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FINANCIAL INFORMATION

� ÂÍดÃÒÂäดá้ÅÐกÒÃàตÔบâต
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ข้ÍÁÙÅáÅÐÍÑตÃÒÊ่ÇนฐÒนÐกÒÃàงÔน

ÅÙกËนÕ้กÒÃค้ÒáÅÐÅÙกËนÕÍ้×่น

ÊÔนทÃÑ¾Â์ËÁØนàÇÕÂน

ÊÔนทÃÑ¾Â์ÃÇÁ

ËนÕ้ÊÔนÃÇÁ

จํÒนÇนÇÑนคงàËÅ×ÍãนÅÙกËนÕก้ÒÃค้Ò (ÇÑน) 

589

2561 2562

311

ËนÕ้ÊÔนËÁØนàÇÕÂน

ÍÑตÃÒÊ่ÇนàงÔนทØนËÁØนàÇÕÂน (àท่Ò)

ÍÑตÃÒÊ่ÇนËนÕÊ้ÔนตÍ่ทØน (àท่Ò)

ข้ÍÁÙÅทÒงกÒÃàงÔนตÍ่ËØ้น

กํÒäÃÊØทธÔต่ÍËØ้น

ÁÙÅค่ÒตÒÁบÑญชÕตÍ่ËØ้น

700590

859723

19295

209105

217.45145.50

3.656.24

0.320.17

0.170.25

1.411.70

Ê่ÇนขÍงผÙ้ถ×ÍËØ้น

จํÒนÇนËØ้นถÑÇàฉÅÕ่Âถ่Çงน้ÒํËนÑก (Å้ÒนËØ้น) 460363

650618

FINANCIAL INFORMATION
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ÊÒÃจÒกปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃ
ãนปี 2562 ÀÒÇÐàÈÃÉฐกÔจäทÂค่Íนข้ÒงชÐÅÍตÑÇ âดÂขÂÒÂตÑÇÃ้ÍÂÅÐ 2.4 ÅดÅงจÒกปี 2561 ซÖ่ง

กÒÃขÂÒÂตÑÇÃ้ÍÂÅÐ 4.2 ทÑ้งนÕ้àน×่ÍงจÒกผÅกÃÐทบขÍงàÈÃÉฐกÔจâÅกทÕ่ÁÕกÒÃขÂÒÂตÑÇãนàกณฑ์ต่ํÒ ÍÑนàกÔด
จÒกคÇÒÁäÁ่áน่นÍนãนÁÒตÃกÒÃกÕดกÑนทÒงกÒÃค้Ò áÅÐàงÔนบÒททÕ่áข็งค่Ò ขณÐàดÕÂÇกÑน คÇÒÁÅ่Òช้ÒãนกÒÃ
ผÅÑกดÑนงบปÃÐÁÒณãนปÃÐàทÈ ก็Ê่งผÅãË้àÈÃÉฐกÔจËดตÑÇàช่นกÑน

ÀÒ¾ÃÇÁขÍงÀÒคธØÃกÔจÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้Òง 
ปี 2562 ÍÂÙ่ãนÀÒÇÐชÐÅÍตÑÇตÒÁÀÒÇÐàÈÃÉฐกÔจ
ขÍงปÃÐàทÈ ซÖ่ ง àป็นผÅÁÒจÒกกÒÃÅงทØนãน
À Òค à Íก ชนช ÐÅÍตÑ Ç Å ง  â ดÂ à ฉ¾ Ò ÐÀ Ò ค
ÍÊÑงËÒÃÔÁทÃÑ¾Â์ ทÕ่ àป็นทÕ่ÍÂÙ่ÍÒÈÑÂ àน×่ÍงจÒก
ผÙ้ปÃÐกÍบกÒÃÂÑงÁÕคÇÒÁกÑงÇÅàกÕ่ÂÇกÑบกํÒÅÑงซ×้Í
ãนปÃÐàทÈทÕ่ÅดÅง áÅÐÀÒÇÐàÈÃÉฐกÔจâÅกทÕ่ÂÑงคง
ผÑนผÇน ขณÐàดÕÂÇกÑน âคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงขÍง
ÀÒคÃÑฐ ทÕ่ÁÕคÇÒÁÅ่Òช้ÒãนกÒÃÍนØÁÑตÔงบปÃÐÁÒณ 
ก็àป็นปัจจÑÂÅบãนกÒÃàตÔบâตขÍงธØÃกÔจàช่นกÑน 
ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁ กÒÃÅงทØน áÅÐàÃ่งปÃÐÁÙÅงÒน¾ÑฒนÒ
âคÃงÊÃ้Òง¾×้นฐÒนขÍงÀÒคÃÑฐÂÑงคงดํÒàนÔนäปÍÂ่Òง
ต่Íàน×่Íง ÊนÑบÊนØนãË้ธØÃกÔจก่ÍÊÃ้ÒงÂÑงÊÒÁÒÃถ
ขÂÒÂตÑÇäด้บ้Òง áÁ้ÀÒ¾ÃÇÁจÐÅดÅง

คÔดàป็นÊÑดÊ่ÇนงÒนÃ้ÍÂÅÐ 33.62  งÒนâÃงáÃÁÃÕÊÍÃ์ท Ã้ÍÂÅÐ 25.66 งÒนÍÒคÒÃทÕ่ÍÂÙ่ÍÒÈÑÂ Ã้ÍÂÅÐ19.38 
áÅÐขÂÒÂธØÃกÔจäปÂÑงงÒนจÑดËÒ áÅÐตÔดตÑ้งÃÐบบä¿áÅÐàÊÕÂงÊํÒËÃÑบงÒนปÃÐชØÁÃÐดÑบปÃÐàทÈ Ê่งผÅãË้ ãนปี 
2562 บÃÔÉÑทÏ ÁÕผÅปÃÐกÍบกÒÃÍÂÙ่ãนàกณฑ์ทÕ่ดÕ  âดÂÁÕÃÒÂäด้จÒกกÒÃขÒÂáÅÐบÃÔกÒÃ 989 Å้ÒนบÒท 
กํÒäÃÊØทธÔãนงบกÒÃàงÔนÃÇÁ 79 Å้ÒนบÒท áÅÐ ณ ÊÔ้นปี 2562 ÁÕปÃÔÁÒณงÒนãนÁ×ÍกÇ่Ò 687 Å้ÒนบÒท âดÂ
ทØกâคÃงกÒÃÁÕคÇÒÁค×บËน้ÒตÒÁáผนáÅÐÊÒÁÒÃถดํÒàนÔนกÒÃäด้ตÒÁàป้ÒËÁÒÂทÕ่กํÒËนด

ท่ÒÁกÅÒงÊถÒนกÒÃณ์กÒÃáข่ งขÑนทÕ่
ÃØนáÃงãนธØÃกÔจÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้Òง ปีทÕ่ผ่ÒนÁÒ 
บÃÔÉÑทÏ จÖงäด้ปÃÑบáผนกÅÂØทธ์ à¾×่ÍãË้ÊÍดคÅ้Íง
กÑบàËตØกÒÃณ์ทÕ่àกÔดขÖน้ âดÂÁØ่งàน้นÃÑบงÒนก่ÍÊÃ้Òง
ÊÒธÒÃณÙปâÀคáÅÐงÒนÀÒคÃÑฐÁÒกขÖ้น

ทÔÈทÒงขÍงบÃÔÉÑทÏ ปี 2563 บÃÔÉÑทจÐÂÑงคงดํÒàนÔนธØÃกÔจÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้Òงàป็นËÅÑก คÒดÇ่ÒจÐÁÕงÒน
âคÃงกÒÃขÍงทÑ้งÀÒคÃÑฐáÅÐàÍกชนËÅÒÂâคÃงกÒÃทÂÍÂàปิดปÃÐÁÙÅ ซÖ่งบÃÔÉÑทÁÕคÇÒÁ¾Ã้ÍÁãนทØกด้ÒนáÅÐ
ÁÑ่นãจทÕ่จÐàข้ÒÃ่ÇÁปÃÐÁÙÅãนâคÃงกÒÃทÕ่ดÕáÅÐÁÕÈÑกÂÀÒ¾ âดÂจÐàน้นกÅÂØทธ์กÒÃÁØ่งàข้ÒÊÙ่ช่ÍงÇ่ÒงทÒงกÒÃตÅÒด
ทÕ่ÂÑงÁÕคÇÒÁต้ÍงกÒÃáÅÐÍÑตÃÒกÒÃàตÔบâตทÕ่ดÕ

ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁ จÒกÊถÒนกÒÃณ์กÒÃá¾Ã่ÃÐบÒดขÍงâÃคตÔดàช×้ÍทÒงàดÔนËÒÂãจ COVID-19 ซÖ่งàป็น
âÃคÃÐบÒดÃ้ÒÂáÃง áÅÐÁÕÍÑนตÃÒÂÃÐดÑบÊÙง (ตÒÁปÃÐกÒÈขÍงÍงค์กÒÃÍนÒÁÑÂâÅก) ÍÒจÊ่งผÅกÃÐทบÃØนáÃง
ต่ÍàÈÃÉฐกÔจäทÂ áÅÐàÈÃÉฐกÔจâÅก âดÂàฉ¾ÒÐãนช่ÇงคÃÖ่งปีáÃก
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ขÍáÊดงคÇÒÁนÑบถ×Í

(นÒÂÇÔàชฐ ตÑนตÔÇÒนÔช)
ปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท

บÃÔÉÑทÏ จÖงäด้àตÃÕÂÁคÇÒÁ¾ÃÍ้ÁÃÑบÁ×ÍกÑบÇÔกÄตÔกÒÃณ์ทÒงàÈÃÉฐกÔจทÕ่ÍÒจÊ่งผÅกÃÐทบต่ÍธØÃกÔจ
ÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้Òงäด้ âดÂปÃÑบáผนกÅÂØทธ์ãนÍนÒคตãË้ÁÕคÇÒÁÃÐÁÑดÃÐÇÑงÁÒกÂÔ่งขÖ้น ด้ÇÂกÒÃบÃÔËÒÃÊÀÒ¾
คÅ่ÍงáÅÐà¾Ô่ÁกÃÐáÊàงÔนÊดãนÁ×Í ชÐÅÍกÒÃÅงทØนãนâคÃงกÒÃทÕ่ÁÕคÇÒÁàÊÕ่Âง ÃÇÁทÑ้งปÃÑบÅดต้นทØนáÅÐ
ค่Òãช้จ่ÒÂขÍงทØกÊ่ÇนงÒนÅง  บÃÔÉÑทÇÒงáผนÅดกÒÃขÂÒÂตÑÇÅงáต่จÐÁØ่งàน้นãË้คÇÒÁÊํÒคÑญกÑบบÃÔËÒÃ
จÑดกÒÃÀÒÂãนáÅÐบØคคÅÒกÃ  áÅÐÊ่งÁÍบงÒนãË้ÅÙกค้ÒãË้àป็นäปตÒÁกํÒËนดàÇÅÒ ÃÇÁถÖง¾ÑฒนÒáÅÐปÃÑบปÃØง
Íงค์กÃãË้ÁÕÈÑกÂÀÒ¾ãนÃÐดÑบÊÒกÅà¾×Í่àÊÃÔÁÊÃÒ้งÃÒกฐÒนãË้áขง็áกÃง่ ÃÍงÃÑบกÒÃ¿ื้นตÑÇขÍงàÈÃÉฐกÔจ áÅÐ
กÒÃáข่งขÑนทÕ่จÐàข้Áข้นขÖ้น âดÂบÃÔÉÑทจÐปÃÑบปÃØงกÃÐบÇนกÒÃทํÒงÒนãนด้Òนต่Òงæ ÃÇÁถÖงกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁ
àÊÕ่ÂงãË้ÁÕปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ÁÒกÂÔง่ขÖน้ ÁÕกÒÃคÇบคØÁตน้ทØนáÅÐคØณÀÒ¾กÒÃก่ÍÊÃÒ้งáÅÐกÒÃบÃÔËÒÃงÒน ทÑ้งนÕ้à¾×่Í
ÊÒÁÒÃถตÍบÊนÍงคÇÒÁ¾Öง¾ÍãจÊÙงÊØดขÍงÅÙกค้Ò ãนขณÐทÕ่บÃÔÉÑทÂÑงÊÒÁÒÃถทํÒกํÒäÃÍÂÙ่ãนàกณฑ์ทÕ่
àËÁÒÐÊÁäด้ ขณÐàดÕÂÇกÑน บÃÔÉÑทÏ ÁÕáผน¾ÑฒนÒบØคÅÒกÃÍÂ่Òงต่Íàน×่ÍงทÑ้งคÇÒÁÃÙ้ทÒงด้ÒนàทคนÔคáÅÐกÒÃ
บÃÔËÒÃจÑดกÒÃ ÃÇÁทÑ้งปÅÙกจÔตÊํÒนÖกãนคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบต่ÍÊÑงคÁáÅÐÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁ

คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทÏ ÁÕปณÔธÒน áÅÐÁØ่งÁÑ่น¾ÂÒÂÒÁทÕ่จÐÊÃ้ÒงกÒÃàตÔบâตขÍงÍงค์กÃÍÂ่Òงต่Íàน×่Íง 
ÃÇÁถÖงÁÕคÇÒÁÁÑ่นคงÁÒกขÖ้นãนÃÐÂÐÂÒÇ à¾×่ÍÊÃ้ÒงผÅตÍบáทนãË้áก่ผÙ้ถ×ÍËØ้นÍÂ่ÒงÊÙงÊØด âดÂคํÒนÖงถÖง
ปÃÐâÂชน์ขÍงผÙ้ทÕ่ÁÕÊ่Çนäด้àÊÕÂÍ×่นæ ขÍงบÃÔÉÑทÏ àช่น ต่ÍÅÙกค้Ò ต่ÍคÙ่ค้Ò ต่Í¾นÑกงÒน áÅÐต่ÍชØÁชนáÅÐ
ÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁ ตÒÁËÅÑกกÒÃกํÒกÑบดÙáÅกÔจกÒÃทÕ่ดÕ

ãนâÍกÒÊนÕ้ ãนนÒÁขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท ขÍขÍบคØณผÙ้ÁÕÍØปกÒÃคØณ ผÙ้ถ×ÍËØ้น ผÙ้บÃÔËÒÃ 
¾นÑกงÒนทØกท่Òน ¾ÑนธÁÔตÃทÑ้งÀÒคÃÑฐáÅÐàÍกชน ÃÇÁทÑ้งผÙ้ÁÕÊ่Çนäด้àÊÕÂทØก½่ÒÂ ทÕ่ãË้คÇÒÁäÇ้ÇÒงãจ คÇÒÁ
àช×่ÍÁÑ่น áÅÐãË้กÒÃÊนÑบÊนØนบÃÔÉÑทÏ ด้ÇÂดÕàÊÁÍÁÒ áÅÐขÍãË้คํÒÁÑ่นÇ่Ò บÃÔÉÑทÏ จÐÂ×นËÂÑดÍÂÙ่บนËÅÑกกÒÃ
บÃÔËÒÃจÑดกÒÃทÕ่ÁÕÃÐบบ ÀÒÂãต้ËÅÑกกÒÃกํÒกÑบดÙáÅกÔจกÒÃทÕ่ดÕ âปÃ่งãÊ ตÃÇจÊÍบäด้ ¾Ã้ÍÁÁØ่งขÑบàคÅ×่Íน
ธØÃกÔจÍÂ่ÒงàตÁ็กÒํÅÑงà¾×่ÍÊÃÒ้งคÇÒÁÁÑ่นคงทÒงธØÃกÔจคÇบคÙ่กÑบกÒÃÊÃ้ÒงคØณค่Ò áÅÐผÅตÍบáทนทÕ่ดÕãË้áก่ผÙ้ÁÕ
Ê่Çนäด้àÊÕÂทØกÀÒคÊ่ÇนÍÂ่ÒงÊÁดØÅáÅÐÂÑ่งÂ×นต่Íäป
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ÊÒÃจÒกปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃ
ÀÒ¾ÃÇÁธØÃกÔจÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้Òงãนปี 

2562 ÍÂÙ่ãนÀÒÇÐชÐÅÍตÑÇตÒÁÀÒÇÐàÈÃÉฐกÔจ 
ตÑÇàÅขจÒกÈÙนÂ์ÇÔจÑÂ ธนÒคÒÃกÃØงÈÃÕÍÂØธÂÒ 
ÃÐบØÇ่ÒãนคÃÖ่งáÃกขÍงปี ÁÙÅค่ÒกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงขÍง
ÀÒคàÍกชนÍÂÙ่ทÕ่ 2.9 áÊนÅ้ÒนบÒท àตÔบâตชÐÅÍ
ÅงÃ้ÍÂÅÐ 2.5 YoY àทÕÂบกÑบÃ้ÍÂÅÐ 6.9 YoY 
ãนช่ÇงคÃÖ่งปีËÅÑงขÍงปี 2561 ปัจจÑÂÊํÒคÑญÁÒ
จÒกกÒÃËดตÑÇขÍงÁÙÅค่Òก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่ÍÂÙ่ÍÒÈÑÂ ซÖ่ง
äด้ÃÑบผÅกÃÐทบจÒกàกณฑ์กÒÃกํÒกÑบดÙáÅ
ÊÔนàช×่Íà¾×่ÍทÕ่ÍÂÙ่ÍÒÈÑÂãËÁ่ (LTV) ซÖ่งปÃÐกÒÈãช้
ãน àด×ÍนàÁÉÒÂน 2562 Ê่งผÅãË้ àจ้ ÒขÍง
âคÃงกÒÃชÐÅÍกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงâคÃงกÒÃãËÁ่ ขณÐทÕ่
กÒÃก่ÍÊÃ้ÒงÀÒคÃÑฐÁÕÁÙÅค่Ò 3.8 áÊนÅ้ÒนบÒท 
ขÂÒÂตÑÇÃ้ÍÂÅÐ 5.7 YoY âดÂäด้ÃÑบáÃง
ÊนÑบÊนØนจÒกกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงâคÃงกÒÃขนÒดãËญ่ 
ãนäตÃÁÒÊ 3 ขÍงปี 2562 ÁÙÅค่ÒกÒÃÅงทØน
ก่ÍÊÃ้ Ò งขÍงทÑ้ งÀÒคÃÑฐáÅÐ àÍกชน ÍÂÙ่ ทÕ่
ปÃÐÁÒณ 3.48 áÊนÅ้ÒนบÒท ซÖ่งàตÔบâตÃ้ÍÂÅÐ 
3.3 àÁ×่ÍàทÕÂบกÑบช่ÇงàดÕÂÇกÑนขÍงปี 2561 âดÂ
ãนäตÃÁÒÊ 4 กÒÃàตÔบâตÂÑงàป็นäปตÒÁกÒÃ
ก่ÍÊÃ้ÒงขÍงÀÒคÃÑฐ ซÖ่งÁÕคÇÒÁÅ่Òช้Òด้ÒนกÒÃ
àบÔกจ่ÒÂงบปÃÐÁÒณขÍงÀÒคÃÑฐ

ขณÐทÕ่กÒÃก่ÍÊÃ้ÒงขÍงÀÒคàÍกชนÂÑงคงทÃงตÑÇตÒÁÀÒÇÐàÈÃÉฐกÔจ ทํÒãË้ÁÙÅค่Òก่ÍÊÃ้ÒงตÅÍดทÑ้งปี 2562 ÁÕ
áนÇâน้ÁàตÔบâตÃ้ÍÂÅÐ 3.9 คÔดàป็นÁÙÅค่ÒกÇ่Ò 1.3 Å้ÒนÅ้ÒนบÒท ซÖ่งÅดÅงจÒกปี 2561 ซÖ่งàตÔบâตÃ้ÍÂÅÐ 4.1

áÁ้ÀÒ¾ÃÇÁขÍงธØÃกÔจÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงจÐàตÔบâตãนทÔÈทÒงชÐÅÍตÑÇ áต่บÃÔÉÑทÏ ÂÑงคงÁÕคÇÒÁตÑ้งãจ 
áÅÐÁØ่งÁÑ่นãนกÒÃทํÒงÒน âดÂบÃÔÉÑทÏ äด้ปÃÑบกÅÂØทธ์à¾×่ÍãË้ÊÍดคÅ้ÍงกÑบÊถÒนกÒÃณ์ทÒงàÈÃÉฐกÔจ Ê่ง
ãË้ผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒนขÍงบÃÔÉÑทÏ ปี 2562 âคÃงกÒÃทØกâคÃงกÒÃÁÕคÇÒÁก้ÒÇËน้Òàป็นäปตÒÁáผน âดÂÁÕ
âคÃงกÒÃทÕ่ดํÒàนÔนกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงáÅ้ÇàÊÃ็จ 5 âคÃงกÒÃ  áÅÐÁÕâคÃงกÒÃãËÁ่ทÕ่ปÃÐÁÙÅงÒนก่ÍÊÃ้Òงäด้ÃÐËÇ่Òงปี 
จํÒนÇน 3 âคÃงกÒÃ ÃÇÁÁÙÅค่ÒâคÃงกÒÃปÃÐÁÒณ 800 Å้ÒนบÒท ทํÒãË้ปีทÕ่ผ่ÒนÁÒ บÃÔÉÑทÏ ÁÕผÅ
ปÃÐกÍบกÒÃÍÂÙ่ãนàกณฑ์ดÕ ÁÕÃÒÂäด้จÒกกÒÃขÒÂáÅÐบÃÔกÒÃÃÇÁ 990 Å้ÒนบÒท à¾Ô่ÁขÖ้นจÒกปี 2561 ซÖ่งÁÕ
ÃÒÂäด้ 780 Å้ÒนบÒท  ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁ ปี 2562 บÃÔÉÑทÏ âดÂÁÕกํÒäÃÊØทธÔ 79 Å้ÒนบÒท  ÅดÅงจÒกปี 2561 
ซÖ่งÁÕกํÒäÃ 89 Å้ÒนบÒท ทÑ้งนÕ้àน×่ÍงจÒกÁÕค่Òãช้จ่ÒÂãนกÒÃบÃÔËÒÃงÒนà¾Ô่ÁขÖ้น âดÂÊ่ÇนËนÖ่งàกÔดจÒกกÒÃàตÃÕÂÁ
คÇÒÁ¾Ã้ÍÁด้ÒนบØคÅÒกÃ à¾×่ÍÃÍงÃÑบกÒÃขÂÒÂงÒนขÍงบÃÔÉÑทÏ ทÕ่จÐàกÔดขÖ้นãนÍนÒคตÍÑนãกÅ้

ปี 2562 บÃÔÉÑทÏ äด้ปÃÑบÊÑดÊ่ÇนกÒÃÃÑบงÒน âดÂจํÒáนกตÒÁผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒนตÒÁÊ่ÇนธØÃกÔจ 
à¾×่ÍãË้ÊÍดคÅ้ÍงกÑบÊถÒนกÒÃณ์ธØÃกÔจก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่ชÐÅÍตÑÇÅง âดÂÁØ่งÃÑบงÒนก่ÍÊÃ้ÒงÊÒธÒÃณÙปâÀคáÅÐงÒน
จÒกÀÒคÃÑฐ คÔดàป็นÃ้ÍÂÅÐ 33.62 ÃÍงÅงÁÒàป็นงÒนก่ÍÊÃ้ÒงâÃงáÃÁáÅÐÃÕÊÍÃ์ท Ã้ÍÂÅÐ 25.26 งÒน
ก่ÍÊÃ้ÒงÍÒคÒÃทÕ่ÍÂÙ่ÍÒÈÑÂ Ã้ÍÂÅÐ 19.38 ขณÐàดÕÂÇกÑน บÃÔÉÑทÏ ÁÕÃÒÂäด้à¾Ô่ÁขÖ้นจÒกกÒÃขÂÒÂงÒนãนÊ่Çน
งÒนก่ÍÊÃ้ÒงÃÐÂÐÊÑ้น âดÂàฉ¾ÒÐงÒนจÑดËÒáÅÐตÔดตÑ้งÃÐบบä¿áÅÐàÊÕÂงงÒนปÃÐชØÁÃÐดÑบปÃÐàทÈ áÅÐงÒน
จํÒËน่ÒÂÍØปกÃณ์áÅÐÇÑÊดØก่ÍÊÃ้Òง คÔดàป็นÃ้ÍÂÅÐ 17.33
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ปี 2563 âÅกต้ÍงàผชÔญกÑบÊถÒนกÒÃณ์กÒÃá¾Ã่ÃÐบÒดขÍงâÃคตÔดàช×้ÍทÒงàดÔนËÒÂãจ COVID-19  
ซÖ่งàป็นâÃคÃÐบÒดÃ้ÒÂáÃง áÅÐÁÕÍÑนตÃÒÂÃÐดÑบÊÙง (ตÒÁปÃÐกÒÈขÍงÍงค์กÒÃÍนÒÁÑÂâÅก) ÍÂ่ÒงäÁ่คÒด½ัน 
Ê่งผÅãË้ÀÒÇÐàÈÃÉฐกÔจäทÂáÅÐàÈÃÉฐกÔจâÅก âดÂàฉ¾ÒÐãนช่ÇงคÃÖ่งปีáÃกขÍงปีÂÑงÁÕคÇÒÁäÁ่áน่นÍน áÅÐÁÕ
áนÇâน้ÁชÐÅÍตÑÇ ãนÊ่ÇนขÍงปÃÐàทÈäทÂ ÊถÒนกÒÃณ์กÒÃท่ÍงàทÕ่ÂÇÁÕáนÇâน้ÁËดตÑÇÍÂ่ÒงÁÒก คÒดกÒÃณ์
Ç่ÒจํÒนÇนนÑกท่ÍงàทÕ่ÂÇãนปี 2563 จÐÅดÅงจÒกปีทÕ่ผ่ÒนÁÒÍÂ่ÒงàË็นäด้ชÑด นÍกจÒกนÕ้ กÒÃÃÐบÒดขÍงâÃค
ÍÒจÊ่งผÅãË้กÒÃãช้จ่ÒÂãนปÃÐàทÈÅดÅง นÍกàËน×ÍจÒกÃÒÂäด้ขÍงÀÒคคÃÑÇàÃ×ÍนáÅÐÀÒคธØÃกÔจทÕ่ÁÕáนÇâน้Á
ÅดÅงด้ÇÂดÑงนÑ้น ธØÃกÔจก่ÍÊÃ้ÒงãนÀÒคàÍกชนจÖงÁÕáนÇâน้ÁàตÔบâตÅดÅง ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁ âคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้Òง
ÊÒธÒÃณÙปâÀคáÅÐงÒนจÒกÀÒคÃÑฐÂÑงคงÁÕกÒÃดํÒàนÔนตÍ่äปÍÂ่Òงต่Íàน×Í่ง ปัญËÒคÇÒÁÅ่Òช้ÒàÃ×Í่งกÒÃàบÔกจÒ่Â
งบปÃÐÁÒณäด้คÅÕ่คÅÒÂÅงäปáÅ้Ç คÒดÇ่ÒจÐÁÕâคÃงกÒÃãËÁ่æ àปิดãË้àข้ÒÃ่ÇÁปÃÐÁÙÅËÅÒÂâคÃงกÒÃ ทÑ้งนÕ้ 
บÃÔÉÑทÏ äด้ปÃÑบáผนกÅÂØทธ์à¾×่ÍÃÑบÁ×ÍกÑบÊถÒนกÒÃณ์ทÕ่àกÔดขÖ้น ดÑงนÕ้ 

