
ส่วนที ่2
การจัดการและ
การก�ากับดูแลกิจการ



5.1	จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2563 บรษิทัฯ มทีนุจดทะเบยีนจ�านวน 380 ล้านบาท โดยเป็นทนุช�าระแล้วจ�านวน 380 ล้านบาท  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 760 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

  

5.2	โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 สามารถสรุปได้ดังนี้

 รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1. กลุ่มวิวัฒน์เจษฎาวุฒิ 470,373,300 61.88

 1.1 นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ 169,391,400  22.29 

 1.2  นางปรียาภรณ์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ 84,147,218  11.07 

 1.3  นายธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ 73,571,958  9.68 

 1.4  นายภาวีร์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ 49,847,440  6.56 

 1.5  นางณัฏฐญา นากะพันธ์ 37,153,400  4.89 

 1.6  นายปรีชา สืบบุก 17,110,400  2.25 

 1.7  นางสาวสุจิวรรณ สืบบุก 15,523,800  2.04 

 1.8  นางสาวพวงแก้ว วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ 11,813,842  1.55 

 1.9  นายคณิต วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ 11,813,842  1.55 

2.  กลุ่มอุทัยรัตน์ 53,931,200 7.09 

 2.1  นางสาวพรชนินทร์ ศรีวงษ์รัตน์ 36,273,000  4.77 

 2.2  นายสุรเดช อุทัยรัตน์ 17,658,200  2.32 

3.  นายชูชาติ เพ็ชรอ�าไพ 15,200,000  2.00 

4.  นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ 13,900,000  1.83 

5.  นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ 13,700,000  1.80 

6.  นางสาวนันทวรรณ สิทธิณรงค์ 13,032,500  1.71 

7.  นายอมร ทรัพย์ทวีกุล 6,200,000  0.82 

5.	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
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 รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

8.  พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพานิชย์ 5,000,000  0.66 

9.  กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ 4,219,600  0.55 

10.  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด(มหาชน) 4,066,000  0.53 

11.  อื่นๆ 160,377,400  21.10 

 รวมจ�านวนหุ้นทั้งหมด 760,000,000 100.00

หมายเหตุ : รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถูกจัดกลุ่มตามความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นในลักษณะเครือญาติ โดยไม่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์หรือ 

  พฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระท�าร่วมกับบุคคลอื่นตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2552 แต่อย่างใด

5.3	กำรออกหลักทรัพย์อื่น
-ไม่มี-

5.4	นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล	
บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนส�ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ  

อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่ก�าหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับ ผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่อง

ทางการเงิน และความจ�าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน ในการบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะ

เศรษฐกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากผลการด�าเนินงานตามงบการเงิน

ของบริษัทฯ ส�าหรับรอบบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท หรือคิดเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 

ไม่เกนิ 45,600,000 บาท หรอืคดิเป็น 51.72% ของก�าไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่าย

เงินปันผลของบรษิทัฯ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการ) ท้ังน้ีการจ่ายเงนิปันผลดังกล่าว ยงัจะต้องได้

รบัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2564)
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6.2	คณะกรรมกำรบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการจ�านวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	 นายนนทกิร	กาญจนะจติรา ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2. พลเอก ศักดา เปรุนาวิน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3. พลเรือโท บ�ารุงรัก สรัคคานนท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

4. นายกวิน ทังสุพานิช กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

5. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ กรรมการและกรรมการบริหาร

6. นายช�านาญ วงศ์รัศมีเดือน กรรมการและกรรมการบริหาร

7. นายสุรเดช อุทัยรัตน์ กรรมการและกรรมการบริหาร

หมายเหตุ :  กรรมการล�าดบัที ่1-4 ได้รบัการแต่งตัง้ตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2561

  โดยมีนางภทัรนิทร์ มนสัเสร ีเป็นเลขานุการบริษัทฯ 

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายจรญั ววิฒัน์เจษฎาวฒิุ หรอืนายช�านาญ วงศ์รศัมเีดอืน หรอืนายสรุเดช อทุยัรตัน์ กรรมการสองในสามท่านลงลายมอื

ชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2563 บรษิทัฯ มกีารจดัประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแต่ละท่าน มีดงันี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

การประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2563

จ�านวนครั้ง
การประชุม

จ�านวนครั้งที่เข้า
ร่วมประชุม

1. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการ 6 6

2. พลเอก ศักดา เปรุนาวิน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 6 6

3. พลเรือโท บ�ารุงรัก สรัคคานนท์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 6 6

4. นายกวิน ทังสุพานิช กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 6 6

5. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ กรรมการและกรรมการบริหาร 6 6

6. นายช�านาญ วงศ์รัศมีเดือน กรรมการและกรรมการบริหาร 6 6

7. นายสุรเดช อุทัยรัตน์ กรรมการและกรรมการบริหาร 6 6
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6.3	คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีกรรมการจ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.  พลเอก ศักดา เปรุนาวิน ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.  พลเรือโท บ�ารุงรัก สรัคคานนท์ กรรมการตรวจสอบ

3.  นายกวิน ทังสุพานิช กรรมการตรวจสอบ

ทัง้นี ้นายกวนิ ทงัสพุานชิ เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่พยีงพอทีจ่ะสามารถท�าหน้าทีใ่นการสอบทาน

ความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิได้ โดยนายกวิน ทังสุพานิช จบการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากสถาบัน

บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเคยด�ารงต�าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารด้านการเงินของบรษิทั

จ�ากดัแห่งหนึง่ ซึง่มปีระสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ (ดูรายละเอยีดเพิม่เติมในเอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ 

ผูบ้รหิาร ผูม้อี�านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั)

โดยมนีางลัดดา ลัทธิวรรณ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2563 บรษิทัฯ มกีารจดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอยีดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแต่ละท่าน มดีงัน้ี

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

การประชุมคณะกรรมการ

จ�านวนครั้งการ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่เข้า
ร่วมประชุม

1.  พลเอก ศักดา เปรุนาวิน ประธานกรรมการตรวจสอบ 4 4

2.  พลเรือโท บ�ารุงรัก สรัคคานนท์ กรรมการตรวจสอบ 4 4

3.  นายกวิน ทังสุพานิช กรรมการตรวจสอบ 4 4

6.4	คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
บริษัทฯ มีกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย 

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.  พลเอก ศักดา เปรุนาวิน ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2.  พลเรือโท บ�ารุงรัก สรัคคานนท์ กรรมการ

3.  นายสุรเดช อุทัยรัตน์ กรรมการ

หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้ถูกแต่งตั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563  

  ในปี 2563 จงึยังไม่มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยมนีายสรุเดช อทัุยรตัน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

  สรรหาและ ก�าหนดค่าตอบแทน
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6.5	คณะกรรมกำรบริหำร
บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย 

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.  นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ กรรมการบริหาร

2.  นายช�านาญ วงศ์รัศมีเดือน กรรมการบริหาร

3.  นายสุรเดช อุทัยรัตน์ กรรมการบริหาร

6.6	ผู้บริหำร	
บริษัทฯ มีผู้บริหารจ�านวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.  นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.  นายช�านาญ วงศ์รัศมีเดือน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานขายและปฏิบัติการ

3.  นายสุรเดช อุทัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานอ�านวยการ 
และรักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายธุรการ

4.  นายบันดาล พงศ์ศาสตร์ ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและการตลาด

5.  นายณัฐวุฒิ ช�านาญกิจ ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติงานโครงการ และรักษาการผู้อ�านวยการ
ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

6.  นายสุจิตต์ ตัณฑสุริยะ ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรมและโซลูชั่น

7.  นางสาวสุมาลี ระงับพิศม์ ผู้อ�านวยการฝ่ายพาณิชย์

8.  นางสาวลัดดา ลัทธิวรรณ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ :  โดยมนีางสาวจตพุร นาคขวญั เป็นผู้จัดการแผนกบัญชี

6.7	เลขำนุกำรบริษัทฯ	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน	และผู้ควบคุม

	 ดูแลกำรท�ำบัญชี

	 6.7.1	 เลขำนุกำรบริษัท

   ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ท่ี 1/2563 เมือ่วันท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มมีติ

แต่งตั้งนางภัทรนิทร์ มนสัเสร ีด�ารงต�าแหน่งเลขานกุารบรษิทัฯ เพือ่ให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญติัหลักทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 ซึง่ได้ก�าหนดหน้าที่

ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ดังนี้

   1. ดแูลและให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการและผูบ้รหิารเกีย่วกับการปฏบิตัติามกฎหมาย ข้อก�าหนด กฎระเบยีบ และ

ข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ

   2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังดูแลประสานงานให้มีการ

ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว

   3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อก�าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง
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   4. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

    4.1 ทะเบียนกรรมการ

    4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

    4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

    4.4 รายงานประจ�าปีของบริษัท

    4.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

	 6.7.2	 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน

   นางสาวลดัดา ลทัธวิรรณ์ ผูอ้�านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ (CFO) เป็นผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบสงูสดุ

ในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทฯ โดยนางสาวลัดดา ลัทธิวรรณ์ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2553 ทั้งนี้ 

ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ปรากฏในเอกสารแนบ 1

	 6.7.3	 ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท�ำบัญชี

   นางสาวจตุพร นาคขวัญ ผู้จัดการแผนกบัญชี เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลการท�าบัญชีของบริษัทฯ 

โดยนางสาวจตุพร นาคขวัญ เข้าร่วมงานในด้านการท�าบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552

6.8	ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

	 6.8.1	 ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

   ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

   ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้ 

  (หน่วย : บาท) 

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง ปี 2563

1.  นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 180,000

2.  พลเอก ศักดา เปรุนาวิน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 170,000

3.  พลเรือโท บ�ารุงรัก สรัคคานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 130,000

4.  นายกวิน ทังสุพานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 130,000

5.  นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ กรรมการ 90,000

6.  นายช�านาญ วงศ์รัศมีเดือน กรรมการ 90,000

7.  นายสุรเดช อุทัยรัตน์ กรรมการ 90,000

รวม 880,000
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 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2563 เมือ่วันที ่17 มนีาคม 2563 ได้มมีตกิ�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2563 

ดังนี้

ต�าแหน่ง เบี้ยประชุม / คน / ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทฯ
-  ประธานกรรมการบริษัท
-  กรรมการบริษัท

30,000 บาท
15,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ
-  กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท
10,000 บาท

