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3บริษัท เจตาแบค จ�ากัด (มหาชน)

สารจาก
ประธานกรรมการบริษัท
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจตาแบค จำากัด (มหาชน)
ในปี 2563 ที่ผ่านมาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจได้
รับความเสียหายเป็นวงกว้างทั่วทั้งโลกนั้น บริษัทฯได้ปรับเปล่ียน
กลยทุธใ์หมี้ความยดืหยุน่ตามสถานการณ ์โดยมุง่เนน้เจาะฐานลกูค้า
และทำาการตลาดในอตุสาหกรรมกลุม่ปจัจยั 4 เชน่ กลุม่อตุสาหกรรม
อาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค ฯลฯ มากขึ้น พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยัง
ไดม้นีโยบายเพือ่ชว่ยเหลอืธรุกจิของลกูคา้และคูค้่าในสว่นทีไ่ด้รบัผลก
ระทบรุนแรงจากวิกฤตการณ์ การระบาด COVID-19 เช่น การให้
คำาปรกึษา การช่วยเหลอืทางดา้นเทคนคิ มาตรการในการสนบัสนนุ
ลูกค้าด้านราคา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าทุกกลุ่มยังคงสามารถ
ดำาเนินต่อธุรกิจต่อไปได้และก้าวข้ามวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

ในปี 2563 บริษัท เจตาแบค จำากัด (มหาชน) มีผลประกอบการ
สำาหรบัการดำาเนนิธรุกจิลดลงจากปกีอ่นแตอ่ยูใ่นระดบัใกลเ้คยีงกับ
แผนท่ีวางไว ้ซ่ึงสาเหตหุลกัทีผ่ลประกอบการลดลงมาจากผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โดยบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมรีายไดต้ามสญัญา และรายได้จากการ
ให้บรกิาร รวม 1,118.39 ลา้นบาท มีอตัรากำาไรก่อนหกัภาษ ี40.98 
ล้านบาท และมีอัตรากำาไรสุทธิ 33.79 ล้านบาท 

เพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมายตามวสัิยทัศน์ท่ีจะกา้วสู่ความเปน็ผู้นำาระดบัโลก
ในธุรกิจเครื่องกำาเนิดไอน้ำาอุตสาหกรรมและการให้บริการพลังงาน
ครบวงจร ในป ี2564 บรษิทัไดก้ำาหนดกลยทุธก์ารดำาเนินงานโดยจะ
มุ่งเน้นไปใน 6 ด้าน ได้แก่ 

1. Product โดยมุ่งเน้นพัฒนา ออกแบบ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์
เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าเดิมและขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้า
ใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ควบคู่กับ
การผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง

2. Price การปรับราคาสินค้าให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด
ได ้โดยไมม่กีารลดคณุภาพวสัดแุละอปุกรณ ์รวมถงึการตรงึราคา
งานบรกิาร และเพิม่ขอบเขตงานบริการเพือ่ใหค้รอบคลมุถงึทกุ
กลุ่มลุกค้า

3. Place เพิ่มพื้นที่ทางการตลาด โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV 
ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และ เวียดนาม ที่มีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจได้อย่างโดดเด่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

4. Promotion ใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขายที่หลากหลายอาทิ 
การขายสนิคา้แบบผ่อนชำาระ เพ่ือลดภาระค่าใชจ้า่ยตัง้ตน้ในการ
ลงทนุของลกูคา้ การปรบัลดราคาหรอืเพ่ิมระยะเวลาในการดแูล
เครื่องกำาเนิดไอน้ำา การมอบส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าที่ทำาการ
ซื้อซ้ำา ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ อะไหล่ หรืองานบริการ เป็นต้น

5. Customer & Service การจัดอบรม การให้คำาปรึกษาเกี่ยว
กับระบบเคร่ืองกำาเนิดไอน้ำา การให้บริการเครื่องกำาเนิดไอน้ำา
ชัว่คราว หรอืการให้ความชว่ยเหลอืลกูคา้ในกรณทีีม่ปีญัหาเก่ียว
กับการจ่ายไอน้ำา ฯลฯ

6. Information Technology (IT) การตรวจสอบการทำางาน
ของเครื่องกำาเนิดไอน้ำา ผ่านระบบ IOT เพื่อตรวจสอบสถานะ 
รวมถงึวางแผนการบำารุงรักษาเคร่ือง การกำากบัดแูลเครือ่งกำาเนดิ
ไอน้ำาของลูกค้า

ท้ังนีบ้ริษัทยงัคงดำาเนนิการตามนโยบายควบคมุคา่ใชจ่้ายตน้ทุนงาน
ตามสัญญา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเป็นนโยบายที่สืบเนื่องมาจากปี 
2563 อยา่งเครง่ครดั และเพิม่มาตรการต่างๆ ใน การบรหิารจัดการ
ต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากการดำาเนินงานเพื่อสร้างความเติบโตทางธุรกิจ บริษัทยัง
คงให้ความสำาคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจาก
นี ้เพือ่เปน็การยกระดบัการดำาเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส หลังจาก
ทีบ่รษิทัไดก้ำาหนดนโยบายการตอ่ตา้นทจุรติคอร์รปัชัน่ เพ่ือใหค้ณะ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกิดความตระหนักและใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ บริษัท
ยังได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective 
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านทุจริตอีกด้วย

ในนามของคณะกรรมการบริษัท เจตาแบค จำากัด (มหาชน) ขอ
ขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้
เสียทกุฝา่ยทีใ่หก้ารสนบัสนนุบรษิทัดว้ยดตีลอดมา และขอขอบคณุ
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ทีม่สีว่นชว่ยผลกัดนัให้บรษิทั
ประสบความสำาเรจ็อยา่งดยีิง่เสมอมา ขอใหม้ัน่ใจวา่ บรษัิทจะมุง่มัน่
พฒันาองคก์รใหส้ามารถเตบิโตไดอ้ยา่งย่ังยนื ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

(รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์) 
ประธานคณะกรรมการ 

3 มีนาคม 2564



4 รายงานประจ�าปี 2563

รายงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจตาแบค จำากัด (มหาชน)

ในรอบป ี2563 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดจ้ดัให้ม ีการ

ประชมุทัง้หมด 7 ครัง้ โดยมคีณะกรรมการเขา้รว่ม ประชุมครบ

องค์ประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ได้ดำาเนินการต่อเนื่อง จากปี 2562 ใน

การประเมนิ และตรวจตดิตามการควบคมุเพือ่ลดความเสีย่งของ

ทกุๆ หนว่ยธรุกจิ และเพือ่ลดความเสีย่งรวมขององคก์รในภาพ

รวม โดยครอบคลุมทุกๆ มิติประกอบด้วย

• ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

• ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 

• ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 

• ความเสี่ยงด้านความสอดคล้องต่อกฎหมายและข้อบังคับ 

(Compliance Risk) 

ทั้งนี้คณะกรรมการยังได้ติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงจาก

สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) อย่างใกล้ชิด ซึ่งจากวิเคราะห์ความเสี่ยงของผลก

ระทบจาก  COVID 19 ที่บริษัทอาจได้รับ เป็นความเสี่ยงที่อยู่

ในระดับค่อนข้างต่ำา ที่บริษัทยังสามารถบริหารจัดการได้ 

การประเมินด้านอื่นๆสรุปในเชิงรูปธรรมได้ดังนี้: 

1. การเรง่รดัการประสานงานในคณะทำางานบรหิารความเสีย่ง 

ใหม้กีารบรหิารความเสีย่งของแตล่ะหน่วยงานให้ปฎบิตังิาน

ในแนวทางทีไ่ปในทศิทางเดยีวกนั เพือ่ลดความเส่ียวในด้าน

ตา่ง ๆ  ลง โดยผลงานทีป่รากฏชดัคอื ความเสีย่งระดบัรนุแรง

หรือ Red Category ได้รับการติดตามแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

และ ในการประเมินครั้งล่าสุด ความเสี่ยงระดับรุนแรง ลด

ลง ถงึระดบัทีย่อมรบัได ้คงเหลอืเพยีง 1 รายการ ในทำานอง

เดียวกัน ความเสี่ยงระดับสูงหรือ Yellow Category ลดลง 

เหลือเพียง 1 รายการ 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามและร่วมหารือ 

ในการประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอืการบรหิารโครงการ กบั ระดบัผู้

ชว่ย กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่จนถงึระดบั Project Engineers 

ทกุๆ หนว่ยธรุกิจ ในการดำาเนนิการ อาทิ วธิกีารควบคมุการ

บริหารโครงการ โดยใช้ S-Curve ควบคุมด้านระยะเวลา 

และใช้ Cash Flow Management ควบคุมด้านต้นทุน 

3. พิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อเนื่องของโครงการโรงไฟฟ้า

ราชบุรีที่ได้รับผลกระทบโยตรง จากการระบาดของไวรัส 

COVID – 19  ในฐานะที่เป็น ผู้รับเหมา EPC จาก บริษัท 

โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำากัด ( PROGRESS 

INTERCHEM (THAILAND) CO.,LTD) 

(ดร. กมล ตรรกบุตร)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3 มีนาคม  2564



5บริษัท เจตาแบค จ�ากัด (มหาชน)

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจตาแบค จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ

อิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่อย่าง

เปน็อสิระตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายตามกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้กำาหนดของสำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 7 ครั้ง และ

มกีารประชมุวาระพเิศษรว่มกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีา่ยจดัการ 

1 ครั้ง สรุปประเด็นที่เป็นสาระสำาคัญในรอบปี 2563 ได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำาคัญของ

รายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาส และงบการเงินประจำา

ปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ารายงาน

ทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นอย่างถูกต้อง

ตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้อยู่ มีการเปิดเผยข้อมูลที่

ครบถ้วน เพียงพอเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

อย่างเพียงพอเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน
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นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบ

บญัชโีดยไม่มีฝา่ยจดัการเขา้รว่มเพือ่หารอืถงึประเดน็ทีเ่ปน็สาระ

สำาคญัในการออกรายงานทางการเงนิ ระบบควบคมุภายในด้าน

บัญชแีละการเงนิ รวมถงึความเปน็อสิระในการปฏบิตังิานตรวจ

สอบและสอบทาน

2. การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งบรษิทัและบรษิทั

ย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พบว่า

บรษิทัฯ ไดด้ำาเนนิการตามเงือ่นไขการค้าทัว่ไป มีความเปน็ธรรม 

สมเหตุสมผล และไมก่อ่ใหเ้กดิการถา่ยเทผลประโยชนแ์ละเปน็

ประโยชนสู์งสดุตอ่การดำาเนนิงานของบริษทัฯ และผูถ้อืหุ้น เปน็

สำาคญั รวมทัง้สอบทานการเปดิเผยขอ้มลูดงักลา่วใหม้คีวามถกู

ต้องและครบถ้วน

3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน

สอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้ สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำาปี 

2563 เพือ่ใหม่ั้นใจว่าการดำาเนนิงาน ของบรษิทัฯ เปน็ไปอยา่งมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล สามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้

หมายทีก่ำาหนดไว ้ทัง้นี ้บริษทัฯ มกีารประเมนิการควบคมุภายใน

โดยใหฝ้า่ยจดัการทำาการประเมนิการควบคมุภายในโดยใชแ้บบ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามกรอบ

แนวทางปฏบิติัดา้นการควบคมุภายในของ The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO) ผลการประเมิน พบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุม

ภายในที่ดีและเหมาะสมเพียงพอกับการดำาเนินธุรกิจ ทำาให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่ง

ผลการประเมินได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจ

สอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ

4. การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดก้ำากบัดแูลใหฝ้า่ยตรวจสอบระบบงาน

ภายใน มีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ สอบทานและอนมุตั ิแผนการตรวจสอบภายในประจำา

ปี กำากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เป็นไปตามแผนงาน 

และให้ข้อแนะนำาในการดำาเนินการของฝ่ายตรวจสอบ

5. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานใหบ้รษัิทฯ ดำาาเนนิกจิการ

ต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ฯ ข้อกำาหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของ บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี 

ประจำาปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี 

โดยมีความเหน็สอดคล้องกบัฝ่ายจดัการวา่ผู้สอบบัญชขีองบริษทั 

เอเอน็เอส ออดทิ จำากดั ไดป้ฏบิัตงิานเปน็ไปตามมาตรฐานการ

สอบบัญชี มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถรวมถึงค่า

ตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้คณะ

กรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและให้เสนอขออนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท 

จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี 2563 อีกวาระหนึ่งโดยสรุป ใน

ปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ให้

ความสำาคญัต่อการดำาเนนิงานท่ีมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

มีการจัดทำางบการเงินแสดงข้อมูลอันเป็นสาระสำาคัญและเชื่อ

ถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการ

เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ อย่างเพียงพอ มีระบบการกำากับดูแลกิจการ

ที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนิน

ธุรกิจอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

( รศ ดร เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

23 กุมภาพันธ์ 2564



7บริษัท เจตาแบค จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษััทต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจตาแบค จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท เจตาแบค จำากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิด

ชอบต่องบการเงินของ บริษัท เจตาแบค จำากัด (มหาชน) และ

บริษัทย่อย ซ่ึงได้จัดทำาข้ึนตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

โดยมกีารพจิารณานโยบายบญัชท่ีีเหมาะสมและถอืปฏบัิตอิย่าง

สมำ่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และหลักการประมาณ

การทีส่มเหตสุมผลในการจดัทำา โปร่งใส รวมทัง้ให้มีการเปิดเผย

ข้อมลูทีส่ำาคญัอย่างเพียงพอ ท้ังนีง้บการเงนิดังกล่าวได้ผ่านการ

ตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มเีงือ่นไขจากผู้สอบบญัชรีบั

อนุญาตบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำากัด ซึ่งสะท้อนฐานะการ

เงินและผลการดำาเนินงานที่เป็นจริง อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือ

หุ้นและนักลงทุนทั่วไป 

คณะกรรมการบริษัททำาหน้าที่กำากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิ

บาล รวมทั้งจัดให้มีและดำารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึก

ข้อมูลทางการบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่

จะดำารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการ

ทุจริตหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ โดย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง

ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็นอสิระทำาหน้าท่ีกำากับดูแลงบการเงนิ 

ประเมนิระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบสำาหรับการปฏิบัติหน้าที่ปี 2563 ปรากฏในรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปีนีแ้ล้ว

คณะกรรมการบริษทัมคีวามเหน็ว่าระบบการควบคมุภายใน และ

การตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยสามารถสร้าง

ความเชือ่มัน่ได้ว่า งบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ วนั

ที ่31 ธนัวาคม 2563แสดงฐานะทางการเงนิ ผลการดำาเนนิงาน 

และกระแสเงินสด รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินได้อย่างถูกต้องในสาระสำาคัญแล้ว

(รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์) 

ประธานคณะกรรมการ 

23 กุมภาพันธ์ 2564
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รายงาน
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจตาแบค จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน บริษัท เจตา

แบค จำากดั (มหาชน) ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท

เพือ่ทำาหน้าทีช่่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำากับดูแลงาน

ด้านการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการชุดนี้

ประกอบด้วยกรรมการบรษิทั 4 ท่าน โดย 3 ท่านเป็นกรรมการ

อิสระ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ได้ปฎิบัติตามที่ได้

รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทภายใต้หน้าที่ความรับ

ผิดชอบตามท่ีกำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้

จัดให้มีการประชุม รวม 2 ครั้ง คณะกรรมการให้ความสำาคัญ

กับการเข้าร่วมประชุมโดยทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง 

มีการพิจารณาเรื่องสำาคัญๆ ดังนี้

1. พิจารณานำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่

ประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจำาปี 2563 ในการแต่งตัง้กรรมการ

ทีพ้่นจากตำาแหน่งตามวาระ 2 ท่าน กลบัเข้าดำารงตำาแหน่ง

กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะ

สม ให้คำาแนะนำาทีส่ร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อทีป่ระชมุ 

อุทิศเวลาเข้าร่วมการประชุมครบทุกครั้ง

2. พิจารณานำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัในการสรรหา

ผู้ดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

3. พิจารณานำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัในการแต่ง

ตั้งผู้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายเครื่อง

กำาเนิดไอนำ้าชีวมวลและ Waste to Energy และผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริการและอะไหล่

4. พิจารณากำาหนดอัตราค่าตอบแทนและวงเงินค่าตอบแทน

กรรมการบริษัท ปี 2563 และเสนอขอความเห็นชอบต่อที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น

5. พจิารณาและให้ความเหน็ชอบค่าตอบแทนพเิศษนอกเหนอื

จากเงนิเดอืนสำาหรับประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ ปี 2564 เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บริษัท

6. พจิารณาและให้ความเหน็ชอบค่าตอบแทนพเิศษนอกเหนอื

จากเงินเดือนสำาหรับผู้บริหารระดับสูง ปี 2564 เพื่อเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

7. พิจารณาและให้ความเห็นชอบอัตราขึ้นเงินเดือนพนักงาน 

ปี 2564 และโบนัสประจำาปี 2563 เพื่อเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่

ตามท่ีระบุในกฎบัตร โดยใช้ความรู้ความสามารถ มีความ

เป็นอิสระในการให้ความเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อ

ประโยชน์โดยรวมของบริษัท

 

 (รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์)

 ประธานคณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน
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คณะกรรมการบริษััท

1.   รศ.ดร.ปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์
  ประธานกรรมการ

2.    นายสุชาติ  มงคลอารีย์พงษ์
  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / กรรมการ

3.   นางสาวสุรางค์  มงคลอารีย์พงษ์
  กรรมการบริษัท

4.   นางหรรษา  บดีพัฒน์
  กรรมการบริษัท

5.   ดร.กมล  ตรรกบุตร
  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

6.   รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์
  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

7.   นายฉลาด  ณ  ระนอง
  กรรมการบริษัท

7 2 6 5

4 1 3
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1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 บริษัท เจตาแบค จำากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GTB”) 

เดิมชื่อ บริษัท เจตาแบค จำากัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 13 

กรกฎาคม 2526 โดยนายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ วิศวกรผู้มี

ประสบการณ์อยูใ่นสายธรุกิจเครือ่งกำาเนิดไอนำา้ (Steam Boiler) 

มาอย่างยาวนาน ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น จำานวน 1.00 ล้าน

บาท ด้วยปณิธานทีมุ่ง่มัน่ และความทุม่เทเพือ่ก้าวไปสูค่วามเป็น

ผูน้ำาในด้านเคร่ืองกำาเนดิไอนำา้และระบบเผาไหม้ เป็นผลให้บรษิทั

เติบโตอย่างยั่งยืนมาตลอดระยะเวลากว่า 36 ปีที่ผ่านมา

 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 240.00 ล้านบาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 960,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ 0.25 บาท โดยเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559

 พัฒนาการของการเติบโตของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 

3 ช่วงหลักๆ ได้แก่ 

 1. ในช่วง 11 ปีแรกของธุรกิจ บริษัทเริ่มดำาเนินธุรกิจ 

  จากการเป็นตวัแทนนำาเข้าและจดัจำาหน่ายเครือ่งกำาเนดิ 

  ไอนำา้ (Steam Boiler) ยีห้่อ “Schneider Kessel Berlin” 

  และ ยีห้่อ LOOS Gunzenhausen จาก ประเทศเยอรมนี

  และเคร่ืองพ่นไฟชนดิถ้วยเหวีย่ง (Rotary Cup Burner) 

   ยี่ห้อ Saacke จากประเทศเยอรมนี ซึ่งมีประสิทธิภาพ 

  สงู สามารถใช้กบันำา้มนัเชือ้เพลงิคณุภาพตำา่ รวมถงึการ 

  รับงานออกแบบทางด้านวิศวกรรม งานติดตั้ง และงาน 

  บรกิารหลังการขายสำาหรบัเคร่ืองกำาเนดิไอนำา้และเครือ่ง 

  พ่นไฟดังกล่าว

 2.  ปี 2537 บริษัทได้ผันตัวเองเป็นผู้ผลิต โดยก่อสร้าง 

  โรงงานแห่งแรกขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัด 

  สมุทรปราการ เพื่อเป็นโรงงานผลิต ประกอบ และซ่อม 

  สร้างเครื่องกำาเนิดไอนำ้า ระบบเผาไหม้ (Combustion 

   System) เครื่องทำานำ้ามันร้อน (Thermal Oil Heater) 

1.1 ประวัติความเป็นมาและการประกอบธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

   และเครื่องถ่ายเทความร้อนที่นำาความร้อนสูญเสียกลับ 

  มาใช้งานใหม่ (Economizer) โดยได้รับการรับรอง 

  คณุภาพโดย TÜV NORD ตามมาตรฐาน DIN TRD ของ 

  ประเทศเยอรมนี

 3.  และในปี 2537 เดียวกันน้ี บริษัทพัฒนาไปอีกขั้นเข้า 

  สู่การเป็นผู้จัดจำาหน่าย ผู้ผลิต และผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ 

  เครื่องกำาเนิดไอนำ้าและระบบเผาไหม้ ไปยังประเทศ 

  ต่างๆ อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม 

   เมียนมาร์ กัมพูชา บังคลาเทศ อัฟริกาใต้ สหรัฐอาหรับ 

  เอมิเรตส์ ปากีสถาน ฯลฯ และมีแผนงานรองรับการ 

  ขยายตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบ AEC ทั้งนี้ 

   ปัจจุบันมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนเพื่อรองรับการ 

  ขยายตลาดที่ประเทศเวียดนาม และประเทศในแถบ 

  ทวีปยุโรป
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 ปี  เหตุการสำาคัญ

 2526 	จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2526 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1.00 ล้านบาท

  	เริ่มต้นเป็นตัวแทนนำาเข้าและจัดจำาหน่ายเครื่องกำาเนิดไอนำ้าภายใต้ยี่ห้อ “LOOS Gunzenhausen” จากประเทศ

   เยอรมนี และเครื่องพ่นไฟชนิดถ้วยเหวี่ยง (Rotary Cup Burner) ยี่ห้อ Saacke จากประเทศเยอรมนี

 2533  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เจตาแบค อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (GTI) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน

   3.00 ล้านบาท เพื่อรับงานผลิตและติดตั้งเครื่องกำาเนิดไอนำ้าและระบบไอนำ้าสำาหรับงานโครงการขนาดใหญ่ รวม 

   ถึงออกแบบวิศวกรรมพลังงานความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบ (Thermal Energy Engineering) รวมทั้ง 

   บริการจัดหาอุปกรณ์และชิ้นส่วนจากต่างประเทศ โดยคุณสุชาติฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00

 2535  เพิ่มกลุ่มสินค้าเพื่อขยายธุรกิจโดยการเป็นตัวแทนนำาเข้าและจัดจำาหน่ายเครื่องกำาเนิดไอนำ้ายี่ห้อ “Schneider Kessel 

   Berlin”

   เพิ่มกลุ่มสินค้าเพื่อขยายธุรกิจโดยการเป็นตัวแทนนำาเข้าและจัดจำาหน่ายเครื่องทำานำ้ามันร้อน ยี่ห้อ “GEKA Thermomat

   บริษัทจัดส่งทีมวิศวกรและช่างเทคนิคไปรับการฝึกอบรมและเรียนรู้งานจากเจ้าของเทคโนโลยียี่ห้อต่างๆ ที่บริษัทเป็น 

   เป็นตัวแทนจำาหน่าย จนมีความรู้ ความชำานาญมากขึ้น เพื่อให้บริการงานด้านวิศวกรรมระบบไอนำ้าและพลังงาน 

   ความร้อน รวมทั้งติดตั้งและจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องกำาเนิดไอนำ้าให้กับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม

 2337  บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.00 ล้านบาท เป็น 10.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ 

   ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนก่อสร้างโรงงานและขยายฐานทุนจดทะเบียนรองรับการเข้าประมูลงาน 

   โครงการขนาดใหญ่ในอนาคต

  	บรษิทัลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งแรกท่ีนคิมอุตสาหกรรมบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เพือ่ผลติ ประกอบและซ่อมสร้าง 

   เครื่องกำาเนิดไอนำ้า ระบบเผาไหม้ (Combustion System) เครื่องทำานำ้ามันร้อน (Thermal Oil Heater) และเครื่อง 

   ถ่ายเทความร้อนที่นำาความร้อนสูญเสียกลับมาใช้งานใหม่ (Economizer)

  	บริษัทสามารถผลิตเครื่องกำาเนิดไอนำ้าแบบท่อไฟ (Fire Tube Boiler) ซึ่งได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลภายใต้ยี่ห้อ 

   “GETABEC Kessel”

   บริษัทสามารถผลิตเครื่องกำาเนิดไอนำ้าและอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อส่งออกไปจำาหน่ายยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

 2544  โรงงานบางพลีได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานจาก TÜV NORD ประเทศเยอรมนี

   - เครื่องหมายมาตรฐาน AD-Merkblatt HP0 แสดงถึงมาตรฐานด้านการออกแบบ และผลิตภาชนะรับแรงดันได้ตาม 

     ข้อกำาหนดอย่างเป็นทางการของประเทศเยอรมนี

 2546  โรงงานบางพลีได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 RWTUV

 2547  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เจตาแบค เอ็นเนอยี่ จำากัด (GE) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เยอรมัน-ไทย บอยเลอร์  

   เอ็นจิเนียริ่ง โคออฟเปอร์เรชั่น จำากัด) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2547 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20.00 ล้านบาท เพื่อ 

   ดำาเนินธุรกิจผลิตและจัดจำาหน่ายเครื่องกำาเนิดไอนำ้าอีกช่องทางหนึ่ง โดยคุณสุชาติฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90.00 

    และผู้ร่วมลงทุนรายหนึ่งในสัดส่วนร้อยละ 10.00

   บริษัทได้ขยายและพัฒนาการผลิตเครื่องกำาเนิดไอนำ้าที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น จึงก่อสร้างโรงงานแห่งที่สองที่อำาเภอนิคม 

   พัฒนา จังหวัดระยอง เพื่อผลิตเครื่องกำาเนิดไอนำ้าแบบท่อนำ้า (Water Tube Boiler) ซึ่งมีขนาดใหญ่ มีความดันสูงและ 

   ความร้อนสูง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น โรงไฟฟ้า โรงกลั่นนำ้ามันโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น 

   โดยซื้อลิขสิทธิ์เครื่องกำาเนิดไอนำ้าจาก Eckrohr Kessel Berlin ประเทศเยอรมนี และเพื่อผลิตถังรับความดัน (Pressure Vessel) 

   

บริษัทมีความเป็นมาที่สำาคัญ และความสำาเร็จที่ผ่านมา ดังนี้
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 ปี  เหตุการสำาคัญ

   โรงงานบางพลีได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานจาก TÜV NORD ประเทศเยอรมัน

   - เครื่องหมายมาตรฐาน PED97/23/CE/AD-Merkblatt HP0/ DIN EN ISO 3834-2 แสดงถึงมาตรฐาน ด้านการ 

      ออกแบบเคร่ืองกำาเนิดไอนำ้า และการผลิตภาชนะรับแรงดัน เป็นไปตามมาตรฐานเยอรมัน และยุโรปทำาให้ผลิตภัณฑ ์

      ได้รับ CE Mark จึงสามารถส่งผลิตภัณฑ์ไปขายในแถบประเทศยุโรป

 2549  โรงงานระยองได้รับการรับรองมาตรฐาน U-Stamp / S-Stamp / R-Stamp / PP-Stamp จาก ASME ประเทศสหรัฐอเมริกา

   โรงงานบางพลีได้รับการรับรองมาตรฐาน U-Stamp / S-Stamp จาก ASME ประเทศสหรัฐอเมริกา

 2550 	คุณสุชาติฯ ขายหุ้นสามัญของ GE ที่ตนเองถืออยู่ทั้งหมดให้แก่บริษัท เจตาแบค โฮลดิ้ง จำากัด (GTH) ส่งผลให้ GTH 

   ถือหุ้น GE ในสัดส่วนร้อยละ 90.00 และผู้ร่วมลงทุนรายหนึ่งในสัดส่วนร้อยละ 10.00 โดยบริษัท GTH จดทะเบียนจัด 

   ตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2546 ปัจจุบันดำาเนินธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยมีนางนลิน มงคลอารีย์พงษ์ (อดีตภรรยา 

   นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สัดส่วนร้อยละ 99.99 และเป็นกรรมการบริษัท

  	GE เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20.00 ล้านบาท เป็น 30.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนแก่ 

   ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนขยายธุรกิจ และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินโดย GTH ยังคงรักษาสัดส่วน 

   การถือหุ้นในอัตราร้อยละ 90.00 และผู้ร่วมลงทุนรายหนึ่งในสัดส่วนร้อยละ 10.00

 2551 	บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10.00 ล้านบาท เป็น 110.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุน 

   แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนเพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัท

  	บริษัท เจตาแบค อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (“GTI”) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3.00 ล้านบาท เป็น 15.00 ล้านบาท โดย 

   การออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุแก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนเพือ่ใช้เป็นเงินลงทนุ ขยายธรุกจิ และเพิม่สภาพคล่อง 

   ทางการเงินโดยคุณสุชาติฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00

 2552 	บริษัทมีการจัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจโดยเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ GTI ที่คุณสุชาติฯ ถืออยู่ทั้งหมด และ ซื้อหุ้นสามัญ 

   ของ GE ที่ GTH และผู้ร่วมลงทุนรายหนึ่งถืออยู่ทั้งหมด ส่งผลให้บริษัทถือหุ้น GTI และ GE ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

    และร้อยละ 99.99 ตามลำาดับ เป็นผลให้บริษัททั้ง 2 แห่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อย นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา

		 	โอนธุรกิจผลิตและจัดจำาหน่ายเครื่องกำาเนิดไอนำ้า ที่เป็นธุรกิจหลักของ GE ไปรวมในบริษัทเพื่อให้เกิดความ ชัดเจนใน 

   การบริหารจัดการ ส่งผลให้ GE ไม่มีการประกอบธุรกิจหลักใดๆ แต่ยังคงถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็น 

   ที่ตั้งโรงงานแห่งที่ 2 ของบริษัท ที่จังหวัดระยอง โดยได้ทำาสัญญาเช่าให้แก่บริษัทสำาหรับ ใช้ประกอบธุรกิจ

		 	โรงงานบางพลีได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดย TÜV NORD

 2553 	บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 110.00 ล้านบาท เป็น 115.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุน 

   แกผู้่ถอืหุ้นเดิมตามสัดสว่นเพือ่รองรบัการลงทนุตามเง่ือนไขการขอรบับัตรสง่เสริมการลงทนุจาก คณะกรรมการสง่เสรมิ 

   การลงทุน (BOI)

		 	บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิต 

   เครื่องกำาเนิดไอนำ้า อุปกรณ์ และชิ้นส่วน โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ในวันท่ี 25 เมษายน 2557 และบัตรส่งเสริมมีอายุ 

   8 ปี (ศึกษารายละเอียดสิทธิประโยชน์ BOI ได้ในหัวข้อ 2.2-2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ)

 2554 	บริษัทได้ร่วมออกแบบ ผลิตและติดตั้งเครื่องกำาเนิดไอนำ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Concentrated Solar Power - CSP) 

   เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่จังหวัดกาญจนบุรี
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 ปี  เหตุการสำาคัญ

		 	บริษัทได้ร่วมออกแบบ ผลิตและติดตั้งเครื่องกำาเนิดไอนำ้า สำาหรับโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีขยะเป็น เชื้อเพลิง 

   ที่อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

   บริษัทขยายโรงงานท่ีจังหวัดระยอง เพ่ือเพิ่มกำาลังการผลิตอีกหนึ่งเท่าตัว สำาหรับรองรับงานที่มากขึ้น และให้เป็นไป 

   ตามเงื่อนไขการลงทุนที่ได้ขอรับการส่งเสริมจาก BOI ในปี 2553

 2557 	ขยายธุรกิจไปต่างประเทศโดยการจัดตั้งสำานักงานตัวแทนในนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ต่อมาได้ก่อตั้ง เป็นรูปแบบ 

   บริษัทชื่อ บริษัท เจตาแบค เวียดนาม จำากัด (GTV) ด้วยทุนจดทะเบียน 4,184.00 ล้านด่ง (ประมาณ 200,000 ดอลล่าร ์

   สหรัฐ) ทุนชำาระแล้ว 2,092.00 ล้านด่ง (ประมาณ 100,000 ดอลล่าร์สหรัฐ)

 2558 	บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 115.00 ล้านบาท เป็น 180.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

   แกผู้่ถอืหุน้เดมิตามสดัสว่นเพือ่จดัโครงสรา้งทนุสำาหรับการเตรยีมความพรอ้มในการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

    เอ็ม เอ ไอ (mai)

  	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ได้มีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ดังนี้

   - เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท

   - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 180.00 ล้านบาท เป็น 240.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 240,000,000 หุ้น 

     มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (“Initial Public Offering : IPO”)

   - แปรสภาพบริษัท เป็นบริษัทมหาชนจำากัด และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เจตาแบค จำากัด (มหาชน)”

   - อนุมัติให้นำาหุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

   - เปลี่ยนชื่อบริษัท เจตาแบค เอ็นเนอยี่ จำากัด (GE) เป็นบริษัท เยอรมัน-ไทย บอยเลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง โคออฟเปอร์เรชั่น จำากัด

 2559 	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 

   จำานวน 720,000,000 หุ้น ในอัตรา 0.032 บาทต่อหุ้นรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 23.04 ล้านบาท

   นำาหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเปิดซื้อ ขาย วันแรกเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559

 2560 	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจำานวน 

   960,000,000 หุ้น ในอัตรา 0.032 บาทต่อหุ้นรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 30.72 ล้านบาท

 2561 	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จำานวน 960,000,000 หุ้น 

   ในอัตรา 0.033 บาทต่อหุ้น รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 31.68 ล้านบาท

 2562 	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จำานวน 960,000,000 หุ้น 

   ในอัตรา 0.0104 บาทต่อหุ้น รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น จำานวน 9,984,000 บาท

   เข้าร่วมทุนกับบริษัท SCHNEIDER-KESSEL Beteiligungs GmbH จัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ SCHNEIDER  Energy 

   systems GmbH ซึ่งจดทะเบียนและจัดตั้ง ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 25,000 EUR 

    ดำาเนินธุรกิจ วางแผนทางการตลาด ออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกำาเนิดไอนำ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลิตและ 

   ติดตั้ง

 2563 	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างการเป็น 

   เงินสดในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น จากกำาไรสุทธิประจำาปี 2562 เป็นเงินปันผลจ่ายจำานวน 48,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็น 

   อัตราจ่ายปันผลร้อยละ 42.05 ของกำาไรสุทธิประจำาปี 2562 (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักสำารองตามกฎหมาย
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1.2 โครงสร้างกลุ่มบริษัท

บริษัท เจตาแบค จำากัด (มหาชน) (GTB)
ทุนจดทะเบียน 240,000,000 บาท

ธุรกิจ : ผลิต ประกอบ ซ่อมสร้าง และจัดจำาหน่ายเครื่องกำาเนิดไอน้ำา (Steam 
Boiler) ระบบเผาไหม้ (Combustion Engineering) ผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
วศิวกรรมพลังงานความรอ้น เชน่ เครือ่งทำาน้ำามนัรอ้น เครือ่งทำาน้ำารอ้นอตุสาหกรรม 
ถังรับแรงดันเป็นต้น และงานบริการหลังการขาย

บริษัท เจตาแบค อินเตอร์
เนชั่นแนลจำากัด (GTI)

ทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท
ธรุกจิ : รบับรหิารการผลติและตดิตัง้เครือ่ง
กำาเนิดไอน้ำาและระบบไอน้ำาสำาหรับงาน
โครงการขนาดใหญ ่รวมถงึออกแบบทาง
วศิวกรรมพลังงานความรอ้น (Thermal 
Energy Engineering)

บริษัท เยอรมัน-ไทย บอยเลอร์ 
เอ็นจิเนียริ่ง โคออฟเปอร์เรชั่น 

จำากัด (GE)

ทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท
ปัจจุบันหยุดดำาเนินธุรกิจหลัก โดยโอน
ธุรกิจผลิตและจัดจำาหน่ายเครื่องกำาเนิด
ไอน้ำาไปรวมกับ GTB และถือกรรมสิทธิ์
ที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานแห่งที่ 2 ของ 
GTB ที่จังหวัดระยอง

SCHNEIDER  Energy systems GmbH

จดทะเบียนและจัดตั้ง ณ  ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี  

ทุนจดทะเบียน  25,000 EUR  
ธุรกิจ : ดำาเนินธุรกิจวางแผนทางการตลาด ออกแบบ
ทางวศิวกรรมเครือ่งกำาเนดิไอน้ำาและอปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้ง  
ตลอดจนอปุกรณ์กำาเนิดพลังงานในงานวศิวกรรมทัว่ไป

บริษัท เจตาแบค เวียดนาม 
จำากัด (GTV)

(บริษัทจัดตั้งในประเทศเวียดนาม)
ทนุจดทะเบยีน 200,000 ดอลลา่รส์หรฐั 
ทุนชำาระแล้ว 200,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
ธุรกิจ : นำาเข้า จำาหน่าย บริการหลังการ
ขายและรับเหมาติดต้ัง เคร่ืองกำาเนิด
ไอน้ำา และอุปกรณ์ในระบบไอน้ำาและ
ระบบกำาจัดไอเสียใน ประเทศเวียดนาม

99.99%

40.00%

100%99.99%

บริษัทร่วมทุน
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บริษัทย่อย

บริษัท เจตาแบค อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (“GTI”)

วันที่ก่อตั้ง : 5 กุมภาพันธ์ 2533

ที่ตั้งสำานักงาน : 335/7 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริหารการผลิตและติดตั้งเครื่องกำาเนิดไอน้ำาและระบบไอน้ำาสำาหรับงานโครงการขนาดใหญ่ 

   รวมถึงออกแบบทางวิศวกรรมพลังงานความร้อน (Thermal Energy Engineering)

ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว : 15.00 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 100 บาทต่อหุ้น

กรรมการบริษัท : นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ และนายตรีชัย เลาหตีรานนท์ โดยกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

   ได้แก่ นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำาคัญของบริษัท

ความสัมพันธ์กับบริษัท : GTI เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นจำานวน 149,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน

   ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน GTI และมีกรรมการบริษัทร่วมกัน ได้แก่ 

   นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์

บริษัท เยอรมัน-ไทย บอยเลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง โคออฟเปอร์เรชั่น จำากัด (“GE”) 

(เดิมชื่อ บริษัท เจตาแบค เอ็นเนอยี่ จำากัด)

วันที่ก่อตั้ง : 11 มิถุนายน 2547

ที่ตั้งสำานักงาน : 335/7 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ปัจจุบันหยุดดำาเนินธุรกิจหลัก โดยโอนหน่วยธุรกิจหลักไปรวมกับ GTB ตั้งแต่ปี 2552 

   (GE เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานแห่งที่ 2 ที่จังหวัดระยอง)

ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว : 30.00 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 5 บาท

กรรมการบริษัท : นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ โดยกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม ได้แก่ 

   นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำาคัญของบริษัท

ความสัมพันธ์กับบริษัท : GE เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นจำานวน 5,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน

   ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน GE และมีกรรมการบริษัทร่วมกัน ได้แก่ 

   นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์
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บริษัทย่อย

บริษัท เจตาแบค เวียดนาม จำากัด (“GTV”)

วันที่ก่อตั้ง : 16 สิงหาคม 2556

ที่ตั้งสำานักงาน : No. 19, Street No. 65, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : นำาเข้า จำาหน่าย บริการหลังการขาย และรับเหมาติดตั้ง เครื่องกำาเนิดไอน้ำา 

   และอุปกรณ์ในระบบไอน้ำาและระบบกำาจัดไอเสียในประเทศเวียดนาม

ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว : ทุนจดทะเบียน 200,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 200,000 ดอลล่าร์สหรัฐ

กรรมการบริษัท : นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท : GTV เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน GTV 

   และมีกรรมการบริษัทร่วมกัน ได้แก่ นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์

SCHNEIDER  Energy Systems GmbH (SES)

วันที่ก่อตั้ง : 21 สิงหาคม 2562

ที่ตั้งสำานักงาน : ถนนฮิลด์บัวร์กเฮาเซอร์ 79 รหัสไปรษณีย์ 12249 เบอร์ลิน 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ดำาเนินธุรกิจวางแผนทางการตลาด ออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกำาเนิดไอน้ำา

   และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอุปกรณ์กำาเนิดพลังงานในงานวิศวกรรมทั่วไป

ทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว : ทุนจดทะเบียน 25,000 EUR  ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 25,000 EUR  

กรรมการบริษัท : Mr.Schneider Christian 

ความสัมพันธ์กับบริษัท : SES เป็นบริษัทร่วมทุนที่บริษัทถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน  25,000 EUR  

บริษัทร่วมทุน
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1.3 วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท

นโยบายการแบ่งการดำาเนินการของบริษัท  บริษัทย่อย  และบริษัท ร่วม

ปจัจุบัน กลุม่บรษิทัเจตาแบคดำาเนนิธรุกจิเกีย่วกบัการออกแบบ

และผลิตเครือ่งกำาเนิดไอน้ำาและระบบเผาไหม้สำาหรับอุตสาหกรรม

ทกุประเภทและโรงไฟฟ้า รวมถงึการออกแบบการตดิตัง้เครือ่ง

กำาเนิดไอน้ำา และผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ถังรับแรงดัน 

เครือ่งไลอ่อกซเิจน เครือ่งดกัฝุน่ และกำาจดัไอเสยี รวมถงึ ระบบ

ท่อไอน้ำา ระบบไฟฟ้า และระบบควบคุม (Balance of Plant : 

BOP) บรษิทัมนีโยบายแบง่แยกการดำาเนนิงานของแตล่ะบรษัิท

อย่างชัดเจน ดังนี้

1. บรษิทัมนีโยบายในการดำาเนนิธรุกจิผลติและจำาหนา่ยเครือ่ง

กำาเนดิไอน้ำา และอปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้ง ออกแบบ ตดิต้ัง และ

บริการ

2. GTI มีนโยบายในการดำาเนินธุรกิจผลิตเคร่ืองกำาเนิดไอ

น้ำาและระบบไอน้ำาสำาหรับงานโครงการขนาดใหญ่ รวม

ถึงออกแบบทางวิศวกรรมพลังงานความร้อน (Thermal 

Energy Engineering)

3. GE ปจัจบุนัหยดุดำาเนนิธุรกิจหลกั โดยโอนหนว่ยธรุกจิหลกั

ไปรวมกบับริษทั ตัง้แตปี่ 2552 มรีายไดจ้ากการใหเ้ชา่ทีด่นิ

และสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานแห่งที่ 2 ของบริษัท ที่

จังหวัดระยอง โดย GE เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่ง

ปลูกสร้างดังกล่าว

4. GTV มีนโยบายในการดำาเนินธุรกิจรับเหมาติดตั้ง เครื่อง

กำาเนิดไอน้ำา และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานบริการ

หลังการขายในประเทศเวียดนาม

5. SES มนีโยบายในการวางแผนทางการตลาด ออกแบบทาง

วศิวกรรมเคร่ืองกำาเนดิไอน้ำาและอปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้ง ตลอด

จนอุปกรณ์กำาเนิดพลังงานในงานวิศวกรรมทั่วไป ในแถบ

ทวีปยุโรป

วิสัยทัศน์

To be a global leader in Industrial Steam Boiler and energy solution provider

ก้าวสู่ความเป็นผู้นำาระดับโลกในธุรกิจเครื่องกำาเนิดไอน้ำาอุตสาหกรรมและการให้บริการพลังงานครบวงจร

พันธกิจ และกลยุทธ์

1. บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย คุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล
1.1 พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้

1.2 ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

1.3 นำาวิธีการและเครื่องจักรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ในกระบวนการผลิต
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2. บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริการด้วยทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
2.1 พัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก

องค์กร

2.2 สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ หรือประสบการณ์เฉพาะทาง

2.3 สร้างคุณภาพและมาตรฐานในงานบริการ  

3. บริษัทฯ จะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในทุกมิติ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาด ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
3.1  ด้านสินค้า

 มีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของตลาดครอบคลุมทุก segment มีสินค้าใหม่อย่างสม่ำาเสมอเพื่อขยายตลาด

3.2  ด้านราคา      

 สินค้ามีราคาเหมาะสม สามารถควบคุมต้นทุนและสร้างผลกำาไรได้อย่างต่อเนื่อง

 สามารถแข่งขันได้ทั้ง ตลาด hi end – low cost

3.3  ด้านการจัดจำาหน่าย    

 ทีมงานขายสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุก segment

3.4  ด้านส่งเสริมการขาย   

 มีกิจกรรมหรือเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมขายสามารถจูงใจลูกค้ามีพันธมิตร เพื่อเสริมการขาย ภายใต้ brand GETABEC

4. บริษัทฯ มุ่งมั่นจะสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและมีความสุขใน
การทำางาน
4.1 สร้างระบบการทำางานที่ผสมผสานโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ 

4.2 นำาแนวคิด KAIZEN มาปรับใช้กับองค์กร

4.3 สร้างความมั่นคงในอาชีพ มีรายได้ที่เหมาะสม

4.4 ร้างความก้าวหน้าในอาชีพ มี career path ที่ชัดเจนปฏิบัติได้จริง

4.5 พนักงานมีความปลอดภัยในการทำางาน

5. บริษัทฯ จะดำาเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและคำานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
5.1 ผลิตสินค้าและให้บริการที่สอดคล้องกับข้อกำาหนด ระเบียบ และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

5.2 บริหารจัดการภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีตามที่กำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. บริษัท จะให้ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และเจ้าหนี้ 
6.1  ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น จึงได้วางหลักการในการ

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ

ของตนอย่างครบถ้วน ตลอดจนการดำาเนินการต่างๆ ของบริษัทนั้นจะกระทำาไปด้วยซื่อสัตย์สุจริต ความรอบคอบ 

โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

6.2  ความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้ี บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดย

เคร่งครัด และด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ทุกราย

พันธกิจ และกลยุทธ์
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เจตาแบค จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท 

ได้แก่ บริษัท เจตาแบค อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (“GTI”) และ

บรษิทั เจตาแบค เวยีดนาม จำากดั (“GTV”) ประกอบธุรกจิเกีย่ว

กบัการผลติ ประกอบ ตดิตัง้ และจัดจำาหน่ายเครือ่งกำาเนดิไอนำา้ 

(Steam Boiler) และระบบเผาไหม้ (Combustion System) ที่

ใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมเกือบทกุประเภท โดยสามารถเลอืกใช้

เชือ้เพลงิตัง้ต้นได้ทัง้เชือ้เพลงิก๊าซ (Gas Burner) เชือ้เพลงิเหลว 

(Oil Burner) เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) เชื้อเพลิงถ่านหิน 

(Coal) ความร้อนทิ้งหรือสูญเสีย (Waste Heat) พลังงาน

สะอาดหมุนเวียน (Renewable Energy) และระบบเชื้อเพลิง

ผสม (Multi Fuel) ตลอดจนการออกแบบทางวิศวกรรมและ

ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวข้อง (Balance of Plant : BOP) เช่น ถังรับ

แรงดนั (Pressure Vessel) ระบบดกัฝุ่นและกำาจดัไอเสยี (Dust 

collector and wet scrubber) ระบบนำ้าและกำาจัดออกซิเจน

ในนำ้า (Dearation Plant) ระบบท่อไอนำ้า ระบบไฟฟ้า ระบบ

ควบคุม รวมถึงการเสนอโครงการในรูปแบบ Engineering 

Procurement and Construction (EPC) โดยทีมวิศวกรและ

ช่างผู้ชำานาญงานเฉพาะทาง นอกจากนี้บริษัทยังผลิตเครื่อง

ทำานำ้ามันร้อน (Thermal Oil Heater) และเครื่องทำานำ้าร้อน

อุตสาหกรรม (Hot Water Boiler) ที่มีคุณภาพสูง ขบวนการ

ผลติของบรษิทัได้รบัการรับรองคณุภาพตามมาตรฐานสากล อาทิ 

ASME, EN, DIN, BS และ CE Mark ทำาให้สามารถส่งผลติภณัฑ์

ไปจำาหน่ายในประเทศต่างๆ ทัว่โลก บรษิทัจดัจำาหน่ายผลติภณัฑ์

ให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศโดยมีความมุ่งหวังที่จะขยาย