� ÁØ่งàน้นคØณÀÒ¾กÒÃทํÒงÒน áÅÐÊ่งÁÍบงÒนãËÅ้Ùกค้ÒãËà้ป็นäปตÒÁกํÒËนดàÇÅÒ
� ÃÑบงÒนâคÃงกÒÃก่ÍÊÃÒ้งÃÐÂÐÊÑ้น ทÕ่ÁÕขนÒดàÅ็กถÖงกÅÒงÁÒกขÖน้ 
� ÁØ่งขÂÒÂงÒนãนÊ่ÇนงÒนจÒํËนÒ่ÂÍØปกÃณ์áÅÐÇÑÊดØก่ÍÊÃÒ้งÁÒกขÖน้
� à¾Ô่ÁÃÒÂäดจ้ÒกÊ่ÇนงÒนจÑดËÒáÅÐตÔดตÑ้งÃÐบบä¿áÅÐàÊÕÂงÊํÒËÃÑบงÒนปÃÐชØÁÃÐดÑบปÃÐàทÈ
� ขÂÒÂธØÃกÔจäปÂÑงธØÃกÔจÍ×่นทÕ่ÁÕÈÑกÂÀÒ¾
� คÇบคØÁต้นทØนáÅÐคØณÀÒ¾กÒÃกÍ่ÊÃ้ÒงáÅÐกÒÃบÃÔËÒÃงÒน
� ¾ÑฒนÒáÅÐปÃÑบปÃØงÍงค์กÃãË้ÁÕÈÑกÂÀÒ¾ãนÃÐดÑบÊÒกÅà¾×่ÍàÊÃÔÁÊÃÒ้งÃÒกฐÒนãË้áขง็áกÃง่ 

ÃÍงÃÑบกÒÃ¿ื้นตÑÇขÍงàÈÃÉฐกÔจ
� ¾ÑฒนÒคØณÀÒ¾บØคÅÒกÃãË้ÁÕคÇÒÁ¾ÃÍ้ÁทÑ้งดÒ้นàทคนÔคáÅÐกÒÃบÃÔËÒÃจÑดกÒÃ 

ท่ÒÁกÅÒงÇÔกÄตÔàÈÃÉฐกÔจทÕ่ÍÒจàกÔดขÖ้น ÊถÒนกÒÃณ์กÒÃáข่งขÑนทÕ่ÃØนáÃงÁÒกขÖ้น áÅÐÀÒÂãต้กÒÃ
àปÅÕ่ÂนáปÅงขÍงàทคâนâÅÂÕãนดÒ้นตÒ่งæ ãนปี 2563 บÃÔÉÑทÏ ÁÕคÇÒÁàช×่ÍÁÑ่นทÕ่จÐàตÔบâตÍÂ่Òงต่Íàน×่Íง ณ ÊÔ้น
ปี 2562 บÃÔÉÑทÁÕงÒนãนÁ×Í (Backlog) àก×Íบ 700 Å้ÒนบÒททÕ่จÐทÂÍÂÃÑบÃÙ้ÃÒÂäด้ÍÂ่Òงต่Íàน×่ÍงãนปีËน้Ò 
áÅÐÁÕงÒนทÕ่ÍÂÙ่ÃÐËÇ่ÒงตÔดตÒÁÃÍผÅกÒÃปÃÐÁÙÅÍÕกËÅÒÂâคÃงกÒÃ ÃÇÁถÖงบÃÔÉÑทÏ ÂÑงÁÕคÇÒÁ¾Ã้ÍÁทÕ่จÐàข้Ò
Ã่ÇÁปÃÐÁÙÅãนâคÃงกÒÃãËÁ่æ ขÍงทÑ้งÀÒคÃÑฐáÅÐàÍกชน âดÂคÒดÇ่ÒÊÑดÊ่ÇนกÒÃÃÑบงÒนãนปี 2563 จÐàป็น
งÒนจÒกÀÒคÃÑฐÁÒกกÇ่ÒÀÒคàÍกชน บÃÔÉÑทÏ คÒดÇ่ÒจÐÁÕÃÒÂäด้จÒกกÒÃขÒÂáÅÐบÃÔกÒÃà¾Ô่ÁขÖ้น áÅÐจÐÃÑกÉÒ
ÍÑตÃÒกํÒäÃãË้ÍÂÙ่ÃÐดÑบÃ้ÍÂÅÐ 10-15

บÃÔÉÑทÏ ÁÕàป้ÒËÁÒÂãนกÒÃ¾ÑฒนÒÍงค์กÃãË้àตÔบâตÍÂ่ÒงÊÁดØÅáÅÐÂÑ่งÂ×น âดÂดํÒàนÔนธØÃกÔจด้ÇÂ
คÇÒÁÃÑบผÔดชÍบต่ÍÊÑงคÁ ชØÁชน áÅÐÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁ áÅÐãË้คÇÒÁÊํÒคÑญกÑบกÒÃ¾ÑฒนÒบØคÅÒกÃ ÃÇÁถÖงกÒÃ
¾ÑฒนÒคØณÀÒ¾ชÕÇÔตขÍงáÃงงÒนทÕ่ÍÒÈÑÂÍÂÙ่บÃÔàÇณ¾×้นทÕ่âคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้Òง ปีทÕ่ผ่ÒนÁÒ âคÃงกÒÃปÃÑบปÃØงทÕ่
ÍÂÙ่ÍÒÈÑÂขÍงáÃงงÒนก่ÍÊÃ้Òงäด้ดํÒàนÔนกÒÃáÅ้ÇàÊÃ็จ áÃงงÒนÁÕคÇÒÁÊØขáÅÐÁÕคØณÀÒ¾ชÕÇÔตทÕ่ดÕÂÔ่งขÖ้น 
ขณÐàดÕÂÇกÑนÂÑงàป็นกÒÃÅดกÒÃãช้ทÃÑ¾ÂÒกÃäด้àป็นÍÂ่ÒงดÕ นÍกจÒกนÕ้ บÃÔÉÑทÏ ÂÑงÊนÑบÊนØนกÒÃดํÒàนÔน
กÔจกÃÃÁ CSR à¾×่ÍãË้ผÙ้บÃÔËÒÃáÅÐ¾นÑกงÒนทØกคนตÃÐËนÑกถÖงคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบต่ÍÊÑงคÁáÅÐÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁ 
âดÂãนปี 2562 บÃÔÉÑทÏ äด้Ã่ÇÁกÑบâÃง¾ÂÒบÒÅÈÔÃÔÃÒช ดํÒàนÔนกÒÃกÍ่ÊÃ้ÒงâคÃงกÒÃ “àÃ×ÍนàÊÁ×ÍนญÒตÔ� ซÖ่ง
àป็นบ้Òน¾ÑกชÑ่ÇคÃÒÇãนบÃÔàÇณÇÑดÍÁÃÔนทÃÒÃÒÁ  ÊํÒËÃÑบผÙ้ป่ÇÂáÅÐญÒตÔทÕ่ÁÕปัญËÒด้ÒนกÒÃàดÔนทÒงäป-
กÅÑบâÃง¾ÂÒบÒÅ à¾×่Íàป็นกÒÃบÃÃàทÒÀÒÃÐค่Òãช้จ่ÒÂáÅÐปÃÐËÂÑดàÇÅÒขÍงผÙ้ป่ÇÂáÅÐญÒตÔ
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นÍกจÒกคÇÒÁตÑ้งÁÑ่นทÕ่จÐดํÒàนÔนธØÃกÔจãË้ÁÕผÅปÃÐกÍบกÒÃทÕ่ดÕ àกÔดผÅตÍบáทนทÕ่àËÁÒÐÊÁ áÅÐÁÕ
กÒÃàจÃÔญàตÔบâตทÒงธØÃกÔจทÕ่ÁÑ่นคงáÅÐÂÑ่งÂ×นáÅ้ÇคณÐกÃÃÁกÒÃáÅÐคณÐผÙ้บÃÔËÒÃÂÑงตÃÐËนÑกáÅÐãË้
คÇÒÁÊํÒคÑญกÑบกÒÃบÃÔËÒÃงÒนÀÒÂãต้ËÅÑกกÒÃกํÒกÑบดÙáÅกÔจกÒÃทÕ่ดÕÍÂ่ÒงàคÃ่งคÃÑด ด้ÇÂกÒÃกํÒกÑบดÙáÅ
ตÒÁนâÂบÒÂáÅÐทํÒงÒนÃ่ÇÁกÑนกÑบคณÐกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑท ทÑ้งกÒÃปÃÐกÍบกÔจกÒÃด้ÇÂคÇÒÁâปÃ่งãÊáÅÐ
ตÃÇจÊÍบäด้ กÒÃปฏÔบÑตÔต่ÍáÃงงÒนÍÂ่Òงàป็นธÃÃÁ กÒÃàคÒÃ¾ÊÔทธÔÁนØÉÂชน กÒÃÃÑกÉÒÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁ áÅÐÁÕ
คÇÒÁÃÑบผÔดชÍบต่ÍผÙ้ÁÕÊ่Çนäด้àÊÕÂทØก½่ÒÂ ÃÇÁทÑ้งÁÕÊ่ÇนÃ่ÇÁทÕ่จÐช่ÇÂขÑบàคÅ×่ÍนÊÑงคÁ áÅÐชØÁชนÍÂ่Òง
ต่Íàน×่Íง

ãนนÒÁขÍงคณÐผÙ้บÃÔËÒÃ ขÍขÍบคØณผÙ้àกÕ่ÂÇข้ÍงทØก½่ÒÂทÑ้ง¾นÑกงÒน ผÙ้ถ×ÍËØ้น คÙ่ค้Ò ÅÙกค้Ò 
Ëน่ÇÂงÒนÀÒคÃÑฐ àÍกชน ผÙ้ÁÕÊ่Çนäด้àÊÕÂ ทÕ่ÁÕÊ่ÇนÊํÒคÑญÂÔ่งãนกÒÃÊนÑบÊนØนกÒÃดÒํàนÔนงÒนãนด้Òนต่ÒงæขÍง
บÃÔÉÑทด้ÇÂดÕÁÒตÅÍด àÃÒขÍãË้คํÒÁÑ่นÇ่ÒบÃÔÉÑทจÐÂÑงคงดํÒàนÔนงÒนÍÂ่Òง Á×ÍÍÒชÕ¾ âดÂÂÖดÁÑ่นãนËÅÑกธÃÃ
ÁÒÀÔบÒÅ คÇบคÙ่äปกÑบกÒÃÃÑบผÔดชÍบต่ÍÊÑงคÁ áÅÐÃÑกÉÒÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁ ÊÃ้ÒงผÅงÒนทÕ่ทํÒãË้ÅÙกค้Ò¾ÍãจÊÙงÊØด 
ÁØ่งคํÒนÖงถÖงผÅ ปÃÐâÂชน์ขÍงผÙ้ÁÕÊ่Çนäด้àÊÕÂ áÅÐà¾Ô่ÁÁÙÅค่ÒãË้กÑบผÙ้ทÕ่ÁÕÊ่ÇนàกÕ่ÂÇข้ÍงทØก½่ÒÂ à¾×่ÍทํÒãË้
บÃÔÉÑทàป็นËนÖ่งãนบÃÔÉÑทÇÔÈÇกÃÃÁáÅÐก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่ดÕทÕ่ÊØด áÅÐผÅÑกดÑน ãË้ทØกÀÒคÊ่ÇนàตÔบâตก้ÒÇäกÅäป
ด้ÇÂกÑนÍÂ่ÒงÁÑ่นคงáÅÐÂÑ่งÂ×น

นÒÂจตØÃงค์  ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์
ปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃ
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Board of Directors
Thai Enger Holding Public Company Limited

นÒÂÇÔàชฐ ตÑนตÔÇÒนÔช
นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์
นÒÂกÔตตÔ ดØÉฎÕ¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์
นÒÂÇÔบÙÅÂ์ ¾จนÒÅÑÂ

นÒÂจÍÁ¾Å ËนÙนÒค

¾Å.ต.ต.¾ÔทÑกÉ์ ÍØทÑÂธÃÃÁ

นÒÂ¾ÔÈÔÉฐ์ áÊง-ชÙâต
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คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท
The Board of Directors

นÒÂÇÔàชฐ ตÑนตÔÇÒนÔช

กÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐ/ปÃÐธÒนคณÐกÃÃÁกÒÃ
บÃÔÉÑท/ ปÃÐธÒนคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ

ÍÒÂØ  59 ปี 

คØณÇØฒÔทÒงกÒÃÈÖกÉÒ
� MBA, Finance and Marketing, University of Hartford Connecticut, U.S.A
� ปÃÔญญÒตÃÕ àÈÃÉฐÈÒÊตÃ์บÑณฑÔต, จØÌÒÅงกÃณ์ÁËÒÇÔทÂÒÅÑÂ
� ËÅÑกÊÙตÃ Director Certification Program (DCP) ÃØ่นทÕ่ 2/2000 Fellow Member
� ËÅÑกÊÙตÃผÙ้บÃÔËÒÃÃÐดÑบÊÙง ÊถÒบÑนÇÔทÂÒกÒÃตÅÒดทØน ÃØน่ทÕ่ 1
� ËÅÑกÊÙตÃผÙ้บÃÔËÒÃÃÐดÑบÊÙงดÒ้นกÒÃค้ÒáÅÐกÒÃ¾ÒณÔชÂ ์ÊถÒบÑนÇÔทÂÒกÒÃกÒÃค้Ò (TEPCOT) ÃØ่นทÕ่ 3
� ËÅÑกÊÙตÃกÒÃป้ÍงกÑนÃÒชÍÒณÒจÑกÃ ÇÔทÂÒÅÑÂป้ÍงกÑนÃÒชÍÒณÒจÑกÃÃØน่ทÕ่ 56

10



ปÃÐÊบกÒÃณท์ํÒงÒน

2560 – ปัจจØบÑน กÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐ/ปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท/ปÃÐธÒนคณÐกÃÃÁกÒÃ                 
ตÃÇจÊÍบ บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด (ÁËÒชน)

2562 – ปัจจØบÑน กÃÃÁกÒÃผÙ้ทÃงคØณÇØฒÔด้ÒนกÒÃàงÔน
คณÐกÃÃÁกÒÃกÒÃÃÑกÉÒคÇÒÁÁÑน่คงปÅÍดÀÑÂäซàบÍÃá์Ëง่ชÒตÔ
กÃÐทÃÇงดÔจÔทÑÅà¾×่ÍàÈÃÉฐกÔจáÅÐÊÑงคÁ

2561 – ปัจจØบÑน ปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃ
บÃÔÉÑท ซÕ àÍ ซÕ จํÒกÑด (C asean) 

2561 – ปัจจØบÑน ทÕ่ปÃÖกÉÒคณÐกÃÃÁกÒÃ กÅØ่ÁÍØตÊÒËกÃÃÁàทคâนâÅÂÕชÕÇÀÒ¾
ÊÀÒÍØตÊÒËกÃÃÁáËง่ปÃÐàทÈäทÂ

2561 – ปัจจØบÑน กÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐ
บÃÔÉÑท น้ํÒตÒÅบØÃÕÃÑÁÂ ์จํÒกÑด (ÁËÒชน)

2561 – ปัจจØบÑน ปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐ//ปÃÐธÒนคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ/กÃÃÁกÒÃ
ÊÃÃËÒáÅÐค่ÒตÍบáทน
บÃÔÉÑท àÍàชÕÂ àÍÇÔàÍชÑ่น จํÒกÑด (ÁËÒชน)

2561 – ปัจจØบÑน ปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐ/ ปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃกÒÃตÃÇจÊÍบ
กÃÃÁกÒÃÊÃÃËÒáÅÐกํÒËนดค่ÒตÍบáทน/ ปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃกÒํกÑบดÙáÅ
กÔจกÒÃáÅÐคÇÒÁÂÑ่งÂ×น บÃÔÉÑท äทÂáÍÃ์àÍàชÕÂ จํÒกÑด

2560 – ปัจจØบÑน กÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐ / กÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ/ ปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃกÒํกÑบกÒÃ
Ê×่ÍÊÒÃàÃ×่ÍงคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบตÍ่ÊÑงคÁขÍงÍงค์กÃ
บÃÔÉÑท ÇÔนด์ àÍนàนÍÃ์ÂÕ่ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด

2560 – ปัจจØบÑน กÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐ บÃÔÉÑท àค¾ÕàÍ็น ÍÐคÒàดÁÕ จํÒกÑด
2560 – ปัจจØบÑน กÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐ /ปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ

บÃÔÉÑท àจดÑบàบÔ้ÅÂÙดÕ ÍÔนâ¿âÅจÔÊตÔกÊ์ จํÒกÑด (ÁËÒชน)
2560 – ปัจจØบÑน ทÕ่ปÃÖกÉÒคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท ¾ÕàÍ็ÁจÕ คÍÃ์ปÍàÃชÑ่น จํÒกÑด
2555 – ปัจจØบÑน กÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐ บÃÔÉÑท ÀÑทÃÅÔÊซÔ่ง จํÒกÑด (ÁËÒชน)
2555 – ปัจจØบÑน ทÕ่ปÃÖกÉÒคณÐกÃÃÁกÒÃ ÊถÒบÑนÇÔทÂÒกÒÃตÅÒดทØน (Çตท.)

ตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์áË่งปÃÐàทÈäทÂ
2555 – 2562 ปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃ บÃÔÉÑท ซÕ àÍ ซÕจํÒกÑด (C asean) 
2560 – 2562 ปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃ/ ปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ

บÃÔÉÑท ËÅÑกทÃÑ¾Â์ จÕàÍ็Á âÍ-áซด คÍÁ (ปÃÐàทÈäทÂ) จํÒกÑด
2561 - 2561 กÃÃÁกÒÃผÙ้ทÃงคØณÇØฒÔ ÊํÒนÑกงÒนนÇÑตกÃÃÁáËง่ชÒตÔ (NIA) 
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คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท
The Board of Directors

นÒÂจตØÃงค์  ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์

กÃÃÁกÒÃผÙ้ÁÕÍํÒนÒจÅงนÒÁ / 
กÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง / 
ปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃ

ÍÒÂØ  48 ปี 

คØณÇØฒÔทÒงกÒÃÈÖกÉÒ
� ปÃÔญญÒตÃÕ ÊÒขÒÇÔÈÇกÃÃÁä¿¿้ÒáÅÐÊ×่ÍÊÒÃâทÃคÁนÒคÁ ÁËÒÇÔทÂÒÅÑÂàชÕÂงãËÁ่
� ปÃÔญญÒâท บÃÔËÒÃธØÃกÔจ ÊถÒบÑนบÑณฑÔต¾ÑฒนÒบÃÔËÒÃÈÒÊตÃ ์(NIDA)
� ËÅÑกÊÙตÃผÙ้บÃÔËÒÃÃÐดÑบÊÙง ÊถÒบÑนÇÔทÂÒกÒÃตÅÒดทØน ÃØน่ทÕ่ 28
� ËÅÑกÊÙตÃ Director Accreditation Program (DAP) ÃØ่นทÕ่ 139/2017

ปÃÐÊบกÒÃณ์ทํÒงÒน
2559 – ปัจจØบÑน กÃÃÁกÒÃ/ กÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง / ปÃÐธÒนàจ้ÒËนÒ้ทÕ่บÃÔËÒÃ 

บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด (ÁËÒชน)
2545 – ปัจจØบÑน กÃÃÁกÒÃ/ปÃÐธÒนàจÒ้ËนÒ้ทÕ่บÃÔËÒÃ บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ จํÒกÑด
2558 – ปัจจØบÑน กÃÃÁกÒÃ/ปÃÐธÒนàจÒ้ËนÒ้ทÕบ่ÃÔËÒÃ บÃÔÉÑท ทÕÍÕจÕ ÍÅÙÁÔนÑ่Á จํÒกÑด
2561 – ปัจจØบÑน กÃÃÁกÒÃ/ปÃÐธÒนàจÒ้ËนÒ้ทÕบ่ÃÔËÒÃ บÃÔÉÑท ทÕÍÕ áÁค จํÒกÑด
2562 – ปัจจØบÑน กÃÃÁกÒÃ บÃÔÉÑท ÍÍปตÔäÇÊ์ จํÒกÑด
2562 – ปัจจØบÑน กÃÃÁกÒÃ ÊÁÒคÁบÃÔÉÑทจดทÐàบÕÂนãนตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â ์àÍ็Á àÍ äÍ
2559-2561 กÃÃÁกÒÃ บÃÔÉÑท äทÂÍÔงàกÍÃ์ àทคâนâÅÂÕ จํÒกÑด
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คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท
The Board of Directors

นÒÂกÔตตÔ ดØÉฎÕ¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์

กÃÃÁกÒÃผÙ้ÁÕÍํÒนÒจÅงนÒÁ / 
กÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง /          
ปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่ปฎÔบÑตÔกÒÃ

ÍÒÂØ  48 ปี 

คØณÇØฒÔทÒงกÒÃÈÖกÉÒ
� ปÃÔญญÒตÃÕ ÊÒขÒÇÔÈÇกÃÃÁâÂธÒ ÁËÒÇÔทÂÒÅÑÂàชÕÂงãËÁ่
� ËÅÑกÊÙตÃ Director Accreditation Program (DAP) ÃØ่นทÕ่ 139/2017

ปÃÐÊบกÒÃณ์ทํÒงÒน
2559 – ปัจจØบÑน กÃÃÁกÒÃ/ กÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง / ปÃÐธÒนàจ้ÒËนÒ้ทÕ่ปฏÔบÑตÔกÒÃ 

บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด (ÁËÒชน)
2545 – ปัจจØบÑน กÃÃÁกÒÃ/ปÃÐธÒนàจÒ้ËนÒ้ทÕ่ปฏÔบÑตÔกÒÃ บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ จํÒกÑด
2558 – ปัจจØบÑน กÃÃÁกÒÃ บÃÔÉÑท ทÕÍÕจÕ ÍÅÙÁÔนÑ่Á จํÒกÑด
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คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท
The Board of Directors

นÒÂจÍÁ¾Å ËนÙนÒค

กÃÃÁกÒÃ 

ÍÒÂØ  47 ปี 

คØณÇØฒÔทÒงกÒÃÈÖกÉÒ
� ปÃÔญญÒตÃÕ ÊÒขÒÇÔÈÇกÃÃÁâÂธÒ ÁËÒÇÔทÂÒÅÑÂàชÕÂงãËÁ่
� ËÅÑกÊÙตÃ Director Accreditation Program (DAP) ÃØ่นทÕ่ 152/2018

ปÃÐÊบกÒÃณ์ทํÒงÒน
2561 – ปัจจØบÑน กÃÃÁกÒÃ บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด (ÁËÒชน)
2559 – ปัจจØบÑน ผÙ้ÍํÒนÇÂกÒÃ½่ÒÂก่ÍÊÃÒ้ง บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ จํÒกÑด
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คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท
The Board of Directors

นÒÂÇÔบÙÅÂ์ ¾จนÒÅÑÂ

กÃÃÁกÒÃผÙ้ÁÕÍํÒนÒจÅงนÒÁ/

กÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง/

ปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่กÒÃàงÔน

ÍÒÂØ 44 ปี 

คØณÇØฒÔทÒงกÒÃÈÖกÉÒ
� Master of Science in Finance, Georgia State University, USA
� ปÃÔญญÒตÃÕบÑญชÕบÑณฑÔต  ÁËÒÇÔทÂÒÅÑÂธÃÃÁÈÒÊตÃ์
� ผÙÊ้ÍบบÑญชÕÃÑบÍนØญÒตáË่งปÃÐàทÈäทÂ (CPA)
� ËÅÑกÊÙตÃ Director Accreditation Program (DAP) ÃØ่นทÕ่ 134/2017

ปÃÐÊบกÒÃณ์ทํÒงÒน
2559 – ปัจจØบÑน กÃÃÁกÒÃ / กÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง / ปÃÐธÒนàจ้ÒËนÒ้ทÕ่กÒÃàงÔน

บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด (ÁËÒชน)
2559 – ปัจจØบÑน ปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่กÒÃàงÔน บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ จํÒกÑด
2561 – ปัจจØบÑน กÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐ / กÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ บÃÔÉÑท áÎÅàชÕ่Âน àทคâนâÅÂÕ จํÒกÑด (ÁËÒชน)
2559 – ปัจจØบÑน กÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐ/กÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ 

บÃÔÉÑท àดนทÑÅ คÍÃ์ปÍàÃชÑ่น จํÒกÑด (ÁËÒชน)
2554 – ปัจจØบÑน กÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐ / กÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ บÃÔÉÑท บÔÇตÕ้ คÍÁÁÙนÔตÕ้ จํÒกÑด (ÁËÒชน)
2550 – ปัจจØบÑน กÃÃÁกÒÃ บÃÔÉÑท àÍàซÕÂ àËÁ×ÍงáÃ่ÍØตÊÒËกÃÃÁ จํÒกÑด

15



คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท
The Board of Directors

นÒÂ¾ÔÈÔÉฐ์  áÊง-ชÙâต

กÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐ / กÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ 

/ ปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง 

ÍÒÂØ  48 ปี 

คØณÇØฒÔทÒงกÒÃÈÖกÉÒ
� ปÃÔญญÒâท ÊÒขÒÇÔÈÇกÃÃÁÈÒÊตÃ ์ (ÍØตÊÒËกÒÃ)  จØÌÒÅงกÃณ์ÁËÒÇÔทÂÒÅÑÂ
� ปÃÔญญÒตÃÕ ÇÔÈÇกÃÃÁÈÒÊตÃ ์(ÍØตÊÒËกÒÃ) ÁËÒÇÔทÂÒÅÑÂàชÕÂงãËÁ่
� ËÅÑกÊÙตÃ Director Accreditation Program (DAP) ÃØ่นทÕ่ 139/2017

ปÃÐÊบกÒÃณ์ทํÒงÒน
2560 – ปัจจØบÑน กÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐ/ กÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ / ปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃ

คÇÒÁàÊÕ่Âง บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด (ÁËÒชน)
2559 – ปัจจØบÑน คณบดÕคณÐÇÔÈÇกÃÃÁÈÒÊตÃ ์ÁËÒÇÔทÂÒÅÑÂÃÒÁคํÒáËง
2558 – ปัจจØบÑน กÃÃÁกÒÃÊÀÒÇÔÈÇกÃ ÊÀÒÇÔÈÇกÃ
2557 – ปัจจØบÑน กÃÃÁกÒÃผÙ้ทÃงคØณÇØฒÔด้ÒนÇÔจÑÂáÅÐ¾ÑฒนÒ บจก.äปÃÉณÕÂ์äทÂ
2557 – ปัจจØบÑน คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃกÍงทØนÊÁàด็จ¾ÃÐบÃÁâÍÃÊÒธÔÃÒชÊÂÒÁÁงกØฎ

ÃÒชกØÁÒÃ ÊÁÒคÁÇÔÈÇกÃÃÁÊถÒนáËง่ปÃÐàทÈäทÂ (ÇÊท.)
2558 – ปัจจØบÑน ÃÍงปÃÐธÒนคณÐÍนØกÃÃÁกÒÃ¾ÑฒนÒÇÔชÒชÕ¾ÇÔÈÇกÃÃÁต่Íàน×Í่ง (CPD)

ÊÀÒÇÔÈÇกÃ
2554 – ปัจจØบÑน ทÕ่ปÃÖกÉÒกÃÃÁกÒÃÇÔชÒกÒÃÊÒขÒÇÔÈÇกÃÃÁÍØตÊÒËกÒÃ

ÊÁÒคÁÇÔÈÇกÃÃÁÊถÒนáËง่ปÃÐàทÈäทÂ (ÇÊท.)
2551 – ปัจจØบÑน ผÙ้ทÃงคØณÇØฒÔ ÊÒขÒÇÔÈÇกÃÃÁÍØตÊÒËกÒÃ

ÊÁÒคÁÇÔÈÇกÃÃÁÊถÒนáËง่ปÃÐàทÈäทÂ (ÇÊท.)
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คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท
The Board of Directors

¾Å.ต.ต.¾ÔทÑกÉ์ ÍØทÑÂธÃÃÁ

กÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐ / กÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ

ÍÒÂØ  47 ปี 

คØณÇØฒÔทÒงกÒÃÈÖกÉÒ
� ปÃÔญญÒâท¾ÑฒนบÃÔËÒÃÈÒÊตÃ ์ ÊถÒบÑนบÑณฑÔต¾ÑฒนบÃÔËÒÃÈÒÊตÃ์
� ปÃÔญญÒตÃÕนÔตÔÈÒÊตÃ ์  ÁËÒÇÔทÂÒÅÑÂÊØâขทÑÂธÃÃÁÒธÔÃÒช
� ปÃÔญญÒตÃÕนÔตÔÈÒÊตÃ ์ ÁËÒÇÔทÂÒÅÑÂธÃÃÁÈÒÊตÃ์
� ปÃÔญญÒตÃÕÃÑฐปÃÐÈÒÊนÈÒÊตÃ ์ âÃงàÃÕÂนนÒÂÃÍ้ÂตÒํÃÇจ
� àนตÔบÑณฑÔตäทÂ ÊÁÑÂทÕ่ 54 àนตÔบÑณฑÔตÊÀÒ
� ËÅÑกÊÙตÃ Director Accreditation Program (DAP) ÃØ่น 159/2019

ปÃÐÊบกÒÃณ์ทํÒงÒน
2562 – ปัจจØบÑน กÃÃÁกÒÃ/ กÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ 

บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด (ÁËÒชน)
2562 – ปัจจØบÑน ผÙ้บÑงคÑบกÒÃÍํÒนÇÂกÒÃ กÍงบÑญชÒกÒÃตํÒÃÇจÊÍบÊÇนกÅÒง
2561 - 2562 ผÙ้บÑงคÑบกÒÃปÃÐจํÒ กÍงบÑญชÒกÒÃตํÒÃÇจÊÍบÊÇนกÅÒง
2561 ÃÍงผÙ้บÑงคÑบกÒÃปÃÒบปÃÒÁ
2559 – 2561 ÃÍงผÙ้บÑงคÑบกÒÃÊ×บÊÇน จÑงËÇÑดชÒÂáดนÀÒคãต้
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Policy and overview of business
นâÂบÒÂáÅÐÀÒ¾ÃÇÁกÒÃปÃÐกÍบธØÃกÔจ

บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด (ÁËÒชน) (Thai Enger Holding Public Company 
Limited) (“TIGER” ËÃ×Í “บÃÔÉÑทÏ�) จดทÐàบÕÂนจÑดตÑ้งàÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 9 ¾ÄÈจÔกÒÂน 2559 à¾×่ÍปÃÐกÍบ
ธØÃกÔจÅงทØนãนบÃÔÉÑทÍ×่น (Holding Company) âดÂãนปัจจØบÑน บÃÔÉÑทÏ ÁÕกÒÃถ×ÍËØ้นÃ้ÍÂÅÐ 99.99 ãน
บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ จํÒกÑด (Thai Enger Company Limited) (“TEC” ËÃ×Í “บÃÔÉÑทáกน�) ซÖ่งàป็น
บÃÔÉÑทáกน (Core Company) ปÃÐกÍบธØÃกÔจËÅÑกค×ÍãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงงÒนÇÔÈÇกÃÃÁâÂธÒทØก
ปÃÐàÀท ÃÇÁทÑ้งงÒนÍÍกáบบÇÔÈÇกÃÃÁ áÅÐงÒนÍÍกáบบÊถÒปัตÂกÃÃÁ (Construction Contractor –
Build & Design) นÍกจÒกนÕ ้ÂÑงดํÒàนÔนธØÃกÔจทÕ่ÊนÑบÊนØนกÒÃãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้Òง (àÃÕÂกâดÂÃÇÁÇ่Ò 
“กÅØ่ÁบÃÔÉÑท�) âดÂàข้Òถ×ÍËØ้นãนบÃÔÉÑทÍ×่นซÖ่งÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂดดÑงต่ÍäปนÕ้

¾ กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÂ่ÍÂทÕ่ดํÒàนÔนธØÃกÔจÃÑบàËÁÒกÍ่ÊÃÒ้งáÅÐÊ่ÇนงÒนÊนÑบÊนØนกÒÃÃÑบàËÁÒกÍ่ÊÃÒ้ง

1).บÃÔÉÑท ทÕÍÕจÕ ÍÅÙÁÔนÑ่Á จํÒกÑด (“TEG”) àป็นบÃÔÉÑทÂ่ÍÂซÖ่งถ×ÍËØ้นâดÂ TEC Ã้ÍÂÅÐ 99.99 
ปÃÐกÍบธØÃกÔจÍÍกáบบáÅÐผÅÔต ¾Ã้ÍÁตÔดตÑ้งÍØปกÃณ์จÒกกÃÐจกáÅÐÍÅÙÁÔàนÕÂÁÊํÒËÃÑบงÒนÊถÒปัตÂกÃÃÁ 
àช่น งÒนปÃÐตÙจÒกÍÅÙÁÔàนÕÂÁ งÒนËน้Òต่ÒงจÒกÍÅÙÁÔàนÕÂÁ ผนÑงกÃÐจก (Glass Curtain Wall) áÅÐáผ่น
ÍÅÙÁÔàนÕÂÁคÍÁâ¾ÊÔท (Aluminum Composite Cladding) àป็นต้น

2).บÃÔÉÑท ทÕÍÕ áÁค จํÒกÑด (“TEM”) àป็นบÃÔÉÑทÂ่ÍÂซÖ่งถ×ÍËØ้นâดÂ TEC Ã้ÍÂÅÐ 70.00 (ÍÕกÃ้ÍÂÅÐ 
30 ถ×ÍËØ้นâดÂนÒÂÇÊÑนต์ àÅ็กปÃÐàÊÃÔฐซÖ่งàป็นบØคคÅทÕ่äÁ่àกÕ่ÂÇข้Íง áÅÐàป็นผÙ้ÁÕปÃÐÊบกÒÃณ์ด้ÒนกÒÃ
ÍÍกáบบáÅÐผÅÔตÃÐบบน้ํÒดÕáÅÐน้ํÒàÊÕÂทÕ่ãช้ãนÍÒคÒÃทÕ่¾ÑกÍÒÈÑÂ àช่น ÊํÒนÑกงÒน âÃงáÃÁ áÅÐâÃงงÒน àป็นต้น 
ÃÇÁทÑ้งธØÃกÔจซ×้ÍÁÒขÒÂäปÍØปกÃณ์ทÕ่àกÕ่ÂÇกÑบงÒนก่ÍÊÃ้Òง) ปÃÐกÍบธØÃกÔจÍÍกáบบáÅÐผÅÔต ¾Ã้ÍÁตÔดตÑ้ง
ÃÐบบน้ํÒดÕáÅÐน้ํÒàÊÕÂ ÃÇÁทÑ้ง จÑดËÒáÅÐจํÒËน่ÒÂÇÑÊดØáÅÐÍØปกÃณ์ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบงÒนก่ÍÊÃ้ÒงÍ×่นæ àช่น àคÃ×่Íง
ÊØขÀÑณฑ์ กÃÐàบ×้ÍงปÙ¾×้น àป็นต้น

¾ กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÃ่ÇÁทÕ่ดํÒàนÔนธØÃกÔจÍ×่น

3).บÃÔÉÑท ÍÍปตÔäÇÊ์ จํÒกÑด ซÖ่งàป็นบÃÔÉÑทÃ่ÇÁซÖ่งจÑดตÑง้àÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 17 ตØÅÒคÁ 2562 áÅÐถ×ÍËØ้นâดÂ 
TIGER Ã้ÍÂÅÐ 40 (ÍÕกÃ้ÍÂÅÐ 60 ถ×ÍËØ้นâดÂนÔตÔบØคคÅทÕ่äÁ่àกÕ่ÂÇขÍ้งáËง่ËนÖง่) บÃÔÉÑทดÑงกÅ่ÒÇÁÕ
ÇÑตถØปÃÐÊงค์à¾×่ÍดํÒàนÔนธØÃกÔจãË้บÃÔกÒÃจÑดกÒÃขÍ้ÁÙÅáÅÐกÒÃÊ×่ÍÊÒÃÍงค์กÃ âดÂÁÕทØนจดทÐàบÕÂน 5 Å้Òน
บÒท ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 บÃÔÉÑทดÑงกÅ่ÒÇÂÑงäÁ่àÃÔÁ่ปÃÐกÍบธØÃกÔจ 
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ÀÒ¾áÊดงâคÃงÊÃ้ÒงขÍงกÅØÁ่บÃÔÉÑท

à¾×่ÍปÃÐกÍบธØÃกÔจÅงทØนบÃÔÉÑทÍ×่น
(Holding Company)

Ã้ÍÂÅÐ 99.99

THAI ENGER
CO.,LTD.

ãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒกÍ่ÊÃ้ÒงงÒนÇÔÈÇกÃÃÁâÂธÒ
ทØกปÃÐàÀท

ÍÍกáบบáÅÐผÅÔต ¾Ã้ÍÁตÔดตÑง้
ÍØปกÃณ์ จÒกกÃÐจกáÅÐÍÅÙÁÔàนÕÂÁ

ÊํÒËÃÑบงÒนÊถÒปัตÂกÃÃÁ

2).ดํÒàนÔนธØÃกÔจÊนÑบÊนØนงÒน
ÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃÒ้งâคÃงกÒÃทØกปÃÐàÀท

áÅÐงÒนÍÍกáบบ
(Construction Supporting)

99.99% 70.00%

บÃÔÉÑทáกน (Core Company)

1.ดํÒàนÔนธØÃกÔจÃÑบàËÁÒกÍ่ÊÃÒ้ง
âคÃงกÒÃทØกปÃÐàÀทáÅÐงÒนÍÍกáบบ
(Construction Contractor -
Build & Design)

Optiwise
Ã้ÍÂÅÐ 40.00

ãË้บÃÔกÒÃจÑดกÒÃขÍ้ÁÅÙáÅÐÊ×่ÍÊÒÃÍงค์กÃ

จดทÐàบÕÂนจÑดตÑง้ : 17 ตØÅÒคÁ 2563
ทØนจดทÐàบÕÂน : 5.00 Å้ÒนบÒท

ทØนชํÒÃÐáÅ้Ç : 5.00 Å้ÒนบÒท
ãนปัจจØบÑนÂÑงäÁà่ÃÔÁ่ดํÒàนÔนธØÃกÔจ

ÍÍกáบบáÅÐผÅÔต ¾Ã้ÍÁตÔดตÑง้ÃÐบบ
น้ํÒดÕáÅÐน้ํÒàÊÕÂ áÅÐจÑดËÒáÅÐจÒํËน่ÒÂ
ÇÑÊดØáÅÐÍØปกÃณ์ทÕ่àกÕ่ÂÇขÍ้งกÑบงÒน

ก่ÍÊÃ้ÒงÍ×่นæ
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ÊํÒËÃÑบ TECÁÕกÒÃจดทÐàบÕÂนจÑดตÑ้งàÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 26 กÑนÂÒÂน 2545 ด้ÇÂทØนจดทÐàบÕÂนáÃกàÃÔ่Á
จํÒนÇน 1,000,000 บÒท âดÂÁÕผÙ้ถ×ÍËØ้นค×Í นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์ นÒÂกÔตตÔ ดØÉฎÕ¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์ áÅÐ
กÅØ่Áà¾×่ÍนÇÔÈÇกÃ ÁÕÇÑตถØปÃÐÊงค์à¾×่ÍดํÒàนÔนธØÃกÔจÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงâคÃงกÒÃทØกปÃÐàÀท ทÑ้งนÕ้นÒÂจตØÃงค์ 
ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์ áÅÐนÒÂกÔตตÔ ดØÉฎÕ¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์àป็นผÙÁ้ÕคÇÒÁàข้ÒãจãนธØÃกÔจก่ÍÊÃ้Òง ÁÕคÇÒÁÃÙ้คÇÒÁÊÒÁÒÃถ
ด้ÒนÇÔÈÇกÃÃÁ âดÂàฉ¾ÒÐÍÂ่ÒงÂÔ่งÇÔÈÇกÃÃÁงÒนÃÐบบปÃÐกÍบÍÒคÒÃ (Mechanical and Electrical : 
M&E)จÖงนํÒäปÊÙ่กÒÃปÃÐÁÒณต้นทØนáÅÐÃÐÂÐàÇÅÒãนกÒÃดํÒàนÔนกÒÃทÕ่คÇÒÁคÃบถ้ÇนáÅÐáÁ่นÂํÒ ซÖ่งàป็น
ปัจจÑÂÊํÒคÑญÊํÒËÃÑบคÇÒÁÊํÒàÃ็จขÍงงÒนก่ÍÊÃ้Òงáต่ÅÐâคÃงกÒÃ

ãนÃÐÂÐáÃกàÃÔ่ÁขÍงกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจ TECäด้ãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงâคÃงกÒÃËÁÙ่บ้ÒนจÑดÊÃÃãน
àขตกÃØงàท¾Ï áÅÐปÃÔÁณฑÅ จÒกนÑ้นจÖงäด้ขÂÒÂàข้ÒÊÙ่âคÃงกÒÃทÕ่ÁÕขนÒดãËญ่ขÖ้นÍÂ่Òงต่Íàน×่Íง àช่น 
คÍนâดÁÔàนÕÂÁ ÍÒคÒÃÊํÒนÑกงÒน âÃงáÃÁ Í¾ÒÃ์ทàÁนต์ àป็นต้น จนกÃÐทÑ่งäด้ÃÑบâÍกÒÊãนกÒÃãË้บÃÔกÒÃ
ÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงâคÃงกÒÃâÃงáÃÁáÅÐ  ÃÕÊÍÃ์ทตÔดทÐàÅ ËÃ×ÍตÑ้งÍÂÙ่บนàกÒÐซÖ่งàป็น¾×้นทÕ่ทÕ่ÁÕÀÙÁÔปÃÐàทÈáÅÐ
ÀÙÁÔÍÒกÒÈàป็นÍØปÊÃÃคáÅÐÂÒกÅํÒบÒกต่ÍกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงกÇ่ÒâคÃงกÒÃãนàÁ×Íง áต่àน×่ÍงจÒกปÃÐÊบกÒÃณ์กÒÃ
ทํÒงÒนáÅÐคÇÒÁàชÕ่ÂÇชÒญãนกÒÃบÃÔËÒÃจÑดกÒÃâคÃงกÒÃ จÖงทํÒãË้ TECÊÒÁÒÃถดํÒàนÔนกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงáÅÐÊ่ง
ÁÍบâคÃงกÒÃäด้ตÒÁกํÒËนดàÇÅÒทØกคÃÑ้ง áÅÐผÅงÒนàป็นทÕ่¾Öง¾Íãจต่ÍÅÙกค้Ò Ê่งผÅãË้ TECäด้ÃÑบคÇÒÁ
äÇ้ÇÒงãจจÒกÅÙกค้ÒáÅÐâÍกÒÊทÒงธØÃกÔจãนกÒÃãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้Òงáก่ËÅÒกËÅÒÂâคÃงกÒÃÍÂ่Òง
ต่Íàน×่Íง âดÂãนปัจจØบÑน TEC ÂÑงäด้ÃÑบÍนØญÒตจÒกÊÀÒÇÔÈÇกÃãนกÒÃปÃÐกÍบÇÔชÒชÕ¾ÇÔÈÇกÃÃÁคÇบคØÁ
ซÖ่งËÁÒÂÃÇÁถÖงงÒนÇÒงâคÃงกÒÃ งÒนÍÍกáบบáÅÐคํÒนÇณ งÒน¾ÔจÒÃณÒตÃÇจÊÍบ ทํÒãË้ TEC ÊÒÁÒÃถàขÒ้
ÃÑบงÒนãËบ้ÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้Òงäด้ÍÂ่Òงàต็ÁÈÑกÂÀÒ¾ ÂÔ่งäปกÇ่ÒนÑ้น TEC ÂÑงÁÕคÇÒÁàชÕ่ÂÇชÒญทÒงด้ÒนงÒน
ÍÍกáบบÇÔÈÇกÃÃÁáÅÐÍÍกáบบÊถÒปัตÂกÃÃÁ âดÂÊÒÁÒÃถÍÍกáบบáÅÐãË้คํÒปÃÖกÉÒดÑงกÅ่ÒÇäด้ÍÕกด้ÇÂ 
ซÖ่ ง  TECจÐ àข้ Ò äปÁÕÊ่ÇนÃ่ÇÁกÑบ àจ้ ÒขÍง âคÃงกÒÃ (Owner)ผÙ้บÃÔËÒÃ âคÃงกÒÃ (Construction 
Management:CM)áÅÐผÙ้ÍÍกáบบ (Designer)ขÍงâคÃงกÒÃทÑ้งด้ÒนงÒนÍÍกáบบâคÃงÊÃ้Òง งÒนÍÍกáบบ
ÇÔÈÇกÃÃÁáÅÐÃÐบบปÃÐกÍบÍÒคÒÃ ÃÇÁทÑ้งงÒนÍÍกáบบÊถÒปัตÂกÃÃÁáÅÐงÒนตกáต่ง ตÅÍดÃÐÂÐàÇÅÒกÒÃ
ปÃÐกÍบธØÃกÔจãËบ้ÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่ผ่ÒนÁÒ TECÁØ่งàน้นกÒÃãË้บÃÔกÒÃทÕ่ÁÕคØณÀÒ¾ กÒÃดÙáÅáÅÐàÍÒãจ
ãÊ่ÅÙกค้Òáต่ÅÐâคÃงกÒÃÍÂ่ÒงãกÅ้ชÔด กÒÃตÍบÊนÍงคÇÒÁต้ÍงกÒÃทÕ่ËÅÒกËÅÒÂขÍงÅÙกค้Òäด้ÍÂ่ÒงถÙกต้Íง 
ÃÇÁทÑ้งกÒÃÊ่งÁÍบงÒนทÕ่ตÃงต่ÍÃÐÂÐàÇÅÒทÕ่ÅÙกค้ÒกํÒËนด ãนÃÒคÒทÕ่ÊÁàËตØÊÁผÅ âดÂทÕÁผÙ้บÃÔËÒÃáÅÐ
ทÕÁงÒนทÕ่ÁÕคÇÒÁÃÙ้áÅÐคÇÒÁÊÒÁÒÃถ ãนปัจจØบÑนกÅØ่ÁÅÙกค้Òàป้ÒËÁÒÂขÍง TECäด้áก่กÅØ่ÁÅÙกค้ÒâคÃงกÒÃ
âÃงáÃÁáÅÐÃÕÊÍÃ์ต ÅÙกค้ÒâคÃงกÒÃâÃง¾ÂÒบÒÅ áÅÐÍÒคÒÃÍ×่นæ ÃÇÁถÖงÅÙกค้ÒâคÃงกÒÃÊÒธÒÃณÙปâÀค àช่น 
ÊถÒนÕáÅÐÃÐบบÊÙบÊ่งน้ํÒปÃÐปÒ ÍÒคÒÃจÍดÃถ àป็นต้น ขÍงทÑ้งÀÒคÃÑฐáÅÐÀÒคàÍกชน

ทÑ้งนÕ้ นÍกàËน×ÍจÒกธØÃกÔจãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงáÅ้Ç TEC ÂÑงàÅ็งàË็นâÍกÒÊทÒงธØÃกÔจàกÕ่ÂÇกÑบ
กÒÃÍÍกáบบáÅÐผÅÔตÍØปกÃณ์ÊํÒËÃÑบงÒนÊถÒปัตÂกÃÃÁáÅÐงÒนตกáต่ง âดÂกÅØ่ÁผÙ้บÃÔËÒÃขÍง TECäด้
จÑดตÑ้ง TEGขÖ้นà¾×่ÍปÃÐกÍบธØÃกÔจÍÍกáบบáÅÐผÅÔต ¾Ã้ÍÁตÔดตÑ้งÍØปกÃณ์จÒกกÃÐจกáÅÐÍÅÙÁÔàนÕÂÁÊํÒËÃÑบ
งÒนปÃÐàÀทดÑงกÅ่ÒÇขÖ้น áÅÐÀÒÂËÅÑงจÒกกÒÃปÃÑบâคÃงÊÃ้ÒงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท TEG äด้กÅÒÂàป็นบÃÔÉÑทÂ่ÍÂขÍง 
TEC (ปัจจØบÑน TEC àข้Òถ×ÍËØ้นãนÊÑดÊ่ÇนÃ้ÍÂÅÐ 99.99 ãน TEG) ทÑ้งนÕ้ ธØÃกÔจขÍง TEG จÐทํÒãË้ TEC 
ÊÒÁÒÃถÃÍงÃÑบกÒÃขÂÒÂขÍบàขตกÒÃãË้บÃÔกÒÃทÕ่คÃÍบคÅØÁถÖงกÒÃÍÍกáบบáÅÐผÅÔตÍØปกÃณ์ÊํÒËÃÑบงÒน
ÊถÒปัตÂกÃÃÁáÅÐงÒนตกáต่งà¾Ô่ÁàตÔÁ ซÖ่งถ×Íàป็นÍÕกËนÖ่งธØÃกÔจทÕ่ÁÕÈÑกÂÀÒ¾ขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทãนÍนÒคต

20



นÍกจÒกนÕ้ Ê×บàน×่ÍงจÒกãนปัจจØบÑน TEC ÁÕÃÒÂäด้Ê่ÇนËนÖ่งÁÒจÒกกÒÃจÑดËÒáÅÐจํÒËน่ÒÂÇÑÊดØ
ÍØปกÃณ์ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÒÃงÒนก่ÍÊÃ้Òง àช่น àคÃ×่ÍงปÃÑบÍÒกÒÈ àคÃ×่ÍงกํÒàนÔดä¿้¿้Ò àป็นต้น à¾×่Íàป็นกÒÃขÂÒÂ
กÒÃãË้บÃÔกÒÃáÅÐÊนÑบÊนØนงÒนกÍ่ÊÃ้ÒงขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทขÍง TIGER คÃÑ้ง 1/2561 äด้
ÁÕÁตÔãË้ TEC จÑดตÑ้ง TEM ขÖ้นàป็นบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ (TEC àข้Òถ×ÍËØ้นãนÊÑดÊ่ÇนÃ้ÍÂÅÐ 70.00 Ã่ÇÁกÑบนÒÂÇÊÑนต์ 
àÅ็กปÃÐàÊÃÔฐทÕ่ถ×ÍËØ้นãนÊ่ดÊ่ÇนทÕ่àËÅ×ÍÍÕกÃ้ÍÂÅÐ 30) à¾×่ÍดํÒàนÔนธØÃกÔจÍÍกáบบáÅÐผÅÔต ¾Ã้ÍÁตÔดตÑ้ง
ÃÐบบน้ํÒดÕáÅÐน้ํÒàÊÕÂ นÍกจÒกนÕ้ TEM ÂÑงจÑดËÒáÅÐจํÒËน่ÒÂÇÑÊดØáÅÐÍØปกÃณ์ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบงÒนก่ÍÊÃ้Òง
Í×่นæ àช่น àคÃ×่ÍงÊØขÀÑณฑ์ กÃÐàบ×้ÍงปÙ¾×้น àป็นต้น ซÖ่งจÐทํÒãË้ TEC ÊÒÁÒÃถขÂÒÂฐÒนÅÙกค้ÒãË้ËÅÒกËÅÒÂ 
ทÑ้งÅÙกค้ÒËÃ×Íàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃขÍง TEC àÍง áÅÐÅÙกค้ÒÍ×่นæ ÃÇÁทÑ้งÊÒÁÒÃถ ตÍบÊนÍงคÇÒÁต้ÍงกÒÃขÍง
ÅÙกค้Òäด้ดÕÂÔ่งขÖ้นáÅÐทํÒãË้ÅÙกค้Òäด้ÃÑบÇÑÊดØáÅÐÍØปกÃณ์ทÕ่ÁÕคØณÀÒ¾ãนÃÒคÒทÕ่àËÁÒÐÊÁ âดÂ TEM จÐàป็นÍÕก
ช่ÍงทÒงกÒÃÊÃ้ÒงÃÒÂäด้จÒกธØÃกÔจจÑดËÒáÅÐจํÒËน่ÒÂãË้áก่กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÍÕกช่ÍงทÒงËนÖ่งด้ÇÂ

1.1 ÀÒ¾ÃÇÁกÒÃปÃÐกÍบธØÃกÔจ

ธØÃกÔจขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทÊÒÁÒÃถจํÒáนกäด้ตÒÁธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ âดÂáบ่งäด้àป็น 2 ธØÃกÔจดÑงต่ÍäปนÕ้ 

1) ธØÃกÔจÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงâคÃงกÒÃทØกปÃÐàÀท áÅÐงÒนÍÍกáบบ
(Construction Contractor – Build & Design)

TECปÃÐกÍบธØÃกÔจãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงงÒนÇÔÈÇกÃÃÁâÂธÒทØกปÃÐàÀท ÃÇÁถÖงงÒนÍÍกáบบ
ÇÔÈÇกÃÃÁ áÅÐÍÍกáบบÊถÒปัตÂกÃÃÁáÅÐตกáต่งÀÒÂãน ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงÍÒคÒÃáÅÐÃÐบบ
ÊÒธÒÃณÙปâÀคâดÂÅÑกÉณÐâคÃงกÒÃกÍ่ÊÃ้ÒงทÕ่ TEC ÃÑบàËÁÒäด้áก่ âคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงÍÒคÒÃทÕ่¾ÑกÍÒÈÑÂ áÅÐ
ÍÒคÒÃÊํÒนÑกงÒน âดÂàฉ¾ÒÐâÃงáÃÁ ÃÕÊÍÃ์ท âÃง¾ÂÒบÒÅ คÍนâดÁÔàนÕÂÁ Í¾ÒÃ์ทàÁ้นท์ ซÖ่งÃÇÁถÖงงÒนด้Òน
ÊถÒปัตÂกÃÃÁ áÅÐงÒนด้ÒนÃÐบบปÃÐกÍบÍÒคÒÃ (M&E)ãË้ตÃงáบบทÕ่ÅÙกค้Òต้ÍงกÒÃ ÂÔ่งäปกÇ่ÒนÑ้น TEC 
ÁÕคÇÒÁÊÒÁÒÃถ¾ÔàÈÉด้ÒนกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงÃÕÊÍÃ์ท ËÃ×ÍâÃงáÃÁบน¾×้นทÕ่ทÕ่ÁÕÀÙÁÔปÃÐàทÈ áÅÐÀÙÁÔÍÒกÒÈทÕ่àป็น
ÍØปÊÃÃคáก่กÒÃก่ÍÊÃ้Òง àช่น ทÐàÅ ËÃ×ÍàกÒÐ ซÖ่งต้ÍงÍÒÈÑÂคÇÒÁชํÒนÒญãนกÒÃÇÒงáผนงÒนก่ÍÊÃ้ÒงãË้
àËÁÒÐÊÁจÖงจÐÊÒÁÒÃถดํÒàนÔนกÒÃกÍ่ÊÃ้ÒงãËต้ÃงกÑบคÇÒÁต้ÍงกÒÃขÍงÅÙกค้Ò áÅÐàป็นäปตÒÁÃÐÂÐàÇÅÒãนกÒÃ
Ê่งÁÍบทÕ่ÅÙกค้ÒกํÒËนด áÅÐâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงÃÐบบÊÒธÒÃณÙปâÀคต่Òงæ áÅÐงÒนâÂธÒ¾ÔàÈÉ àช่น นÔคÁ
ÍØตÊÒËกÃÃÁ ÊถÒนÕผÅÔตáÅÐÊÙบÊ่งน้ํÒปÃÐปÒ ตÑ้งáต่กÒÃÇÒงÃÐบบท่ÍÊ่งน้ํÒ กÒÃตÔดตÑ้งÃÐบบÊÙบÊ่งน้ํÒดÔบáÅÐ
ÃÐบบผÅÔตน้ํÒปÃÐปÒ จนถÖงกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงËÍàก็บน้ํÒà¾×่ÍÃÍกÒÃจ่ÒÂãË้ชØÁชน àป็นต้น áÅÐÃÇÁถÖงงÒน
ÇÔÈÇกÃÃÁâÂธÒปÃÐàÀทÍ×่นæ ตÒÁคÇÒÁต้ÍงกÒÃขÍงÅÙกค้Ò àช่น ÅÒนจÍดÃถ ปั๊Áน้ํÒÁÑน àป็นต้น âดÂทÕÁงÒน
áÅÐผÙ้บÃÔËÒÃขÍง TECàป็นÇÔÈÇกÃซÖ่งÁÕคÇÒÁàชÕ่ÂÇชÒญด้ÒนงÒนÃÐบบÇÔÈÇกÃÃÁต่Òงæ ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบกÒÃ
ก่ÍÊÃ้Òง จÖงทํÒãË้ TECÊÒÁÒÃถãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงÍÒคÒÃ ËÃ×ÍงÒนÇÔÈÇกÃÃÁâÂธÒäด้ÍÂ่Òง
ËÅÒกËÅÒÂÃÙปáบบ ทÑ้งนÕ้ TEC จÐàป็นทÑ้งผÙ้ÃÑบàËÁÒËÅÑกâดÂตÃง (Main Contractor) áÅÐผÙ้ÃÑบàËÁÒช่Çง 
(Sub-Contractor) 

