ม่ผู่้ ใดต้องถูึกัลด
ตำแหน่ง ลงโที่ษัหร้ัอได้รัับผ่ลกัรัะที่บใดๆ 
จากักัารัปีฏิิเสธุกัารัติดสินบน ถึึงแม้ว่ากัารั
ปีฏิิเสธุดังกัล่าวจะที่ำให้บรัิษััที่ สูญเส่ยธุุรักัิจ 
หรั้อพลาดโอกัาสในกัารัได้ธุุรักัิจใหม่ บรัิษััที่
เช้�อว่านโยบายไม่ยอมรัับกัารัติดสินบนและ
กัารัคอรัร์ัปัีชันอยา่งสิ�นเชงิจะชว่ยสรัา้งคณุ์ค่า
ให้แกั่บรัิษััที่ได้ในรัะยะยาว นอกัจากัน่�บรัิษััที่
ไม่ยินยอมให้ผู่้ใดมากัรัะที่ำกัารัข่มขู่ คุกัคาม 
หรั้อหน่วงเหน่�ยวกัรัรัมกัารั ผู่้บรัิหารั และ
พนักังานที่่�ตั�งใจปีฏิิบัติตามนโยบายฉบับน่�

การ้แต�งตั�งคณะกร้ร้มการ้สอบสวนแลุ่ะตร้วจ่สอบข้อเท็จ่จ่ร้ิง

บริัษัทัี่ไดม้อบหมายใหป้ีรัะธุานเจา้หนา้ที่่�บรัหิารั เปีน็ผู่พิ้จารัณ์าแตง่ตั�งคณ์ะกัรัรัมกัารัสอบสวนและตรัวจสอบขอ้เท็ี่จจรังิ 
เพ้�อที่ำหนา้ที่่�รัวบรัวมพยานหลกััฐาน และดำเนนิกัารัใดๆ ในกัารัสบ้สวนหาขอ้เที่จ็จรังิของเบาะแสหรัอ้ขอ้รัอ้งเรัย่น รัวม
ทัี่�งเสนอแนะแนวที่างกัารัจดักัารัแกัไ้ขขอ้รัอ้งเรัย่นนั�น โดยกัรัะบวนกัารัสอบสวนตอ้งเปีน็ไปีอยา่งโปีรัง่ใส และเที่่�ยงธุรัรัม
คณ์ะกัรัรัมกัารัสอบสวนและตรัวจสอบข้อเที่็จจรัิง ปีรัะกัอบด้วยตัวแที่นจากัหน่วยงานของบรัิษััที่ 3 หน่วยงาน ค้อ

1. แผ่นกัที่รััพยากัรัมนุษัย์
2. แผ่นกัต้นสังกััดของผู่้ถึูกัแจ้งเบาะแสหรั้อข้อรั้องเรั่ยน
3. แผ่นกัหรั้อหน่วยงานอ้�น ที่่�ม่ความเปี็นอิสรัะ 
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ช้�องทางในการ้แจ่้งเบาะแส แลุ่ะข้อร้้องเร้ียน

บรัิษััที่กัำหนดช่องที่างในกัารัรัับแจ้งเบาะแส และข้อรั้องเรั่ยน ดังน่�
1. กัล่องรัับข้อเสนอแนะ และข้อรั้องเรั่ยน
2. กัารัแจ้งเบาะแส และข้อรั้องเรั่ยนโดยตรังถึึง

• ผู่้บังคับบัญชาที่่�ตนเองไว้วางใจทีุ่กัรัะดับ
• ผู่้จัดกัารัแผ่นกัที่รััพยากัรับุคคล
• เลขานุกัารับรัิษััที่
• กัรัรัมกัารัตรัวจสอบ
• กัรัรัมกัารับรัิษััที่

3. อ่เมล์ : ส่งโดยตรังถึึงคณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ ได้ที่่� contact@jrw.co.th

แนวทางการ้สื�อสาร้แลุ่ะการ้เปีิดเผยข้อมูลุ่

บรัิษััที่ฯ ได้จัดที่ำแนวที่างกัารัส้�อสารัและเปีิดเผ่ยข้อมูลกัารัดำเนินงานเกั่�ยวกัับกัารัต่อต้านกัารัทีุ่จรัิตคอรั์รััปีชัน โดย ได้
จัดที่ำช่องที่่�หลากัหลายที่างกัารัส้�อสารั เพ้�อให้กัรัรัมกัารั ผู่้บรัิหารั และพนักังานทีุ่กัรัะดับ รัวมที่ั�งคู่ค้า ได้ใช้ ติดต่อกัับ
บรัิษััที่ฯ เม้�อพบเหตุกัารัณ์์ หรั้อพฤติกัรัรัมที่่�ไม่เหมาะสมที่่�จะกั่อให้เกัิดกัารัทีุ่จรัิตคอรั์รััปีชัน ที่ำให้เกัิดความเส่ยหายกัับ
บรัิษััที่ฯ สรัุปีได้ดังน่�
 1. กัารัส้�อสารัและเผ่ยแพรั่ที่ั�วไปี บรัิษััที่ฯ จะส้�อสารัและเผ่ยแพรั่ เอกัสารัฉบับน่�บนเว็บไซึ่ต์ของบรัิษััที่ฯ เพ้�อให้
กัรัรัมกัารั ผู่้บรัิหารั และพนักังานทีุ่กัรัะดับของบรัิษััที่ฯ ได้นำไปีเปี็นหลักัปีฏิิบัติในกัารัดำเนินงาน รัวมที่ั�งเผ่ยแพรั่ให้ผู่้ม่
ส่วนได้เส่ยทีุ่กัฝ่่ายที่รัาบถึึงแนวที่างกัารัดำเนินงานเกั่�ยวกัับกัารัต่อต้านกัารัทีุ่จรัิตคอรั์รััปีชันทีุ่กัรัูปีแบบของบรัิษััที่ฯ ดังน่�
  • ส้�อสารับนเว็บไซึ่ต์ ของบรัิษััที่ฯ : www.jrw.co.th
 2. กัารัส้�อสารัภายในบรัิษััที่ฯ เพ้�อแสดงถึึงความมุ่งมั�นในกัารัต่อต้านกัารัทีุ่จรัิตคอรั์รััปีชันให้พนักังานที่รัาบ เช่น
  • จัดที่ำแผ่่นผ่ับ (Brochure) อธุิบายแนวปีฏิิบัติอย่างย่อ เพ้�อแจกัให้กัับพนักังาน
  • ดให้ม่กัารัอบรัมเรั้�องกัารัต่อต้านกัารัทีุ่จรัิตคอรั์รััปีชัน สำหรัับพนักังานเกั่า และเพิ�มหัวข้อ   
ดังกัล่าวไว้ในกัารัปีฐมนิเที่ศพนักังานใหม่
  • แจ้งข้อมูลผ่่านที่าง E-mail
  • เผ่ยแพรั่ข้อมูลผ่่านบอรั์ดปีรัะชาสัมพันธุ์
 3. กัารัส้�อสารัภายนอกับรัิษััที่ฯ เพ้�อแสดงความมุ่งมั�นในกัารัต่อต้านกัารัทีุ่จรัิตคอรั์รััปีชันทีุ่กัรัูปีแบบ โดย 
  เพิ�มความหลากัหลายช่องที่างกัารัส้�อสารัภายนอกักัับผู่้ม่ส่วนได้เส่ยทีุ่กัฝ่่าย เช่น
  • จัดที่ำจดหมาย หรั้อ ส่ง E-mail แจ้งลูกัค้าและคู่ค้าทีุ่กัรัายเปี็นปีรัะจำอย่างน้อยปีีละ 1 ครัั�ง
3. แผ่นกัหรั้อหน่วยงานอ้�น ที่่�ม่ความเปี็นอิสรัะ 
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8.1.3 การกำากับัดำูแลการดำำาเนินงานของบัริษัที่ย่อยและบัริษัที่ร่วม

คำาอธุิบัาย ขั้นต้อนการปฏิิบััต้ิงาน

ขั้นต้อนที่่� 1. 
คณ์ะกัรัรัมกัารับริัษัทัี่แสดงความมุง่มั�นในตอ่กัารัต่อตา้น
กัารัที่จุรัติคอรัร์ัปัีชนั  โดยมอบใหป้ีรัะธุานกัรัรัมกัารัฯ ลง
นามปีรัะกัาศเจตนารัมณ์์ในกัารัต่อต้านทีุ่จรัิตคอรั์รััปีชัน
(ในกัารัเข้ารั่วมครัั�งแรักั)

ขั้นต้อนที่่� 2. 
คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่แต่งตั�ง คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบฯ 
และคณ์ะที่ำงาน CAC เพ้�อสอบที่านแบบปีรัะเมนิตนเอง 
71 ข้อ   

ขั้นต้อนที่่� 3. 
คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบพจิารัณ์าสอบที่านแบบปีรัะเมนิ
ตนเอง71 ข้อ และเสนอคณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ พิจารัณ์า
อนุมัติ เพ้�อขอรัับรัองต่อ คณ์ะกัรัรัมกัารัแนวรั่วมปีฎิบัติ
ของภาคเอกัชนไที่ยในกัารัต่อต้านทุี่จรัติคอรัร์ัปัีชนั (CAC)

ขั้นต้อนที่่� 4. 
ผู่้บรัิหารัรัะดับสูง: ส้�อสารัให้ผู่้บรัิหารั และพนักังาน
ทีุ่กัคนในองค์กัรัรัับที่รัาบนโยบายและแนวปีฏิิบัติในกัารั
แสดงความมุ่งมั�น และวิธุ่กัารัวัดผ่ล เพ้�อสะที่้อนผ่ลกัารั
ปีฏิิบัติงาน 

ขั้นต้อนที่่� 5. 
ฝ่า่ยบริัหารั และคณ์ะที่ำงาน CAC กัำหนดให้ม่กัารัตรัวจ
ติดตาม และปีรัะเมินผ่ลต่อมาตรักัารัต่อต้านกัารัทีุ่จรัิต
คอรั์รััปีชันทีุ่กัปีี

Board ม่มติเข้าร�วมประกาศเจัตนิารมณี์
ต�อต้านิท่จัริตคอร์รัปชันิ โดำย ประธุานิกรรมการ 

ลงนิามประกาศเจัตนิารมณี์

Audit Committee สอบทานิแบบประเมินิตนิเองเก่�ยว
กบัมาตรการต�อต้านิการทจ่ัริตคอร์รัปชันิ โดำยม่