ตลาดการขายและบริการไปยังต่างประเทศมากขึ้น ปัจจุบัน

บริษัทได้ส่งออกสินค้าไปจำาหน่ายยังประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย 

อนิโดนเีซยี เวยีดนาม เมียนมาร์ กมัพชูา ลาว ปากสีถาน บงัคลา

เทศ สาธารณรฐัฟิลปิปินส์ อฟัริกาใต้ และสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ 

นอกจากนัน้ บริษัทยงัผลติเครือ่งกำาเนดิไอนำา้ให้กบับรษิทัผูผ้ลติ

เครือ่งกำาเนดิไอนำา้ทีม่ชีือ่เสยีงในประเทศเยอรมน ีเบลเยยีม และ

ญ่ีปุน่ ในแบบ OEM และบริษทัเป็นตัวแทนจำาหน่ายเครือ่งกำาเนดิ

ไอนำ้ารวมถึงอุปกรณ์ประกอบต่างๆ จากบริษัทชั้นนำาระดับโลก 

ที่มีศักยภาพและความโดดเด่นในตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ในปี 2562 บรษิทัได้ร่วมทนุ จดัตัง้บรษิทั SCHNEIDER Energy 

systems GmbH ซึ่งจดทะเบียนและจัดตั้ง ณ ประเทศสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี (บริษัทถือหุ้น 40 %) โดย ดำาเนินธุรกิจ

วางแผนทางการตลาด ออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกำาเนิดไอ

นำา้และอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนอปุกรณ์กำาเนดิพลงังานใน

งานวิศวกรรมทั่วไป

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตเครื่องกำาเนิดไอนำ้าและ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และการบริการที่ได้มาตรฐานสูง เป็นที่ 

พึงพอใจแก่ลูกค้า โดยมีนโยบายสำาคัญ คือ การส่งมอบเครื่อง

กำาเนิดไอนำ้าท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานโลก ประหยัดพลังงาน

และรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานหมุนเวียนได้ (Renewable 

Energy) และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้บริการเป็นที่

พึงพอใจของลูกค้า

2.1 โครงสรา้งรายได้ของบรษัิทและบรษิทัยอ่ย

บรษิทัและบรษิทัย่อยดำาเนนิธรุกิจผลติ ประกอบ ติดตัง้ และจัด

จำาหน่ายเครือ่งกำาเนดิไอนำา้ ระบบเผาไหม้และอปุกรณ์ทีเ่ก่ียวข้อง 

ซึ่งรายได้จากการดำาเนินธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

1) รายได้ตามสัญญา ซึ่งเกิดจากการผลิต จำาหน่าย และติดตั้ง

เคร่ืองกำาเนดิไอนำา้ รวมถึงการรับเหมาทำาโครงการ โดยเริม่ต้ังแต่

การออกแบบ วางแผน ผลิต ก่อสร้างและติดตั้ง และ 2) ราย

ได้จากการให้บริการ เกิดจากการให้บริการบำารุงรักษาเคร่ือง

กำาเนิดไอนำ้า และการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนอะไหล่ 

โดยมีโครงสร้างรายได้แสดงดังตาราง
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งบการเงินรวม งบตรวจสอบแล้ว

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้ตามสัญญา 808.01 80.49 1,214.38 86.94 924.19 82.63

รายได้จากการให้บริการ 195.86 19.51 182.37 13.06 194.21 17.37

รายได้จากการดำาเนินงาน-สุทธิ 1,003.88 100.00 1,396.75 100.00 1,118.40 100.00

รายได้อื่น 14.86 12.68 5.70

รวมรายได้-สุทธิ 1,018.74 1,409.43 1,124.10

หมายเหตุ : - รายได้ตามสัญญาเกิดจากการจำาหน่ายพร้อมติดต้ังเครื่องกำาเนิดไอนำ้า และรายได้อันเกิดจากการทำาหน้าที่ทั้งหมดในการรับเหมา 

กล่าวคือเริ่มตั้งแต่ออกแบบ วางแผน จัดทำางบประมาณ จนถึงการก่อสร้างโรงงานจนเสร็จสิ้น และส่งมอบให้กับลูกค้าได้โดยสมบูรณ์ 

ซึ่งรายได้ตามสัญญาประกอบด้วย รายได้ของบริษัท GTV

 - รายได้จากการให้บริการเกิดจากงานบริการติดตั้ง งานบำารุงรักษา และบริการซ่อมแซมเครื่องกำาเนิดไอนำ้า

 - รายได้อื่น ประกอบด้วย กำาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน, ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่นๆ
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2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทและบริษัทย่อย ทำาธุรกิจผลิตและจัดจำาหน่ายเครื่อง

กำาเนิดไอนำ้า โดยแบ่งลักษณะรายได้ ดังนี้ 

1) รายได้ตามสัญญาและ 

2) รายได้จากการให้บรกิาร โดยรายได้ตามสญัญา เกดิจากการ

ผลิต ติดตั้ง และจำาหน่ายเครื่องกำาเนิดไอนำ้า และอุปกรณ์

ประกอบต่างๆ ของเคร่ืองกำาเนิดไอนำ้า ในขณะที่รายได้

จากการให้บริการ เกิดจากบริการหลังการขายและ การ

ซ่อมแซม บำารุงรักษาผลิตภัณฑ์ รับจ้างตรวจสอบประเมิน

เครือ่งกำาเนดิไอนำา้ โดยเครือ่งกำาเนดิไอนำา้มรีะบบการทำางาน

และคุณสมบัติที่สำาคัญ ดังนี้

 เครือ่งกำาเนดิไอนำา้ (Steam Boiler) เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้ในการ

ผลติไอนำา้ ซึง่ไอนำา้นยิมถูกนำาไปใช้เป็นสือ่นำาพลังงานความ

ร้อนจากแหล่งกำาเนดิความร้อนไปยงัตำาแหน่งทีต้่องการใช้

พลงังานความร้อน โดยอาศัยแหล่งให้ความร้อนจากเชือ้เพลิง

ชนิดต่างๆ รวมถึงของเหลือใช้ ก๊าซปล่อยทิ้ง และพลังงาน

ทดแทน เครือ่งกำาเนดิไอนำา้จะส่งผ่านความร้อนต่อไปยงันำา้

ทีอ่ยูภ่ายในเครือ่งกำาเนดิไอนำา้จนกระทัง่นำา้เดอืดกลายเป็น

ไอนำ้าและมีความดัน แล้วส่งผ่านไปใช้สำาหรับให้ความร้อน

ในกระบวนการผลติในโรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ หรอืเพือ่

ใช้ขับกังหันไอนำ้า (Steam Turbine) หรือเครื่องจักรไอนำ้า 

(Steam Engine) เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงาน

กล หน้าที่หลักของเครื่องกำาเนิดไอนำ้า คือ การผลิตไอนำ้า

ที่มีความดัน อุณหภูมิและอัตราการไหลตามที่กำาหนดไว้ 

ผลิตภัณฑ์เครื่องกำาเนิดไอนำ้านิยมกำาหนดขนาดโดยระบุ

กำาลัง (Power) เป็นจำานวนไอนำ้าต่อชั่วโมง แรงดันใช้งาน

ที่ต้องการ และอุณหภูมิใช้งานของไอนำ้า (Ton per hour) 

หรืออัตราการส่งผ่านพลังงานในหน่วยพลังงานต่อเวลา 

(Mega Watt-Hour per hour หรือ Kilo Calorie per 

hour)

 เนื่องจากเครื่องกำาเนิดไอนำ้าเป็นเครื่องจักรที่มีแรงดันและ

อณุหภมูภิายในสงู ซึง่ถอืเป็นเครือ่งจกัรทีต้่องคำานงึถงึความ

ปลอดภัยสูงสุด และจากการที่เป็นเครื่องจักรต้นกำาลัง จึง

ต้องมีประสิทธิภาพ ความเชื่อถือได้และความพร้อมใช้งาน

สงู (Performance, Efficiency, Reliability, Availability) 

เพ่ือลกูค้าจะสามารถผลติสินค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพและ

เสียค่าเชื้อเพลิงในการผลิตตำ่า

 ไอนำ้าเป็นพลังงานที่สะอาดไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

และควบคุมง่าย จึงเป็นพลังความร้อนที่นิยมใช้มากท่ีสุด

ในอตุสาหกรรมต่างๆ ในปัจจบุนัไอนำา้ถกูนำาไปใช้ประโยชน์

ในขบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้

• อุตสาหกรรมอาหาร: ใช้แปรรูปอาหาร ต้ม นึง่ กระบวนการ

พาสเจอไรซ์ สเตอริไลซ์ การอบแห้ง

• อุตสาหกรรมเครื่องด่ืมมีและไม่มีแอลกอฮอลล์: ใช้ต้ม

นำ้าร้อน กลั่นเบียร์ ต้มเหล้า ต้มนำ้า ฆ่าเชื้อโรค ล้างขวด

• อุตสาหกรรมยาและเคมี: ใช้ผสมสารเคมี ผสมยา และ

อบให้แห้งในขบวนการทำายาเม็ด

• อุตสาหกรรมรถยนต์: ใช้ทำาสีและอบสี

• อุตสาหกรรมยางและยางรถยนต์: ใช้อบยาง

• อตุสาหกรรมปิโตรเคมแีละโรงกลัน่นำา้มนั: ใช้ในขบวนการ

กลั่นแยก และผลิตไฟฟ้า

• โรงไฟฟ้า: ใช้ขับกังหันไอนำ้า หรือเครื่องจักรไอนำ้าเพื่อ

ผลิตกระแสไฟฟ้า

• อตุสาหกรรมสิง่ทอ: ใช้ในกระบวนการอบ ฟอก และย้อม

• อุตสาหกรรมไม้: ใช้อบไม้

• อตุสาหกรรมกระดาษและกล่องกระดาษ: ใช้ต้มเยือ่ อบ

แห้งกาว และขึ้นรูป

• อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง: ใช้อบกระเบื้อง อบอิฐ

• อุตสาหกรรมโรงแรมและโรงพยาบาล: ใช้ทำานำ้าร้อนใน

ห้องพัก ซักรีด โรงครัว และฆ่าเชื้อ



22 รายงานประจ�าปี 2563

บรษิทัและบรษิทัย่อยเป็นผูผ้ลติเครือ่งกำาเนดิไอนำา้ทีม่ปีระสทิธภิาพ

และความปลอดภยัสงูในรูปแบบต่างๆ ทัง้ประเภททีบ่รษิทัเป็น

ผู้ออกแบบเองหรือออกแบบต่อยอดจากความรู้และเทคโนโลยี

จากเจ้าของลิขสิทธิ์ เช่น เครื่องกำาเนิดไอนำ้าแบบท่อไฟ เครื่อง

กำาเนดิไอนำา้จากความร้อนทิง้ เครือ่งทำานำา้มนัร้อน เครือ่งกำาเนิด

ไอนำา้เชือ้เพลงิชีวมวล และเครือ่งกำาเนดิไอนำา้แบบท่อนำา้ เป็นต้น 

เพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อลกูค้า ประหยดัการใช้พลงังาน

หรือเชื้อเพลิง และสามารถควบคุมดูแลได้ง่าย โดยบริษัทและ

บริษทัย่อยสามารถแบ่งรายได้และประเภทของผลติภณัฑ์ได้ดงันี้

1) รายได้ตามสัญญา

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ผลิต

1.1) เครือ่งกำาเนดิไอนำา้แบบท่อไฟ (Fire Tube Boiler) 

ภายใต้แบรนด์ GETABEC Kessel

 เครือ่งกำาเนิดไอนำา้แบบท่อไฟ เป็นเคร่ืองกำาเนดิไอนำา้

ที่มีการใช้แพร่หลายมากท่ีสุดในปัจจุบัน รูปลักษณ์

ภายนอกเป็นทรงกระบอก ภายในบรรจุนำ้า โดยหัว

เผา (Burner) จะตดิตัง้อยูใ่ต้ระดบันำา้ ทำาการเผาเชือ้

เพลิง ได้แก่ เชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซ (รวมทั้ง Bio Gas) 

และนำ้ามันชนิดต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆ 

อย่างร่วมกนัทำาให้เกดิพลังงานความร้อนถ่ายเทให้นำา้

จนนำา้เดอืดกลายเป็นไอนำา้ ไอนำา้จะสะสมพลงังานเพิม่

จนความดันไอนำ้าสูงถึงระดับที่ต้องการนำาไปใช้งาน

 ในเบื้องต้น บริษัทได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ด้านเครื่องกำาเนิดไอนำ้าแบบท่อไฟจาก Schneider 

Berlin ประเทศเยอรมน ีหลงัจากสะสมเทคนคิและมี

ประสบการณ์มาเป็นเวลานาน บรษิทัได้พฒันาต่อยอด

เทคโนโลยีจนสามารถออกแบบเคร่ืองกำาเนดิไอนำา้แบบ

ท่อไฟตามมาตรฐานเยอรมนัได้เอง และเครือ่งกำาเนดิ

ไอนำ้าของบริษัทได้รับการประทับตรา (Approved 

Stamp) ภายใต้มาตรฐาน TRD ซึง่เป็นมาตรฐานของ

ประเทศเยอรมน ี(ปัจจบุนัเปลีย่นเป็นมาตรฐาน DIN 

EN ซึง่เป็นมาตรฐานของประเทศเยอรมนแีละยโุรป) 

นอกจากนีโ้รงงานผลติของบรษิทัยงัได้รบัการรบัรอง

จาก Lloyds ว่าสามารถผลิตเครื่องกำาเนิดไอนำ้าตาม

มาตรฐาน ASME ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ

จากพื้นฐานดังกล่าวทำาให้บริษัทสามารถออกแบบ

และผลิตเครื่องกำาเนิดไอนำ้าภายใต้มาตรฐานอื่นได้ 

เช่น มาตรฐานอังกฤษ (BS) เป็นต้น

 เครือ่งกำาเนดิไอนำา้ GETABEC Kessel มกีารออกแบบ

ที่เรียกว่า เครื่องกำาเนิดไอนำ้า “สามกลับหลังเปียก 

(Three Pass, Wet Back Boiler) โดยให้มีการไหล

ของก๊าซร้อนไหลวนสามกลับ เร่ิมต้นที่ห้องเผาไหม้ 

(ที่เรียกกันว่าท่อไฟใหญ่ หรือลูกหมู) เป็น pass แรก 

แล้ววกกลับมาด้านหน้าโดยผ่านชุดท่อที่เป็น pass 

ที่สอง (ช่วงท่ีใช้วกกลับ pass แรกไป pass สอง

เรียกว่า Back Reversing Chamber) จากนั้นจะ

วกกลับเข้าสู่ชุดท่อ pass สามที่ Front Reversing 

Chamber ก่อนออกจากเคร่ืองกำาเนิดไอนำ้า ซึ่งจะ

ต่อกบัปล่องควนัเพือ่ระบายทิง้ต่อไป ซึง่เครือ่งกำาเนดิ

ไอนำ้า GETABEC Kessel จะมีการออกแบบให้มีนำ้า

หล่อเลี้ยง โดยรอบรวมถึงบริเวณด้านหลัง จึงเรียก

ว่าเครื่องกำาเนิดไอนำ้า “สามกลับหลังเปียก” (Three 

Pass, Wet Back Boiler)
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 ลักษณะเฉพาะอีกส่วนของเครือ่งกำาเนดิไอนำา้ GETABEC 

Kessel คอื ออกแบบให้ห้องเผาไหม้อยูเ่ยือ้งศนูย์ ซึง่

เพ่ิมข้อดีทางเทคนิคหลายอย่าง เช่น การไหลเวียน

ของนำ้ามีทิศทางที่แน่นอน บำารุงรักษาง่าย

 ระบบควบคุมของเคร่ืองกำาเนดิไอนำา้ GETABEC Kessel 

เลอืกใช้อปุกรณ์ควบคมุทีม่มีาตรฐานเช่ือถอืได้และเป็น

ไปตามมาตรฐานที่ใช้ออกแบบสร้าง สำาหรับเครื่อง

ควบคุมสามารถเลือกเป็นแบบมาตรฐาน หรือแบบ

พิเศษที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมโดยใช้เครื่องควบคุมเชิง

ตรรกทีส่ามารถโปรแกรมได้ (Programmable Logic 

Controller: PLC) หรือเครื่องควบคุมแบบระบบ

ควบคุมกระจาย (Distributed Control System : 

DCS)

 ไอนำา้ทีไ่ด้จากเคร่ืองกำาเนดิไอนำา้ชนดินี ้ปกตจิะเป็นไอ

นำา้อิม่ตวัซ่ึงสามารถนำาไปใช้ให้ความร้อนในขบวนการ

ผลติทีต้่องการความร้อนในเกอืบทกุอตุสาหกรรม และ

บรษิทัยงัสามารถผลติอปุกรณ์เกีย่วข้องท่ีสามารถผลติ

ไอนำ้าร้อนยิ่งยวด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ไอดง” 

(Superheated Steam) เพือ่นำาไปใช้งานเฉพาะด้าน

 กำาลังการผลิตของเครื่องกำาเนิดไอนำ้าชนิดนี้ จะมี

กำาลังการผลิตไอนำ้าตั้งแต่ตำ่ากว่า 1 ตันต่อชั่วโมงถึง 

50 ตนัต่อชัว่โมง ซึง่ขนาด 50 ตนัต่อชัว่โมงเป็นขนาด

ใหญ่ท่ีสุดเนื่องจากข้อจำากัดด้านความปลอดภัยทาง

วิศวกรรม

 บริษัทสามารถออกแบบและผลิตเคร่ืองกำาเนิดไอ

นำ้าแบบท่อไฟได้ดังนี้

- แบบ 1 ลูกหมู (Single Flame Tube) และแบบ 

2 ลูกหมู (Double Flame Tube)

- ขนาดกำาลังผลิตไอนำ้าตั้งแต่ 0.5 ถึง 50 ตันต่อ

ชั่วโมง

- แรงดนัไอนำา้ 3 Bar g (ประมาณ 3 เท่าบรรยากาศ) 

ถึง 30 Bar g (ประมาณ 30 เท่าบรรยากาศ)

- อุณหภูมิไอนำ้า 140 oC ถึง 235 oC ซึ่งเป็นไอนำ้า

อิ่มตัว และสามารถผลิตไอนำ้ายิ่งยวด

- ประสทิธภิาพ (Lower Heating Value Method 

: LHV) ประมาณ 89%

 ผลติภณัฑ์เครือ่งกำาเนดิไอนำา้แบบท่อไฟของบริษัท 

มีจุดเด่นที่สำาคัญดังนี้

- ออกแบบ ผลิตและตรวจรบัรอง ภายใต้มาตรฐาน

ชั้นนำาระดับโลก อาทิ มาตรฐาน ASME ของฝั่ง

อเมริกา (ASME Section 1) และมาตรฐาน CE 

ของฝั่งยุโรป ซึ่งมาตรฐานทั้งสองเป็นมาตรฐาน

ที่ใช้กำากับการออกแบบ สร้าง ตรวจสอบ ตรวจ

รับรอง และกำาหนดเง่ือนไขการใช้งาน สำาหรับ

เคร่ืองกำาเนิดไอนำ้าโดยเฉพาะท่ีเป็นที่เชื่อถือทั่ว

โลก และยอมรับภายใต้กฎหมายไทย

- ออกแบบเน้นด้าน ความปลอดภยั ประสทิธภิาพสงู 

และมคีวามเช่ือใจได้สูง (Availability Reliability)

- มีผลติภัณฑ์ครบทกุช่วงความต้องการ รวมถงึเครือ่ง

กำาเนดิไอนำา้สองหวัเผาสองห้องเผาไหม้ (Double 

Flame Tube)

- สามารถออกแบบเป็น สามกลบัหลงัเปียก (Three 

Pass, Wet Back Boiler)

- สามารถออกแบบตดิตัง้ Superheater เพ่ือจ่ายไอ

นำ้าเป็นไอนำ้ายิง่ยวด (Superheated Steam) ที่มี

อุณหภูมิสูงกว่าไอนำ้าอิ่มตัวปกติ เมื่อเปรียบเทียบ

ที่ระดับความดันเท่ากัน

- ออกแบบและผลิตภายในประเทศ

- สามารถเลือกใช้เชื้อเพลิงหลากหลายชนิด ทั้ง

เชื้อเพลิงก๊าซ เช่น ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซ LPG ก๊าซ

ชีวภาพ หรือเชื้อเพลิงเหลว เช่น นำ้ามันเตา นำ้ามัน

ดเีซล หรอืของเหลวอืน่ทีม่คีณุสมบตัเิป็นเชือ้เพลงิ 

รวมถึงก๊าซหรอืของเหลวเหลือท้ิงทีมี่คณุสมบตัเิป็น

เชื้อเพลิง และเชื้อเพลิงผสม (Multi Fuel)

- สามารถออกแบบให้มกีารปล่อยมลภาวะ (Emission) 

ตำ่าหรือตำ่ามากได้
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1.2) เครือ่งกำาเนดิไอนำา้จากความร้อนทิง้ (Heat Recovery 

Steam Generator : HRSG)

เนื่องจากในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปมักจะมีการ

ปล่อยก๊าซร้อนท่ีเกดิจากกระบวนการผลิต ทำาให้สญู

เสียพลังงานความร้อนไปโดยเปล่าประโยชน์และยัง

เกดิผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เคร่ืองกำาเนดิไอนำา้แบบ

น้ีสามารถช่วยลดอุณหภูมิของก๊าซร้อน โดยถ่ายเท

พลงังานความร้อนให้เกดิเป็นพลงังานไอนำา้ซึง่สามารถ

นำาไปใช้งานในกระบวนการผลติอืน่ๆ ต่อไป นอกจาก

จะประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงในกระบวนการ

ผลิตแล้ว ยังเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ได้อีกทางหน่ึง บริษัทสามารถผลิตเคร่ืองกำาเนิดไอ

นำ้าจากความร้อนทิ้งที่มีกำาลังการผลิตไอนำ้าต้ังแต่ 1 

ถึง 100 ตันต่อชั่วโมง โดยแบ่งได้ 5 ประเภท ดังนี้

• เครือ่งกำาเนดิไอนำา้จากไอเสยีของเครือ่งยนต์กำาเนดิ

ไอนำ้าที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส NGV หรือ Biogas 

• (Steam Generator after Gas Engine, Model 

HRSG)

• เคร่ืองกำาเนดิไอนำา้จากไอเสยีของกงัหันแก๊ส (Steam 

Generator after Gas Turbine, Model HRSG)

• เครือ่งทำานำา้ร้อนจากไอเสยีของเครือ่งยนต์กำาเนดิ

ไอนำ้าที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส NGV หรือ Biogas (Hot 

Water Boiler after Gas Engine, Model HRTH)

• เครื่องทำานำ้าร้อนจากไอเสียของกังหันแก๊ส (Hot 

Water Boiler after Gas Turbine, Model 

HRTH)

• เครื่องกำาเนิดไอนำ้า เครื่องทำานำ้าร้อน เคร่ืองทำา

นำ้ามันร้อนจากไอร้อนเสียจากขบวนการผลิต

อุตสาหกรรมต่างๆ (Waste Heat)

1.3) เครื่องทำานำ้ามันร้อน (Thermal Oil Heater)

เครือ่งทำานำา้มันร้อนสามารถทำาให้นำา้มันร้อนได้สงูถงึ 

350°C ที่ความดันตำ่า ทำาให้ได้ความร้อนสูงกว่าไอนำ้า

ทีผ่ลติโดยเครือ่งกำาเนดิไอนำา้แบบท่อไฟ และมคีวาม

ปลอดภัยกว่าเนื่องจากระบบมีแรงดันตำ่ากว่ามาก 

เครือ่งทำานำา้มนัร้อนทีบ่รษิทัผลิตเป็นรปูแบบ Three 

Pass Design โดยมีกำาลังการผลิต 0.4 MW – 15.0 

MW โดยสามารถใช้อุณหภูมิได้สูงสุดถึง 350°C ซึ่ง

เหมาะกับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่ต้องการความ

ร้อนสูง แต่ความดันตำ่า

1.4) เครื่องกำาเนิดไอนำ้าเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass 

Boiler)

เครือ่งกำาเนิดไอนำา้ชนิดใช้เชือ้เพลิงชวีมวลในการเผา

ไหม้ เครือ่งกำาเนดิไอนำา้แบบเชือ้เพลงิชวีมวลทีบ่รษิทั

ออกแบบและผลิตมีประสิทธิภาพสูง โดยเป็นการ

ออกแบบผสมผสานระหว่างเคร่ืองกำาเนดิไอนำา้แบบท่อ

ไฟและแบบท่อนำ้า เนื่องจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีว

มวลต้องการพืน้ทีห้่องเผาไหม้ขนาดใหญ่ ทำาให้มพีืน้ที่

ในการรบัความร้อนมาก ช่วยให้ส่งผ่านพลงังานความ

ร้อนไปสู่นำ้าได้ดี ประสิทธิภาพสูง สะดวกในการซ่อม

บำารุง จึงเหมาะกับการใช้ไอนำ้าของทุกอุตสาหกรรม
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นอกจากนี้เครื่องกำาเนิดไอนำ้าเชื้อเพลิงชีวมวลของ 

GETABEC ออกแบบให้ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลได้หลาก

หลายและยังสามารถใช้ร่วมกับเชื้อเพลิงเหลวหรือ

แก๊สได้อีกด้วย เช่น เชื้อเพลิงชีวมวล ได้แก่ แกลบ 

ไม้สบั เหง้ามนัสำาปะหลงัร่วมกบัไบโอแก๊ส โดยลูกค้า

สามารถเลือกได้ว่าจะใช้เชื้อเพลิงชนิดใดท่ีประหยัด

ที่สุดหรือเป็นการทดแทนกันในกรณีที่เช้ือเพลิงใด

เชือ้เพลงิหนึง่ขาดตลาด มกีารตดิตัง้อปุกรณ์ดกัเขม่า

ควนัทีมี่ประสทิธภิาพสงู ทัง้ระบบไซโคลนระบบสครบั

เบอร์ ระบบถงุกรอง และระบบดกัฝุน่โดยประจุไฟฟ้า 

(ESP) ซึง่ผูใ้ช้งานสามารถเลอืกใช้ได้ตามความเหมาะ

สม ทำาให้ค่าไอเสียที่ปล่อยออกมาสู่บรรยากาศผ่าน

ข้อกำาหนดของกระทรวงอุตสาหกรรมในเกณฑ์ดี

มาก บริษัทสามารถผลิตเครื่องกำาเนิดไอนำ้าชนิดนี้

ตั้งแต่ขนาดกำาลังการผลิตไอนำ้า 1 ตันต่อชั่วโมง ถึง 

100 ตันต่อชั่วโมง

1.5) เครื่องกำาเนิดไอนำ้าแบบท่อนำ้า (Water Tube 

Boiler)

เครือ่งกำาเนดิไอนำา้แบบท่อนำา้เป็นแบบทีเ่หมาะสมกบั

อุตสาหกรรมที่มีความต้องการไอนำ้าที่มีแรงดันหรือ

อุณหภูมิสูงกว่าความสามารถของแบบท่อไฟ โดยมี

ข้อแตกต่างที่นำ้าจะถูกบรรจุอยู่ภายในท่อท่ีเรียงต่อ

กันเป็นแผงผนังรอบห้องเผาไหม้ และรอบชิ้นส่วน

อื่น ก๊าซร้อนจะว่ิงผ่านพื้นผิวรับความร้อนแต่ละ

ส่วนไปตามลำาดับ เช่น Superheater, Evaporator, 

Economizer ซึง่ส่วนใหญ่นำา้หรอืไอนำา้อยูภ่ายในท่อ 

และท่อในส่วนผนังจะต่อกับ Steam Drum ผ่าน 

Header/Riser/Downcommer โดยไอนำ้าที่เกิดขึ้น

จะถูกส่งไปที่ Steam Drum ที่เป็นรูปไออิ่มตัว แล้ว

สามารถทำาเป็นไอนำ้าร้อนยิ่งยวดได้โดยนำาไอนำ้าไป

เพ่ิมอุณหภูมิท่ี Superheater หลังจากก๊าซร้อนมี

การถ่ายเทความร้อนให้กับนำ้าหรือไอนำ้าไปแล้ว จะ

มีความร้อนที่ยังเหลือที่สามารถนำาไปถ่ายให้นำ้าก่อน

ป้อนเข้าเครื่องกำาเนิดไอนำ้าใน Economizer ก่อนที่

จะปล่อยท้ิง ซึง่ด้วยลกัษณะของนำา้และไอนำา้ทีอ่ยูใ่น

ท่อ โดยคณุสมบัตทิัว่ไป ท่อจะทนแรงดนัจากภายใน

ได้มากกว่าภายนอก อกีทัง้เครือ่งกำาเนดิไอนำา้แบบท่อ

นำา้ยงัไม่ต้องมเีปลอืก (Shell) ขนาดใหญ่ จงึสามารถ

ทำางานภายใต้แรงดันไอที่สูงกว่าแบบท่อไฟ

บรษิทันำาเทคโนโลยภีายใต้ลขิสทิธิก์ารออกแบบของ 

Eckrohr Kessel จากประเทศเยอรมนีมาใช้ในการ

ออกแบบและสร้างเครื่องกำาเนิดไอนำ้า ซึ่ง Eckrohr 

Kessel เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีการนำาไปสร้างเครื่อง

กำาเนิดไอนำ้าทั่วโลกแล้วกว่า 5,000 ลูก

เครื่องกำาเนิดไอนำ้าแบบท่อนำ้าสามารถผลิตไอนำ้าท่ี

แรงดันและอุณหภูมิสูง จึงเหมาะท่ีจะใช้ขับกังหัน

ไอนำ้าในโรงไฟฟ้าหรือใช้ในอุตสาหกรรมเคมี โรง

กลั่นหรืออุตสาหกรรมอ่ืนที่ต้องการไอนำ้าอุณหภูมิ

สูง สำาหรับโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมเคมี โรงกลั่น 

จะใช้เครื่องกำาเนิดไอนำ้าขนาดกำาลังผลิตปานกลาง 

เป็นเครื่องช่วยในการเริ่มทำางานของเครื่องจักรหลัก 

(Auxiliary Boiler)

กำาลังการผลิตของเครื่องกำาเนิดไอนำ้าประเภทนี้จะ

เริม่ท่ีกำาลงัการผลติไอนำา้ตำา่กว่า 1 ตนัต่อชัว่โมงจนถงึ

ขนาดใหญ่มาก ถงึหลายพนัตนัต่อชัว่โมง ซ่ึงหากเทยีบ

กับขนาดสงูสดุดงักล่าว เคร่ืองกำาเนิดไอนำา้แบบท่อนำา้

ที่บริษัทออกแบบและผลิตในปัจจุบันถือเป็นขนาด

เล็กถึงขนาดกลางครอบคลุมช่วงกำาลังการผลิต คือ

• กำาลังการผลิตตั้งแต่ 5 ตันต่อชั่วโมง ถึง 290 ตัน

ต่อชั่วโมง



26 รายงานประจ�าปี 2563

• แรงดันไอนำ้า 10 Bar g (ประมาณ 10 เท่า

บรรยากาศ) ถึง 150 Bar g (ประมาณ 150 เท่า

บรรยากาศ)

• สามารถผลิตได้ทั้งไอนำ้าอิ่มตัว และไอนำ้าร้อน

ยิ่งยวด (Superheated Steam) อุณหภูมิสูงถึง 

540°C

คุณสมบัติของเครื่องกำาเนิดไอนำ้าที่บริษัทผลิต

• เครื่องกำาเนิดไอนำ้าภายใต้ลิขสิทธ์ิ Eckrohr Kessel 

เป็นแบบ Single Drum และจัดวาง Drum อยู่มุมที่

เรียกว่า Corner Tube ที่มีข้อดีคือ

o มีการไหลวนของนำ้าแบบ Natural Circulation 

(Thermal assist water circulation) ทำาให้

ระบบถ่ายเทความร้อนดีขึ้น

o ก๊าซร้อนไม่ไหลผ่าน Drum ทำาให้ Drum ไม่สมัผสั

กับความร้อนสูงซึ่งจะมีผลกับอายุการใช้งาน

o สามารถแยกเป็นส่วนได้ง่ายทีส่ะดวกต่อการขนส่ง 

เนื่องจากส่วน Heating surface ที่ต่อกับ Drum 

มเีพยีงระบบท่อ Riser/Header/Downcommer 

(robust)

o Eckrohr Kessel ทำาการออกแบบเป็นรายเครือ่ง ซึง่

ทำาให้ออกแบบให้เหมาะและตรงกบัความต้องการ

ของลูกค้าโดยเฉพาะ

o สามารถสั่งการให้เครื่องกำาเนิดไอนำ้าทำางานได้

เร็ว และสามารถที่จะปรับเพิ่มหรือลด (Load 

Variation)กำาลังผลิตไอนำ้าได้เร็ว เป็นผลมาจาก

ลกัษณะการออกแบบทีส่ามารถใช้ความร้อนเพยีง

เล็กน้อยก็สามารถเกิดนำ้าไหลเวียนภายในเครื่อง 

(Water Circulation) ได้แล้วประกอบกับการจัด

ตำาแหน่งแต่ละชิ้นส่วนได้ดี ทำาให้ไม่เกิดปัญหาใน

ด้าน Thermal Stress แม้จะเดนิเครือ่งได้เรว็เมือ่

เทียบกับเครื่องที่ได้รับการออกแบบอื่นๆ

o เป็นเคร่ืองกำาเนิดไอนำ้าที่ใช้โครงสร้างตัวเองเป็น

จุดยึด (Self Support) ไม่จำาเป็นต้องมีโครงสร้าง

เสรมิซึง่เป็นการลดจดุอ่อนทีส่่งผลมาจาก Thermal 

Stress, Thermal Expansion ได้

o ได้ไอนำ้าที่มีความบริสุทธิ์สูง มีสิ่งปนเปื้อนน้อย 

เนือ่งจากโครงสร้างของเครือ่งกำาเนดิไอนำา้ทีม่กีาร

จัด Header / Riser / Downcommer อย่าง

เหมาะสม รวมถึงการออกแบบ Drum ให้มีความ

สามารถที่จะแยกนำ้ากับไอนำ้าออกจากกันอย่างมี

ประสิทธิผล โดยจัดให้มีการไหลวนหลายครั้งโดย

ความเร็วที่เหมาะสม

• ระบบควบคุม ที่เกิดจากเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดจาก

ความร่วมมือของผู้ผลิตเครื่องกำาเนิดไอนำ้าและหัว

เผาชั้นนำาจากต่างประเทศที่บริษัทมีความสัมพันธ์มา

ยาวนาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ให้ลิขสิทธิ์ 

เม่ือนำามารวมกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

ของวิศวกรของบริษัทที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ทำาให้
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บริษัทสามารถออกแบบระบบควบคุมเครื่องกำาเนิด

ไอนำา้ท่ีมปีระสทิธภิาพ มคีวามปลอดภยัสงูมมีาตรฐาน 

และนำาสมัยโดยใช้ระบบ PLC หรือ DCS มาเป็นหลัก 

ซึ่งส่งผลให้คุณลักษณะของระบบเป็นระบบอัจฉริยะ 

(Intelligent Automation System) สามารถติดต่อ

แลกเปลีย่นข้อมลูกบัระบบควบคมุอืน่ได้โดยง่าย รวมถงึ

ง่ายต่อการทำาระบบสำารอง (Redundancy System) 

ที่สามารถสับเปลี่ยนกันได้โดยไม่ต้องหยุดเครื่องใน

ระหว่างซ่อมบำารุง/ซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบควบคุม 

ในด้านความมัน่คงของระบบ บรษิทัสามารถออกแบบ

ให้ได้ Safety Integrity Level 3 (SIL level 3) ที่มี

การประเมินระบบความปลอดภัย Voting 2 out of 

3 จึงทำาให้ระบบควบคุมที่บริษัทพัฒนาขึ้นเป็นระบบ

ที่สมบูรณ์ครบถ้วน มีความปลอดภัยสูง มีความมั่นคง 

มีมาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับได้ในระดับโลก ได้รับการ

ยอมรบัให้ใช้งานในโรงกลัน่นำา้มนัและโรงงานปิโตรเคมี

• Emission เครื่องกำาเนิดไอนำ้าของบริษัท ทุกเครื่องมี

การแพร่มลภาวะตำา่กว่ากฎหมายกำาหนด และสามารถ

ทำาให้ตำ่าลงมากกว่านั้นได้ตามความต้องการของผู้ซื้อ 

จนเป็น Extra Low emission ได้โดยเทคโนโลยีการ

ออกแบบเครื่องกำาเนิดไอนำ้าและการเผาไหม้

• ผลิตภายในประเทศ

1.6 เครื่องกำาเนิดไอนำ้าชีวมวล (Biomass) และขยะ 

(Municipal Waste) สำาหรับโรงไฟฟ้า

เคร่ืองกำาเนิดไอนำ้าชีวมวล (Biomass) และขยะ 

(Municipal Waste) สำาหรับโรงไฟฟ้า เป็นเคร่ือง

กำาเนิดไอนำ้าแบบท่อนำ้า (Water tube) และผลิตไอ

นำ้าที่มีแรงดันสูงและอุณหภูมิสูง ในทางวิศวกรรมใช้

คำาว่า “ไอนำ้ายิ่งยวด” (Superheated Steam) เพื่อ

จ่ายไอนำ้าให้กับกังหัน ไอนำ้า (Steam Turbine) โดย

การร่วมมือด้านการออกแบบกับ Eckrohr Kessel 

ประเทศเยอรมนี ความพิเศษของเครื่องกำาเนิดไอนำ้า

ชนิดนี้อยูท่ี่ การออกแบบให้เดินเครือ่งอย่างตอ่เนื่อง 

ประสทิธภิาพสงู และท่ีสำาคญั คอื การออกแบบระบบ

การจัดการเชื้อเพลิง การจัดการขี้เถ้า รวมถึงการ

ออกแบบเพือ่การซ่อมบำารงุทีส่ะดวกและใช้เวลาน้อย

นอกจากบรษิทัฯ จะเสนอสนิค้าให้กับผูล้งทนุโรงไฟฟ้า

แล้ว บริษัทฯ ยังมี Partner ในกลุ่มธุรกิจผู้ก่อสร้าง

โรงไฟฟ้า (EPC Contractor) ทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศเพือ่รองรบัการเตบิโตของตลาดโรงไฟฟ้าชวี

มวลและโรงไฟฟ้าขยะตามนโยบายของรัฐบาล

1.7 Quick Steam Generator “Smaller but higher 

efficiency” - เล็กกว่าแต่ประสิทธิภาพสูงกว่า

• เครื่องกำาเนิดไอนำ้าแบบไหลผ่านทางเดียว 

• สามารถตดิตัง้ Economizer เพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพ

ขึน้ได้อกี ในเชือ้เพลิงประเภท ดีเซล และแก๊สชนดิ

ต่างๆ 

• ผลิตไอนำ้าได้ไว สามารถสร้างแรงดันไอนำ้าตาม

การใช้งานได้ไว ภายใน 5-10 นาที

• ประสิทธิภาพสูงและอัตราการสูญเสียความร้อน

น้อย เนื่องจากมีขนาดเล็ก
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• ขนาดของเครือ่งมตีัง้แต่ 100kg/h ถงึ 2,500 kg/h 

และรุ่นพิเศษ 5,000 kg/h

“Easy to transport and install” - ขนส่งเเละ

ติดตั้งง่าย

• นำ้าหนักเบา

ติดตั้งง่าย เพียงต่อระบบไฟฟ้า ต่อท่อนำ้า เชื้อเพลิง 

ปล่องไอเสีย ก็พร้อมใช้งาน

“Smart control” - ระบบควบคุมอัจฉริยะ

• มีหน้าจอเพื่อตรวจสอบการทำางานและแสดงผล

การทำางานของเครื่อง

• ง่ายต่อการติดต้ังระบบบริหารและจัดสรรไอนำ้า 

(Boiler Management System)

• รองรับการควบคุมแบบไร้สาย

• สามารถใช้งานควบคูกั่บ application จากมอืถอื 

1.8 Hot Water Heater 

• สำาหรับลูกค้าที่ต้องการใช้เพียงนำ้าร้อนเท่านั้น 

• โดยใช้หลักการของการควบคุมแรงดันภายใน

เครือ่ง โดยควบคมุให้แรงดนัภายใน น้อยกว่าแรง

ดนับรรยากาศ เพือ่สามารถสร้างไอนำา้ทีอุ่ณหภูมิ

เพยีง 50-60’c และนำาไอนำา้ไปทำาการแลกเปลีย่น

ความร้อนกบั Heat Exchanger ด้านบน เพือ่ทำา

นำ้าร้อนไปใช้งานได้

• มีความปลอดภัยสูงมาก เนื่องจากแรงดันในการ

ทำางานของเครือ่งตำา่กว่าบรรยากาศ เมือ่เกดิการ

แตกร้าวของตวัเครือ่ง จะไม่เกดิการระเบดิ เพราะ

ไม่มแีรงดนัออกสูภ่ายนอก แต่จะทำาการดูดอากาศ

เข้ามาแทน ตามหลักการของความสมดุลแรงดัน 

ทำาให้ไม่มีโอกาสเกิดการระเบิดหรืออุบัติเหตุได้

• สามารถผลิตนำ้าร้อนได้ถึง 80’c ที่อัตราการไหล

ได้ถึง 20,000 ลิตรต่อชั่วโมง

 1.9 อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 

• หวัเผา (Burner) บรษิทัเป็นตวัแทนจำาหน่ายยีห้่อ 

Saacke แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

• ตัวกำาจัดฝุ่น (Deduster) / เครื่องแยกออกซิเจน 

(Deaerator)

• ถังรับแรงดัน (Pressure Vessel)

• เครื่องอุ่นนำ้า (Economizer)

• เครื่องกำาจัดฝุ่นเบา (Wet Scrubber)

• ปล่องควัน (Stack)

• ถังนำ้าป้อน (Feed Tank)

• ถังนำ้าทิ้ง (Blow Down Tank)

• ถังพักไอนำ้า (Steam Header)

• อปุกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน (Heat Exchanger)

• ถังเก็บของเหลว (Storage Tank)

• เครื่องทำาไอนำ้ายิ่งยวด (Superheater)
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โดยอุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องกำาเนิดไอน้ำาทั้งหมดนอกจากหัว
เผา (Burner) บริษัทเป็นผู้ออกแบบและผลิตเอง

ตารางสรุปกำาลังการผลิตของเครื่องกำาเนิดไอน้ำาแต่ละชนิด

ลำาดับ ผลิตภัณฑ์ ขนาด กำาลังการผลิต/1

1 เครื่องกำาเนิดไอน้ำาแบบท่อไฟ (GETABEC 
Kessel)

1 – 15 ตันไอน้ำาต่อชั่วโมง 200 ลูก

2 เครื่องกำาเนิดไอน้ำาจากความร้อนทิ้ง (Heat 
Recovery Steam Boiler)

1 – 6 ตันไอน้ำาต่อชั่วโมง 200 ลูก

3 เครื่องทำาน้ำามันร้อน (Thermal Oil Heater) 0.5 -10 ล้านกิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมง 100 ลูก

4 เครื่องกำาเนิดไอน้ำาเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass 
Boiler)

10 – 30 ตันต่อชั่วโมง 30 ลูก

5 เครื่องกำาเนิดไอน้ำาแบบท่อน้ำา (Water Tube 
Boiler)

50 – 70 ตันต่อชั่วโมง 16 ลูก

หมายเหตุ /1 : ข้อมูลจากการคำานวณของผู้บริหารบริษัท อ้างอิงข้อจำากัดด้านพื้นที่ผลิตของโรงงานบางพลีและโรงงานระยอง ซึ่งอยู่บนสมมติฐานว่า 

คำานวณ กำาลังการผลิตสูงสุดจากการผลิตสินค้าชนิดนั้นเพียงชนิดเดียวต่อปี โดยที่ไม่ผลิตสินค้าชนิดอื่นเลย

2) รายได้จากการให้บริการ

บรษิทัมุง่เน้นการให้บรกิารในกลุม่ลกูค้าทีซ่ือ้เครือ่งกำาเนดิ

ไอนำา้ของบริษทัซึง่มสีดัส่วนถงึ 80% และลกูค้าอ่ืนประมาณ 

20% รวมถึงการให้บริการในต่างประเทศด้วย งานบริการ

ของบริษัทสามารถแบ่งได้ 3 ส่วนงาน ประกอบด้วย งาน

บริการด้านวิศวกรรม งานบริการในธุรกรรม และงาน

บริการทั่วไป อาทิ

บริการด้านวิศวกรรม (Engineering activities)

• การให้บริการที่ปรึกษา (Consulting service)

• การให้บรกิารออกแบบตามจดุประสงค์ (Basic concept)

• การให้บรกิารออกแบบพ้ืนฐานและรายละเอยีด (Basic 

and detail design)

• การให้บรกิารศกึษาและการวเิคราะห์โครงการ (Technical 

studies, diagnostics)

• การให้บริการช่วยเหลือโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert 

supervision)

• การให้บริการในการจัดทำาเอกสารที่เกี่ยวเนื่องของ

โครงการ (Project documentation elaboration)

บริการในธุรกรรม (Execution activities)

• บริการในด้านงานวิศวกรรม (Engineering)

• บริการประเมินงบประมาณโครงการ (Acquisition 

budget)

• การติดตั้งระบบ (Erection)

• การบริการทดสอบเดินเครื่อง (Commissioning)

• การบรกิารอบรมและการใช้งาน (Training of personnel)

งานบริการทั่วไป (Service activities)

• บริการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุงวัสดุ 

อุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น (Projects for input 

enhancement and equipment upgrading)

• บริการปรับปรุงเครื่องกำาเนิดไอนำ้า และอุปกรณ์ระบบ 

(Complete retrofits of boiler and other plant 

facilities)

• บริการซ่อมแซมเครื่องกำาเนิดไอนำ้า และอุปกรณ์ระบบ 

(Repairs of boilers and other plant facilities)
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• บริการวิเคราะห์ความเหมาะสมการใช้เครื่องกำาเนิดไอ

นำา้และหัวเผาอย่างมปีระสทิธิภาพ (Boiler and Burner 

diagnostic)

• บริการให้การบำารุงรักษา และดูแลเครื่องกำาเนิดไอนำ้า

ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม (Maintenance)

• บริการอุปกรณ์ และอะไหล่ที่มีคุณภาพ (Deliveries 

of spare parts)

• บริการตามสัญญารายเดือน หรือรายปี (Service 

contract)

บรษิทัแบ่งงานบรกิารออกเป็นสาขาเพือ่ครอบคลมุพืน้ทีบ่รกิาร

ในประเทศไทย ตามความหนาแน่นของกลุ่มโรงงอุตสาหกรรม

ของลูกค้า ปัจจุบันมีจำานวน 8 สาขา ครอบคลุม 8 จังหวัดทั่ว

ประเทศไทย คือ ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา 

สระบุรี พิษณุโลก ขอนแก่น และ สุราษฎร์ธานี รวมทั้งมีบริษัท

ย่อยในอีก 1 ประเทศ คือ GTV ประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ที่นคร

โฮจมินิห์ ทัง้นี ้บรษิทัมแีผนทีจ่ะขยายเขตพืน้ทีก่ารขายและการ

ให้บรกิารในประเทศเพิม่เติมอกีในภาคเหนอืและยงัมแีผนท่ีจะ

ขยายการทำาธุรกิจร่วมค้าและการลงทุน (Jointed Venture) 

ไปยังประเทศในกลุ่ม AEC ในเวลาอันใกล้นี้”

ตัวอย่างงาน/สินค้า

ประเภท : Fire Tube Boiler

ลูกค้า : บริษัท อมิตา เทคโนโลยี

(ประเทศไทย) จำากัด

เชื้อเพลิง : NG

ประเภท : Fire Tube Boiler

ลูกค้า : URC

เชื้อเพลิง : LPG
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ประเภท : Fire Tube Boiler

ลูกค้า : WPS

เชื้อเพลิง : Heavy oil

ประเภท : Fire Tube Boiler

ลูกค้า : Union paper carton

เชื้อเพลิง : Heavy oil

ประเภท : Fire Tube Boiler

ลูกค้า : ADVANCE MEAT FABRICATION

เชื้อเพลิง : LPG
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ประเภท : Thermal oil heater

ลูกค้า : U.R. Chemical Co., Ltd

เชื้อเพลิง : Heavy oil

ประเภท : Thermal oil heater

ลูกค้า :  Ingredion (Thailand) Co., Ltd

เชื้อเพลิง : Heavy oil 

ประเภท : เครื่องก�าเนิดไอน�า้ชวีมวลแรง
ดันสูงส�าหรับโรงไฟฟ้า

ลูกค้า : บริษัท ไทยโพลิคอนส์ จำากัด 

(มหาชน)

เชื้อเพลิง : Para Wood Chip
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ประเภท : Biomass Boiler for Power 
Plant 9.9MWe

ลูกค้า : บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี่ส์ 

จำากัด

เชื้อเพลิง : Wood Bark + EFB

ประเภท : Combination Fuel Boiler: 
Biomass & Biogas

ลูกค้า : บริษัท บางจากไบโอเอทานอล 

(ฉะเชิงเทรา) จำากัด

ประเภท : Autoclave size 2.3 x 53 
metres

ลูกค้า : บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้อง (ลำาปาง) 

จำากัด 
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ประเภท : Biomass Boiler for Power 
Plant 9.9 MW

ลูกค้า : Oscar Save the World Company 

Limited (Oscar II)

ประเภท : Biomass Boiler for Power 
Plant 9.9 MW

ลูกค้า : Oscar Save the World Company 

Limited (Oscar I)

ประเภท : Water Tube Boiler

ลูกค้า : Thai Food International Co., Ltd.