นÍกจÒกนÑ้นãนปี 2562 บÃÔÉÑทäด้àÃÔ่ÁดํÒàนÔนธØÃกÔจจÑดËÒáÅÐตÔดตÑ้งÃÐบบä¿¿้ÒáÅÐÃÐบบàÊÕÂงÊํÒËÃÑบ
งÒนปÃÐชØÁÊÑÁนÒÃÐดÑบปÃÐàทÈ ซÖ่งàป็นงÒนÃÐÂÐÊÑ้นทÕ่ต้ÍงÍÒÈÑÂกÒÃÇÒงáผนáÅÐÊ่งÁÍบงÒนãË้áÅ้ÇàÊÃ็จ
ÀÒÂãนÃÐÂÐàÇÅÒÍÑนÊÑ้น âดÂãนปี 2562 บÃÔÉÑทäด้ดํÒàนÔนกÒÃÊ่งÁÍบงÒนดÑงกÅ่ÒÇÊํÒËÃÑบâคÃงกÒÃÊÑÁนÒ
ÃÐดÑบปÃÐàทÈขนÒดãËญ่ 2 âคÃงกÒÃ คÔดàป็นÊÑดÊ่ÇนÃÒÂäด้ทÑ้งÊÔ้นÃ้ÍÂÅÐ 9.17 ขÍงÃÒÂäด้ÃÇÁ
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2)   ธØÃกÔจÊนÑบÊนØนงÒนÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงâคÃงกÒÃทØกปÃÐàÀท áÅÐงÒนÍÍกáบบ 
(Construction Supporting)

นÍกàËน×ÍจÒกนÑ้น TEC ÂÑงÁÕ 2บÃÔÉÑทÂ่ÍÂซÖ่งปÃÐกÍบธØÃกÔจÊนÑบÊนØนธØÃกÔจงÒนÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้Òง
âคÃงกÒÃทØกปÃÐàÀท áÅÐงÒนÍÍกáบบ äด้áก่

1) TEG ซÖ่งปÃÐกÍบธØÃกÔจÍÍกáบบáÅÐผÅÔต ¾Ã้ÍÁตÔดตÑ้งÍØปกÃณ์จÒกกÃÐจกáÅÐÍÅÙÁÔàนÕÂÁ
ÊํÒËÃÑบงÒนÊถÒปัตÂกÃÃÁáÅÐงÒนตกáต่ง âดÂÊÒÁÒÃถผÅÔตáÅÐÍÍกáบบãË้ÁÕคÇÒÁàËÁÒÐÊÁ 
ตÃงตÒÁáบบทÕ่ÅÙกค้ÒกํÒËนด ãนปัจจØบÑน TEG ดํÒàนÔนกÒÃÍÍกáบบáÅÐผÅÔตãË้áก่ÅÙกค้ÒขÍง 
TEC àป็นÊ่ÇนãËญ่ ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁ TEG ÁÕáผนกÒÃขÂÒÂธØÃกÔจà¾×่ÍÃÍงÃÑบÅÙกค้ÒÀÒÂนÍกà¾Ô่Á
ÁÒกขÖ้นãนÍนÒคต

2) TEM ซÖ่งปÃÐกÍบธØÃกÔจÍÍกáบบáÅÐผÅÔต ¾Ã้ÍÁตÔดตÑ้งÃÐบบน้ํÒดÕáÅÐน้ํÒàÊÕÂ ÃÇÁทÑ้งกÒÃ
จÑดËÒáÅÐจํÒËน่ÒÂÇÑÊดØáÅÐÍØปกÃณ์ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบงÒนก่ÍÊÃ้ÒงÍ×่นæ àช่น àคÃ×่ÍงÊØขÀÑณฑ์ 
กÃÐàบ×้ÍงปÙ¾×้น àป็นต้น Ê×บàน×่ÍงจÒก ãนปัจจØบÑนÃÒÂäด้บÒงÊ่ÇนขÍง TEC ÁÒจÒกกÒÃจÑดËÒ
áÅÐจํÒËน่ÒÂÊÔนค้ÒทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบงÒนก่ÍÊÃ้ÒงãË้áก่ÅÙกค้ÒขÍง TEC âดÂãนÍนÒคต TEM 
จÐ àข้ ÒÁÒต่ÍÂÍดáÅÐขÂÒÂธØÃกÔจกÒÃจÑดËÒáÅÐจํ ÒËน่ ÒÂÊÔนค้ ÒดÑ งกÅ่ ÒÇ ãË้ àตÔบ âต                      
áÅÐàป็นÍÕกช่ÍงทÒงกÒÃÊÃ้ÒงÃÒÂäด้ขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท

1.2 ÇÔÊÑÂทÑÈน์ ÇÑตถØปÃÐÊงค์áÅÐàป้ÒËÁÒÂ

à¾×่Íàป็นกÒÃกํÒËนดทÔÈทÒงáÅÐàป้ÒËÁÒÂทÕ่àป็นÍÑนËนÖ่งÍÑนàดÕÂÇกÑนขÍงกÅØ่ÁธØÃกÔจ บÃÔÉÑทÏ จÖงäด้
ÂÖดถ×ÍÇÔÊÑÂทÑÈน์ áÅÐ¾ÑนธกÔจ ÁÒàป็นตÑÇกํÒËนดÀÒ¾คÇÒÁÁØ่งËÇÑงÊÙงÊØดทÕ่Íงค์กÃต้ÍงกÒÃบÃÃÅØผÅÊํÒàÃ็จ
ตÒÁÇÔÊÑÂทÑÈน์ ÊํÒËÃÑบ¾ÑนธกÔจจÐàป็นตÑÇกํÒËนดÀÒÃกÔจáÅÐËÅÑกปฏÔบÑตÔทÕ่Íงค์กÃจÐÂÖดถ×ÍãนกÒÃดํÒàนÔน
ธØÃกÔจ Ê่งถÖงค่ÒนÔÂÁÍงค์กÃ ค×Í ËÅÑกกÒÃÃ่ÇÁกÑน ทÕ่ผÙ้บÃÔËÒÃáÅÐ¾นÑกงÒนจÐนํÒÁÒãช้ãนกÒÃดํÒàนÔนงÒนãË้
บÃÃÅØàป้ÒËÁÒÂ

คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด (ÁËÒชน) äด้กํÒËนดÇÔÊÑÂทÑÈน์áÅÐ¾ÑนธกÔจขÍง
บÃÔÉÑทÏ à¾×่Íàป็นáนÇทÒงãË้ผÙ้บÃÔËÒÃáÅÐ¾นÑกงÒนÁÕจØดÁØ่งËÁÒÂãนกÒÃดํÒàนÔนงÒนäปãนทÔÈทÒงàดÕÂÇกÑน 
ขณÐàดÕÂÇกÑนäด้กํÒËนดáผนกÅÂØทธ์à¾×่ÍãË้กÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจàป็นäปตÒÁàป้ÒËÁÒÂทÕ่กํÒËนด ÃÇÁทÑ้งäด้
ทบทÇนคÇÒÁàËÁÒÐÊÁขÍงÇÔÊÑÂทÑÈน์ ÀÒÃกÔจ กÅÂØทธ์àป้ÒËÁÒÂ áÅÐทÔÈทÒงกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑท 
ÃÇÁถÖงทบทÇนนâÂบÒÂทÕ่ÊํÒคÑญãË้àËÁÒÐÊÁáÅÐÊÍดคÅ้Íงต่ÍกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจตÒÁËÅÑกกÒÃกํÒกÑบดÙáÅ
กÔจกÒÃทÕ่ดÕทØกปี   ãนปี 2562 คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทÏ äด้ทบทÇนÇÔÊÑÂทÑÈน์ ¾ÑนธกÔจ áÅÐกÅÂØทธ์ãนกÒÃ
ดํÒàนÔนธØÃกÔจ âดÂàË็นÊÁคÇÃãË้คงäÇ้ตÒÁàดÔÁ 

นÍกจÒกนÕ้คณÐกÃÃÁกÒÃäด้ÁÕกÒÃตÔดตÒÁ ดÙáÅãË้ÁÕกÒÃนํÒกÅÂØทธ์ขÍงบÃÔÉÑทÏ äปปฏÔบÑตÔ âดÂãน
กÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทÏ ทØกäตÃÁÒÊ คณÐกÃÃÁกÒÃäด้ตÔดตÒÁผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒนขÍง½่ÒÂบÃÔËÒÃ 
âดÂกํÒËนดãË้ÁÕกÒÃÃÒÂงÒนผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒนáÅÐผÅปÃÐกÍบกÒÃขÍงบÃÔÉÑท âดÂàฉ¾ÒÐãนÊ่ÇนขÍง
àป้ÒËÁÒÂทÒงกÒÃàงÔนáÅÐáผนงÒนต่Òงæ à¾×่ÍãË้àป็นäปตÒÁกÅÂØทธ์ทÕ่ÇÒงäÇ้ 

ÇÔÊÑÂทÑÈน์ ¾ÑนธกÔจ áÅÐกÅÂØทธ์ขÍงบÃÔÉÑทÏ ปี 2562 ขÍงบÃÔÉÑทÏ ÁÕดÑงนÕ้
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ÇÔÊÑÂทÑÈน์ áÅÐ¾ÑนธกÔจ

1. ดํÒàนÔนธØÃกÔจÅงทØนãนธØÃกÔจÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้Òง (Construction Contractor) áÅÐขÂÒÂกÒÃÅงทØน
äปÂÑงธØÃกÔจทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงËÃ×ÍÊนÑบÊนØน âดÂÁØ่งàน้น¾ÑฒนÒผÅงÒนãË้ÁÕคØณÀÒ¾ ซ×่ÍÊÑตÂ์ ตÃงàÇÅÒ ปÅÍดÀÑÂ 
äด้ÁÒตÃฐÒนÊÒกÅàป็นทÕ่น่Òàช×่Íถ×Í ÊÒÁÒÃถตÍบÊนÍงคÇÒÁคÇÒÁต้ÍงกÒÃขÍงÅÙกค้Òäด้ÍÂ่ÒงคÃบถ้Çน áÅÐ
ÊÒÁÒÃถÊÃ้ÒงคÇÒÁ¾Öง¾ÍãจãË้áก่ÅÙกค้Òäด้ÍÂ่ÒงÊÙงÊØด

2. ดํÒàนÔนธØÃกÔจâดÂÁÕกÒÃบÃÔËÒÃจÑดกÒÃÍÂ่ÒงÁ×ÍÍÒชÕ¾ ÁÕคÇÒÁน่Òàช×่Íถ×Í áÅÐÂÖดËÅÑกกÒÃ¾ÑฒนÒ
ÍÂ่ÒงÂÑ่งÂ×น áÅÐÁÕธÃÃÁÀÔบÒÅ ÃÇÁทÑ้งปกป้ÍงผÅปÃÐâÂชนข์ÍงผÙถ้×ÍËØ้น (Shareholder) áÅÐผÙ้ทÕ่Ê่Çนäด้àÊÕÂ 
(Stakeholder)

3. ดํÒàนÔนกÒÃ¾ÑฒนÒบØคÅÒกÃ âดÂกÒÃà¾Ô่ÁÈÑกÂÀÒ¾áÅÐปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ด้ÒนกÒÃทํÒงÒน ÃÇÁถÖงกÒÃ
ÊÃ้ÒงขÇÑญกํÒÅÑงãจãนกÒÃทํÒงÒน àน้นกÒÃทํÒงÒนÍÂ่ÒงÁÕคÇÒÁÊØข คÇบคÙ่äปกÑบกÒÃ¾ÑฒนÒÍงค์กÃÍÂ่Òง
ต่Íàน×่ÍงÊÁ่ํÒàÊÁÍ à¾×่ÍãË้Íงค์กÃàตÔบâตäด้ÍÂ่ÒงÁÑ่นคงต่ÍäปãนÍนÒคต

4. ÁÍงËÒâÍกÒÊทÒงธØÃกÔจ ขÂÒÂáÅÐต่ÍÂÍดธØÃกÔจทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบธØÃกÔจËÅÑกขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท áÅÐ
¾ÑฒนÒãË้ÁÕคÇÒÁàชÕ่ÂÇชÒญ ชํÒนÒญàฉ¾ÒÐด้Òน âดÂäด้ÁÒตÃฐÒนÊÒกÅáÅÐàป็นผÙ้นํÒãนตÅÒดนÑ้นæ à¾×่Í
àÊÃÔÁÊÃ้ÒงÈÑกÂÀÒ¾áÅÐปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ (Synergy) ขÍงธØÃกÔจËÅÑกขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท

กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁØ่งÁÑน่ÊÃÒ้งÍงค์กÃãË้àข็Ááข็งáÅÐÁÕÈÑกÂÀÒ¾ÀÒÂãต้บÃÃÂÒกÒÈกÒÃทํÒงÒนทÕ่ดÕ âดÂÁØ่งàน้น
กÒÃ¾ÑฒนÒบØคÅÒกÃãนÍงค์กÃãË้ÁÕคÇÒÁÃÙ้ คÇÒÁÊÒÁÒÃถáÅÐà¾Ô่ÁÈÑกÂÀÒ¾ãนกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนà¾×่ÍกÒÃทํÒงÒน
ทÕ่ÁÕปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ÊÙงÊØดáÅÐกÒÃàตÔบâตÍÂ่ÒงÁÑ่นคงขÍงÍงค์กÃ ÃÇÁถÖงÁØ่งàน่นกÒÃบÃÔËÒÃÍงค์กÃãË้àตÔบâตäด้
ÍÂ่Òงต่Íàน×่ÍงãนÍนÒคต à¾×่ÍÊÃ้ÒงผÅตÍบáทนทÕ่ดÕáÅÐàป็นธÃÃÁต่Í ผÙ้ถ×ÍËØ้น (Shareholder) ¾นÑกงÒน 
áÅÐผÙ้ทÕ่ÁÕÊ่ÇนàกÕ่ÂÇข้Íง (Stakeholder) ขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท

àป้ÒËÁÒÂ

กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁÕ àป้ÒËÁÒÂãนกÒÃàป็นผÙ้นํ ÒทÒงธØÃกÔจ ãนกÅØ่ÁธØÃกÔจกÒÃãË้บÃÔกÒÃ ÃÑบàËÁÒ                
ก่ÍÊÃ้Òง (Construction Contractor) ซÖ่งตÑ้งàป้ÒËÁÒÂãนกÒÃขÂÒÂธØÃกÔจäปÊÙ่âคÃงกÒÃทÕ่ÁÕÁÙÅค่ÒÊÙงขÖ้น áÅÐ
ËÅÒกËÅÒÂÁÒกขÖ้น âดÂÁÕÇÔÊÑÂทÑÈน์ãนกÒÃปÃÐกÍบธØÃกÔจทÕ่àน้นกÒÃàป็นผÙ้ãË้บÃÔกÒÃทÕ่ÁÕคØณÀÒ¾ ãÊ่ãจคÇÒÁ
ต้ÍงกÒÃขÍงÅÙกค้Ò ปÃÐกÍบกÑบกÒÃบÃÔËÒÃงÒนทÕ่ดÕ ÁÕกÒÃคÇบคØÁกÃÐบÇนกÒÃทํÒงÒน ทÑ้งด้ÒนกÒÃบÃÔËÒÃáÅÐ
กÒÃจÑดกÒÃâคÃงกÒÃกÍ่ÊÃÒ้งทÕÁÕปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ áÅÐäดÁ้ÒตÃÒฐÒนÊÒกÅ ÃÇÁถÖงกÒÃàข้ÒäปÁÕÊ่ÇนÃ่ÇÁãนกÒÃãË้
คํÒปÃÖกÉÒáก่ÅÙกค้Òด้ÒนงÒนก่ÍÊÃ้Òง งÒนÍÍกáบบต่Òงæ ทÑ้งÇÔÈÇกÃÃÁáÅÐÊถÒปัตÂกÃÃÁ 
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1.3 กÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงáÅÐ¾ÑฒนÒกÒÃทÕ่ÊํÒคÑญ

1.3.1 บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด (ÁËÒชน) (“TIGER”)

àด×Íน-ปี

� TIGER จÑดตÑ้งขÖ้นàÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 9 ¾ÄÈจÔกÒÂน 2559 âดÂถ×ÍËØ้นÃ้ÍÂÅÐ 99.99 ãน
บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ จํÒกÑด (TEC) áÅÐÃ้ÍÂÅÐ 99.99 ãนบÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์
àทคâนâÅÂÕ จํÒกÑด (TET) âดÂ TET ÁÕกÅØ่ÁผÙ้ถ×ÍËØ้นäด้áก่นÒÂบÃÔ¾ÑนธØ์ ÇÃÃณขจÃ
กÔจáÅÐนÒÂÇÔนÑÂ ÇÃÃณขจÃกÔจ ปÃÐกÍบธØÃกÔจãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒตÔดตÑ้งáÅÐÇÒง
ÃÐบบทÒงÇÔÈÇกÃÃÁด้ÒนกÒÃจÃÒจÃáÅÐคÁนÒคÁ âดÂขÑ้นตÍนกÒÃถ×ÍËØ้นขÍง 
TIGER ÁÕดÑงต่ÍäปนÕ้ 
o บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด (“TIGER”) จดทÐàบÕÂนจÑดตÑ้งด้ÇÂทØน

จดทÐàบÕÂนจํÒนÇน 86.12 Å้ÒนบÒทáบ่งàป็นËØ้นÊÒÁÑญจํÒนÇน 8.612 Å้Òน
ËØ้นÁÙÅค่ÒทÕ่ตÃÒäÇ้ËØ้นÅÐ 10 บÒท à¾×่ÍดํÒàนÔนáÅกกÑบËØ้นÊÒÁÑญ (Share 
Swap) Ã้ÍÂÅÐ 99.99 ขÍง TET จํÒนÇน 8.612 ËØ้น ÁÙÅค่ÒตÃÒäÇ้ËØ้นÅÐ 
100 บÒท ËÃ×ÍคÔดàป็นÃ้ÍÂÅÐ 99.99 ขÍงจํÒนÇนËØ้นÊÒÁÑญทÕ่ชํÒÃÐáÅ้Ç 
âดÂÁÕÁÙÅค่ÒÂØตÔธÃÃÁขÍงÊÔนทÃÑ¾Â์ÊØทธÔ ณ ÇÑนทÕ่ 30 กÑนÂÒÂน 2559
จํÒนÇน 86.12 Å้ÒนบÒท 

o ต่ÍÁÒàÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 26 ¾ÄÈจÔกÒÂน TIGER äด้à¾Ô่ÁทØนจดทÐàบÕÂนจํÒนÇน 
82.74 Å้ÒนบÒท áบ่งàป็นËØ้นÊÒÁÑญจํÒนÇน 8.274 Å้ÒนËØ้น ÁÙÅค่ÒทÕ่ตÃÒäÇ้
ËØ้นÅÐ 10 บÒท ãË้áก่ผÙ้ถ×ÍËØ้นàดÔÁขÍง TEC à¾×่ÍดํÒàนÔนáÅกกÑบËØ้นÊÒÁÑญ 
(Share Swap) จํÒนÇน 299,998 ËØ้น ÁÙÅค่ÒตÃÒäÇ้ËØ้นÅÐ 100 บÒท 
ËÃ×ÍคÔดàป็นÃ้ÍÂÅÐ 99.99 ขÍงจํÒนÇนËØ้นÊÒÁÑญทÕ่ชํÒÃÐáÅ้Ç âดÂÁÕÁÙÅค่Ò
ÂØตÔธÃÃÁขÍงÊÔนทÃÑ¾Â์ÊØทธÔ ณ ÇÑนทÕ่ 30 กÑนÂÒÂน 2559 จํÒนÇน 82.74
Å้ÒนบÒท 

� ÀÒÂËÅÑงกÒÃจÑดâคÃงÊÃ้Òง บÃÔÉÑทÏ ÁÕทØนจดทÐàบÕÂน 168.86 Å้ÒนบÒท áบ่งàป็นËØ้น
ÊÒÁÑญจํÒนÇน 16.89 Å้ÒนËØ้น ÁÙÅค่ÒทÕ่ค่ÒäÇ้ËØ้นÅÐ 10 บÒท ชํÒÃÐàต็ÁจํÒนÇน âดÂ 
TIGER àป็นผÙ้ถ×ÍËØ้นãน TEC áÅÐ TET จํÒนÇนÃ้ÍÂÅÐ 99.99 áÅÐÃ้ÍÂÅÐ 99.99
ตÒÁÅํÒดÑบ ตÒÁÅํÒดÑบ (ข้ÍÁÙÅâคÃงÊÃ้ÒงบÃÔÉÑทÍÂÙ่ãนÊ่ÇนทÕ่ 1.4 áผนผÑง 1)

กÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงáÅÐ¾ÑฒนÒกÒÃทÕ่ÊํÒคÑญ

¾ÄÈจÔกÒÂน
2559

ÁÕนÒคÁ
2561

� ทÕ่ปÃÐชØÁÊÒÁÑญผÙ้ถ×ÍËØ้นปÃÐจÒํปี 2561 àÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 9 ÁÕนÒคÁ 2561 ขÍง TIGER ÁÕÁตÔ
ÍนØÁÑตÔàÃ×่ÍงทÕ่ÊํÒคÑญ ดÑงนÕ้

- ÍนØÁÑตÔกÒÃáปÃÊÀÒ¾จÒกบÃÔÉÑทจํÒกÑดàป็นบÃÔÉÑทÁËÒชน
- àปÅÕ่ÂนáปÅงÁÙÅค่ÒทÕ่ตÃÒäÇ้ตÍ่ËØ้นจÒก 10.00 บÒทต่ÍËØ้นàป็น 0.50 บÒทต่ÍËØ้น

à¾Ô่ÁทØนจดทÐàบÕÂนจํÒนÇน 61.14 Å้ÒนบÒท จÒกทØนจดทÐàบÕÂนàดÔÁ 168.86 
Å้ÒนบÒท àป็น 230.00 Å้ÒนบÒท âดÂกÒÃÍÍกËØ้นÊÒÁÑญà¾Ô่ÁทØนãËÁ่ จํÒนÇน 
122.28 Å้ÒนËØ้น ÁÙÅค่ÒทÕ่ตÃÒäÇ้ËØ้นÅÐ 0.50 บÒท ขÍงทØนจดทÐàบÕÂนà¾×่ÍàÊนÍ
ขÒÂãË้áก่ปÃÐชÒชนàป็นคÃÑ้งáÃก (Initial Public Offering : IPO) คÔดàป็น
Ã้ÍÂÅÐ 26.58 ขÍงËØ้นÊÒÁÑญทÕ่ÍÍกáÅÐชํÒÃÐáÅ้ÇÀÒÂËÅÑงกÒÃàÊนÍขÒÂËØ้น
ÊÒÁÑญãนคÃÑ้งนÕ้
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1.3 กÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงáÅÐ¾ÑฒนÒกÒÃทÕ่ÊํÒคÑญ

1.3.1 บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด (ÁËÒชน) (“TIGER”)

àด×Íน-ปี กÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงáÅÐ¾ÑฒนÒกÒÃทÕ่ÊํÒคÑญ

ÁÔถØนÒÂน
2561

ตØÅÒคÁ
2561

� ทÕ่ปÃ ÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทขÍง TIGER คÃÑ้ งทÕ่  4/2561 àÁ×่ ÍÇÑนทÕ่                           
19 ÁÔถØนÒÂน 2561 äด้ÁÕÁตÔÍนØÁÑตÔãË้ขÒÂËØ้นขÍง TET ทÕ่ TIGER ถ×ÍÍÂÙ่จํÒนÇน  
8.612 Å้ÒนËØ้น คÔดàป็นÃ้ÍÂÅÐ 99.99 ขÍงจํÒนÇนËØ้นทÑ้งËÁด ãË้áก่นÒÂบÃÔ¾ÑนธØ์
ÇÃÃณขจÃกÔจáÅÐนÒÂÇÔนÑÂ ÇÃÃณขจÃกÔจãนÃÒคÒËØ้นÅÐ 10.00 บÒท ÃÇÁàป็นàงÔน 
86.12 Å้ÒนบÒท (Í้ÒงÍÔงจÒกÃÒคÒทÕ่ TIGER ÅงทØน ãน TET  ซÖ่งàท่ÒกÑบÃÒคÒËØ้นÅÐ 
10 บÒท) à¾×่Íàป็นกÒÃปÃÑบâคÃงÊÃ้ÒงกÅØ่ÁธØÃกÔจทÕ่äÁ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบธØÃกÔจÃÑบàËÁÒ
ก่ÍÊÃ้ÒงÍÍกจÒกกÅØ่ÁบÃÔÉÑท ¾Ã้ÍÁทÑ้งนÒÂบÃÔ¾ÑนธØ์ ÇÃÃณขจÃกÔจäด้ÅÒÍÍกจÒก
กÒÃàป็นกÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท âดÂÁÕคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบàขÒ้
Ã่ÇÁปÃÐชØÁคÃบ 3 ท่Òน à¾×่Í¾ÔจÒÃณÒÍนØÁÑตÔถÖงคÇÒÁàËÁÒÐÊÁขÍงกÒÃทํÒÃÒÂกÒÃ 
¾Ã้ÍÁกÑนนÕ้äด้¾ÔจÒÃณÒÍนØÁÑตÔãË้นํÒËØ้นÊÒÁÑญขÍงบÃÔÉÑทàข้ÒจดทÐàบÕÂนàป็น
ËÅÑกทÃÑ¾Â์จดทÐàบÕÂนãนตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ àÍ็Á àÍ äÍ (mai) 

� à¾×่ÍãË้ÊÍดคÅ้ÍงกÑบกÒÃปÃÑบâคÃงÊÃ้ÒงกÅØ่ÁธØÃกÔจ ผÙ้ถ×ÍËØ้นนÒÂบÃÔ¾ÑนธØ์ ÇÃÃณ
ขจÃกÔจ áÅÐนÒÂÇÔนÑÂ ÇÃÃณขจÃกÔจจÖงäด้ขÒÂËØ้นขÍง TIGER ทÕ่ถ×ÍÍÂÙ่ทÑ้งËÁด
จํÒนÇน 165.48 Å้ÒนËØ้นãË้áก่นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์จํÒนÇน 99.29 Å้Òน
ËØ้น áÅÐนÒÂกÔตตÔ ดØÉฎÕ¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์จํÒนÇน 66.19 Å้ÒนËØ้น