คณีะทำางานิ CAC เป็นิผูู้ส้นิบัสนิน่ิข้อมลูและรวบรวมข้อมลู

Audit Committee สอบทานิแบบประเมินิตนิเอง 
71 ข้อและนิำาเสนิอ Board พิื่จัารณีาอนิ่มัติ

เพื่่�อขอรับรองต�อ CAC
เพื่่�อนิำาเสนิอคณีะกรรมการ

ผูู้้บริหารระดำับสูง ส่�อสารให้ท่กหนิ�วยงานิภายในิ
องค์กรรับทราบ และกำาหนิดำแนิวปฏิิบัติท่�ดำ่ 

เพื่่�อแสดำงความม่�งมั�นิต�อนิโยบายต�อต้านิท่จัริต
คอร์รัปชันิโดำยม่หนิ้าท่�ปฏิิบัติตามแบบประเมินิ

จััดำให้ม่การตรวจัประเมินิประจัำาท่กปี
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บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

รายงานของ
คณะกรรมการต้รวจสอบั

เอกสารแนบั 6
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รายงานของคณะกรรมการต้รวจสอบั

คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ บรัษิัทัี่ เจ.อารั.์ดบัเบิ�ลย.ูยทูี่ลิติ่� 
จำกััด (มหาชน) (บริัษัทัี่ฯ) ปีรัะกัอบดว้ยกัรัรัมกัารัอิสรัะ
ซึ่ึ�งเปี็น ผู่้ที่รังคุณ์วุฒิ จำนวน 3 ที่่าน ซึ่ึ�งม่ปีรัะสบกัารัณ์์
ดา้นบญัช่กัารัเงนิ ดา้นเศรัษัฐศาสตรั ์และดา้นกัารับรัหิารั 
ปีรัะกัอบด้วย พลเอกั ศักัดา เปีรัุนาวิน เป็ีนปีรัะธุาน
กัรัรัมกัารัตรัวจสอบ พลเรั้อโที่ บำรุังรัักั สรััคคานนท์ี่ 
และนายกัวิน ที่ังสุพานิช เปี็นกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ 
โดยม่นางสาวลัดดา ลัที่ธุิวรัรัณ์์ ผู่้อำนวยกัารัฝ่่ายบัญช่
และกัารัเงิน เปี็นเลขานุกัารัคณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ  

คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบได้ปีฏิิบัติหน้าที่่�อย่างเปี็นอิสรัะ
ตามที่่�ไดร้ับัมอบหมายจากัคณ์ะกัรัรัมกัารับรัษิัทัี่ ซึ่ึ�งรัะบุ

ไว้ในกัฎบัตรัของคณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบของบรัิษััที่ 
ซึ่ึ�งสอดคล้องกัับข้อกัำหนดของคณ์ะกัรัรัมกัารักัำกัับ 
หลักัที่รััพย์และตลาดหลักัที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย
อย่างครับถึ้วน ได้แกั่ กัารัสอบที่านรัายงานที่างกัารัเงิน 
รัายกัารัรัะหว่างกััน กัารับรัิหารัความเส่�ยง รัะบบ
กัารัควบคุมภายใน กัำกัับดูแลงานตรัวจสอบภายใน 
กัารัปีฏิิบัติตามกัฎหมายรัะเบ่ยบ ข้อบังคับต่างๆ 
ที่่�เกั่�ยวข้องกัับกัารัดำเนินธุุรักัิจ กัารัพิจารัณ์าเสนอ
แต่งตั�งผู่้สอบบัญช่และค่าสอบบัญช่ โดยในปีี 2564 
คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบได้ม่กัารัปีรัะชุมรัวมทัี่�งสิ�น 
4 ครัั�ง คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบได้สรัปุีผ่ลกัารัดำเนินงาน
ในปีี 2564 โดยม่สารัะสำคัญ ดังน่� 

01  การสอบัที่านรายงานที่างการเงิน 

  คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบได้สอบที่าน
  งบกัารัเงนิรัายไตรัมาส และงบกัารัเงนิปีรัะจำ

ปีี 2564 ของบริัษััที่ โดยเชิญฝ่่ายจัดกัารั
ที่่�เกั่�ยวข้อง และผู่้สอบบัญช่เข้ารั่วมปีรัะชุม 
ในวารัะกัารัพิจารัณ์างบกัารัเงิน เพ้�อช่�แจง
และตอบขอ้ซึ่กััถึาม ของคณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจ
สอบ ในเร้ั�องความถูึกัต้อง ความครับถ้ึวน 

  กัารัปีรับัปีรุังรัายกัารับัญชท่ี่่�สำคัญ ซึ่ึ�งสง่ผ่ลกั
รัะที่บ ตอ่งบกัารัเงนิ ความเพ่ยงพอของข้อมลู
ที่่�เปีิดเผ่ยไว้ในงบกัารัเงิน และข้อสังเกัตของ
ผู้่สอบบัญช่ซึ่ึ�งได้พิจารัณ์าและสอบที่านแล้ว 

  คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบม่ความเห็นว่า 
  งบกัารัเงินได้แสดง รัายกัารัโดยถูึกัต้อง

ตามท่ี่�ควรัในสารัะสำคัญตามมาตรัฐาน 
  กัารัรัายงานที่างกัารัเงิน เพ้�อกัารัจัดที่ำบัญช่

และรัายงาน ที่างกัารัเงินที่่�ครับถึ้วน ที่ันเวลา 
เช้�อถึอ้ได ้เป็ีนปีรัะโยชนต่์อนกััลงที่นุและผู่ใ้ช้
งบกัารัเงิน 

02  การสอบัที่านรายการที่่�เก่�ยวโยงกัน
หรือรายการที่่�อาจ ม่ความขัดำแย้ง
ที่างผลประโยชน์ 

  คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบได้สอบที่าน
รัายกัารัรัะหว่างกััน หรั้อ รัายกัารัที่่�อาจม่
ความขัดแย้งที่างผ่ลปีรัะโยชน์ ที่่�เข้าข่าย
รัายกัารัเก่ั�ยวโยงกััน ตามปีรัะกัาศคณ์ะ
กัรัรัมกัารัตลาดหลักัที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย 
และคณ์ะกัรัรัมกัารักัำกัับหลักัที่รััพย์และ 
ตลาดหลักัที่รััพย์ ผ่ลกัารัสอบที่านรัายกัารั
รัะหว่างกัันที่่�บรัิษััที่ ม่กัารัดำเนินกัารักัับ

  ผู่้เกั่�ยวข้องพบว่า บรัิษััที่ฯ ได้ดำเนินกัารั 
ตามเง้�อนไขกัารัค้าทัี่�วไปี ม่ความเป็ีนธุรัรัม 
สมเหตุสมผ่ล และ ไม่กั่อให้เกัิดกัารัถึ่ายเที่
ผ่ลปีรัะโยชน์ รัวมที่ั�งม่กัารัเปีิดเผ่ยข้อมูล 
สารัสนเที่ศอย่างครับถึ้วนและเพ่ยงพอ โดย
ยึดถึ้อกัารัปีฏิิบัติ ตามนโยบายกัารักัำกัับ
ดูแลกัิจกัารัที่่� ด่ และตามปีรัะกัาศคณ์ะ
กัรัรัมกัารัตลาดหลักัที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย 
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03  การสอบัที่านการบัริหารความเส่�ยง 

  คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ คณ์ะที่ำงานบรัิหารั
ความเส่�ยง และ ฝ่่ายจัดกัารั ได้ให้ความ
สำคัญกัับกัารับรัิหารัความเส่�ยง ม่กัารั 
ปีรัะเมนิที่ั�งปีจัจยัภายในและภายนอกั โอกัาส
ที่่�จะเกัดิผ่ลกัรัะที่บ และจัดที่ำแผ่นกัารัจดักัารั
ความเส่�ยง เพ้�อปี้องกััน หรั้อลดผ่ลกัรัะที่บ
ที่่�อาจเกิัดขึ�นต่อกัารัดำเนินธุุรักิัจให้อยู่ใน
รัะดับที่่�ยอมรัับได้ โดยคณ์ะที่ำงานบรัิหารั

  ความ เส่� ย ง  ซึึ่� ง ได้ รัั บกัารัแต่ งตั� ง จ ากั
  คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ เพ้�อกัำกัับดูแลกัารั

บรัิหารัความเส่�ยงของบรัิษััที่ โดยให้ฝ่่าย
จดักัารัรัายงาน ความกัา้วหนา้ดา้นความเส่�ยง
อย่างสม�ำเสมอ ที่ั�งน่�คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจ
สอบได้สอบที่านปีรัะสิที่ธุิผ่ลของกัารับรัิหารั
ความเส่�ยงจากักัารัรัายงานผ่ลกัารัดำเนนิงาน
ของบรัิษััที่ ผ่ลกัารัตรัวจสอบของผู่้ตรัวจสอบ
ภายใน ผู้่สอบบัญช่ของบรัิษััที่ฯ ซึ่ึ�งสามารัถึ
เช้�อมั�นได้ว่าบรัิษััที่ฯ ม่กัารับรัิหารั จัดกัารั
ความเส่�ยงให้อยู่ในรัะดับที่่�ยอมรัับได้ 

04  การสอบัที่านการประเมินการควบัคุม
ภายใน 

  คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบได้สอบที่านรัะบบ
กัารัควบคุมภายใน ของบรัิษััที่ ตามแนวที่าง
ของคณ์ะกัรัรัมกัารั ฃกัำกัับหลักัที่รััพย์และ
ตลาดหลักัที่รััพย์ และผ่ลกัารัตรัวจสอบของ
หน่วยงานตรัวจสอบภายในและผู่้สอบบัญช่ 
ซึ่ึ�งไม่พบปีรัะเด็นหรั้อข้อบกัพร่ัองที่่�อาจส่ง
ผ่ลกัรัะที่บต่อบรัิษััที่ฯ อย่างม่นัยสำคัญ 
ตลอดจนฝ่่ายจัดกัารัได้ดำเนินกัารัปีรัับปีรัุง
แก้ัไข ตามข้อเสนอแนะของคณ์ะกัรัรัมกัารั
ตรัวจสอบ ผู่้สอบบัญช่ และ หน่วยงานตรัวจ
สอบภายในอย่างต่อเน้�อง แสดงให้เห็นถึึง
กัารัใหค้วามสำคญัตอ่กัารัควบคมุภายในของ
บรัิษััที่ ซึ่ึ�งสามารัถึสรั้างความเช้�อมั�นอย่าง
สมเหตุสมผ่ลได้ว่า บรัิษััที่ฯ ม่กัารั ควบคุม
ภายในที่่�เพ่ยงพอ