เชื้อเพลิง : Rice Husk
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ประเภท : Multi Solid Fuel Hybrid 
Boiler

ลูกค้า : บริษัท บางจากไบโอเอทานอล 

(ฉะเชิงเทรา) จำากัด

เชื้อเพลิง : Biomass & Biogas

ประเภท : Water Tube Boiler

ลูกค้า : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี 

ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 

(GULF)

เชื้อเพลิง : NG
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มาตรฐานการทำางาน

ลำาดับ องค์กร, มาตรฐาน
คำาย่อ, 

เครื่องหมาย
ผลิตภัณฑ์

รายละเอียด 
การได้รับการรับรอง

การออก
ใบรับรอง

1 องค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ

(International Organization for 

Standardization)

ISO บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ 

ISO 9001:2015 และระบบจัดการงานเชื่อม DIN 

EN ISO 3834-2

ทุก 3 ปี

2 สมาคมวิศวกรเครื่องกล

แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

(American Society of  

Mechanical Engineer, ASME)

ASME ได้รับการรับรองให้เป็นบริษัทท่ีมีโรงงาน 

ท่ีสามารถสร้างและซ่อมผลิตภัณฑ์ 

ตามมาตรฐานดังต่อไปนี้:

- S Stamp: สร้างเครื่องกำาเนิดไอน้ำา

- U Stamp: สร้างถังรับความดัน

- PP Stamp: สร้างระบบท่อไอน้ำา

- R Stamp: ซ่อมและดัดแปลง 

เครื่องกำาเนิดไอน้ำา ถังรับความดัน

 และระบบท่อไอน้ำา

ทุก 3 ปี

3 มาตรฐานยุโรป

(European Standard)

มาตรฐานของสหราขอาณาจักร

(British Standard)

EN 

 

BS

ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ที่สร้างและควบคุม

คุณภาพตามมาตรฐานยุโรปและมาตรฐานของสห

ราชอาณาจักร และ 

ออกใบรับรองผลิตภัณฑ์จาก 

หน่วยงานตรวจสอบระหว่างประเทศ 

เช่น TÜV Nord จากประเทศเยอรมัน

และ Lloyd Register จากประเทศอังกฤษ

ออกให้

ตาม

ผลิตภัณฑ์

4 สมาคมหน่วยตรวจสอบของ

ประเทศเยอรมัน

TÜV (German Technical

Inspection Association)

TRD ได้รับการรับรองให้เป็นบริษัทที่มีโรงงาน 

ที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน 

ดังต่อไปนี้:

- TRD: สร้างเครื่องกำาเนิดไอน้ำาตามมาตรฐานของ

ประเทศเยอรมัน

- AD2000-HP0: สร้างถังรับความดัน 

ตามมาตรฐานของประเทศเยอรมัน

ทุก 3 ปี

5 ข้อกำาหนดระหว่างประเทศในกลุ่ม

ประเทศสมาชิก EU

(European Directive)

CE-Mark ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ที่สร้างและควบคุม

คุณภาพตามข้อกำาหนดระหว่างประเทศในกลุ่ม

ประเทศสมาชิก EU  

ตามข้อกำาหนดว่าด้วยอุปกรณ์รับความดัน 

(Pressure Equipment Directive, PED)

ออกให้

ตาม

ผลิตภัณฑ์
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2.3 การตลาดและการแข่งขัน

2.3.1 กลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)

บรษิทัให้ความสำาคญักบัคณุภาพของผลติภณัฑ์เป็นหลกั ซึง่

ทกุขัน้ตอนของการผลติจะต้องได้รบัการตรวจสอบคณุภาพ

จากผูเ้ชีย่วชาญ รวมถึงวตัถุดบิทีน่ำามาใช้ทกุชิน้จะต้องมีการ

รบัรองคณุภาพตามมาตรฐานสากล และเนือ่งจากผลติภณัฑ์

ของบรษิทัเป็นผลติภณัฑ์ทีม่ขีนาดใหญ่และมคีวามต้องการ

ใช้เชื้อเพลิงและความร้อนสูงในการเดินเครื่อง ซึ่งถือเป็น

อุปกรณ์ที่เก่ียวเนื่องถึงความปลอดภัย ฉะนั้นบริษัทจึงให้

ความสำาคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่

จำาหน่าย ซึ่งต้องมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิต และ

เมื่อผลิตเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก่อนการส่งมอบงานให้ลูกค้า 

บรษิทัจะต้องทำาการทดสอบผลิตภณัฑ์ตามมาตรฐานสากล

อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยใน

การใช้งานตามมาตรฐานท่ีกำาหนด ท้ังน้ีบริษัทยังทำาการ

ฝึกอบรมให้ลกูค้า เพือ่ให้พนกังานผูค้วบคมุและดแูลเครือ่ง

กำาเนดิไอนำา้ของลกูค้ามคีวามเข้าใจเกีย่วกบัการใช้งานและ

การซ่อมบำารุงเครื่องกำาเนิดไอนำ้าอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกัน

อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ นอกจากนั้นในขั้นตอนการส่ง

มอบงานหรือการติดตั้ง บริษัทจะใช้ผู้เชี่ยวชาญในการติด

ตั้งเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง

บริษัทสามารถให้บริการแบบครบวงจรสำาหรับลูกค้าที่

ต้องการงานบริการ ตั้งแต่การให้คำาแนะนำาการออกแบบ 

การจัดวางตำาแหน่งเคร่ืองกำาเนิดไอนำ้าและระบบเผาไหม้ 

การเลือกประเภทเครื่องกำาเนิดไอนำ้าให้เหมาะสมกับธุรกิจ

ของลกูค้า ก่อให้เกดิความคุม้ค่าการลงทนุ รวมถงึค่าใช้จ่าย

เช้ือเพลิงและค่าบำารงุรกัษาตลอดอายกุารใช้งาน ตลอดจนถงึ

การให้บรกิารหลงัการขาย โดยให้ความสำาคญัตัง้แต่ข้ันตอน

การออกแบบตามความต้องการของลกูค้าทีจ่ะถกูสอบถาม

โดยละเอียดจากทีมงานฝ่ายขาย มีความพิถีพิถันในการ

ออกแบบจดัวางตำาแหน่งเครือ่งกำาเนดิไอนำา้ให้เหมาะสมกับ

พื้นที่โรงงานหรือพื้นที่การใช้งานของลูกค้า การจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ์และส่วนประกอบทกุชิน้ต้องมคุีณภาพผ่านมาตรฐาน

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามระบบ ISO 9001 

ในด้านการผลิต บริษัทใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในทุกขั้นตอน

ตัง้แต่เร่ิมร่างแบบส่วนประกอบทกุส่วน ไปจนถงึผลิตเคร่ือง

กำาเนดิไอนำา้และระบบเผาไหม้เสรจ็สมบรูณ์ ผ่านการทดสอบ

การใช้งาน การทดสอบการรับแรงดัน โดยบริษัทมีวิศวกร

ทีม่คีวามเชีย่วชาญและผ่านเกณฑ์คณุสมบตัขิองสำานกังาน

เทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่จะ

สามารถลงนามรบัรองผลการตรวจสอบเครือ่งกำาเนดิไอนำา้

ให้แก่ลกูค้าได้สำาหรบังานบรกิารหลงัการขายและการบำารุง

รกัษาเป็นอกีส่วนงานทีบ่รษัิทให้ความสำาคญัเป็นพเิศษ และ

ได้จดัโครงสร้างองค์กรให้มสีายงานบรกิารลูกค้าและอะไหล่

ขึ้นมาทำาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะ

ผลติภัณฑ์ทุกชิน้ท่ีผลติขึน้ภายใต้ตราสนิค้า “GETABEC” จะ

มมีาตรฐานระดบัสงูเทยีบเท่ากบัผลติภัณฑ์ทีผ่ลติในประเทศ

ในทวปียโุรปและอเมรกิา จงึทำาให้สามารถจำาหน่ายได้ท่ัวโลก

ล่าสดุเพือ่เป็นส่วนหนึง่ในการดำาเนนิการตามนโยบายของภาค

รฐัทีไ่ด้ร่วมดำาเนนิการผลกัดนั “Smart Boiler 4.0” บริษัท 

เจตาแบค จำากดั (มหาชน) จงึได้จดัทำาระบบ Boiler Smart 

monitoring system ขึ้นมา โดยผ่านระบบ Application 

ที่ชื่อ iGTB ในระบบ Android/ iOS และ Internet Web 

Browser เพือ่ให้ลกูค้าสามารถตรวจตดิตามการทำางานของ

เครื่องกำาเนิดไอนำ้าได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมข้อความ

แจ้งเตอืนในกรณทีีเ่กดิเหตุฉกุเฉนิ และยงัสามารถนำาข้อมลู

มาวิเคราะห์การใช้งานและต้นทุนการผลิตไอนำ้า เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการวางแผนการทำางานและซ่อมบำารุง

ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์พลังงานเนื่องจากมีการ

ใช้เครื่องกำาเนิดไอนำ้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จากการ

พัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของทีมงาน GETABEC เราจึงได้รับการ

คดัเลอืกจากสำานกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน, 

NIA) ให้ได้รับทุนสนับสนุน ในโครงการ “แปลงเทคโนโลยี

เป็นทุน” ซึ่งเป็นนวัตกรรมระดับประเทศ ด้านบริการ ใน

หวัข้อเรือ่ง Boiler 4.0 iGTB Smart Monitoring System
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เจตาแบคพัฒนาระบบ iGTB Smart 
Monitoring System 

จากการพฒันาระบบ iGTB Smart Monitoring System 

อย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน

จำานวนมากสนใจนำาระบบ iGTB มาประยกุต์ใช้กบัเครือ่ง

กำาเนดิไอนำา้เดิมท่ีมอียูแ่ละเครือ่งกำาเนิดไอนำา้ใหม่ พร้อม

ท้ังติดต่อให้ร่วมนำาเสนอระบบ iGTB ในกจิกรรมต่างๆ เช่น 

กิจกรรม Thailand 4.0 ของกรมโรงงาน และ กิจกรรม 

Smart Boiler ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง 

โดยปัจจุบันระบบ iGTB สามารถประยุกต์ใช้กับเครื่อง

กำาเนิดไอนำ้าได้ทุกชนิด ทั้งที่เป็นระบบควบคุมแบบเก่า

และระบบควบคุมแบบ PLC 
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กลยทุธ์ด้านการตลาดและการประชาสมัพันธ์ (Promotion)

• กลยุทธ์การตลาดสำาหรับธรุกจิจดัจำาหน่ายเครือ่งกำาเนดิ

ไอนำ้า

 บริษัททำาการเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ ที่มีแนวโน้มใน

การเติบโตสูงขึ้น และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 

อาท ิอุตสาหกรรม New S-Curve และ โครงการระเบยีง

เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่ปัจจุบันรัฐบาล

ให้การสนับสนุนการใช้ยางในประเทศมากขึ้น รวมถึง

การสร้างสัมพนัธ์กบักลุม่ลกูค้าเป้าหมายใหม่ๆ นอกจาก

นัน้ บรษิทัมคีวามพยายามท่ีจะขยายตลาดออกไปสูต่่าง

ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศอาเซียนและ

เอเซยีใต้ เนือ่งจากปัจจบุนัมลีกูค้าในประเทศไทยเข้าไป

ลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น เช่น กัมพูชา เมีย

นมาร์ และเวยีดนาม และใช้เครือ่งกำาเนดิไอนำา้ของบรษัิท 

ซึ่งมีคุณภาพดีกว่าของในประเทศนั้น โดยบริษัทมีการ

เพิ่ม Sales Engineer เพื่อดูแลลูกค้าต่างประเทศให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

• กลยุทธ์การตลาดสำาหรับธุรกิจงานอะไหล่และงาน

บริการ

 บริษัททำาการตลาดในเชิงรุกให้กับกลุ่มลูกค้าเก่าที่ใช้

เครื่องกำาเนิดไอนำ้าของบริษัทโดยนำาเสนอให้ลูกค้าเก็บ

อะไหล่ทีจ่ำาเป็นและต้องใช้เวลาในการผลติ เพือ่ลดเวลา

สำาหรับการหยุดเครื่องเพื่อซ่อมแซมหรือบำารุงรักษา

ลดการเรียกบริการด่วนของลูกค้า ง่ายต่อการจัดการ

ของทีมบริการ และขยายขอบเขตการบริการไปตลาด

ต่างประเทศ การเพิ่มช่องทางในการจำาหน่ายอะไหล่

และบริการโดยผ่าน Website ทั้งของบริษัทฯ และ

ช่องทางอื่นๆ การให้เช่าเครื่องกำาเนิดไอนำ้าทั้งระยะสั้น

และระยะยาว และเพิ่มสายงานการให้บริการโดยแตก

ออกเป็นหน่วยย่อย ประจำาอยู่หรือใกล้กับกลุ่มลูกค้า 

หรอืกลุม่เป้าหมาย เพือ่ลดต้นทนุ และเพิม่ความรวดเร็ว

ในการให้บรกิาร มีนโยบายการขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง 

โดยตั้งเป้าการเพิ่มอย่างน้อยปีละหนึ่งสาขา

• กลยุทธ์การตลาดสำาหรับธุรกิจโครงการ

 เน่ืองจากตลาดลูกค้าโครงการพิเศษที่หน่วยงานสาย

ปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้าเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ถือว่าเป็น

ตลาดที่มีลูกค้าน้อยรายแต่มีกำาลังซ้ือสูง บริษัทจึงต้อง

มีการเจาะกลุ่มลูกค้าอย่างเฉพาะเจาะจงและให้ความ

สำาคัญกับการติดตามข่าวสารของกลุ่ม ลูกค้าเป้าหมาย 

เกี่ยวกับการสร้างโครงการใหม่ๆ รวมถึงการสร้างความ

สัมพันธ์อันดีกับลูกค้ารายเดิม ซึ่งจากปัจจุบันจะเห็นได้

ว่าบริษัทได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมากทั้งทางด้าน

คุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ

• การประชาสัมพันธ์

 บรษิทัมีการทำาการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และตราสนิ

ค้า GETABEC ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ

O เว็บไซต์ของบริษัท www.getabecboiler.com

O งานนิทรรศการทั้งต่างประเทศและในประเทศ เช่น 

งาน PowerGen ทีจ่ะจดัข้ึนปีละ 1 คร้ังโดยเวยีนกนั

เป็นเจ้าภาพ 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย สิงคโปร์ 

และมาเลเซีย งาน Achema ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำา

ทุก 3 ปีที่ประเทศเยอรมนี และงาน ISH ซึ่งจัดขึ้น

เป็นประจำาทุก 2 ปีที่ประเทศเยอรมนี

O การจัดนทิรรศการของกรมส่งเสริมการส่งออกไม่ว่า

จะจัดงานในประเทศหรือต่างประเทศ

O การเข้าร่วมเป็นสมาชกิ และมส่ีวนร่วมเป็นกรรมการ

หรอืวทิยากรพเิศษให้แก่สภาวศิวกรแห่งประเทศไทย 

และกระทรวงอุตสาหกรรม

O ได้รบัเลอืกเป็นบรษิทัต้นแบบจากกระทรวงอตุสาหกรรม 

เนื่องจากเป็นโรงงานผลิตเคร่ืองกำาเนิดไอนำ้าตาม

มาตรฐานนานาชาติ กระทรวงอตุสาหกรรมจงึได้จดั

ให้กลุ่มเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มาเยี่ยม

ชมโรงงานของบริษัทเป็นประจำา

O การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณาและนิตยสาร 

INTANEER เป็นต้น
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2.3.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เครือ่งกำาเนดิไอนำา้เป็นเครือ่งจกัรทีส่ำาคญัอย่างหนึง่ของโรงงาน

อตุสาหกรรมทัว่ไป ซึง่กลุม่ลกูค้าของบรษิทัจะกระจายอยูใ่น

ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมประเภท

อาหาร เคร่ืองดื่ม เครื่องนุ่งห่ม รถยนต์เหล็ก กระดาษ 

นำา้ตาล นำา้มนัพชื ยางพารา โรงไฟฟ้า โรงกล่ันนำา้มัน โรงงาน

ปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ยาและเคมีภัณฑ์ ฯลฯ ดังนั้น กลุ่ม

ลกูค้าเป้าหมายของบรษิทัได้แก่ภาคอตุสาหกรรม ทัง้ขนาด

ใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก เนื่องจากบริษัทสามารถที่

จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี และมี

ความสามารถทีจ่ะออกแบบเครือ่งกำาเนดิไอนำา้ให้เหมาะสม

กับธุรกิจของลูกค้าแต่ละประเภทหรือหากลูกค้ามีความ

ประสงค์ที่จะใช้เครื่องกำาเนิดไอนำ้าหรืออุปกรณ์ประกอบ

จากต่างประเทศ บริษัทก็สามารถที่จะจัดหามาให้ได้เช่น

กัน แต่หากเฉพาะเจาะจงลงไปในเครื่องกำาเนิดไอนำ้าชนิด

ที่ต้องมีการออกแบบและวางแผนอย่างเฉพาะเพื่อให้การ

ทำางานมีประสิทธิภาพสูงที่สุดจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความ

ต้องการเคร่ืองกำาเนดิไอนำา้ทีม่คีวามสลบัซบัซ้อนทางเทคนคิ

สูง อาทิ กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า อุตสาหกรรม

ปิโตรเคมี หรือโรงกลั่น เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีการขยายกลุ่มลูกค้า ไปถึงธุรกิจโรงแรม 

โรงพยาบาล หรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โรงงาน

ใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจที่มีการใช้ไอนำ้าหรือ

สื่อนำาความร้อนต่างๆ ให้ได้อย่างทั่วถึงด้วย

ซึ่งมีทั้งลูกค้าภายในประเทศ และลูกค้าต่างประเทศ โดย

แบ่งเป็นลกูค้าทีใ่ห้บรกิารอย่างต่อเน่ืองประมาณ 150 ราย 

ลูกค้าที่ให้บริการอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่คือการให้บริการ

ด้านการบำารงุรกัษาเครือ่งกำาเนดิไอนำา้ทีไ่ด้ซือ้จากบรษัิทไป 

ทั้งนี้บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายกลุ่มลูกค้าไปยังประเทศ

เพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้น แสดงให้เห็นจากการเปิดบริษัทย่อย

ท่ีประเทศเวยีดนามเพือ่ขยายช่องทางการจดัจำาหน่ายและ

บริการให้ออกสู่ต่างประเทศเพิ่มขึ้น

ทัง้นีบ้ริษทัไม่มีการพ่ึงพิงลกูค้ารายใดรายหนึง่ หรือกลุม่ใด

กลุ่มหนึ่งอย่างมีนัยสำาคัญ โดยบริษัทสามารถสรุปตัวอย่าง

รายช่ือลูกค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศทีม่ช่ืีอเสยีงเป็น

ที่รู้จักในอุตสาหกรรมให้ทราบพอสังเขป ดังนี้

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าในประเทศไทย

ลำาดับ ชื่อ สินค้า/บริการที่ใช้ อุตสาหกรรม
1 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) เครื่องกำาเนิดไอน้ำา ปิโตรเคมีและ 

โรงกลั่นน้ำามัน

2 บริษัทในกลุ่มซีพี เครื่องกำาเนิดไอน้ำา อาหาร

3 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) เครื่องกำาเนิดไอน้ำา โรงงานปูนซีเมนต์  
และธุรกิจในกลุ่ม SCG

4 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด เครื่องกำาเนิดไอน้ำา เครื่องดื่ม

5 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำากัด เครื่องกำาเนิดไอน้ำา อาหาร

6 บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำากัด เครื่องกำาเนิดไอน้ำา อาหาร และเครื่องดื่ม

7 บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) เครื่องกำาเนิดไอน้ำา รถยนต์

8 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) เครื่องกำาเนิดไอน้ำา เครื่องดื่ม

9 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) เครื่องกำาเนิดไอน้ำา รับเหมาก่อสร้าง

10 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด เครื่องกำาเนิดไอน้ำา รถยนต์
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ลำาดับ ชื่อ สินค้า/บริการที่ใช้ อุตสาหกรรม
11 บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำากัด (NNEG) เครื่องกำาเนิดไอน้ำา ผลิตไฟฟ้า

12 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำากัด (มหาชน)  
เครือไทยเบฟ

เครื่องกำาเนิดไอน้ำา เบียร์

13 บริษัท บางสวรรค์ กรีน จำากัด – เครือ Thai Solar Energy เครื่องกำาเนิดไอน้ำาชีวมวล 
สำาหรับโรงไฟฟ้า (VSPP)

โรงไฟฟ้าชีวมวล

14 บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำากัด –  
เครือ Thai Solar Energy

เครื่องกำาเนิดไอน้ำาชีวมวล 
สำาหรับโรงไฟฟ้า (VSPP)

โรงไฟฟ้าชีวมวล

15 JFE Shoji Trade (Thailand) Ltd เครื่องกำาเนิดไอน้ำา Steel structure

16 Thai Express Textile Co.,Ltd. เครื่องกำาเนิดไอน้ำา Fabric Dyeing 

17 Thai Wah Public Co.,Ltd. เครื่องกำาเนิดไอน้ำา Tapioca products, 
Vermicelli & Noodle 
products

18 PVD International Co.,Ltd เครื่องกำาเนิดไอน้ำา Tapioca Flour

19 บริษัท เสริมสุข จำากัด (มหาชน) เครื่องกำาเนิดไอน้ำา เครื่องดื่ม

20 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) เครื่องกำาเนิดไอน้ำา เครื่องดื่ม

21 บริษัท น้ำามันพืชไทย จำากัด (มหาชน) เครื่องกำาเนิดไอน้ำา น้ำามันพืช

22 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน) เครื่องกำาเนิดไอน้ำา กลีเซอรีน, ไบโอดีเซล

23 บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส ประเทศไทย จำากัด เครื่องกำาเนิดไอน้ำา ยางรถยนต์

24 บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำากัด เครื่องกำาเนิดไอน้ำา ผลิตเอทานอล

25 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) เครื่องกำาเนิดไอน้ำา อาหารสำาเร็จรูป

26 บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำากัด (มหาชน) เครื่องกำาเนิดไอน้ำา เคมี

27 บริษัท มิชลินประเทศไทย จำากัด เครื่องกำาเนิดไอน้ำา ยางรถยนต์

28 บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำากัด. เครื่องกำาเนิดไอน้ำา เคมี

29 Durr (Thailand) Co., Ltd เครื่องกำาเนิดไอน้ำา เคมี

30 บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด เครื่องกำาเนิดไอน้ำา อาหารสัตว์

31 บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำากัด เครื่องกำาเนิดไอน้ำา การผลิตและ 
จ่ายกระแสไฟฟ้า

32 บริษัท ซันเรนเดอร์ริ่ง จำากัด เครื่องกำาเนิดไอน้ำา อาหารสัตว์

33 บริษัท ซี เอ เอส เปเปอร์มิลล์ จำากัด เครื่องกำาเนิดไอน้ำา กระดาษ

34 บริษัทในกลุ่มเบทาโกร เครื่องกำาเนิดไอน้ำา อาหาร

35 บริษัทในกลุ่ม AVANI Hotel เครื่องกำาเนิดไอน้ำา โรงแรม

36 บริษัท ไทยนครพัฒนา จำากัด เครื่องกำาเนิดไอน้ำา ยารักษาโรค

37 บริษัท อมิตา เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำากัด เครื่องกำาเนิดไอน้ำา แบตเตอรี่/ รถยนต์ไฟฟ้า

38 บริษัท แอดวานซ์ มีท โปรดักส์ จำากัด เครื่องกำาเนิดไอน้ำา อาหารแปรรูป

39 บริษัท วนิดา ฟู้ดส์ จำากัด เครื่องกำาเนิดไอน้ำา อาหารแปรรูป

40 บริษัท ตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำากัด เครื่องกำาเนิดไอน้ำา Packaging
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ลำาดับ ชื่อ สินค้า/บริการที่ใช้ อุตสาหกรรม
41 บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำากัด เครื่องกำาเนิดไอน้ำา Packaging

42 บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คาร์ตอนส์ จำากัด เครื่องกำาเนิดไอน้ำา Packaging

43 บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำากัด (ด่านช้าง) เครื่องกำาเนิดไอน้ำา โรงไฟฟ้า

44 บริษัท ยางโอตานิ จำากัด เครื่องกำาเนิดไอน้ำาชีวมวล ยางรถยนต์

45 บริษัท สยามเปเปอร์ ลามิเนท จำากัด เครื่องกำาเนิดไอน้ำา ผลิตภัณฑ์ไม้

46 ARVOS GmbH SCHMIDTSCHE SCHACK เครื่องกำาเนิดไอน้ำา Heat transfer solution 

47 บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม(ประเทศไทย) จำากัด Pyrolysis System และโรง
ไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม

โรงไฟฟ้า(Industrial 
Waste to Energy)

48 บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี่ส์ จำากัด เครื่องกำาเนิดไอน้ำาโรงไฟฟ้า
ชีวมวล

โรงไฟฟ้าชีวมวล

49 บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำามันพืช จำากัด เครื่องกำาเนิดไอน้ำา อาหาร

50 บริษัท ซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) เครื่องกำาเนิดไอน้ำา เครื่องดื่ม

51 บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำากัด เครื่องกำาเนิดไอน้ำา วัสดุก่อสร้าง

52 บริษัท จีเอฟพีที จำากัด มหาชน เครื่องกำาเนิดไอน้ำา อาหารแช่แข็ง

53 บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำากัด เครื่องกำาเนิดไอน้ำา Dairy Drink

54 บริษัท อินกริดิออน (ประเทศไทย) จำากัด เครื่องกำาเนิดไอน้ำา Tapioca Flour

55 บริษัท วาย โอ เยนเนอรัลซัพพลาย (1983) จำากัด เครื่องกำาเนิดไอน้ำา Trading

56 บริษัท เอสพีเอฟ ไดอาน่า (ประเทศไทย) จำากัด เครื่องกำาเนิดไอน้ำา อาหารสัตว์

57 บริษัท ไทยโตโยโฟม อินดัสทรี จำากัด เครื่องกำาเนิดไอน้ำาเชื้อเพลิง
ชีวมวล

โฟม

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าต่างประเทศ

ลำาดับ รายชื่อ ประเทศ สินค้า/บริการที่ใช้ อุตสาหกรรม

1 Alstom France เครื่องกำาเนิดไอน้ำา Power Generation EPC

2 Pfizer Singapore เครื่องกำาเนิดไอน้ำา Pharmaceutical, Consumer 
Healthcare

3 Schneider Berlin Germany เครื่องกำาเนิดไอน้ำา Boiler license owner (OEM)

4 Sapphire Finishing Mills Pakistan เครื่องกำาเนิดไอน้ำา Textile

5 Saacke / BASF* Germany/Malaysia เครื่องกำาเนิดไอน้ำา Burner Manufacturer

6 Ziemann Germany เครื่องกำาเนิดไอน้ำา Brewery/Beer 

7 SAF International Bangladesh เครื่องกำาเนิดไอน้ำา Textile

8 Unilever South Africa เครื่องกำาเนิดไอน้ำา Consumer Goods

9 Heineken Vietnam เครื่องกำาเนิดไอน้ำา Brewery/Beer 

10 Posco Engineering Co.,Ltd. Korea เครื่องกำาเนิดไอน้ำา Construction Company

11 Jurong Engineering Ltd. Singapore เครื่องกำาเนิดไอน้ำา Construction Company
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ลำาดับ รายชื่อ ประเทศ สินค้า/บริการที่ใช้ อุตสาหกรรม

12 Nippon Steel & Sumikin 
Engineering Co.,Ltd.

Japan Fabrication Steel

13 Shahkam Industries (PVT) Ltd. Pakistan เครื่องกำาเนิดไอน้ำา Textile

14 Chinhuay Co., Ltd Cambodia เครื่องกำาเนิดไอน้ำา Food

15 The Krones Group Germany เครื่องกำาเนิดไอน้ำา Packaging & Bottling 
machine manufacturing

16 Perfect Companion Group Myanmar เครื่องกำาเนิดไอน้ำา Animal Food

17 Emerald Brewery Co.,Ltd. Myanmar เครื่องกำาเนิดไอน้ำา Brewery/Beer

18 Lao Brewery Co.,Ltd. Laos เครื่องกำาเนิดไอน้ำา Brewery/Beer

19 Khmer Beverage Co.,Ltd. Cambodia เครื่องกำาเนิดไอน้ำา Beverage

หมายเหตุ *BASF เป็น End User อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

2.3.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรม

จากการสนับสนุนของภาครัฐเก่ียวกับโครงการยกระดับ

อตุสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจยัและพฒันายทุธศาสตร์

ชาติ 20 ปี โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลไกใน

การขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of 

Growth) โดยกำาหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่

1.) การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S 

Curve) ประกอบด้วย

1.1 ยานยนต์สมัยใหม่ (Next – Generation 

Automotive)

1.2 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart 

Electronics)

1.3 อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วกลุม่รายได้ดแีละการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and 

Wellness Tour)

1.4 อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

(Agriculture and Biotechnology)

1.5 อตุสาหกรรมการแปรรปูอาหาร (Food for the 

Future)

2.) การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S curve) 

ประกอบด้วย

2.1 อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics)

2.2 อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation 

and Logistics)

2.3 อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

(Biofuels and Biochemicals)

2.4 อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital)

2.5 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical 

Hub)

ที่มา: สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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ทัง้นีก้ารสนบัสนนุโครงการดงักล่าวส่งผลในเชงิบวกต่อภาพ

รวมอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่

คาดว่าจะส่งผลดต่ีอบรษิทัได้แก่ กลุม่อตุสาหกรรมหุน่ยนต์

และระบบอตัโนมตั ิขนส่งและการบนิ เชือ้เพลงิชวีภาพ ซึง่

อยู่ในแผนการดำาเนินงาน New S Curve

การแข่งขัน

ผลิตภัณฑ์เครื่องกำาเนิดไอนำ้าและระบบเผาไหม้ของบริษัท

และบริษทัย่อย ถือว่าเป็นผลติภณัฑ์คณุภาพสงู (Premium 

Product) เนือ่งจากเครือ่งกำาเนดิไอนำา้และระบบเผาไหม้เป็น

ผลติภณัฑ์ทีม่อีณุหภูมคิวามร้อนและความดนัสูง จงึต้องการ

ความปลอดภยัขัน้สงูสดุ หากมีปัญหาเกดิข้ึนกบัเครือ่งกำาเนดิ

ไอนำา้อาจก่อให้เกดิอนัตรายกบัผูใ้ช้งานถึงข้ันพิการหรอืเสยี

ชวีติได้ เครือ่งกำาเนดิไอนำา้ทกุลกูจงึต้องผ่านการตรวจสอบ

และรับรองโดยวศิวกรทีผ่่านเกณฑ์คณุสมบตัขิองสำานกังาน

เทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ใน

ด้านการใช้งานก็จะต้องมีผู้ควบคุมเครื่องกำาเนิดไอนำ้าที่ขึ้น

ทะเบียนกบัสำานักงานเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงาน

อตุสาหกรรม บรษิทัและบรษิทัย่อย จึงให้ความสำาคัญอย่าง

ยิ่งกับความปลอดภัยของเครื่องกำาเนิดไอนำ้าและระบบเผา

ไหม้ทีผ่ลติภายใต้ยีห้่อ “GETABEC” บรษิทัและบรษิทัย่อย

จึงเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีมาตรฐานในระดับสากลนับตั้งแต่

เริม่ดำาเนนิธรุกิจมาจวบจนปัจจบัุน ทำาให้บรษิทัเป็นอนัดบั 1 

ใน 10 ของอุตสาหกรรมเครื่องกำาเนิดไอนำ้า ผลิตภัณฑ์ของ

บรษิทัและบรษิทัย่อยผ่านการรบัรองมาตรฐานคณุภาพท้ัง 

ASME ของประเทศอเมริกา และ DIN EN ของประเทศใน

แถบยุโรป ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถจำาหน่าย

ให้แก่ลูกค้าได้ทั่วโลก อีกทั้งบริษัทยังเป็นตัวแทนจำาหน่าย

เครือ่งกำาเนิดไอนำา้และอปุกรณ์ประกอบเพยีงรายเดยีวของ

ประเทศไทย (Exclusive Dealer) จากเจ้าของเทคโนโลยี

เครื่องกำาเนิดไอนำ้าระดับสากล อาทิ Schneider Kessel 

Berlin เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำาหน่ายหัวเผา

ยี่ห้อ Saacke และมีข้อตกลงกับบริษัท Eckrohrkessel 

ในการสนับสนุนการออกแบบ เพื่อผลิตเครื่องกำาเนิดไอนำ้า

แบบท่อนำ้า ดังนั้น จึงถือว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีคู่แข่ง

ทางตรงไม่มากนัก

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

2.4.1 การผลิต

ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานผลิตทั้งสิ้นจำานวน 3 แห่ง ดังนี้

ลำาดับ ที่ตั้ง เนื้อที่ดิน/พื้นที่ใช้สอย
โรงงาน (ตารางเมตร) หมายเหตุ

1 609 หมู่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซอย 5 ถนนเทพารักษ์
ตำาบลบางเสาธง กิ่งอำาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

4,278 / 2,400

2 379 หมู่ 6 ซอย 8 ตำาบลพนานิคม อำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 40,800 / 9,054 

3 379/1 หมู่ 6 ซอย 8 ตำาบลพนานิคม อำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 -* / 4,416 ได้รับ BOI

ที่มา : * โรงงานลำาดับที่ 2 และ 3 ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเดียวกัน

นอกจากนั้นบริษัทยังมีจุดให้บริการเพิ่มเติม เพื่อทำาหน้าที่

ขายงานและให้บรกิารในบรเิวณจงัหวดัใกล้เคยีง โดยบริษทั

มีสาขาให้บริการทั้งสิ้น 8 สาขา ครอบคลุม 8 จังหวัดทั่ว

ประเทศไทย คอื ระยอง สมทุรปราการ สมทุรสาคร สงขลา 

สระบุรี พิษณุโลก ขอนแก่น และ สุราษฎร์ธานี และมีนโย

บายกำาลังพิจารณาขยายสาขาไปท่ีทางภาคเหนือ รวมทั้ง

ร่วมธุรกิจในประเทศมาเลเซีย
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สิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 โดยมีรายละเอียดสิทธิประโยชน์ 

ที่ได้รับ ดังนี้

ประเภทกิจการที่ได้
รับการส่งเสริม

บัตรส่งเสริมเลขที่ วันที่ได้รับ ประเภทกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม

บัตรส่งเสริมเลขที่

บมจ.เจตาแบค 2440(2)/2553 29 ธ.ค. 2553 25 เม.ย. 2557 ผลิตเครื่องจักร  
อุปกรณ์และชิ้นส่วน

สรุปสิทธปิระโยชน์ทีส่ำาคญัทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการลงทนุ มดีงัน้ี

1)  ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามนโยบายส่งเสริมจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาด

หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยแก้ไขสิทธิและประโยชน์

ตามมาตรา 31 วรรคหน่ึงและวรรคสามเป็น มาตรา 31  

วรรคสองและวรรคสาม (ให้สทิธิย์กเว้นภาษเีงินได้นิติบคุคล

สำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ  

โดยไม่กำาหนดวงเงินภาษี) เป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วัน

เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับส่งเสริมฯ 

2) ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกิจการที่ได้

รับการส่งเสริมซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ตามข้อ 1) ไปรวมคำานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ เป็นระยะ

เวลา 8 ปี

3) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับวัตถุดิบและวัสดุจำาเป็นที่

ต้องนำาเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการ

ส่งออก นับแต่วันนำาเข้าครั้งแรก เป็นระยะเวลา 1 ปี

4) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริม

นำาเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปนับแต่วันนำาเข้าครั้งแรก 

เป็นระยะเวลา 1 ปี

 ทัง้น้ี บรษิทัจะต้องปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบใุนบตัรส่งเสรมิ

การลงทุน

2.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษทัมโีรงงาน 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานบางพลี และโรงงานระยอง 

1 และ 2 ทัง้น้ี โรงงานบางพลตีัง้อยูใ่นนคิมอตุสาหกรรมบางพลี 

ซึง่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมของนคิม

อยู่แล้ว ดังนั้นโรงงานบางพลีจึงไม่มีปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม

เกดิขึน้ สำาหรบัโรงงานระยองผลกระทบสิง่แวดล้อมทีอ่าจเกดิขึน้

ได้แก่ผลกระทบทางด้านเสยีงฝุน่ และกลิน่ ทีเ่กดิจากกระบวนการ

ผลติ ทัง้นี ้โรงงานระยองได้รบัใบอนญุาตประกอบกจิการทีเ่ป็น

อันตรายต่อสุขภาพจากองค์การบริหารส่วนตำาบลซึ่งมีการต่อ

อายุทุกปี และผ่านเกณฑ์ประเมินการพัฒนาผู้ประกอบการใช้

เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) ของจังหวัดระยอง 

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังได้กำาหนดแนวทางป้องกันและแก้ไข

ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมดังนี้ 

1. ควบคมุเทคโนโลยกีารใช้และการแปรรปูให้มปีระสทิธภิาพ

สูงสุด โดยให้เกิดของเสียและมลสารน้อยที่สุด

2. ไม่ใส่มลสารเข้าสูข่บวนการใช้และการแปรรูป แต่ถ้าจำาเป็น 

ต้องควบคุมปริมาณที่ใช้ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

3. ควบคุมปริมาณการใช้ทรัพยากรให้พอเหมาะพอดี 

4. ใช้มาตรการป้องกนั การแก้ไขปัญหามลพิษสิง่แวดล้อม อาจ

จะกระทำาได้ดังนี้

- ไม่ให้เกิดการสัมผัสทั้งห้า หมายความว่า ถ้าเสียงดังใช้

เคร่ืองปิดหู กลิน่เหม็นใช้หน้ากากปิดปาก จมูก แสงมาก

ใช้แว่นกันแสง เกิดการระคายเคอืงใช้เสือ้ผ้าป้องกนัการ

สัมผัส 

- กำาจัดของเสียที่เป็นฝุ่นละออง หรือก๊าซพิษ มีพัดลมดูด 

และอุปกรณ์ป้องกัน เป็นต้น

ในการดำาเนินการผลิตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทไม่เคยถูก

ร้องเรียนหรือมีข้อพิพาทกับประชาชนในพ้ืนท่ีหรือหน่วยงาน

ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบ

ใดๆ อันเกิดจากกระบวนการผลิตของบริษัท

2.6 ข้อจำากัดในการประกอบธุรกิจ

-ไม่มี-
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3. ปัจจัยเสี่ยง

บริษัทได้เล็งเห็นความสำาคัญของการบริหารความเสี่ยงใน

การดำาเนินธุรกิจ จากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่

เปลีย่นแปลงตลอดเวลา ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนนิงาน

ของบรษิทัและบรษิทัย่อยได้ บรษิทัจงึได้จดัให้มคีณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ขึ้นเพื่อ

ทำาหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท

และบรษิทัย่อย โดยมหีน้าทีห่ลกัคอืจัดทำาแผนบรหิารความเสีย่ง 

ติดตาม กำากับดูแล และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

บริษัทสามารถกำาหนดปัจจัยความเส่ียงและการบริหารความ

เสี่ยงได้ดังนี้

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1) ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางธุรกิจ

เครือ่งกำาเนิดไอนำา้เป็นส่วนประกอบสำาคญัในโรงงานอตุสาหกรรม

เกือบทุกประเภท เป็นผลให้ตลาดเครื่องกำาเนิดไอนำ้าเป็นตลาด

ที่มีขนาดใหญ่ตามขนาดอุตสาหกรรม และมีคู่แข่งจำานวนมาก

ทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ ทั้งนี้จำานวนคู่แข่งที่มี

อยู่มากอาจนำามาซ่ึงผลกระทบต่อความไม่แน่นอนของสัดส่วน

ตลาดท่ีบริษัทครอบครองอยู่ อีกทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อ

ผลการดำาเนินงานของบริษัทในกรณีท่ีบริษัทถูกแย่งส่วนแบ่ง

ตลาด แตจ่ากประสบการณก์ารทำางานในธุรกิจเครือ่งกำาเนิดไอ

นำ้ากว่า 36 ปี การมีพันธมิตรทางการค้าที่ยาวนาน มีทีมวิศวกร

ผู้มคีวามสามารถได้รบัการฝึกอบรมเฉพาะทาง รวมถงึคุณภาพ

ของการผลิตเครื่องกำาเนิดไอนำ้าที่ได้รับการรับรองคุณภาพตาม

มาตรฐานระดบัสากล สิง่เหล่านีส้ะท้อนให้เหน็ได้จากผลติภัณฑ์

ของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีเป็นทีย่อมรบัทัง้ในประเทศ ภายใน

ตลาดเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้และเอเชยีใต้ จงึอาจกล่าวได้ว่าคู่

แข่งที่มีศักยภาพเทียบเท่าบริษัทในแถบเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้มีจำานวนน้อยราย

ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขันภายในประเทศ 

บรษิทัมคีวามมัน่ใจในการขยายฐานลกูค้าและกำาลงัการผลติให้

ตอบสนองการเตบิโตของบรษิทั ควบคูไ่ปกบัการให้ความสำาคญั

ด้านคณุภาพของสนิค้าและบรกิารอนัเป็นเลศิ นอกจากนี ้เพือ่เพิม่

สดัส่วนในตลาดต่างประเทศ บรษิทัได้มกีารจดัตัง้บรษิทัย่อยใน

ประเทศเวยีดนามซึง่จากเหตผุลทีก่ล่าวมาข้างต้น บรษิทัคาดว่า

ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จะไม่ส่งผลกระทบต่อบรษิทัอย่างมนัียสำาคญั

2) ความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้

เนือ่งจากรายได้หลกัของบรษิทัมาจากรายได้งานตามสญัญาโดย

เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง คิดเป็นร้อยละ 84.00 ของรายได้จากการ

ดำาเนินงาน ซึ่งเกิดจากการรับจ้างผลิตและบริการติดตั้งเครื่อง

กำาเนิดไอนำ้า ซึ่งการดำาเนินงานในลักษณะน้ีอาจมีความเสี่ยง

จากความไม่ต่อเนือ่งของรายได้ เนือ่งจากเมือ่การให้บรกิารตาม

สญัญาเสรจ็สมบรูณ์และส่งมอบงานเรยีบร้อยแล้ว แต่บรษัิทยงั

ไม่มงีานใหม่เข้ามารองรบั ในขณะทีบ่รษัิทยงัคงต้องรบัภาระค่า

ใช้จ่ายต่างๆ ในส่วนของโรงงานผลิต และค่าจ้างบุคลากรอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับรายได้ในช่วงเวลาดังกล่าว 

ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อเนือ่งไปถงึผลการดำาเนนิงานของบรษิทั

และบริษัทย่อยได้

บริษทัตระหนกัถงึความเสีย่งดงักล่าวเป็นอย่างด ีจึงได้มแีผนการขยาย

ฐานรายได้ในส่วนของการให้บรกิาร อาท ิการบรกิารหลงัการขาย  

งานซ่อมบำารงุ เป็นต้น ให้มสีดัส่วนรายได้จากงานให้บริการเป็น

งานต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดทำาแผนงบประมาณ

รายปี (Yearly Budgeting) เพือ่ให้ผูบ้รหิารระดบัสงูสามารถนำา

ข้อมลูไปวเิคราะห์และวางแผนการรบังานหรอืตดิต่อประมูลงาน

โครงการใหม่ ให้สอดคล้องกับโครงการที่จะทยอยจบ เพื่อให้มี

สญัญาว่าจ้างในการผลติและสญัญารบัจ้างบรหิารโครงการอย่าง

ต่อเนื่อง ซ่ึงจะส่งผลให้สามารถลดความเสี่ยงจากความไม่ต่อ

เนื่องของรายได้
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3) ความเสี่ยงจากการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงในการประกอบ 

ติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัท

บรษิทัมกีารบรกิารตดิตัง้ผลติภณัฑ์ให้แก่ลกูค้าทัว่ประเทศผ่าน

การว่าจ้างผู้รับเหมาภายนอกและภายในแต่ละเขตพื้นที่ที่ไกล

จากสาขาของบรษิทัสำาหรบังานตดิตั้งสนิค้าให้แก่ลกูค้า ซึง่การ

ว่าจ้างผูร้บัเหมาภายนอกมาดำาเนนิงานอาจนำามาซึง่ความเสีย่ง

ในการควบคุมคุณภาพการติดต้ังให้เป็นไปตามมาตรฐานของ

บริษัท ซ่ึงบริษัทให้ความสำาคัญกับเร่ืองดังกล่าวเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากเครื่องกำาเนิดไอนำ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องคำานึงถึงความ

ปลอดภยัอย่างสงูสดุ เพราะการตดิตัง้ทีไ่ม่ได้คณุภาพอาจก่อให้

เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตได้ ซ่ึงอาจส่ง

ผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทได้

เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงมีแผนการจัดการ

ควบคมุคณุภาพการให้บรกิารตดิต้ังและคณุภาพของผลงานการ 

ติดตั้ง โดยมีวิศวกรของบริษัทเป็นผู้ควบคุมงานติดตั้งอย่างใกล้

ชิดทุกโครงการ วิศวกรของบริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพ

การติดตั้งและตรวจสอบผลงานในทุกขั้นตอน ลูกค้าจะต้อง

ตรวจและประเมินผลงานทั้งหมดร่วมกันกับวิศวกรของบริษัท 

อีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะรับส่งมอบงานติดตั้งทุกงาน เพื่อให้มั่นใจ

ถึงคุณภาพโดยรวมของผลงาน นอกจากนี้ ที่ผ่านมาบริษัท 

ได้มีการจัดทำารายการพิจารณาผลงานและบันทึกรายชื่อผู้รับ

เหมาภายนอกและภายในแต่ละพื้นที่ได้รับคัดเลือก ข้อมูลการ 

ประเมินผลงานผู้รับเหมาภายนอกหรือผู้รับเหมาช่วงดังกล่าว

จะถูกรวบรวมเพื่อนำามาประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ 

ในงวดปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีราย

ชื่อผู้รับเหมาที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพงานที่บริษัทกำาหนด 

และขึ้นทะเบียนรายชื่อไว้แล้วทั้งสิ้น รวม 52 ราย อย่างไร

ก็ตาม ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยประสบปัญหาร้องเรียนจากลูกค้า 

เก่ียวกับตัวผลิตภัณฑ์หรืองานติดตั้งไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้งที่