   ค่าบ�าเหน็จกรรมการ

   บริษัทจะจ่ายค่าบ�าเหน็จ (โบนัสประจ�าปี) ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นเงินจ�านวนไม่เกิน 5,000,000 บาท 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการจัดสรรตามความเหมาะสม ทั้งนี้กรรมการที่จะได้รับค่าบ�าเหน็จต้องไม่เป็นกรรมการ

ที่เป็นผู้บริหาร

   ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าบ�าเหน็จ (โบนัสประจ�าปี) ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง ปี 2563

1.  นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 100,000

2.  พลเอก ศักดา เปรุนาวิน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 75,000

3.  พลเรือโท บ�ารุงรัก สรัคคานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 75,000

4.  นายกวิน ทังสุพานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 75,000

รวม 325,000

   ค่าตอบแทนผู้บริหาร

   ในปี 2563 บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บรหิารจ�านวน 30.68 ล้านบาท ตามล�าดับ ท้ังน้ี ค่าตอบแทนดงักล่าว

รวมถึงเงินเดือน โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ค่าคอมมิชชั่น

ปี จ�านวนผู้บริหาร (คน) ค่าตอบแทน (บาท)

2563 8 30,684,325.94

	 6.8.2	 ค่ำตอบแทนอื่น

   ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจ�านวน 

16,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.11 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนใน

ครั้งนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 1 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น ส่งผลท�าให้จ�านวนหุ้นเพิ่มเป็นจ�านวน 16,000,000 หุ้น ในราคาเสนอ

ขายหุ้นละ 5.50 บาท ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับที่เสนอขายให้แก่ประชาชน และเสนอขายพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ให้แก่ประชาชน
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 ทัง้นี ้รายละเอยีดของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ท่ีได้รบัการจดัสรรและจองซือ้หุ้นมดัีงน้ี

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง
จ�านวนหุ้น 
ที่ได้รับการ

จัดสรร

ร้อยละของจ�านวน
หุ้นสามัญที่เสนอ

ขายในครั้งนี้

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 400,000 0.20

พลเอกศักดา เปรุนาวิน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 300,000 0.15

พลเรอืโทบ�ารงุรกั สรคัคานนท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 300,000 0.15

นายกวิน ทังสุพานิช กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 200,000 0.10

นายช�านาญ วงศ์รัศมีเดือน กรรมการและกรรมการบริหาร 400,000 0.20

1.  นายสุรเดช อุทัยรัตน์ กรรมการและกรรมการบริหาร 50,000 0.03

2.  นายบันดาล พงศ์ศาสตร์ ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและการตลาด 500,000 0.26

3.  นางสาวสุมาลี ระงับพิศม์ ผู้อ�านวยการฝ่ายพาณิชย์ 70,000 0.04

4.  นายณัฐวุฒิ ช�านาญกิจ ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติงานโครงการ และรกัษา
การผูอ้�านวยการฝ่ายความปลอดภยั 
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

10,000 0.01

5.  นายสุจิตต์ ตัณฑสุริยะ ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรมและโซลูชั่น 25,000 0.01

6.  นางสาวลัดดา ลัทธิวรรณ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 40,000 0.02

	 6.8.3	 นโยบำยและวิธีกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและโครงสร้ำงค่ำตอบแทนของกรรมกำร

   บริษัทฯ พิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

และจงูใจให้คณะกรรมการบริษทัฯ น�าพาองค์กรให้ด�าเนนิงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ซึง่ค่าตอบแทนของกรรมการ

จะต้องสอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้าหมายระยะยาวของบรษิทัฯ ประสบการณ์ ภาระหน้าที ่ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ  

รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ท้ังน้ี จะอยู่ในลักษณะท่ีเปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ใน

อตุสาหกรรม โดยผูถ้อืหุน้จะเป็นผูอ้นมุตัโิครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัฯ และไม่อยูใ่นระดบั

ที่สูงเกินไป โดยก�าหนดหลักเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทนที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 
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6.9	บุคลำกร	

	 8.9.1	 จ�ำนวนบุคลำกร

   ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจ�านวน 88 คน (ไม่นับรวมผู้บริหาร) โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

สายงาน ณ 31 ธ.ค. 2563

1.  ฝ่ายขายและการตลาด 4

2.  ฝ่ายปฏิบัติงานโครงการ 53

3.  ฝ่ายวิศวกรรมและโซลูชั่น 4

4.  ฝ่ายการพาณิชย์ 3

5.  ฝ่ายบัญชีและการเงิน 7

6.  ฝ่ายบริหารกลาง 11

7.  ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 6

รวม 88

	 6.9.2	 ข้อพิพำทด้ำนแรงงำนที่ส�ำคัญในระยะ	3	ปีที่ผ่ำนมำ

   -ไม่มี-

	 6.9.3	 ค่ำตอบแทนพนักงำน

   ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

   ในปี 2563 บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บรหิารของบรษัิทฯ) จ�านวน 50.11 ล้านบาท โดยเป็นค่า

ตอบแทนในรปูของเงนิเดอืน ค่าคอมมชิชัน่ ค่าล่วงเวลา โบนสั เงนิสมทบเข้ากองทนุประกนัสงัคม และเงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชีพ 

   ค่าตอบแทนอื่น

   ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจ�านวน 

8,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.11 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน 

ในครัง้นี ้เพือ่เสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ และเมือ่วนัที ่19 สงิหาคม 2563 บรษิทัฯ ได้เปลีย่นแปลง