� TIGER àÊนÍขÒÂËØ้นÊÒÁÑญต่ÍปÃÐชÒชนทÑ่Çäปàป็นคÃÑ้งáÃกÃÐËÇ่ÒงÇÑนทÕ่ 16-18
ตØÅÒคÁ 2561 ทํÒãË้ทØนจดทÐàบÕÂนชํÒÃÐáÅ้ÇขÍงบÃÔÉÑทàท่ÒกÑบ 230 Å้ÒนบÒท 

� ËØ้นÊÒÁÑญขÍง TIGER äด้จดทÐàบÕÂนãนตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์áË่งปÃÐàทÈäทÂ áÅÐäด้
àÃÔ่Áซ×้Íàป็นËÅÑกทÃÑ¾Â์จดทÐàบÕÂนãนตÅÒดàÍ็Á àÍ äÍ ãนÇÑนทÕ่ 24 ตØÅÒคÁ 2561

1.3.2 บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ จํÒกÑด (“TEC”) áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ

àด×Íน-ปี กÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงáÅÐ¾ÑฒนÒกÒÃทÕ่ÊํÒคÑญ

� ÇÑนทÕ่ 26 กÑนÂÒÂน 2545 บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ จํÒกÑด (“TEC” ËÃ×ÍบÃÔÉÑทáกน) 
จÑดตÑ้งด้ÇÂทØนจดทÐàบÕÂน 1.00 Å้ÒนบÒท áบ่งàป็นËØ้นÊÒÁÑญจํÒนÇน 10,000 ËØ้น 
ÁÙÅค่ÒทÕ่ตÃÒäÇ้ËØ้นÅÐ 100 บÒท àÃÕÂกชํÒÃÐàตÁ็จํÒนÇนâดÂÁÕนÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×Íง
âÃจน์ áÅÐนÒÂกÔตตÔ ดØÉฎÕ¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์ áÅÐกÅØ่Áà¾×่ÍนÇÔÈÇกÃÃ่ÇÁกÑนàป็นผÙ้ก่ÍตÑ้ง
áÅÐàป็นผÙ้บÃÔËÒÃ à¾×่ÍดํÒàนÔนธØÃกÔจãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงâคÃงกÒÃทØกปÃÐàÀท 
áÅÐงÒนÍÍกáบบ

� TEC àÃÔ่Áต้นจÒกกÒÃÃÑบงÒนâคÃงกÒÃËÁÙ่บ้ÒนจÑดÊÃÃãนàขตกÃØงàท¾áÅÐปÃÔÁณฑÅ

กÑนÂÒÂน
2545

� TEC à¾Ô่ÁทØนจดทÐàบÕÂนจÒก 1.00 Å้ÒนบÒท àป็น 5.00 Å้ÒนบÒท âดÂกÒÃÍÍก
ËØ้นÊÒÁÑญà¾Ô่ÁทØนจํÒนÇน 4,000 ËØ้น ÁÙÅค่ÒทÕ่ตÃÒäÇ้ËØ้นÅÐ 100 บÒท àÃÕÂกชํÒÃÐ
àต็ÁจํÒนÇนãË้áก่ผÙ้ถ×ÍËØ้นàดÔÁ à¾×่Íãช้àป็นàงÔนทØนËÁØนàÇÕÂนãนกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจ

กØÁÀÒ¾Ñนธ์
2548
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1.3 กÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงáÅÐ¾ÑฒนÒกÒÃทÕ่ÊํÒคÑญ

1.3.2 บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ จํÒกÑด (“TEC”) áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ

àด×Íน-ปี กÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงáÅÐ¾ÑฒนÒกÒÃทÕ่ÊํÒคÑญ

ÁกÃÒคÁ
2554

� TEC à¾Ô่ÁทØนจดทÐàบÕÂนจÒก 5.00 Å้ÒนบÒท àป็น 20.00 Å้ÒนบÒท âดÂกÒÃÍÍก
ËØ้นÊÒÁÑญà¾Ô่ÁทØนจํÒนÇน 150,000 ËØ้น ÁÙÅค่ÒทÕ่ตÃÒäÇ้ËØ้นÅÐ 100 บÒท àÃÕÂกชํÒÃÐ
àต็ÁจํÒนÇนãË้áก่ผÙ้ถ×ÍËØ้นàดÔÁ à¾×่Íãช้àป็นàงÔนทØนËÁØนàÇÕÂนãนกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจ

� ÇÑนทÕ่ 7 ตØÅÒคÁ 2554 บÃÔÉÑท ทÕÍÕจÕ.âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด จÑดตÑ้งด้ÇÂทØนจดทÐàบÕÂน 1.00 
Å้ÒนบÒท áบ่งàป็นËØ้นÊÒÁÑญจํÒนÇน 10,000 ËØ้น ÁÙÅค่ÒทÕ่ตÃÒäÇ้ËØ้นÅÐ 100 บÒท 
àÃÕÂกชํÒÃÐàตÁ็จÒํนÇน âดÂ TEC ถ×ÍËØ้นÃ้ÍÂÅÐ 90 áÅÐÊ่ÇนทÕ่àËÅ×ÍÍÕกÃ้ÍÂÅÐ 10
ถ×ÍËØ้นâดÂà¾×่ÍนÇÔÈÇกÃ à¾×่ÍดํÒàนÔนธØÃกÔจÅงทØนãนบÃÔÉÑทÍ×่น 

ตØÅÒคÁ
2554

ÁÔถØนÒÂน
2558

� ÇÑนทÕ่ 18 ÁÔถØนÒÂน 2558 บÃÔÉÑท ทÕÍÕจÕ ÍÅÙÁÔนÑ่Á จํÒกÑด (“TEG”)จÑดตÑ้งด้ÇÂทØนจด
ทÐàบÕÂน 3.00 Å้ÒนบÒท àÃÕÂกชํÒÃÐÃ้ÍÂÅÐ 25 áบ่งàป็นËØ้นÊÒÁÑญจํÒนÇน 
30,000 ËØ้น ÁÙÅค่ÒทÕ่ตÃÒäÇ้ËØ้นÅÐ 100 บÒท âดÂบÃÔÉÑท ทÕÍÕจÕ.âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด ถ×Í
ËØ้นÃ้ÍÂÅÐ 60 áÅÐÊ่ÇนทÕ่àËÅ×ÍÃ้ÍÂÅÐ 40 ถ×ÍËØ้นâดÂผÙ้ถ×ÍËØ้นÍ×่น à¾×่ÍดํÒàนÔน
ธØÃกÔจÍÍกáบบáÅÐผÅÔตÍØปกÃณ์จÒกÍÅÙÁÔàนÕÂÁÊํÒËÃÑบงÒนÊถÒปัตÂกÃÃÁáÅÐงÒน
ตกáต่ง

กØÁÀÒ¾Ñนธ์
2559

� TEC à¾Ô่ÁทØนจดทÐàบÕÂนจÒก 20.00 Å้ÒนบÒท àป็น 30.00 Å้ÒนบÒท âดÂกÒÃ
ÍÍกËØ้นÊÒÁÑญà¾Ô่ÁทØนจํÒนÇน 100,000 ËØ้น ÁÙÅค่ÒทÕ่ตÃÒäÇ้ËØ้นÅÐ 100 บÒท ชํÒÃÐ
àต็ÁจํÒนÇนãË้áก่ผÙ้ถ×ÍËØ้นàดÔÁ à¾×่Íãช้àป็นàงÔนทØนËÁØนàÇÕÂนãนกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจ

ตØÅÒคÁ
2559

� TEC äด้ดํÒàนÔนกÒÃซ×้ÍËØ้น TEG จํÒนÇน 17,998 ËØ้น คÔดàป็นÃ้ÍÂÅÐ 60.00 ขÍง
จํÒนÇนËØ้นทÑ้งËÁด ÃÒคÒËØ้นÅÐ 135.64 บÒท ÃÇÁàป็นàงÔน 2.44 Å้ÒนบÒท จÒก
บÃÔÉÑท ทÕÍÕจÕ.âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด àÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 20 ตØÅÒคÁ 2559 âดÂÍ้ÒงÍÔงÁÙÅค่ÒÂØตÔธÃÃÁ
ขÍงÊÔนทÃÑ¾Â์ÊØทธÔ ณ ÇÑนทÕ่ 30 กÑนÂÒÂน 2559

� ทÑ้งนÕ้ บÃÔÉÑท ทÕÍÕจÕ.âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด äด้จดทÐàบÕÂนàÅÔกบÃÔÉÑทกÑบกÃÁ¾ÑฒนÒธØÃกÔจ
กÒÃค้Ò กÃÐทÃÇง¾ÒณÔชÂ์ àÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 30 ÊÔงËÒคÁ 2559 âดÂปัจจØบÑนชํÒÃÐบÑญชÕ
àÊÃ็จÊÔ้นáÅ้Ç

� ÇÑนทÕ่ 8 ธÑนÇÒคÁ 2559 TEC äด้ดํÒàนÔนกÒÃซ×้ÍËØ้น TEG à¾Ô่ÁàตÔÁจํÒนÇน 12,000 
ËØ้น คÔดàป็นÃ้ÍÂÅÐ 40.00 ขÍงจํÒนÇนËØ้นทÑ้งËÁด ÃÒคÒËØ้นÅÐ 135.64 บÒท 
ÃÇÁàป็นàงÔน 1.63 Å้ÒนบÒท จÒกนÒÂÊØàท¾ ÇÑฒนÈÑ¾ท์ âดÂÍ้ÒงÍÔงÁÙÅค่ÒÂØตÔธÃÃÁ
ขÍงÊÔนทÃÑ¾Â์ÊØทธÔ ณ ÇÑนทÕ่ 30 กÑนÂÒÂน 2559 áÅÐทํÒãË้ TEC ถ×ÍËØ้นãน TEG 
Ã้ÍÂÅÐ 99.99 (ข้ÍÁÙÅâคÃงÊÃ้ÒงบÃÔÉÑทÍÂÙ่ãนÊ่ÇนทÕ่ 1.4 áผนผÑง 1) (นÒÂÊØàท¾ 
ÇÑฒนÈÑ¾ท์ ปัจจØบÑนดํÒÃงตํÒáËน่งàป็นนÒÂกÊÁÒคÁกÒÃค้ÒผÙ้ปÃÐกÍบกÒÃ
ÍÅÙÁÔàนÕÂÁáÅÐกÃÐจกäทÂ àป็นผÙ้àชÕ่ÂÇชÒญáÅÐÁÕปÃÐÊบกÒÃณ์กÒÃทํÒงÒนทÕ่
àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบงÒนÍÅÙÁÔàนÕÂÁ áÅÐงÒนกÃÐจก ซÖ่งàคÂÃ่ÇÁงÒนกÑบทÒงบÃÔÉÑทÏ 
ปÃÐกÍบกÑบ TEC ÁÕนâÂบÒÂãนกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจผÅÔตáÅÐตÔดตÑ้งงÒนÍÅÙÁÔàนÕÂÁ 
áÅÐงÒนกÃÐจก)

ธÑนÇÒคÁ
2559
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1.3 กÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงáÅÐ¾ÑฒนÒกÒÃทÕ่ÊํÒคÑญ

1.3.2 บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ จํÒกÑด (“TEC”) áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ

àด×Íน-ปี กÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงáÅÐ¾ÑฒนÒกÒÃทÕ่ÊํÒคÑญ

ÁÕนÒคÁ 
2561

• คณÐกÃÃÁกÒÃขÍง TIGERคÃÑ้งทÕ่ 1/2561 àÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 21 กØÁÀÒ¾Ñนธ์ 2561 
äด้ÁÕÁตÔÍนØÁÑตÔกÒÃจÑดตÑ้งบÃÔÉÑท ทÕÍÕ áÁค จํÒกÑด (“TEM”)ด้ÇÂทØนจดทÐàบÕÂน 1.00 
Å้ÒนบÒท áบ่งàป็นËØ้นÊÒÁÑญจํÒนÇน 1 áÊนËØ้น ÁÙÅค่ÒทÕ่ตÃÒäÇ้ËØ้นÅÐ 10 บÒท àÃÕÂก
ชํÒÃÐàต็ÁจํÒนÇน âดÂÁÕ TEC ถ×ÍËØ้นÃ้ÍÂÅÐ 70.00 áÅÐÁÕนÒÂÇÊÑนต์ àÅ็กปÃÐàÊÃÔฐ
ถ×ÍËØ้นÃ้ÍÂÅÐ 30.00 à¾×่ÍปÃÐกÍบธØÃกÔจÍÍกáบบáÅÐผÅÔต ¾Ã้ÍÁตÔดตÑ้งÃÐบบน้ํÒดÕ
áÅÐน้ํÒàÊÕÂ ÃÇÁทÑ้งจÑดËÒáÅÐจํÒËน่ÒÂÇÑÊดØáÅÐÍØปกÃณ์ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบงÒนก่ÍÊÃ้Òง
Í×่นæ àช่น àคÃ×่ÍงÊØขÀÑณฑ์ กÃÐàบ×้ÍงปÙ¾×้น àป็นต้น âดÂäด้ดํÒàนÔนกÒÃจดทÐàบÕÂนกÑบ
กÃÐทÃÇง¾ÒณÔชÂ์áÅ้ÇàÊÃ็จàÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 15 ÁÕนÒคÁ 2561 ทÑ้งนÕ้นÒÂÇÊÑนต์ àÅ็ก
ปÃÐàÊÃÔฐ àป็นผÙ้ทÕ่ÁÕปÃÐÊบกÒÃณ์ด้ÒนกÒÃÍÍกáบบáÅÐผÅÔตÃÐบบน้ํÒดÕáÅÐน้ํÒàÊÕÂทÕ่
ãช้ãนÍÒคÒÃทÕ่¾ÑกÍÒÈÑÂ àช่น ÊํÒนÑกงÒน âÃงáÃÁ áÅÐâÃงงÒน àป็นต้น ÃÇÁทÑ้งธØÃกÔจซ×้Í
ÁÒขÒÂäปÍØปกÃณ์ทÕ่àกÕ่ÂÇกÑบงÒนก่ÍÊÃ้Òง ซÖ่งáต่àดÔÁàคÂàป็นผÙ้ถ×ÍËØ้นÃ้ÍÂÅÐ 30 ãน
บÃÔÉÑท äÍ áท้งค์ จํÒกÑด (ÍÕกÃ้ÍÂÅÐ 70 àป็นขÍงผÙ้ถ×ÍËØ้น 2 กÅØ่Á ซÖ่งäÁ่ÁÕคÇÒÁ
àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑนกÑบนÒÂÇÊÑนต์ àÅ็กปÃÐàÊÃÔฐ) ดํÒàนÔนธØÃกÔจàกÕ่ÂÇกÑบกÒÃÍÍกáบบáÅÐ
ผÅÔต ÃÐบบถÑงน้ํÒดÕáÅÐน้ํÒàÊÕÂ ÃÇÁทÑ้งàป็นกÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃËÅÑกãนกÒÃดํÒàนÔน
ธØÃกÔจ ทÑ้งนÕ้ÀÒÂËÅÑงทÕ่กÅØ่ÁบÃÔÉÑทบÃÃÅØข้ÍตกÅงทÒงธØÃกÔจกÑบนÒÂÇÊÑนต์ àÅ็ก
ปÃÐàÊÃÔฐ ãนกÒÃก่ÍตÑ้ง TEM  ขÖ้น ทÒงนÒÂÇÊÑนต์ àÅ็กปÃÐàÊÃÔฐ จÖงäด้ÅÒÍÍกจÒก
กÒÃàป็นกÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃ ทํÒãË้äÁ่ÁÕผÙ้บÃÔËÒÃÁÒดํÒàนÔนธØÃกÔจàดÔÁต่ÍãนบÃÔÉÑท 
äÍ áท้งค์ จํÒกÑด áÅÐàÁ×่Íช่ÇงปÅÒÂàด×ÍนÁÕนÒคÁ 2561 äด้ขÒÂËØ้นทÕ่ตนàÍงถ×ÍÍÂÙ่
ทÑ้งËÁดãน บÃÔÉÑท äÍ áท้งค์ จํÒกÑด Ã้ÍÂÅÐ 30 ãË้áก่นÒงÅÑดดÒÇÑÅÂ์ ÈÔÃÔàÇชÇÔÇÑฒน์ 
ซÖ่งàป็นÁÒÃดÒขÍงคÙ่ÊÁÃÊขÍงนÒÂÇÊÑนต์ àÅ็กปÃÐàÊÃÔฐ ถ×ÍËØ้นáทน àน×่ÍงจÒกÂÑงäÁ่
ÊÒÁÒÃถËÒผÙ้ãดÁÒซ×้ÍËØ้นดÑงกÅ่ÒÇจÒกนÒÂÇÊÑนต์ àÅ็กปÃÐàÊÃÔฐäด้ นÍกจÒกนÕ้ นÒÂ
ÇÊÑนต์ àÅ็กปÃÐàÊÃÔฐ áÅÐนÒงÅÑดดÒÇÑÅÂ์ ÈÔÃÔàÇชÇÔÇÑฒน์ äด้จÑดทํÒÊÑญญÒäÁ่áข่งขÑน
กÑนทÒงธØÃกÔจกÑบ TEM ทÑ้งทÒงตÃงËÃ×ÍทÒงÍ้ÍÁ âดÂตนàÍงËÃ×ÍÃ่ÇÁกÑบผÙ้Í×่น 
ÃÇÁทÑ้งจÐäÁ่ดํÒàนÔนกÒÃ ËÃ×ÍÁÕÊ่ÇนÊนÑบÊนØนãË้บÃÔÉÑท äÍ áท้งค์ จํÒกÑดáÅÐ/ËÃ×Í 
บÃÔÉÑททÕ่ÍÂÙ่ÀÒÂãต้ÍํÒนÒจคÇบคØÁกÔจกÒÃ (ตÒÁทÕ่นÔÂÒÁäÇ้ãน¾ÃÐÃÒชบÑญญÑตÔ
ËÅÑกทÃÑ¾Â์ áÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ ¾.È. 2535 áÅÐทÕ่äด้áก้äขà¾Ô่ÁàตÔÁ) ขÍงบÃÔÉÑท 
äÍ áท้งค์ จํÒกÑด (ËÒกÁÕ) ปÃÐกÍบธØÃกÔจทÕ่áข่งขÑนกÑบธØÃกÔจขÍง TEM âดÂãË้ÁÕผÅ
ÊÔ้นÊØดàÁ×่ÍทÑ้ง 2 ท่ÒนäÁ่äด้àป็นกÃÃÁกÒÃáÅÐ ผÙ้บÃÔËÒÃขÍง TEM áÅÐบÃÔÉÑทãดæ ãน
กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÏ ËÃ×ÍäÁ่äด้àป็นผÙ้ถ×ÍËØ้นãนบÃÔÉÑท äÍ áท้งค์ จํÒกÑด (ÃÒÂÅÐàÍÕÂดÊÑญญÒ
ÍÂÙ่ãนÊ่Çน 2.2.5) 
• TEC à¾Ô่ÁทØนจดทÐàบÕÂนจÒก 30.00 Å้ÒนบÒท àป็น 66.00 Å้ÒนบÒท âดÂ
กÒÃÍÍกËØ้นÊÒÁÑญà¾Ô่ÁทØนจํÒนÇน 360,000 ËØ้น ÁÙÅค่ÒทÕ่ตÃÒäÇ้ËØ้นÅÐ 100 บÒท 
ชํÒÃÐàต็ÁจํÒนÇนãË้áก่ผÙ้ถ×ÍËØ้นàดÔÁ à¾×่Íãช้àป็นàงÔนทØนËÁØนàÇÕÂนãนกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจ
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1.3 กÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงáÅÐ¾ÑฒนÒกÒÃทÕ่ÊํÒคÑญ

1.3.2 บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ จํÒกÑด (“TEC”) áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ

àด×Íน-ปี กÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงáÅÐ¾ÑฒนÒกÒÃทÕ่ÊํÒคÑญ

ธÑนÇÒคÁ
2561

� TEC à¾Ô่ÁทØนจดทÐàบÕÂนจÒก 66.00 Å้ÒนบÒท àป็น 150.00 Å้ÒนบÒท âดÂกÒÃ
ÍÍกËØ้นÊÒÁÑญà¾Ô่ÁทØนจÒํนÇน 840,000 ËØ้น ÁÙÅค่ÒทÕ่ตÃÒäÇ้ËØ้นÅÐ 100 บÒท 
ชํÒÃÐàต็ÁจํÒนÇนãËá้กผ่Ù้ถ×ÍËØ้นàดÔÁ à¾×่Íãช้àป็นàงÔนทØนËÁØนàÇÕÂนãนกÒÃดÒํàนÔนธØÃกÔจ

� TEC äด้ทํÒกÒÃà¾ÔÁ่ทØนãน TEG ซÖ่งàป็นบÃÔÉÑทÂ่ÍÂจÒก 3.00 Å้ÒนบÒท àป็น 
20.00 Å้ÒนบÒท (áบ่งàป็นËØ้นÊÒÁÑญ 200,000 ËØ้น ÁÙÅค่ÒËØ้นÅÐ 100 บÒท) âดÂ
ÍÍกËØ้นÊÒÁÑญà¾Ô่ÁทØนจÒํนÇน 17 Å้ÒนบÒท (áบ่งàป็นËØ้นÊÒÁÑญ 170,000 ËØ้น
ÁÙÅค่ÒËØ้นÅÐ 100 บÒท) ÀÒÂËÅÑงกÒÃà¾Ô่ÁทØนดÑงกÅ่ÒÇ ÊÑดÊ่ÇนกÒÃถ×ÍËØ้นทÒงÍ้ÍÁ
ขÍงTIGER ãน TEG ดÑงกÅ่ÒÇÂÑงคงàดÔÁทÕ่ÃÍ้ÂÅÐ 100

âคÃงÊÃ้ÒงกÒÃถ×ÍËØ้นขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท 

นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์ นÒÂกÔตตÔ ดØÉฎÕ¾ÄตÔ¾Ñนธ์ นÒÂÍÃÃถÇØฒÔ ÊกนธÇÑฒน์ ปÃÐชÒชนทÑ่Çäป

43.85% 28.16% 1.85% 26.14%

บÃÔÉÑท äทÂÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔง้ จํÒกÑด (ÁËÒชน) (“TIGER”)

จดทÐàบÕÂนจÑดตÑ้ง: 9 ¾ÄÈจÔกÒÂน 2559
ทØนจดทÐàบÕÂนปัจจØบÑน : 230.00 Å้ÒนบÒท
ทØนจดทÐàบÕÂนชํÒÃÐáÅ้Ç : 230.00 Å้ÒนบÒท

บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ จํÒกÑด (“TEC” ËÃ×Í “บÃÔÉÑทáกน�)

จดทÐàบÕÂนจÑดตÑ้ง: 26 กÑนÂÒÂน 2545
ทØนจดทÐàบÕÂนปัจจØบÑน: 150.00 Å้ÒนบÒท
ทØนจดทÐàบÕÂนชํÒÃÐáÅ้Ç : 150.00 Å้ÒนบÒท

ดํÒàนÔนธØÃกÔจÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้Òง

ÍÍกáบบáÅÐผÅÔต ¾Ã้ÍÁตÔดตÑ้งÍØปกÃณ์ จÒกกÃÐจก                 
áÅÐÍÅÙÁÔàนÕÂÁÊํÒËÃÑบงÒนÊถÒปัตÂกÃÃÁ

ÍÍกáบบáÅÐผÅÔต ¾Ã้ÍÁตÔดตÑ้งÃÐบบน้ํÒดÕáÅÐน้ํÒàÊÕÂ 
áÅÐจÑดËÒáÅÐจํÒËน่ÒÂÇÑÊดØáÅÐÍØปกÃณ์ทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง

กÑบงÒนก่ÍÊÃ้ÒงÍ×่นæ

บÃÔÉÑท ทÕÍÕจÕ ÍÅÙÁÔนÑÁ่ จํÒกÑด (“TEG”)

จดทÐàบÕÂนจÑดตÑ้ง: 18 ÁÔถØนÒÂน 2558
ทØนจดทÐàบÕÂนปัจจØบÑน : 20.00 Å้ÒนบÒท
ทØนจดทÐàบÕÂนชํÒÃÐáÅ้Ç : 20.00 Å้ÒนบÒท

บÃÔÉÑท ทÕÍÕ áÁค จํÒกÑด (“TEM”)

จดทÐàบÕÂนจÑดตÑ้ง: 15 ÁÕนÒคÁ 2561
ทØนจดทÐàบÕÂนปัจจØบÑน : 1.00 Å้ÒนบÒท
ทØนจดทÐàบÕÂนชํÒÃÐáÅ้Ç: 1.00 Å้ÒนบÒท

นÒÂÇÊÑนต์ àÅ็กปÃÐàÊÃÔฐ

99.99%

99.99% 70.00%

30.00%

บÃÔÉÑท ÍÍปตÔäÇÊ ์จํÒกÑด

จดทÐàบÕÂนจÑดตÑ้ง: 17 ตØÅÒคÁ 2562
ทØนจดทÐàบÕÂนปัจจØบÑน: 5.00 Å้ÒนบÒท
ทØนจดทÐàบÕÂนชํÒÃÐáÅ้Ç : 5.00 Å้ÒนบÒท

จÑดกÒÃข้ÍÁÙÅáÅÐÊ×่ÍÊÒÃÍงค์กÃ

28



ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 ÃÒÂÅÐàÍÕÂดบÃÔÉÑทÀÒÂãต้ TIGER ÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂดดÑงนÕ้

1) กÅØ่ÁธØÃกÔจÃÑบàËÁÒกÍ่ÊÃÒ้งâคÃงกÒÃทØกปÃÐàÀท áÅÐงÒนÍÍกáบบ
(Construction Contractor – Build & Design)

ช×่ÍบÃÔÉÑท บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ จํÒกÑด (“TEC” ËÃ×ÍบÃÔÉÑทáกน)

ÇÑนทÕ่ก่ÍตÑ้ง 26 กÑนÂÒÂน 2545

ทÕ่ตÑ้งÊํÒนÑกงÒนãËญ่ 88 ËÁÙ่ทÕ่ 4 ตํÒบÅบÒงÊÕทÍง ÍํÒàÀÍบÒงกÃÇÂ จÑงËÇÑดนนทบØÃÕ 11130

ÅÑกÉณÐกÒÃ
ปÃÐกÍบธØÃกÔจ

ÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงงÒนÇÔÈÇกÃÃÁâÂธÒทØกปÃÐàÀท ÃÇÁถÖงงÒนÍÍกáบบÇÔÈÇกÃÃÁ áÅÐ
ÍÍกáบบÊถÒปัตÂกÃÃÁáÅÐตกáต่งÀÒÂãน (Construction Contractor : Build & 
Design) ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงÍÒคÒÃáÅÐÃÐบบÊÒธÒÃณÙปâÀคáก่ทÑ้งÅÙกค้ÒÀÒคÃÑฐáÅÐ
àÍกชน

ทØนจดทÐàบÕÂนáÅÐชํÒÃÐáÅ้Ç 150.00 Å้ÒนบÒท

ÁÙÅค่ÒทÕ่ตÃÒäÇ้ 100 บÒท (ชํÒÃÐàต็ÁจํÒนÇน)

กÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท 1. นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์
2. นÒÂกÔตตÔ ดØÉฎÕ¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์

ÍํÒนÒจÅงนÒÁกÃÃÁกÒÃ กÃÃÁกÒÃËนÖ่งคนÅงÅÒÂÁ×Íช×่ÍáÅÐปÃÐทÑบตÃÒÊํÒคÑญขÍงบÃÔÉÑท

คÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์กÑบ TIGER � TIGER ถ×ÍËØ้นãนÊÑดÊ่ÇนÃ้ÍÂÅÐ 99.99
� TIGER ÁÕกÃÃÁกÒÃÃ่ÇÁกÑบ TEC จํÒนÇน 2 ท่Òน äด้áก่นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์ 