ดำาเนินการโดยทีมงานของบริษัทเองทั้งหมด หรืองานติดตั้ง 

ที่ดำาเนินการโดยผู้รับเหมาภายนอก

4) ความเสีย่งจากการถกูยกเลกิคำาสัง่ซือ้หรอืยกเลกิสญัญา

ก่อนกำาหนด

บริษัทเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าตามคำาสั่งซื้อของลูกค้า (Made 

to Order) โดยมีข้อตกลงในรูปแบบสัญญารับจ้างผลิตสินค้า 

และ/หรือรูปแบบใบสั่งซื้อ (Purchase Order: PO) โดยลูกค้า

สามารถกำาหนดคณุสมบตัเิฉพาะของสนิค้าเพือ่ให้สอดคล้องกบั

การใช้งาน จึงเป็นผลให้สินค้าที่บริษัทผลิตมีความแตกต่าง ดัง

นั้น หากถูกยกเลิกสัญญาระหว่างการผลิตบริษัทจะนำาสินค้า

ไปจำาหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่นค่อนข้างยาก เป็นผลให้อาจเกิด

ความเสีย่งหากลกูค้ายกเลกิสญัญากบับรษิทัในระหว่างการผลติ

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวเป็นอย่างดี เนื่องจากจะ

ส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และภาพ

ลกัษณ์ของบรษิทั อนัเป็นปัจจยัแห่งความสำาเรจ็ทีส่ำาคญัในการ

ดำาเนินธุรกิจ ผู้บริหารบริษัทเชื่อมั่นว่าโอกาสที่จะมีการยกเลิก

งานระหว่างผลิตมีน้อยมาก เนื่องจากเป็นสินค้าผลิตตามคำาสั่ง

ซื้อซึ่งเกิดจากความต้องการของลูกค้า และเป็นไปตามที่ลูกค้า

กำาหนด บรษัิทมคีวามมัน่ใจในคณุภาพของสนิค้าและการบรกิาร

ของบรษิทัทีเ่ป็นทีน่่าเชือ่ถอืในกลุม่ลูกค้ามาโดยตลอด นอกจาก

นี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าต่าง

ประเทศ บริษัทได้มีการกำาหนดนโยบายในการรับคำาสั่งซื้อจาก

ลูกค้าต่างประเทศ โดยกำาหนดเงื่อนไขให้ลูกค้าเปิด Letter of 

Credit ชนิดไม่สามารถเพิกถอนได้ (Irrevocable Letter of 

Credit) เต็มจำานวนค่าสินค้าส่วนที่เหลือหลังจากหักเงินมัดจำา

ค่าสินค้า อย่างไรก็ตาม หากมีการยกเลิกคำาสั่งซื้อ บริษัทยัง

สามารถทำาการดดัแปลงสนิค้าตามความต้องการของลกูค้าราย

อื่นเพื่อนำาไปเสนอขายได้

5) ความเสี่ยงจากการรับชำาระเงินล่าช้า

บริษทัมีความเสีย่งจากการทีล่กูค้าบางรายอาจชำาระเงนิค่าสนิค้า

หรือค่าบริการล่าช้าหรือมีปัญหาในการชำาระเงิน ซึ่งจะส่งผลก

ระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เนื่องจากบริษัท

มีรายการค่าใช้จ่ายคงที่ซึ่งเป็นรายจ่ายประจำาทุกเดือน หรือมี

กำาหนดการชำาระค่าวัสดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบที่สั่งซื้อจาก

คูค้่า โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมยีอดลกูหนีก้ารค้า

เท่ากบั 136.41 ล้านบาท โดยร้อยละ 73.19 ของยอดลกูหนีก้าร

ค้าเป็นกลุ่มลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระหรือเกินกำาหนดชำาระ

ไม่เกิน 3 เดือน คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 99.64 ล้านบาท (แบ่งเป็น

ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระเท่ากับ 86.32 ล้านบาท และ ลูก

หนี้ที่มีอายุเกินกำาหนดไม่เกิน 3 เดือน เท่ากับ 13.32 ล้านบาท) 

และลูกหนี้การค้าที่มีอายุเกินกำาหนดชำาระมากกว่า 3 เดือนแต่

ไม่เกนิ 6 เดือน คดิเป็นร้อยละ 2.15 ของยอดลกูหนีก้ารค้า หรอื

เท่ากับ 2.15 ล้านบาท
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บริษัทได้มีการกำาหนดแผนป้องกันความเส่ียงโดยใช้นโยบาย

ประเมินศักยภาพของลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างก่อนพิจารณารับคำา

สั่งซื้อหรือตกลงให้บริการ และมีการกำาหนดให้ลูกค้าชำาระเงิน

มดัจำาล่วงหน้าในอัตราร้อยละ 10-20 ของมลูค่างานตามสญัญา 

และมกีารกำาหนดให้เจ้าของโครงการชำาระค่าสินค้าและ/หรือค่า

บริการงานติดตั้งเป็นรายเดือนหรือเป็นรายงวดตามความคืบ

หน้าของงานที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทมาก

จนเกินไป และมอบหมายให้แผนกเร่งรดัหนีส้นิ ฝ่ายการเงนิเป็น 

ผูร้บัผิดชอบสรุปรายงานการรบัชำาระเงินของลกูค้า หากมลีกูค้า

รายใดเกินกำาหนดชำาระเงินจะต้องทำาการติดตามเรียกชำาระ

เงิน และแจ้งให้ทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้บริหารระดับ

สูงทราบโดยทันที

6) ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงบุคลากรหรือวิศวกรที่มีความ

เชี่ยวชาญในการผลิตและออกแบบเครื่องกำาเนิดไอนำ้า

ปัจจุบันบริษัทได้มีการกำาหนดนโยบายด้านสวัสดิการที่เหมาะ

สมและจูงใจให้กับผู้บริหารและพนักงาน รวมไปถึงการเจริญ

เติบโตของบริษัททำาให้พนักงานเห็นถึงความมั่นคง และเชื่อมั่น

กับบริษทั เป็นผลให้อตัราการลาออกของพนกังานของบรษิทัอยู่

ในระดบัตำา่ ในด้านความเสีย่งจากการพึง่พงิบุคลากรนัน้ บรษิทั

ประเมินว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับตำ่าอีกทั้งบริษัทได้มี

แผนที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านการออกแบบ และลงทุน

เพิ่มในส่วนของเครื่องจักรอุปกรณ์สำาหรับระบบการผลิตแบบ

อัตโนมัติให้มากขึ้น เพื่อลดการใช้อัตรากำาลังคน ซึ่งจะเป็นการ

ลดความเสี่ยงด้านการพึ่งพิงบุคลากรได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี ้จากการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) อาชีพ

วศิวกรถอืเป็นแรงงานฝีมอืทีจ่ะมกีารอนญุาตให้มกีารเคลือ่นย้าย

โดยเสรีในกลุ่มประเทศ AEC ส่งผลให้วิศวกรที่มีความรู้และมี

ประสบการณ์ของบรษัิทอาจเคลือ่นย้ายไปอยูบ่ริษทัอืน่ อย่างไร

ก็ตาม บรษิทัมัน่ใจว่าจากการทีบ่รษิทัผลกัดนัตวัเองให้ขึน้มาเป็น

ผู้นำาในระดับอาเซียนด้านเครื่องกำาเนดิไอนำ้าและระบบเผาไหม้ 

ย่อมส่งผลให้บรษัิทได้รบัความสนใจจากวศิวกรทีม่คีวามรูแ้ละมี

ประสบการณ์สูงเข้ามาร่วมงานกับบริษัทในอนาคต

7) ความเสี่ยงจากการถูกปรับหรือจ่ายค่าชดเชยเน่ืองจาก

ความล่าช้าของงาน และการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

สัญญาจ้างผลิตบางโครงการมีการกำาหนดเงื่อนไขการถูกปรับ

หรือจ่ายค่าชดเชยในการทำางาน เช่น ความล่าช้าในการส่งงาน 

ประสทิธภิาพของผลติภณัฑ์ ฯลฯ โอกาสของการเกดิเหตดัุงกล่าว

อาจมไีด้ด้วยสาเหตขุองการส่งวตัถดุบิและอปุกรณ์ทีส่ำาคญัจาก

ต่างประเทศล่าช้าทำาให้เกดิการผลติส่งมอบล่าช้า การทำางานของ

ผูร้ับเหมาล่าช้า และสาเหตอุื่นๆ เช่น สภาพสถานที่ทำางานหนา้

งาน สภาวะภูมิอากาศไม่เอื้ออำานวย เป็นต้น

บริษทัมกีารกำาหนดแผนการลดและป้องกันความเสยีหายในส่วน

ดังกล่าวนี้ โดยผู้บริหารในส่วนของสายงานต่างๆ จะพิจารณา 

กำากบัดแูล เงือ่นไขและรายละเอยีดของสญัญาสำาหรบัการปรบั

และการชดเชยให้มข้ีอจำากดัทีร่ดักมุ และมีข้อยกเว้นต่างๆ เพือ่

ให้โครงการนัน้ๆ ไม่มผีลกระทบอย่างมนียัสำาคญัหรอืไม่เกดิขึน้ 

เช่น ค่าปรบัไม่ว่ากรณใีดรวมกันแล้วไม่เกนิ 5 - 10% ของมลูค่า

ของสัญญา ทั้งนี้ ยกเว้นเหตุสุดวิสัยและภัยสงคราม เป็นต้น

3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุอุปกรณ์หรือ

ส่วนประกอบที่เป็นวัตถุดิบหลัก

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตของบริษัท อาทิ แผ่นเหล็ก ท่อ ปั๊ม 

วาล์ว และ หัวพ่นไฟ (Burner) เป็นต้น โดยบริษัทมีการสั่งซื้อ

วตัถดุบิและส่วนประกอบต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

ในงวดปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทสั่งซื้อ

วัตถุดิบในประเทศสัดส่วนประมาณร้อยละ 66 ของยอดการสั่ง

ซือ้วตัถดิุบทัง้หมด และสัง่ซือ้จากต่างประเทศสดัส่วนประมาณ

ร้อยละ 34 ของยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด โดยการสั่งซื้อ

จากต่างประเทศอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงจากความผันผวน

ของราคาที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยต่างๆ อาทิ ราคาตลาดของสินค้า 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราภาษีนำาเข้า ค่า

ธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge) เป็นต้น กรณีที่ราคาปรับตัวสูง

ขึน้ จะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึน้ และจะกระทบต่อกำาไรจาก

การดำาเนนิงานสำาหรบัโครงการทีย่งัไม่ได้สัง่ซือ้วสัดอุปุกรณ์หรอื

ส่วนประกอบหรือยังสั่งซ้ือไม่ครบ เนื่องจากบริษัทไม่สามารถ

เรียกเก็บเงินเพิ่มจากลูกค้าในกรณีท่ีต้นทุนในการสั่งซื้อสินค้า

มีราคาเพิ่มสูงขึ้นได้
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นอกจากการสอบราคาวัสดอุปุกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบหลักจาก

ผู้จัดจำาหน่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศก่อนนำาเสนองาน

ลูกค้าแล้ว ภายหลังจากที่ได้รับงานจากลูกค้า บริษัทจะดำาเนิน

การสัง่ซือ้วสัดอุปุกรณ์ หรอืส่วนประกอบหลกัให้ครบถ้วนทนัที 

สำาหรับวสัดอุปุกรณ์ส่วนทีย่งัไม่ได้สัง่ซ้ือหรอืวสัดสุิน้เปลอืงต่างๆ 

บรษิทัมกีารกำาหนดค่าเผือ่เหลอืเผือ่ขาดของราคาวัสดอุปุกรณ์ไว้

เป็นส่วนหนึง่ของการคำานวณราคาขายเช่นกนั ในส่วนของความ

ผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทมีนโยบาย

ในการทำาสัญญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward 

Contract) โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ความผันผวน

ของเศรษฐกิจและอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินนั้นๆ ร่วมด้วย 

2) ความเสีย่งจากการถกูยกเลิกสญัญาความร่วมมอืทางการ

ค้ากับเจ้าของเทคโนโลยีสินค้าจากต่างประเทศ

บริษัทได้มีการทำาสัญญาความร่วมมือทางการค้าในการนำา

เทคโนโลยีการผลิตเครื่องกำาเนิดไอนำ้าจากประเทศเยอรมนี ซึ่ง

เป็นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตเครื่องกำาเนิดไอนำ้าที่มีคุณภาพ

สูงระดับสากล จึงถือได้ว่าบริษัทอาจได้รับความเสี่ยงจากการ

ยกเลิกสัญญาความร่วมมือจากบริษัทดังกล่าว เนื่องจากรายได้

จากการจำาหน่ายเครือ่งกำาเนดิไอนำา้บางส่วนเกิดจากการผลติภาย

ใต้ลขิสทิธิข์องเจ้าของเทคโนโลยหีลกัรายดงักล่าว อย่างไรกต็าม 

ปัจจบุนัลกูค้าของบรษัิทตดัสินใจส่ังซือ้สินค้าในนาม GETABEC 

ไม่ใช่ตัดสินใจเพราะลิขสิทธิ์ต่างๆ การใช้ลิขสิทธิ์เป็นเพียงการ

ให้เจ้าของเทคโนโลยีต่างๆ รับรองการออกแบบในสินค้าน้ันๆ 

ตามที่บริษัทได้ออกแบบ และบริษัทใช้เป็นกลยุทธ์ทางการ

ตลาดเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าสินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน

สากล แต่ในการนำาเสนอสินค้าให้ลูกค้า บริษัทไม่เคยอ้างอิง

ลิขสิทธิ์ใดๆ ยกเว้นเป็นงานที่เจ้าของลิขสิทธิ์ติดต่อมาเพื่อให้

บริษัททำาการผลิตให้ในรูปแบบ OEM ตามสัญญาความร่วม

มือทางธุรกิจเท่านั้น ทั้งนี้ในส่วนเคร่ืองกำาเนิดไอนำ้าจากความ

ร้อนทิ้ง (Heat Recovery Steam Generator : HRSG) และ

เครื่องทำานำ้ามันร้อน (Thermal Oil Heater) เป็นผลิตภัณฑ์ที่

บริษัทเป็นผู้ออกแบบและผลิตเอง โดยไม่มีการใช้ลิขสิทธิ์ของ

คนอื่น นอกจากนี้ บริษัทเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีกับเจ้าของ

เทคโนโลยีดังกล่าวมาอย่างยาวนาน

3.3 ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ

1) ความเสีย่งจากการท่ีผูถ้อืหุน้ใหญ่มอีทิธพิลต่อการกำาหนด

นโยบายการบริหารงาน

บรษิทัมีกลุม่ครอบครัวมงคลอารีย์พงษ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถอื

หุ้นรวมกนัคดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 75.32 ของทนุชำาระ

แล้ว ดงันัน้ บรษิทัและ/หรอืผู้ถอืหุน้รายย่อยจึงอาจมีความเสีย่ง

จากการที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบาย

การบริหารงานไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

เป็นกรรมการบริษัทร่วมอยู่ในคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมี

อทิธพิลต่อมตท่ีิประชุมผูถื้อหุน้เนือ่งจากถือหุน้รวมกนัเกนิกว่ากึง่

หนึ่ง ยกเวน้การกระทำาใดก็ตามที่กฎหมายหรอืขอ้บังคบับรษิทั

กำาหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 3 

ใน 4 ของจำานวนหุ้นที่ออกและชำาระแล้ว

อย่างไรกต็าม บรษิทัมคีณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการ

อิสระจำานวน 3 ท่าน จากจำานวนกรรมการบริษัททั้งหมด 7 

ท่าน ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็น

ที่ยอมรับในสังคม จึงเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความ

โปร่งใสในการบริหารจัดการ ผ่านกลไกของระบบการควบคุม

ภายใน และเป็นการถ่วงดลุอำานาจของคณะกรรมการบรษิทั รวม

ท้ัง คณะกรรมการบรษัิทคำานงึถึงความสำาคัญของนโยบายเกีย่ว

กบัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Principles of Good Corporate 

Governance) โดยจะปฏิบตัติามแนวทางการกำากับดแูลกิจการ

ที่ดีอย่างเคร่งครัด อีกทั้งบริษัทมีการกำาหนดขอบเขตอำานาจ

หน้าที่และตารางอำานาจอนุมัติรายการสำาหรับแต่ละระดับใน

ขอบเขตหรือวงเงินที่เหมาะสม
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3.4 ความเสี่ยงด้านการเงิน

1) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บรษิทัมกีารนำาเข้าวสัดอุุปกรณ์หรอืส่วนประกอบของสนิค้าจาก

ต่างประเทศ รวมทัง้มกีารจำาหน่ายสนิค้าให้แก่ลกูค้าต่างประเทศ

เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศหลายสกุลเงิน อาทิ ยูโร ดอลล่าร์

สหรัฐ เป็นต้น ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าบริษัทอาจได้รับความเสี่ยง

จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นสกุลเงนิตราต่างประเทศ 

ในงวดปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสัดส่วน

การสัง่ซือ้วตัถดุบิจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 34 ของยอด

การสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด และมีรายได้จากงานในต่างประเทศ 

สำาหรับงวดปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563จำานวน 

240.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.51 ของราย

ได้จากการดำาเนินงาน ซึ่งในปี 2563 บริษัทมีผลกำาไรจากอัตรา

แลกเปลี่ยนเท่ากับ 1.55 ล้าน

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยได้มี

การกำาหนดนโยบายการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น

เงนิตราต่างประเทศ ซึง่ผูด้แูลในส่วนของการจดัหาเงนิทุนจะเป็น

ผูร้บัผดิชอบในการประมาณมลูค่าจำานวนเงนิทีจ่ะได้รบัจากงาน

ตามสัญญาในช่วงเวลาต่างๆ ตามเงื่อนไขการส่งมอบงาน และ

ทำาการประมาณการในส่วนของมูลค่าเงินที่จะต้องจ่ายเพื่อซื้อ

วัสดุอุปกรณ์หรือส่วนประกอบจากต่างประเทศตามแผนการ

สั่งซื้อวัตถุดิบ โดยกำาหนดอัตราแลกเปลี่ยนตามราคาตลาดใน

ขณะนั้นสำาหรับแต่ละสกุลเงิน และมีนโยบายทำาสัญญาซื้อขาย

เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เพือ่ควบคมุ

ต้นทุน บริษัทจึงเชื่อว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นไม่ให้ส่งผลกระทบกบัผล

การดำาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ลักษณะสำาคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการดำาเนินธุรกิจ ดังนี้

รายการ การใช้งาน กรรมสิทธิ์

มูลค่า 
ตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธันวาคม 

2563  
(ล้านบาท)

เภาระผูกพัน
วงเงินจำานำา 
/ จำานอง

(ล้านบาท)

1. ที่ดิน

1) ที่ดินโฉนดเลขที่ 34231  
ตำาบลบางเสาธง (เสาธง)  
อำาเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) 
จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่รวม 
3-1-29 ไร่

ที่ตั้งโรงงาน 
ของบริษัท

บริษัท 53.16 จำานองธนาคาร 
กสิกรไทย จำากัด 

(มหาชน)

33.44

2) ที่ดินโฉนดเลขที่ 1048 ตำาบล
พนานิคม อำาเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง  
เนื้อที่รวม 24-2-40 ไร่

ที่ตั้งโรงงาน 
ของบริษัท

GE 29.52 จำานองลำาดับสอง 
ธนาคารกสิกรไทย 
จำากัด (มหาชน)

63.05

3) ที่ดินโฉนดเลขที่ 245845  
ตำาบลหนองบอน เขตประเวศ  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
เนื้อที่รวม 67 ตารางวา

อาคาร 
สำานักงาน

บริษัท 9.82 ไม่มี ไม่มี

2. อาคาร

1) อาคารโรงงาน เลขที่ 379  
หมู่ที่ 6 ซอย 8 ถนนนิคมสาย 
13 ตำาบลพนานิคม อำาเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง (ตั้งอยู่
บนโฉนดเลขที่ 1048 บริษัททำา
สัญญาแบ่งเช่าที่ดินกับ GE)

โรงงาน 
ของบริษัท 
(Non-BOI)

GE 8.70 จำานองลำาดับสอง 
ธนาคาร 

กสิกรไทย จำากัด 
(มหาชน)

63.05

2) อาคารโรงงาน และคลังสินค้า
เลขที่ 379/1 หมู่ที่ 6 ซอย 8 
ถนนนิคมสาย 13 ตำาบล พนา
นิคม อำาเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง (ตั้งอยู่บนโฉนด
เลขที่ 1048)

โรงงาน 
ของบริษัท 

(BOI)

บริษัท 36.36 จำานองธนาคาร 
กสิกรไทย  

จำากัด (มหาชน)

24.98
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รายการ การใช้งาน กรรมสิทธิ์

มูลค่า 
ตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธันวาคม 

2563  
(ล้านบาท)

เภาระผูกพัน
วงเงินจำานำา 
/ จำานอง

(ล้านบาท)

3) อาคารโรงงานและสำานักงาน 
เลขที่ 609 หมู่ที่ 17  
ถนนเทพารักษ์ ตำาบลบางเสาธง  
อำาเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ  
(ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 34231)

อาคาร
สำานักงาน

สาขาบางพลี
และโรงงาน 
ของบริษัท  
(Non-BOI)

บริษัท 13.12 จำานองธนาคาร 
กสิกรไทย 

จำากัด (มหาชน)

33.44

4) อาคารสำานักงาน เลขที่ 335/6  
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนอง
บอน เขตประเวศ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  
(ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 245845)

อาคาร
สำานักงาน 
ของบริษัท

บริษัท 6.19 ไม่มี ไม่มี

3. อาคารชั่วคราว ใช้ที่โรงงาน บริษัท 5.11 ไม่มี ไม่มี

4. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า ใช้ที่สำานักงาน
และโรงงาน

บริษัท,  
GTI  

และ GE

22.21 ไม่มี ไม่มี

5. เครื่องตกแต่งติดตั้งและ 
      เครื่องใช้สำานักงาน

ใช้ที่สำานักงาน
และโรงงาน

บริษัท  
และ GTI

5.65 ไม่มี ไม่มี

6. เครื่องจักร เครื่องมือ
 และอุปกรณ์

ใช้ที่สำานักงาน
และโรงงาน

บริษัท  
และ GTI

52.09 ไม่มี ไม่มี

7. ยานพาหนะ ใช้ที่สำานักงาน
และโรงงาน

บริษัท  
และ GTI

3.65 ไม่มี ไม่มี

8. งานระหว่างก่อสร้าง ใช้ที่สำานักงาน
และโรงงาน

บริษัท 4.32 ไม่มี ไม่มี

รวม 249.90
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีที่ดินเพื่อโครงการในอนาคต ดังนี้

รายการ การใช้งาน กรรมสิทธิ์
มูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท)

ภาระ
ผูกพัน

วงเงินจำานำา 
/ จำานอง

(ล้านบาท)

วัตถุประสงค์ 
การใช้ประโยชน์

ที่ดิน 2 แปลง โฉนดเลขที่ 33542 
ตำาบลพนานิคม อำาเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง เนื้อที่รวม 18 ไร่ 
และโฉนดเลขที่ 33697 หมู่ที่ 2  
ถนนสาย 13 ตำาบลพนานิคม  
อำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
เนื้อที่รวม 24 ไร่

ที่ดินเปล่า บริษัท 42.00 ไม่มี ไม่มี บริษัทมีแผนจะ
ลงทุนก่อสร้าง

โรงงาน  
เพื่อเพิ่มกำาลังการ

ผลิต

รวม 42.00

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ เท่ากับ 21.10 ล้านบาท ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ บริษัท

ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ มีอายุ 

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน และสามารถต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี รายละเอียดดังนี้

เครื่องหมายการค้า กรรมสิทธิ์
ประเภทสินค้า / 

บริการ

เลขทะเบียน /  
ประเทศที่
จดทะเบียน

ระยะเวลาคุ้มครอง

บริษัท เครื่องกำาเนิดไอน้ำา ค196317 
ประเทศไทย

29 พ.ค. 46 – 28 พ.ค. 66

บริษัท เครื่องกำาเนิดไอน้ำา ค196316 
ประเทศไทย

29 พ.ค. 46 – 28 พ.ค. 66

บริษัท เครื่องกำาเนิดไอน้ำา ค378775 
ประเทศไทย

11 มิ.ย. 56 – 10 มิ.ย. 66

บริษัท เครื่องกำาเนิดไอน้ำา 201124741
ประเทศไทย

10 ก.ค. 61 – 9 ก.ค. 71
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4.3 สัญญาสำาคัญที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินธุรกิจ

4.3.1 สัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2563 บริษัทมีสัญญาเช่าที่ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ ดังนี้

1) สัญญาเช่าที่ดิน

คู่สัญญา : บริษัท เยอรมัน-ไทย บอยเลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง โคออฟเปอร์เรชั่น จำากัด

ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา : บริษัทย่อยของบริษัท

ที่ตั้ง โฉนดที่ดินเลขที่ 1048 ตำาบลพนานิคม อำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

เนื้อที่ดิน เนื้อที่ดินเฉพาะส่วนที่เช่า 9,054 ตารางเมตร จากเนื้อที่ดินทั้งหมด 24-2-40 ไร่

ระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

อัตราค่าเช่า 56,587.50 บาทต่อเดือน

การใช้ประโยชน์ เพื่อใช้เป็นโรงงานผลิตเครื่องกำาเนิดไอน้ำา

2) สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

คู่สัญญา : บริษัท เช่าที่ดินจาก บริษัท เจตาแบค เอ็นเนอยี่ จำากัด  

    (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เยอรมัน-ไทย บอยเลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง โคออฟเปอร์เรชั่น จำากัด)

ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา : บริษัทย่อยของบริษัท

ที่ตั้ง โฉนดที่ดินเลขที่ 1048 ตำาบลพนานิคม อำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

เนื้อที่ดิน 5,040 ตารางเมตร / 7,172.50 ตารางเมตร 

ระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

อัตราค่าเช่า 180,000 บาทต่อเดือน

การใช้ประโยชน์ เพื่อใช้เป็นโรงงานผลิตเครื่องกำาเนิดไอน้ำา (โรงงานระยอง)
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3) สัญญาเช่าอาคาร

3.1 คู่สัญญา : นางนลิน มงคลอารีย์พงษ์

ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา : ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และอดีตคู่สมรสของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ที่ตั้ง เลขที่ 335/7 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เนื้อที่ดิน พื้นที่อาคารเฉพาะส่วนที่เช่า ประมาณ 707.75 ตารางเมตร (ชั้น 1 – 7)

ระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

อัตราค่าเช่า 155,705 บาทต่อเดือน

การใช้ประโยชน์ เพื่อใช้เป็นสำานักงานในการประกอบธุรกิจของบริษัท

3.2 คู่สัญญา : บริษัท เช่าอาคารจาก บริษัท เอฟ เซเว่น เร้นท์ จำากัด

ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา : มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 1 ท่าน และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน

ที่ตั้ง เลขที่ 335/39 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เนื้อที่ดิน พื้นที่อาคารเฉพาะส่วนที่เช่า ประมาณ 471ตารางเมตร (ชั้น 1 - 6)

ระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

อัตราค่าเช่า 110,800 บาทต่อเดือน

การใช้ประโยชน์ เพื่อใช้เป็นสำานักงานในการประกอบธุรกิจของบริษัทในสายงานเครื่องกำาเนิดไอน้ำาชีวมวล
และ Waste to energy,  สายงานปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้า (น้ำามันและก๊าซ)

หมายเหตุ : ผู้ให้เช่าและผู้เช่าตกลงเข้าทำาสัญญาบริการ ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่า เพื่อกำาหนดถึงการบริการที่ผู้ให้เช่าให้แก่ผู้เช่า ซึ่งได้แก่ 

การทำาความสะอาด ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่าง และบริการอื่นในบริเวณสถานที่เช่าที่ผู้เช่าใช้ร่วมกับผู้อื่น อาทิ ทางเดิน ลิฟท์ ห้องนำ้า

สาธารณะ เป็นต้น โดยค่าตอบแทนที่พึงชำาระสำาหรับบริการดังกล่าว คิดเป็นเงิน 21,400 บาทต่อเดือน ซึ่งผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ปรับค่าบริการ

เพิ่มขึ้นได้ โดยสัญญาบริการมีกำาหนดเวลาเช่นเดียวกับสัญญาเช่า และจะสิ้นสุดลงพร้อมกับสัญญาเช่า

3.3 คู่สัญญา : บริษัท เช่าอาคารจาก นางวนิดา บัวขาว 

ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา : ไม่มี

ที่ตั้ง 1/27 หมู่ที่ 5 ตำาบลนาดี อำาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เนื้อที่ดิน อาคารพาณิชย์มาตรฐาน 4X15 เมตร 3 ชั้นครึ่ง

ระยะเวลาการเช่า 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

อัตราค่าเช่า 20,000 บาทต่อเดือน

การใช้ประโยชน์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสาขากระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
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3.4 คู่สัญญา : บริษัท เช่าอาคารจาก นายพัฒพงษ์ กุลยานนท์ 

ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา : ไม่มี

ที่ตั้ง 19 ถนนโชติวิทยะกุล 4 ตำาบลหาดใหญ่ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เนื้อที่ดิน อาคารพาณิชย์ขนาดมาตรฐาน 4.5 X15 เมตร 4 ชั้น

ระยะเวลาการเช่า 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2564

อัตราค่าเช่า 17,000 บาทต่อเดือน

การใช้ประโยชน์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

3.5 คู่สัญญา : บริษัท เช่าอาคารจาก นายสันติภาพ คงเดิม 

ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา : ไม่มี

ที่ตั้ง 47 หมู่ 3 ตำาบลดาวเรือง อำาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เนื้อที่ดิน อาคารพาณิชย์ขนาดมาตรฐาน 4.5 X15 เมตร 3 ชั้น

ระยะเวลาการเช่า 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568

อัตราค่าเช่า 12,600 บาทต่อเดือน

การใช้ประโยชน์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสาขาจังหวัดสระบุรี 

3.6 คู่สัญญา : บริษัท เช่าอาคารจาก นางสุจินต์ สวนกูล 

ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา : ไม่มี

ที่ตั้ง 459/6 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำาบลสมอแข อำาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เนื้อที่ดิน อาคารพาณิชย์ ขนาดมาตรฐาน 4.5 X15 เมตร 2 ชั้นครึ่ง

ระยะเวลาการเช่า 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

อัตราค่าเช่า 12,000 บาทต่อเดือน

การใช้ประโยชน์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสาขาจังหวัดพิษณุโลก
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3.7 คู่สัญญา : บริษัท เช่าอาคารจาก นายเลอพงษ์ อำ่าพันธุ์

ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา : ไม่มี

ที่ตั้ง 155/68 หมู่ 2 หมู่บ้านเพลิงใจ 5 ตำาบลทับมา อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เนื้อที่ดิน อาคารพาณิชย์ ขนาดมาตรฐาน 4 X15 เมตร 3 ชั้นครึ่ง

ระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

อัตราค่าเช่า 16,000 บาทต่อเดือน

การใช้ประโยชน์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสาขาจังหวัดระยอง

3.8 คู่สัญญา : บริษัท เช่าอาคารจาก นางสาว ศิริพร ตันติยาสวัสดิกุล

ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา : ไม่มี

ที่ตั้ง 88 ถ. สีหราชเดโชชัย ต.บ้านเป็ด อ. เมือง จ.ขอนแก่น

เนื้อที่ดิน อาคารพาณิชย์ ขนาดมาตรฐาน 4 X 12 เมตร 2 ชั้น และพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อใช้สอย 
ด้านหลังขนาด 5x20 เมตร

ระยะเวลาการเช่า 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

อัตราค่าเช่า 11,578.95 บาทต่อเดือน

การใช้ประโยชน์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสาขาจังหวัดขอนแก่น

3.9 คู่สัญญา : บริษัท เช่าอาคารจาก นางสุณีรัตน์ แซ่ลิ้ง

ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา : ไม่มี

ที่ตั้ง 150 หมู่ที่4 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

เนื้อที่ดิน ตึกแถว 2 ชั้น 1 ห้อง

ระยะเวลาการเช่า 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

อัตราค่าเช่า 10,526.32 บาทต่อเดือน

การใช้ประโยชน์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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4.4 กรมธรรม์ประกันภัย

คู่สัญญา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน)

ผู้เอาประกันภัย บริษัท เจตาแบค จำากัด (มหาชน) 

เลขที่กรมธรรม์ 820-01112-20

ประเภทกรมธรรม์ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย (Fire Insurance Policy)

ทรัพย์สินเอาประกัน 1) สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติมปรับปรุงอาคาร อาคารย่อย รั้ว กำาแพง และประตู 

9,000,000 บาท

2) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา รวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ รวมทั้งทรัพย์สินส่วน

ตัวต่างๆ (ที่มิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์) 3,000,000 บาท

ที่ตั้งทรัพย์สิน 335/7 โครงการไพร์มสเตท ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2566

วงเงินคุ้มครอง 12,000,000.-- บาท

ผู้รับผลประโยชน์ คุณนลิน มงคลอารีย์พงษ์ ตามภาระผูกพัน เฉพาะตัวอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

คู่สัญญา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) 

ผู้เอาประกันภัย บริษัท เจตาแบค จำากัด (มหาชน)

เลขที่กรมธรรม์ 820-01551-1009

ประเภทกรมธรรม์ กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ทรัพย์สินเอาประกัน 1) สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติมอาคาร ระบบสาธารณูปโภค 80,000,000 บาท

2) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา อุปกรณ์สำานักงาน คอมพิวเตอร์  5,000,000 บาท

3) เครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ เครื่องมือ รวมส่วนควบ ระบบต่างๆ 52,000,000 บาท

4) สต็อกสินค้า วัตถุดิบ สินค้าระหว่างการผลิต กึ่งสำาเร็จรูป สำาเร็จรูป 50,000,000 บาท

ที่ตั้งทรัพย์สิน 379, 379/1 หมู่ 6 ซอย 8 ถนนนิคมสาย 13  ตำาบลพนานิคม อำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

ระยะเวลา 6 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 17 เมษายน  2564

วงเงินคุ้มครอง 187,000,000.--  บาท

ผู้รับผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) ตามภาระผูกพัน  (สิ่งปลูกสร้างตัวอาคารและเครื่องจักรบางส่วน)
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คู่สัญญา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน)

ผู้เอาประกันภัย บริษัท เจตาแบค จำากัด (มหาชน)  

เลขที่กรมธรรม์ 820-01551-1009

ประเภทกรมธรรม์ กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ทรัพย์สินเอาประกัน 1) สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติมอาคาร ระบบสาธารณูปโภค 35,000,000 บาท

2) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา อุปกรณ์สำานักงาน คอมพิวเตอร์ 8,000,000 บาท

3) เครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ เครื่องมือ รวมส่วนควบ ระบบต่างๆ 12,000,000 บาท

4) สต็อกสินค้า วัตถุดิบ สินค้าระหว่างการผลิต กึ่งสำาเร็จรูป สำาเร็จรูป 45,000,000 บาท

ที่ตั้งทรัพย์สิน 609 หมู่ 17 ตำาบลบางเสาธง อำาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

ระยะเวลา 6 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 17 เมษายน  2564

วงเงินคุ้มครอง 100,000,000.--  บาท

ผู้รับผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

คู่สัญญา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน)

ผู้เอาประกันภัย บริษัท เจตาแบค จำากัด (มหาชน)  

เลขที่กรมธรรม์ 820-01551-1009

ประเภทกรมธรรม์ กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ทรัพย์สินเอาประกัน สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติมอาคาร ระบบสาธารณูปโภค    20,000,000 บาท

ที่ตั้งทรัพย์สิน 335/6  โครงการไพร์มสเตท ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลา 6 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 17 เมษายน  2564

วงเงินคุ้มครอง 20,000,000.--  บาท

ผู้รับผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

คู่สัญญา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน)

ผู้เอาประกันภัย บริษัท เจตาแบค จำากัด (มหาชน)  

เลขที่กรมธรรม์ 820-01551-1009

ประเภทกรมธรรม์ กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ทรัพย์สินเอาประกัน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา อุปกรณ์สำานักงาน คอมพิวเตอร์          5,000,000 บาท

ที่ตั้งทรัพย์สิน 335/7  โครงการไพร์มสเตท ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลา 6 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 17 เมษายน  2564

วงเงินคุ้มครอง 5,000,000.--  บาท

ผู้รับผลประโยชน์  บริษัท เจตาแบค จำากัด (มหาชน)
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คู่สัญญา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน)

ผู้เอาประกันภัย บริษัท เจตาแบค จำากัด (มหาชน)  

เลขที่กรมธรรม์ 820-01551-1009

ประเภทกรมธรรม์ กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ทรัพย์สินเอาประกัน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา อุปกรณ์สำานักงาน คอมพิวเตอร์          3,000,000 บาท

ที่ตั้งทรัพย์สิน 335/39  โครงการไพร์มสเตท ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลา 6 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 17 เมษายน  2564

วงเงินคุ้มครอง 3,000,000.-- บาท

ผู้รับผลประโยชน์  บริษัท เจตาแบค จำากัด (มหาชน)

คู่สัญญา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน)

ผู้เอาประกันภัย บริษัท เจตาแบค จำากัด (มหาชน)  

เลขที่กรมธรรม์ 820-01584-31

ประเภทกรมธรรม์ ประกันภัยความรับผิดสำาหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

ความคุ้มครอง/ความรับผิดชอบ เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกเรียกร้อง/ฟ้องร้องภายในระยะเวลาคุ้มครองและแจ้งเอาประกันภัย

ภายในระยะเวลาคุ้มครอง

ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564

วงเงินคุ้มครอง 200,000,000.--  บาท

ผู้รับผลประโยชน์ บริษัท เจตาแบค จำากัด (มหาชน)  
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4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม และนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยวิธีราคาทุนรวมทั้งสิ้น 56.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 5.93 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท
ทุนจดทะเบียน

(ล้านบาท)
ทุนชำาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วนการลงทุน
(%)

มูลค่าเงินลงทุน
(ล้านบาท)

GE 30.00 30.00 99.99% 29.99

GTI 15.00 15.00 99.99% 14.99

GTV USD 350,000 USD 350,000 100.00% 11.42

รวมมูลค่าเงินลงทุน 56.42

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

นโยบายการลงทุนของบริษัท คือ พิจารณาขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับงาน โดยลงทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่รู้จัก

กันมานานหรือบริษัทที่มีชื่อเสียง เพื่อจัดตั้งกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกิจการค้าร่วม (Consortium) สำาหรับการเข้ารับ

งานหรือเข้าร่วมประมลูงานโครงการท่ีมขีนาดใหญ่ โดยบริษทัจะคำานงึถงึความพร้อมของบคุลากรและทมีงาน อตัราการทำากำาไรต้อง

เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดไว้ ควบคู่ไปกับการพิจารณาคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ ทั้งในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

ฐานะทางการเงิน ความน่าเชื่อถือของผู้บริหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการร่วมงานกันในอนาคต

สำาหรับนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะคำานึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยง และสภาพคล่องทางการเงินของ

บรษัิทอย่างรอบคอบ โดยจะพจิารณาลงทนุในบรษิทัย่อยทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะเกือ้หนนุและเอือ้ประโยชน์ต่อการดำาเนนิธรุกจิของบริษทั

เป็นสำาคัญ และโครงการลงทุนแต่ละครัง้จะต้องผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตามขอบเขตอำานาจ

การอนมุตัทิีก่ำาหนดไว้ ซึง่บรษัิทมนีโยบายส่งกรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัเข้าไปเป็นกรรมการส่วนใหญ่ในบรษิทัย่อย เพือ่

ควบคุมทิศทาง และนโยบายการบริหารงานที่สำาคัญของบริษัทย่อยดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

4.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม และนโยบายการลงทุนในบริษัทร่วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยวิธีราคาทุนรวมทั้งสิ้น 10,000 EURO หรือคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท
ทุนจดทะเบียน

(EURO)
ทุนชำาระแล้ว

(EURO)
สัดส่วนการลงทุน

(%)
มูลค่าเงินลงทุน

(EURO)

SES 25,000 25,000 40% 10,000

นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วม

สำาหรับนโยบายการลงทนุในบรษัิทร่วม บรษัิทคาดว่าจะได้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญในระดบัสงู อนัจะก่อให้

เกดิการพฒันาผลติภณัฑ์ การขยายธรุกจิของบรษิทั ทำาให้สามารถเพิม่ยอดขายและสามารถสร้างผลตอบแทนให้กบับริษทัได้ในอนาคต
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5. ข้อพิพาททางกฏหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย

ที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่าง

มีนัยสำาคัญ และบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลก

ระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำานวนสูงกว่าร้อยละ 

5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท เจตาแบค จำากัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107558000407

ชื่อย่อหลักทรัพย์ GTB

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผูผ้ลติ ประกอบ ซอ่มสรา้ง และจดัจำาหนา่ยเครือ่งกำาเนดิไอน้ำา (Steam Boiler) ระบบเผาไหม้ 
(Combustion System) ทีม่คีณุภาพสงู ไดร้บัการรบัรองคณุภาพมาตรฐานสากล โดยสามารถ
เลอืกใชเ้ชือ้เพลงิตัง้ตน้ไดท้กุประเภท ตลอดจนเปน็ผูใ้หบ้รกิารงานตา่งๆ เกีย่วกบัเครือ่งกำาเนิดไอน้ำา  
ระบบเผาไหม้ และวิศวกรรมพลังงานความร้อน (Thermal Energy Engineering) อย่าง
ครบวงจร

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ ที่ตั้งเลขที่ 335/7 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: (66) 02 - 366 0400

โทรสาร: (66) 02 - 366 0399

ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 609 หมู่ที่ 17 ถนนเทพารักษ์ ตำาบลบางเสาธง อำาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
10540

เลขที่ 379 หมู่ที่ 6 ซอย 8 ถนนนิคมสาย 13 ตำาบลพนานิคม อำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง 21180

สาขาบริการ จำานวน 8 สาขา ใน 8 จังหวัดประกอบด้วย

สาขาบริการ

สาขา ที่ตั้ง

สาขาที่ 1 เลขที่ 609 หมู่ที่ 17 ถนนเทพารักษ์ ตำาบลบางเสาธง อำาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร 02-7051400-4 โทรสาร 02-7056812

สาขาที่ 2 เลขที่ 1/27 หมู่ที่ 5 ตำาบลนาดี อำาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000  
โทร 034-474805-6 โทรสาร 034-474804

สาขาที่ 3 เลขที่ 19 ถนนโชติวิทยะกุล 4 ตำาบลหาดใหญ่ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร 074-429192-3 โทรสาร 074-429194

สาขาที่ 4 เลขที่ 47 หมู่ 3 ตำาบลดาวเรือง อำาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทร 036-298613-4 โทรสาร 036-298615
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สาขา ที่ตั้ง

สาขาที่ 5 เลขที่ 459/6 หมู่ที่ 7 ตำาบลสมอแข อำาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร 055-338686,88 โทรสาร 055-338687

สาขาที่ 6 เลขที่ 155/68 หมู่ที่ 2 ตำาบลทับมา อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทร 038-020157-9 โทรสาร 038-020160

สาขาที่ 7 เลขที่ 88 หมู่ที่ 22 ตำาบลบ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทร 043-234755 โทรสาร 043-234829

สาขาที่ 8 เลขที่ 150 หมู่ที่ 4 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

เว็บไซต์ (URL) : http://www.getabecboiler.com

ทุนจดทะเบียน : 240,000,000 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน)

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว : 240,000,000 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน)

(ภายหลังการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก)

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น : 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)

6.2 ข้อมูลสำาคัญอื่น

นายทะเบียนหลักทรัพย์หุ้นสามัญ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด (TSD)
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : (66) 0 2009 9000
โทรสาร : (66) 0 2009 9991
TSD Call center : (66) 0 2009 9999

ผู้สอบบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำากัด
อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี 100/72 ชั้น 22 อาคารเลขที่ 100/2 ถนนพระราม 9 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์: (66) 0 2645 0109
โทรสาร: (66) 0 2645 0110

ผู้ตรวจสอบภายใน : Honor  Audit and Advisory Co., Ltd. 
Level8 Maneeya Center, 518/5 Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, 
Bangkok 10330
Phone:  +66 2652 0898  Fax : +66 2652 0791

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่
ร้อยละ 10.00 ขึ้นไปของจำานวน
หุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
นิติบุคคลนั้น :

1. บริษัทย่อย 3 แห่ง ได้แก่ GTI GE และ GTV 
2. บริษัทร่วม 1 แห่ง ได้แก่ SCHNEIDR Energy Systems GmbH
 (รายละเอียดศึกษาได้จากหัวข้อ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 หัวข้อย่อย 1.2 โครงสร้างกลุ่มบริษัท)
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 240.00 ล้านบาท โดยเป็นทุนชำาระแล้ว 240.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 960,000,000 หุ้น 

 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น
1. กลุ่มนายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ 719,999,800 75 %

1.1 นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ 575,999,800 60 %

1.2 นางนลิน มงคลอารีย์พงษ์ /1 144,000,000 15 %

2. น.ส.ทิพรัตน์ สาครสุขศรีฤกษ์ 12,720,000 1.325%

3. นายตรีพันธ์ คณิตทรัพย์ 10,900,000 1.135%

4. นางสกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม 10,340,000 1.077%

5. นายวีรชัย เดชอมรธัญ 8,814,300 0.918%

6. นายเฉลิมเกียรติ ทิพย์วรรณงาม 6,870,000 0.716%

7. นายไพรัตน์ อินทธิสัณห์ 3,850,000 0.401%

8. น.ส.ราวัลย์ วรลักษกิจ 3,700,000 0.385%

9. น.พ.โชติ วิรัตกพันธ์ 3,100,000 0.323%

10. อื่นๆ 179,705,900 18.72 %

รวม 960,000,000 100%

หมายเหตุ : /1- นางนลิน มงคลอารีย์พงษ์ เป็นอดีตภรรยาของนายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์
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บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 40 ของกำาไรสุทธิทีเ่หลือหลังจากหักภาษแีละการจดัสรร

สำารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำาหนด โดยพิจารณา

จากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล

ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความเพียงพอของกระแสเงินสด แผนการ

ลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทจะคำานึงถึงความจำาเป็น

และความเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่าย

เงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงานปกติของ

บริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล

ประจำาปีจะต้องนำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขอ

อนุมัติ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจในการพิจารณาจ่าย

เงนิปันผลระหวา่งกาลได้หากเห็นควรวา่มคีวามเหมาะสมและไม่

กระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ จะต้องรายงานการ

จา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลดงักลา่วให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นทราบใน

การประชุมคราวถัดไป

บริษัทย่อยจะพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่คณะ

กรรมการบริษัทนั้นๆ นำาเสนอ โดยพิจารณาจากผลประกอบ

การ และความเหมาะสมของปัจจัยอื่นของแต่ละบริษัท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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8.1 คณะกรรมการ

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำานวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

2. นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ รองประธานกรรมการบริษัท /ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

3. ดร.กมล ตรรกบุตร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ

4. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์ กรรมการบริษัท 

6. นางหรรษา บดีพัฒน์ กรรมการบริษัท 

7. นายฉลาด ณ ระนอง กรรมการบริษัท 

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี แบบ 56-1 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุชาติ 

มงคลอารีย์พงษ์ ลงลายมอืชือ่รว่มกบั นางหรรษา บดพีฒัน ์หรอื 

นางสาวสรุางค์ มงคลอารยีพ์งษ ์หรอื นายฉลาด ณ ระนอง รวม

เป็น 2 ท่าน พร้อมประทับตราสำาคัญของบริษัท

ข้อจำากัดอำานาจของกรรมการ : -ไม่มี-

โดยม ีนายทนิกร  นากลาง เปน็เลขานกุารคณะกรรมการบรษิทั

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความ

ซือ่สตัยส์จุรติ ตลอดจนปฏบัิตหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของผู้ถือหุ้น

2. พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังบคุคลท่ีมีคณุสมบัติและไม่มลีกัษณะ

ต้องห้ามตามที่กำาหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ.