05  การสอบัที่านการปฏิบิัตั้ติ้ามกฎหมาย 

  คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบได้สอบที่านกัารั
ปีฏิิบัติงานและกัำกัับให้บรัิษััที่ฯ ดำเนิน
กัิจกัารัต่างๆ อย่างถูึกัต้องตามรัะบบงาน
ที่่�กัำหนดไว้ กัารัดำเนินธุุรักิัจของบริัษััที่

  ม่ กั า รั ปี ฏิิ บั ติ ต า ม กั ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย 
  หลักัที่รััพย์และตลาดหลักัที่รััพย์ ข้อกัำหนด

ของคณ์ะกัรัรัมกัารักัำกัับหลักัที่รััพย์และ
ตลาดหลักัที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย ตลอด
จนกัฎหมายอ้�นๆ ที่่�เกั่�ยวข้องกัับกัารัดำเนิน
ธุุรักัิจของบริัษััที่ฯ อย่างเคร่ังครััด เพ้�อให้
มั�นใจว่าบรัิษััที่ ม่กัารัดำเนินกัารัตามเง้�อนไข
ที่างธุุรักิัจปีกัติอย่างถึูกัต้อง และเหมาะสม 

  คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบได้สอบที่าน และ
กัำกัับให้บริัษััที่ ดำเนินกิัจกัารัต่างๆ อย่าง
ถึูกัต้องตามกัฎหมายว่าด้วยหลักัที่รััพย์
และตลาดหลักัที่รััพย์ฯ ข้อกัำหนดของ
คณ์ะกัรัรัมกัารักัำกัั บหลั กัที่รััพย์ และ
ตลาดหลักัที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย และ
กัฎหมายอ้�นที่่�เกั่�ยวข้องกัับกัารัดำเนินธุุรักัิจ
ของบริัษััที่อย่างเคร่ังครััด โดยในปีี 2564 
ไม่พบรัายกัารัท่ี่�บรัิษััที่กัรัะที่ำกัารัท่ี่�ขัดต่อ
กัฎหมายและกัฎรัะเบ่ยบที่่�เกั่�ยวข้อง

06  การกำากับัดำูแลงานต้รวจสอบัภายใน 

  คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบได้กัำกัับดูแล
  ให้หน่วยงานตรัวจสอบภายในม่ความเป็ีน

อิสรัะ โดยให้รัายงานตรังต่อคณ์ะกัรัรัมกัารั
ตรัวจสอบตามท่ี่�ได้รัะบุไว้ในกัฎบัตรักัารั

  ตรัวจสอบภายใน ตลอดจนกัำกัับดูแลกัารั
ตรัวจสอบให้เปี็นมาตรัฐานสากัล กัำกัับดูแล 
และเสนอข้อแนะนำในกัารัดำเนินกัารัของ
หน่วยตรัวจสอบฯ ให้กัารัปีฏิิบัติงานเปี็นไปี
ตามแผ่นงานที่่�ได้รัับอนุมัติ  ซึ่ึ�งจัดที่ำขึ�นจากั
ฐานความเส่�ยงของบรัิษััที่ และสอดคล้องกัับ
กัลยุที่ธุ์และที่ิศที่างขององค์กัรั เพ้�อสรั้าง
มูลค่าเพิ�มให้แกั่องค์กัรั เพ้�อกั่อให้เกัิดกัารั
กัำกัับดูแลกัิจกัารัที่่�ด่ และม่กัารัควบคุม
ภายในที่่�ด่ รัวมที่ั�งได้สอบที่านความ เหมาะ
สมของผ่ังโครังสรั้างหน่วยงานตรัวจสอบ
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  ภายใน กัรัะบวนกัารัตรัวจสอบ และอัตรัา
กัำลัง เพ้�อให้กัารัปีฏิิบัติงานเป็ีนไปีอย่างม่
ปีรัะสิที่ธุิภาพและปีรัะสิที่ธุิผ่ล พิจารัณ์าสอบ
ที่าน กัฎบัตรัคณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบและ
กัฎบัตรักัารัตรัวจสอบภายใน เพ้�อให้ม่กัารั
ปีฏิิบัติงานที่่�ถูึกัต้องตามวิชาช่พตรัวจสอบ
ภายใน และเพ้�อให้สอดคล้องกัับมาตรัฐาน
สากัล

07 การพิจารณาเสนอแต้่งต้ั้งผู้สอบั
บััญช่และค่าสอบับััญช่ ประจำาปี 2564 

  คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบได้พิจารัณ์าคัด
เล้อกัผู้่สอบบัญช่ โดย พิจารัณ์าจากัผ่ลกัารั

  ปีฏิบัิตงิาน ความเป็ีนอิสรัะ คณุ์สมบัต ิที่กััษัะ
ความรัู้ความสามารัถึ และปีรัะสบกัารัณ์์ใน
กัารัตรัวจสอบ และงบกัารัเงินของบริัษััที่ 

  ในปีีที่่�ผ่่านมา ตลอดจนค่าตอบแที่นกัารัสอบ
บัญช่ คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบได้ให้ความ
เห็นต่อคณ์ะกัรัรัมกัารับริัษััที่ เพ้�อนำเสนอ
ที่่�ปีรัะชุมผู่้ถึ้อหุ้นปีรัะจำปีี 2564 พิจารัณ์า
แต่งตั�ง นายกัฤษัดา เลิศวนา ผู่้สอบบัญช่
รัับอนุญาตเลขที่่� 4958  หรั้อ นายเติมพงษั์ 

  โอปีนพนัธุุ ์ผู่ส้อบบญัชร่ับัอนญุาตเลขที่่� 4501 
หรั้อ นางพูนนารัถึ เผ่่าเจรัิญ ผู่้สอบบัญช่รัับ
อนุญาตเลขที่่� 5238 ซึึ่�งเป็ีนผู้่ไม่ม่ส่วนได้

  ส่วนเส่ยกัับบรัิษััที่ จากับรัิษััที่ สำนักังาน 
  อว่าย จำกัดั เป็ีนผู่ส้อบบัญชข่องบรัษิัทัี่ปีรัะจำ

ปีี 2564  

08 การพิจารณาให้ความเห็นชอบัการ
จัดำที่ำาการประเมินต้นเองเก่�ยวกับั
มาต้รการต้่อต้้านการคอร์รัปชัน 
(Version 4) ในโครงการแนวร่วม

  ต้่อต้้านคอร์รัปชันของภาคเอกชน
ไที่ย (CAC)

  คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบได้พิจารัณ์าให้
ความเห็นชอบในรัายงานกัารัตรัวจสอบ
รัะบบควบคุมภายในตามแบบปีรัะเมินตนเอง
เกั่�ยวกัับมาตรัากัารัต่อต้านกัารัคอร์ัรััปีชัน 
(Version4) ในโครังกัารัแนวร่ัวมต่อต้าน

คอรั์รััปีชันของภาคเอกัชนไที่ย (CAC) ซึ่ึ�งได้
ผ่า่นกัารัตรัวจสอบจากัผู่ต้รัวจสอบอสิรัะ เพ้�อ
ขอกัารัรับัรัองเปีน็สมาชกิัในโครังกัารัแนวรัว่ม
ตอ่ต้านคอรัร์ัปัีชนัของภาคเอกัชนไที่ย (CAC)

  โดยสรุัปี กัารัปีฏิบัิตหินา้ท่ี่�ของคณ์ะกัรัรัมกัารั
ตรัวจสอบในปีี 2564 ได้ติดตามกัารัดำเนิน
งานของบริัษััที่ โดยใช้ความรัู้ความสามารัถึ 
ม่ความเป็ีนอิสรัะอย่างเพ่ยงพอ ตามหน้าท่ี่�
และความรัับผ่ิดชอบที่่� ได้รัะบุไว้ในกัฎบัตรั
คณ์ะกัรัรัมกัารัตรัวจสอบ โดยม่ความเห็นว่า 
บรัิษััที่ได้จัดที่ำงบกัารัเงินแสดงข้อมูลอันเป็ีน
สารัะสำคัญ และ เช้�อถึ้อได้ สอดคล้องตาม
มาตรัฐานกัารับัญช่ที่่�รัับรัองที่ั�วไปี ม่กัารัเปีิด
เผ่ยข้อมูลรัายกัารัรัะหว่างกััน หรั้อรัายกัารัที่่�
อาจก่ัอให้เกิัดความขัดแย้งที่างผ่ลปีรัะโยชน์
อย่างเพ่ยงพอ ม่รัะบบกัารักัำกัับดูแลกัิจกัารั
ท่ี่�ด่ ม่รัะบบกัารับรัิหารัความเส่�ยงให้อยู่ใน
รัะดบัที่่�ยอมรับัได ้มร่ัะบบกัารัควบคมุภายใน
ที่่�เพ่ยงพอกัับกัารัดำเนินธุุรักัิจ รัวมที่ั�ง ม่กัารั
ปีฏิบิตัติามกัฎหมาย รัะเบย่บ และขอ้บงัคบัที่่�
เกั่�ยวขอ้งกับักัารัดำเนินธุรุักิัจของบริัษัทัี่อย่าง
ครับถึ้วน

พลเอก ศักดำา เปรุนาวิน
ประธานกรรมการตรวจ้สอบ

ประธานค่ณิะกรรมการตรวจ้สอบ

ในนามคณะกร้ร้มการ้ตร้วจ่สอบ
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คู่มือกรรมการบัริษัที่