áÅÐนÒÂกÔตตÔ ดØÉฎÕ¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์
� TIGER ÁÕกÃÃÁกÒÃทÕ่àป็นผÙ้บÃÔËÒÃãน TEC จํÒนÇน 4 ท่Òนäด้áก่นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×Íง

âÃจน์ นÒÂกÔตตÔ ดØÉฎÕ¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์ นÒÂÇÔบÙÅÂ์ ¾จนÒÅÑÂ 
áÅÐนÒงปิÂÒ¾Ã âÊÀÔตÅÕ้ÇÑฒนÒนนท์

2)   กÅØ่ÁธØÃกÔจÊนÑบÊนØนงÒนÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงâคÃงกÒÃทØกปÃÐàÀทáÅÐงÒนÍÍกáบบ    
(Construction Supporting)

ช×่ÍบÃÔÉÑท บÃÔÉÑท ทÕÍÕจÕ ÍÅÙÁÔนÑ่Á จํÒกÑด (“TEG”)

ÇÑนทÕ่ก่ÍตÑ้ง 18 ÁÔถØนÒÂน 2558

ทÕ่ตÑ้งÊํÒนÑกงÒนãËญ่ 89/28-29 ËÁÙ่ทÕ่ 1 ตํÒบÅบÒงกÃÐทÖก ÍํÒàÀÍÊÒÁ¾ÃÒน จÑงËÇÑดนคÃปฐÁ 73210

ÅÑกÉณÐกÒÃปÃÐกÍบธØÃกÔจ ÍÍกáบบáÅÐผÅÔต ¾Ã้ÍÁตÔดตÑ้งÍØปกÃณ์จÒกกÃÐจกáÅÐÍÅÙÁÔàนÕÂÁÊํÒËÃÑบงÒน
ÊถÒปัตÂกÃÃÁáÅÐงÒนตกáต่ง

ทØนจดทÐàบÕÂนáÅÐชํÒÃÐáÅ้Ç 20.00 Å้ÒนบÒท 

ÁÙÅค่ÒทÕ่ตÃÒäÇ้ 100 บÒท (ชํÒÃÐáÅ้ÇÃ้ÍÂÅÐ 25)

กÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท 1. นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์
2. นÒÂกÔตตÔ ดØÉฎÕ¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์

ÍํÒนÒจÅงนÒÁกÃÃÁกÒÃ กÃÃÁกÒÃคนãดคนËนÖ่งÅงÅÒÂÁ×Íช×่ÍáÅÐปÃÐทÑบตÃÒÊํÒคÑญขÍงบÃÔÉÑท

คÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์กÑบ TIGER � TEC ซÖ่งàป็นบÃÔÉÑทÂ่ÍÂขÍง TIGER ถ×ÍËØ้นãนÊÑดÊ่ÇนÃ้ÍÂÅÐ 99.99
� TIGER ÁÕกÃÃÁกÒÃÃ่ÇÁกÑบ TEG จํÒนÇน 2 ท่Òน äด้áก่นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์ 
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ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 ÃÒÂÅÐàÍÕÂดบÃÔÉÑทÀÒÂãต้ TIGER ÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂดดÑงนÕ้

ช×่ÍบÃÔÉÑท บÃÔÉÑท ทÕÍÕ áÁค จํÒกÑด (“TEM”)

ÇÑนทÕ่ก่ÍตÑ้ง 15 ÁÕนÒคÁ 2561

ทÕ่ตÑ้งÊํÒนÑกงÒนãËญ่ 88 ËÁÙ่ทÕ่ 4 ตํÒบÅบÒงÊÕทÍง ÍํÒàÀÍบÒงกÃÇÂ จÑงËÇÑดนนทบØÃÕ 11130

ÅÑกÉณÐกÒÃ
ปÃÐกÍบธØÃกÔจ

ธØÃกÔจÍÍกáบบáÅÐผÅÔต ¾Ã้ÍÁตÔดตÑ้งÃÐบบน้ํÒดÕáÅÐน้ํÒàÊÕÂ ÃÇÁทÑ้งจÑดËÒáÅÐจํÒËน่ÒÂÇÑÊดØ
áÅÐÍØปกÃณ์ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบงÒนก่ÍÊÃ้ÒงÍ×่นæ

ทØนจดทÐàบÕÂนáÅÐชํÒÃÐáÅ้Ç 1.00 Å้ÒนบÒท

ÁÙÅค่ÒทÕ่ตÃÒäÇ้ 10 บÒท (ชํÒÃÐàต็ÁจํÒนÇน)

กÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท 1. นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์
2. นÒÂÇÊÑนต์ àÅ็กปÃÐàÊÃÔฐ

ÍํÒนÒจÅงนÒÁกÃÃÁกÒÃ กÃÃÁกÒÃÊÍงคนÅงÅÒÂÁ×Íช×่ÍÃ่ÇÁกÑนáÅÐปÃÐทÑบตÃÒÊํÒคÑญขÍงบÃÔÉÑท

คÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์กÑบ TIGER � TEC ซÖ่งàป็นบÃÔÉÑทÂ่ÍÂขÍง TIGER ถ×ÍËØ้นãนÊÑดÊ่ÇนÃ้ÍÂÅÐ 70.00
(ÍÕกÃ้ÍÂÅÐ 30 ถ×ÍâดÂนÒÂÇÊÑนต์ àÅ็กปÃÐàÊÃÔฐ)

� TIGER ÁÕกÃÃÁกÒÃÃ่ÇÁกÑบ TEM จํÒนÇน 1 ท่Òน äด้áก่นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์

2)   กÅØ่ÁธØÃกÔจÊนÑบÊนØนงÒนÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงâคÃงกÒÃทØกปÃÐàÀทáÅÐงÒนÍÍกáบบ    
(Construction Supporting)

บÃÔÉÑททÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง

ช×่ÍบÃÔÉÑท บÃÔÉÑท ÍÍปตÔäÇÊ์ จํÒกÑด (“Optiwise”)

ÇÑนทÕ่ก่ÍตÑ้ง 17 ตØÅÒคÁ 2562

ทÕ่ตÑ้งÊํÒนÑกงÒนãËญ่ 88 ËÁÙ่ทÕ่ 4 ตํÒบÅบÒงÊÕทÍง ÍํÒàÀÍบÒงกÃÇÂ จÑงËÇÑดนนทบØÃÕ 11130

ÅÑกÉณÐกÒÃ
ปÃÐกÍบธØÃกÔจ

ãË้บÃÔกÒÃบÃÔËÒÃจÑดกÒÃข้ÍÁÙÅáÅÐÊ×่ÍÊÒÃÍงค์กÃ 

ทØนจดทÐàบÕÂนáÅÐชํÒÃÐáÅ้Ç 5.00 Å้ÒนบÒท

ÁÙÅค่ÒทÕ่ตÃÒäÇ้ 10 บÒท (ชํÒÃÐàต็ÁจํÒนÇน)

กÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท 1.  นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์
2.  นÒÂÍÃÃถกÃ จÑ่นทÍง

ÍํÒนÒจÅงนÒÁกÃÃÁกÒÃ กÃÃÁกÒÃคนãดคนËนÖ่งÅงÅÒÂÁ×Íช×่ÍáÅÐปÃÐทÑบตÃÒÊํÒคÑญขÍงบÃÔÉÑท

คÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์กÑบ TIGER � TEC ซÖ่งàป็นบÃÔÉÑทÃ่ÇÁขÍง TIGER ถ×ÍËØ้นãนÊÑดÊ่ÇนÃ้ÍÂÅÐ 40.00
� TIGER ÁÕกÃÃÁกÒÃÃ่ÇÁกÑบ Optiwise จํÒนÇน 1 ท่Òน 

äด้áก่นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์ 
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Nature of Business
ÅÑกÉณÐกÒÃปÃÐกÍบธØÃกÔจ

บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด (ÁËÒชน) (Thai Enger Holding Public Company 
Limited) (“TIGER” ËÃ×Í “บÃÔÉÑทÏ�) ปÃÐกÍบธØÃกÔจÅงทØนãนบÃÔÉÑทÍ×่น (Holding Company) âดÂãน
ปัจจØบÑน บÃÔÉÑทÏ ÁÕกÒÃถ×ÍËØ้นÃ้ÍÂÅÐ 99.99 ãนบÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ จํÒกÑด (Thai Enger Company 
Limited) (“TEC” ËÃ×Í “บÃÔÉÑทáกน�) ซÖ่งàป็นบÃÔÉÑทáกน (Core Company) ปÃÐกÍบธØÃกÔจãË้บÃÔกÒÃ
ÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงงÒนÇÔÈÇกÃÃÁâÂธÒทØกปÃÐàÀทÃÇÁทÑ้งงÒนÍÍกáบบÇÔÈÇกÃÃÁáÅÐÊถÒปัตÂกÃÃÁ 
นÍกจÒกนÕ้ÂÑงปÃÐกÍบธØÃกÔจÊนÑบÊนØนงÒนÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้Òง ซÖ่งäด้áก่ 1) ธØÃกÔจÍÍกáบบáÅÐผÅÔต ¾Ã้ÍÁ
ตÔดตÑ้งÍØปกÃณ์จÒกกÃÐจกáÅÐÍÅÙÁÔàนÕÂÁ ÊํÒËÃÑบงÒนÊถÒปัตÂกÃÃÁáÅÐงÒนตกáต่งดํÒàนÔนกÒÃâดÂ TEG 
áÅÐ 2) ธØÃกÔจÍÍกáบบáÅÐผÅÔต ¾Ã้ÍÁตÔดตÑ้งÃÐบบน้ํÒดÕáÅÐน้ํÒàÊÕÂ ÃÇÁทÑ้งจÑดËÒáÅÐจํÒËน่ÒÂÇÑÊดØáÅÐ
ÍØปกÃณ์ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบงÒนก่ÍÊÃ้ÒงÍ×่นæ ดํÒàนÔนกÒÃâดÂ TEM ทÑ้งนÕ้ กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁÕâคÃงÊÃ้ÒงขÍงÃÒÂäด้
áบ่งตÒÁÅÑกÉณÐธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂÊํÒËÃÑบปี 2559 – 2562 ดÑงนÕ้

ËÁÒÂàËตØ: 
1. ÃÒÂäด้ขÍง TEG ทÕ่áÊดงãนตÒÃÒงข้Òงต้นàป็นÃÒÂäด้ทÕ่ตÑดÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑนÀÒÂãนกÅØ่Á

บÃÔÉÑทáÅ้Ç ทÑ้งนÕ้ ãนปี 2559 ถÖงปี 2562 จํÒนÇน 5.74 Å้ÒนบÒท 3.43 Å้ÒนบÒท 
14.06 Å้ÒนบÒท áÅÐ 10.27 Å้ÒนบÒท ตÒÁÅํÒดÑบ

2. ÃÒÂäด้ขÍง TEM ทÕ่áÊดงãนตÒÃÒงข้Òงต้นàป็นÃÒÂäด้ทÕ่ตÑดÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑนÀÒÂãนกÅØ่Á
บÃÔÉÑทáÅ้Ç ãนปี 2561 áÅÐปี 2562 จํÒนÇน 3.44 Å้ÒนบÒท áÅÐ 2.92 Å้ÒนบÒท
ตÒÁÅํÒดÑบ  (TEM จดทÐàบÕÂนจÑดตÑ้งàÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 15 ÁÕนÒคÁ 2561 จÖงทํÒãË้ãนปีก่ÍนËน้Ò
äÁ่ÁÕÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑน)

3. ÃÒÂäด้Í×่น ปÃÐกÍบด้ÇÂ กํÒäÃจÒกกÒÃจํÒËน่ÒÂÊÔนทÃÑ¾Â์ ดÍกàบÕ้ÂÃÑบ àงÔนÃÑบÅ่ÇงËน้ÒทÕ่
ÃÑบÃÙ้àป็นÃÒÂäด้áÅÐค่ÒบÃÔกÒÃàÃÕÂกàก็บÍ×่นæ 

โ   ส  า  า ไ  1 
 ี 2559  ี 2560  ี 2561  ี 2562 

  า  า    อ  ะ   า  า    อ  ะ   า  า    อ  ะ   า  า    อ  ะ 

1)  า ไ   า   ุ ิ   ัเห า  อส  า แ ะ า ออ แ   

รายไ   อ  TEC 482.75 97.52 614.55 99.70 746.95 95.62 956.32 96.38 

2)     า ไ   า   ุ ิ ส ั ส ุ  า   ัเห า  อส  า  

รายไ   อ  TEG1 7.12 1.44 0.30 0.05 17.46 2.24 11.20 1.13 

รายไ   อ  TEM2 - - - - 16.05 2.05 21.84 2.28 

 489.87 98.96 614.85 99.75 780.46 99.91 989.36 99.79 

รายไ  อ ื4 5.16 1.04  1.55 0.25  0.69 0.09 2.93 0.21 

 า ไ      495.03 100.00 616.40 100.00 781.15 100.00 992.29 100.00 
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Nature of Business
ÅÑกÉณÐกÒÃปÃÐกÍบธØÃกÔจ
6.1 ÅÑกÉณÐผÅÔตÀÑณฑ์áÅÐบÃÔกÒÃ

ธØÃกÔจขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทÊÒÁÒÃถจÒํáนกäด้ตÒÁธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ âดÂáบ่งäดà้ป็น 2 ธØÃกÔจดÑงตÍ่äปนÕ้

1.  ธØÃกÔจÃÑบàËÁÒกÍ่ÊÃ้ÒงâคÃงกÒÃทØกปÃÐàÀท áÅÐงÒนÍÍกáบบ 
(Construction Contractor – Build & Design)

TEC ดํÒàนÔนธØÃกÔจãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงงÒนÇÔÈÇกÃÃÁâÂธÒทØกปÃÐàÀท ÃÇÁถÖงงÒนÍÍกáบบ
ÇÔÈÇกÃÃÁ áÅÐÍÍกáบบÊถÒปัตÂกÃÃÁáÅÐตกáต่งÀÒÂãน ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงÍÒคÒÃáÅÐÃÐบบ
ÊÒธÒÃณÙปâÀคตÒÁáบบทÕ่ÅÙกค้ÒกํÒËนด ãË้áก่ทÑ้งÅÙกค้ÒÀÒคÃÑฐáÅÐàÍกชน ซÖ่ง TEC ÊÒÁÒÃถàป็นäด้ทÑ้ง
ผÙ้ÃÑบàËÁÒËÅÑกâดÂตÃง (Main Contractor) áÅÐผÙ้ÃÑบàËÁÒช่Çง (Sub-Contractor)âดÂ TEC ÊÒÁÒÃถ
ãË้คํÒปÃÖกÉÒáก่ÅÙกค้ÒàกÕ่ÂÇกÑบงÒนÍÍกáบบด้Òนต่Òงæ àช่น ด้ÒนâคÃงÊÃ้Òง ด้ÒนÇÔÈÇกÃÃÁáÅÐÃÐบบ
ปÃÐกÍบÍÒคÒÃ (Mechanical and Electrical : M&E) ด้ÒนÊถÒปัตÂกÃÃÁทÑ้งÀÒÂนÍกáÅÐÀÒÂãน 
ด้ÒนÀÙÁÔÊถÒปัตÂกÃÃÁ àป็นต้น ทÑ้งÂÑงÊÒÁÒÃถãË้คํÒปÃÖกÉÒด้ÒนคÇÒÁàป็นäปäด้ขÍงâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้Òง 
(Feasibility Test) ซÖ่งทํÒãË้ TEC ÊÒÁÒÃถตÍบÊนÍงคÇÒÁต้ÍงกÒÃขÍงÅÙกค้Òäด้ÍÂ่ÒงคÃบÇงจÃ (One 
Stop Service)

ÊํÒËÃÑบกÒÃดํÒàนÔนกÒÃก่ÍÊÃ้Òงáต่ÅÐâคÃงกÒÃ TECäด้ÁÕกÒÃคÇบคØÁคØณÀÒ¾กÒÃãË้บÃÔกÒÃ
ก่ÍÊÃ้Òงผ่ÒนทÕÁÇÔÈÇกÃขÍง TECทÕÁ่ÕคÇÒÁÃÙ้ คÇÒÁàชÕ่ÂÇชÒญ áÅÐปÃÐÊบกÒÃณ์ ตÑ้งáต่ขÑ้นตÍนกÒÃถÍด
áบบ áÅÐกÒÃÇÒงáผนงÒนÃÇÁถÖงกํÒËนดÃÐÂÐàÇÅÒกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่áÁ่นÂํÒ กÒÃปÃÐàÁÔนด้ÒนคØณÀÒ¾ขÍง
ÇÑÊดØáÅÐÍØปกÃณ์ãนกÒÃก่ÍÊÃ้Òง กÒÃดํÒàนÔนกÒÃก่ÍÊÃ้Òง ตÅÍดจนกÒÃตÃÇจÊÍบâคÃงÊÃ้ÒงáÅÐÃÙปáบบ
ËÅÑงกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่áÅ้ÇàÊÃ็จáÅÐกÒÃÊ่งÁÍบงÒน ซÖ่งทÕÁงÒนขÍง TECจÐàข้ÒตÃÇจÊÍบáÅÐคÇบคØÁกÒÃ
ทํÒงÒนขÍงทÕÁáÃงงÒนÍÂ่ÒงãกÅ้ชÔด ซÖ่งทํÒãË้กÒÃก่ÍÊÃ้Òงàป็นäปตÒÁข้ÍกํÒËนด áÅÐคÇÒÁต้ÍงกÒÃขÍง
ÅÙกค้ÒËÃ×Íàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃ áÅÐÊÒÁÒÃถÊ่งÁÍบงÒนทÕ่ÁÕคØณÀÒ¾äด้ตÒÁÃÐÂÐàÇÅÒทÕ่ÅÙกค้ÒกํÒËนด ทÑ้งนÕ้ 
TECÁÕกÒÃÇ่Òจ้ÒงผÙ้ÃÑบàËÁÒช่ÇงทÕ่ÁÕปÃÐÊบกÒÃณ์à¾×่Íàข้ÒÁÒทํÒงÒนÊํÒËÃÑบบÒงÅÑกÉณÐงÒน àช่น งÒน
ÊถÒปัตÂกÃÃÁ งÒนÃÐบบä¿¿้Ò งÒนÃÐบบปÃÐปÒ งÒนÃÐบบปÃÑบÍÒกÒÈ งÒนÃÐบบâทÃÈÑ¾ท์áÅÐกÒÃ
Ê×่ÍÊÒÃ âดÂงÒนáตÅ่ÐÅÑกÉณÐงÒนทÕ่ÁÕกÒÃÇ่ÒจÒ้งผÙÃ้ÑบàËÁÒชÇ่งàขÒ้ÁÒช่ÇÂทํÒงÒน จÐÍÂÙ่ÀÒÂãต้กÒÃคÇบคØÁ
กÒÃทํÒงÒนáÅÐคØณÀÒ¾งÒนâดÂทÕÁÇÔÈÇกÃขÍง TECซÖ่งÁÕคÇÒÁÃÙ้ คÇÒÁàชÕ่ÂÇชÒญ áÅÐปÃÐÊบกÒÃณ์ 
ÍÂ่ÒงãกÅ้ชÔด âดÂ TECจÐÃ่ÇÁกÑบàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃ ËÃ×ÍตÑÇáทนàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃà¾×่ÍกํÒËนดáผนงÒน
ก่ÍÊÃ้ÒงãË้ÊÒÁÒÃถÊ่งÁÍบงÒนทÕ่ÁÕคØณÀÒ¾ÀÒÂãนกํÒËนดÃÐÂÐàÇÅÒตÒÁÊÑญญÒจ้ÒงàËÁÒäด้ ทÑ้งนÕ้ 
ÃÒÂÅÐàÍÕÂดขÍงปÃÐàÀทงÒนãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงขÍง TEC ÁÕดÑงต่ÍäปนÕ้

1.1.  งÒนãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒกÍ่ÊÃÒ้งâคÃงกÒÃâÃงáÃÁ  ÃÕÊÍÃ์ต áÅÐงÒนãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒกÍ่ÊÃ้Òง
âคÃงกÒÃÍÒคÒÃÊํÒนÑกงÒน áÅÐÍÒคÒÃÍ×่นæ

TEC ÁÕปÃÐÊบกÒÃณ์áÅÐคÇÒÁàชÕÂ่ÇชÒญดÒ้นงÒนÃÑบàËÁÒกÍ่ÊÃ้ÒงâคÃงกÒÃâÃงáÃÁËÃ×ÍÃÕÊÍÃ์ท 
âดÂàฉ¾ÒÐâคÃงกÒÃทÕ่ตÑ้งÍÂÙ่ตÒÁàกÒÐกÅÒงทÐàÅ ซÖ่งàป็น¾×้นทÕ่ÁÕÀÙÁÔปÃÐàทÈáÅÐÀÙÁÔÍÒกÒÈซÖ่งàป็นÍØปÊÃÃค
ต่ÍกÒÃก่ÍÊÃ้Òง TEC ÂÑงช่ÇÂãË้คํÒáนÐนํÒด้ÒนกÒÃÍÍกáบบÊถÒปัตÂกÃÃÁáÅÐตกáต่งÀÒÂãน àช่น กÒÃ
ÇÒงáนÇคÇÒÁคÔด (Concept) ËÃ×ÍÃÙปáบบ (Style) ขÍงâÃงáÃÁ กÒÃÍÍกáบบÍØปกÃณ์áÅÐกÒÃãช้งÒน 
(Function) ÀÒÂãนâÃงáÃÁáÅÐÃÕÊÍÃ์ท à¾×่ÍãË้ÁÕจØดàด่นáÅÐดÖงดÙดÅÙกค้ÒãË้àข้ÒÁÒãช้บÃÔกÒÃ ãนขณÐทÕ่ÂÑง
ÃÑกÉÒคÇÒÁàËÁÒÐÊÁด้ÒนงบปÃÐÁÒณáÅÐàงÔนÅงทØนขÍงâคÃงกÒÃนÑ้นæ ซÖ่งถ×Íàป็นจØดáข็งÊํÒคÑญขÍง TEC 
ãนกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงâÃงáÃÁ ËÃ×ÍÃÕÊÍÃ์ทãË้áก่ÅÙกค้Ò  âดÂãนปัจจØบÑน ฐÒนÅÙกค้ÒÊํÒคÑญทÕ่àป็นผÙ้ปÃÐกÍบกÒÃ
âÃงáÃÁขÍง TEC จÐàป็นâÃงáÃÁáนÇบÙตÔค (Boutique Hotel) ซÖ่งต้ÍงกÒÃÃÒÂÅÐàÍÕÂดทÕ่àป็นจØดàด่น
àฉ¾ÒÐ (Uniqueness) ทÕ่áตกต่ÒงÍÍกäปจÒกâÃงáÃÁทÑ่Çäป âดÂ TEC ÊÒÁÒÃถãË้คํÒปÃÖกÉÒกÑบàจ้ÒขÍง
âคÃงกÒÃäด้àป็นÍÂ่ÒงดÕ 32



ตÑÇÍÂ่ÒงâคÃงกÒÃก่ÍÊÃÒ้งâÃงáÃÁáÅÐÃÕÊÍÃ์ท ãนช่Çง 5 ปีทÕ่ผ่ÒนÁÒขÍง TEC ÁÕดÑงต่ÍäปนÕ้

ช×่ÍâคÃงกÒÃ
ÅÑกÉณÐ

ÊÔ่งปÅÙกÊÃ้Òง
ÁÙÅค่ÒâคÃงกÒÃตÒÁ

ÊÑญญÒก่ÍÊÃ้Òง (Å้Òน
บÒท)

ปีทÕ่ดํÒàนÔนกÒÃ

1. KC Grande Resort & Spa (àกÒÐช้Òง) ÃÕÊÍÃ์ท 150.00 2555 – 2556

2. Awa Resort (àกÒÐช้Òง) ÃÕÊÍÃ์ท 182.55 2556 – 2557

3. Happy 3 Residence âÃงáÃÁ 23.12 2558 – 2559

4. Golden Sea House ÃÕÊÍÃ์ท 62.00 2558 – 2559

5. Velo Bike Hotel âÃงáÃÁ 84.11 2558 – 2559

6. Hotel Labaris Khao Yai âÃงáÃÁ 288.94 2560 - 2562

7. I-Tara Resort & SPA ÃÕÊÍÃ์ท 135.86 2561 - 2562

8. V-Villa Phuket ÃÕÊÍÃ์ท 253.00 2561 - 2562
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1.2.   งÒนãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒกÍ่ÊÃÒ้งâคÃงกÒÃ âÃง¾ÂÒบÒÅ ÍÒคÒÃทÕ่ÍÂÙ่ÍÒÈÑÂ  ÊํÒนÑกงÒน áÅÐÍÒคÒÃÍ×่นæ

TEC ÁÕปÃÐÊบกÒÃณ์áÅÐคÇÒÁàชÕ่ÂÇชÒญด้ÒนงÒนÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงÍÒคÒÃทÕ่¾ÑกÍÒÈÑÂËÅÒกËÅÒÂ
ÃÙปáบบ ÃÇÁทÑ้งÁÕคÇÒÁàข้Òãจด้ÒนกÒÃÍÍกáบบÊถÒปัตÂกÃÃÁáÅÐกÒÃตกáต่งทÑ้งÀÒÂãนáÅÐÀÒÂนÍก áÅÐ
กÒÃÍÍกáบบÇÔÈÇกÃÃÁÃÐบบปÃÐกÍบÍÒคÒÃ (Mechanical and Electrical : M&E) ซÖ่งÃÇÁถÖงÃÐบบ
ÊÒธÒÃณÙปâÀคÀÒÂãนÍÒคÒÃ âดÂ TECÁÕทÕÁบØคÅÒกÃทÕ่ÁÕปÃÐÊบกÒÃณ์ áÅÐÁÕคÇÒÁชํÒนÒญãนกÒÃÇÒง
áผนกÒÃก่ÍÊÃ้Òง áÅÐกÒÃจÑดËÒÇÑÊดØÍØปกÃณ์ÊํÒËÃÑบกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่ÁÕคØณÀÒ¾áÅÐÁÕคÇÒÁàËÁÒÐÊÁตÒÁ
ÃÙปáบบขÍงáต่ÅÐâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้Òง ¾Ã้ÍÁทÑ้งÂÑงÊÒÁÒÃถãË้คํÒáนÐนํÒà¾Ô่ÁàตÔÁáก่àจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃ (Owner) 
ËÃ×ÍผÙ้บÃÔËÒÃâคÃงกÒÃ (Construction Manager) ผÙ้ÍÍกáบบ (Designer) ËÃ×ÍทÕ่ปÃÖกÉÒÇÔÈÇกÃผÙ้
คÇบคØÁงÒน ทÑ้งãนด้ÒนงÒนÍÍกáบบต่Òงæ กÒÃàÅ×Íกãช้ÇÑÊดØก่ÍÊÃ้Òง áÅÐàทคนÔคกÒÃก่ÍÊÃ้Òง  

นÍกจÒกนÕ ้TEC ÂÑงÊÒÁÒÃถãË้บÃÔกÒÃงÒนกÍ่ÊÃ้ÒงÍÒคÒÃทÕ่ต้ÍงกÒÃÁÒตÃÒฐÒนกÒÃก่ÍÊÃÒ้งãนÃÐดÑบ
ÊÒกÅ àช่น âÃง¾ÂÒบÒÅ ÃÇÁทÑ้งÍÒคÒÃÊํÒนÑกงÒน áÅÐÍÒคÒÃÍ×่นæ ÍÒทÔ ÍÒคÒÃáนÇÃÒบ คÍนâดÁÔàนÕÂÁ 
àซÍÃ์ÇÔÊÍ¾ÒÃ์àÁนท์ (Service Apartment) àป็นต้น ซÖ่ง TEC ÁÕกÒÃãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒทÑ้งãนÃÙปáบบขÍง
กÒÃจ้ÒงàËÁÒáบบàบ็ดàÊÃ็จ (Turnkey) ÃÇÁงÒนÍÍกáบบ ËÃ×ÍกÒÃจ้Òงàฉ¾ÒÐÊ่ÇนงÒน àช่น งÒนâคÃงÊÃ้Òง 
งÒนÃÐบบก่ÍÊÃ้Òง งÒนÃÐบบÇÔÈÇกÃÃÁ (M&E) งÒนÊถÒปัตÂกÃÃÁ áÅÐงÒนÀÙÁÔÊถÒปัตÂ์ àป็นต้น