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 1 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น ส่งผลท�าให้จ�านวนหุ้นเพิ่มเป็นจ�านวน 16,000,000 หุ้น ในราคาเสนอ

ขายหุ้นละ 5.50 บาท ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับที่เสนอขายให้แก่ประชาชน และเสนอขายพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ให้แก่ประชาชน

   ทั้งนี้ ไม่มีพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ�านวนหุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้

	 6.9.4	 ข้อพิพำทด้ำนแรงงำน

   -ไม่มี-
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	 6.9.5	 นโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกร	

   บริษัทฯ ด�าเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้เหมาะสมกับต�าแหน่ง 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจท้ังในประเทศ 

และต่างประเทศ บริษัทฯ จึงมุ่งมันพัฒนาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยผสมผสานทั้งการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้  

ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทาง 

ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

   โดยบริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

ให้สามารถท�างานตอบสนองต่อกลยทุธ์และเป้าหมายของบรษิทัฯ อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ โดยเป็นการจดัการ

อบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

   ส�าหรับพนักงานระดับบริหาร : บริษัทฯ ด�าเนินการพัฒนาผู้บริหารโดยจัดหาหลักสูตรการบริหารระดับสูง 

เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้น�าควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชียวชาญในการบริหารจัดการ 

ให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ อกีทัง้เป็นการเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการปรบั/เล่ือนต�าแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สามารถแข่งขันและ

พร้อมเป็นผู้น�าในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน

   ส�าหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ : บริษัทฯ ด�าเนินการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยจัดหาหลักสูตร

พัฒนาความรู้ความสามารถตามหน้าที่สายวิชาชีพและกลุ่มงานที่มีความรับผิดชอบ ท้ังนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ 

ความสามารถในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหน้าที่งาน เช่น มาตรฐานทางด้านการเงิน 

และบัญชี, ความรู้ทางด้านกฏหมาย, ทักษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี, ทักษะการตลาดและการขาย, มาตรฐาน

ทาง IT และ ISO, การจัดการงานธุรการ, ความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับไฟฟ้า

   ทั้งน้ี บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความช�านาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job 

Training) โดยพนกังานทีเ่ข้าใหม่จะมหีวัหน้างาน ในแต่ละสายงานท�าหน้าทีฝึ่กสอนงานในสายงานนัน้ ๆ  รวมทัง้จดัให้มกีารอบรม

ภายใน โดยเชิญที่ปรึกษาของบริษัทฯ เข้ามาถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานอยู่เป็นประจ�า บริษัทฯ 

พิจารณาจัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ

แต่ละฝ่ายเป็นการเพ่ิมเติม นอกจากน้ี บริษัทฯ มีนโยบายจัดส่งพนักงานไปทัศนศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อน�าเทคโนโลยี 

วิวัฒนาการใหม่ ๆ มาพัฒนา ปรับปรุงการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น
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บรษิทัฯ เลง็เหน็ความส�าคญัต่อความรบัผดิชอบต่อสังคมด้วยความเชือ่มนัว่าการด�าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม

จะเป็นแนวทางทีจ่ะน�าไปสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนืในอนาคต ฝ่ายบรหิารจงึได้มนีโยบายการด�าเนนิธรุกจิโดยยดึมัน่ และให้ความส�าคัญ

กับหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มของผู้ที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ตามหลักการ 8 ข้อ ดังนี้

1.	กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมการเคารพกฎหมาย ปราศจากการมสี่วนได้ส่วนเสียและความขดั

แย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการ

ค้า การจัดซื้อจัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม การปฏิบัติต่อพนักงาน การควบคุมและ

การตรวจสอบภายใน การรับการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการใช้ระบบคอมพวิเตอร์ บรษิทัฯ ก�าหนดให้พนกังานใหม่ทกุคนจะต้องได้รบัการอบรมในระหว่างการปฐมนเิทศ และ

การพัฒนาหลักสูตรอบรมทบทวนส�าหรับพนักงานปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความตระหนัก และเข้าใจอยู่เสมอ 

เพื่อสร้างจิตส�านึกและความเข้าใจของพนักงาน และยังครอบคลุมไปถึงกระบวนการวัดประสิทธิผลของระบบเพื่อการปรับปรุง

ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการสร้างจิตส�านึกทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า

พนักงานสามารถน�าจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจไปประยุกต์ในการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.	กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ มีนโยบายการด�าเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงานของ 

บริษัทฯ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ รวมท้ังส่งเสริมให้คู่ค้าของกลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจ 

ที่ถูกต้องด้วยความโปร่งใสด้วยเช่นกัน เพื่อให้สังคมโดยรวมด�าเนินไปได้โดยสันติสุข บริษัทฯ จึงก�าหนดให้การต่อต้านการทุจริต 

และการติดสินบนเป็นนโยบายที่ส�าคัญอีกนโยบายหนึ่งของบริษัทฯ และเพื่อสร้างความมั่นใจว่านโยบายการต่อต้านการทุจริต 

และการติดสินบนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเพียงพอ ท้ังน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้ง ท่ี 3/2561  

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 จึงได้อนุมัติ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

2.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระท�าการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เช่น การน�าเสนอ 