2535 และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

รวมถึงประกาศข้อบงัคับ และ/หรอืระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ

ตำาแหนง่กรรมการ ในกรณท่ีีตำาแหนง่กรรมการว่างลงเพราะ

เหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ

3. พจิารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิาร โดยเลือกจากกรรมการ

ของบริษัทหรือฝ่ายบริหารของบริษัท พร้อมทั้งกำาหนด

ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

บริหาร
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4. พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดย

พิจารณาจากคณุสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ  

และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ

เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นเพือ่พจิารณาแตง่ตัง้เปน็กรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป

5. พิจารณากำาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการซึ่งมี

อำานาจผูกพันบริษัทได้

6. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำาเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การ

ควบคมุของคณะกรรมการบรษิทั หรอือาจมอบอำานาจเพือ่

ให้บุคคลดังกล่าวมีอำานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่

คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก 

เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำานาจนั้นๆ ได้

7. พจิารณาอนมุตักิารทำารายการการไดม้าหรอืจำาหน่ายไปซ่ึง

สินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะ

ตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี ้ในการพจิารณา

อนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

8. พิจารณาอนุมัติการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่ใน

กรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้

ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตาม

ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบียบทีเ่กีย่วขอ้งของตลาด

หลักทรัพย์ฯ

9. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือ

หุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำาไรพอสมควรที่จะทำาเช่นนั้น และ

รายงานการจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วใหท้ีป่ระชมุผูถื้อหุน้ทราบ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

10. กำาหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำาเนินงานของ

บรษิทั กลยทุธธ์รุกิจ งบประมาณประจำาป ีและกำากบัควบคมุ

ดแูลใหฝ่้ายบรหิารดำาเนนิการใหเ้ปน็ไปตามนโยบายทีก่ำาหนด

ไว้ อยา่งมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมลูค่าทาง

เศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน

11. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำาหนดค่าตอบแทนของ

กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

12. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติหน้าที่ของ

ฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวังในการปฏิบัติ

งาน

13. กำากบัดแูลใหฝ้า่ยบริหารมีระบบการบริหารความเสีย่งอยา่ง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

14. กำากับดูแลให้มีการกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจที่

ชัดเจนและวัดผลได้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกำาหนด 

เปา้หมายในการปฏบิติังาน โดยพจิารณาถึงความเปน็ไปได้

และความสมเหตุสมผล

15. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำาเสมอ ดำาเนินงานโดยรักษา

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระ

สำาคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและ

โปร่งใส

16. พิจารณาตัดสินในเร่ืองท่ีมีสาระสำาคัญ เช่น นโยบายและ

แผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำานาจการบริหาร  

การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใด

ที่กฎหมายกำาหนด

17. กำาหนดอำานาจและระดบัการอนมุตัใินการทำาธรุกรรม และ

การดำาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะ

หรอืบคุคลตามความเหมาะสม และให้เปน็ไปตามขอ้กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำาเป็นคู่มืออำานาจดำาเนินการ และให้มี

การทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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18. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการ

สอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการใน 

การประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน

19. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ

พิจารณาค่าสอบบัญชีประจำาปี เพื่อนำาเสนอต่อผู้ถือหุ้นใน 

การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

20. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำา

รายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบ

บญัชไีวใ้นรายงานประจำาป ีและครอบคลมุในเรือ่งสำาคญัๆ 

ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำาหรับกรรมการบริษัทจด

ทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

21. กำากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำาหนดไว้

22. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ปี 2563

รายชื่อคณะกรรมการ

ปี 2563

กรรมการบริษัท
กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

กรรมการสรรหา
และกำาหนด
ค่าตอบแทน

1. นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ 8/8 - - 2/2

2. นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์ 8/8 - - -

3. นางหรรษา บดีพัฒน์ 7/8 - - -

4. นายฉลาด ณ ระนอง 8/8 - - -

5. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 8/8 7/7 7/7 2/2

6. ดร.กมล ตรรกบุตร 8/8 7/7 7/7 2/2

7. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 8/8 7/7 7/7 2/2

8. ผศ.ดร. ก่อเกียรติ บุญชูกุศล - - 7/7 -
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8.2 คณะผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำานวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายเสรี ทองหนูน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายเครื่องกำาเนิดไอน้ำาชีวมวลและ Waste to Energy

3. นายสุทธิชัย สุภัคกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้า (น้ำามันและก๊าซ)

4. นายประจินต์ คงสาคร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจบริการลูกค้าและอะไหล่

6. นายอัศวิน รจิตธำารง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการพิเศษ

หมายเหตุ : นางสาวรัตนา พิมลศักดิ์ ลาออกจากตำาแหน่ง รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน และกรรมการบริหาร 

 มีผลวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 

 นายธีระศักดิ์ เต็งรำาพึง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการ ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริหาร

 และตำาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติกา มีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมการดำาเนนิกจิการวางแผนกลยทุธ์ในการดำาเนนิงาน

และบริหารงานประจำาวันของบริษัท

2. ตัดสนิในเร่ืองทีส่ำาคญัของบรษิทั กำาหนดภารกจิ วตัถุประสงค์ 

แนวทาง นโยบายของบริษัทรวมถึงการควบคุมการบริหาร

งานในสายงานต่างๆ

3. เป็นผู้มีอำานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจน

เข้าลงนามในนติกิรรมสัญญา เอกสารคำาส่ัง หนงัสือแจ้งใดๆ 

ตามที่กำาหนดไว้ในคู่มืออำานาจดำาเนินการ

4. มอีำานาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย บุคคลตามทีเ่หน็สมควร ตลอด

จนกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าทีแ่ละผลตอบแทนท่ี เหมาะ

สม และให้มอีำานาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของ

พนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำาหนดไว้ในคู่มืออำานาจดำาเนิน

การ

5. มอีำานาจในการกำาหนดเงือ่นไขทางการค้าเพือ่ประโยชน์ของ

บริษัท

6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำา

เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

7. อนมุตัแิละแต่งตัง้ทีป่รึกษาด้านต่างๆ ท่ีจำาเป็นต่อการดำาเนนิ

งาน

8. ดำาเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารดงักล่าวข้างต้นนัน้ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะไม่รวมถึงอำานาจ 

และ/หรือ การมอบอำานาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน 

หรอืผูร้บัมอบอำานาจช่วง หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง (ตาม

ที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน) มีส่วน

ได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่ง

การอนมุตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุ

คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อ

พจิารณาอนมุตัริายการดงักล่าว ตามท่ีข้อบงัคบัของบริษทั หรอื

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด
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8.3 เลขานุการบริษัท

ตามข้อกำาหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชน พ.ศ. 2535 กำาหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มี

เลขานกุารบรษิทัรับผดิชอบในนามของบรษิทัหรอืคณะกรรมการ

บรษัิท โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที ่6/2562เมือ่วนั

ที่ 13 สิงหาคม 2562 มีมติแต่งตั้งให้ นายทินกร นากลาง ดำารง

ตำาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท (รายละเอียดประวัติเลขานุการ

บริษัท ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจำาปี แบบ 56 - 1) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม

คณะกรรมการ และรายงานประจำาปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ

หรือผู้บริหาร และส่งสำาเนารายงานดังกล่าวให้ประธาน

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 

วันทำาการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน

3. จัดทำาระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

กบัการแสดงข้อมลูดงัต่อไปนี ้รวมทัง้ดแูลให้มกีารเกบ็รักษา

เอกสารหรอืหลกัฐานดงักล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถ

ตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่มีการ

จัดทำาเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

 การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความ

รวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่น

ใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

(1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) งบการเงินและรายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการ

ดำาเนนิงานของบรษัิท หรอืรายงานอ่ืนใดทีต้่องเปิดเผย

ตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรอื มาตรา 199 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(3) ความเห็นของบรษิทัเมือ่มผู้ีทำาคำาเสนอซือ้หุน้ของบรษิทั

จากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป

(4) การให้ข้อมูลหรอืรายงานอืน่ใดเก่ียวกับกิจการทีบ่รษิทั

จัดทำาข้ึนเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป 

ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนกำาหนด

4. ดำาเนนิการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการกำากบัตลาดทนุประกาศ

กำาหนดต่อไป

5. ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง 

และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม 

 กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะ

กรรมการ ตลอดจนมตทีิป่ระชุมผู้ถอืหุน้ และไม่กระทำาการใด 

 อันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่าง

มีนัยสำาคัญ

6. ต้องปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบและความระมดัระวัง

เยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำาภายใต้

สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย

(1) การตัดสินใจได้กระทำาไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและ

สมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

เป็นสำาคัญ

(2) การตดัสนิใจได้กระทำาบนพืน้ฐานข้อมลูทีเ่ชือ่โดยสจุรติ

ว่าเพียงพอ และ

(3) การตัดสินใจได้กระทำาไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่า

โดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำาแหน่งไม่อาจปฏิบัติ

หน้าท่ีได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคน

ใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจาก

ตำาแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป ี2563 ซึง่ประชมุเมือ่ วนัองัคารที ่16 มถุินายน 2563 ไดอ้นมุตัค่ิาตอบแทนรายเดอืน คา่เบีย้ประชุมต่อครัง้ 

และโบนัส กรรมการไว้ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนและ ค่าเบี้ยประชุม 

ตำาแหน่ง

ปี 2563

ค่าตอบแทนรายเดือน  
(บาท)

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง 
(บาท)

1. คณะกรรมการบริษัท

     ประธานกรรมการบริษัท 30,000 10,000

     กรรมการบริษัทที่เป็นประธานกรรมการชุดย่อย 15,000 10,000

     กรรมการบริษัทแต่ละคนที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10,000 10,000

     กรรมการบริษัทแต่ละคนที่เป็นผู้บริหาร 10,000 10,000

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

     ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่มี 10,000

     กรรมการตรวจสอบ ไม่มี 10,000

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

     ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มี 10,000

     กรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มี 10,000

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

     ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่มี 10,000

     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่มี 10,000

หมายเหตุ :  1 กรรมการบริษัทท่ีเป็นประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนท่ีสูงท่ีสุด 

เพียงตำาแหน่งเดียว

 2 กรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยชุดใดชุดหนึ่งจะได้รับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุดได้ไม่เกิน

เดือนละหนึ่งครั้ง

 3 กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
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ตารางสรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำาหรับปี 2563 (เบิกจ่ายจริง)

รายชื่อคณะกรรมการ

ปี 2563 (บาท)

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ 
บริหาร 

ความเสี่ยง

กรรมการ
สรรหาและ
กำาหนดค่า
ตอบแทน

รวม

1. นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ - - - - -

2. นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์ 180,000 - - - 180,000

3. นางหรรษา บดีพัฒน์ 180,000 - - - 180,000

4. นางฉลาด ณ ระนอง 180,000 - - - 180,000

5. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 420,000 60,000 70,000 20,000 570,000

6. ดร.กมล ตรรกบุตร 240,000 60,000 70,000 20,000 390,000

7. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 240,000 60,000 70,000 20,000 390,000

8. ผศ.ดร.ก่อเกียรติ บุญชูกุศล - - 70,000 - 70,000

รวม 1,440,000 180,000 280,000 60,000 1,960,000

โบนัสกรรมการ 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563อนุมัติโบนัสกรรมการประจำาปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท และให้คณะ

กรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการจ่ายโบนัสกรรมการ 

ตารางสรุปการจ่ายโบนัสประจำาปี 2563  สำาหรับกรรมการบริษัท  (เบิกจ่ายจริง)

รายชื่อกรรมการ โบนัสประจำาปี 2563
1. นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ 79,000 บาท

2. นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์ 63,000  บาท

3. นางหรรษา บดีพัฒน์ 63,000  บาท

4. นางฉลาด ณ ระนอง 63,000  บาท

5. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 95,000 บาท

6. ดร.กมล ตรรกบุตร 79,000 บาท

7. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 79,000 บาท

รวม 521,000 บาท

ข. ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี –
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8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ปี2561 ปี2562 ปี2563

คน ล้านบาท คน ล้านบาท คน ล้านบาท

เงินเดือน 10 17.02 10 16.43 8 15.81

เงินโบนัส 3 0.21 3 1.81 2 1.65

เงินตอบแทนจูงใจ 2 2.86 3 7.2 3 3.70

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 3 0.21 4 0.18 5 0.27

รวม  20.30   25.62   21.43

หมายเหตุ : - ผู้บริหารจะได้ค่าตอบแทนประเภท เงินโบนัส หรือ เงินตอบแทนจูงใจ (incentive) เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น   

 - สวัสดิการ ได้แก่ รถประจำาตำาแหน่ง ค่าน้ำามันรถ ค่าโทรศัพท์ และสวัสดิการอื่นๆ  

ข. ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ “ทิสโก้มาสเตอร์ร่วม

ทุน” ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 โดยมีเงื่อนไข คือ บริษัท

จะส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของผู้บริหารที่

สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพโดยเป็นอัตรา

เดียวกันกับที่สมาชิกส่งเงินสมทบเข้ากองทุน

GTI มีการจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ “ทิสโก้มาสเตอร์ร่วม

ทุน” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยมีเงื่อนไข คือ GTI 

จะส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของผู้บริหารที่

สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ โดยเป็นอัตรา

เดียวกันกับที่สมาชิกส่งเงินสมทบเข้ากองทุน

บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีสวัสดิการให้แก่ผู้บริหาร 

อาทิ ประกันภัยหมู่ (ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกัน

ทุพพลภาพ) การตรวจสุขภาพประจำาปี รถประจำาตำาแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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8.5 บุคลากร

8.5.1 จำานวนบุคลากร

 ในปี 2560 ถึง 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำานวนพนักงาน ดังนี้

แผนก
 

จำานวนคน (คน)

31-Dec-60 31-Dec-61 31-Dec-62 31-Dec-63

สายปฏิบัติการ 271 213 252 243

พนักงานโรงงานบางพลี 75 77 83 78

พนักงานโรงงานระยอง 196 136 169 165

สายเครื่องกำาเนิดไอน้ำาชีวมวลและ
Waste to Energy

45 37 33 29

โครงการพิเศษ 12 15 26 24

สายธุรกิจบริการลูกค้าและอะไหล่ 103 100 107 99

สายเครื่องกำาเนิดไอน้ำาอุตสาหกรรม
และฝ่ายสำานักงาน

64 61 60 53

สายปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้า
(น้ำามันและก๊าซ)

20 21 23 27

รวม 515 447 501 475

ที่มา :  ฝ่ายบุคคลของบริษัท
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ลักษณะผลตอบแทน ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี 2563

เงินเดือน/สวัสดิการ/เงินโบนัส/เงินตอบแทนการขาย/

เงินตอบแทนจูงใจ

159.37 164.26 140.67 176.40

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 2.66 2.84 2.9 3.08

ค่าตอบแทนอื่นๆ 27.77 57.7 59.95 22.88

รวม 189.8 224.8 203.52 202.36

หมายเหตุ : - พนกังานจะได้คา่ตอบแทนประเภท เงนิโบนัส, เงินตอบแทนการขาย (sale commission) หรอื เงนิตอบแทนจูงใจ (incentive) เพียง

ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น

 - ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าเบี้ยขยัน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าครองชีพ ค่าฝีมือช่าง ค่าใบรับรองเฉพาะทาง ค่าความสามารถพิเศษ ค่าพาหนะ 

ค่านำ้ามันรถ ค่าที่พัก เป็นต้น

 - บริษัท และ GTI มีการจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ “ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน” โดยมีเงื่อนไข คือ บริษัทและ GTI จะส่งเงินสมทบใน

อัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของผู้บริหารและพนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

 - บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีสวัสดิการสำาหรับพนักงาน อาทิ ประกันภัยหมู่ (ประกันชีวิต ประกันทุพพลภาพ ประกันอุบัติเหตุ) การ

ตรวจสขุภาพประจำาปี รถรับส่งพนกังานเฉพาะพนกังานโรงงาน ข้าวสวยฟรสีำาหรบัพนกังานโรงงานบางพลีและโรงงานระยอง เบีย้ขยนั 

ชุดพนักงาน เป็นต้น

8.5.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี –
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8.5.3 นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีแผนฝึกอบรมสำาหรับผู้บริหารและพนักงานเป็นประจำาทุกปี นอกเหนือจากหัวข้อการฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำาหนดไว้

บริษัทยังมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยสามารถสรุป

การฝึกอบรมปี 2563 ได้ดังนี้

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน พ.ศ. 2563

การฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำาหนด

1. ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุของปั้นจั่น ผู้ควบคุมการใช้งานของปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่น

เหนือศีรษะ  (อบรมภายใน)

2. ดับเพลิงขั้นต้น, การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ  (อบรมภายใน)

3. ความปลอดภัยในการทำางานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า  (อบรมภายใน)

4. การขับรถยกอย่างปลอดภัยและถูกวิธี (Forklift Safety Driving Skill Training Course)  (อบรมภายใน)

5. ความปลอดภัยในการทำางานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ (เชื่อม เจียร ตัด)  (อบรมภายใน)

6. การควบคุมหม้อไอน้ำา (อบรมภายนอก) 

7. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางานระดับหัวหน้างาน (อบรมภายนอก)

8. ความปลอดภัยในการทำางานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการสาธิตการปฏิบัติงานบนที่สูง (อบรมภายนอก)

9. ความปลอดภัยในการทำางานในที่อับอากาศ สำาหรับผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงาน  

(อบรมภายนอก)

10. การปฏิบัติงานบนที่สูง สำาหรับผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมทั่วไป (อบรมภายนอก)

11. การตรวจสอบนั่งร้าน (อบรมภายนอก)

การฝึกอบรมเพิ่มเติม 

1. เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction)  (อบรมภายใน)

2. การพัฒนาทีมงานเป็นทีม (Team Building)  (อบรมภายใน)

3. บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า  (อบรมภายใน)

4. ISO 9001:2015 Requirement, Context, Risks & Opportunities  (อบรมภายใน)

5. ความรู้ประกันสังคมด้านรู้สิทธิการรักษา ปี 2563  (อบรมภายนอก)

6. เทคนิคการออกแบบชิ้นงานประกอบ (Solid Works Assembly Modelling) (อบรมภายนอก)

7. Liquid Penetrant Test Level II (PT) (อบรมภายนอก)

8. Magnetic Particle Test Level II (MT) (อบรมภายนอก)

9. Program  Annual Conference and Technical Training (อบรมภายนอก)

10. การออกแบบ Safety Valve ตามมาตรฐาน ASME Sec.I&Sec.VIII Div.1 (อบรมภายนอก)

11. การประเมินความแข็งแรงของหม้อน้ำาและการคำานวณความหนาท่อไฟเล็กตามมาตรฐาน (อบรมภายนอก)

12. ASME Sec.IV (อบรมภายนอก)

13. Vmware Basic (อบรมภายนอก)
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แผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน พ.ศ. 2564

การฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำาหนด

1. ผู้บังคับปั้นจ่ัน ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับป่ันจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุของปั้นจั่น ผู้ควบคุมการใช้งานของปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่น 

เหนือศีรษะ  (อบรมภายใน)

2. ทบทวนการทำางานเกี่ยวกับปั่นจั่น (6 ชั่วโมง) (อบรมภายใน)

3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางาน ระดับหัวหน้างาน (อบรมภายใน)

4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางาน ระดับบริหาร (อบรมภายใน)

5. ความปลอดภัยเกี่ยวกับงานเชื่อมและงานตัด (อบรมภายใน)

6. ดับเพลิงขั้นต้น, การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ  (อบรมภายใน)

การฝึกอบรมเพิ่มเติม 

1. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Communication)  (อบรมภายใน)

2. ISO 9001:2015 Requirement (อบรมภายใน)

3. การค้นหา และชี้วัดความเสี่ยงและโอกาสตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (อบรมภายใน)

4. เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน (อบรมภายใน)
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9. การกำากับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 14 

สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแล

กจิการตามแนวทางของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพือ่

ให้มีความโปร่งใสในการดำาเนินงานของบริษัททุกระดับชั้น ทั้ง

ในส่วนของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ตลอดจนคณะ

กรรมการ และเพ่ือประโยชนใ์นระยะยาวของผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ นกั

ลงทุน และสาธารณชนทั่วไป เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

การกำาหนดนโยบายเก่ียวกับการกำากับดแูลกิจการท่ีดขีองบรษัิท 

มวีตัถุประสงค์ เพือ่เชือ่มโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งคณะกรรมการ 

ผูบ้รหิาร พนกังานและผูถื้อหุ้น โดยมวีตัถุประสงคท์ีส่ำาคญัในการ

สรา้งประโยชนท์ีเ่หมาะสมใหแ้กผู้่ถอืหุน้ โดยคำานงึถงึผู้มสีว่นได้

เสยีโดยรวม ซ่ึงการจัดโครงสรา้งและกลไกการบรหิารจดัการดงั

กล่าวจะต้องสะท้อนถึงหลักการสำาคัญดังต่อไปนี้

1. Accountability ความรับผดิชอบตอ่การตดัสนิใจและการก

ระทำาของตนเองสามารถช้ีแจงและอธิบายการตัดสินใจนั้น

ได้

2. Responsibility ความรับผิดชอบต่อการปฎิบัติหน้าที่ด้วย

ขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ

3. Equitable Treatment การปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง

เท่าเทียมกัน และยุติธรรม

4. Transparency ความโปร่งใสในการดำาเนินงานที่สามารถ

ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่

เกี่ยวข้อง

5. Vision to Create Long Term Value การมีวิสัยทัศน์ใน

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว

6. Ethics การมจีรยิธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิ

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึความสำาคญัในสทิธิพืน้ฐานของ

ผูถ้อืหุน้ โดยวางหลกัการในการปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเปน็ธรรม 

และเปน็ไปตามกฎหมายโดยตลอด เชน่ สทิธใินการซือ้ขายและ

โอนหุน้ สทิธใินการรบัเงนิปนัผล สทิธใินการได้รบัขา่วสารข้อมลู

ของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออก

เสยีงลงคะแนนในวาระตา่งๆ ทีพ่จิารณาสทิธใินการมอบฉันทะ

ให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการและผู้สอบ

บัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการในที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ และสทิธใินการเสนอวาระการประชมุและเสนอ

ชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น และได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิ

ดงักลา่วโดยเครง่ครดั และไมก่ระทำาการใดๆ อนัเปน็การละเมิด

หรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

1) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บรษิทัไดจ้ดัใหมี้การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป ีตามขอ้บงัคับ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยปฏิบัติตามแนวทาง

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสำานักงาน ก.ล.ต.

1.1 บรษิทัมกีารเปดิเผยนโยบายในการสนบัสนนุ หรอืสง่เสรมิ

ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 บริษัทได้ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานท่ี และ

วาระการประชุม โดยมีคำาช้ีแจงและเหตุผลประกอบใน

แต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือ

เชญิประชมุสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้หรอืในเอกสารแนบ

วาระการประชุม

1.3 บรษิทัไดอ้ำานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้

ร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระ

ทำาใดๆ ที่เป็นการจำากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น 

เชน่ การเขา้ประชมุเพือ่ออกเสยีงลงมตไิมค่วรมวีธิกีารทียุ่ง่

ยากหรอืมคีา่ใชจ้า่ยมากเกนิไป สถานทีจั่ดประชมุผูถ้อืหุน้

สะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น



82 รายงานประจ�าปี 2563

1.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุม โดยกำาหนดหลักเกณฑ์การส่งคำาถามล่วงหน้าให้

ชดัเจน และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบพรอ้มกบัการนำาสง่หนงัสอื

เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

1.5 บรษิัทสนับสนุนใหผู้้ถอืหุน้ใชห้นังสอืมอบฉันทะรปูแบบที่

ผูถ้อืหุน้สามารถกำาหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงไดแ้ละ

เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกใน

การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2) การดำาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษทัไดจ้ดัใหมี้การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป ีตามขอ้บงัคบั

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยปฏิบัติตามแนวทาง

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสำานักงาน ก.ล.ต.

2.1 บริษัทได้ส่งเสริมมีการนำาเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุม

ผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและ

แสดงผล เพื่อให้การดำาเนินการประชุมสามารถกระทำาได้

รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำา

2.2 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือ

หุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ

2.4 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริม หรือจัดให้มีบุคคลที่เป็น

อิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงใน 

การประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อม

บันทึกไว้ในรายงานการประชุม

2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนน

เสียงในวาระที่สำาคัญ เช่น การทำารายการที่เก่ียวโยงกัน 

การทำารายการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น 

เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งใน

ภายหลัง

2.6 ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริม

ใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกาสในการแสดงความเหน็และตัง้คำาถามตอ่

ที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

3) การจัดทำารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการ

ประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 รายงานการประชมุผูถื้อหุน้จะบนัทกึการชีแ้จงขัน้ตอนการ

ลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

ก่อนดำาเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

ตั้งประเด็นหรือซักถาม นอกจากนี้ จะบันทึกคำาถาม คำา

ตอบ และผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระวา่มผูีถ้อืหุน้เหน็

ด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึก

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประ

ชุมด้วย

3.2 บริษัทจะเปดิเผยใหส้าธารณชนทราบถงึผลการลงคะแนน

ของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทาง website 

ของบริษัท

หมวดที่ 2 : การปฏบัิตติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั (Equitable 

Treatment of Shareholders)

การสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูถ้อืหุน้ว่า คณะกรรมการบรษิทัและ

ฝ่ายบริหารจะดแูลใหก้ารใชเ้งินของผู้ถอืหุน้เป็นไปอย่างเหมาะ

สม เปน็ปจัจยัสำาคญัตอ่ความมัน่ใจในการลงทนุกบับรษัิท คณะ

กรรมการบริษัทจึงมีการกำากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ 

และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

ก. สทิธใินการมอบฉันทะใหบ้คุคลอ่ืนเขา้ประชมุผู้ถอืหุน้และ

ออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ได ้สามารถใชส้ทิธใินการมอบฉนัทะให้บคุคลอืน่ หรอืกรรมการ

อสิระทีบ่รษิทัเสนอชือ่ใหเ้ปน็ผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือมอบ

ฉันทะทีร่ะบรุายละเอยีดครบถว้นพรอ้มทัง้สำาเนาบัตรประชาชน

หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ ตามที่กำาหนด

กลับมายังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
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ข. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม

เพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำา

ปี โดยในการเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมสามารถเสนอได้

ตามขั้นตอน ดังนี้

- จัดส่งเร่ืองที่จะเสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่ม

เติมพร้อมด้วยเหตุผล รายละเอียดข้อเท็จจริง และข้อมูลที่

จำาเป็นเพื่อเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- บริษัทจะตรวจสอบการเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขอเสนอเพิ่มวาระ

การประชุมกับทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ

หุน้ซ่ึงเกณฑก์ารพิจารณาเรือ่งท่ีมผู้ีเสนอใหบ้รรจุเขา้เปน็วาระ

การประชมุเพิม่เตมิคอืตอ้งเปน็เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิ

กิจการหรืออาจมผีลกระทบตอ่การดำาเนนิงานของบรษิทัอย่าง

มีนัยสำาคัญ หากคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่อง

ที่เสนอเพิ่มเติมแล้ว ก็จะบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้

ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

ค. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ

บริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพ่ือเข้าดำารงตำาแหน่ง

กรรมการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะ 

บุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำาหนด ดังนี้

- มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

บรษิทัมหาชนจำากัด กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

และการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

- มีวฒุทิางการศกึษา ประสบการณ์ในการทำางาน หรอืคณุสมบตัิ

อื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทกำาหนด

- ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่าง

เต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่และ

พร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ

- ไม่ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 

บริษัท

คณะกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสม เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ แต่

หากท่ีประชุมคณะกรรมการอิสระไม่คัดเลือกที่จะเสนอต่อ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ที่ได้รับเสนอช่ือดังกล่าวจะถูกเสนอให้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะ

กรรมการบรษิทั เพ่ือใหท้ีป่ระชมุลงมตคิรัง้สดุทา้ย ซึง่เอกสารที่ 

ผู้ถือหุ้นต้องแนบมาด้วยในการเสนอชื่อเสนอบุคคลเพื่อเข้า

ดำารงตำาแหนง่ ได้แก ่(1) แบบฟอรม์เสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้าดำารง

ตำาแหนง่กรรมการบรษิทั และ (2) ขอ้มลูบคุคลผูไ้ดร้บัการเสนอ

ชือ่เข้าดำารงตำาแหนง่กรรมการโดยแนบใบหุ้นหรอืหนงัสอืยนืยนั

การถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์/ตัวแทน ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้อง

ลงนามยินยอมและรับรอง และสง่ไปรษณย์ีลงทะเบียนถงึบรษิทั

ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำาหนด

ง. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายจำากัดการใช้ข้อมูลภายใน ให้อยู่ในวงเฉพาะ

ผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เก่ียวข้องภายในแผนก

หรือบริษัทเท่านั้น สำาหรับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

จะถูกเก็บไว้ที่ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายการเงินและบัญชี ข้อมูล

ทีเ่ปน็ความลบัอืน่จะใชเ้พือ่การปรกึษาหารอืกับบคุคลในระดบั

ผู้จัดการขึ้นไปเท่านั้น 

บรษิทัไดก้ำาหนดบทลงโทษสำาหรบับคุคลทีเ่ก่ียวขอ้ง หากมีการ

ใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์สำาหรับตนเองหรือผู้

อื่นโดยทุจริต หรือในกรณีที่ทำาให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท 

นอกจากนัน้บรษัิทยงัไดก้ำาหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารทกุคน

รายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัตอ่สำานกังาน ก.ล.ต. 

ตามที่ สำานักงาน ก.ล.ต. กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด

จ. การกำากับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน

บรษิทัมนีโยบายไมใ่หพ้นกังาน ผูบ้รหิาร และผูท้ราบขอ้มลูภายใน

(ผลการดำาเนนิงานหรอืขอ้มูลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง) ทำาการซ้ือขายหลกั

ทรพัยข์องบรษัิท ตัง้แตว่นัทีท่ราบขอ้มลูจนกระทัง่ขอ้มลูไดเ้ปดิ

เผยขอ้มลูสูส่าธารณชนเรยีบรอ้ยแลว้ และหา้มนำาขอ้มลูภายใน

ที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลัก

ทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่

งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน
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นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการ

เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำานักงาน 

ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และรับทราบบทกำาหนดลงโทษ

ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 

รวมถงึการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลักทรพัยโ์ดยคูส่มรสและ

บุตรทีย่งัไมบ่รรลนุติิภาวะ ทัง้นีก้รรมการและผูบ้รหิารจะตอ้งจดั

สง่สำาเนาการรายงานดงักลา่วแกบ่รษิทัในวนัเดยีวกบัทีร่ายงาน

ต่อสำานักงาน ก.ล.ต. 

หมวดท่ี 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Roles of 

Stakeholders)

บริษัทให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และ

ชมุชนท่ีบรษิทัตัง้อยู ่เปน็ตน้ ผูม้สีว่นได้เสยีจะไดร้บัการดแูลจาก

บริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องบริษัทจะไม่กระทำา

การใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย

หรือตามข้อตกลงที่มี บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่ง

เสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและ

หน้าที่ที่มีในการสร้างเสริมผลการดำาเนินงานของบริษัท เพื่อ

ให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความ

ม่ันคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และสร้างผลประโยชน์ที่เป็น

ธรรมให้แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้

มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อส่ือสาร เสนอแนะ ร้องเรียนหรือ

ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทางกรรมการอิสระหรือ

กรรมการตรวจสอบของบริษัท

บรษิทัไดพ้จิารณาให้มีกระบวนการสง่เสริมให้เกิดความรว่มมอื

ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งค่ัง ความ

มั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้

• ให้ความสำาคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติ

กับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทน

ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน 

ควบคูไ่ปกบัการมุ่งเนน้การพัฒนาศักยภาพและความรูค้วาม

สามารถอยา่งตอ่เนือ่ง รวมถงึการใหค้วามสำาคญักบัการดูแล

รกัษาสภาพแวดลอ้มในการทำางาน โดยคำานงึถงึความปลอดภยั

ในการทำางานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำาคัญ

• การซือ้สนิคา้และบริการจากคูค่า้จะเป็นไปตามเงือ่นไขทางการ

คา้ โดยจะปฏบิตัติามสญัญาทีท่ำารว่มกนัอยา่งเครง่ครดั เพือ่

สรา้งความสมัพนัธท์ีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชนใ์นระยะยาวกับทัง้

สองฝ่าย

• การปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง ข้อสัญญาต่างๆ ที่(บริษัท

เข้าเป็นคู่สัญญา) อย่างเคร่งครัด

• เอาใจใสแ่ละรบัผดิชอบตอ่ลกูคา้ มคีวามรบัผดิชอบตอ่ลกูคา้

ทัง้ดา้นคณุภาพสนิคา้ และการใหบ้รกิารทีด่แีละได้มาตรฐาน 

การรกัษาความลบัของลกูคา้ และการใหค้วามสำาคญักับการ

กำาหนดราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ภายใต้นโยบายการ

กำาหนดราคาที่มี

• การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยง

วิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำาลายคู่แข่งทางการค้า

• ให้ความสำาคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียง

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรม

สาธารณประโยชนข์องชมุชน ตลอดจนพฒันาสภาพแวดลอ้ม

ของชมุชนและสงัคม เพือ่ชวีติความเปน็อยูท่ีดี่ขึน้โดยพิจารณา

ตามความเหมาะสม

หมวดที่ 4 : การเปดิเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure 

and Transparency)

บรษิทัฯ ให้ความสำาคัญกบัการเปดิเผยขอ้มูล โดยคณะกรรมการ

จะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้ง

ข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ 

ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็นไป

ตามช่องทางที่กฎหมายกำาหนด ซึ่งข้อมูลสำาคัญที่บริษัทจะเปิด

เผย ไดแ้ก ่รายงานทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิชข่อ้มลูทางการเงนิ

ตา่งๆ ทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบรษัิท ซึง่เปน็

ไปตามข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย
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บรษิทัจะดูแลใหคุ้ณภาพของรายงานทางการเงนิมคีวามถกูตอ้ง

เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระซึ่งได้รับการรับรองจาก

สำานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้

เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจได้แก่ เปิดเผย

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการ

ตรวจสอบ อาทิ จำานวนคร้ังของการประชุมและจำานวนครั้งท่ี

กรรมการแต่ละทา่นเขา้รว่มประชุมในปทีีผ่า่นมา เปดิเผยนโยบาย

การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวม

ถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบาย

การกำากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทั้งนี้ 

ข้อมูลต่างๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่อง

ทางสำานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่านทาง website ของบริษัทด้วย

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board 

Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายซึ่งสามารถนำา

ประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกำาหนดแนวนโยบายที่จะก่อให้

เกดิประโยชน์ตอ่การดำาเนนิธุรกจิของบริษทั โดยคณะกรรมการ

บรษัิทมคีวามเปน็อิสระในการตดัสินใจเพือ่ประโยชนส์งูสดุของ

กิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้าที่สำาคัญในการกำาหนด

นโยบายบริษัท รวมถึงกำากับดูแล ติดตามและตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผลการดำาเนินงาน

ของกจิการเทยีบกบัแผนงานทีว่างไว้ ซึง่บริษทัมีคณะกรรมการ

จำานวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร

จำานวน 4 ท่าน และกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 

1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งคณะ ถือเป็นการถ่วงดุลของ

กรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้

แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอสิระ

จำานวน 3 ท่าน โดยไดก้ำาหนดขอบเขตและอำานาจในการดำาเนิน

การของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะ

กรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีกระบวนการกำาหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส 

โดยนำาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะ

พิจารณาความเหมาะสมในการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตามขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละ

คน เพ่ือให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มี

ความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทั้งอัตรา

ค่าตอบแทนท่ีกำาหนดสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทน

กรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบใน

ฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมท่ีจะแสดงความคิดเห็นของ

ตนอยา่งเปน็อสิระและปรบัปรงุตวัเองใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา 

รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและ

รอบคอบ โดยคำานงึถงึประโยชนส์งูสดุของบรษิทัและเปน็ธรรม

ตอ่ผูถ้อืหุน้ทกุคน นอกจากนี ้กรรมการบรษิทัทกุคนยงัอทุศิเวลา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ 

รวมทั้งถือปฏิบัติในการเข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณี

ที่มีเหตุผลจำาเป็น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่

เพยีงพอตอ่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝา่ย โดยขอ้มลู

ที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และ

ทนัเวลา ซึง่รวมถงึรายงานทางการเงนิ ผลการดำาเนนิงาน ตลอด

จนข้อมูลอื่นที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ

บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลอย่าง

ครบถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้การเผยแพร่ข้อมูลและ

ข่าวสารต่างๆ บริษัทได้ดำาเนินการผ่านช่องทางที่หลากหลาย

เพื่อเพิ่มโอกาในการเข้าถึงข้อมูลให้มากขึ้น เช่น website ,สื่อ 

หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ สำานักงาน 

ก.ล.ต. website ของบริษัท เป็นต้น

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัยงัมหีนา้ทีค่วามรบัผดิชอบตาม

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี อาทิ

• ส่งเสริมให้จัดทำาจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจสำาหรับ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฎิบัติ

• กำาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อ

ให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

• ประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเองไมน่อ้ยกวา่ปลีะ 1 ครัง้ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานร่วมกัน



86 รายงานประจ�าปี 2563

• มนีโยบายการพฒันากรรมการ สง่เสรมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร

ระดับสูงและเลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการ

กำากบักจิการทีด่จีากสถาบนัภายนอกอยา่งตอ่เนือ่ง และมีการ

จดัปฐมนเิทศกรรมการเข้าใหม่เพือ่ใหมี้ความรูค้วามเขา้ในใน

ธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

• กำาหนดนโยบายและแผนสืบทอดตำาแหน่ง (Succession 

Plan) สำาหรบัตำาแหนง่ผูบ้รหิารระดบัสงู และมหีลกัเกณฑใ์น

การคัดเลือกผู้บริหารโดยพิจารณจากความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์และจริยธรรม

• บรษิทัจะจดัใหม้กีารประชุมของกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผูบ้รหิาร 

(Non - Executive Director) ได้ประชุมกันเองตามความ

เหมาะสม เพือ่เปดิโอกาสใหก้รรมการทีไ่ม่ไดเ้ปน็ผูบ้รหิารได้

อภิปราย หารือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัทร่วมกัน และ

สรปุประเดน็เสนอแนะทีค่วรนำาไปพัฒนาการดำาเนนิงานของ

บริษัทต่อไป

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสรา้งคณะกรรมการชดุยอ่ยของบรษิทั ประกอบดว้ย คณะ

กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการ

บริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration 

Committee) และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk 

Management Committee) ซึ่งได้ระบุไว้ในโครงสร้างองค์กร 

(Organization Chart)

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี

จำานวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการตรวจสอบ

3. ดร.กมล ตรรกบุตร กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์  

โดยมีรายละเอียด (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี แบบ56-1 ประวัติปรากฏตามเอกสารแนบ 1)โดยมี นาง

สาววรรณา เฮงอรุณประสาร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพ่ือให้ม่ันใจว่า มีความ

ถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก 

และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำารายงานทางการเงิน 

ทั้งรายไตรมาสและประจำาปี

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal 

Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา

ความเปน็อสิระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน 

ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอืน่ใดที่

รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอ

แนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า

จำาเป็นและเป็นสิ่งสำาคัญ พร้อมทั้งนำาข้อเสนอแนะเก่ียว

กับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำาคัญ

และจำาเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วม

กับผู้สอบบัญชีภายนอก และหน่วยงานตรวจสอบระบบ

งานภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็น

อิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอ

คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ีของบรษัิทตอ่คณะกรรมการ

บริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย

จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบรษิทั ตามวธิกีาร

และมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

6. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวาม

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อ

กำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล

ของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 

ท้ังนีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดังกลา่วสมเหตุสมผลและเปน็

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงที่เหมาะ

สมและมีประสิทธิภาพ

8. รายงานผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้

คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

9. จดัทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดิเผยไว้

ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบ

ด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อ

ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายในของบริษัท

(3) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏิบตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกั

ทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กำาหนดของตลาดหลกั

ทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) ความเห็นเก่ียวกับรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน หรอืรายการ

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการ

เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(7) ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจ

สอบได้รบัจากการปฏิบติัหน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter)
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(8) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควร

ทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. รว่มใหค้วามเหน็ในการพิจารณาแตง่ตัง้ ถอดถอน ประเมนิ

ผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าท่ี ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบมอีำานาจเชญิให้ฝา่ยจัดการผูบ้รหิาร หรอืพนกังาน

ของบริษทัที่เกีย่วขอ้งมาใหค้วามเหน็ เข้ารว่มประชมุหรอื

ส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำาเป็น

12. ให้มีอำานาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตาม

ระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำาปรึกษาใน 

กรณีจำาเป็นอย่างยิ่ง

13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมนิผลการปฏบิตังิานโดย

การประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้ง

ปญัหาอปุสรรคในการปฏบิตังิานทีอ่าจเปน็เหตใุหก้ารปฏิบัติ

งานไมบ่รรลวุตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้คณะกรรมการตรวจ

สอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

15. ปฏบิตังิานอ่ืนตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายภายใน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจ

สอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ

ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัทต่อบุคคล

ภายนอก โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านของบริษัทมาจาก

กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศคณะ

กรรมการกำากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำานวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายเสรี ทองหนูน กรรมการบริหาร

3. นายสุทธิชัย สุภัคกุล กรรมการบริหาร

4. นายประจินต์ คงสาคร กรรมการบริหาร

5. นายอัศวิน รจิตธำารง กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: นายธีระศักดิ์ เต็งรำาพึง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการ ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริหาร และตำาแหน่งผู้ช่วยกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการ มีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

 โดยมี นางสาวเอกสุดา วิริยะรัมภานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร



89บริษัท เจตาแบค จ�ากัด (มหาชน)

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ทำาหนา้ท่ีควบคมุการบรหิารงานของบรษิทั ให้เปน็ไปตาม

นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้และรายงานผล

การดำาเนนิงานตอ่คณะกรรมการบรษิทั ทัง้นีใ้นการดำาเนนิ

การประชมุของคณะกรรมการบรหิารตอ้งมคีณะกรรมการ

เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร 

สว่นการลงมตขิองคณะกรรมการบรหิารตอ้งไดร้บัคะแนน

เสยีงขา้งมากจากทีป่ระชมุ และคะแนนเสยีงดงักล่าวทีน่บั

ได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการ

บริหารทั้งหมด

2. พจิารณาการกำาหนดอำานาจและระดบัการอนมุตัขิองแตล่ะ

บุคคล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยก

หนา้ท่ีท่ีอาจเอ้ือใหเ้กดิการทำาทจุรติออกจากกนั รวมถงึการ

กำาหนดขัน้ตอน และวิธีการทำาธุรกรรมกับผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และ

นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวม

ถงึควบคมุใหมี้การถอืปฏบิติัตามหลกัการและขอ้กำาหนดท่ี

ได้รับอนุมัติแล้ว

3. พจิารณางบประมาณประจำาป ีและข้ันตอนในการใชจ้า่ยงบ

ประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และควบคุม

ดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริษัทแล้ว

4. พิจารณาปรบัปรงุแผนการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัใหเ้หมาะ

สม เพื่อประโยชน์ของบริษัท

5. พจิารณาอนมุัตกิารลงทนุ และกำาหนดงบประมาณในการ

ลงทุน ตามอำานาจในคู่มืออำานาจดำาเนินการ

6. พิจารณาการทำาสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตาม

อำานาจในคู่มืออำานาจดำาเนินการ

7. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำาคัญต่างๆ ของบริษัท อย่าง

เพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ 

บริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำารายงานทางการเงินที่น่าเชื่อ

ถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส

8. พิจารณาผลกำาไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่าย

ปันผลประจำาปีต่อคณะกรรมการบริษัท

9. พจิารณาการดำาเนนิธรุกจิใหม ่หรอืการเลกิธรุกจิ เพือ่เสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัท

10. กำากบัดแูลใหม้ขีัน้ตอนใหผู้ป้ฏบิตังิานตอ้งรายงานเหตกุารณ ์

หรือการกระทำาที่ผิดปกติ หรือการกระทำาผิดกฎหมาย 

ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่

เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำาคัญ จะต้อง

รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไข

ภายในระยะเวลาอันสมควร

11. ดำาเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำาเนินการดังกล่าวข้าง

ต้น หรือตามความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท หรอืตาม

ที่ได้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริษัท

12. การนำาเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรหิารในเร่ืองใดๆ 

ทีอ่ยูภ่ายใต้ขอบเขตอำานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

ซึง่หากเรือ่งท่ีนำาเสนอได้รบัการลงมติ และ/หรอื อนมุตัจิาก

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิาร และเรือ่งดงักลา่วเป็นเรือ่ง

ทีม่คีวามสำาคญัมผีลกระทบโดยตรงตอ่การดำาเนนิธรุกจิของ

บริษัท หรือมีผลกระทบโดยตรงต่อสาธารณชน จะต้อง

รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

ทัง้นี ้การมอบหมายอำานาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะ

กรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำานาจ และ/

หรือ การมอบอำานาจช่วงในการอนุมัติรายการใดท่ีตน หรือ

ผู้รับมอบอำานาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่

นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน) มีส่วนได้

เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการ

อนมัุติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุคณะ

กรรมการบรษิทั และ/หรอืท่ีประชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แตก่รณี) เพ่ือ

พจิารณาอนมัุตริายการดงักลา่ว ตามทีข่อ้บงัคบัของบรษัิท หรอื

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด
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สรุปตารางอำานาจอนุมัติทั่วไป

ตำาแหน่ง

รายละเอียด

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

1. การจัดทำางบประมาณการลงทุนประจำาปี อนุมัติโดยคณะ
กรรมการบริษัท

- - -

2. การอนุมัติเพิ่มเติมงบประมาณราย
จ่ายการลงทุนประจำาปีที่อยู่นอกเหนือ
งบประมาณ

วงเงินเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของ 
งบประมาณรวม

วงเงินรวมไม่เกิน
กว่าร้อยละ 10 
ของงบประมาณ

วงเงินรวมไม่เกิน
กว่า 0.50 ล้าน

บาท 
ต่อรายการ หรือ 
ไม่เกินร้อยละ 5 
ของงบประมาณ
ต่อรายการ อย่าง
หนึ่ง อย่างใดที่มา

กกว่า

วงเงินไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท
ต่อรายการ/
โครงการ

3. การซื้อทรัพย์สินที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ 
หรือการเช่า/เช่าซื้อทรัพย์สิน/1

มากกว่า 
40,000,000 บาท

ไม่เกิน  
40,000,000 บาท

ไม่เกิน 
20,000,000 บาท

4. การขายทรัพย์สินท่ีไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์/1 มากกว่า 
40,000,000 บาท

ไม่เกิน 
40,000,000 บาท

ไม่เกิน 
20,000,000 บาท

5. การซื้ออสังหาริมทรัพย์/1 มากกว่า  
20,000,000 บาท

ไม่เกิน 
20,000,000 บาท

ไม่เกิน 
10,000,000 บาท

-

6. การขายอสังหาริมทรัพย์์/1 มากกว่า  
20,000,000 บาท

ไม่เกิน 
20,000,000 บาท

ไม่เกิน 
10,000,000 บาท

-

7. การอนุมัติการก่อหนี้หรือการกู้ยืมเงิน
ที่ผูกพันกับบริษัท์/1

อนุมัติโดยคณะ
กรรมการบริษัท

- - -

หมายเหตุ : * -  กรณบีรษิทัจะเขา้ทำารายการกบับคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนั อำานาจอนมุตัจิะตอ้งพจิารณาเกณฑก์ารทำา “รายการทีเ่กีย่วโยงกนั” ตามมาตรา 

89/12 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง รายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ควบคู่ด้วย  

  /1 - กรณีบริษัทจะเข้าทำารายการซื้อหรือขายสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย อำานาจอนุมัติจะต้องพิจารณาเกณฑ์การทำา “รายการ