ตÑÇÍÂ่ÒงâคÃงกÒÃก่ÍÊÃÒ้งâÃง¾ÂÒบÒÅ ÍÒคÒÃÊํÒนÑกงÒนáÅÐทÕ่ÍÂÙ่ÍÒÈÑÂ  ãนช่Çง 5 ปีทÕ่ผ่ÒนÁÒขÍง TEC 

Nature of Business
ÅÑกÉณÐกÒÃปÃÐกÍบธØÃกÔจ

ช×่ÍâคÃงกÒÃ
ÅÑกÉณÐ

ÊÔ่งปÅÙกÊÃÒ้ง
ÁÙÅคÒ่âคÃงกÒÃตÒÁ
ÊÑญญÒกÍ่ÊÃÒ้ง 

(Å้ÒนบÒท)
ปีทÕ่ดํÒàนÔนกÒÃ

1.    The Sync Nature Condominium คÍนâดÁÔàนÕÂÁ 169.06 2558- 2559

2.   âÃง¾ÂÒบÒÅ¾ÔÉณØàÇช 
(ÊÃ้ÒงÍÒคÒÃáÅÐงÒนตกáต่งÀÒÂãน)

âÃง¾ÂÒบÒÅ 51.91 2559 – 2561

3.   ÍÒคÒÃทÕ่จÍดÃถÂนต ์Sun parking ÍÒคÒÃÊํÒนÑกงÒน 84.67 2560 – 2561

4.   The Boost Fitness Center ÈÙนÂ์ÍÍกกํÒÅÑง
กÒÂ

68.12 2560- 2561

5.   ÍÒคÒÃÊํÒนÑกงÒน ธนบØÃÕàคËÐÀÑณฑ ์ ÍÒคÒÃÊํÒนÑกงÒน 75.85 2560-2561

6.   Dolce Condominum คÍนâดÁÔàนÕÂÁ 152.34 2562

7.  Saima Park & market คÍÁÁÙนÔตÕ้ÁÍÅÅ์ 146.99 2562
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1.3.   งÒนãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒกÍ่ÊÃÒ้งâคÃงกÒÃÊÒธÒÃณÙปâÀค áÅÐกÅØ่ÁงÒนÀÒคÃÑฐ

TECãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงâคÃงÊÃ้Òง¾×้นฐÒน (Infrastructure)àช่น กÒÃก่ÍÊÃ้ÒงนÔคÁ
ÍØตÊÒËกÃÃÁ ½ÒÂàก็บน้ํÒ ÊถÒนÕผÅÔตน้ํÒปÃÐปÒ ตÑ้งáต่กÒÃÇÒงÃÐบบท่ÍÊ่งน้ํÒ กÒÃตÔดตÑ้งÃÐบบÊÙบÊ่งน้ํÒดÔบáÅÐ
ÃÐบบผÅÔตน้ํÒปÃÐปÒ จนถÖงกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงËÍàก็บน้ํÒà¾×่ÍÃÍกÒÃจ่ÒÂãË้ชØÁชน àป็นต้น ÂÔ่งäปกÇ่ÒนÑ้น TECÂÑงãË้
บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃÒ้ง ÍÒคÒÃÊํÒนÑกงÒนÊ่ÇนÃÒชกÒÃ ÍÒคÒÃàÍนกปÃÐÊงค์ ÅÒนจÍดÃถขนÒดãËญ ่áก่ÅÙกค้Ò
ซÖ่งÊ่ÇนãËญ่จÐàป็นËน่ÇÂงÒนÀÒคÃÑฐ ËÃ×ÍÊ่ÇนงÒนÃÒชกÒÃ âดÂãนปัจจØบÑน TECจÐãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒงÒน
ก่ÍÊÃ้ÒงÊํÒËÃÑบÅÙกค้ÒกÅØ่ÁงÒนÀÒคÃÑฐËÃ×ÍÃÒชกÒÃ ผ่ÒนÇÔธÕกÒÃÃÑบàËÁÒช่Çง (Sub-Contract)จÒกผÙ้ÃÑบàËÁÒ
àÍกชนทÕ่äด้ÃÑบงÒนÍÕกทÍดËนÖ่ง àน×่Íงด้ÇÂทÕÁงÒนáÅÐกÅØ่ÁผÙ้บÃÔËÒÃขÍง TEC ÁÕคÇÒÁàชÕ่ÂÇชÒญด้ÒนÃÐบบงÒน
ÇÔÈÇกÃÃÁตÒ่งæ ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบกÒÃก่ÍÊÃ้Òงàป็นÍÂ่ÒงดÕ ¾Ã้ÍÁทÑ้งÁÕกÒÃÇÒงáผน คÇบคØÁกÒÃก่ÍÊÃ้Òง áÅÐกÒÃ
ปฏÔบÑตÔงÒนãË้ตÃงตÒÁáผนงÒนทÕ่äด้กํÒËนดäÇ้ จÖงทํÒãË้ TECÊÒÁÒÃถãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒงÒนก่ÍÊÃ้Òง ËÃ×ÍงÒน
ÇÔÈÇกÃÃÁâÂธÒäด้ÍÂ่ÒงËÅÒกËÅÒÂÃÙปáบบ âดÂทÕ่ผ่ÒนÁÒ TECÊÒÁÒÃถÊ่งÁÍบงÒนทÕ่ÁÕคØณÀÒ¾äด้ÍÂ่Òง
ทÑนàÇÅÒ àป็นทÕ่¾Öง¾ÍãจขÍงÅÙกค้Ò áÅÐÊÒÁÒÃถÊÃ้ÒงคÇÒÁปÃÐทÑบãจáÅÐคÇÒÁäÇ้ÇÒงãจáก่ÅÙกค้ÒãนงÒนด้Òน
บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงขÍง TEC ทÑ้งก่ÍนáÅÐËÅÑงกÒÃÊ่งÁÍบงÒนäด้ÍÕกด้ÇÂ

ตÑÇÍÂ่ÒงâคÃงกÒÃก่ÍÊÃÒ้งงÒนâÂธÒ¾ÔàÈÉ ÃÐบบÊÒธÒÃณÙปâÀค áÅÐงÒนÀÒคÃÑฐ 
ãนช่Çง 5 ปีทÕ่ผ่ÒนÁÒขÍง TEC ÁÕดÑงต่ÍäปนÕ้

Nature of Business
ÅÑกÉณÐกÒÃปÃÐกÍบธØÃกÔจ

ช×่ÍâคÃงกÒÃ
ÅÑกÉณÐ

ÊÔ่งปÅÙกÊÃ้Òง

ÁÙÅค่ÒâคÃงกÒÃตÒÁ
ÊÑญญÒก่ÍÊÃ้Òง 

(Å้ÒนบÒท)
ปีทÕ่ดํÒàนÔนกÒÃ

1.âคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้Òง½ÒÂÂÒง ½ÒÂÂÒง 30.00 2551

2.ÍÒคÒÃàÍนกปÃÐÊงค์à¾×่ÍกÒÃกÕÌÒ จ. ÊÃÐáก้Ç ÍÒคÒÃàÍนกปÃÐÊงค์ 23.12 2554 – 2555

3.âคÃงกÒÃÍÙ่ÃถàÁÅ์ áÅÐÅÒนจÍดÃถ 
Mega Bangna

ÅÒนจÍดÃถ 30.00 2555

4.âคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงขÂÒÂกÒÃผÅÔตน้ํÒปÃÐปÒ âคÃงกÒÃ
ÊÒธÒÃณÙปâÀค

644.80 2558 – 2561

5.นÔคÁÍØตÊÒËกÃÃÁÊÃÐáก้Ç นÔคÁÍØตÊÒËกÃÃÁ
302.40 2561-2562

6.นÔคÁÍØตÊÒËกÃÃÁÊÐàดÒ นÔคÁÍØตÊÒËกÃÃÁ
538.22 2562
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1.4 งÒนãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃÒ้งâคÃงกÒÃÍ×่น áÅÐงÒนทÕ่àกÕÂ่ÇขÍ้ง

TEC ãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒงÒนก่ÍÊÃ้ÒงâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงÍ×่น àช่น บ้ÒนàดÕ่ÂÇÃÒคÒÊÙง (High-end Home) Ã้Òน
กÒá¿ Ã้ÒนÍÒËÒÃ àป็นต้น ÃÇÁถÖงãË้บÃÔกÒÃงÒนÃÐบบÀÒÂãนตÑÇÍÒคÒÃ àช่น งÒนÃÐบบปÃÑบÍÒกÒÈ áÅÐงÒน
ปÃÑบปÃØงต่Òงæ ทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง นÍกจÒกนÕ้ TECÂÑงÁÕกÒÃจÑดËÒáÅÐจํÒËนÒ่ÂÍØปกÃณ์ทÕ่àกÕÂ่Çàน×่ÍงจÒกงÒนก่ÍÊÃ้Òง
ขÍงÅÙกค้Ò àช่น àคÃ×่ÍงปÃÑบÍÒกÒÈ àคÃ×่ÍงกํÒàนÔดä¿ àป็นต้น à¾×่ÍãË้ÅÙกค้Òäด้ÃÑบÊÔนค้ÒทÕ่ÁÕคØณÀÒ¾ãนÃÒคÒทÕ่
ÊÁàËตØÊÁผÅ áÅÐàป็นกÒÃÊÃ้ÒงคÇÒÁÊÐดÇกÊบÒÂ áÅÐคÇÒÁ¾Öง¾ÍãจãË้áก่ÅÙกค้Ò âดÂงÒนãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒ
ก่ÍÊÃ้ÒงâคÃงกÒÃขนÒดàÅ็ก àป็นÍÕกงÒนบÃÔกÒÃËนÖ่งทÕ่ทํÒãË้ TEC ÊÒÁÒÃถตÍบÊนÍงคÇÒÁต้ÍงกÒÃขÍงÅÙกค้Ò
äด้ÍÂ่ÒงคÃÍบคÅØÁ áÅÐàป็นÍÕกช่ÍงทÒงãนกÒÃขÂÒÂฐÒนÅÙกค้Ò

Nature of Business
ÅÑกÉณÐกÒÃปÃÐกÍบธØÃกÔจ

ÀÒ¾ตÑÇÍÂ่ÒงผÅงÒนÃÑบàËÁÒâคÃงกÒÃกÍ่บ้ÒนàดÕ่ÂÇÃÒคÒÊÙง (High-end Home)

1.5 งÒนจÑดËÒáÅÐตÔดตÑ้งÃÐบบÀÒ¾áÅÐàÊÕÂงÊํÒËÃÑบงÒนปÃÐชØÁÊÑÁนÒÃÐดÑบปÃÐàทÈ 

ãนช่ÇงคÃÖ่งปีËÅÑงขÍงปี 2562 TEC äด้àÃÔ่ÁบØกàบÔกáÅÐÃÑบงÒนãนกÒÃจÑดËÒáÅÐตÔดตÑ้งÃÐบบä¿¿้Ò 
ÃÐบบÀÒ¾ áÅÐÃÐบบàÊÕÂงÊํÒËÃÑบงÒนปÃÐชØÁÊÑÁนÒÃÐดÑบปÃÐàทÈ âดÂÁÕกÒÃÃÑบงÒนต่ÍจÒกผÙ้ÃÑบàËÁÒàÍกชน
áË่งËนÖ่ง ãนกÒÃจÑดงÒนปÃÐชØÁÃÐดÑบปÃÐàทÈ 2 งÒนãนàด×ÍนÁÔถØนÒÂน 2562 áÅÐ¾ÄÈจÔกÒÂน 2562 ซÖ่ง
ÃÙปáบบâคÃงกÒÃàป็นงÒนบÃÔกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงÃÐÂÐÊÑ้น ซÖ่งต้Íงãช้คÇÒÁÃÇดàÃ็ÇáÅÐกÒÃปÃÐÊÒนงÒนà¾×่ÍนํÒÊ่ง
ผÅงÒนทÕ่ÁÕคØณÀÒ¾ãË้äด้ตÒÁกํÒËนด
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2. ธØÃกÔจÊนÑบÊนØนงÒนก่ÍÊÃÒ้งâคÃงกÒÃทØกปÃÐàÀท áÅÐงÒนÍÍกáบบ (Construction Supporting)

นÍกàËน×ÍจÒกธØÃกÔจÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงâคÃงกÒÃทØกปÃÐàÀท áÅÐงÒนÍÍกáบบáÅ้Ç TECÂÑงÁÕธØÃกÔจ
ÊนÑบÊนØนงÒนก่ÍÊÃ้ÒงซÖ่งดํÒàนÔนกÒÃâดÂ 2 บÃÔÉÑทÂ่ÍÂäด้áก่ 1) TEGซÖ่งปÃÐกÍบธØÃกÔจÍÍกáบบáÅÐผÅÔต 
¾Ã้ÍÁตÔดตÑง้ÍØปกÃณ์จÒกกÃÐจกáÅÐÍÅÙÁÔàนÕÂÁÊํÒËÃÑบงÒนÊถÒปัตÂกÃÃÁáÅÐงÒนตกáตง่ àช่น งÒนปÃÐตÙ งÒน
Ëน้Òต่Òง งÒนผนÑงกÃÐจก áÅÐงÒนáผ่นÍÅÙÁÔàนÕÂÁคÍÁâ¾ÊÔท (Aluminum Composite Cladding) àป็นต้น 
âดÂ TEGÊÒÁÒÃถÍÍกáบบáÅÐผÅÔตãËÁ้ÕคÇÒÁàËÁÒÐÊÁ ตÃงตÒÁคÇÒÁต้ÍงกÒÃขÍงÅÙกค้Ò âดÂปัจจØบÑน TEG 
จÐดํÒàนÔนกÒÃÍÍกáบบáÅÐผÅÔตãË้áกÅ่Ùกค้ÒขÍง TEC àป็นÊ่ÇนãËญ่ นÍกจÒกนÕ้ TEG ÁÕáผนกÒÃขÂÒÂธØÃกÔจ
à¾×่ÍÃÍงÃÑบÅÙกค้ÒÀÒÂนÍกà¾Ô่ÁÁÒกขÖ้นãนÍนÒคต áÅÐ 2) TEM ซÖ่งปÃÐกÍบธØÃกÔจจÑดËÒáÅÐจํÒËน่ÒÂÇÑÊดØáÅÐ
ÍØปกÃณ์ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบกÒÃก่ÍÊÃ้Òง àช่น กÃÐàบ×้ÍงปÙ¾×้น ÊØขÀÑณฑ์ ถÑงáÅÐÃÐบบบํÒบÑดน้ํÒàÊÕÂ ถÑงáÅÐÃÐบบ
àก็บน้ํÒดÕ àคÃ×่ÍงกํÒàนÔดä¿¿้Ò ÍØปกÃณ์áÅÐÃÐบบปÃÑบÍÒกÒÈ àป็นต้น âดÂÊ×บàน×่ÍงจÒก ãนปัจจØบÑนÃÒÂäด้Ê่Çน
ËนÖ่งขÍง TEC ÁÒจÒกกÒÃจÑดËÒáÅÐจํÒËน่ÒÂÊÔนค้ÒทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงãË้áก่ÅÙกค้ÒขÍง TEC âดÂãน
ÍนÒคต TEM จÐàข้ÒÁÒต่ÍÂÍดáÅÐขÂÒÂธØÃกÔจกÒÃจÑดËÒáÅÐจํÒËน่ÒÂÊÔนค้ÒดÑงกÅ่ÒÇãË้àตÔบâตขÖ้น áÅÐàป็นÍÕก
ช่ÍงทÒงกÒÃÊÃ้ÒงÃÒÂäด้ขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท ทÑ้งนÕ้ ÃÒÂÅÐàÍÕÂดขÍงธØÃกÔจÊนÑบÊนØนงÒนก่ÍÊÃ้ÒงÊÒÁÒÃถáบ่งäด้
àป็น 2 กÅØ่ÁÂ่ÍÂดÑงนÕ้

2.1 ธØÃกÔจÍÍกáบบáÅÐผÅÔต ¾Ã้ÍÁตÔดตÑ้งÍØปกÃณ์ÊํÒËÃÑบงÒนÊถÒปัตÂกÃÃÁจÒกกÃÐจกáÅÐÍÅÙÁÔàนÕÂÁ

TEG àป็นบÃÔÉÑทÂ่ÍÂถ×ÍËØ้นâดÂ TEC Ã้ÍÂÅÐ 99.99 ปÃÐกÍบธØÃกÔจÍÍกáบบáÅÐผÅÔต ÃÇÁทÑ้ง
ตÔดตÑ้งÍØปกÃณ์ÊํÒËÃÑบงÒนÊถÒปัตÂกÃÃÁáÅÐงÒนตกáต่งจÒกกÃÐจกáÅÐÍÅÙÁÔàนÕÂÁ àช่น งÒนปÃÐตÙจÒก
ÍÅÙÁÔàนÕÂÁ งÒนËน้Òต่ÒงจÒกÍÅÙÁÔàนÕÂÁ ผนÑงกÃÐจก (Glass Curtain Wall) áÅÐáผ่นÍÅÙÁÔàนÕÂÁคÍÁâ¾ÊÔท
(Aluminum Composite Cladding) àป็นต้น ãË้áก่ÅÙกค้ÒทÑ่Çäป âดÂบØคÅÒกÃขÍง TEG จÐàป็นผÙ้ทÕ่ÁÕคÇÒÁ
àชÕ่ÂÇชÒญด้ÒนกÒÃÍÍกáบบทÑ้งãนàชÔงÇÔÈÇกÃÃÁáÅÐÊถÒปัตÂกÃÃÁ ทํÒãË้ TEG ÊÒÁÒÃถÍÍกáบบáÅÐผÅÔต 
¾Ã้ÍÁทÑ้งตÔดตÑ้งÍØปกÃณ์ÊํÒËÃÑบงÒนดÑงกÅ่ÒÇãË้ÁÕคØณÅÑกÉณÐ (Specification) àËÁÒÐÊÁ áÅÐàป็นäปตÒÁ
คÇÒÁต้ÍงกÒÃขÍงÅÙกค้ÒทÕ่ËÅÒกËÅÒÂäด้ÍÂ่ÒงถÙกต้Íง áÅÐÂÑงÊ่งผÅãË้ TEC ÊÒÁÒÃถคÇบคØÁคØณÀÒ¾áÅÐ
ÃÙปáบบขÍงÇÑÊดØÍØปกÃณ์ทÕ่นํÒÁÒãช้ãนงÒนÊถÒปัตÂกÃÃÁต่Òงæ ÃÇÁทÑ้งÃÑกÉÒคÇÒÁÊÒÁÒÃถãนกÒÃทํÒกํÒäÃ
ขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทãË้ÍÂÙ่ãนÃÐดÑบทÕ่ดÕäด้ นÍกจÒกนÕ้ TEG ÂÑงÊÒÁÒÃถà¾×่ÍãË้คํÒปÃÖกÉÒáก่ÅÙกค้Òด้ÒนกÒÃ
ÍÍกáบบÍØปกÃณ์จÒกกÃÐจกáÅÐÍÅÙÁÔàนÕÂÁทÑ้งãนàชÔงÇÔÈÇกÃÃÁáÅÐÊถÒปัตÂกÃÃÁ à¾×่ÍผÅÔตàป็นÍØปกÃณ์
ÊํÒËÃÑบตกáต่งãË้àป็นäปตÒÁคÇÒÁต้ÍงกÒÃขÍงÅÙกค้ÒทÕ่ÁÕคÇÒÁàฉ¾ÒÐàจÒÐจง ซÖ่งจÐàป็นกÒÃÊÃ้ÒงคÇÒÁ
ปÃÐทÑบãจáÅÐคÇÒÁ¾Öง¾ÍãจตÍ่งÒนบÃÔกÒÃขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทãË้ÁÒกÂÔง่ขÖน้ดÇ้Â ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁ ãนปัจจØบÑน ÅÙกค้Ò
Ê่ÇนãËญ่จÐàป็นกÅØ่ÁÅÙกค้ÒขÍง TEC àป็นËÅÑก ทÑ้งนÕ้ ãนÍนÒคต TEG ÁÕáผนกÒÃขÂÒÂธØÃกÔจà¾×่ÍÃÍงÃÑบ
ÅÙกค้ÒãË้à¾Ô่ÁÁÒกขÖ้น âดÂปัจจØบÑน TEG ÁÕâÃงงÒนผÅÔตáÅÐปÃÐกÍบÍÅÙÁÔàนÕÂÁà¾×่ÍกÒÃตกáต่ง ÍÂÙ่ทÕ่ ต.คÅÍง
ÍØดÁชÅจÃ Í.àÁ×ÍงฉÐàชÔงàทÃÒ จ.ฉÐàชÔงàทÃÒ ขนÒด 1 äÃ่ 3 งÒน 30 ตÒÃÒงÇÒ

âÃงงÒนáÅÐàคÃ×่ÍงจÑกÃขÍง TEG
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2.2 ธØÃกÔจÍÍกáบบáÅÐผÅÔต ¾Ã้ÍÁตÔดตÑง้ÃÐบบน้ÒํดÕáÅÐน้ํÒàÊÕÂ ÃÇÁทÑ้งจÑดËÒáÅÐจํÒËนÒ่ÂÇÑÊดØáÅÐÍØปกÃณ์       
ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบงÒนกÍ่ÊÃÒ้งÍ×่นæ

Ê×บàน×่ÍงจÒก ãนปัจจØบÑน TECÁÕกÒÃจÑดËÒáÅÐจÒํËน่ÒÂÊÔนค้ÒáÅÐÍØปกÃณ์ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบงÒนก่ÍÊÃ้Òง 
àช่น ÍØปกÃณ์áÅÐÃÐบบปÃÑบÍÒกÒÈ àคÃ×่ÍงกํÒàนÔดä¿¿้Ò àป็นต้น ãË้áก่ÅÙกค้ÒâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงขÍง TEC 
àÍง ทÑ้งนÕ้à¾×่Íàป็นขÂÒÂธØÃกÔจก่ÍÊÃ้ÒงขÍง TECãË้คÃบÇงจÃáÅÐคÃÍบคÅØÁกÑบคÇÒÁต้ÍงกÒÃขÍงÅÙกค้Ò
ÀÒÂนÍกทÕ่ÁÔäด้àป็นÅÙกค้ÒâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงขÍง TEC ãË้ÁÒกÂÔ่งขÖ้น กÅØ่ÁบÃÔÉÑทจÖงäด้ÁÕกÒÃจÑดตÑ้ง TEM ขÖ้น
àป็นบÃÔÉÑทÂ่ÍÂทÕ่ถ×ÍËØ้นâดÂ TEC Ã้ÍÂÅÐ 70 (ÍÕกÃ้ÍÂÅÐ 30 ถ×ÍËØ้นâดÂนÒÂÇÊÑนต์ àÅ็กปÃÐàÊÃÔฐซÖ่งàป็นผÙ้
ÁÕปÃÐÊบกÒÃณ์ด้ÒนธØÃกÔจซ×้ÍÁÒขÒÂäปÍØปกÃณ์ทÕ่àกÕ่ÂÇกÑบงÒนก่ÍÊÃ้Òง áÅÐàป็นบØคคÅทÕ่äÁ่àกÕ่ÂÇข้Íง ) 
ปÃÐกÍบธØÃกÔจÍÍกáบบ¾Ã้ÍÁตÔดตÑ้งÃÐบบน้ํÒดÕáÅÐน้ํÒàÊÕÂ âดÂปัจจØบÑน TEMàป็นผÙ้ผÅÔตถÑงบํÒบÑดน้ํÒàÊÕÂ
ÀÒÂãต้ตÃÒÊÔนค้Ò FLOWทDÃÇÁäปถÖงกÒÃãË้บÃÔกÒÃดÙáÅáÅÐบํÒÃØงÃÑกÉÒÃÐบบบํÒบÑดน้ํÒàÊÕÂÍÕกด้ÇÂ 
นÍกจÒกนÕ้ TEMÂÑงดํÒàนÔธØÃกÔจป็นตÑÇáทนãนกÒÃจÑดจํÒËน่ÒÂÇÑÊดØก่ÍÊÃ้ÒงบÒงชนÔดบÒงÃØ่น àช่น กÃÐàบ×้Íง 
àคÃ×่ÍงÊØขÀÑณฑ์ àคÁÕÀÑณฑ์ กÒÇ ÂÒáนÇ น้ํÒÂÒกÑนซÖÁ àป็นต้น  à¾×่Íàข้ÒÁÒต่ÍÂÍดáÅÐขÂÒÂธØÃกÔจกÒÃจÑดËÒ
áÅÐจํÒËน่ÒÂÊÔนค้ÒãË้áก่กÅØ่ÁÅÙกค้ÒâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงทÑ้งทÕ่àป็นÅÙกค้ÒขÍง TEC àÍง áÅÐ ÁÔäด้àป็นขÍง TEC ซÖ่ง
àป็นช่ÍงทÒงกÒÃÊÃ้ÒงÃÒÂäด้ขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทÍÕกช่ÍงทÒงËนÖ่ง ÃÇÁäปถÖงกÒÃàป็นช่ÍงทÒงãนจํÒËน่ÒÂ
ผÅÔตÀÑณฑ์ÍÅÙÁÔàนÕÂÁà¾×่ÍกÒÃตกáตง่ทÕ่ผÅÔตâดÂ TEG äด้ÍÕกด้ÇÂ ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁกÅØ่ÁบÃÔÉÑทäด้ÁÕกÒÃáบง่áÂก
ช่ÍงทÒงกÒÃขÒÂáÅÐãË้บÃÔกÒÃÍÂ่ÒงชÑดàจนÃÐËÇ่Òง TEC  áÅÐ TEM ซÖ่งãนกÃณÕทÕ่àป็นÅÙกค้ÒâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้Òง
ขÍง TEC ËÃ×ÍÅÙกค้ÒทÕ่àคÂซ×้ÍขÒÂÊÔนค้ÒกÑบ TEC นÑ้น TEC จÐÂÑงคงàป็นผÙ้ดํÒàนÔนกÒÃขÒÂÊÔนค้ÒÍÂÙ่ทÑ้งËÁด
ถÖงáÁ้Ç่ÒÅÙกค้ÒÃÒÂดÑงกÅ่ÒÇÁÕคÇÒÁต้ÍงกÒÃซ×้ÍÊÔนค้ÒËÃ×ÍÁÕกÒÃกํÒËนดคØณÅÑกÉณÐ (Specification) 
ÊÔนค้ÒทÕ่ TEMàป็นผÙ้ผÅÔตËÃ×ÍจÑดจํÒËน่ÒÂ àช่น ถÑงáÅÐÃÐบบบํÒบÑดน้ํÒàÊÕÂÀÒÂãต้ตÃÒÊÔนค้Ò FLOWทD
ปั๊Áน้ํÒ กÃÐàบ×้ÍงÅÒÂ¾ÔàÈÉบÒงÃØ่น àป็นต้น âดÂ TEC จÐàป็นผÙ้ซ×้ÍÊÔนค้ÒËÃ×ÍบÃÔกÒÃต่ÍจÒก TEM áÅ้Ç TEC 
จÐàป็นผÙ้ขÒÂãË้áก่ÅÙกค้ÒàÍง ËÒกกÃณÕทÕ่ÅÙกค้ÒâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงขÍง TEC ÁÔäด้กํÒËนดชÑดàจน TEM จÐàป็น
ËนÖ่งãนผÙ้ãË้บÃÔกÒÃËÃ×ÍผÙ้ขÒÂÊÔนค้ÒทÕ่äด้ÃÑบคÑดàÅ×ÍกãนทÐàบÕÂนผÙ้ค้Ò (Vendor List) ขÍง TEC ซÖ่ง TEC จÐ
ดํÒàนÔนกÒÃคÑดàÅ×ÍกÊÔนค้ÒËÃ×ÍบÃÔกÒÃ âดÂคํÒนÖงถÖงÃÒคÒáÅÐคØณÅÑกÉณÐáÅÐàปÃÕÂบàทÕÂบกÑบผÙã้Ë้บÃÔกÒÃÃÒÂ
Í×่นด้ÇÂ à¾×่ÍนํÒÊ่งÁÍบÊÔนค้ÒทÕ่ÁÕคØณÀÒ¾ãนÃÒคÒทÕ่àËÁÒÐÊÁ áÅÐÊÃ้ÒงคÇÒÁ¾Öง¾ÍãจãË้áก่ÅÙกค้ÒâคÃงกÒÃ
ก่ÍÊÃ้ÒงขÍง TEC 