การให้ค�ามัน่สญัญา การขอ การเรยีกร้อง การเรยีกหรอืรบัผลประโยชน์ การให้ผลประโยชน์ การชกัจงูสูก่ารกระท�าท่ีผดิต่อกฎหมาย 

หรือการท�าลายความไว้ใจ หรือการกระท�าอื่นใดที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น

2.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปฏิบัต ิ

ตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั หากฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัติามนโยบายนี ้จะต้องถกูพจิารณาโทษทาง

วินัย และด�าเนินคดีตามกฎหมายตามแต่กรณี

2.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในบริษัทฯ หากพบเห็น 

การกระท�าทุจริตคอร์รัปชันหรือการกระท�าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ต้องแจ้งเหตุหรือรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที 

หรืออาจแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่บริษัทก�าหนด

7.	ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibilities : CSR)
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2.4 บรษิทัฯ จะเกบ็รกัษารายละเอยีดของผูแ้จ้งข้อมูลไว้เป็นความลบั ผู้แจ้งข้อมูลทีก่ระท�าด้วยเจตนาทีดี่ต่อบรษิทัฯ และ

มคีวามบรสิทุธิใ์จ รวมถงึผูท่ี้ปฏิเสธการกระท�าทุจริตคอร์รปัชนัจะได้รับการปกป้องคุม้ครองจากบรษิทัฯ และจะไม่ได้รบัผลกระทบ

ใดๆ จากการกระท�าดังกล่าว

2.5 จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ เช่น การช่วยเหลือทางการเมือง  

การบริจาคเพือ่การกศุล การให้เงนิสนบุสนนุ การจ่ายเงนิค่าของขวญั ค่าบริการต้อนรบั เป็นต้น และจดัให้มกีารก�ากบัดแูล ตดิตาม

ในเรื่องดังกล่าว ให้มีความโปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม

2.6 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และการด�าเนินงาน 

ที่ไม่เป็นไปตามหลักการการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

2.7 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสม

2.8  จดัให้มีช่องทางการสือ่สารให้พนกังาน และผู้มีส่วนได้เสยีทราบถงึนโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั และสามารถ

แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อเสนอและให้บริษัทฯ ได้ทราบ เพื่อสืบสวนหาข้อเท็จจริงตามกระบวนการ และน�าไปแก้ไขปรับปรุง

2.9  จัดให้มีการพัฒนาระบบการบริหารบุคลากร สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมี

การสื่อสารและเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรให้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแนวปฏิบัติ

ในด้านจริยธรรม

2.10 การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องด�าเนินการอย่างโปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบงาน ข้ันตอนปฏิบัติท่ีบริษัทก�าหนดไว้  

รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม�่าเสมอ

3.	กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับพนักงาน และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

ขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูลสถาน

ศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของ 

ความเป็นมนุษย์

 

4.	กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม
บรษิทัฯ ได้ตระหนกัอยูเ่สมอว่าพนกังานทกุคนเป็นทรพัยากรทีท่รงคณุค่าทีส่ดุของบรษิทัฯ เป็นปัจจัยแห่งความส�าเรจ็ของ

การบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรมดังนี้

	 4.1	ด้ำนกำรบริหำรค่ำจ้ำง

  ผลตอบแทนและสวสัดกิารต่างๆ บรหิารโดยค�านงึถงึการสร้างแรงจงูใจให้พนกังานปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ 

มีความเป็นธรรม เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมีระบบแบบแผนในการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการประเมิน

และวิเคราะห์ตัวชี้วัดให้มีความเป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจและอยู่ใน

ระดับที่สามารถแข่งขันได้หรือเทียบเท่ากับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกัน

	 4.2	ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำน

  บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะการบริหารโดยผ่านระบวนการฝึกอบรม 

การสัมมนา การดูงาน และยังมุ่งม่ันที่จะสร้างกรอบการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานทุกระดับ และ

เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

	 4.3	ด้ำนกำรจ้ำงงำน	กำรปฏิบัติงำน	ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน

  บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นมาตรฐาน ตั้งอยู่บนหลักการที่ไม่เลือกปฏิบัติและสอดคล้องกับกฎหมาย

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านสัดส่วนของหญิง ชาย เชื้อชาติ ศาสนา ภูมิล�าเนาเดิม อายุ 

สภาพความพิการ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม หรือ คุณวุฒิการศึกษา

- 64 -

บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2563



	 4.4	ด้ำนควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในที่ท�ำงำน

  บริษัทฯ ห่วงใยในชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังนั้น จึงให้ความส�าคัญในด้านการบริหารจัดการ 

ด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยบริษัทได้รับมาตรฐานการจัดการด้านชีวอนามัย และความปลอดภัย 

(ISO45001:2018) ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานสากลและ บริษัทฯ ยังสนับสนุน และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมความปลอดภัย

อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

5.	ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญในการให้บริการของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะสอบถามความพึงพอใจและติดตามผลการท�างาน

ของลูกค้าอยู่เป็นประจ�า เพื่อจะได้มาประเมินและปรับปรุงพัฒนาการท�างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6.	กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ให้พนักงานประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมๆ กับการปลูกจิตส�านึกของ

พนักงาน อาทิเช่น การรณรงค์ให้ปิดไฟฟ้า และปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ ช่วงพักกลางวันระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. เพื่อให้