ได้มาจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์” ตามมาตรา 89/29 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ ที่ ทจ.20/2551 และ

ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การได้มาจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ควบคู่ด้วย
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9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

 รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำานวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. ดร.กมล ตรรกบุตร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. ผศ. ดร. ก่อเกียรติ บุญชูกุศล กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นายตรีชัย เลาหตีรานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำาหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสีย่ง เพือ่

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. วางกลยทุธ์ให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง 

เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยง

แต่ละประเภทให้อยู่ในระดบัทีย่อมรับได ้โดยให้หนว่ยงาน

ต่างๆ มีส่วนร่วม ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงฃ

3. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำาหนดวิธีการ

บริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้ง

ควบคมุดแูลใหม้กีารบริหารความเส่ียงตามวธิกีารทีก่ำาหนดไว้

4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ ที่จะควบคุม

ความเสี่ยง

5. มีอำานาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่ง

ตั้งและกำาหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่

บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความ

เสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์

6. รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ

บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่นำาเสนอตอ่คณะ

กรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกไตรมาส

7. จัดทำาคู่มือการบริหารความเสี่ยง

8. ระบคุวามเสีย่งดา้นตา่งๆ พร้อมทัง้ วเิคราะห ์และประเมนิ

ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้แนวโนม้ซ่ึงมผีลกระทบบรษิทั

9. จัดทำาแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง

10. ประเมินผล และจัดทำารายงานการบริหารความเสี่ยง

11. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อม

โยงระบบสารสนเทศ

12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร



92 รายงานประจ�าปี 2563

9.3 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
(Nomination and Remuneration 
Committee)

 รายชือ่คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำานวน 4 ท่านดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

2. นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. ดร.กมล ตรรกบุตร กรรมการ / กรรมการอิสระ

4. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการ / กรรมการอิสระ

โดยมี นางสาวเอกสุดา วิริยะรัมภานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน (Nomination 

and Remuneration Committee) ขึ้นมาทำาหน้าที่คัดเลือก

บคุคลทีม่คีณุสมบตัติามทีก่ำาหนดเพือ่นำาเสนอตอ่คณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งเป็น

กรรมการบรษิทั กรรมการชดุยอ่ย หรอืผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิท

ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้

บริหารของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 

แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศ

คณะกรรมการกำากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เร่ืองการขอ

อนญุาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัที ่

15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม

ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยขอ้กำาหนดเกีย่วกบัผู้

บริหารของบริษัทท่ีออกหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้กรรมการและผูบ้รหิาร

ตอ้งไม่มีประวติักระทำาผดิตามกฎหมายในระยะเวลา 10 ปยีอ้น

หลังก่อนวันยื่นคำาขออนุญาตฯ รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษา

ถึงท่ีสุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลทีฝ่าฝืนข้อบังคับ 

ระเบียบ ประกาศ คำาสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการ

จดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือ

เวียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้อง

ร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน โดยบริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์ว่า

ด้วยองค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการชุดต่างๆ และ

ผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

9.3.1 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน โดย

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด

ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามที่

กฎหมายกำาหนด ทั้งนี้กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัทหรือไม่ก็ได้

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทตามหลัก

เกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสียงเทา่กบั 1 หุน้ตอ่ 1 เสยีง

2.2 ผู้ถอืหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่ีอยูท่ั้งหมดตาม 

2.1 เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรอืหลายคนเปน็กรรมการ

ก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

2.3 บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลำาดบัลงมาเปน็ผู้

ไดรั้บการเลือกต้ังเป็นกรรมการเทา่จำานวนกรรมการท่ี

จะพงึมหีรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบุ่คคลซ่ึง

ได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่า

กันเกินจำานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง

ในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการ

ออกจากตำาแหน่งจำานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำานวน

กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำานวนกรรมการแบ่งออกให้ตรง

เปน็สามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจำานวนใกลท้ีส่ดุกบัส่วนหน่ึง

ในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่ง อาจได้รับ

เลอืกใหก้ลบัเข้ามารบัตำาแหนง่อกีได ้และกรรมการทีจ่ะต้อง

ออกจากตำาแหนง่ในปแีรกและปทีีส่องภายหลงัจดทะเบยีน

บรษิทันัน้ใหจ้บัฉลากกนั สว่นปหีลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคน

ที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อ

บริษัท โดยจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก

ตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึง

หนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง

6. ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจาก

ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชนจำากัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เปน็กรรมการแทนในการประชมุคณะ

กรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการท่านนั้นจะ

เหลอืนอ้ยกวา่สอง (2) เดอืน โดยบคุคลซึง่เขา้เปน็กรรมการ

แทนดังกลา่วจะอยู่ในตำาแหนง่กรรมการได้เพยีงเทา่วาระที่

ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะ

กรรมการในการแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต้อง

ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ

จำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธาน

กรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน

กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับ

ในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

9.3.2 องคป์ระกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งจาก

คณะกรรมการบริษัท และเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลัก

ทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/

หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำาหนด

3. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่

เป็นกรรมการอิสระจำานวนไม่น้อยกว่า 3 คน

4. กรรมการตรวจสอบต้องมีทักษะความชำานาญที่เหมาะสม

ตามภารกิจท่ีได้รบัมอบหมาย และกรรมการตรวจสอบอยา่ง

น้อย 1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านการบัญชีและการ

เงินหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี

5. ใหค้ณะกรรมการบริษทัเลือกและแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ

คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ 

นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย

นั้นๆ ด้วย

- ไม่เปน็หรอืเคยเปน็กรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง 

พนักงาน ทีป่รึกษาทีไ่ดเ้งินเดอืนประจำา หรือผูมี้อำานาจควบคมุ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย

ลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำานาจควบคุม

ของบรษิทั เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้

ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน 

ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการ

อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่ง

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ

จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา  

คูส่มรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คูส่มรสของบุตร ของผู้บรหิาร 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ

การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท 

หรือบริษัทย่อย
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- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ

ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้

วิจารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ผู้

ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้

พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน

วันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึง

การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ

เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มี

อำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 

2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของ

กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็น

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดียวกนัและเปน็การแขง่ขนั

ทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุน้สว่น

ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร

งาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือ

ถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจำานวนหุ้นทีม่สีทิธอิอกเสียงทัง้หมด

ของบริษทัอ่ืน ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดียวกนัและ

เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น

อิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

- กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย

ลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม โดย

มีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) 

ได้

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบตอ้งมคีณุสมบตัเิหมอืนกนักบัคณุสมบตัขิอง

คณะกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

- ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้

ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

- ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อย

ลำาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- มีความรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถทำาหน้าทีใ่น

ฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ

อย่างนอ้ยหนึง่คนที่มคีวามรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ

สามารถทำาหนา้ทีใ่นการสอบทานความนา่เชือ่ถอืของงบการ

เงินได้

- มหีนา้ทีใ่นลกัษณะเดยีวกบัท่ีกำาหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนิน

งานของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.3.3 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารจะตอ้งเปน็กรรมการบรษิทั และ/หรือ

ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ

บรษิทั โดยจะพิจารณาจากผู้บรหิารทีด่ำารงตำาแหน่งในระดบั

ผูอ้ำานวยการสายงานขึน้ไปเปน็กรรมการบรหิารโดยตำาแหนง่ 

โดยมีจำานวนกรรมการบริหารตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควร

2. คณะกรรมการบรษิทัจะแตง่ตัง้กรรมการบรหิารคนหนึง่เปน็

ประธานกรรมการบริหาร
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9.3.4 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง โดยมีจำานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้สัดส่วน 2 ใน 3 

ของจำานวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการจะต้องเป็น

กรรมการอสิระ และสว่นทีเ่หลอืใหแ้ตง่ตัง้โดยคณะกรรมการ

บริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญบุคคลภายนอก

ที่มีความเหมาะสมมาเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ

เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง

คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะแต่งตั้งเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยอาจมาจากหัวหน้า 

สายงานสนบัสนนุธรุกจิ หรอืบคุคลทีค่ณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่งมคีวามเหน็ว่าเหมาะสม และมีหนา้ทีค่วามรบัผดิ

ชอบทีเ่กีย่วขอ้งกับงานดา้นการบรหิารความเส่ียงของบรษิทั

9.3.5 องคป์ระกอบและการสรรหาประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารใหม้าจากการเสนอช่ือของคณะกรรมการ

บรหิารโดยคดัเลอืกจากบคุคลทีม่ชีือ่เปน็คณะกรรมการบรหิาร

อยู่ในขณะท่ีทำาการคดัเลอืก เพ่ือนำาเสนอให้คณะกรรมการบรษิทั

เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำารงตำาแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.4 การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัท
ย่อย

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดกลไกในการกำากบัดแูลบรษิทัยอ่ย

เพือ่รกัษาผลประโยชนจ์ากเงนิลงทุนของบริษัท โดยการสง่บคุคล

เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มี

อำานาจควบคุมในบริษัทย่อย รวมถึงกำาหนดขอบเขตอำานาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร

งานที่ชัดเจน รวมถึงกำาหนดกลไกการกำากับดูแลผ่านการเปิด

เผยข้อมูลรายงานทางการเงิน รวมถึงการทำารายการระหว่าง

กันกับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ

เปดิเผยขอ้มูลและการทำารายการซึง่เปน็ไปตามหลักเกณฑแ์ละ

ขอ้กำาหนดของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี ้ยงัมกีารตดิตาม

เพือ่ประเมินและตรวจสอบอยา่งรดักมุผา่นระบบควบคมุภายใน

ที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัท

ย่อยเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บรษิทัมนีโยบายทีเ่ข้มงวดในการเปิดเผยข้อมูลภายใน โดยเฉพาะ

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานของบริษัท รวมถึงข้อมูลด้านบัญชีและ

การเงนิ ซึง่บคุลากรของบรษิทัไมส่ามารถนำาขอ้มลูภายในไปเปดิ

เผยตอ่บคุคลภายนอกได้ ยกเวน้ไดร้บัการอนมุตัเิปน็ลายลกัษณ์

อักษรจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น

ขอ้มลูดา้นบญัชแีละการเงนิถกูจดัเก็บในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยผูท้ีส่ามารถเรยีกดขูอ้มลูไดจ้ะตอ้งเปน็ผูม้อีำานาจและมหีนา้

ทีเ่ก่ียวขอ้งกับดา้นบญัชหีรอืการเงนิเทา่นัน้ บรษิทัมกีารกำาหนด

รหัสผ่านโดยเฉพาะบุคคลและไม่อนุญาตให้เปิดเผยต่อผู้ใด อีก

ทั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่

กำาหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศให้มคีวามมัน่คง ปลอดภยัจากการเข้าถงึจากภายนอก

หรือการโจรกรรม ท้ังน้ีสรุปขอ้มูลด้านบญัชีจะอยู่ในความรบัผดิ

ชอบของผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และธุรการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 (หลังแปรสภาพ) 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อ

บังคับในการนำาข้อมูลภายในของบริษัทท่ียังไม่ได้เปิดเผยไปใช้

เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทต้อง

ปฏิบัติดังนี้

ก) ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท

ข) ต้องไม่นำาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท

ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพือ่

ประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทาง

อ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ค) ต้องไม่ทำาการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของ

บริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัท 

และ/หรือเข้าทำานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/

หรอื ขอ้มลูภายในของบรษัิทอนัอาจกอ่ใหเ้กดิความเสยี

หายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
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2. กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึผูส้อบบญัชีของบริษัท ต้องรายงาน

การเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรัพยใ์นบริษัทของตนเอง 

ตลอดจนคูส่มรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลุนติภิาวะ ต่อสำานกังาน 

ก.ล.ต. ตามมาตรา 59

3. ทางบรษิทัไดป้ระกาศขอ้บงัคบัดงักลา่วให้กรรมการ ผูบ้รหิาร 

พนักงาน และลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่ง

อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท ต้องหลีก

เลีย่งหรอืงดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในชว่งระยะเวลา 1 

เดอืนกอ่นการเปดิเผยงบการเงนิต่อสาธารณชน โดยขอ้กำาหนด

ดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ

ของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัทด้วย หากผู้ใด

ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำาผิดร้ายแรง

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษทัและบรษิัทยอ่ยได้จา่ยคา่ตอบแทนการตรวจสอบ และ/หรอืสอบทานงบการเงนิสำาหรับงวดบัญชปีี 2561– 2563 ให้แกบ่รษิทั

ผู้สอบบัญชี ดังนี้

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

1. ค่าสอบบัญชีประจำาปี

  1.1 บริษัท 790,000 900,000 1,000,000

  1.2 บริษัท-งบ BOI 80,000 100,000 100,000

  1.3 บริษัทย่อย 450,000 280,000 210,000

2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

  2.1 บริษัท 900,000 1,110,000 1,200,000

  2.2 บริษัทย่อย 480,000 270,000 315,000

รวม 2,700,000 2,660,000 2,825,000

รวมเฉพาะบริษัท 1,770,000 2,110,000 2,300,000

รวมเฉพาะบริษัทย่อย 930,000 550,000 525,000

9.6.2 ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)

- ไม่มี –
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำาคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงมีการจัดทำา

คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และกำาหนดนโยบายที่สำาคัญ

ในหลายด้าน ซึ่งระบุแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ที่ได้พัฒนา

ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามหลักการ

แนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกจิการทีก่ำาหนดโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทกำาหนดให้มีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย

ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดละเมิดหรือฝ่าฝืนคู่มือ

จริยธรรมหรือนโยบายต่างๆ จะต้องได้รับโทษทางวินัย 

และ/หรือโทษทางอาญา หากมีการกระทำาที่เชื่อได้ว่า

ทำาผิดกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงาน

รัฐที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของหน่วย

งานรัฐดำาเนินการขั้นต่อไป หากพนักงานหรือบุคคล

ใดก็ตามพบเห็นการกระทำาผิด ละเมิด หรือฝ่าฝืนคู่มือ 

จรยิธรรมหรอืนโยบายต่างๆ ให้แจ้งข้อร้องเรยีนไปยงัประธาน

กรรมการบรษัิท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิาร 

หรอืประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของบรษิทั ทัง้นีบ้รษัิทจะดำาเนนิ

การตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยช่ือผูร้้องเรยีนหรือผูแ้จ้งเบาะแส  

เพื่อคุ้มครองผลกระทบ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลนั้น

10.1 นโยบายภาพรวม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 14 

สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ

จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) จรรยา

บรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายสำาคัญ

ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

และผู้บริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำาหรับ

กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน (Code of Best Practice) 

โดยสามารถสรุปนโยบายสำาคัญๆ ได้ดังนี้

• นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

 เพือ่ให้มคีวามโปร่งใสในการดำาเนนิงานของบรษิทัทุกระดบั

ชั้น สร้างประโยชน์ที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำานึงถึง

ผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

• นโยบายด้านการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

 เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดเก็บข้อมูลและการ

จัดทำางบการเงินได้อย่างมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ การ

ควบคุมทางการเงิน การดำาเนินงาน การกำากับดูแล 

การปฏบิตังิานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง 

และมกีารทบทวนความมปีระสทิธภิาพอย่างสมำา่เสมอรวม

ถึงมีการตรวจสอบอย่าง เป็นระบบ

• นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทมีการกำาหนดนโยบายการบริหารความ

เส่ียงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบมีการจัดตั้งคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงข้ึนมาทำาหน้าที่ในการจัดทำา 

นโยบาย วางระบบ ประเมนิและระบคุวามเสีย่งทัง้ท่ีอาจจะ

เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร วิเคราะห์

และจัดระดับความเสี่ยง จัดทำาแผนจัดการความเสี่ยง เช่น 

การควบคุม การโอนความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

การใช้ประโยชน์จากความเสี่ยง หรือ การยอมรับความ

เสี่ยง เป็นต้น สุดท้ายคือการติดตามผลและการสอบทาน

ความเสี่ยงต่างๆ
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• นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล 

 คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีเ่ปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอย่าง

ครบถ้วน เพยีงพอ เชือ่ถอืได้ และทนัเวลาให้แก่ผู้ถอืหุน้ของ

บริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน สารสนเทศจะ

ต้องจัดทำาขึ้นอย่างรอบคอบ ชัดเจน กะทัดรัด เข้าใจง่าย

และโปร่งใส เปิดเผยอย่างสมำ่าเสมอ ทั้งในด้านบวกและ

ด้านลบ ระมัดระวังไม่ให้เกิดความสับสนในข้อมูล รวมทั้ง

จดัให้มหีน่วยงาน ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท

• นโยบายด้านบัญชีและการเงิน 

 รายงานทางบัญชีจะต้องถูกต้องตามมาตรฐาน

การ บัญชี ที่ เ ป ็ นที่ ย อมรั บ  มี ค ว ามสมบู รณ ์

ตามความเป็นจริง ทันเวลา มีความสมเหตุสมผล 

เพื่อนำาเสนอต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานของรัฐ และ

ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

• นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 บุคลากรทุกระดับของบริษัทจะต้องปฎิบัติตามระเบียบ

และข้อกำาหนดตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ก่อนการดำาเนิน

การใดๆ จะต้องมีความระมัดระวัง มีการสอบทานอย่าง

รอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผู้ที่รับผิดชอบว่าได้ถือ

ปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

• นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 บริษัทมีการกำาหนดนโยบายให้บุคลากรทุกระดับใช้ระบบ

สารสนเทศอนัประกอบด้วย วงจรเครือข่ายการส่ือสารข้อมูล 

ซอฟท์แวร์ ที่ใช้ในระบบปฏิบัติการและประมวลผลข้อมูล

ต้องถูกกฎหมายและเป็นมาตรฐาน เครื่องคอมพิวเตอร์

พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มข้อมูล และข้อมูลของบริษัท

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช้งานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ไม่

ใช้งานท่ีขดัต่อกฎหมายหรอืพระราชบญัญตัท่ีิเกีย่วข้อง ไม่

ละเมิดต่อบุคคลท่ีสาม โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่

เพียงพอป้องกันการเข้าถึงจากภายนอกหรือการโจรกรรม

ข้อมูล มีมาตรการควบคุม และป้องกันระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศให้มีความม่ันคงและติดตามให้บุคลากรทุกคน

ถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

• นโยบายต่อต้านการทุจริต 

 บริษัทให้ความสำาคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

โดยกำาหนดนโยบายให้บคุลากรทกุระดบัไม่ให้หรอืรบัหรอื

ให้การสนับสนนุการทุจรติใดๆ ท้ังทางตรงและทางอ้อม กบั

ผูเ้กีย่วข้องทางธรุกจิ หน่วยงานรัฐ หรือพรรคการเมอืง เพือ่

ประโยชน์ในการดำาเนนิธรุกจิหรอื เพือ่ประโยชน์ ของตนเอง

และพวกพ้อง โดยบริษทัมแีผนทีจ่ะประกาศเจตนารมณ์ต่อ

ต้านการทจุรติ และเข้าร่วมองค์กรเอกชนต่อต้านการทจุรติ

ในอนาคต

10.2 การดำาเนินงานและการจัดทำารายงาน

บรษัิทได้กำาหนดความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และกลุ่ม

ผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

1.1 บริษัทมุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

และดำาเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

ทั้งทางกฏหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำาความดีต่อ

บุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และประกอบ

ธุรกิจ โดยมีระบบการดำาเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการ

ควบคมุทีด่ ีโดยใช้ความรูค้วามสามารถอย่างเตม็ทีด้่วยความ

ระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถ

อ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายและข้อกำาหนด 

ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

1.2 ด้านการปฏิบัติต่อลูกค้า บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็น

ธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรม

จากคู่ค้า และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้ง

คู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

1.3 ด้านการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่

แข่งทางการค้า ภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีและ

ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ข่งขนัทางการค้าด้วย

วิธีที่ไม่สุจริต
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2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

2.1 ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือ

รับสินบนจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นในทุกรูปแบบ  

ไม่ว่าจะเป็นการดำาเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มี

การตอบแทนที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์

เกี่ยวกับงานของบริษัท

2.2 ไม่ทำาธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

บุคคลหรือหน่วยงานอื่น โดยทางตรงหรือทางอ้อม

2.3 ไม่บริจาคเงินหรือจ่ายเงินเพื่ออำานวยความสะดวก หรือให้

เงินสนับสนุนใดๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นช่อง

ทางในการจ่ายสินบน

2.4 ไม่สนบัสนนุเงนิหรอืประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่าทางตรงหรอืทาง

อ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือบุคคลใด

ที่เกี่ยวข้อง กับทางการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการ

ดำาเนินงานของธรุกจิหรอืประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

 บริษทัตระหนกัถงึการเคารพต่อชวิีตและศกัดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ของทุกคนทุกฝ่าย จึงมีแนวทางส่งเสริมและกระตุ้น

ให้มีการปฏิบัติตามหลักการ สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ซึ่ง

คนทุกคนย่อมมีสิทธิที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่คำานึง

ถึงความแตกต่างเรื่องเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว  ฐานะ 

ความเชื่อทางการเมือง ความเชื่อในทางอื่นใด เป็นต้น ซึ่ง

บริษัทให้ความสำาคัญกับการเคารพในสิทธิมนุษยชนของ

กรรมการและ พนักงานทุกคนในองค์กร และเปิดโอกาส

ให้พนักงานแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการ

ถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 บริษัทได้กำาหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงาน โดยผู้

บรหิารจะต้องปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างยตุธิรรม บรหิารงาน

โดยความไม่ลำาเอยีง สนบัสนนุผลกัดนัการสร้างศกัยภาพใน

ความก้าวหน้าและเพ่ิมประสิทธภิาพการทำางานของพนกังาน 

จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อ

พนกังานด้วยความจรงิใจ รบัฟังข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะ

อย่างมีเหตุผล นอกจากนั้นบริษัทได้มีช่องทางรับข้อเสนอ

แนะหรือ เรื่องร้องทุกข์จากพนักงาน ซึ่งได้มีการกำาหนด

ขั้นตอนและกระบวนการในการพิจารณารับเรื่องร้องทุกข์

อย่างเป็นธรรม

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 บริษัทได้กำาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้อง

ปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจที่กำาหนดไว้

อย่างเคร่งครดั เอาใจใส่และรบัผดิชอบต่อลกูค้า ทัง้ในด้าน

คุณภาพสินค้าและการให้บรกิารท่ีดแีละได้มาตรฐาน มกีาร

รกัษาความลับของลูกค้า ให้ความสำาคัญกบัการกำาหนดราคา

ที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันภายใต้นโยบายการกำาหนด

ราคาของบริษัท

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 บริษั ท ได ้ กำ าหนดแนวทางการดู แลรั กษา ส่ิ ง

แวดล้อมทั้งภายในโรงงานและสำานักงานรวมถึง

ให้ความสำาคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนในบริเวณ 

โดยรอบเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม ดำาเนนิธรุกจิด้วยความระมัดระวัง 

รอบคอบ ไม่ให้เกดิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมต่อชมุชนใกล้

เคียง เช่น ควบคุมมลพษิทางอากาศทีเ่กดิจากกระบวนการ

ผลิต การควบคุมคุณภาพและปริมาณนำ้าเสียของโรงงาน

ก่อนส่งออกไปภายนอก เป็นต้น

7) การร่วมพัฒนาชุมชน

 บรษิทัมนีโยบายให้การสนบัสนุนกจิกรรมสาธารณประโยชน์

ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและ

สงัคมเพือ่ส่งเสริมชวิีตความเป็นอยู่ของชมุชนในบรเิวณใกล้

เคียงโรงงานและสำานักงานของบริษัท
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8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการ

ดำาเนินงานทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และ 

ผู้มีส่วนได้เสีย

 บรษิทัจะสนบัสนนุให้มนีวตักรรมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

นวัตกรรมด้านผลติภณัฑ์ ด้านกระบวนการผลติ กระบวนการ

ทำางาน ทั้งในระดับภายในองค์กรและระดับความร่วมมือ

ระหว่างองค์กร โดยเน้นนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สร้างผลิตผลและมูลค่า

เพ่ิม ท้ังนีเ้พ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อสงัคม บรษัิทถอืเป็น 

นโยบายว่าการเผยแพร่นวัตกรรมเป็นหนึ่ง ในความรับผิด

ชอบต่อสงัคมโดยจะมกีารสือ่สารและเผยแพร่นวตักรรมให้กบั

กลุ่มผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้ทางตรงทางอ้อมรบัทราบผ่านช่องทาง 

ทีห่ลากหลาย เพือ่ให้มัน่ใจว่าข้อมลูข่าวสารด้านนวตักรรม

เหล่านี้จะสื่อสารไปถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-After Process)

บริษัทให้การสนับสนุนผลักดันให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทมีจิตสำานึกต่อการพัฒนาสังคม และเพื่อเป็นการ สร้างความ

สัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ภายในบริษัทได้อีกทางหนึ่ง ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อสังคมได้แก่ บริจาคเพื่อการศึกษา บริจาคให้โรง

พยาบาล เลี้ยงอาหารกลางวันและ มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ บริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำาเป็นแก่เด็กๆ

นายประจนิต์ คงสาคร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั 

เจตาแบค จำากดั(มหาชน)  ร่วมบรจิาคเงนิเข้ากองทนุส่วน

กลางเพื่อนำาไปบริหารจัดการต่อสู้ COVID-19 ของมูลนิธิ

โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีคุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์ รอง

ผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และคุณรำาไพพรรณ มี

ชูรส เหรัญญิกมูลนิธิร่วมรับมอบ
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วันที่ 15 ธันวาคม 2563  บริษัท เจตาแบคจำากัด (มหาชน)  โดย

นายประจนิต์ คงสาคร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ร่วมบรจิาค

เงินและรับมอบโล่ท่ีระลึกเน่ืองในกจิกรรมว่ิงสะสมระยะทาง ใน

โครงการ maiA Virtual Run 2020 ซึง่มกีารระดมทนุกว่า 2 ล้าน

บาท มอบให้แก่สภากาชาดไทย เพ่ือโรงพยาบาลสมเด็จพระบรม

ราชเทวี ณ ศรีราชา
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วันที่ 23 ธันวาคม 2563 บริษัท เจตาแบค จำากัด (มหาชน) 

(สำานักงานใหญ่) มอบทุนเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของมูลนิธิ

เดก็อ่อนในสลมั - บ้านแห่งความหวงั ซอยอ่อนนชุ 86 พร้อมเล้ียง

อาหารกลางวัน น้องๆ ในมูลนิธิฯ
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11. การควบคุมภายใน
 และการบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 8/2563 เม่ือวันท่ี 15 

ธันวาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม 

3 ท่านจากทัง้หมด 3 ท่าน คณะกรรมการบรษัิทได้ประเมนิและ

พจิารณาความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั 

ตามแบบประเมินความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายใน 

โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร 5 ด้านประกอบไปด้วย

1) ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

2) ด้านการบริหารความเสี่ยง

3) ด้านการควบคุมปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

4) ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

5) ด้านระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุม

ภายในที่เพียงพอและเหมาะสมสำาหรับการดำาเนินธุรกิจของ

บริษัทแล้ว ซึ่งกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจาก

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้ปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการปฏบิตั ิตามมาตรฐาน 

การบัญชี ข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการมีระบบควบคุม

ภายในเรื่องการทำาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 

ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะ

สม และเพียงพอ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการพิจารณาอนุมัติธุรกรรม

ที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การพิจารณาถึงผลประโยชน์

สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทยังกำาหนดนโยบาย

เพ่ือเพ่ิมความระมัดระวังในการทำาธุรกรรมดังกล่าว โดยการ

พิจารณาอนุมัติการทำาธุรกรรมในอนาคต จะถูกพิจารณาจาก

ผูท้ีไ่ม่มส่ีวนได้เสยีเป็นพเิศษในธรุกรรมดงักล่าวเท่านัน้ ทัง้นีค้ณะ

กรรมการบรษิทัได้ให้ความสำาคญัเรือ่งการกำากบัให้องค์กร เป็น

บรษิทัจดทะเบยีนทีม่กีระบวนการกำากบัดูแลกจิการทีด่ ี(Good 

Corporate Governance) อย่างแท้จริงให้มากขึ้น



104 รายงานประจ�าปี 2563

12
. ร

าย
กา

รร
ะห

ว่า
งก

ัน
รา

ยล
ะเ

อยี
ดร

าย
กา

รร
ะห

ว่า
งก

นัข
อง

บริ
ษัท

แล
ะบ

ริษ
ทัย่

อย
กับ

บุค
คล

ที่เ
กีย่

วโ
ยง

ที่เ
กดิ

ขึ้น
ใน

รอ
บปี

 2
56

3 
(ส

ิน้ส
ดุว

นัที่
 3

1 
ธนั

วา
คม

 2
56

3)
 ภ

าย
ใต้

งบ
กา

รเ
งนิ

รว
มข

อง
บริ

ษทั
แล

ะบ
ริษ

ทัย่
อย

 ได้
แก่

 

บร
ษิัท

 เจ
ตา

แบ
ค 

อนิ
เต

อร์
เน

ชัน่
แน

ล 
จำา

กดั
 (“

GT
I”

), 
บร

ษิัท
 เย

อร
มัน

-ไท
ย 

บอ
ยเ

ลอ
ร์ 

เอ
น็จ

เิน
ยีริ่

ง 
โค

ออ
ฟเ

ปอ
ร์เร

ชั่น
 จ

ำาก
ดั 

(“
GE

”)
 แ

ละ
 บ

รษิั
ท 

เจ
ตา

แบ
ค 

เว
ยีด

นา
ม 

จำา
กดั

 (“
GT

V”
)

บุค
คล

ที่เ
กี่ย

วโ
ยง

 ซ
ึ่งม

ีรา
ยก

าร
ระ

หว
่าง

กัน
กับ

บร
ิษัท

แล
ะบ

ริษ
ัทย

่อย
สำา

หร
ับง

วด
บัญ

ชีป
ี 2

56
3ม

ีดัง
นี้

บุค
คล

ที่อ
าจ

มีค
วา

มข
ัดแ

ย้ง
คว

าม
สัม

พ
ันธ

์
สัด

ส่ว
นก

าร
ถือ

หุ้น
ใน

บร
ิษัท

ตำา
แห

น่ง
ใน

บร
ิษัท

 

หร
ือบ

ริษ
ัทย

่อย

1.
 

นา
ยส

ุชา
ติ 

มง
คล

อา
รีย

์พง
ษ์

ผู้ถ
ือห

ุ้นใ
หญ

่ /
 ก

รร
มก

าร
 /

 ผ
ู้บร

ิหา
ร

57
5,

99
9,

80
0 

หุ้น
 คิ

ดเ
ป็น

สัด
ส่ว

น
ปร

ะม
าณ

 5
9.

99
%

 ข
อง

ทุน
จด

ทะ
เบี

ยน
รอ

งป
ระ

ธา
นก

รร
มก

าร
บร

ิษัท
 /

 ป
ระ

ธา
นเ

จ้า
หน

้าท
ี่

บร
ิหา

รแ
ละ

กร
รม

กา
รผ

ู้จัด
กา

รใ
หญ

่ /
 ก

รร
มก

าร
บร

ิษัท
ขอ

ง 
GT

I แ
ละ

 G
E

2.
 

นา
งน

ลิน
 ม

งค
ลอ

าร
ีย์พ

งษ
์

ผู้ถ
ือห

ุ้นใ
หญ

่ 
อด

ีตค
ู่สม

รส
กับ

บุค
คล

ตา
มข

้อ 
1

14
4,

00
0,

00
0 

หุ้น
 ค

ิดเ
ป็น

สัด
ส่ว

น 
15

.0
0%

 ข
อง

ทุน
จด

ทะ
เบ

ียน
 

ผู้จ
ัดก

าร
ฝ่า

ยก
าร

เง
ิน

3.
 

นา
ยส

ุรัต
น์ 

มง
คล

อา
รีย

์พง
ษ์

ผู้ถ
ือห

ุ้น 
น้อ

งช
าย

ขอ
งบ

ุคค
ลต

าม
ข้อ

 1
40

 ห
ุ้น

-ไม
่มี-

4.
 

นา
ยฉ

ลา
ด 

ณ
 ร

ะน
อง

ผู้ถ
ือห

ุ้น
40

 ห
ุ้น

กร
รม

กา
ร 

ขอ
ง 

 
บร

ิษัท
 เจ

ตา
แบ

ค 
จำา

กัด
 (ม

หา
ชน

)

5.
 

นา
ยส

ุทธ
ิชัย

 ส
ุภัค

กุล
ผู้ถ

ือห
ุ้น 

/ 
ผู้บ

ริห
าร

40
 ห

ุ้น
กร

รม
กา

รบ
ริห

าร
 /

  
ผู้ช

่วย
กร

รม
กา

รผ
ู้จัด

กา
รใ

หญ
่  

สา
ยป

ิโต
รเ

คม
ีแล

ะโ
รง

ไฟ
ฟ้า

 (น
้ำาม

ันแ
ละ

ก๊า
ซ)

6.
 

นา
ยเ

สร
ี ท

อง
หน

ูน
ผู้ถ

ือห
ุ้น 

/ 
ผู้บ

ริห
าร

45
0,

00
0 

หุ้น
กร

รม
กา

รบ
ริห

าร
/ผ

ู้ช่ว
ยก

รร
มก

าร
ผู้จ

ัดก
าร

ให
ญ

่สา
ย

เค
รื่อ

งก
ำาเ

นิด
ไอ

น้ำา
ชีว

มว
ลแ

ละ
 W

as
te

 to
 E

ne
rg

y

7.
 

นา
ยต

รีช
ัย 

เล
าห

ตีร
าน

นท
์

ผู้ถ
ือห

ุ้น
77

4,
04

0 
หุ้น

ผู้จ
ัดก

าร
 Q

M
R 

/
กร

รม
กา

รบ
ริษ

ัทข
อง

 G
TI

7.
บร

ิษัท
 เอ

ฟ 
เซ

เว
่น 

เร
้นท

์ จ
ำาก

ัด 
(F

7)
•  

นา
ยส

ุชา
ติฯ

 (บ
ุคค

ลต
าม

ข้อ
 1

) ผ
ู้ถือ

หุ้น
ให

ญ
่ขอ

งบ
ริษ

ัท 
แล

ะเ
ป็น

กร
รม

กา
รบ

ริษ
ัท 

/ 
ปร

ะธ
าน

เจ
้าห

น้า
ที่บ

ริห
าร

  
ถือ

หุ้น
 F

7 
ใน

สัด
ส่ว

น 
50

.0
0%

 แ
ละ

เป
็นก

รร
มก

าร
บร

ิษัท
 F

7

-ไม
่มี-

-ไม
่มี-



105บริษัท เจตาแบค จ�ากัด (มหาชน)

รา
ยก

าร
ระ

หว
่าง

กัน
ขอ

งบ
ริษ

ัทแ
ละ

บร
ิษัท

ย่อ
ยก

ับบ
ุคค

ลท
ี่เก

ี่ยว
โย

งใ
นร

อบ
ปี 

25
62

 (ณ
 3

1 
ธัน

วา
คม

 2
56

2)
 แ

ละ
ใน

รอ
บป

ี 2
56

3 
(ณ

 ว
ันท

ี่ 3
1 

ธัน
วา

คม
 2

56
3)

 ม
ีดัง

นี้

บุค
คล

ที่เ
กี่ย

วโ
ยง

รา
ยก

าร
ระ

หว
่าง

กัน
มูล

ค่า
รา

ยก
าร

 (ล
้าน

บา
ท)

ลัก
ษณ

ะร
าย

กา
ร 

/ 
คว

าม
จำา

เป
็นแ

ละ
คว

าม
สม

เห
ตุส

มผ
ล

ปี 
25

62
 /

31
 ธ

.ค
. 6

2

ปี 
25

63
 /

31
 ธ

.ค
. 6

3

1.
 บ

ริษั
ท 

เอ
ฟ 

เซ
เว่

น 
เร้

นท์
 จ

ำากั
ด 

 
   

(F
7)

บร
ษิทั

 เจ
ตา

แบ
ค 

จำา
กดั

(ม
หา

ชน
) เ

ชา่
พืน้

ทีแ่
ละ

คา่
บร

กิา
ร ส

ำาน
กัง

าน
เล

ขท
ี ่3

35
/3

9 
ถ.

ศร
นีค

รนิ
ทร

 ์
แข

วง
หน

อง
บอ

น 
เข

ตป
ระ

เว
ศ 

กร
งุเ

ทพ
มห

าน
คร

 
(ช

ั้น 
1-

5 
แล

ะช
ั้น 

6)
 ท

ำาส
ัญ

ญ
าเ

ช่า
, 

สัญ
ญ

า
บร

ิกา
ร 

คร
าว

ละ
 3

 ป
ี ต

ั้งแ
ต่ว

ันท
ี่ 1

 ม
.ค

. 6
3 

ถึง
 

31
 ธ

.ค
. 6

5 
(ป

ี 2
56

2 
มีส

่วน
ขอ

ง 
บร

ิษัท
 เจ

ตา
แบ

ค 
อิน

เต
อร

์ เน
ชั่น

แน
ล 

จำา
กัด

 เช
่าพ

ื้นท
ี่แล

ะ
ค่า

บร
ิกา

ร 
จำา

นว
นเ

งิน
 6

16
,3

20
 บ

าท
)

1.
97

1.
59

โด
ยค

ดิค่
าเ

ช่า
ใน

อตั
รา

 1
10

,8
00

 บ
าท

ต่อ
เด

อืน
แล

ะค่
าบ

รกิ
าร

ใน
อตั

รา
 2

1,
40

0 
บา

ทต
่อเ

ดือ
น 

หร
ือค

ิดเ
ป็น

อัต
รา

 2
00

 บ
าท

/ต
ร.

ม.
(เฉ

พา
ะอ

ัตร
าค

่าเ
ช่า

) แ
ละ

เม
ื่อว

ันท
ี่ 1

8 
ธ.

ค.
 2

56
2 

บร
ิษัท

 ส
ยา

มอ
ิมพ

ีเร
ียล

ฯ 
ได

้ปร
ะเ

มิน
 เล

ขท
ี่ G

EN
-

SI
A6

2-
12

-0
08

 ส
ำาห

รบั
กา

รเ
ช่า

พืน้
ที่อ

าค
าร

ดงั
กล่

าว
ใน

อตั
รา

 2
00

 บ
าท

 ต่
อต

า
รา

งเ
มต

ร 
ต่อ

เด
ือน

คว
าม

เห
็นค

ณ
ะก

รร
มก

าร
ตร

วจ
สอ

บ 

รา
ยก

าร
ดงั

กล่
าว

เป็
นร

าย
กา

รท
ีม่คี

วา
มจ

ำาเ
ป็น

เน
ือ่ง

จา
กบ

ริษ
ทัใ

ช้เ
ป็น

สำา
นกั

งา
น

เพ
ือ่ค

วา
มส

ะด
วก

ใน
กา

รต
ดิต่

อธ
รุก

จิ 
แล

ะเ
ป็น

รา
ยก

าร
ทีม่

คีว
าม

สม
เห

ตสุ
มผ

ล
แล

ะเ
ป็น

ไป
ตา

มน
โย

บา
ยก

าร
คดิ

อตั
รา

ค่า
เช่

าร
ะห

ว่า
งก

นัก
บับ

คุค
ลท

ีเ่ก
ีย่ว

โย
งก

นั 
กล่

าว
คือ

 อ
ตัร

าค่
าเ

ช่า
จะ

ต้อ
งไ

ม่ส
งูเ

กนิ
รา

คา
ปร

ะเ
มนิ

ซึง่
ทกุ

คร
ัง้ท

ีจ่ะ
ทำา

สญั
ญ

า
เช่

าห
รือ

ต่อ
อา

ยุส
ญั

ญ
าเช่

าบ
ริษั

ทจ
ะต้

อง
จดั

ให้
มกี

าร
ทำา

ปร
ะเ

มนิ
รา

คา
ค่า

เช่
าโ

ดย
บริ

ษทั
ปร

ะเ
มนิ

รา
คา

ทร
พัย์

สนิ
อสิ

ระ
ทีไ่

ด้ร
บัก

าร
เห

น็ช
อบ

จา
กส

ำาน
กัง

าน
 ก

.ล
.ต

.



106 รายงานประจ�าปี 2563

บุค
คล

ที่เ
กี่ย

วโ
ยง

รา
ยก

าร
ระ

หว
่าง

กัน
มูล

ค่า
รา

ยก
าร

 (ล
้าน

บา
ท)

ลัก
ษณ

ะร
าย

กา
ร 

/ 
คว

าม
จำา

เป
็นแ

ละ
คว

าม
สม

เห
ตุส

มผ
ล

ปี 
25

62
 /

31
 ธ

.ค
. 6

2

ปี 
25

63
 /

31
 ธ

.ค
. 6

3

2.
 บ

ริษ
ัท 

เจ
ตา

แบ
ค 

เอ
็นเ

นอ
ยี่ 

 
   

 จ
ำาก

ัด 
(ป

ัจจ
ุบัน

เป
ลี่ย

นช
ื่อเ

ป็น
  

   
 บ

ริษ
ัท 

เย
อร

มัน
-ไ

ทย
 บ

อย
เล

อร
์  

   
 เอ

็นจ
ิเน

ียร
ิ่ง 

โค
ออ

ฟ
เป

อร
์เร

ชั่น
  

   
 จ

ำาก
ัด)

ค่า
เช

่าท
ี่ดิน

 :

บร
ิษัท

เช
่าท

ี่ดิน
 โฉ

นด
ที่ด

ินเ
ลข

ที่ 
10

48
 ต

ำาบ
ล

พน
าน

ิคม
 อ

ำาเ
ภอ

นิค
มพ

ัฒ
นา

 จ
ังห

วัด
ระ

ยอ
ง 

 
เน

ื้อท
ี่ 2

-3
-4

 ไร
่ ท

ำาส
ัญ

ญ
าเ

ช่า
 8

 ป
ี ต

ั้งแ
ต่ว

ันท
ี่ 

1 
ม.

ค.
54

 ถ
ึง 

31
 ธ

.ค
.6

1

สัญ
ญ

าเ
ช่า

ปี2
56

2

บร
ิษัท

 เจ
ตา

แบ
ค 

จำา
กัด

(ม
หา

ชน
)  

  เ
ช่า

ที่ด
ิน 

โฉ
นด

ที่ด
ินเ

ลข
ที่ 

10
48

 เล
ขท

ี่ดิน
 4

 ห
น้า

สำา
รว

จ 
49

6 
ตำา

บล
 พ

นา
นิค

ม 
อำา

เภ
อน

ิคม
พัฒ

นา
 จ

ังห
วัด

ระ
ยอ

ง 
 ค

ิดเ
ป็น

พื้น
ที่ท

ั้งส
ิ้น 

9,
05

4 
 ต

าร
าง

เม
ตร

   
ทำา

สัญ
ญ

าเ
ช่า

  3
 ป

ี 
ตั้ง

แต
่วัน

ที่ 
1 

ม.
ค.

25
62

  ถ
ึง 

31
 ธ

.ค
.2

56
4

0.
68

0.
68

บร
ิษัท

เช
่าท

ี่ดิน
ดัง

กล
่าว

เพ
ื่อใ

ช้เ
ป็น

โร
งง

าน
ผล

ิตเ
คร

ื่อง
กำา

เน
ิดไ

อน
ำ้า 

คิด
ค่า

เช
่า

ใน
อัต

รา
 5

6,
58

7.
50

 บ
าท

ต่อ
เด

ือน
โด

ยค
ิดค

่าเ
ช่า

ตล
าด

 ต
าร

าง
วา

ละ
 2

5 
บา

ท
ต่อ

เด
ือน

 ร
วม

 2
7,

60
0 

บา
ทต

่อเ
ดือ

น 
รา

คา
นี้ไ

ด้ท
ำาก

าร
ปร

ะเ
มิน

จา
ก 

บร
ิษัท

 
เย

ียร
์ แ

อพ
ไพ

รซ
ัล 

จำา
กัด

 

คว
าม

เห
็นค

ณ
ะก

รร
มก

าร
ตร

วจ
สอ

บ

รา
ยก

าร
ดงั

กล่
าว

เป็
นร

าย
กา

รท
ีม่คี

วา
มจ

ำาเ
ป็น

เน
ือ่ง

จา
กบ

ริษ
ทัใ

ช้เ
ป็น

สำา
นกั

งา
น

เพ
ือ่ค

วา
มส

ะด
วก

ใน
กา

รต
ดิต่

อธ
รุก

จิ 
แล

ะเ
ป็น

รา
ยก

าร
ทีม่

คีว
าม

สม
เห

ตสุ
มผ

ล
แล

ะเ
ป็น

ไป
ตา

มน
โย

บา
ยก

าร
คดิ

อตั
รา

ค่า
เช่

าร
ะห

ว่า
งกั

นก
บับ

คุค
ลท

ีเ่ก
ีย่ว

โย
งก

นั 
กล่

าว
คือ

 อ
ตัร

าค่
าเ

ช่า
จะ

ต้อ
งไ

ม่ส
งูเ

กนิ
รา

คา
ปร

ะเ
มนิ

ซึง่
ทกุ

คร
ัง้ท

ีจ่ะ
ทำา

สญั
ญ

า
เช่

าห
รือ

ต่อ
อา

ยุสั
ญ

ญ
าเช่

าบ
ริษั

ทจ
ะต้

อง
จดั

ให้
มกี

าร
ทำา

ปร
ะเ

มนิ
รา

คา
ค่า

เช่
าโ

ดย
บริ

ษทั
ปร

ะเ
มนิ

รา
คา

ทร
พัย์

สนิ
อสิ

ระ
ทีไ่

ด้ร
บัก

าร
เห

น็ช
อบ

จา
กส

ำาน
กัง

าน
 ก

ลต
.



107บริษัท เจตาแบค จ�ากัด (มหาชน)

บุค
คล

ที่เ
กี่ย

วโ
ยง

รา
ยก

าร
ระ

หว
่าง

กัน
มูล

ค่า
รา

ยก
าร

 (ล
้าน

บา
ท)

ลัก
ษณ

ะร
าย

กา
ร 

/ 
คว

าม
จำา

เป
็นแ

ละ
คว

าม
สม

เห
ตุส

มผ
ล

ปี 
25

62
 /

31
 ธ

.ค
. 6

2

ปี 
25

63
 /

31
 ธ

.ค
. 6

3

ค่า
เช

่าท
ี่ดิน

พ
ร้อ

มส
ิ่งป

ลูก
สร

้าง
 :

บร
ิษัท

เช
่าท

ี่ดิน
พร

้อม
สิ่ง

ปล
ูกส

ร้า
ง 

โฉ
นด

ที่ด
ิน

เล
ขท

ี่ 1
04

8 
ตำา

บล
พน

าน
ิคม

 อ
ำาเ

ภอ
นิค

ม
พัฒ

นา
 จ

ังห
วัด

ระ
ยอ

ง 
 

พื้น
ที่ 

5,
04

0 
ตา

รา
งเ

มต
ร 

 
ทำา

สัญ
ญ

าเ
ช่า

 8
 ป

ี  
ตั้ง

แต
่วัน

ที่ 
1 

ก.
ย.

25
54

  
ถึง

 3
0 

ส.
ค.

 2
56

2

สัญ
ญ

าเ
ช่า

ปี2
56

2

บร
ิษัท

 เจ
ตา

แบ
ค 

จำา
กัด

(ม
หา

ชน
)  

  เ
ช่า

ที่ด
ิน 

พร
้อม

สิ่ง
ปล

ูกส
ร้า

งบ
นโ

ฉน
ดท

ี่ดิน
เล

ขท
ี่ 1

04
8 

ตำา
บล

พน
าน

ิคม
 อ

ำาเ
ภอ

นิค
มพ

ัฒ
นา

 จ
ังห

วัด
ระ

ยอ
ง 

 พ
ื้นท

ี่อา
คา

ร 
7,

17
2.

50
 ต

าร
าง

เม
ตร

 
ทำา

สัญ
ญ

าเ
ช่า

   
 3

 ป
ี ต

ั้งแ
ต่ว

ันท
ี่ 1

 ก
.ย

.2
56

2 
ถึง

 3
0 

ส.
ค.