เอกสารแนบั 7
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คณ์ะกัรัรัมกัารับริัษัทัี่ในฐานะผู้่นำหร้ัอผู้่รัับผิ่ดชอบสูงสดุ
ของบริัษัทัี่ มห่น้าที่่�และความรับัผิ่ดชอบในกัารักัำกับัดูแล
กัิจกัารัให้บริัษััที่ดำเนินกิัจกัารัเปี็นไปีตามวัตถุึปีรัะสงค์
และเปี้าหมายของบรัิษััที่ รัวมถึึงรัักัษัาผ่ลปีรัะโยชน์ของ
บริัษััที่ กัารัปีฏิิบัติตามกัฎหมาย และข้อกัำหนดของ
หน่วยงานที่่�กัำกัับดูแล คณ์ะกัรัรัมกัารับริัษััที่จึงต้องที่ำ
หน้าที่่�ของตนด้วยความรัะมัดรัะวัง รัอบคอบ ซึ่้�อสัตย์
สุจรัิต โปีรั่งใส โดยคำนึงถึึงผ่ลปีรัะโยชน์ของบรัิษััที่เปี็น
สำคัญ เพ้�อสรั้างมูลค่าเพิ�มให้กัิจกัารัและผู่้ถึ้อหุ้น

บรัิษััที่ได้สรุัปีหลักักัารัสำคัญท่ี่� เก่ั�ยวกัับกัรัรัมกัารั
บรัิษััที่ จากัหลักัเกัณ์ฑ์์ กัฎ รัะเบ่ยบ และปีรัะกัาศของ
ตลาดหลักัที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย (ตลที่.) สำนักังาน
คณ์ะกัรัรัมกัารักัำกัับหลักัที่รััพย์และตลาดหลักัที่รััพย์ 
(กั.ล.ต.) เพ้�อให้กัรัรัมกัารัใช้เปี็นหลักัและแนวปีฏิิบัติใน
หน้าที่่� ความรัับผ่ิดชอบได้อย่างถึูกัต้อง

เพ้�อใช้เปี็นคู่ม้อในกัารัปีฏิิบัติหน้าที่่�ของคณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ และผู่้บรัิหารั พนักังาน และผู่้เกั่�ยวข้อง

ม่ผ่ลใช้กัับกัรัรัมกัารับรัิษััที่ ของบรัิษััที่ เจ.อารั์.ดับเบิ�ลยู. ยูที่ิลิต่� จำกััด (มหาชน)

คู่ม้อกัรัรัมกัารัฉบับน่�เป็ีนลิขสิที่ธุิ�ของบริัษััที่ เจ.อาร์ั.
ดับเบิ�ลยู. ยูที่ิลิต่� จำกััด (มหาชน) เพ้�อมุ่งมั�นพัฒนา
รัะบบกัารักัำกัับดูแลกิัจกัารัให้สอดคล้องตามหลักั
กัารักัำกัับดูแลกัิจกัารัท่ี่�ด่ ซึ่ึ�งออกัโดยสำนักังานคณ์ะ
กัรัรัมกัารักัำกัับหลักัที่รััพย์และตลาดหลักัที่รััพย์

คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ ผู้่บรัิหารั และผู้่เกั่�ยวข้องต้อง
ปีฏิิบัติให้เป็ีนไปีตามคู่ม้อกัรัรัมกัารัที่่�กัำหนดไว้น่�อย่าง
เครั่งครััด

เพ้�อให้ คู่ม้อกัรัรัมกัารั เปี็นปีัจจุบัน เหมาะสมกัับ
สถึานกัารัณ์์ และกัารัเปีล่�ยนแปีลง จึงกัำหนดให้ม่กัารั
ที่บที่วนคู่ม้อกัรัรัมกัารัเปี็นปีรัะจำอย่างน้อยปีีละ 1 ครัั�ง  
กัารัเปีล่�ยนแปีลงแก้ัไขใด ๆ ต้องได้รัับกัารัอนุมัติโดย
คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่เที่่านั�น

1. หลักการและเหตุ้ผล

2. วัต้ถูุประสงค์

3. ขอบัเขต้

คู่มือกรรมการบัริษัที่
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4. โครงสร้างคณะกรรมการบัริษัที่

01  คณ์ะกัรัรัมกัารับรัษิัทัี่ ปีรัะกัอบดว้ยกัรัรัมกัารั
ไม่น้อยกัว่า 5 คน

02  ที่่�ปีรัะชุมผู่้ถึ้อหุ้น เปี็นผู่้แต่งตั�งและถึอดถึอน
คณ์ะกัรัรัมกัารัโดยใช้เส่ยงข้างมากัตามหลักั
เกัณ์ฑ์์และวิธุ่กัารัที่่�กัำหนดไว้

03  คณ์ะกัรัรัมกัารับรัษิัทัี่ มก่ัรัรัมกัารัที่่�เปีน็อสิรัะ
อย่างน้อยหนึ�งในสามของจำนวนกัรัรัมกัารั
ที่ั�งหมดและต้องไม่น้อยกัว่า 3 คน 

04  กัรัรัมกัารับริัษััที่ไม่น้อยกัว่าครัึ�งหนึ�งของ
จำนวนกัรัรัมกัารัทัี่�งหมดต้องม่ถิึ�นฐานอยู่ใน
ปีรัะเที่ศ 

05  กัรัรัมกัารับรัษัิัที่จะเปีน็ผู่ถ้ึอ้หุน้ของบริัษัทัี่หรัอ้
ไม่กั็ได้

01  เปีน็บุคคลที่่�ถูึกัศาลสั�งพิที่กััษ์ัที่รััพย์ บคุคลล้ม
ละลาย คนไรั้ความสามารัถึ หรั้อคนเสม้อน
ไรั้ความสามารัถึ

02  เปี็นบุคคลที่่�อยู่รัะหว่างถูึกัตลาดหลักัที่รััพย์
แหง่ปีรัะเที่ศไที่ยห้ามเปีน็กัรัรัมกัารั ผู่บ้รัหิารั 
หรั้อผู่้ม่อำนาจควบคุมของบรัิษััที่จดที่ะเบ่ยน

03  อยู่รัะหว่างถึูกักัล่าวโที่ษัหรั้อถึูกัดำเนินคด่
อาญาโดยหน่วยงานที่่�ม่อำนาจตามกัฎหมาย 
ในความผ่ิดเกั่�ยวกัับกัารักัรัะที่ำอันไม่เปี็น
ธุรัรัมเก่ั�ยวกัับกัารัซ้ึ่�อขายหลักัที่รััพย์หรั้อ
สญัญาซึ่้�อขายลว่งหนา้หรัอ้กัารับรัหิารังานท่ี่�ม่
ลกััษัณ์ะเปีน็กัารัหลอกัลวง ฉอ้ฉล หรัอ้ที่จุรัติ

04  อยูร่ัะหวา่งรัะยะเวลาที่่�กัำหนดตามคำสั�งของ
องค์กัรัที่่�ม่อำนาจตามกัฎหมายต่างปีรัะเที่ศ 
ห้ามมิให้เปี็นกัรัรัมกัารัหรั้อผู้่บริัหารัของ
บรัิษััที่ 

05  เคยต้องคำพิพากัษัาถึึงที่่�สุดว่ากัรัะที่ำความ
ผ่ิดตามข้อ 3) หรั้อเคยถึูกัเปีรั่ยบเที่่ยบปีรัับ
เน้�องจากักัารักัรัะที่ำความผ่ิดตามข้อ 3) 

06  ม่เหตุอันควรัเช้�อว่าม่หร้ัอเคยม่พฤติกัรัรัม
ท่ี่�แสดงถึึงกัารัปีรัะพฤติผ่ิดต่อหน้าท่ี่�ท่ี่�ต้อง
ปีฏิิบัตดิว้ยความรัะมัดรัะวัง (duties of care) 
และซึ่้�อสัตย์สุจรัิต (duties of loyalty) เพ้�อ
ปีรัะโยชน์ที่่�ด่ที่่�สุดของกัิจกัารัและผู่้ถ้ึอหุ้น
โดยรัวมของกิัจกัารัท่ี่�ตนเป็ีนหรั้อเคยเป็ีน
กัรัรัมกัารั ผู่้บริัหารั หรั้อผู่้ม่อำนาจควบคุม 
หรัอ้มห่รัอ้เคยมส่ว่นรัว่มหรัอ้สนบัสนนุกัารักั
รัะที่ำดังกัล่าวของบุคคลอ้�น

07  ม่เหตุอันควรัเช้�อว่าม่หรั้อเคยม่พฤติกัรัรัมที่่�
ส่อไปีในที่างไม่สุจริัตหรั้อฉ้อฉลผู่้อ้�น หรั้อม่
หร้ัอเคยม่ส่วนรั่วมหร้ัอสนับสนุนกัารักัรัะที่ำ
ดังกัล่าวของบุคคลอ้�น 

08  ม่เหตุอันควรัเช้�อว่าม่หรั้อเคยม่พฤติกัรัรัมที่่�
เปี็นกัารักัรัะที่ำอันไม่เปี็นธุรัรัมหรั้อกัารัเอา
เปีรัย่บผู้่ลงที่นุ หรัอ้มห่รัอ้เคยมส่ว่นรัว่มหรัอ้
สนับสนุนกัารักัรัะที่ำดังกัล่าวของบุคคลอ้�น

09  มเ่หตอุนัควรัเช้�อวา่มห่รัอ้เคยมพ่ฤตกิัรัรัมกัารั
อำพรัางฐานะที่างกัารัเงินหร้ัอผ่ลกัารัดำเนิน
งานที่่�แที่จ้รังิของบรัษิัทัี่จดที่ะเบย่นหรัอ้บริัษัทัี่

กัรัรัมกัารับรัษิัทัี่จะตอ้งเปีน็บุคคลธุรัรัมดาและบรัรัลนุติภิาวะ เปีน็ผู่ม้ค่ณุ์สมบตัแิละตอ้งไมม่ล่กััษัณ์ะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปีน่�

4.1 องค์ประกอบั

4.2 คุณสมบััต้ิของคณะกรรมการ
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ที่่�เคยเสนอขายหลักัที่รััพย์ต่อปีรัะชาชน หรั้อ
จงใจแสดงข้อความอันเปี็นเที่็จในสารัะสำคัญ
หร้ัอปีกัปีิดข้อความจรัิงอันเปี็นสารัะสำคัญท่ี่�
ควรับอกัให้แจง้ในเอกัสารัใด ๆ  ที่่�ต้องเปีดิเผ่ย
ต่อปีรัะชาชนหรั้อต้องย้�นต่อสำนักังานคณ์ะ
กัรัรัมกัารักัำกับัตลาดที่นุ หรัอ้คณ์ะกัรัรัมกัารั
กัำกัับหลักัที่รััพย์และตลาดหลักัที่รััพย์ 