พนักงานฝึกปฏิบัติการประหยัดพลังงานและน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน รวมถึงการเผยแพร่วิธีการประหยัดพลังงาน

ในสังคมของตนเอง นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดการส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่ง 

แวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ จึงได้จัดท�ามาตรฐาน ISO 14001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

(Environment Management System) และบริษัทฯ ได้รับการรับรองแล้วเมื่อ วันที่ 12 ธันวาคม 2563 จาก United Registrar 

of Systems(Thailand) หรือ URS ซึ่งได้รับรองจากสถาบัน Accreditation Body: United Kingdom Accreditation Service 

หรือ UKAS จากประเทศอังกฤษ

 

7.	กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าชุมชนและสังคมท่ีเข้มแข็งมีการพัฒนาท่ีย่ังยืน มีความส�าคัญอย่างย่ิง ในฐานะเป็นปัจจัยเอื้อ 

ต่อการด�าเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

7.1	ด้ำนสำธำรณสุข	: บริษัทฯ ได้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลและมูลนิธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการด�าเนิน

งานของโรงพยาบาล และมูลนิธิต่างๆ ดังนี้

  7.1.1 วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้้ลยู. ยูทิลิตี้ จ�ากัด (มหาชน) ได้เข้ามอบชุดกาวน์ PPE 

Coverall จ�านวน 110 ชุด บริจาคให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแล 

ผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์เช้ือไวรัส COVID-19 แพร่ระบาด โดยมี พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านสนับสนุนและพัฒนาโครงการใหม่ เป็นผู้รับมอบ
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  7.1.2 วันพฤหัสบดีท่ี 16 เมษายน 2563 บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้้ลยู. ยูทิลิตี้ จ�ากัด (มหาชน) ได้เข้ามอบชุดกราวด์  

PPE Coverall จ�านวน 100 ชุด บริจาคให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์กับบุคลากร

ทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยในช่วงสถาณการณ์เชื้อไวรัส COVID 19 แพร่ระบาด โดยมี น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้รับมอบ
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  7.1.3 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้้ลยู. ยูทิลิตี้ จ�ากัด (มหาชน) ได้เข้ามอบชุดกราวด์ PPE 

Coverall จ�านวน 100 ชุด บริจาคให้กับโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  

เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยในช่วงสถาณการณ์เชื้อไวรัส COVID 19 แพร่ระบาด โดยมี

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการศาลยุติธรรม ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ 

7.2	ด้ำนกำรศกึษำ	: บรษิทัฯ มกีารมอบทนุการศกึษาให้กบันักเรยีนทีม่ผีลการเรยีนด ีและการบรจิาคเงนิให้แก่โรงเรยีน

เพื่อสนับสนุนการศึกษา

7.3	ด้ำนพุทธศำสนำ	:	บริษัทฯ ได้บริจาคเงินให้กับวัดต่างๆ เพื่อเป็นการท�านุบ�ารุงพระศาสนา

8. กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จำกกำรด�ำเนินงำนที่มีควำมรับผิดชอบ 
	 ต่อสังคม	สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการท�างานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร  

ซึ่งหมายถึงการท�าสิ่ง ต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าเป้าหมาย

ของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อท�าให้สิ่ง ต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อผลิตผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้

เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด
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บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากบริษัทฯ 

ตระหนกั ดว่ีาระบบการควบคุมภายในทีด่จีะช่วยลดความเส่ียงทางธรุกิจและความเส่ียงในกระบวนการปฏบิติังานให้อยูใ่นระดบั

ที่ยอมรับ ได้ และช่วยให้สามารถค้นพบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม อีกทั้งยังสามารถช่วยให้รายงานทางการ

เงนิของ บรษิทัมคีวามถกูต้อง น่าเชือ่ถอื และช่วยให้การด�าเนนิงานของบรษิทับรรลเุป้าหมายทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซ่ึง

บรษิทัฯ ได้ยึดกรอบแนวทางปฏบิตัด้ิานการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission : COSO มาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินธุรกิจดังนี้

	 (1)	 กำรควบคุมภำยในองค์กร	(Control	Environment)	

  บริษัทฯ มีนโยบายการด�าเนินธุรกิจ โดยให้ความส�าคัญกับความซื่อสัตย์ และ รวมทั้งก�าหนดเป้าหมายการด�าเนิน

ธุรกิจอย่างชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจาก

นี ้บรษิทัฯ ยังจดัโครงสร้างองค์กรและการก�าหนดระเบยีบวธิปีฏบิติังานท่ีช่วยให้การบรหิารงานมคีวามรดักมุและสามารถป้องกนั 

การน�าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบได้ 

	 (2)	 กำรประเมินควำมเสี่ยง	(Risk	Assessment)

   บรษิทัประเมนิปัจจยัความเสีย่งในการประกอบธรุกจิท้ังจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในองค์กรอย่างสม�า่เสมอ 

ซึ่งรวมถึง ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการกระท�าที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการก�าหนดวัตถุประสงค์ที่

ชัดเจน ส�าหรับการปฏิบัติงาน การรายงานข้อมูลทั ้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องและก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างเหมาะสม

	 (3)	 กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน	(Control	Activities)	

  บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในที่ก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ เพื่อลดความ

เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งรวมถึงการควบคุมเชิงป้องกัน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึง

ข้อมูล การ ควบคุมทรัพย์สินของบริษัทฯ การก�าหนดขนาดวงเงินและอ�านาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างเหมาะสม 

	 (4)	 ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล	(Information	&	Communication)	

  บริษัทฯ รายงานข้อมูลส�าคัญ ต่อคณะกรรมการอย่างเพียงพอส�าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ และมีช่องทางและ

กระบวนการ สื่อสารข้อมูลภายในระหว่างฝ่ ายจัดการและพนักงานหลากหลายช่องทาง เช่น อีเมล ปิดบอร์ดประกาศ การแจ้ง

เฉพาะตัวบุคคล โดยพิจารณาจากความเหมาะสมในแต่ละเรื่องหรือสถานการณ์ 

	 (5)	 ระบบกำรติดตำม	(Monitoring	Activities)	

8.	 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ 
	 ความเสี่ยง
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รายงานประจำาปี 2563



8.1	ควำมเห็นของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสาม

ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยท�าการซัก

ถามข้อมลูจากฝ่ายบรหิาร แล้วสรปุได้ว่าจากการประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ประกอบด้วย 

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากร

อย่างเพียงพอท่ีจะด�าเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท�าให้การด�าเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไป

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบ

การติดตามดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการท่ีกรรมการหรือ

ผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ รวมถึงการมีระบบการควบคุมดูแลที่เพียงพอในเรื่องการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

8.2	กำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ
บรษิทัฯ มคีณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ท�าหน้าท่ีสอบทานให้บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ

มกีารประชมุร่วมกนัอย่างน้อยทุกไตรมาส เพือ่พจิารณาและด�าเนนิการให้มรีายงานทางการเงนิทีถ่กูต้องและมกีารเปิดเผยข้อมลู

อย่างครบถ้วนและเพยีงพอ รวมถึงการพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป

ตามกฎหมายและข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในการประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วม

ประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น 

จ�ากัด เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 โดยผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวได้

จัดท�ารายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และน�าเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจ

สอบทราบโดยตรงอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกไตรมาส ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ 

ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมจ�านวน 4 ครั้ง 

8.3	ควำมเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน

	 ควำมเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน

บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ได้เข้าท�าการตรวจสอบภายใน ประจ�าปี 2563 ตามแผนงาน คือ วงจรรายจ่าย 

วงจรรายได้ การบริหารการจ่ายเงินเดือน การควบคุมทั่วไประบบสารสนเทศ-ด้านการควบคุมทั่วไป โดยได้น�าเสนอผลการตรวจ

และเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบในทุกไตรมาส จากการตรวจระบบของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีการด�าเนินงาน

ที่เหมาะสมแล้ว มีบางเรื่องที่ผู้ตรวจสอบได้มีข้อเสนอแนะแก่บริษัทให้ปรับปรุงในการด�าเนินงาน และบริษัทฯ ได้ด�าเนินการตาม

ที่เสนอมาเป็นอย่างดี 
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8.4	แผนกำรตรวจสอบภำยในประจ�ำปี	2563
บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปออเรชั่น จ�ากัด ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้น�าเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี 

2563 และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีราย

ละเอียดการตรวจสอบภายใน ดังนี้

เรื่องที่ตรวจสอบ ช่วงที่เข้าตรวจสอบ รายงานผลในที่ประชุม

1.  วงจรรายจ่าย (Expenditure Cycle Management)
2.  วงจรรายได้ (Revenue Cycle Management)
3.  การบริหารการจ่ายเงินเดือน (Payroll Payment)
4.  การควบคุมทั่วไประบบสารสนเทศ-ด้านการควบคุมทั่วไป 
  (IT General Control Audit)

มี.ค. 2563 – เม.ย. 2563
พ.ค. 2563 – ก.ค. 2563
ส.ค. 2563 – ต.ค. 2563
พ.ย. 2563 – ม.ค. 2564

พ.ค. 2563
ส.ค. 2563
พ.ย. 2563
ก.พ. 2564

8.5	หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท
บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด และบริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น 

จ�ากัด ได้มอบหมายให้ นางสาววรรณวิมล จองสุรียภาส ท�าหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในปี 2563 โดยที่ประชุมคณะ

กรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่1 ปี 2563 เมือ่วนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2563 ได้มมีตอินมุตักิารแต่งตัง้ดงักล่าว ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่า นางสาววรรณวิมล จองสุรียภาส มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในขอ

งบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

หน้าที่ โดยคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ผู้ตรวจสอบภายใน
   

: บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
นางสาววรรณวิมล จองสุรียภาส (หัวหน้างานตรวจสอบภายใน)

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจส�าหรับนักบริหาร คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์การท�างาน :   ช่วงเวลา  ต�าแหน่ง   บริษัท

  
  

 2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จ�ากัด
 2549-ปัจจุบัน รองประธาน ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัทพีแอนด์แอล (บริษัท พี
   แอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด และ
   บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล 
   ออดิท จ�ากัด)

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง : 		วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate Program – IACP) 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

		ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) : สมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)

		โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต
สากล (Prepared Course for Certified Internal Auditor: Pre – CIA) : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

		การตรวจสอบและข้อควรพจิารณาในการตรวจสอบเมือ่กจิการใช้คอมพวิเตอร์ประมวล
ผลข้อมูล รุ่นที่ 2/2561 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)
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การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง 		การตรวจสอบภายในแบบบรูณาการ (Integrated Audit) 1/2561 สภาวชิาชพีบญัช ีใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)

		หลักสูตรประกาศนียบัตร Business Management for Internal Audit ในยุค Digital 
4.0 จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

		Clinic IA : Topic “Fraud Audit and Caution for Auditor” จากสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)

		Clinic IA : Topic “COSO 2014” จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
(สตท.)