25
65

1.
3

1.
3

บริ
ษทั

เช่
าที่

ดนิ
พร้

อม
สิ่ง

ปลู
กส

ร้า
งด

งัก
ล่า

วเ
พื่อ

ใช้
เป็

นโ
รง

งา
นผ

ลิต
เค

รื่อ
งก

ำาเ
นดิ

ไอ
นำา้

 โด
ยค

ดิค่
าเช่

าใ
นอ

ตัร
า 1

80
,0

00
 บ

าท
ต่อ

เด
อืน

 รา
คา

นีไ้
ด้ท

ำาก
าร

ปร
ะเ

มนิ
จา

ก 
บร

ษิทั
 ส

ยา
ม 

อมิ
พเี

รยี
ล 

แอ
ฟเ

พร
สซ

ลั 
จำา

กดั
 ว

นัท
ี ่1

6 
พฤ

ษภ
าค

ม 
25

62
 

คว
าม

เห
็นค

ณ
ะก

รร
มก

าร
ตร

วจ
สอ

บ

รา
ยก

าร
ดงั

กล่
าว

เป็
นร

าย
กา

รท
ีม่คี

วา
มจ

ำาเ
ป็น

เน
ือ่ง

จา
กบ

ริษ
ทัใ

ช้เ
ป็น

สำา
นกั

งา
น

เพ
ือ่ค

วา
มส

ะด
วก

ใน
กา

รต
ดิต่

อธ
รุก

จิ 
แล

ะเ
ป็น

รา
ยก

าร
ทีม่

คีว
าม

สม
เห

ตสุ
มผ

ล
แล

ะเ
ป็น

ไป
ตา

มน
โย

บา
ยก

าร
คดิ

อตั
รา

ค่า
เช่

าร
ะห

ว่า
งกั

นก
บับ

คุค
ลท

ีเ่ก
ีย่ว

โย
งก

นั 
กล่

าว
คือ

 อ
ตัร

าค่
าเ

ช่า
จะ

ต้อ
งไ

ม่ส
งูเ

กนิ
รา

คา
ปร

ะเ
มนิ

ซึง่
ทกุ

คร
ัง้ท

ีจ่ะ
ทำา

สญั
ญ

า
เช่

าห
รือ

ต่อ
อา

ยุสั
ญ

ญ
าเช่

าบ
ริษั

ทจ
ะต้

อง
จดั

ให้
มกี

าร
ทำา

ปร
ะเ

มนิ
รา

คา
ค่า

เช่
าโ

ดย
บริ

ษทั
ปร

ะเ
มนิ

รา
คา

ทร
พัย์

สนิ
อสิ

ระ
ทีไ่

ด้ร
บัก

าร
เห

น็ช
อบ

จา
กส

ำาน
กัง

าน
 ก

ลต
.



108 รายงานประจ�าปี 2563

บุค
คล

ที่เ
กี่ย

วโ
ยง

รา
ยก

าร
ระ

หว
่าง

กัน
มูล

ค่า
รา

ยก
าร

 (ล
้าน

บา
ท)

ลัก
ษณ

ะร
าย

กา
ร 

/ 
คว

าม
จำา

เป
็นแ

ละ
คว

าม
สม

เห
ตุส

มผ
ล

ปี 
25

62
 /

31
 ธ

.ค
. 6

2

ปี 
25

63
 /

31
 ธ

.ค
. 6

3

3.
นา

งน
ลิน

 ม
งค

ลอ
าร

ีย์พ
งษ

์  

(ร
ับโ

อน
กร

รม
สิท

ธิ์ท
ี่ดิน

มา
จา

กบ
ริษ

ัท 
เจ

ตา
แบ

ค 
โฮ

ลด
ิ้ง 

จำา
กัด

 )

ค่า
เช

่าท
ี่ดิน

แล
ะอ

าค
าร

สำา
นัก

งา
น 

:

บร
ิษัท

 เจ
ตา

แบ
ค 

จำา
กัด

(ม
หา

ชน
)  

  เ
ช่า

พื้น
ที่ 

สำา
นัก

งา
นเ

ลข
ที่ 

33
5/

7 
ถ.

ศร
ีนค

ริน
ทร

์ แ
ขว

ง
หน

อง
บอ

น 
เข

ตป
ระ

เว
ศ 

กร
ุงเ

ทพ
มห

าน
คร

 
(ช

ั้น 
1-

7 
) เ

นี้อ
ที่ร

วม
ปร

ะม
าณ

 7
07

.7
5 

ตร
.ม

. 
ทำา

สัญ
ญ

าเ
ช่า

 ค
รา

วล
ะ 

3 
ปี 

ตั้ง
แต

่วัน
ที่ 

1 
ม.

ค.
62

 ถ
ึง 

31
 ธ

.ค
.6

4

2.
1

2.
1

บริ
ษทั

เช่
าพ

ืน้ที่
อา

คา
รดั

งก
ล่า

วเ
พือ่

ใช้
เป็

นส
ำาน

กัง
าน

 โด
ยคิ

ดค่
าเ

ช่า
อตั

รา
 2

20
 

บา
ท/

ตร
.ม

. แ
ละ

ค่า
ภา

ษโี
รง

เร
อืน

 1
2.

5%
 ข

อง
รา

คา
ค่า

เช่
าอ

ตัร
า 2

7.
50

บา
ท/

ตร
.ม

. 
แล

ะเ
มื่อ

นำา
มา

เป
รีย

บเ
ทีย

บกั
บอ

ัตร
าค

่าเ
ช่า

ตา
มร

าค
าต

ลา
ดซ

ึ่งเ
ท่า

กับ
 

25
0 

บา
ท/

ตร
.ม

. 
อ้า

งอ
ิงต

าม
กา

รส
อบ

ถา
มอ

ัตร
าค

่าเ
ช่า

บริ
ษัท

 เ
ยีย

ร์ 
แอ

พ
ไพ

รซ
ัล 

จำา
กัด

 เป
็นผ

ู้ปร
ะเ

มิน
 3

1-
10

-2
56

1 
โด

ยผ
ู้ให

้เช
่าเ

ป็น
ผู้ร

ับภ
าร

ะช
ำาร

ะ
ภา

ษีโ
รง

เร
ือน

แล
ะท

ี่ดิน
เอ

ง

คว
าม

เห
็นค

ณ
ะก

รร
มก

าร
ตร

วจ
สอ

บ

รา
ยก

าร
ดงั

กล่
าว

เป็
นร

าย
กา

รท
ีม่คี

วา
มจ

ำาเ
ป็น

เน
ือ่ง

จา
กบ

ริษ
ทัใ

ช้เ
ป็น

สำา
นกั

งา
น

เพ
ือ่ค

วา
มส

ะด
วก

ใน
กา

รต
ดิต่

อธ
รุก

จิ 
แล

ะเ
ป็น

รา
ยก

าร
ทีม่

คีว
าม

สม
เห

ตสุ
มผ

ล
แล

ะเ
ป็น

ไป
ตา

มน
โย

บา
ยก

าร
คดิ

อตั
รา

ค่า
เช่

าร
ะห

ว่า
งก

นัก
บับ

คุค
ลท

ีเ่ก
ีย่ว

โย
งก

นั 
กล่

าว
คือ

 อ
ตัร

าค่
าเ

ช่า
จะ

ต้อ
งไ

ม่ส
งูเ

กนิ
รา

คา
ปร

ะเ
มนิ

ซึง่
ทกุ

คร
ัง้ท

ีจ่ะ
ทำา

สญั
ญ

า
เช่

าห
รือ

ต่อ
อา

ยุส
ญั

ญ
าเช่

าบ
ริษั

ทจ
ะต้

อง
จดั

ให้
มกี

าร
ทำา

ปร
ะเ

มนิ
รา

คา
ค่า

เช่
าโ

ดย
บริ

ษทั
ปร

ะเ
มนิ

รา
คา

ทร
พัย์

สนิ
อสิ

ระ
ทีไ่

ด้ร
บัก

าร
เห

น็ช
อบ

จา
กส

ำาน
กัง

าน
 ก

ลต
.



109บริษัท เจตาแบค จ�ากัด (มหาชน)

12.2 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 ได้พจิารณา

รายการระหว่างกนัของบรษิทัและบรษัิทย่อยกบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกัน 

มส่ีวนได้เสยี หรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

แล้ว มีความเห็นรายการระหว่างกันที่บริษัทและบริษัทย่อย มี

อยูก่บับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัมคีวามสมเหตสุมผล และเป็นไปตาม

เงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ไป

จากบริษัทและบริษัทย่อย

12.3 นโยบายหรอืแนวโนม้การเข้าทำารายการ
ระหวา่งกนั รวมทัง้การได้มาหรอืจำาหนา่ย
ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในอนาคต

มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกนั

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับ

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ในอนาคตซึง่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียว

กับที่วิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์ 

เดยีวกนั ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าทีป่ราศจากอทิธิพลในการ

มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 

และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เง่ือนไขที่สม

เหตสุมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกดิการถ่ายเทผล

ประโยชน์ ฝ่ายบรหิารของบรษิทัสามารถดำาเนนิการได้ตามปกติ

ภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ 

และจัดทำารายงาน สรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

สำาหรับในกรณีที่มีรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการ

ค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจ

สอบเกี่ยวกับความจำาเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความชำานาญในการ

พจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บริษทัจะพจิารณาให้

ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือ ผู้ตรวจ

สอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดัง

กล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจ

สอบ ใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะ

กรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการ

ดังกล่าวก่อนการเข้าทำารายการ

นโยบายหรอืแนวโน้มการทำารายการระหว่างกนัในอนาคต

ในอนาคตหากบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยมคีวามจำาเป็นต้องทำารายการ

ระหว่างกนักบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั บริษทัจะกำาหนดเงือ่นไขต่างๆ 

ให้เป็นไปตามลกัษณะการดำาเนนิการค้าปกตแิละเป็นราคาตลาดซ่ึง

สามารถอ้างองิเปรยีบเทยีบได้กับเงือ่นไขหรอืราคาทีเ่กดิขึน้กบัธรุกจิ 

ประเภทเดียวกนัท่ีบริษทักระทำากบับุคคลภายนอก ท้ังนี ้บรษิทั

จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกับราคา 

อตัราค่าตอบแทน รวมทัง้ความจำาเป็นและความเหมาะสมของ

รายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ 

ไม่มคีวามชำานาญ ในการพจิารณารายการระหว่างกันทีอ่าจเกิดขึน้ 

บรษัิทจะพิจารณาให้ผู้ประเมนิราคาอสิระ ผูเ้ชีย่วชาญอสิระเฉพาะ

ด้านหรือ ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการ

ทำารายการระหว่างกนัดงักล่าว เพือ่ให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

ใช้ในการประกอบการตดัสนิใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ

บริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

รายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการของบรษิทั

หรือบรษัิทย่อยจะต้องปฏบิตัติามระเบยีบต่างๆ ท่ีได้กำาหนดขึน้ 

และกรรมการจะต้องไม่มส่ีวนร่วมในการพจิารณารายการใดๆ ทีต่น

หรือบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ใด 

กบับริษทั และจะต้องเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะ

ต้อง ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนด 

ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏบิตัติาม

ข้อกำาหนดทีเ่ก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูการทำารายการเก่ียวโยงกนั 

และตามมาตรฐานบัญชีท่ีกำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดย

เคร่งครัด นอกจากน้ีบริษัทหรือบริษัทย่อยจะไม่ทำารายการ 

ระหว่างกันกับบริษัทที่เก่ียวข้องท่ีไม่ใช่การดำาเนินธุรกิจตาม

ปกติของบริษัท
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12.4 การอนมุตัใินหลกัการเกีย่วกับขอ้ตกลง
ทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป  
ในการทำาธุรกรรมระหว่างบริษัท และ
บรษิทัยอ่ย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ปัจจุบันบริษัทหรือบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคล

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในอนาคตบริษัทหรือบริษัทย่อยอาจมีรายการ 

ระหว่างกันกบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลท่ีมคีวามเกีย่วข้อง

เพิ่มเติม ซึ่งบริษัทสามารถทำาธุรกรรมดังกล่าวได้ โดยพิจารณา

ดำาเนินการตามนโยบายที่กำาหนด ได้แก่ การเปรียบเทียบ

ราคาและเงื่อนไขก่อนการดำาเนินการว่าจ้าง และธุรกรรมน้ัน 

มข้ีอตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีวกับท่ีวญิญชูนจะพงึกระทำา

กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำานาจต่อรอง

ทางการค้า ทีป่ราศจากอิทธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ 

ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

12.5 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่าง

กนัของบรษัิทเกดิขึน้กบับคุคลทีเ่กีย่วโยง มส่ีวนได้ส่วนเสยีหรอื 

อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษิทัจะจดัให้มี

การนำาเสนอรายการดงักล่าวผ่านทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 

ทีม่กีรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทัง้นี ้เพือ่ดแูลให้รายการ

ระหว่างกนัเป็นไปอย่างยตุธิรรมและมนีโยบายการกำาหนดราคา

ทีเ่หมาะสม โดยคณะกรรมการบริษทัจะต้องปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็น

ไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อ

บงัคับ ประกาศ ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

รวมถงึการปฏบิตัติามข้อกำาหนดเกีย่วกับการเปิดเผยข้อมลูการ

ทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำาหน่ายไป
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13. ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

13.1 งบการเงิน

ก) สรุปรายงานความเห็นโดยผู้สอบบัญชี

งบตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีและความเห็นโดยผู้สอบบัญชี

งบตรวจสอบ งบการเงินสำาหรับงวดบัญชีปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้สอบบัญชี 

และความเห็น 

โดยผู้สอบบัญชี

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำากัด ซึ่งนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4054 เป็นผู้

สอบบญัชไีด้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีโดยให้ความเหน็อย่างไม่มเีงือ่นไขว่า งบการ

เงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ได้แสดงฐานะการเงนิรวม และฐานะการเงนิ เฉพาะกิจการของบรษิทั 

เจตาแบค จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เจตาแบค จำากัด (มหาชน) ตามลำาดับ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแส

เงินสดรวมและ กระแสเงินสด เฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ

สำาคัญตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน แต่มีข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้

สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากค่าปรับงานล่าช้า จำานวนเงินประมาณ 50.47 ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถส่ง

มอบงานให้แก่คู่สัญญาได้ตามที่กำาหนดในสัญญา และจะต้องมีค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา ปัจจุบันอยู่

ระหว่างการเจรจาต่อรอง ฝ่ายบรหิารของบรษัิท เชือ่ว่า ผลสุดท้ายบรษัิทจะไม่ได้รบัผลเสียหายทีม่สีาระ

สำาคัญจากค่าปรับงานล่าช้า 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด

งบตรวจสอบ งบการเงินสำาหรับงวดบัญชีปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้สอบบัญชี 

และความเห็น 

โดยผู้สอบบัญชี

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำากัด ซึ่งนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4054 เป็นผู้

สอบบญัชไีด้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีโดยให้ความเหน็อย่างไม่มเีงือ่นไขว่า งบการ

เงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ได้แสดงฐานะการเงนิรวม และฐานะการเงนิ เฉพาะกิจการของบรษิทั 

เจตาแบค จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เจตาแบค จำากัด (มหาชน) ตามลำาดับ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแส

เงินสดรวมและ กระแสเงินสด เฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ

สำาคัญตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน แต่มีข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30.4 ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจ

จะเกิดขึ้น จากค่าปรับงานล่าช้า จำานวนเงินประมาณ 37.88 ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบงาน 

ให้แก่คู่สัญญา ได้ตามที่กำาหนดในสัญญา และจะต้องมีค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา ปัจจุบันอยู่ระหว่าง

การเจรจาต่อรอง ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ เชือ่ว่าผลสดุท้ายบรษิทัฯจะไม่ได้รบัผลเสยีหายทีม่สีาระสำาคญั

จากค่าปรับงานล่าช้า เกินกว่าที่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้าใน งบการเงิน ทั้งนี้ 

ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ในเรื่องนี้
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งบตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีและความเห็นโดยผู้สอบบัญชี

งบตรวจสอบ งบการเงินสำาหรับงวดบัญชีปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้สอบบัญชี 

และความเห็น 

โดยผู้สอบบัญชี

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำากัด ซึ่งนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4054 เป็นผู้

สอบบญัชไีด้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีโดยให้ความเหน็อย่างไม่มเีงือ่นไขว่า งบการ

เงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ได้แสดงฐานะการเงนิรวม และฐานะการเงนิ เฉพาะกิจการของบรษิทั 

เจตาแบค จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เจตาแบค จำากัด (มหาชน) ตามลำาดับ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแส

เงินสดรวมและ กระแสเงินสด เฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ

สำาคัญตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน แต่มีข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28.5 ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจ

จะเกิดขึ้น จากค่าปรับงานล่าช้า จำานวนเงินประมาณ 9.91 ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบงาน 

ให้แก่คู่สัญญา ได้ตามที่กำาหนดในสัญญา และจะต้องมีค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา ปัจจุบันอยู่ระหว่าง

การเจรจาต่อรอง ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ เชือ่ว่าผลสดุท้ายบรษิทัฯจะไม่ได้รบัผลเสยีหายทีม่สีาระสำาคญั

จากค่าปรับงานล่าช้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ในเรื่องนี้
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ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

สรุปรายการ 

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ)

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 109.66 12.81% 185.66 16.46% 47.99 4.58%

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 162.90 19.03% 162.62 14.42% 155.07 14.78%

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 93.93 10.97% 108.79 9.65% 110.40 10.52%

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม - - 5.07 0.45% - -

มูลค่างานเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ 157.82 18.44% 263.78 23.39% 283.12 26.99%

เงินลงทุนชั่วคราว 24.00 2.29%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 524.32 61.26% 725.92 64.37% 620.58 59.16%

เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำาประกัน

กับสถาบันการเงิน 35.29 4.12% 35.62 3.16% 30.23 2.90%

เงินลงทุนในบริษัทร่วม -- -- 0.11 0.01% 0.57 0.05%

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 222.47 25.99% 259.55 23.01% 249.90 23.82%

ที่ดินเพื่อโครงการในอนาคต 10.50 1.23% 42.00 3.72% 42.00 4.00%

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 50.78 4.84%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 23.31 2.72% 21.10 1.87% 18.13 1.73%

ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน 25.87 3.02% 27.78 2.46% 18.92 1.80%

เงินประกันผลงาน 1.37 0.16% 1.72 0.15% 1.03 0.10%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 10.89 1.27% 11.97 1.06% 14.77 1.41%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1.86 0.22% 2.00 0.18% 2.02 0.19%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 331.57 38.74% 401.85 35.63% 428.37 40.84%

รวมสินทรัพย์ 855.89 100.00% 1,127.77 100.00% 1,048.94 100.00%

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 

จากสถาบันการเงิน 26.33 3.08% 39.57 3.51% -- -

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 161.76 18.90% 234.53 20.80% 193.72 18.47%

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินถึงกำาหนด 

ชำาระภายใน 1 ปี 2.22 0.26% 1.86 0.17% 4.00 0.38%

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี 3.45 0.40% -- -- -- -

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย -- -- -- -- 0.23 0.02%

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 11.83 1.38% 52.97 4.70% 17.26 1.65%

ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า 3.00 0.35% -- -- -- -

รวมหนี้สินหมุนเวียน 208.60 24.37% 328.93 29.17% 215.21 20.52%
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สรุปรายการ 

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ)

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 3.52 0.41% 2.26 0.20% 47.70 4.55%

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 5.46 0.64% -- -- - -

เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น 11.69 1.37% 6.82 0.60% 3.73 0.35%

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี -- -- 16.80 1.49% 16.80 1.60%

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 18.51 2.16% 25.66 2.28% 39.62 3.78%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 39.18 4.58% 51.54 4.57% 107.85 10.28%

รวมหนี้สิน 247.78 28.95% 380.47 33.74% 323.06 30.80%

ทุนจดทะเบียน 240.00 28.04% 240.00 21.28% 240.00 22.88%

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 240.00 28.04% 240.00 21.28% 240.00 22.88%

ส่วนลดมูลค่าจากการซื้อเงินลงทุน

ในบริษัทย่อย - สุทธิ 19.39 2.27% 19.39 1.72% 19.39 1.85%

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ – สุทธิ 203.36 23.76% 203.36 18.03% 203.36 19.39%

สำารองตามกฎหมาย 20.66 2.41% 24.00 2.13% 24.00 2.29%

กำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 123.77 14.46% 193.01 17.11% 178.94 17.05%

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 0.93 0.11% 67.54 5.99% 60.19 5.74%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 608.11 71.05% 747.30 66.26% 725.88 69.20%

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 608.11 71.05% 747.30 66.26% 725.88 69.20%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 855.89 100.00% 1,127.77 100.00% 1,048.94 100.00%

หมายเหตุ

1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2563 ในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำานวน 960 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลท้ังส้ิน 19.20 ล้านบาท

2) บริษัทนำาหุ้นสามัญทั้งสิ้นจำานวน960ล้านหุ้น เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559
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สรุปรายการ

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้ตามสัญญา 808.02 80.49% 1,214.38 86.94% 924.19 82.64%

รายได้จากการให้บริการ 195.86 19.51% 182.37 13.06% 194.21 17.36%

รวมรายได้ 1,003.88 100.00% 1,396.75 100.00% 1,118.40 100.00%

ต้นทุนงานตามสัญญา 767.93 76.50% 1037.42 74.27% 815.19 72.89%

ต้นทุนการให้บริการ 127.62 12.71% 130.42 9.34% 128.72 11.51%

รวมต้นทุนขายและบริการ 895.55 89.21% 1,167.84 83.61% 943.91 84.40%

กำาไรขั้นต้น 108.33 10.79% 228.91 16.39% 174.49 15.60%

 กลับรายการค่าปรับจากงานล่าช้า -- --

 รายได้อื่น 14.86 1.48% 12.68 0.91% 5.70 0.51%

กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย 123.19 12.27% 241.59 17.30% 180.19 16.11%

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 65.37 6.51% 86.66 6.20% 72.23 6.46%

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 50.49 5.03% 54.74 3.92% 64.03 5.72%

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.24 0.02% -0.46 -0.04%

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 115.86 11.54% 141.64 10.14% 135.80 12.14%

กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน 

และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

7.32 0.73% 99.95 7.16% 44.39 4.00%

ต้นทุนทางการเงิน 3.52 0.35% 2.07 0.15% 3.41 0.30%

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3.80 0.38% 97.88 7.01% 40.97 3.66%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3.07 0.31% 15.35 1.10% 7.19 0.64%

กำาไรสุทธิสำาหรับปี 0.73 0.07% 82.53 5.91% 33.78 3.02%

หมายเหตุ :
งบการเงินงวดบัญชีปี 2561-2563 ได้ใช้นโยบายการบัญชี ดังนี้
ก. รายได้ตามสัญญา รับรู้ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำาเสร็จ (Percentage of Completion)
ข. รายได้จากการให้บริการ รับรู้เมื่อให้บริการแก่ลูกค้าแล้วเสร็จสิ้นแล้ว หรือรับรู้ตามระยะเวลาของสัญญาการให้บริการ



116 รายงานประจ�าปี 2563

สรุปรายการ

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3.80 97.88 40.97

รายการปรับกำาไรสุทธิเป็นเงินสด

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 28.02 28.74 34.46

 (กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (0.28) (2.07) 0.47

 ตัดหนี้สูญ 0.00 0.00 -

 ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง 0.00 0.00 -

 ตัดจำาหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน 0.00 0.00 0.62

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน 4.54 8.89 5.27

 ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน (1.64) 4.52 (1.04)

 ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า 0.00 0.00 -

 เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 0.00 0.00 -

 กลับรายการค่าปรับงานล่าช้า (5.79) (3.00) -

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.00 0.24 (0.46)

 (กำาไร) ขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ (1.50) 0.00 0.56

 ดอกเบี้ยรับ (1.16) (1.06) (0.62)

 ต้นทุนทางการเงิน 3.46 1.90 3.48

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์

และหนี้สินดำาเนินงาน

29.45 136.03 83.71

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง :

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 11.67 0.29 7.86

 มูลค่างานบริการเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ 120.47 (105.96) (19.34)

 สินค้าคงเหลือ 20.95 (14.86) (1.61)

 เงินประกันผลงาน 5.46 (0.35) 0.69

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (0.87) (0.14) 0.02

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) :

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (89.89) 65.34 (44.19)

 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า (9.54) 41.14 (35.70)

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน 87.70 121.47 (8.58)

 รับเงินจากการขอเงินคืนภาษีเงินได้ 5.51 8.45 15.93

เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (0.50) (1.73) (0.34)

จ่ายค่าภาษีเงินได้ (15.90) (26.54) (15.50)

ดอกบี้ยจ่าย 0.00 0.00 (2.15)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน 76.80 101.65 (10.65)
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สรุปรายการ

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :

 เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 0.00 0.00

 เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำาประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง (0.33) (0.33) 5.39

 เงินสดจ่ายเงินลงทุน 0.00 0.00

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.00 (0.34) 0.00

 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร (28.41) (8.51) (16.07)

 เงินสดรับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ถาวร 2.47 0.00 0.01

 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (4.81) (1.95) (1.48)

 เงินสดรับจากดอกเบี้ย 1.11 1.01 0.70

 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 0.00 0.00 (24.00)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (29.97) (10.12) (35.45)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 ที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(69.50) 13.24 (39.56)

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 0.00 0.00 0.00

เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 0.00 (5.06) 5.06

 เงินสดจ่ายชำาระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (7.88) (8.91) 0.00

 เงินสดจ่ายชำาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (2.40) (2.33) (4.13)

 เงินสดจ่ายชำาระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า 0.00 0.00 (3.66)

 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลงจากการคืนทุน 0.00 0.00 0.00

 รับชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุน -- -- --

 เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการจำาหน่ายหุ้น -- -- -

 เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน (3.48) (1.90) (1.32)

 จ่ายเงินปันผล (31.57) (9.96) (47.83)

เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม -- -- -

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมจัดหาเงิน (114.83) (14.93) (91.44)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (0.02) (0.60) (0.13)

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (68.02) 76.00 (137.68)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด 177.68 109.66 185.66

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด 109.66 185.66 48.00
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(ค) ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน

งบการเงินรวม (งบตรวจสอบ)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.51 2.21 2.88

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.31 1.06 1.06

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.26 0.38 (0.04)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 6.66 10.21 8.66

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 54.08 35.25 41.58

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า เท่า 5.89 8.70 6.62

ระยะเวลาชำาระหนี้เจ้าหนี้การค้า วัน 61.17 41.36 54.41

Cash Cycle วัน (7.09) (6.11) (12.84)

อัตรากำาไรขั้นต้น % 10.79% 16.39% 15.60%

อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน % (0.75)% 6.25% 3.46%

อัตรากำาไรสุทธิ % 0.07% 5.91% 3.02%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 0.12% 12.18% 4.59%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 0.08% 8.32% 3.10%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 13.06% 43.92% 23.25%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 1.07 1.42 1.03

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.41 0.51 0.45

อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย เท่า 23.68 57.45 (0.01)

อัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกพัน (Cash basis) เท่า 0.98 3.03 (0.14)

อัตราการจ่ายเงินปันผล % 314.82%* 42.05%* 142.57%*

หมายเหตุ : - อัตรากำาไรสุทธิ คำานวณจากกำาไรสุทธิของกิจการหารด้วยรายได้รวมของกิจการในแต่ละปี
 -  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลประจำาปี2561ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 960 ล้านหุ้น 

ในอัตราหุ้นละ 0.0104 บาท คิดเป็นเงินปันผลสำาหรับปี 2561 จำานวน 9.984 ล้านบาท
 -  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างการ จากกำาไรสุทธิของปี 

2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 960 ล้านหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือเท่ากับ 48.00 ล้านบาท
 .  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 พิจารณาอนุมัติจ่าย

ปันผลประจำาปี2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 960 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท คิดเป็นเงินปันผลสำาหรับปี 2563 จำานวน 19.2 ล้านบาท
  •  อัตราการจ่ายปันผลปี 2561 คำานวณจากเงินปันผลประจำาปี 2561 จำานวน 9.984 ล้านบาท หารด้วยกำาไรสุทธิประจำาปี 2561 (งบ

เฉพาะกิจการ) จำานวน 3.17 ล้านบาท
  •  อัตราการจ่ายปันผลปี 2562 คำานวณจากเงินปันผลประจำาปี 2562 จำานวน 48.00 ล้านบาท หารด้วยกำาไรสุทธิประจำาปี 2562 (งบ

เฉพาะกิจการ) จำานวน 114.15 ล้านบาท
  •  อัตราการจ่ายปันผลปี 2563 คำานวณจากเงินปันผลประจำาปี 2563 จำานวน 19.2 ล้านบาท หารด้วยกำาไรสุทธิประจำาปี 2563 (งบ

เฉพาะกิจการ) จำานวน 33.67 ล้านบาท
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14. การวิเคราะห์ และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

1.1 ผลการดำาเนินงาน

ภาพรวมของผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา

บริษัทและบริษัทย่อยดำาเนินธุรกิจผลิต ประกอบ ติดตั้ง และ

จัดจำาหน่ายเครื่องกำาเนิดไอนำ้า (Steam Boiler) ระบบเผาไหม้ 

(Combustion System) ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเกือบทุก

ประเภท ตลอดจนเป็นผูใ้ห้บริการงานต่างๆ เกีย่วกบัเครือ่งกำาเนดิ

ไอนำา้ ระบบเผาไหม้ และวศิวกรรมพลงังานความร้อน (Thermal 

Energy Engineering) อย่างครบวงจร บริษทัมีกลุม่ลกูค้าทัง้ใน

ประเทศและส่งออกไปจำาหน่าย หรือให้บริการยังต่างประเทศ 

ปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เจตาแบค 

อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (GTI), บริษัท เยอรมัน-ไทย บอยเลอ

ร์ เอ็นจิเนียริ่ง โคออฟเปอร์เรชั่น จำากัด (GE) และ บริษัท เจตา

แบค เวียดนาม จำากัด (GTV) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 

99.99 ร้อยละ 99.99 และร้อยละ 100.00 ตามลำาดับ 

เครื่องกำาเนิดไอนำ้าเป็นเครื่องจักรที่เปลี่ยนพลังงานดิบให้เป็น

พลงังานสะอาดทีป่ลอดภัย และควบคมุได้ สามารถนำาพลงังาน

จากไอนำา้ไปใช้ในขบวนการผลติของโรงงานอตุสาหกรรมแทบทุก

ประเภทและผลติกระแสไฟฟ้า กลุม่ลกูค้าสำาคญัของบริษัทและ

บรษิทัย่อย ได้แก่ กลุม่โรงงานอุตสาหกรรม ธรุกจิโรงแรมขนาด

ใหญ่ ธุรกิจโรงพยาบาล บริษัทได้ขยายฐานลูกค้าเพิ่มได้แก่โรง

ไฟฟ้าที่ใช้ชีวมวลและขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง ลูกค้าใน

กลุม่อตุสาหกรรมเครือ่งดืม่ทัง้ในและต่างประเทศ ลกูค้าในกลุม่

อุตสาหกรรมยานยนต์ และลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

ภาพรวมภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรมในประเทศ ในปี 

2563

สำานกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม คาดว่าภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

ไทยปี 2563 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 

จะหดตวัร้อยละ 8.0 โดยอตุสาหกรรมสำาคญัทีห่ดตวัในปี 2563 

อาท ิรถยนต์ เป็นการลดลงของตลาดในประเทศและตลาดส่งออก

เนือ่งจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ใน

หลายประเทศทัว่โลก ส่วนปัจจยัในประเทศมกีารหยดุการผลิต

ชั่วคราวช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 ตามมาตรการลด

การแพร่ระบาด การส่งออกในปี 2563ได้รบัผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ลดลงไป โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ทำาให้การเดินทางของ

ผูค้นท้ังทีเ่ป็นการเดนิทางระหว่างประเทศและในประเทศลดลง

ผลจากการหดตัวของภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยปี 2563 

ทำาให้ภาคอุตสาหกรรมชะลอการลงทุนและชะลอโครงการ

ขยายกำาลังการผลิต ส่งผลโดยตรงกับปริมาณการสั่งซื้อ Boiler 

ทีล่ดลง ทำาให้รายได้ตามสญัญาลดลงร้อยละ 23 เมือ่เทยีบกบัปี

ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ดีบริษัทและบริษัทย่อยได้วางกลยุทธ์การ

ตลาดในปี 2563 ที่เน้นการขยายขอบเขตธุรกิจในเชิง Boiler 

Solution ได้แก่การให้บริการครบวงจรแก่ลูกค้า ทั้งการเสนอ

การปรบัปรงุระบบงานเดมิให้มปีระสทิธภิาพดขีึน้ หรอืนำาเสนอ

วิธีการ และจำาหน่ายอุปกรณ์ในการประหยัดพลังงาน กลยุทธ์

ดังกล่าวนี้ทำาให้บริษัทสามารถรักษารายได้ตามสัญญาได้ระดับ

หนึ่งท่ามกลางภาวะที่ธุรกิจชะลอการขยายตัวและการลงทุน

ใหม่ นอกจากนี้นโยบายที่เน้นการให้บริการทำาให้รายได้จาก

การบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 

โดยรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด -19 ส่งผลกระ

ทบไม่รนุแรงต่อการดำาเนนิธรุกิจของบรษัิท โดยบริษัทยงัสามารถ

ประกอบธรุกิจการขาย การผลิตได้ตามปกต ิผลประกอบการยงั

จัดว่าดี มีกำาไร มีสภาพคล่องและความสามารถในการชำาระหนี้ 

และสามารถจ่ายปันผลได้ทุกปี 

ปี 2563 บริษัทได้ทะยอยส่งมอบงานเคร่ืองกำาเนิดไอนำ้าแบบ

ท่อนำ้า ชนิดความดันสูง ไอนำ้าร้อนยิ่งยวด ( Superheated 

Tempurature) มลูค่าโครงการ EUR 2.6 million ให้กับ บรษิทั 

AVOS GmbH Germany เพื่อนำาไปติดตั้งที่โรงงานของลูกค้า

ในประเทศสิงคโปร์ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทรับรู้รายได้

จากโครงการไปแล้ว 86% แต่เนื่องจากมีงานเพิ่มอีก EUR 0.3 

million ทำาให้กำาหนดเสร็จส้ินงานท้ังโครงการเล่ือนไปเป็น

ประมาณมีนาคม 2564

ในเดือนธันวาคม 2563 บริษัทได้รับคำาสั่งซื้อเครื่องกำาเนิดไอ

นำ้าแบบท่อนำ้าขนาด 100 TPH สำาหรับโครงการ Bangkok 

Cogeneration SPP Replacement, Rayong, Thailand 

(BCC2) มูลค่าโครงการมากกว่า 100 ล้านบาท จากบริษัท 

Thai Jurong Engineering Limited (บริษัทในเครือ Jurong 
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Engineering Limited ประเทศสิงคโปร์) โดยมีกำาหนดส่งมอบ

สินค้า ณ จังหวัดระยอง ภายในไตรมาส 4 ของปี 2564

สำาหรับข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจจะเกิด

ขึ้นจากค่าปรับงานล่าช้า จำานวนประมาณ 50.47ล้านบาทนั้น 

เกิดขึ้นจากความล่าช้าในการทดสอบระบบ เพ่ือส่งมอบงาน

ของโครงการขนาดใหญ่โครงการหน่ึงที่ใช้เทคโนโลย่ีจากต่าง

ประเทศ และมีเงื่อนไขให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศต้องเดิน

ทางมาตรวจสอบ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด -19 ทำาให้ผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถเดินทางมาตรวจ

สอบได้ หลงัจากรอดสูถานการณ์ระยะหนึง่และได้ประเมนิแล้ว

ว่าโอกาสที่ผู้เชี่ยวชาญจะเดินทางมาคงเป็นไปได้ยาก บริษัทจึง

เจรจากับลูกค้า ขอดำาเนินการตรวจสอบเอง และได้ตรวจสอบ

ไปแล้ว 2สายงานจากทั้งหมด 3 สายงาน และกำาลังตรวจสาย

งานที่ 3 อยู่ บริษัทได้ดำาเนินการเจรจาเรื่องค่าปรับกับลูกค้ามา

โดยตลอด และคาดว่าสุดท้ายจะไม่ได้รับผลเสียหายท่ีมีสาระ

สำาคัญจากค่าปรับนี้

สำาหรับปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ -19 

ที่ยังดำารงอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยังส่งผลกระทบ

อย่างต่อเนื่องต่อธุรกิจของบริษัทในด้านรายได้ เนื่องจาก ภาค

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังไม่ฟื้นตัว บริษัทได้วางกลยุทธเน้น

ลูกค้าในภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบน้อย จากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เช่นอุตสาหกรรมอาหาร เครื่อง

ดื่ม และยา โรงงานผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น 

นอกจากนีบ้รษิทัจะยงัคงดำาเนนินโยบายเน้นการให้บรกิารซ่อม

บำารุง และการขยายธุรกิจแบบ Boiler Solution เพื่อเพิ่มราย

ได้ในปี 2564 บริษัทยังคงนโยบายลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อ

เพิ่มกำาไรอย่างต่อเนื่อง

โดยสรุปภาพรวมของผลการดำาเนินงานในปี 2561 ปี 2562 

และปี 2563 พบว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม จาก

การดำาเนินธุรกิจ ภายใต้งบการเงินรวมเท่ากับ 1,003.88 ล้าน

บาท 1,396.75 ล้านบาท และ 1,118.40 ล้านบาท ตามลำาดับ 

โดยมีลักษณะรายได้แยกเป็น 2 ประเภท คือ 1) รายได้ตาม

สัญญา และ 2) รายได้จากการให้บริการ โดยในปี 2561 ปี 

2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ตามสัญญา

เท่ากับ 808.01 ล้านบาท 1,214.38 ล้านบาท และ 924.19 

ล้านบาท ตามลำาดับ มีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 195.86 

ล้านบาท 182.37 ล้านบาท และ 194.21 ล้านบาท ตามลำาดับ 

โดยจะพบว่าในช่วง 3 ปีดังกล่าวบริษัทและบริษัทย่อยมีราย

ได้ตามสัญญาเฉลี่ยร้อยละ 84 ของรายได้จากการดำาเนินงาน  

และมีรายได้จากการให้บริการเฉลี่ยร้อยละ 16 ของรายได้จาก

การดำาเนินงาน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิในปี 2561 ปี 2562 และปี 

2563 เท่ากับ 0.73 ล้านบาท 82.53 ล้านบาท และ 33.78 ล้าน

บาท ตามลำาดับ คิดเป็นอัตรากำาไรสุทธิร้อยละ 0.07 ร้อยละ 

5.91 และร้อยละ 3.02 ของรายได้รวม ตามลำาดับ ทั้งนี้ บริษัท

สามารถสรปุการวเิคราะห์ ผลการดำาเนนิงานและฐานะทางการ

เงินสำาหรับงวดบัญชีปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ได้ดังนี้

การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

รายได้

บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายได้จากการดำาเนนิธรุกจิใน 2 ลกัษณะ 

คอื รายได้ตามสญัญา และรายได้จากการให้บรกิาร ทัง้นี ้บรษิทั

และบรษิทัย่อยกำาหนดนโยบายในการรบัรูร้ายได้ตามมาตรฐาน

การบญัชีทีร่ับรองทั่ว ไป โดยรายได้ตามสัญญาหรอื รายได้จาก

การรับจ้างผลิตเคร่ืองกำาเนิดไอนำา้และระบบเผาไหม้จะถกูบนัทกึ

รับรู้รายได้ตาม วิธีอัตราส่วนของงานที่ทำาเสร็จ (Percentage 

of Completion) ซึ่งคำานวณตามอัตราส่วนต้นทุนของงานท่ี

เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนประมาณการทั้งหมดที่ประ มาณว่าจะ

ใช้ในงานรับจ้างผลิตตามสัญญาแต่ละโครงการ อ้างอิงตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จาก

สัญญาที่ทำากับลูกค้า

สำาหรับรายได้ จากการให้บริการจะรับรู้รายได้เมื่อให้บริการ

แก่ลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว หรือรับรู้ตามระยะเวลาของสัญญาการ

ให้บริการ

บริษทัเป็นผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในธุรกจิประเภทนีท้ีจ่ด

ทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คูแ่ข่งทีส่ำาคญัส่วน

ใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติจากประเทศ เยอรมันนี ญี่ปุ่น และจีน 

ในขณะที่คู่แข่งในประเทศมีเพียง 3-4 ราย มีเพียงรายเดียวที่

มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท นอกนั้นเป็นบริษัทขนาดเล็ก 

ทำาให้การจัดหาข้อมลูอตุสาหกรรมเพือ่วเิคราะห์เป็นไปโดยยาก

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายมุ่งเน้นการรักษาสัมพันธ์ที่ดี

กับลูกค้าเดิม โดยการนำาเสนอผลิตภัณท์ที่ใช้เทคโนโลยี่ท่ีมี

ประสิทธภิาพสูง ทนัสมัย บริการทีมี่คุณภาพและเชือ่ถอืได้ ด้วย

ราคาทีเ่หมาะสม ทำาให้สามารถรกัษาฐานลกูค้าเดมิได้ตลอดมา 

สำาหรับลกูค้าใหม่ บริษัทเน้นลกูค้าทีม่เีครดิตดี มช่ืีอเสยีงในตลาด 
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โดยฝ่ายขายจะเป็นผู้ติดต่อลูกค้าใหม่ผ่าน network ในวงการ

ธุรกิจ ผ่านการแนะนำาจากลูกค้าเก่า หรือจากงานแสดงสินค้า

และเทคโนโลยีท่ีบ่รษิทัเข้าร่วมอย่างสมำา่เสมอ นอกจากนีบ้รษิทั

ยงัมกีารประชาสมัพนัธ์สนิค้าและบรกิารอย่างสมำา่เสมอเพือ่ให้

เข้าถึงกลุ่มธุรกิจต่างๆ

ตารางสรปุโครงสร้างรายได้จากการดำาเนนิงานและรายได้รวม

งบการเงินรวม

งบตรวจสอบ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้ตามสัญญา 808.01 80.49% 1,214.38 86.94% 924.19 82.64%

รายได้จากการให้บริการ 195.86 19.51% 182.37 13.06% 194.21 17.36%

รายได้จากการดำาเนินงาน-สุทธิ 1,003.88 100.00% 1,396.75 100% 1,118.40 100%

รายได้อื่น 14.86 12.68 5.70

รายได้รวม-สุทธิ 1,018.74 1,409.43 1,124.10

บรษิทัมรีายได้จากการดำาเนินงานสุทธิในงวดบญัชีปี 2561 เท่ากบั 

1,003.88 ล้านบาท งวดบัญชีปี 2562 เท่ากับ 1,396.75 ล้าน

บาท และงวดบัญชีปี 2563 เท่ากับ 1,118.40 ล้านบาท ทั้งนี้ 

สามารถอธิบายรายละเอียดของรายได้แยกตามลักษณะการ

รับรู้รายได้ ดังนี้

รายได้ตามสัญญา

รายได้ตามสัญญาหรือรายได้จากการรับจ้างผลิตเครื่องกำาเนิด

ไอนำ้าและระบบเผาไหม้ภายใต้การดำาเนินงานของบริษัท และ

บรษิทัย่อย GTV โดยทำาการผลติและจำาหน่ายเครือ่งกำาเนิดไอนำา้ 

และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของเครื่องกำาเนิดไอนำ้า อาทิ Pres-

sure Vessel, Economizer, Superheater wet scrubber , 

Dustfilter , Electrostatic, Precipitator เป็นต้น รวมถึงราย

ได้จากการรบัเหมาโครงการ พเิศษทีด่ำาเนนิการโดยวศิวกร และ

ผูเ้ชีย่วชาญ ทีม่คีวามสามารถเฉพาะทาง ซึง่เป็นงานทีเ่กดิข้ึนเป็น

ครั้งคราวในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า โดยราย

ได้ตามสญัญาในงวดบัญชปีี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 

808.01 ล้านบาท 1,214.38 ล้านบาท และ 924.19 ล้านบาท 

ตามลำาดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการดำาเนินงาน เท่ากับ 

ร้อยละ 80.49 ร้อยละ 86.94 และร้อยละ 82.64 ตามลำาดับ 

รายได้ตามสัญญาลดลงในปี 2563 เนื่องจากการชะลอคำาสั่ง

ซื้อจากลูกค้า การชะลอโครงการขยายงานการผลิตตามภาวะ

เศรษฐกิจที่ซบเซาทั้งในและต่างประเทศ ทำาให้งานโครงการ

ขนาดใหญ่มูลค่าสูงมีจำานวนน้อย บริษัทและบริษัทย่อยได้วาง

กลยุทธ์การตลาดในปี 2563 ที่เน้นการขยายขอบเขตธุรกิจใน

เชงิ Boiler Solution ได้แก่การให้บริการครบวงจรแก่ลกูค้า ทัง้

การเสนอการปรับปรุงระบบงานเดิมให้มปีระสิทธภิาพดขีึน้ หรอื

นำาเสนอวธิกีาร และอปุกรณ์ในการประหยดัพลงังาน กลยุทธ์ดัง

กล่าวนีท้ำาให้บริษัทสามารถรักษารายได้ตามสัญญาได้ระดบัหนึง่

ท่ามกลางภาวะที่ธุรกิจชะลอการขยายตัวและการลงทุนใหม่

ทัง้นี ้หากแบ่งรายได้ตามสัญญาตามประเภทลูกค้า พบว่าในงวด

บัญชีปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีราย

ได้ตามสญัญา จากลูกคา้ภายในประเทศ คดิเป็นสัดส่วนตอ่ราย

ได้ตามสัญญาเท่ากับร้อยละ 91.47 ร้อยละ 87.87 และร้อยละ 

74.38 ตามลำาดับ และจากลูกค้าต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วน

ต่อรายได้ตามสัญญาเท่ากับร้อยละ 8.53 ร้อยละ 12.13 และ

ร้อยละ 25.62 ตามลำาดับ 

สัดส่วนทีเ่พิม่ข้ึนของรายได้จากลูกค้าต่างประเทศนีเ้ป็นไปตาม

กลยทุธ์ทีบ่รษิทัได้วางไว้ในการลงทนุในบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม 

โดยมุง่หวงัให้มกีารขยายฐานลกูค้าใหม่ในตลาดต่างประเทศใน

ยโุรปและอเมรกิาผ่านบรษิทัเหล่านี ้และการลงทนุในบรษิทัย่อย

และบริษัทร่วม ทำาให้บริษัทได้รับคำาสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเนื่องจากข้อ

ตกลงทีต้่องให้บรษัิทเป็นผู้ผลิต Boiler ในประเภททีต่กลงกนัไว้ 

ในปี 2563 บรษิทัย่อย GTV ซึง่บรษิทัถอืหุน้ 100% มีอตัราการ

เติบโตของรายได้ 17% เมื่อเทียบกับยอดรายได้ของปี 2561 
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เนื่องจากยังมีงานโครงการทั้งจากบริษัทสัญชาติไทย เช่น กลุ่ม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มบริษัทข้ามชาติเช่น Nestle 

และVinfast เข้ามาอย่างต่อเนือ่ง อย่างไรกด็กีำาไรสทุธิลดลงจาก 

5% เป็น 2%จากสถานการณ์การแข่งขันสูงกับผู้ประกอบการ

ท้องถิน่ทีม่ต้ีนทนุตำา่กว่า และใช้นโยบายเรือ่งราคาในการแข่งขัน

ในปี 2564 คาดว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโค

วดิ-19 ยงัคงมผีลต่อการชะลอตวัของธรุกจิ GTV อย่างต่อเนือ่ง 

GTV ดำาเนนินโยบายใช้ชิน้ส่วนในประเทศเพ่ิมขึน้เพือ่ลดต้นทนุ 

และขยายขอบเขตการทำาธรุกจิเพิม่ขีน้เพือ่เพิม่ยอดขายนอกจาก

นี้ บริษัทได้ชะลอแผนลงทุนสร้างโรงงานในประเทศเวียตนาม 

เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไปอีกระยะ

สำาหรับบริษัทร่วม Schneider Energy System GmbH (SES) 

ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 โดยมีมูลค่าลงทุน 346,500 บาท 