  ไม่ว่าจะเปี็นกัารักัรัะที่ำในนามของตนเอง
หรั้อกัรัะที่ำแที่นนิติบุคคลหรั้อกิัจกัารัที่่�ตนม่
อำนาจในกัารัจัดกัารั หรั้อม่หรั้อเคยม่ส่วน
รั่วมหร้ัอสนับสนุนกัารักัรัะที่ำดังกัล่าวของ
บุคคลอ้�น

10  ม่เหตุอันควรัเช้�อว่าม่หร้ัอเคยม่พฤติกัรัรัมท่ี่�
แสดงถึึงกัารัละเลยกัารัตรัวจสอบดูแลตาม
สมควรัเย่�ยงกัรัรัมกัารั ผู่้บรัิหารั หรั้อผู่้ม่
อำนาจควบคุมของบรัิษััที่จดที่ะเบ่ยนหรั้อ
บรัิษััที่

  ที่่�เคยเสนอขายหลกััที่รัพัยต์อ่ปีรัะชาชน ที่่�ตน
เปี็นหรั้อเคยเปี็นกัรัรัมกัารั ผู่้บรัิหารั หรั้อผู่้ม่
อำนาจควบคุม หร้ัอบรัิษััที่ย่อยของบรัิษััที่ดัง
กัล่าว เพ้�อมิให้บรัิษััที่ฝ่่าฝ่้นหรั้อปีฏิิบัติ

  
  ไม่เป็ีนไปีตามกัฎหมาย วัตถุึปีรัะสงค์ และ

ข้อบังคับของบรัิษััที่ ตลอดจนมติที่่�ปีรัะชุมผู่้
ถึ้อหุ้น อันอาจกั่อให้เกัิดความไม่เช้�อมั�นใน
ตลาดทุี่นโดยรัวม หรั้อความเส่ยหายต่อช้�อ
เส่ยง ฐานะ หรั้อกัารัดำเนินธุุรักัิจของบรัิษััที่
นั�น

11  เคยรับัโที่ษัจำคุกัโดยคำพพิากัษัาถึงึที่่�สดุใหจ้ำ
คุกัในความผ่ิดเกั่�ยวกัับที่รััพย์ที่่�ได้กัรัะที่ำโดย
ทีุ่จรัิต

12  เคยถึูกัลงโที่ษัไล่ออกัหรั้อปีลดออกัจากั
รัาชกัารั หรั้อองค์กัารั หรั้อหน่วยงานของรััฐ 
ฐานทีุ่จรัิตต่อหน้าที่่�

01  ให้คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ เล้อกัและแต่งตั�ง
กัรัรัมกัารัคนหนึ�งเปี็นปีรัะธุานกัรัรัมกัารั ใน
กัรัณ์่ท่ี่�คณ์ะกัรัรัมกัารัพิจารัณ์าเห็นสมควรั 
จะเล้อกักัรัรัมกัารัคนหนึ�งหรั้อหลายคนเปี็น
รัองปีรัะธุานกัรัรัมกัารักั็ได้  รัองปีรัะธุาน
กัรัรัมกัารัม่หน้าที่่�ตามข้อบังคับในกัิจกัารัซึ่ึ�ง
ปีรัะธุานกัรัรัมกัารัมอบหมาย

02  ให้คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ เล้อกัและแต่งตั�ง
กัรัรัมกัารัคนหนึ�งเปี็นปีรัะธุานเจ้าหน้าที่่�
บรัิหารัโดยเส่ยงข้างมากั 

03  ในกัารัที่่�ปีรัะชุมสามัญปีรัะจำปีีทีุ่กัครัั�ง  ให้
กัรัรัมกัารัออกัจากัตำแหน่งจำนวน 1 ใน 
3 ของจำนวนกัรัรัมกัารัในขณ์ะนั�น โดยให้
กัรัรัมกัารัคนที่่�อยู่ในตำแหน่งนานที่่�สุดเปี็นผู่้
ออกัจากัตำแหน่ง กัรัรัมกัารัที่่�ออกัตามวารัะ
นั�นอาจถึกูัเลอ้กัเขา้มาดำรังตำแหนง่ใหมก่ัไ็ด้

04  ที่่�ปีรัะชมุผู่ถ้ึอ้หุน้อาจลงมตใิหก้ัรัรัมกัารัคนใด
ออกัจากัตำแหน่งกั่อนถึึงครัาวออกัตามวารัะ

ได้ด้วยคะแนนเส่ยงไม่น้อยกัว่า 3 ใน 4 ของ
จำนวนผู่้ถึ้อหุ้นซึ่ึ�งมาปีรัะชุมและม่สิที่ธุิออกั
เสย่ง และมหุ่น้รัวมกันัไม่นอ้ยกัว่ากัึ�งหนึ�งของ
จำนวนหุ้นที่่�ถึ้อ โดยผู่้ถึ้อหุ้นที่่�มาปีรัะชุมและ
ม่สิที่ธุิออกัเส่ยง

05 ในกัรัณ์ท่่ี่�ตำแหนง่กัรัรัมกัารัวา่งลงเพรัาะเหตุ
อ้�น นอกัจากัถึึงครัาวออกัตามวารัะ ให้คณ์ะ
กัรัรัมกัารับริัษััที่เล้อกับุคคลซึึ่�งม่คุณ์สมบัติ
และไม่ม่ลักัษัณ์ะต้องห้ามตามกัฎหมายว่า
ด้วยบริัษััที่มหาชนจำกััด และกัฎหมายว่า
ด้วยหลักัที่รััพย์และตลาดหลักัที่รััพย์เข้าเป็ีน
กัรัรัมกัารัแที่นในกัารัปีรัะชุมคณ์ะกัรัรัมกัารั
ครัาวถัึดไปี เว้นแต่วารัะของกัรัรัมกัารัผู่้นั�น
จะเหล้อน้อยกัว่า 2 เด้อน โดยบุคคลซึึ่�ง
เข้าไปีเปี็นกัรัรัมกัารัแที่นดังกัล่าวจะอยู่ใน
ตำแหน่งกัรัรัมกัารัได้เพ่ยงวารัะที่่�ยังเหล้ออยู่
ของกัรัรัมกัารัที่่�ตนเข้ามาแที่น ที่ั�งน่� มติของ
คณ์ะกัรัรัมกัารับริัษััที่ข้างต้นต้องปีรัะกัอบ
ด้วยคะแนนเส่ยงไม่น้อยกัว่า 3 ใน 4 ของ
จำนวนกัรัรัมกัารัที่่�ยังเหล้ออยู่

4.3 การดำำารงต้ำาแหน่ง
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01  กัรัรัมกัารัพ้นจากัตำแหน่งตามวารัะ
02  กัรัรัมกัารัพ้นจากัตำแหน่งเม้�อ

(1) ตาย
(2) ลาออกั
(3) ขาดคุณ์สมบัติ หรั้อม่ลักัษัณ์ะต้องห้าม

ตามกัฎหมายว่าด้วยบรัิษััที่มหาชน
จำกััด กัฎหมายว่าด้วยหลักัที่รััพย์และ
ตลาดหลักัที่รััพย์

(4) ที่่�ปีรัะชุมผู่้ถึ้อหุ้นลงมติให้ออกั
(5) ศาลม่คำสั�งให้ออกั
อนึ�ง กัรัณ์่กัรัรัมกัารัคนใดจะลาออกัจากั

ตำแหน่ง ให้ย้�นใบลาออกัต่อบรัิษััที่ 
โดยกัารัลาออกันั�นจะม่ผ่ลนับแต่วันท่ี่�
ต้นฉบับใบลาถึึงบริัษััที่  กัรัรัมกัารัซึึ่�ง
ลาออกัอาจแจ้งกัารัลาออกัของตนให้
นายที่ะเบ่ยนที่รัาบด้วยกั็ได้

กัรัรัมกัารัผู้่ม่อำนาจลงนามผ่กูัพนับรัษิัทัี่ ใหเ้ปีน็ไปีตามเง้�อนไขกัารัลงนามผ่กูัพนับรัษิัทัี่ตามหนงัสอ้รับัรัองกัารัจดที่ะเบย่น
บริัษัทัี่  โดยคณ์ะกัรัรัมกัารัมอ่ำนาจพจิารัณ์ากัำหนดและแกัไ้ขเปีล่�ยนแปีลงช้�อกัรัรัมกัารัผู่ม้อ่ำนาจลงนามผ่กูัพนับรัษิัทัี่ได้

4.4 การพ้นจากต้ำาแหน่ง

4.5 กรรมการผู้ม่อำานาจลงนาม

5. กฎบััต้รคณะกรรมการบัริษัที่

01  การกำาหนดำกลยุที่ธุ์
  เน้�องจากัคณ์ะกัรัรัมกัารัไมไ่ดท้ี่ำหนา้ท่ี่�บรัหิารั

งาน แต่จะมอบหมายให้ฝ่่ายบรัิหารัและ
เจ้าหน้าที่่�ของบรัิษััที่ที่ำหน้าที่่�บรัิหารั คณ์ะ
กัรัรัมกัารัจึงต้องจัดให้ม่แผ่นกัลยุที่ธุ์รัะยะ
สั�นแสดงถึึงเป้ีาหมายที่่�ชัดเจนและสามารัถึ
วัดผ่ลได้ และจัดให้ม่แผ่นกัลยุที่ธุ์รัะยะยาว
แสดงถึึงวิสัยที่ัศน์และแนวคิดในกัารัดำเนิน
ธุุรักัิจโดยรัวมและอนาคตของบรัิษััที่ รัวมที่ั�ง
ใหฝ้่า่ยบรัหิารัปีรัะเมนิผ่ลกัารัปีฏิบิตังิานอยา่ง
สม�ำเสมอ และนำผ่ลกัารัดำเนินงานท่ี่�เบ่�ยง
เบนนำเสนอต่อคณ์ะกัรัรัมกัารั และกัำหนด
ใหฝ้่า่ยบริัหารัจัดหาข้อมลูอ้�นที่่�เป็ีนปีรัะโยชน์
ในกัารัวางแผ่นและกัำหนดนโยบายแก่ัคณ์ะ
กัรัรัมกัารั เพ้�อใช้วิเครัาะห์ปีัญหา สาเหตุ 
และพิจารัณ์าตัดสินใจปีรัับปีรัุงกัลยุที่ธุ์หรั้อ
แผ่นธุุรักัิจให้เหมาะสมต่อไปี