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างาน

ตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

- 71 -

www.jrw.co.th



9.1	ลักษณะควำมสัมพันธ์
บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เก่ียวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทท่ีมีบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ มีความ

สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์

1.  นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ -  ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
-  เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้น จ�านวน 253,538,618 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.36 

ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง) ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

2.  โรงพยาบาลศิครินทร์ 
  (ด�าเนินธุรกิจโดย บมจ. ศิครินทร์)

-  มีกรรมการร่วมกันคือนายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
-  นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ถือหุ้นจ�านวน 22,467,319 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.12 

ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของ บมจ. ศิครนิทร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563

9.2	รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกัน
ในปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทฯ มีท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

	 (1)	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับบริกำร

บุคคล/
นิติบุคคล 
ที่อาจมี 

ความขัดแย้ง

ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการ/
มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2562 ปี 2563

โรงพยาบาล
ศิคริทนร์ 
(ด�าเนินธุรกิจ
โดย บมจ. 
ศิครินทร์)

ค่าใช้จ่ายใน
การรับบริการ
ตรวจสุขภาพ
พนักงาน
ประจ�าปี

0.08 0.10 บริษัทฯ ว่าจ้างโรงพยาบาลศิครินทร์ในการตรวจสุขภาพ
พนักงานประจ�าปี ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าท่ัวไป  
ในด้านราคามีการเปรียบเทียบกับราคาของผู้ให้บริการ 
รายอื่นที่มีการให้บริการในลักษณะเดียวกันอีก 2 ราย  
โดยโรงพยาบาลศิครินทร์เสนอราคาตลาดทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการให้บริการดังกล่าวเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ซึ่งเป็น
รายการตามแนวการค้าท่ัวไป ในด้านราคาสอดคล้องกับ
ราคาตลาด

  

9.	รายการระหว่างกัน	(ถ้ามี)		
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9.3	มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน
บริษัทฯ มีการก�าหนดมาตรการในการเข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยจะจัดให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นของการเข้าท�ารายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสม

ด้านราคาของรายการนัน้ โดยพจิารณาจากเงือ่นไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด�าเนนิการค้าปกตใินราคาตลาด ซึง่สามารถ

เปรยีบเทยีบได้กบัราคาทีเ่กดิขึน้กับบคุคลภายนอก ในกรณทีีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการพจิารณารายการ

ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ความช�านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ส�านัก

กฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว 

เพือ่น�าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ให้คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ 

หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี 

นอกจากนี ้บรษิทัฯ มีการก�าหนดมาตรการไม่ให้ผู้บรหิาร หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถเข้ามามส่ีวนร่วมในการอนมุตัริายการ

ทีต่นเองมส่ีวนได้เสยีทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษทัฯ จะต้องดแูลให้บรษิทัฯ ปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏบิตัติามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดย

สภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะท�าการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

9.4	แนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
บริษัทฯ อาจมีการท�ารายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเน่ืองซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการท�าธุรกิจการค้าท่ัวไปและ

จะมกีารก�าหนดนโยบายการเข้าท�ารายการระหว่างกนัอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงือ่นไขการค้าตามปกตขิองธรุกจิเช่นเดียว

กับที่ก�าหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น การซื้อสินค้า การให้หรือรับบริการต่างๆ รวมท้ังการค�้าประกัน

วงเงินสินเชื่อของกรรมการบริษัทฯ โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจ�าเป็นในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานกู้ยืมจากบริษัทฯ ทั้งนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่

เกิดขึ้นทุกไตรมาส โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ก�าลังอยู่ระหว่างการเจรจากับธนาคารพาณิชย์ในการปลดการค�้าประกันวงเงินสินเชื่อ

ของกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ส�าหรบัรายการระหว่างกนัทีม่ไิด้เป็นไปตามธุรกจิปกตทิีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตบรษิทัฯ จะจดัให้มคีณะกรรมการตรวจสอบ

เข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการท�ารายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าท�ารายการนั้นๆ โดย

ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นของการเข้าท�ารายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดย

พิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิด

ขึน้กบับุคคลภายนอกในกรณทีีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกดิข้ึนบรษิทัฯ 

จะให้บุคคลที่มีความรู้ความช�านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ส�านักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบ

ริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดย

จะด�าเนนิการตามมาตรการและขัน้ตอนการอนมุตักิารท�ารายการระหว่างกนัตามทีร่ะบขุ้างต้น อย่างไรกต็ามรายการระหว่างกนัที่

อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิข้ึนในอนาคต คณะกรรมการบรษิทัฯจะต้องปฏบิติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และข้อบงัคบัประกาศค�าส่ังหรอืข้อก�าหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยรวมตลอดถงึการปฏบิตัติามข้อก�าหนดเกีย่วกับการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรอื

จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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