และ Schneider -Kessel GmbH ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 60 นั้น ใน

ปี 2563 SES สามารถทำารายไดเ้พิม่ขึน้ถึง 95% จาก รายได้2.4 

ล้านบาทในปี 2562 เป็น 51ล้านบาท กำาไรเพ่ิมขึน้เป็น 1.4ล้าน

บาท จากขาดทนุ 0.8 ล้านบาทในปี 2562 ทัง้นีใ้นปี 2563 บรษิทั

ได้รับคำาสั่งซื้อมูลค่ากว่า 10 ล้านบาทจาก SES โดยที่ข้อจำากัด

ของการทำาธุรกิจกับ SES คือการที่ลูกค้าบางประเภทต้องการ

ให้ผู้ผลิตสินค้ามาจากกลุ่มยุโรปเท่านั้น

ในปี 2564 SES คาดว่าธุรกิจจะซบเซาต่อเนื่อง และลูกค้ายัง

ชะลอคำาสั่งซื้อจนถึงปลายปี SES จึงวางนโยบายมุ่งเน้นการให้

บริการบำารุงรักษา การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบงาน และ

การให้บริการงานออกแบบติดตั้ง

รายได้จากการให้บริการ

  รายได้จากการให้บริการ ได้แก่ รายได้จากการบริการหลงั

การขาย การซ่อมแซม บำารุงรักษาผลิตภัณฑ์ รายได้จากค่าเช่า

เครือ่งและรบัจ้างตรวจสอบประเมินเครือ่งกำาเนดิไอนำา้ เป็นต้น 

โดยรายได้จากการให้บริการในงวดบัญชีปี 2561 ปี 2562 ปี 

2563 เท่ากบั 195.86 ล้านบาท 182.37 ล้านบาท และ 194.21 

ล้านบาท ตามลำาดบั ซึง่บรษิทัและบรษิทัย่อยยงัคงมรีายได้จาก

การให้บรกิารอย่างต่อเนือ่งและเพิม่ขึน้ประมาณ 12ล้านบาทใน

ปีนี ้ท่ามกลางภาวะทีอ่ตุสาหกรรมการผลติหรือโรงงานลดกำาลงั

การผลิต ลดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายการเน้นการซ่อม

บำารุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับลูกค้า และ นโยบายเพิ่มพูน

รายได้จากการให้บริการ โดยได้ขยายธุรกิจจำาหน่ายเคมีภัณฑ์ 

และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำาบริการให้กับลูกค้าด้วย

 สดัส่วนรายได้จากการให้บรกิารต่อรายได้จากการดำาเนนิงานใน

ปี 2561 เป็นร้อยละ 19.51 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 13.06 ใน

ปี 2563 เป็นร้อยละ 17.36 ทั้งนี้บริษัทให้ความสำาคัญกับการ

สร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) จากงานบริการ ทั้ง

กบัลกูค้าทีซ่ือ้สนิค้ากบับรษัิทและลูกค้าอืน่ทีต้่องการให้บรษิทัเข้า

ซ่อมแซมและบำารงุรักษาเครือ่งกำาเนดิไอนำา้ให้มีประสิทธภิาพยิง่ขึน้ 

รายได้อื่น

ในงวดบัญชีปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัท

ย่อยมีรายได้อื่นเท่ากับ 14.86 ล้านบาท 12.68 ล้านบาท และ 

5.70 ล้านบาท ตามลำาดับ ซึ่งรายได้อื่นในปี 2563 ประกอบ

ด้วย ดอกเบี้ยรับ 0.7 ล้านบาท กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 

ล้านบาท และจำาหน่ายเศษเหล็ก 1.4 ล้านบาท

ต้นทุนและกำาไรขั้นต้น

ต้นทุน

ในงวดบัญชีปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัท

ย่อยมีต้นทุนรวมเท่ากับ 895.55 ล้านบาท1,167.84 ล้านบาท 

และ 943.90 ล้านบาท หรอืคิดเป็นร้อยละ89.21 ร้อยละ83.61 

และ ร้อยละ 84.40 ของรายได้จากการดำาเนินงาน ตามลำาดับ 

ประกอบด้วยต้นทุนงานตามสัญญา และต้นทุนการให้บริการ 

รายละเอียดของต้นทุนแยกตามประเภทธุรกิจมี ดังนี้
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งบการเงินรวม
ต้นทุนจากการดำาเนินงาน
และอัตราต้นทุนต่อรายได้ 

แยกตามประเภท

งบตรวจสอบ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ล้านบาท
อัตราต้นทุน 

ร้อยละ
ล้านบาท

อัตราต้นทุน 
ร้อยละ

ล้านบาท
อัตราต้นทุน 

ร้อยละ

ต้นทุนงานตามสัญญา 767.93 95.04% 1,037.42 85.43% 815.19 88.21%

ต้นทุนการให้บริการ 127.62 65.16% 130.42 71.51% 128.71 66.28%

รวมต้นทุน 895.55 1,167.84 943.90

ต้นทุนงานตามสัญญา

ต้นทุนงานตามสัญญาส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อวัตถุดิบ และ

อปุกรณ์ประกอบอืน่ๆ สำาหรับนำามาใช้ในการผลติเคร่ืองกำาเนดิ

ไอนำ้าชนิดต่างๆ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยวัตถุดิบหลักที่มี

มูลค่าการสั่งซ้ือมากท่ีสุดเฉลี่ยในแต่ละปี คือ แผ่นเหล็ก ท่อ

เหล็ก และเหล็กโครงสร้าง ต้นทุนงานตามสัญญาส่วนอื่น คือ 

ค่าแรงในการผลิต ค่าจ้างผู้รับเหมาช่วงสำาหรับงานหล่อขึ้นรูป

อุปกรณ์บางส่วน และผู้รับเหมาช่วงสำาหรับงานติดตั้ง โดยมี

วิศวกรผูเ้ชีย่วชาญของบรษิทัเป็นผูค้วบคมุงานของผูร้บัเหมาช่วง

ทุกโครงการ และค่าใช้จ่ายในการผลติ (Overhead) โดยสดัส่วน

ต้นทุนงานตามสัญญาต่อรายได้ตามสัญญาในปี 2561 ปี 2562 

ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 95.04 ร้อยละ85.43 และร้อยละ 88.21 

สาเหตุที่สัดส่วนต้นทุนงานตามสัญญาต่อรายได้เพิ่มข้ึนเป็น 

88.21% ในปี 2563 เนือ่งจากการขึน้ราคาของวตัถดุบิ อปุกรณ์

นำาเข้า ค่าแรงผู้รับเหมาที่เพ่ิมขึ้นอันเนื่องมาจากการท่ีลูกค้า

โรงงานบางรายไม่อนุญาติให้บุคคลภายนอกเข้าโรงงานในช่วง

การแพร่ระบาดรุนแรงของไวรัสโควิด 19 ทำาให้บริษัทและผู้รับ

เหมาไม่สามารถเข้าทำางานได้ตามแผนงานเดิม ทั้งนี้ระยะเวลา

ในการผลติและตดิตัง้สนิค้าแต่ละประเภทแตกต่างกนัตามขนาด 

ประเภท ขอบข่ายของงานและเทคโนโลยีท่ีใ่ช้ โดยเฉลีย่ใชเ้วลา

ในการผลติสนิค้าทัว่ไปที ่3-6 เดอืน หากเป็นโครงการขนาดใหญ่

ใช้เทคโนโลยี่สูง อาจใช้เวลา 1-2 ปีในการดำาเนินการ

เน่ืองจาก Boiler เป็นสินค้าที่ต้องพึ่งพิงเทคโนโลย่ีจากต่าง

ประเทศ โดยเฉพาะการใช้ License และอุปกรณ์ ทำาให้ต้นทุน

ของบริษัทสูงกว่าคู่แข่งจากต่างประเทศ และเสียเปรียบในการ

แข่งขันโดยเฉพาะในด้านราคา อย่างไรก็ดีบริษัทมีนโยบายลด

ต้นทนุการผลติอืน่ๆ โดยใช้วตัถดุบิภายในประเทศเพิม่ขึน้เท่าที่

ทำาได้ การแสวงหา Supplier รายใหม่ทัง้ในและนอกประเทศที่

สินค้าราคาถูกกว่าแต่คุณภาพเท่ากัน และการควบคุมการผลิต

ภายในโรงงานของบริษัทเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ต้นทุนการให้บริการ

สำาหรับต้นทุนการให้บริการเกิดจากการดูแล ซ่อมแซมเครื่อง

กำาเนดิไอนำา้ รวมถงึการเปลีย่นอะไหล่บางชิน้ของเครือ่งกำาเนดิ

ไอนำ้าหรืออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วน

ต้นทุนการให้บรกิารต่อรายได้จากการให้บรกิารปี 2561 เท่ากบั

ร้อยละ 65.16 ในปี 2562 ร้อยละ 71.51 ในปี 2563 ร้อยละ 

66.28 ตามลำาดับ

สัดส่วนต้นทุนการให้บริการต่อรายได้ในปี 2563 ลดลงจากปี 

2562 เป็นผลจากการปรับปรุงระบบการทำางานให้มีประสิทธิ

ภาพขี้น ลดระยะเวลาการทำางานของพนักงานต่อลูกค้าแต่ละ

รายลง แต่ยังคงรักษามาตรฐานงานเท่าเดิม
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กำาไรขั้นต้นและอัตรากำาไรขั้นต้น

กำาไรขั้นต้น  

และ % ต่อรายได้

แยกตามประเภทงาน

งบตรวจสอบ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ล้านบาท
%  

ต่อรายได้
ล้านบาท

%  

ต่อรายได้
ล้านบาท

%  

ต่อรายได้

กำาไรขั้นต้นจากงานตามสัญญา 40.09 4.96% 176.95 14.57% 109.00 11.79 %

กำาไรขั้นต้นจากงานให้บริการ 68.24 34.84% 51.96 28.51% 65.49 33.72 %

กำาไรขั้นต้นรวม 108.33 228.91 174.49

อัตรากำาไรขั้นต้น (%) 10.79% 16.39% 15.60 %

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำาไรขั้นต้นในปี 2561 ปี 2562 และ

ปี 2563 เท่ากับ108.33 ล้านบาท228.91 ล้านบาท และ 

174.49 ล้านบาท คดิเป็นอตัรากำาไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ10.79 

ร้อยละ16.39 และร้อยละ 15.60 ตามลำาดับ โดยในปี 2561 ปี 

2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำาไรขั้นต้นจากงาน

ตามสัญญาเท่ากับ40.09 ล้านบาท176.95 ล้านบาท และ 109 

ล้านบาท และกำาไรขั้นต้นจากการให้บริการเท่ากับ 68.24 ล้าน

บาท51.96 ล้านบาท และ 65.49 ล้านบาท ตามลำาดับ

กำาไรขั้นต้นจากงานตามสัญญาในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 

เนื่องจากต้นทุนเพิ่มข้ึนจากวัตถุดิบและอุปกรณ์นำาเข้าท่ีขึ้น

ราคา และค่าแรงที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการไม่อนุญาติให้บุคคล

ภายนอกเข้าโรงงานในช่วงการระบาดอย่างรุนแรงของไวรัส

โควิด -19 ของลูกค้าบางราย ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหัวข้อ

ต้นทุนงานตามสัญญา

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บรษิทัและบรษิทัย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำาหรบั

งวดบัญชีปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ115.86 ล้าน

บาท141.40 ล้านบาท และ 136.26 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน

ต่อรายได้จากการดำาเนินงานเท่ากบัร้อยละ11.54 ร้อยละ10.12 

และร้อยละ 12.18 ตามลำาดบั โดยมกีารเปล่ียนแปลงในรายการ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สำาคัญ ดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย(ต้นทุนในการจัด

จำาหน่าย) สำาหรับงวดบัญชีปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 

เท่ากับ65.37 ล้านบาท86.66 ล้านบาท และ 72.23 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ6.51 ร้อยละ6.20 และร้อยละ 6.46 

ของรายได้จากการดำาเนินงาน ตามลำาดับ ทั้งนี้ค่าใช้จ่าย ใน

การขายส่วนใหญ่คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ผลตอบแทน

พนักงานขาย โบนัส และสวัสดิการพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการ

ขายรายการอื่น อาทิ ค่าลิขสิทธิ์ที่บริษัทต้องจ่ายให้กับเจ้าของ

ลขิสทิธิเ์พือ่ให้รบัรองแบบทางวศิวกรรมของเครือ่งกำาเนดิไอนำา้ 

(เฉพาะโครงการท่ีใช้แบบจากเจ้าของเทคโนโลยี) ค่านายหน้า

บุคคลภายนอก ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพานะและค่า

เดินทาง ของทีมงานฝ่ายขาย เป็นต้น

บรษิทัและบรษัิทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบรหิาร สำาหรบังวดบัญชปีี 

2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ50.49 ล้านบาท54.74 ล้าน

บาท และ 64.03 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ5.03 ร้อยละ3.92 

และร้อยละ 5.73 ของรายได้จากการดำาเนินงาน ตามลำาดับ ค่า

ใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เกดิจากรายการค่าใช้จ่ายเกีย่วกบั

เงินเดือน โบนัสและสวัสดิการพนักงาน รายการค่าเสื่อมราคา

ยานพาหนะและ อาคารสำานกังาน ค่าตดัจำาหน่ายทรพัย์สนิไม่มี

ตัวตน ค่าเช่าทรัพย์สิน และค่าสาธารณูปโภค

บรษิทัและบรษิทัร่วมมค่ีาใช้จ่ายส่วนแบ่งขาดทนุจากเงนิลงทนุ

ในบริษัทร่วม SES สำาหรับปี2562 จำานวน 0.24 ล้านบาท แต่

ปี 2563 มีกำาไร 0.46 ล้านบาท 

ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงิน สำาหรับงวดบัญชีปี 

2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 3.52 ล้านบาท2.07 ล้าน

บาท และ 3.41 ล้านบาท ตามลำาดบั ต้นทนุทางการเงนิทัง้หมด

เป็นดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากการใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการ

เงิน ส่วนใหญ่เป็นวงเงินหมุนเวียนเพื่อการทำาธุรกิจ เช่น ค่า

ธรรมเนยีม L/C ,LG ดอกเบีย้จากภาระหนีต้ามสญัญา ทรสัต์รซีีท 



125บริษัท เจตาแบค จ�ากัด (มหาชน)

กำาไรสุทธิและอัตรากำาไรสุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิ สำาหรับงวดบัญชีปี 2561 ปี 

2562 และปี 2563 เท่ากบั0.73 ล้านบาท 82.53 ล้านบาท และ 

33.78 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำาไรสุทธิร้อยละ0.07 ร้อยละ 

5.91 และร้อยละ 3.02 ของรายได้รวม ตามลำาดับ

กำาไรสทุธใินปี 2563 ลดลงตามการลดลงของรายได้ตามสญัญา

อนัเป็นผลจากภาวะเศรษฐกจิทีซ่บเซา การชะลอการลงทนุของ

อุตสาหกรรมทั้งในต่างประเทศและภายในประเทศ 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ในปี2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากการประมาณ

การตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัสำาหรับโครงการผลประโยชน์

ของพนักงาน 9 ล้านบาท ภาษีเงนิได้ของกำาไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 

สำาหรบัรายการทีจ่ะไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่ 1.8 ล้านบาท 

อนัเป็นผลให้ขาดทนุเบด็เสร็จอืน่สำาหรบัปีเท่ากับ 7.3 ล้านบาท

1.2 ฐานะทางการเงินของบริษัท

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 เท่ากับ 855.89 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

เท่ากับ 1,127.77 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

เท่ากับ 1,048.94 ล้านบาท โดยรายการสินทรัพย์ที่สำาคัญที่มี

ผลต่อการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์รวมของบริษัท มีดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562ปี 2563 บริษัทและ

บริษัทย่อยมีมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 524.32 ล้าน

บาท 725.92 ล้านบาท และ 620.58 ล้านบาท ตามลำาดับ มี

รายละเอียดในแต่ละรายการที่สำาคัญดังต่อไปนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 บรษิทัและบรษัิท

ย่อยมรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเท่ากบั 109.66 

ล้านบาท 185.66 ล้านบาท และ 47.99 ล้านบาท หรือคิดเป็น

สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 12.81 ร้อยละ 16.46 

และร้อยละ 4.57 ตามลำาดับ โดยรายการดังกล่าว ประกอบ

ด้วย เงินสด เงินสดย่อย และเงินฝากธนาคารทั้งในรูปแบบเงิน

ฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายการลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ ณ วนั

ที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 162.90 

ล้านบาท 162.62 ล้านบาท และ 155.07 ล้านบาท คิดเป็น

สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 19.03 ร้อยละ 14.42 

และร้อยละ 14.78 ตามลำาดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รายการลูกหนี้การค้า (หน่วย : ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563

ลูกหนี้การค้า* 154.18 119.34 138.98

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4.92) (2.86) (2.58)

รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ 149.26 116.48 136.40

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุทธิ 13.64 46.13 18.66

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุทธิ 162.90 162.62 155.07

หมายเหตุ : *ลูกหนี้การค้า หมายถึง ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น และลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้อง
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัท

และบรษิทัย่อยมรีายการลกูหนีก้ารค้าสทุธเิท่ากบั 149.26 ล้าน

บาท 116.48 ล้านบาท และ 136.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

91.63 ร้อยละ 71.63 และร้อยละ 87.97 ของลกูหนีก้ารค้าและ

ลูกหนี้อื่น โดยรายการลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย ค่าใช้

จ่ายจ่ายล่วงหน้า เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิค้าเงนิจ่ายล่วงหน้าผู้รับ

เหมาช่วง และลูกหนี้กรมสรรพากร โดยบริษัทและบริษัทย่อย 

มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในช่วงปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 

เท่ากับ 54 วัน 35 วัน และ41 วัน ตามลำาดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและ

บรษัิทย่อยมรีายการลกูหนีก้ารค้าทีย่งัไม่ถงึกำาหนดชำาระ เท่ากบั 

122.82 ล้านบาท 70.93 ล้านบาท และ 86.32 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 79.66 ร้อยละ 59.43 และร้อยละ 62.11 ของ ลูก

หนีก้ารค้าทัว่ไปก่อนหักค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสญู ตามลำาดับ และมี

ลกูหนีก้ารค้าทีเ่กนิกำาหนดชำาระเท่ากบั 31.36 ล้านบาท 48.41 

ล้านบาท และ 42.55 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.34 

ร้อยละ 40.57 และร้อยละ30.62 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโย

บายให้เครดติเทอมประมาณ 30-60 วนั ยกเว้นเป็นกรณโีครงการ

พเิศษทีม่มีลูค่าสงู ซึง่บรษิทัและบรษิทัย่อยจะพจิารณาให้เครดติ

เทอมกับลกูค้าแต่ละรายแตกต่างกัน โดยบรษิทัจะพจิารณาจาก

ฐานะทางการเงินของลูกค้า รวมถึงประวัติการชำาระเงิน และ

ระยะเวลาในการเป็นคู่ค้า นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อย

กำาหนดนโยบายการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 

100 จากยอดลกูหนีก้ารค้าท่ีมีอายุหนีค้งค้างเกินกำาหนดนานกว่า 

1 ปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 

บริษทัและบริษัทยอ่ยมยีอดลกูหนีแ้ยกตามอายุหนี ้คงค้างดังนี้

รายการลูกหนี้การค้า (หน่วย : ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563

ลูกหนี้การค้าทั่วไป

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 122.82 70.93 86.32

ไม่เกิน 3 เดือน 24.60 25.83 13.32

3 - 6 เดือน 0.03 4.35 2.70

6 - 12 เดือน 0.64 13.62 22.19

เกินกว่า 12 เดือน 6.09 4.61 4.34

รวม 154.18 119.34 128.87

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4.92) (2.86) (2.58) 

รวม 149.26 116.48 126.29

ลูกหนี้การค้า-บริษัทที่เกี่ยวข้อง  

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ - - 4.44

6-12 เดือน - - 5.67

รวม - - 10.11 

รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ 149.26 116.48 136.40

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นๆ 13.64 46.13 18.66

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 162.90 162.62 155.07
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ลูกหนี้บริษัทอ่ืนที่เกินกำาหนดชำาระไม่เกิน 3 เดือน จำานวน 

13.3 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่รอการรับชำาระตามเงื่อนไข

การชำาระเงินของลูกหนี้ เช่นรอบการวางใบแจ้งหนี้ รอบการ

ออกเช็คเพื่อจ่าย 

ลูกหนี้บริษัทอื่นที่เกินกำาหนดชำาระ6-12 เดือน จำานวน 22.19 

ล้านบาท เป็นรายการลูกหนี้ที่งานอยู่ระหว่างการทดสอบเดิน

เครือ่ง ลูกหน้ีรอคนืเงนิประกนัผลงาน ลกูหนีท้ีบ่รษัิทจะส่งมอบ

งานภายในมนีาคม 2564 และลูกหน้ีท่ีนัดชำาระในเดือนมนีาคม 

2564 ณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 บริษัทสามารถเรียกเก็บหนี้

ได้บางส่วน ทำาให้เหลือยอดคงค้างประมาณ 11.4 ล้านบาท

นอกจากนีใ้นรายการลกูหนีน้ีม้เีพยีงรายเดยีวทีบ่ริษทัดำาเนินการ

ทางกฎหมาย และมีหนี้ค้างชำาระเพียง 200,000 บาท

ลกูหน้ีบรษิทัอืน่ทีเ่กนิกำาหนดชำาระเกนิกว่า 12 เดอืน มลูค่ารวม 

4.34 ล้านบาท ลูกหนี้ส่วนใหญ่มีหนี้ค้างมูลค่าไม่สูงนักเป็นหนี้

ที่บริษัทดำาเนินการทางกฎหมายและสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญไว้แล้ว มีเพียงลูกหนี้ 2 รายที่มีหนี้ค้างในจำานวนที่สูง รวม

กนัแล้วประมาณ 3.3 ล้านบาท เป็นบรษิทัชัน้นำาในประเทศหนึง่

ราย และบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียงอีกราย

สำาหรับลูกหนี้รายบริษัทช้ันนำาในประเทศ บริษัทกำาลังเจรจา

ปัญหาด้านเทคนิค คาดว่าจะสามารถตกลงกันได้เพราะเป็น

ลูกค้าเก่าติดต่อกันมานาน อย่างไรก็ดีบริษัทได้สำารองเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญไว้เต็มจำานวนแล้ว ส่วนรายบริษัทข้ามชาติ สาเหตุ

การค้างชำาระเกิดจากการที่บริษัทไม่สามารถเดินทางไปยัง

โรงงานของลูกค้าที่ประเทศพม่าเพ่ือทดสอบการเดินเครื่องได้ 

อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 

บรษิทัได้เจรจาขอรับชำาระโดยจะวางหนงัสอืคำา้ประกนัให้แทน 

ซึ่งอยู่ในระหว่างดำาเนินการ บริษัทไม่ได้สำารองเผื่อหนี้จะสงสัย

จะสูญเพราะลูกค้าตกลงจะชำาระให้แล้ว บริษัทคาดว่าจะได้รับ

ชำาระหนี้เต็มจำานวนจากทั้งสองรายนี้ 

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นปี 2563 จำานวน 18.6 ล้านบาท ประกอบ

ไปด้วย :

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 5.2 ล้านบาทได้แก่ ค่าลิขสิทธิ์ 1.8 ล้าน

บาท ค่าต่ออายุ ASME รับรองมาตราฐานการผลติ 1.8 ล้านบาท 

ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า ( เบี้ยประกันภัย,ค่าเบี้ยประกันรถ, 

เบี้ยประกันหมู่) ค่าธรรมเนียมหนังสือคำ้าประกัน

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 5 ล้านบาท เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าให้

แก่เจ้าหนี้การค้า-ค่าวัสดุ และค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า

เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง 1.6ล้านบาท เป็นเงินที่จ่ายให้

ผู้รับเหมาช่วงก่อนการทำางาน ซึ่งเป็นปกติของการทำาธุรกิจ

ลกูหน้ีกรมสรรพากร 5.1 ล้านบาท แบ่งเป็นภาษท่ีีขอคนืได้ จาก

กรมสรรพกร เกิดเมื่อ ปิดบัญชี ภาษีซื้อ ภาษีขาย แล้วจำานวน

ภาษขีายน้อยกว่า ภาษซ้ืีอ ทำาให้สามาถขอคนืจากกรมสรรพากร

ได้ หรอืจะนำาไปใช้ในเดือนถดัไป เมือ่เกดิกรณ ีจำานวนภาษขีาย 

มากกว่า จำานวนภาษีซื้อ จำานวน 3.5 ล้านบาท ภาษีซื้อยังไม่

ครบกำาหนดชำาระ(ภาษีซื้อที่เจ้าหนี้การค้า ยังไม่ออกใบกำากับ

ภาษีต้นฉบับให้ เนื่องจาก เจ้าหนี้บางรายมีนโยบายยังไม่ออก

ใบกำากับภาษีให้จนกว่าจะได้รับชำาระเงิน) 1.4 ล้านบาท ภาษี

ซื้อที่พักไว้ (เป็นภาษีซื้อท่ีมีการชำาระเงินให้เจ้าหนี้แล้ว แต่ใบ

กำากับภาษีออกวันที่ข้ามงวดของการยื่นภาษี ทำาให้ไม่สามารถ

เคลมภาษีได้ตรงกับงวดภาษีนั้น) จำานวน 0.2 ล้านบาท 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ป ี2562 ปี 25623บรษิทัและบรษิัท

ย่อยมีรายการสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาสุทธิเท่ากับ 

157.82 ล้านบาท 263.78 ล้านบาท และ 283.12 ล้านบาท 

ตามลำาดับ 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา คือมูลค่างานและบริการที่ทำาเสร็จ

แล้ว แต่ยงัไม่เรยีกเกบ็เงนิ จะแสดงด้วยมูลค่าสทุธทิีค่าดว่าจะได้

รบัตามวธิอีตัราส่วนของงานทีท่ำาเสรจ็ซึง่คำานวณตามอตัราส่วน

ต้นทุนของงานให้บริการที่เกิดขึ้นกับต้นทุนทั้งหมดที่ประมาณ

ว่าจะใช้ในการให้บริการตามสัญญา โดยที่บริษัทหรือบริษัท

ย่อยยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงิน เนื่องจากยังไม่ถึง

กำาหนดเรียกเก็บเงิน ตามที่ระบุไว้ในสัญญาของแต่ละโครงการ

เนื่องจากการทำางานตามสัญญาจะมีการกำาหนดรายละเอียด

ของงานที่ทำาเป็นระยะพร้อมกำาหนดวันที่งานทำาเสร็จเพื่อให้มี

การทะยอยจ่ายค่างานให้กับบริษัท เช่น งานวางท่อ งานระบบ 

หากงานเสร็จในแต่ละช่วงก่อนกำาหนดการจ่ายเงิน บริษัทยัง

ไม่สามารถส่งใบแจ้งหนี้ได้ จีงบันทึกไว้เป็นสินทรัพย์ที่เกิดจาก

สัญญา ซึ่งจะมีจำานวนเพิ่มหรือลดลง ขี้นกับการทำางานเสร็จ

ในแต่ละช่วงและขึ้นกับกำาหนดการชำาระเงินของแต่ละสัญญา 

สินค้าคงเหลือ

รายการสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย วัตถุดิบ อะไหล่ และ

วัสดุสิ้นเปลือง งานระหว่างทำา และสินค้าระหว่างทาง โดย

รายการสินค้าคงเหลือกว่าร้อยละ 90 ของรายการสินค้าคง
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เหลือทั้งหมด เป็นวัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง ซึ่งได้แก่ 

วัตถุดิบที่บริษัทสั่งซื้อมาเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า อาทิ 

เหล็กและท่อสำาหรับทำาโครงของเครื่องกำาเนิดไอนำ้า ท่อไฟ ท่อ

นำ้า เป็นต้น รวมถึงอะไหล่ที่ใช้สำาหรับการซ่อมแซมบำารุงรักษา

ตามสัญญางานบริการ

บริษทัฯ ต้ังค่าเผือ่มูลค่าสนิค้าลดลง สำาหรบัสนิค้าทีเ่สือ่มคณุภาพ 

เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน 

มลูค่าสทุธิทีจ่ะได้รบัเป็นการประมาณราคาทีจ่ะขายได้จากการ

ดำาเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นในการขายบริษัท

และบริษัทย่อยมีรายการสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563เท่ากับ 93.93 ล้านบาท 108.79 

ล้านบาท และ 110.40 ล้านบาท ตามลำาดบั หรอืคดิเป็นสดัส่วน

ต่อสนิทรพัย์รวมเท่ากับร้อยละ 10.97 ร้อยละ 9.65 และร้อยละ 

10.53 ตามลำาดับ

รายการสินค้าคงเหลือ (หน่วย : ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563

วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง 92.79 97.42 110.84

งานระหว่างทำา 4.21 5.93 5.32

สินค้าระหว่างทาง 3.27 11.78 0.57

รวม 100.27 115.13 116.74

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง 6.33 6.33 6.33

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 93.93 108.79 110.40

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและ

บรษิทัย่อยมมีลูค่าสนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีน เท่ากบั 331.57 ล้านบาท 

401.85ล้านบาท และ 428.37 ล้านบาท ตามลำาดับ มีราย

ละเอียดในแต่ละรายการที่สำาคัญดังต่อไปนี้

เงินฝากธนาคารติดภาระคำ้าประกันกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 

31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัท

ย่อยมีเงินฝากธนาคารที่ติดภาระคำ้าประกัน เป็นจำานวน 35.29 

ล้านบาท 35.62 ล้านบาท และ 30.23 ล้านบาท ตามลำาดับ 

หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 4.12 ร้อย

ละ 3.16 และร้อยละ 2.88 ตามลำาดับ ซึ่งยอดเงินฝากประจำา

ที่ติดภาระคำ้าประกันใช้สำาหรับคำ้าประกันวงเงินกู้ยืมระยะสั้น

จากธนาคารพาณิชย์

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ในเดอืนกรกฏาคม 2562 บรษิทัได้ร่วมทุนกบับรษิทั Schneider-

Kessel GmbH ซึง่เป็นบรษิทัทีเ่ชีย่วชาญในธรุกจิเกีย่วกบั Boiler 

มากว่าร้อยปี จดัตัง้บรษิทั Schneider Energy System GmbH 

ในเยอรมนั โดยมทีนุจดทะเบยีน 25,000 ยโูร Schneider -Kessel 

GmbH ถือหุ้นร้อยละ 60 และ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 ของทุน

จดทะเบียน โดยมีมูลค่าลงทุน 346,500บาท จุดประสงค์ของ

การร่วมทุนเพื่อเปิดตลาดใหม่ในยุโรป อเมริกา และขยายฐาน

ลกูค้าในประเทศเหล่านี ้เนือ่งจาก Schneider-Kessel GmbH 

มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในกลุ่มประเทศเหล่านี้

ในปี 2563 เงินลงทุนในบริษัทร่วมมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเกิดจากการ

ที่ SES มีกำาไรประมาณ 1.4ล้านบาท ทำาให้สินทรัพย์สุทธิเพิ่ม

ขึ้นบริษัทจึงมีส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียใน

บริษัทร่วม จำานวน 0.46ล้านบาท

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัท

และบริษัทย่อยมีรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธ ิ

เท่ากับ 222.47 ล้านบาท 259.55 ล้านบาท และ 249.90 

ล้านบาท ตามลำาดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม 

เท่ากบัร้อยละ25.99 ร้อยละ23.01 และร้อยละ 23.82 ตามลำาดบั 

ในปีนี้ บริษัทได้ซื้ออาคารสำาเร็จรูป ลักษณะน็อคดาวน์ มูลค่า 

5.2 ล้านบาท ติดตั้งที่บริเวณใกล้ท่าเรือจุกเสม็ด อำาเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบงานโครงการเครื่อง
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กำาเนิดไอนำ้าแบบท่อนำ้า ชนิดความดันสูง ไอนำ้าร้อนยิ่งยวด ( 

Superheated Tempurature) มูลค่าโครงการ EUR 2.6 mil-

lion ให้กับ บริษัท AVOS GmbH Germany เพื่อนำาไปติดตั้ง

ทีโ่รงงานของลกูค้าในประเทศสงิคโปร์ ทัง้นีบ้รษิทัจะนำาอาคาร

สำาเร็จรูปนี้ไปติดตั้งที่โรงงานในจังหวัดระยองเพื่อใช้งานต่อไป

สินทรัพย์สิทธิการใช้

บริษทัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรือ่งสญัญา

เช่า ซึ่งกำาหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การ

แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูของสญัญาเช่า และกำาหนด

ให้ผูเ้ช่ารบัรูส้นิทรพัย์และหนีส้นิสำาหรบัสญัญาเช่าทกุรายการที่

มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน 

ในการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง

สัญญาเช่าเป็นครั้งแรกในปีนี้ กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญา

เช่าสำาหรับสัญญาเช่าทีเ่คยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดำาเนนิงาน

ภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เป็นสิทธิการใช้ทรัพย์สิน

โดยมีมูลค่าเท่ากับหนี้สินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงด้วยจำานวน

เงนิทีต้่องจ่ายชำาระตามสญัญาเช่าทีจ่่ายล่วงหน้าหรอืค้างจ่ายซ่ึง

เกีย่วข้องกับสัญญาเชา่ที่รับรู้ในงบก่อนวนัที่นำามาปฎิบัติใช้ครั้ง

แรก หนี้สินตามสัญญาเช่าดังกล่าววัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบัน

ของจำานวนวนัทีต้่องจ่ายชำาระตามสญัญาเช่าทีย่งัไม่ด้จ่ายชำาระ 

คดิลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงนิกูย้มืส่วนเพิม่ของกลุม่บรษิทั อัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มดังกล่าวท่ีนำามาคำานวณหน้ีสินตาม

สัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 อยู่ระหว่างร้อยละ 3.00 

ถงึร้อยละ 7.40 ( โปรดศกึษารายละเอยีดเพิม่เติมจากหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน หัวข้อ 3.12 )

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ 

วันที่ 1 มกราคม 2563 อยู่ 54 ล้านบาท เมื่อรวมส่วนเพิ่มขี้นใน

ระหว่างปี 1.3 ล้านบาท และหักลบค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 4.5 

ล้านบาท บริษัทจึงมีสินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิ 50.7 ล้านบาท

สญัญาเช่าส่วนใหญ่เป็นการเช่าอาคารสำานกังานทีท่ำาการ จำานวน 

2 แห่งของบริษัท บนถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้

ให้เช่ามบีรษิทัท่ีเกีย่วข้องกนัและ ผูถ้อืหุน้ใหญ่อกีรายของบรษิทั 

และสญัญาเช่าทีด่นิโรงงานกบับรษัิทย่อยในจงัหวดัระยอง (โปรด

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อรายการระหว่างกัน)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ประกอบด้วยค่าลิขสิทธิ์ ซอฟแวร์ และค่าสิทธิ ซึ่งจะมีรายการ

ซือ้ระหว่างปี และรายการตดัจำาหน่ายระหว่างปี ทำาให้มค่ีาสทุธิ

ของปี 2563 เท่ากับ 18 ล้านบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง 1.2 ล้านบาท 

ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน4.9 ล้านบาท และ

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน 

7.9 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและ

บริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเท่ากับ247.78 ล้านบาท380.47 ล้าน

บาท และ 323.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์

รวมเท่ากบัร้อยละ28.95 ร้อยละ33.74 และร้อยละ30.80 ตาม

ลำาดับ ทั้งนี้ รายการหนี้สินที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ มีดังนี้

หนี้สินหมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและ

บรษัิทย่อยมหีนีส้นิหมนุเวยีน เท่ากบั 208.60 ล้านบาท 328.93 

ล้านบาท และ 215.21 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยมีรายละเอียด

ในแต่ละรายการที่สำาคัญดังต่อไปนี้- 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัท

และบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเท่ากับ 

161.76 ล้านบาท234.53 ล้านบาท และ 193.72 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ18.90 

ร้อยละ20.80 และร้อยละ 18.47 ตามลำาดบั โดยแบ่งเป็นเจ้าหนี้

การค้าเท่ากับ110.03 ล้านบาท158.29 ล้านบาท และ 127.04 

ล้านบาท และเจ้าหนีห้มนุเวยีนหมนุเวยีนอืน่เท่ากบั 51.73 ล้าน

บาท76.23 ล้านบาท และ 66.68 ล้านบาท

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ได้แก่

เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน ค่าลิขสิทธ์ 7.4 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 9.8 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย ค่า

นายหน้าพนักงาน ค้างจ่าย 3.7 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายนำาเข้า-ส่ง

ออก ค้างจ่าย 1.0 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายพนักงานที่หน้างาน ค้าง

จ่าย 1.0 ล้านบาท ค่าไฟฟ้า/โทรศัพท์ ค้างจ่าย 1.7 ล้านบาท

ภาษีหักณที่จ่ายรอนำาส่ง 1.3 ล้านบาท
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ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนผู้บริหารและพนักงานค้างจ่าย 19 ล้าน

บาท เป็น Incentive และ Bonus ท่ีจ่ายให้พนักงานและผู้

บริหารเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำางานและเพื่อตอบแทนกับ

ผลงานที่เกินเป้าหมาย

ประมาณการหนีส้นิจากการรบัประกนังาน 24 ล้านบาท บรษัิท

มนีโยบายตัง้ค่าเป็นสดัส่วนจำานวนหนึง่ต่อมลูค่างานทกุงาน เผือ่

เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม (ถ้ามี)ในระยะรับประกันผลงาน

ทั้งนี้ เจ้าหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย คือ เจ้า

หนีก้ารค้าค่าเหล็ก และท่อ เป็นต้น โดยหากพิจารณาระยะเวลา

การชำาระหนีแ้ก่เจ้าหน้ีการค้าจะพบว่า บรษิทัและบริษทัย่อย มี

ระยะเวลาการชำาระหนีแ้ก่เจ้าหนีก้ารค้าเฉลีย่ในปี 2561 ปี 2562 

และปี 2563 เท่ากับ 61 วัน 41 วัน และ 54 วัน ตามลำาดับ

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

จำานวน 17 ล้านบาท เป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญา 

ซึ่งปกติเมื่อทำาสัญญาแล้ว ลูกค้ามักจ่ายล่วงหน้าในอัตรา 10-

30% เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานช่วงต้นให้กับบริษัท

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและ

บริษัทย่อยมีหนี้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ39.18 ล้านบาท51.55 

ล้านบาท และ 107.85 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยมีรายละเอียด

ในแต่ละรายการที่สำาคัญดังต่อไปนี้

หนี้สินตามสัญญาเช่า

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยใช้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่าเป็นครั้งแรก ซึ่งกำาหนด

ให้มกีารรบัรูห้นีส้ินตามสญัญาเชา่ ทำาใหม้กีารบนัทึกมลูค่าตาม

บัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิที่ 47.6 ล้านบาท (ดูราย

ละเอียดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เพิ่มเติม

ได้ในหัวข้อ สินทรัพย์สิทธิการใช้)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

จำานวน 16.8 ล้านบาท เป็นภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของส่วนเกิน

ราคาทุนจากการตีราคาที่ดิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บรษิทัมส่ีวนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2561 ปี 2562 

และปี 2563 เท่ากับ 608.11 ล้านบาท 747.30 ล้านบาท และ 

725.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ

ร้อยละ 71.05 ร้อยละ 66.26 และร้อยละ 69.20 ตามลำาดับ 

ทัง้นี ้รายการส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีส่ำาคญั มดีงันี้

ส่วนลดมูลค่าจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ในปี 2551 บริษัทซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2 แห่งจากผู้ถือ

หุ้นของบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันของบริษัท คือ 

บริษัท เจตาแบค อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (GTI) และ บริษัท 

เยอรมัน-ไทย บอยเลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง โคออฟเปอร์เรชั่น จำากัด 

(GE) โดยมส่ีวนต่างระหว่างราคาซือ้ของเงินลงทนุกบัมลูค่าสทุธิ

ทางบัญชีของเงินลงทุนในวันที่ซื้อ จำานวน19 ล้านบาท 

บรษิทับนัทกึส่วนต่างของราคาทนุทีต่ำา่กว่าราคาตามบญัชส่ีวนลด

มูลค่าจากการซือ้เงนิลงทนุในบริษทัย่อย นี ้ไว้ในส่วนของผูถ้อืหุน้

กำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมี

กำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เท่ากับ 123.77 ล้านบาท 193.00 

ล้านบาท และ 178.94 ล้านบาท ตามลำาดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อ

สินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 14.46 ร้อยละ 17.11 และร้อยละ 

17.06 ตามลำาดับ 

ในปี 2561 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2560 จำานวน 

31.68 ล้านบาท และในปี 2562 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล 

ประจำาปี 2561 จำานวน 9.984 ล้านบาท

ทัง้นี ้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2564 มมีตินำาเสนอ

ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การจ่ายปันผล สำาหรับปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำานวน 960 ล้าน

หุน้ ในอตัราปันผลเป็นเงนิสดหุน้ละ 0.02 บาท คดิเป็นเงนิปันผล

จ่ายทัง้สิน้ 19.2 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบรษิทั

ทีก่ำาหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสทุธิประจำาปีหลังหกั

สำารองต่างๆ ทั้งนี้การจ่ายปันผลจริงขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้

ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 มูลค่า 60.19 ล้านบาท เกิดจากมูลค่าส่วนเกินทุน

จากการตีราคาสินทรัพย์ที่ดิน 67.2 ล้านบาท หักขาดทุนจาก

การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 7.2 ล้าน

บาทและผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิของการดำาเนนิงาน

ในต่างประเทศ 0.1 ล้านบาท 
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สภาพคล่องและความเพียงพอของทุน

อัตราส่วนสภาพคล่อง Liquidity Ratio 2563 2562 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.8 2.21 2.5

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 1.06 1.06 1.31

ปี 2563 สภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ว่ายอดเงินสดลดลงจาก

การชำาระคืนหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงินและหนี้เงินกู้กับบริษัท

ย่อย เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่าย บริษัทมีเงินหมุนเวียนจากการ

ทำาธรุกจิในระดบัเพยีงพออย่างสมำา่เสมอ อนัเป็นผลให้ไม่มกีาร

ใช้เงินกู้จากธนาคารตลอดปี ยกเว้นบริษัทร่วม GTV ซึ่งมีการกู้

เงินระยะสั้นจากธนาคารในบางช่วงเพื่อทำางานโครงการ

บริษทัและบริษทัย่อยมทีีม่าของแหล่งเงินทนุจากเงินรับจากการ

ดำาเนินงาน เงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคง

เหลือ ณ วันที่31 ธันวาคม 2563 จำานวน 47.6 ล้านบาท ลดลง

จากสิ้นปีก่อน 137.7 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งบกระแสเงินสดรวม 2563 2562 2561

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำาเนินงาน (10.6) 100.6 76.8

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (35.4) (10.1) 29.9

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (91.4) (14.9) (114.8)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (0.1) (0.5) 0.01

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (137.6) 76.0 (68)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี 185.6 109.6 177.6

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี 47.9 185.6 109.6

การเปลีย่นแปลงของเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดสำาหรบั

ปีสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2563 แยกตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน จำานวน 10.6 ล้าน

บาท เกิดจากผลการดำาเนินงานของปีปัจจุบัน

- เงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุ จำานวน 35.4 ล้านบาท เกิด

จากการชำาระคืนเงนิกูใ้ห้กบับรษิทัย่อยสองแห่ง GTI และGE 

จำานวน 24.0 ล้านบาท และจ่ายเงินสดซื้อทรัพย์สินถาวร 

เช่นอาคารสำาเร็จรูป Knock Down เครื่องมือ เครื่องจักร 

บรษิทัใช้เงนิสดทีม่อียูใ่นการชำาระหนีเ้งนิกูแ้ละซือ้ทรพัย์สนิ 

เนื่องจากมีเงินสดเหลือในบัญชีจำานวนค่อนข้างสูง 

- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำานวน 91.4 ล้าน

บาท ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงนิกูยื้มสถาบนัการเงนิ 

39.5 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทสามารถบริหารสภาพคล่อง

ได้ดแีละไม่มคีวามจำาเป็นต้องกูย้มืมาก และมาจากการจ่าย

ปันผล 47.8 ล้านบาท
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อตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ จดัว่าอยูใ่นระดบัตำา่ แสดง

ถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษัทและบริษัทย่อยสามารถบริหารสภาพคล่องได้เป็นอย่าง

ดี มีเงินทุนหมุนเวียนจากการดำาเนินงานเพียงพอ ทำาให้มีการ

กูย้มืเงนิจากธนาคารน้อยมาก นอกจากนีย้งัมวีงเงนิสนิเชือ่รวม

จากธนาคาร 795 ล้านบาท ซึง่เปน็วงเงินเบกิเกนิบัญช ี35 ลา้น

บาท ทรัสต์รีซีท 230 ล้านบาท ตั๋วสัญญาใช้เงิน 30 ล้านบาท 

และหนังสือสัญญาคำ้าประกัน 500 ล้านบาท ทำาให้บริษัทและ

บรษิทัย่อยมแีหล่งเงนิทนุสำารองมากพอสำาหรบัการดำาเนนิธรุกจิ

และรองรับการขยายตัวในอนาคตได้

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหน้า

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหน้า ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการให้

ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งออกหนังสือคำ้าประกันสัญญาการ

ให้บริการที่มีต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำานวนเงินประมาณ 

151.07 ล้านบาท และ 0.15 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ 0.53 ล้าน

ยูโร (2562 : 145.94 ล้านบาท 0.02 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ์ และ 

0.53 ล้านยูโร)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินที่

อาจจะเกิดข้ึนจากการออกเลตเตอร์ออฟเครดติ ทีเ่ปิดแต่ยงัไม่ใช้ 

จำานวนเงนิประมาณ 0.86 ล้านยโูรและ 0.74 ล้านดอลล่าร์สหรฐั

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาระผูกพันจากสัญญาเช่าอาคาร

และบริการหลายสัญญา ซ่ึงจะต้องจ่ายค่าบริการตาม 

สัญญารวม เดือนละ 1.00 ล้านบาท และ 0.93 ล้านบาท ตาม

ลำาดับ อายุของสัญญา 1-5 ปี

บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากค่าปรับงานล่าช้า จำานวน

เงินประมาณ 50.47 ล้านบาท และ 37.88 ล้านบาท ตามลำาดับ 

เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบงานให้แก่คู่สัญญาได้ตามที่กำาหนด

ในสัญญา และจะต้องมีค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา ปัจจุบัน

อยู่ระหว่างการเจรจาต่อรอง ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่า

ผลสุดท้ายบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลเสียหายที่มีสาระสำาคัญจาก

ค่าปรับงานล่าช้า

รายการระหว่างกัน

สำาหรบัปี 2563 บรษิทัมรีายการกูย้มืเงนิและให้เงนิกู ้แก่บริษทั

ย่อยและบรษัิทร่วมตามข้อมลูทีเ่ปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบ

การเงนิ ข้อ 4  ทัง้นีบ้รษิทัได้คนืเงนิกูย้มืกบับรษิทัย่อยครบหมด

แล้ว และได้รับชำาระเงินให้กู้ยืมคืนจากบริษัทร่วม (Schneider 

Energy Systems GmbH) ครบหมดแล้วเช่นกัน 

บรษัิทถอืหุ้น ร้อยละ 99 ในบรษัิทย่อย (GTI,GE) และถอืหุน้ ร้อย

ละ 40 ใน Schneider Energy Systems GmbH ผู้ถือหุ้นอีก 

60% คือ บริษัท Schneider-Kessel GmbH  ดังนั้นจึงไม่มี

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ของบริษัทดังกล่าว

ปัจจุบนับริษัทเยอรมนั-ไทย บอยเลอร์ เอ็นจิเนียร่ิง โคออฟเปอร์

เรชั่น หยุดประกอบธุรกิจหลักชั่วคราว คงเหลือเพียงการให้เช่า

ที่ดินและอาคารทั้งหมดให้กับบริษัท

อัตราส่วนความเพียงพอของทุน

อัตราส่วนทางการเงิน 2563 2562 2561

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.45 0.51 0.41
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งบการเงินและรายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ

บริษัท เจตาแบค จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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