02  การกำาหนดำนโยบัาย
  คณ์ะกัรัรัมกัารัต้องกัำหนดนโยบายและ

แนวที่างปีฏิิบัติ เพ้�อให้ฝ่่ายบรัิหารันำแผ่น
  กัลยุที่ธุ์ที่ั�งรัะยะสั�นและรัะยะยาวไปีปีฏิิบัติ 

สรัา้งความชดัเจนเกั่�ยวกับัที่ศิที่างในดา้นกัารั

ดำเนินกิัจกัารั และใช้เป็ีนเครั้�องม้อในกัารั
ส้�อสารัรัะหว่างคณ์ะกัรัรัมกัารัและฝ่่ายบริัหารั 
นโยบายควรัย้ดหยุ่นและสามารัถึปีรัับปีรุัง
ให้สอดคล้องกัับสถึานกัารัณ์์ที่างธุุรักิัจได้ 
ครัอบคลุมงานธุุรักิัจ เม้�อคณ์ะกัรัรัมกัารั
กัำหนดนโยบายสำหรับับรัษิัทัี่แลว้ ควรัจดัให้
มก่ัารัช่�แจงหรัอ้มร่ัะบบกัารัถึา่ยที่อดขอ้มลูให้
บคุลากัรัทุี่กัรัะดับขององค์กัรั เพ้�อสร้ัางความ
เข้าใจให้ตรังกัันและที่ำให้กัารัดำเนินงาน
สอดคล้องกับันโยบายท่ี่�กัำหนด ทัี่�งน่� จะต้อง
ม่กัารัที่บที่วนปีรัับปีรัุงนโยบายเปี็นครัั�งครัาว 
เพ้�อให้ที่ันกัับเหตุกัารัณ์์ที่่�เปีล่�ยนแปีลงไปี

03 การคัดำเลือกและถูอดำถูอนบัุคลากร
ฝ่่ายบัริหาร

  ความสามารัถึของฝ่่ายบรัิหารัเปี็นปีัจจัยที่่�
สำคัญยิ�งต่อความสำเรั็จของบรัิษััที่ คณ์ะ
กัรัรัมกัารัควรักัำหนดหลักัเกัณ์ฑ์์และวิธุ่กัารั
ในกัารัคดัเลอ้กัฝ่า่ยบรัหิารั เพ้�อใหไ้ด้บคุลากัรั
ที่่�ม่ความรัู้ความสามารัถึเข้ามาที่ำงาน ฝ่่าย
บรัหิารัควรัมแ่นวคดิและวสิยัที่ศันท่์ี่�ไมข่ดัแยง้
กัับคณ์ะกัรัรัมกัารั เพ้�อให้กัารัดำเนินงาน 
เปี็นไปีตามนโยบายและเป้ีาหมายท่ี่�กัำหนด 

5.1 ดำ้านปฏิิบััต้ิการ

260รายงานประจำำาปี 2564
บริิษััท เจ.อาริ์.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิลิตี้้� จำากััดั (มหาชน)



ในกัารัพิจารัณ์าคัดเล้อกัฝ่่ายบรัิหารั คณ์ะ
กัรัรัมกัารัอาจแต่งตั�งคณ์ะกัรัรัมกัารัชุดย่อย
เพ้�อที่ำหน้าที่่�ดังกัล่าว

  
  นอกัจากักัารัคัดเล้อกัฝ่่ายบริัหารัแล้ว คณ์ะ

กัรัรัมกัารัยังม่บที่บาที่หน้าที่่�ในกัารักัำหนด
ขอบเขตของหนา้ที่่�และอำนาจของฝ่า่ยบรัหิารั
ใหช้ดัเจน และปีรัะเมนิผ่ลกัารัปีฏิบิตังิานของ
ฝ่่ายบรัิหารั ซึ่ึ�งควรักัำหนดเปี็นหลักัเกัณ์ฑ์์
และปีัจจัยช่�วัดที่่�ชัดเจนและเปี็นรัูปีธุรัรัม 
คณ์ะกัรัรัมกัารัควรัส้�อสารัให้ฝ่่ายบริัหารั
ที่รัาบถึงึความคาดหวัง พร้ัอมแจ้งให้ที่รัาบถึึง
ผ่ลลัพธุ์อย่างชัดเจน ตรังไปีตรังมา

  
  หน้าท่ี่�อ่กัปีรัะกัารัหนึ�งของคณ์ะกัรัรัมกัารั 

ค้อกัารักัำหนดหลักัเกัณ์ฑ์์และวิธุ่กัารัในกัารั
ถึอดถึอนผู่้บริัหารัรัะดับสูง และกัรัะที่ำกัารั
พิจารัณ์าถึอดถึอนหรั้อเลิกัจ้างเจ้าหน้าท่ี่�ฝ่่าย
บรัหิารัรัะดบัอาวุโสในกัรัณ์่จำเปีน็ เพ้�อรักััษัา
ผ่ลปีรัะโยชน์ของบรัิษััที่และผู่้ถึ้อหุ้น รัวมถึึง

  จัดให้ม่กัรัะบวนกัารัจัดเตรั่ยมบุคลากัรัเพ้�อ
ที่ดแที่นในตำแหนง่สำคญัๆ ที่่�อาจลาออกัหรัอ้
เกัษั่ยณ์อายุ

04  การแต้่งต้ั้งคณะกรรมการชุดำย่อย
  คณ์ะกัรัรัมกัารัอาจพิจารัณ์าแต่งตั�งคณ์ะ

กัรัรัมกัารัชุดย่อยตามความเหมาะสม โดย
พิจารัณ์าจากัขนาดและสภาพธุุรักิัจของ
องค์กัรั เพ้�อช่วยแบ่งเบาภารัะของคณ์ะ
กัรัรัมกัารั

  ในสว่นท่ี่�ตอ้งมก่ัารัสอบที่านหรัอ้กัารัพิจารัณ์า
ศึกัษัาในรัายละเอ่ยด ในกัารัแต่งตั�งคณ์ะ
กัรัรัมกัารัชดุยอ่ย คณ์ะกัรัรัมกัารัควรักัำหนด
วัตถุึปีรัะสงค์ หน้าที่่� ความรัับผิ่ดชอบ และ
อำนาจของคณ์ะกัรัรัมกัารัชุดย่อยให้ชัดเจน 
และเพ้�อให้กัารัปีฏิิบัตงิานของคณ์ะกัรัรัมกัารั

  ชุดย่อยเปี็นไปีอย่างม่ปีรัะสิที่ธุิภาพและ
ปีรัะสิที่ธุิผ่ล คณ์ะกัรัรัมกัารัควรักัำหนดให้
ฝ่่ายบรัิหารัให้กัารัสนับสนุนที่ั�งด้านข้อมูล
และบุคลากัรัแกั่คณ์ะกัรัรัมกัารัชุดย่อย รัวม
ที่ั�งอนุญาตให้ที่ำกัารัติดต่อหรั้อขอคำปีรึักัษัา
จากับุคลากัรัภายนอกัตามสมควรัโดยบริัษััที่
เปี็นผู่้ออกัค่าใช้จ่าย

  คณ์ะกัรัรัมกัารัควรักัำหนดให้ม่กัารัจัดที่ำ
รัายงานผ่ลกัารัดำเนินกัารัของคณ์ะกัรัรัมกัารั
ชุดย่อยทุี่กัคณ์ะเสนอต่อคณ์ะกัรัรัมกัารัเป็ีน
ปีรัะจำ เพ้�อติดตามกัารัดำเนินงานที่่�ได้มอบ
หมายอย่างสม�ำเสมอ

01  การดำำาเนินงานของฝ่่ายบัริหาร
  คณ์ะกัรัรัมกัารัได้มอบหมายหน้าที่่�กัารั

จัดกัารังานปีรัะจำวันแกั่ฝ่่ายบรัิหารั แต่คณ์ะ
กัรัรัมกัารัยังมค่วามรับัผิ่ดชอบที่่�จะต้องกัำกับั
ดูแล และติดตามกัารัดำเนินงานโดยที่ั�วไปี
ของบรัิษััที่ ให้ดำเนินไปีภายใต้กัฎหมาย กัฎ
และรัะเบย่บต่าง ๆ  ที่่�เกั่�ยวข้อง รัวมถึงึดำเนนิ
งานตามเปีา้หมายและแผ่นงานที่่�กัำหนด เพ้�อ
ใหส้ามารัถึติดตามดูแลไดอ้ยา่งมป่ีรัะสิที่ธุผิ่ล 
คณ์ะกัรัรัมกัารัควรัที่รัาบถึงึสภาวะกัารัดำเนิน
งานของบริัษััที่อยู่ตลอดเวลา  รัวมที่ั�งปีัจจัย
ต่าง ๆ ที่ั�งภายในและภายนอกัที่่�อาจม่ผ่ลกั
รัะที่บต่อองค์กัรั และควรัหาความรัู้เกั่�ยวกัับ

แนวโน้มเก่ั�ยวกัับธุุรักิัจ เพ้�อให้สามารัถึปีรัับ
เปีล่�ยนนโยบายหรั้อกัลยุที่ธ์ุให้สอดคล้องกัับ
สภาพแวดล้อมที่่�เปีล่�ยนไปี

  นอกัจากัน่�คณ์ะกัรัรัมกัารัควรักัำหนดให้ฝ่่าย
บรัิหารัจัดส่งรัายงานเก่ั�ยวกัับกัารัดำเนิน
งานขององค์กัรัเปี็นปีรัะจำ รัวมที่ั�งแนวโน้ม
ที่างกัารัตลาด กัารัเปีล่�ยนแปีลงที่างด้าน
กัฎและรัะเบ่ยบต่าง ๆ และข้อมูลอ้�น ๆ ท่ี่�
ช่วยคณ์ะกัรัรัมกัารัในกัารัวางแผ่น กัำหนด
นโยบาย หรั้อกัำกัับดูแลกัิจกัารั กัารับรัิหารั
ความเส่�ยง

5.2 ดำ้านกำากับัดำูแล
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01  หา้มมใิหก้ัรัรัมกัารัปีรัะกัอบกัจิกัารัอนัม่สภาพ
อยา่งเดย่วกันั และเปีน็กัารัแขง่ขันกับักัจิกัารั
ของบริัษัทัี่ หรัอ้เขา้เปีน็หุน้ส่วนในหา้งหุ้นสว่น
สามัญ หรั้อเปี็นหุ้นส่วนไม่จำกััดความรัับผ่ิด
ในห้างหุ้นส่วนจำกััด หรั้อเข้าเป็ีนกัรัรัมกัารั
ในบรัิษััที่เอกัชน หรั้อบรัิษััที่มหาชนจำกััด

  ที่่�ปีรัะกัอบกิัจกัารัอย่างเดย่วกันั และเป็ีนกัารั
แข่งขันกัับกิัจกัารัของบริัษััที่ ไม่ว่าจะที่ำเพ้�อ
ปีรัะโยชน์ของตนหรั้อผู่้อ้�น เว้นแต่จะได้ให้ที่่�
ปีรัะชุมผู่้ถึ้อหุ้นที่รัาบกั่อนที่่�จะม่มติแต่งตั�ง

02  กัรัรัมกัารับรัิษััที่ ต้องแจ้งให้บรัิษััที่ที่รัาบโดย
ไม่ชักัช้า เม้�อม่กัรัณ์่ดังต่อไปีน่�

 
  (1) ม่ส่วนได้เส่ยไม่ว่าโดยตรังหรั้อโดยอ้อม

ในสัญญาใดๆ ที่่�บรัิษััที่ที่ำขึ�น
  (2) ถ้ึอหุ้นหรั้อหุ้นกัู้ในบรัิษััที่หรั้อบรัิษััที่ใน

เครั้อ โดยรัะบุจำนวนที่ั�งหมดที่่�เพิ�มขึ�นหรั้อ
ลดลง

5.3 ดำ้านอื�น ๆ

02  การบัริหารความเส่�ยง
  คณ์ะกัรัรัมกัารัควรัดแูลใหแ้นใ่จวา่ฝ่า่ยบรัหิารั

ที่รัาบถึึงความเส่�ยงต่างๆ ที่่�อาจจะม่ขึ�น
  รัวมที่ั�งจดักัารัให้มร่ัะบบและเครั้�องมอ้ในกัารั

บรัิหารัความเส่�ยงที่่�เหมาะสมและชัดเจน 
คณ์ะกัรัรัมกัารัควรัให้ความเห็นชอบแผ่น
ปีฏิบัิติกัารัในกัารับริัหารัความเส่�ยงของบริัษัทัี่

  
  ที่่� ฝ่่ายบริัหารัที่ำขึ�น รัวมทัี่� งกัำหนดให้
  ฝ่่ายบรัหิารันำไปีปีฏิบิตั ิที่ำกัารัวเิครัาะห ์และ

ปีรัะเมินความเหมาะสมของแผ่นปีฏิิบัติกัารั
เปี็นปีรัะจำ ซึ่ึ�งคณ์ะกัรัรัมกัารัอาจมอบหมาย
ให้ฝ่่ายบรัิหารัหรั้อคณ์ะกัรัรัมกัารัชุดย่อย

  ที่ำหน้าที่่�ดังกัล่าว

03  การปฏิิบััติ้ต้ามกฎ ระเบ่ัยบั ข้อบัังคับั 
และนโยบัาย

  คณ์ะกัรัรัมกัารัควรัจัดให้ม่รัะบบกัารัควบคุม
ภายในและรัะบบกัารัตรัวจสอบภายในท่ี่�ม่
ปีรัะสิที่ธุิผ่ล เพ้�อให้เกัิดความมั�นใจว่าบรัิษััที่
ได้ม่ปีฏิิบัติตามกัฎหมาย รัะเบ่ยบ และ

  ข้อบังคับของที่างกัารั และนโยบาย รัะเบ่ยบ
ปีฏิิบัติของบริัษััที่ รัะบบดังกัล่าวจะเป็ีน

  เครั้�องม้อช่วยช่�ให้เห็นกัารัปีฏิิบัติที่่�บกัพรั่อง
  ได้อย่างที่ันที่่วงที่่ นอกัจากัน่� คณ์ะกัรัรัมกัารั

ควรัจัดให้ม่รัะบบกัารัติดตามและปีรัะเมิน
ความ เพ่ ย งพอของรัะบบกัารัควบ คุม 
มาตรัฐานกัารัปีฏิิบัติงานและกัารัควบคุม
ภายในอย่างสม�ำเสมอ

04  การเปิดำเผยข้อมูลและการสื�อสารกับั
ผู้ม่ส่วนไดำ้เส่ย

  เพ้�อความโปีร่ังใสในกัารัดำเนินงานต่างๆ 
ของบรัิษััที่ คณ์ะกัรัรัมกัารัควรัดูแลให้ม่กัารั
ส้�อสารักัันรัะหว่างบรัิษััที่ ผู่้ถึ้อหุ้น และผู้่
ม่ส่วนได้เส่ยอ้�นๆ อย่างสม�ำเสมอ โดยให้
ฝ่่ายบริัหารัเปิีดเผ่ยข้อมูลในเรั้�องสำคัญๆ 

  อย่างถูึกัต้องและทัี่นต่อเหตุกัารัณ์์ ดังนั�น 
คณ์ะกัรัรัมกัารัต้องจัดให้ม่รัะบบที่่�ที่ำให้

  เช้�อมั�นไดว้า่ขอ้มลูตา่งๆ ที่่�เปีดิเผ่ยนั�นถึกูัต้อง 
ครับถึ้วน และที่ันต่อเหตุกัารัณ์์
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6. อำานาจและความรับัผิดำชอบัของคณะกรรมการบัริษัที่

01 หลักเกณฑ์์ว่าดำ้วยความระมัดำระวัง
ต้ามสมควร

  กัรัรัมกัารัม่หน้าที่่�ตามกัฎหมายที่่�จะต้อง
ปีฏิิบัติงานในหน้าที่่�ด้วยความรัะมัดรัะวัง
ในรัะดับที่่�พึงคาดหมายได้จากัวิญญููชน

  พึงปีฏิิบัติ และเม้�อได้ใช้ความรัะมัดรัะวัง
  เชน่นั�นแลว้ กัรัรัมกัารักัไ็มต่อ้งรับัผ่ดิเปีน็กัารั

ส่วนตัวสำหรัับความเส่ยหายที่่� เ กิัดขึ�น
  แกั่บรัิษััที่

02  หลกัเกณฑ์ว์า่ดำว้ยความซืื้�อสตั้ยส์จุรติ้
  กัรัรัมกัารัจะต้องปีฏิิบัติงานในหน้าที่่�ด้วย

ความซึ่้�อสัตย์สุจริัต และดูแลรัักัษัาผ่ล
ปีรัะโยชน์ของบริัษััที่ โดยต้องเห็นแก่ั
ปีรัะโยชนส่์วนรัวมของบรัษิัทัี่เหนอ้ปีรัะโยชน์
ส่วนตน รัักัษัาปีรัะโยชน์ของผู้่ถึ้อหุ้นที่ั�งปีวง
โดยไมจ่ำกัดัเฉพาะผู้่ถึอ้หุ้นรัายใดหร้ัอกัลุม่ใด 

  และไม่เข้าไปีเกั่�ยวข้องกัับธุุรักัรัรัมหรั้อ
  กิัจกัารัใดๆ ที่่�อาจกั่อให้เกัิดความขัดแย้ง

ที่างผ่ลปีรัะโยชน์รัะหว่างตนกัับบริัษััที่ รัวม
ถึึงไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่่�หรั้อใช้ข้อมูลภายใน

  ที่่�ไดร้ับัมาในฐานะกัรัรัมกัารั เพ้�อแสวงหาผ่ล
ปีรัะโยชน์แกั่ตนหรั้อบุคคลอ้�นใด ที่ั�งน่� หากั
ตนม่ส่วนได้เส่ยไม่ว่าโดยที่างตรังหรั้อที่าง
อ้อมในสัญญาใดๆ ที่่�บรัิษััที่ที่ำขึ�น กัรัรัมกัารั
ต้องแจ้งให้บรัิษััที่ที่รัาบโดยไม่ชักัช้า

03  หลกัเกณฑ์ว์า่ดำว้ยความเขา้ใจในธุรุกิจ
ขององค์กร

  กัรัรัมกัารัต้องม่ความรัู้และความเข้าใจ
  เกั่�ยวกัับธุุรักิัจของบริัษััที่ เพ้�อให้สามารัถึที่ำ

หน้าท่ี่�สอดส่องดูแลกัารัจัดกัารักิัจกัารัของ
บรัิษััที่ได้อย่างม่ปีรัะสิที่ธุิผ่ล และถึ้อได้ว่าม่
ความรัะมัดรัะวังตามสมควรั

04  หลักเกณฑ์์ว่าดำ้วยหน้าที่่�ในการเข้า
ประชุมคณะกรรมการ

  กัารัจัดกัารักิัจกัารัของคณ์ะกัรัรัมกัารัจะ
ดำเนินกัารัด้วยวิธุ่ปีรัะชุมคณ์ะกัรัรัมกัารั  

  ดังนั�น จึงเปี็นหน้าที่่�สำคัญของกัรัรัมกัารั
ในกัารัเข้ารั่วมปีรัะชุมคณ์ะกัรัรัมกัารั และ
กัรัรัมกัารัที่่�เข้าร่ัวมปีรัะชุมต้องมค่วามรับัผิ่ดชอบ

  ร่ัวมกันั เว้นแต่มก่ัารัแสดงออกัไว้โดยชัดแจ้ง
ให้เปี็นปีรัะกัารัอ้�น

  
  อนึ�ง ตามหลักัและแนวปีฏิิบัติกัารักัำกัับ

ดูแลกัิจกัารัท่ี่�ด่ คณ์ะกัรัรัมกัารัควรัเข้ารั่วม
ปีรัะชุมไม่น้อยกัว่ารั้อยละ 75 ของจำนวน
กัารัปีรัะชุมคณ์ะกัรัรัมกัารับริัษัทัี่ทัี่�งหมดท่ี่�ได้
จัดให้ม่ขึ�นในรัอบปีี

ในกัารัปีฏิิบัติหน้าที่่�ของกัรัรัมกัารั จะต้องปีฏิิบัติหน้าท่ี่�ให้เป็ีนไปีตามกัฎหมาย วัตถุึปีรัะสงค์ และข้อบังคับของบริัษััที่  
ตลอดจนมติของที่่�ปีรัะชุมผู่้ถึ้อหุ้น ด้วยความซึ่้�อสัตย์สุจรัิต และรัะมัดรัะวัง รัักัษัาผ่ลปีรัะโยชน์ของบรัิษััที่เปี็นสำคัญ 
โดยยึดถึ้อหลักัเกัณ์ฑ์์ ดังน่�

6.1 อำานาจการลงนาม

6.2 ความรับัผิดำชอบัของคณะกรรมการ

เน้�องจากับรัิษััที่เปี็นนิติบุคคล ไม่สามารัถึลงนามเพ้�อที่ำนิติกัรัรัมต่าง ๆ ได้เอง บรัิษััที่จะแต่งตั�งให้กัรัรัมกัารัที่่านใด
ที่่านหนึ�ง และหรั้อหลายที่่านเปี็นผู่้ม่อำนาจลงนามพรั้อมปีรัะที่ับตรัาสำคัญของบรัิษััที่ เพ้�อที่ำนิติกัรัรัมผู่กัพันบรัิษััที่กัับ
บุคคลภายนอกั โดยจดเง้�อนไขกัารัลงนามผู่กัพันบรัิษััที่ไว้ในหนังส้อรัับรัองกัารัจดที่ะเบ่ยน
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7. การประชุมของคณะกรรมการบัริษัที่

8. การประเมินผลคณะกรรมการบัริษัที่

7.1  คณ์ะกัรัรัมกัารัจะต้องปีรัะชุมกัันตามความ
เหมาะสมกัับภารัะหน้าที่่� ความรัับผ่ิดชอบ 
และลักัษัณ์ะกัารัดำเนินธุุรักัิจของบริัษััที่ 

  แต่ไม่ควรัน้อยกัว่า 4 ครัั�งต่อปีี ณ์ จังหวัด
  ที่่�ตั�งสำนักังานใหญ่ของบริัษััที่หร้ัอจังหวัด
  ใกัล้เค่ยง หรั้อ ณ์ สถึานที่่�อ้�นใด โดยกัารั

กัำหนดวัน เวลา และสถึานที่่� เป็ีนไปีตาม
ดุลยพินิจของปีรัะธุานกัรัรัมกัารั

7.2  ใ น กั า รั เ รั่ ย กัปี รั ะ ชุ ม คณ์ะกั รั รัมกั า รั 
  ให้ปีรัะธุานกัรัรัมกัารัหรั้อผู่้ซึึ่�งได้รัับมอบ

หมายส่งหนังส้อเร่ัยกัปีรัะชุมไปียังกัรัรัมกัารั
ไม่น้อยกัว่า 7 วันกั่อนวันปีรัะชุม เว้นแต่
ในกัรัณ์่จำเปี็นรั่บด่วน เพ้�อรัักัษัาสิที่ธุิและ
ปีรัะโยชน์ของบริัษััที่จะแจ้งกัารันัดปีรัะชุม
โดยวิธุ่อ้�น และกัำหนดวันปีรัะชุมให้เรั็วกัว่า
นั�นกั็ได้

7.3  ในกัารัปีรัะชมุคณ์ะกัรัรัมกัารั ตอ้งม่กัรัรัมกัารั
มาปีรัะชุมไม่น้อยกัว่าครัึ�งหนึ�งของจำนวน
กัรัรัมกัารัที่ั�งหมดจึงจะครับองค์ปีรัะชุม และ
ใหป้ีรัะธุานกัรัรัมกัารัที่ำหนา้ท่ี่�เปีน็ปีรัะธุานใน
ที่่�ปีรัะชุมคณ์ะกัรัรัมกัารั ในกัรัณ์่ที่่�ปีรัะธุาน
กัรัรัมกัารัไม่อยู่ในที่่�ปีรัะชุมหรั้อไม่สามารัถึ
ปีฏิิบัติหน้าท่ี่�ได้ ในกัรัณ์่ท่ี่�ม่รัองปีรัะธุาน
กัรัรัมกัารัอยู่ ให้รัองปีรัะธุานกัรัรัมกัารัเปี็น
ปีรัะธุานท่ี่�ปีรัะชุม แต่ถ้ึาไม่ม่รัองปีรัะธุาน
กัรัรัมกัารัหรั้อม่แต่ไม่อยู่ในที่่�ปีรัะชุมนั�นหรั้อ
ไมส่ามารัถึปีฏิิบตัหินา้ท่ี่�ได ้ให้กัรัรัมกัารัซึ่ึ�งมา
ปีรัะชมุเล้อกักัรัรัมกัารัคนหนึ�งเปีน็ปีรัะธุานใน
ที่่�ปีรัะชุม

บ ริัษััที่จะ จัดใ ห้ ม่กัารัปีรัะเ มินผ่ลในกัารัปีรัะชุม
คณ์ะกัรัรัมกัารับริัษัทัี่เป็ีนปีรัะจำทุี่กัๆ ปี ีโดยให้กัรัรัมกัารั
บริัษััที่ทุี่กัท่ี่านที่ำกัารัปีรัะเมินผ่ลสำหรัับช่วงปีีที่่�ผ่่านมา 
และรัวบรัวมข้อมูลเพ้�อแจ้งผ่ลให้คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่
ที่รัาบในกัารัปีรัะชุมคณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ของปีีถึัดไปี  

โดยบรัิษัั ที่จั ด ให้ ม่ แบบปีรัะ เมิ นผ่ลตนเองของ
คณ์ะกัรัรัมกัารั (เอกัสารัภาคผ่นวกั) เพ้�อให้กัรัรัมกัารั
บรัษิัทัี่ที่กุัที่า่นไดป้ีรัะเมนิบที่บาที่และความมป่ีรัะสทิี่ธุผิ่ล
ในกัารับรัิหารังาน และกัารักัำกัับดูแลกัิจกัารัของ
คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่โดยรัวม
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9. การรายงานของคณะกรรมการบัริษัที่

10. การพัฒนา ฝ่ึกอบัรมคณะกรรมการบัริษัที่

9.1  คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ ม่หน้าที่่�รัับผิ่ดชอบ
ต่อกัารัรัายงานข้อมูลที่างกัารัเงินและข้อมูล
ที่ั�วไปี ต่อผู่้ถึ้อหุ้นและผู่้ลงทีุ่นที่ั�วไปีอย่าง

  ถูึกัต้อง ครับถ้ึวน และโปีร่ังใส ม่คำอธิุบาย
อย่างม่ เหตุผ่ล พรั้อมตัวเลขสนับสนุน

  ที่ั�งในด้านผ่ลกัารัดำเนินงาน นโยบาย และ
แนวโน้มในอนาคตตลอดจนผ่ลสำเร็ัจและ
อุปีสรัรัคของบรัิษััที่

9.2  คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ ควรัม่ความเข้าใจใน
ข้อมูลที่างกัารัเงินอย่างด่ และไม่แที่รักัแซึ่ง
วัตถึุปีรัะสงค์ และมาตรัฐานกัารัปีฏิิบัติงาน
ที่างวิชาช่พของผู่้สอบบัญช่ของบรัิษััที่ กัรัณ์่
ที่่�ผู่้สอบบัญช่ของบริัษััที่ถึอนตัวหร้ัอถูึกัถึอน 
ควรัแจ้งเหตุผ่ลต่อสำนักังานคณ์ะกัรัรัมกัารั

กัำกัับหลักัที่รััพย์และตลาดหลักัที่รััพย์ และ
ตลาดหลักัที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย

9.3  คณ์ะกัรัรัมกัารับริัษัทัี่ ควรัจัดที่ำรัายงานแสดง
ถึึงความรัับผ่ิดชอบของคณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ 
ตอ่กัารัจัดที่ำและกัารัเปิีดเผ่ยรัายงานที่างกัารั
เงินของบรัิษััที่ เสนอไว้ในรัายงานปีรัะจำปีี

9.4  คณ์ะกัรัรัมกัารับรัิษััที่ ควรัเปีิดเผ่ยกัารั
ปีฏิิบัติตามหลักักัารักัำกัับดูแลกิัจกัารัที่่�ด่
ตามท่ี่�ตลาดหลักัที่รััพย์แห่งปีรัะเที่ศไที่ย
กัำหนด และสำนักังานคณ์ะกัรัรัมกัารักัำกัับ

  หลักัที่รััพย์และตลาดหลักัที่รััพย์กัำหนด

10.1  เม้�อม่กัรัรัมกัารับรัิษััที่คนใหม่ เข้าดำรัง
ตำแหน่งกัรัรัมกัารั เลขานุกัารับรัิษััที่จะ
เปี็นผู้่ปีรัะสานงานในกัารัจัดปีรัะชุมรัะหว่าง
กัรัรัมกัารับริัษััที่คนใหม่และฝ่่ายบรัิหารัเพ้�อ
ให้กัรัรัมกัารับรัิษััที่คนใหม่รัับที่รัาบถึึงข้อมูล
ที่่�เกั่�ยวข้องกัับบรัิษััที่ ที่ั�งในด้านความเปี็นมา 
ลกััษัณ์ะกัารัปีรัะกัอบธุรุักิัจ โครังสร้ัางกัารัถึอ้
หุ้นและกัารัจัดกัารั และเรั้�องอ้�นๆ ที่่�จำเปี็น 
รัวมที่ั�งนำเย่�ยมชมกัิจกัารั

10.2  บรัิษััที่ ให้ความสำคัญกัับกัารัฝึ่กัอบรัม
  คณ์ะกัรัรัมกัารับริัษััที่ โดยเลขานุกัารับริัษััที่

จะนำเสนอปีรัะธุานเจ้าหน้าที่่�บรัิหารัม่กัารั
  ตั�งงบปีรัะมาณ์ในส่วนน่�ไว ้และเม้�อมห่ลกััสตูรั

ท่ี่�เห็นว่าม่ความสำคัญและจะเปี็นปีรัะโยชน์
ต่อกัรัรัมกัารั เช่น หลักัสูตรั Director 

  Certification Program ซึ่ึ�งจัดโดยสมาคม
  ส่งเสรัิมสถึาบันกัรัรัมกัารับรัิษััที่ไที่ย เปี็นต้น 

เลขานุกัารับรัิษััที่จะแจ้งไปียังกัรัรัมกัารัเพ้�อ
สอบถึามความปีรัะสงค์ในกัารัเข้ารัับกัารั
อบรัม และจัดให้เข้ารัับกัารัอบรัมตามความ
จำเปี็นและความเหมาะสม
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