ตÑÇÍÂ่ÒงÊÔนค้ÒขÍง TEM

ถÑงáÅÐÃÐบบบํÒบÑดน้ํÒàÊÕÂ ถÑงáÅÐÃÐบบàก็บน้ํÒดÕ

ÍØปกÃณ์áÅÐÃÐบบปÃÑบÍÒกÒÈ กÃÐàบ×้ÍงáÅÐÊØขÀÑณฑ์ 38



ÊํÒËÃÑบâคÃงÊÃÒ้งÃÒÂäดข้Íง TEC ทÕ่ÃÑบÃÙ้ãนปี 2559 – 2562 ÊÒÁÒÃถáบ่งตÒÁÅÑกÉณÐงÒนâคÃงกÒÃ
ก่ÍÊÃ้Òงäด้àป็น 4 ปÃÐàÀท áÅÐÃÒÂäด้ขÍง TEG áÅÐ TEM ÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂดดÑงนÕ้

ËÁÒÂàËตØ: 
1. TECÁÕก Ò Ãจํ Ò Ëน่ Ò ÂÍØ ปกÃณ์ทÕ่ à กÕ่ Â Ç à น×่ Í งจ Òก ง Òนก่ ÍÊÃ้ Ò ง ขÍ งÅÙ กค้ Ò  à ช่ น 

àคÃ×่ÍงปÃÑบÍÒกÒÈ àคÃ×่ÍงกํÒàนÔดä¿ àป็นต้น ãË้áก่àจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃซÖ่งàป็นÅÙกค้ÒขÍง TEC
àÍงËÃ×ÍจํÒËน่ÒÂãË้áก่ผÙ้ÃÑบàËÁÒช่Çง (Sub-Contractor)

2. ÃÒÂäด้ขÍง TEGทÕ่áÊดงãนตÒÃÒงข้Òงต้นàป็นÃÒÂäด้ทÕ่ตÑดÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑนÀÒÂãนกÅØ่Á
บÃÔÉÑทáÅ้Ç ทÑ้งนÕ้ ãนปี 2559 ถÖงปี 2562 จํÒนÇน .74 Å้ÒนบÒท 3.43 Å้ÒนบÒท 14.06
Å้ÒนบÒทáÅÐ 10.27 Å้ÒนบÒท ตÒÁÅํÒดÑบ

3. 1ÃÒÂäด้ขÍง TEMทÕ่áÊดงãนตÒÃÒงข้Òงต้นàป็นÃÒÂäด้ทÕ่ตÑดÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑนÀÒÂãนกÅØ่Á
บÃÔÉÑทáÅ้Ç ãนปี 2561 áÅÐ 2562 จํÒนÇน 3.44 Å้ÒนบÒทáÅÐ 2.92 Å้ÒนบÒทตÒÁÅํÒดÑบ  
(TEM จดทÐàบÕÂนจÑดตÑ้งàÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 15 ÁÕนÒคÁ 2561 จÖงทํÒãË้ãนปีก่ÍนËน้ÒäÁ่ÁÕÃÒÂกÒÃ
ÃÐËÇ่ÒงกÑน)

ÅÑกÉณÐงÒนâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้Òง
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

Å้Òน
บÒท

Ã้ÍÂÅÐ Å้ÒนบÒท Ã้ÍÂÅÐ Å้ÒนบÒท Ã้ÍÂÅÐ Å้ÒนบÒท Ã้ÍÂÅÐ

1) ÃÒÂäด้จÒกâคÃงกÒÃâÃงáÃÁ
áÅÐÃÕÊÍÃ์ท 152.99 31.23 83.37 232.06 232.06 29.73 249.87 25.26

1) ÃÒÂäด้จÒกâคÃงกÒÃÍÒคÒÃ
ÊํÒนÑกงÒน áÅÐÍÒคÒÃÍ×่นæ 22.17 4.53 144.90 179.57 179.57 23.01 191.76 19.38

1) ÃÒÂäด้จÒกâคÃงกÒÃ
ÊÒธÒÃณÙปâÀค áÅÐงÒน
ÀÒคÃÑฐ

284.14 58.00 341.04 291.17 291.17 37.31 332.60 33.62

1) ง Ò น ã Ë้ บ ÃÔ ก Ò Ã ÃÑ บ àËÁ Ò
ก่ÍÊÃ้ÒงâคÃงกÒÃÍ×่น áÅÐ
งÒนทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง1

23.45 4.79 41.63 44.15 44.15 5.66 91.35 9.23

5)   งÒนจÑดËÒáÅÐตÔดตÑ้งÃÐบบÀÒ¾
áÅÐàÊÕÂงÊํÒËÃÑบงÒนปÃÐชØÁ
ÊÑÁนÒ

- - - - - - 90.74 9.17

ÃÇÁÃÒÂäด้ดํÒàนÔนกÒÃขÍง TEC
482.75

98.55 614.55 746.95 746.95 95.71
956.32 96.66

1) ÃÒÂäด้Ê่ÇนขÍง  TEG2 7.12 1.45 3.91 17.46 17.46 2.24 11.20 1.13
1) ÃÒÂäด้Ê่ÇนขÍง  TEM3 0.00 0.00 0.00 16.05 16.05 2.06   21.84 2.21
ÃÇÁÃÒÂäด้จÒกกÒÃดํÒàนÔนกÒÃ

489.87 100.00 614.85 780.46 780.46 100.00 989.36 100.00
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6.2 กÒÃตÅÒดÍØตÊÒËกÃÃÁáÅÐกÒÃáขง่ขÑน 

6.2.1 กÅØ่ÁÅÙกค้Òàป้ÒËÁÒÂ

กÅØ่ÁÅÙกค้Òàป้ÒËÁÒÂขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทÊÒÁÒÃถáบ่งäด้ตÒÁปÃÐàÀทงÒน 2 ปÃÐàÀทงÒนäด้áก่                                       
1) กÅØ่ÁงÒนÀÒคàÍกชน áÅÐ 2) กÅØ่ÁงÒนÀÒคÃÑฐ âดÂÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂดดÑงนÕ้

1. กÅØ่ÁงÒนÀÒคàÍกชน

ÊํÒËÃÑบ TEC ÅÙกค้ÒÊ่ÇนãËญ่จÐàป็นÅÙกค้ÒÀÒคàÍกชน âดÂทÕ่ผ่ÒนÁÒ TEC จÐäด้ÃÑบกÒÃàชÔญãË้àข้Ò
Ã่ÇÁปÃÐÁÙÅงÒนกÅØ่ÁงÒนÀÒคàÍกชนผ่ÒนบÃÔÉÑทผÙ้ÍÍกáบบ (Designer) ËÃ×ÍบÃÔÉÑทผÙ้บÃÔËÒÃâคÃงกÒÃ 
(Construction Manager : CM) ซÖ่งàป็นทÕ่ปÃÖกÉÒปÃÖกÉÒãË้กÑบàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃ ËÃ×ÍãนกÃณÕทÕ่àจ้ÒขÍง
âคÃงกÒÃÁÕคÇÒÁคØ้นàคÂËÃ×ÍàคÂÇ่Òจ้Òง TEC ÁÒก่Íน TEC ÍÒจäด้ÃÑบกÒÃàชÔญâดÂตÃงจÒกàจ้ÒขÍง ทÑ้งนÕ้ 
ผÙ้Ç่Òจ้ÒงจÐ¾ÔจÒÃณÒถÖงงบปÃÐÁÒณ áÅÐคÑดàÅ×ÍกผÙ้ÃÑบàËÁÒผ่ÒนÇÔธÕกÒÃปÃÐÁÙÅÃÒคÒàป็นËÅÑก âดÂผÙ้Ç่Òจ้ÒงจÐ
¾ÔจÒÃณÒจÒกช×่ÍàÊÕÂง ผÅงÒนãนÍดÕต ปÃÐÊบกÒÃณ์ทํÒงÒน áÅÐÊถÒนÐทÒงกÒÃàงÔนทÕ่ÁÑ่นคงขÍงผÙ้ÃÑบàËÁÒ 
ทÑ้งนÕ้ TEC จÐÊÃ้ÒงคÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์กÑบทÒงบÃÔÉÑทผÙ้ÍÍกáบบ áÅÐบÃÔÉÑทผÙ้บÃÔËÒÃâคÃงกÒÃà¾×่Íàป็นช่ÍงทÒงãน
กÒÃตÔดต่ÍÊ×่ÍÊÒÃกÑบทÒงàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃ ÍÂ่ÒงäÃก็ดÕ TEC ÂÑงÊÒÁÒÃถàข้ÒàจÃจÒâดÂตÃงกÑบàจ้ÒขÍง
âคÃงกÒÃà¾×่Íàข้ÒÃ่ÇÁกÒÃปÃÐÁÙÅงÒนäด้

2. กÅØ่ÁงÒนÀÒคÃÑฐ

ÊํÒËÃÑบกÅØ่ÁธØÃกÔจÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงâคÃงกÒÃทØกปÃÐàÀท áÅÐงÒนÍÍกáบบ ทÕ่ผ่ÒนÁÒ TEC จÐÃÑบงÒน
ÀÒคÃÑฐผ่ÒนกÒÃÃÑบàËÁÒช่Çง (Sub-contract) ต่ÍจÒกผÙ้ÃÑบàËÁÒทÕ่àป็นคÙ่ÊÑญญÒâดÂตÃงกÑบÀÒคÃÑฐ 
àน×่ÍงจÒกงÒนก่ÍÊÃ้ÒงâคÃงกÒÃÀÒคÃÑฐÊ่ÇนÁÒกจÐÁÕÁÙÅค่ÒงÒนก่ÍÊÃ้Òงต่ÍâคÃงกÒÃÊÙง ปÃÐกÍบกÑบคÇÒÁ
จํÒàป็นทÕ่ต้Íงãช้àงÔนทØนËÁØนàÇÕÂนáÅÐทÃÑ¾ÂÒกÃàป็นจํÒนÇนÁÒก ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁทÕ่ผ่ÒนÁÒ TECàป็นËนÖ่งãน
ผÙ้ÃÑบàËÁÒกÍ่ÊÃ้ÒงทÕ่ÁÕคÇÒÁชÒํนÒญãนกÒÃก่ÍÊÃÒ้งทÕ่ËÅÒกËÅÒÂ ¾ÃÍ้ÁทÑ้งÁÕคÇÒÁÃÙ ้คÇÒÁÊÒÁÒÃถáÅÐคÇÒÁ
àชÕ่ÂÇชÒญทÕ่à¾ÕÂง¾ÍãนกÒÃทํÒงÒนต่Òงæ ãË้ÁÕคØณÀÒ¾áÅÐàป็นทÕ่¾Öง¾Íãจ áก่ÅÙกค้ÒกÅØ่ÁงÒนÀÒคÃÑฐ àช่น งÒน
ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบÃÐบบท่ÍปÃÐปÒ TEC จÖงäด้ÃÑบกÒÃÇ่Òจ้Òงต่ÍจÒกผÙ้ÃÑบàËÁÒËÅÑกทÕ่äด้ÃÑบงÒนจÒกÅÙกค้ÒกÅØ่ÁงÒน
ÀÒคÃÑฐÍÕกทÍดนÖ่ง ซÖ่งãนÍนÒคตÀÒÂËÅÑงกÒÃÃÐดÁทØนãนตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï TECจÐ¾ÔจÒÃณÒÃÑบงÒน
âดÂตÃงจÒกทÒงÃÒชกÒÃ ËÃ×ÍÃ่ÇÁจÑดตÑ้งกÔจกÒÃÃ่ÇÁค้Ò/กÔจกÒÃค้ÒÃ่ÇÁ ซÖ่งขÖ้นÍÂÙ่กÑบกÒÃàจÃจÒตกÅงáÅÐ
คÇÒÁàËÁÒÐÊÁÃ่ÇÁกÑบคÙ่ค้Ò áÅÐจÐดํÒàนÔนกÒÃขÖ้นทÐàบÕÂนกÑบËน่ÇÂงÒนทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบทÒงÃÒชกÒÃàÍง à¾×่Í
ขÂÒÂâÍกÒÊãนกÒÃÃÑบงÒนâดÂตÃงจÒกÀÒคÃÑฐ áÅÐÅดกÒÃ¾Öง¾ÔงจÒกกÒÃàป็นผÙ้ÃÑบàËÁÒช่Çง ทÑ้งนÕ้กÒÃจÑดตÑ้ง
กÔจกÒÃÃ่ÇÁ/กÔจกÒÃค้ÒÃ่ÇÁต้Íงàป็นäปตÒÁ กฎÃÐàบÕÂบข้ÍบÑงคÑบÍÂ่ÒงถÙกต้Íง áÅÐäÁ่ÁÕÊ่ÇนàกÕ่ÂÇข้ÍงËÃ×Í
ÊนÑบÊนØนกÒÃทØจÃÔตตÒÁนâÂบÒÂขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท

ÊํÒËÃÑบÊÑดÊ่ÇนÃÒÂäด้จÒกกÒÃดÒํàนÔนงÒนขÍง TECจÒํáนกตÒÁปÃÐàÀทÅÙกค้ÒÊํÒËÃÑบปี 2559 จนถÖง 
2562 ÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂดดÑงนÕ้

ทÕ่ÁÒ : ข้ÍÁÙÅกÅØ่ÁบÃÔÉÑทจÒก½่ÒÂบÃÔËÒÃ
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ทÑ้งนÕ้ TEC จÐÁÕกÒÃ¾ÔจÒÃณÒคØณÊÁบÑตÔขÍงàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃก่ÍนกÒÃÃÑบงÒน àช่น ปÃÐÇÑตÔãนกÒÃทํÒ
ธØÃกÔจ งบกÒÃàงÔน âคÃงÊÃ้ÒงผÙ้ถ×ÍËØ้น ปÃÐÇÑตÔกÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃ àป็นต้น âดÂàฉ¾ÒÐÅÙกค้ÒจÒกกÅØ่ÁงÒน
ÀÒคàÍกชน âดÂ TEC จÐÁÕ½่ÒÂปฏÔบÑตÔกÒÃàป็นผÙ้ดํÒàนÔนกÒÃ¾ÔจÒÃณÒคØณÊÁบÑตÔก่ÍนกÒÃàข้ÒÃÑบงÒนËÃ×Íàข้Ò
ปÃÐÁÙÅÃÑบงÒน นÍกจÒกนÕ้ãนกÒÃàข้ÒÃÑบงÒน กÅØ่ÁบÃÔÉÑทต้Íง¾ÔจÒÃณÒคÇÒÁ¾Ã้ÍÁด้ÒนบØคÅÒกÃáÅÐทÕÁงÒน 
คÇÒÁàชÕ่ÂÇชÒญ âÍกÒÊทÒงธØÃกÔจ ÍÑตÃÒกํÒäÃ áÅÐàงÔนทØนËÁØนàÇÕÂนทÕ่ต้Íงãช้ãนกÒÃดํÒàนÔนงÒน àป็นต้น à¾×่Í
ป้ÍงกÑนคÇÒÁàÊÕ่ÂงãนàÃ×่ÍงขÍงคØณÀÒ¾งÒนก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่äÁ่äด้ÁÒตÃฐÒน กÒÃÊ่งÁÍบงÒนÅ่Òช้Ò áÅÐกÒÃขÒดทØน
จÒกกÒÃดํÒàนÔนâคÃงกÒÃทÕ่ÍÒจàกÔดขÖ้นÀÒÂËÅÑงกÒÃÃÑบงÒน

6.2.2 กÅÂØทธ์กÒÃáขง่ขÑนãนกÒÃãË้บÃÔกÒÃ

ธØÃกÔจÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงâคÃงกÒÃทØกปÃÐàÀท áÅÐงÒนÍÍกáบบ àป็นธØÃกÔจทÕ่ต้ÍงÍÒÈÑÂทÑ้งÇÔÈÇกÃทÕ่ÁÕ
คÇÒÁàชÕ่ÂÇชÒญ áÅÐÁÕปÃÐÊบกÒÃณ์ ÃÇÁทÑ้งต้ÍงÍÒÈÑÂÃÐบบÊÒÃÊนàทÈ (Infomration Technology : 
IT) àข้ÒÁÒปÃÐÂØกต์ãช้à¾×่ÍãË้àกÔดปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ด้ÒนกÒÃบÃÔËÒÃ áÅÐà¾×่ÍãË้กÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจàป็นäปäด้ÍÂ่Òง
ÊÁบÙÃณ์ áÅÐปÃÐÊบคÇÒÁÊํÒàÃ็จ กÅØ่ÁบÃÔÉÑทจÖงÁÕกÅÂØทธ์ãนกÒÃáข่งขÑนทÒงธØÃกÔจ âดÂàน้นกÒÃãË้
คÇÒÁÊํÒคÑญด้ÒนกÒÃ¾ÑฒนÒบØคÅÒกÃทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง ÃÇÁäปถÖงด้ÒนกÒÃ¾ÑฒนÒÃÐบบÊÒÃÊนàทÈà¾×่Íà¾Ô่Á
ÈÑกÂÀÒ¾áÅÐปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ãนกÒÃบÃÔËÒÃจÑดกÒÃ ซÖ่งจÐช่ÇÂãË้กÒÃบÃÔËÒÃงÒนàชÔงÇÔÈÇกÃÃÁÁÕคÇÒÁáÁ่นÂํÒ 
áÅÐàป็นกÒÃÊÃ้ÒงÁÒตÃฐÒนãนกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท âดÂกÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂดด้ÒนกÅÂØทธ์
กÒÃáข่งขÑนãนกÒÃãË้บÃÔกÒÃ ดÑงนÕ้

1. บØคÅÒกÃทÕ่ÁÕปÃÐÊบกÒÃณ์áÅÐคÇÒÁàชÕÂ่ÇชÒญด้ÒนกÒÃบÃÔËÒÃจÑดกÒÃงÒนÃÑบàËÁÒâคÃงกÒÃ áÅÐ
งÒนÃÐบบàทคâนâÅÂÕàชÔงÇÔÈÇกÃÃÁ

ผÙ้บÃÔËÒÃขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทàป็นผÙ้ทÕ่ÁÕคÇÒÁชํÒนÒญáÅÐÁÕปÃÐÊบกÒÃณ์ด้ÒนกÒÃãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒàชÔง
ÇÔÈÇกÃÃÁÁÒÁÒกกÇ่Ò 20 ปี ÊํÒËÃÑบธØÃกÔจãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงซÖ่งดํÒàนÔนกÒÃâดÂ TEC จÐÁÕทÕÁ
ÇÔÈÇกÃซÖ่งÁÕคÇÒÁชํÒนÒญด้ÒนงÒนÇÔÈÇกÃÃÁâÂธÒ áÅÐด้ÒนงÒนÃÐบบทÒงÇÔÈÇกÃÃÁทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบกÒÃ
ก่ÍÊÃ้ÒงÍÒคÒÃ ซÖ่งàป็น¾×้นฐÒนÊํÒคÑญãนกÒÃกํÒËนดáÅÐคÇบคØÁกÒÃทํÒงÒนต่Òงæ áÅÐจํÒàป็นต่ÍกÒÃÇÒง
áผนกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงãË้àËÁÒÐÊÁ ÃÇÁทÑ้งกÒÃกํÒËนดÃÐÂÐàÇÅÒกÒÃดํÒàนÔนงÒนãË้ถÙกต้Íง âดÂกÒÃÇÒงáผน
ก่ÍÊÃ้Òง áÅÐกํÒËนดÃÐÂÐàÇÅÒนÑ้น ถ×Íäด้Ç่Òàป็นËนÖ่งãนปัจจÑÂËÅÑกÊํÒËÃÑบกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจก่ÍÊÃ้ÒงãË้ÁÕ
ปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ ÊÒÁÒÃถคÇบคØÁต้นทØนäด้ãË้ÍÂÙ่ãนÃÐดÑบทÕ่àËÁÒÐÊÁ ซÖ่งจÐÊ่งผÅต่ÍคÇÒÁÊํÒàÃ็จãนกÒÃดํÒàนÔน
ธØÃกÔจÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงขÍง TEC นÍกจÒกนÕ้ ทÕÁÇÔÈÇกÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃขÍง TEC ÂÑงÁÕกÒÃ¾ÔจÒÃณÒนํÒ
นÇÑตกÃÃÁãËÁ่æ ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบกÒÃก่ÍÊÃ้Òง à¾×่Íà¾Ô่ÁปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ãนกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจÍÕกด้ÇÂ

2. กÒÃÊÃ้ÒงคÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์ทÕ่ดÕกÑบคÙ่ค้Ò (Partner) 

ÊํÒËÃÑบ TEC นÍกàËน×ÍจÒกกÒÃÊÃ้ÒงคÇÒÁปÃÐทÑบãจด้ÒนงÒนบÃÔกÒÃãË้áก่àจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃáÅ้Ç 
ตÅÍดÃÐÂÐàÇÅÒทÕ่ดํÒàนÔนกÒÃÁÒ TEC ÂÑงäด้ÊÃ้ÒงคÇÒÁ¾Öง¾ÍãจáÅÐคÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์ทÕ่ดÕกÑบผÙ้ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงÍ×่นæ 
ãนáต่ÅÐâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้Òง àช่น บÃÔÉÑทผÙ้ÍÍกáบบ บÃÔÉÑทผÙ้บÃÔËÒÃâคÃงกÒÃ àป็นต้น ซÖ่งนÑบÇ่Òàป็นÍÕกช่ÍงทÒง
ËนÖ่งãนกÒÃÊÃ้ÒงคÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์ÍÑนดÕกÑบผÙ้ทÕ่ÁÕÊ่ÇนÃ่ÇÁãนกÒÃตÑดÊÔนãจÇ่Òจ้Òง ซÖ่งâดÂทÑ่ÇäปËÒกàจ้ÒขÍง
âคÃงกÒÃÁÕคÇÒÁต้ÍงกÒÃงÒนบÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงáÅ้Ç ทÒงบÃÔÉÑทผÙ้ÍÍกáบบ ËÃ×ÍบÃÔÉÑทผÙ้บÃÔËÒÃ
âคÃงกÒÃซÖ่งทํÒËน้ÒทÕ่àป็นทÕ่ปÃÖกÉÒกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงãË้áก่àจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃนÑ้น จÐàป็นÍÕกËน่ÇÂงÒนËนÖ่งทÕ่จÐàÊนÍ
ช×่ÍบÃÔÉÑทผÙ้ÃÑบàËÁÒทÕ่ดÕáÅÐÁÕคØณÊÁบÑตÔà¾ÕÂง¾ÍãË้áก่àจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃ¾ÔจÒÃณÒ
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3. งÒนบÃÔกÒÃทÕ่ÁÕคØณÀÒ¾áÅÐกÒÃจÑดËÒÇÑÊดØÍØปกÃณ์ทÕ่äด้ÃÑบÁÒตÃฐÒนãนÃÒคÒทÕ่àËÁÒÐÊÁ

ÊํÒËÃÑบ TEC กÒÃãË้บÃÔกÒÃงÒนก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่ÁÕคØณÀÒ¾ ¾Ã้ÍÁทÑ้งกÒÃจÑดËÒÇÑÊดØÍØปกÃณ์ทÕ่äด้
ÁÒตÃÒฐÒนãนÃÒคÒทÕ่àËÁÒÐÊÁ ถ×Íàป็นÍÕกปัจจÑÂÊํÒคÑญทÕ่ทํÒãË้ÅÙกค้ÒàกÔดคÇÒÁ¾Öง¾Íãจ âดÂ TEC จÐÁÕทÕÁ
ÇÔÈÇกÃáÅÐทÕÁผÙ้บÃÔËÒÃÃÇ่ÁกÑน¾ÔจÒÃณÒกÒÃจÑดËÒÇÑÊดØÍØปกÃณ์ áÅÐÇÒงáผนงÒนก่ÍÊÃ้Òง äปจนถÖงคํÒนÇณ
ต้นทØนà¾×่ÍãË้àกÔดคÇÒÁáÁ่นÂํÒÁÒกทÕ่ÊØด จนทํÒãË้ TEC ÊÒÁÒÃถàÊนÍÃÒคÒทÕ่àËÁÒÐÊÁทÕ่ÊØดãË้áก่ÅÙกค้Òäด้ 
ทÑ้งนÕ้ TEC ÁÕกÒÃบÃÔËÒÃจÑดâคÃงกÒÃáÅÐงÒนก่ÍÊÃ้ÒงซÖ่งàป็นàทคนÔคกÒÃทํÒงÒน (Know-how) ทÕ่àกÔดจÒก
ปÃÐÊบกÒÃณ์ทÕ่ÁÒกกÇ่Ò 10 ปี นÍกàËน×ÍจÒกนÑ้น TEC ÂÑงÊÒÁÒÃถãË้คํÒปÃÖกÉÒáก่ÅÙกค้ÒàกÕ่ÂÇกÑบคÇÒÁ
àป็นäปäด้ขÍงâคÃงกÒÃ (FeasibilityTest) ÃÇÁทÑ้ง งÒนด้ÒนâคÃงÊÃ้Òง งÒนด้ÒนÊถÒปัตÂกÃÃÁáÅÐกÒÃ
ตกáต่งทÑ้งÀÒÂãนáÅÐÀÒÂนÍก งÒนด้ÒนÀÙÁÔÊถÒปัตÂกÃÃÁ ซÖ่งจÐทํÒãË้ TEC ÊÒÁÒÃถตÍบÊนÍงคÇÒÁ
ต้ÍงกÒÃขÍงÅÙกค้Òäด้ÍÂ่ÒงคÃบÇงจÃ (One Stop Service)

4. กÒÃบÃÔกÒÃËÅÑงกÒÃÊ่งÁÍบงÒน

กÒÃบÃÔกÒÃËÅÑงกÒÃÊ่งÁÍบงÒนถ×Íàป็นจØดàด่นÊํÒคÑญãนกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจÃÑบàËÁÒขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท 
âดÂàป็นปัจจÑÂËนÖ่งทÕ่จÐÊ่งผÅต่ÍคÇÒÁ¾Öง¾ÍãจáÅÐคÇÒÁปÃÐทÑบãจจÒกÅÙกค้ÒáÅÐก่ÍãË้àกÔดกÒÃãช้บÃÔกÒÃซํ้Ò
áÅÐกÒÃบÍกต่Í ทÑ้งนÕ้ กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁÕทÕÁงÒนทÕ่ÁÕãจÃÑกãนงÒนบÃÔกÒÃ ค่ÍÂดÙáÅช่ÇÂàËÅ×Í ÃÇÁทÑ้งãË้คํÒปÃÖกÉÒ
áก่ÅÙกค้ÒทÕ่ÍÒจปÃÐÊบปัญËÒต่Òงæ ทÕ่àกÔดขÖ้นËÅÑงจÒกกÒÃÊ่งÁÍบงÒนàÃÕÂบÃ้ÍÂáÅ้Ç àช่น ÃÐบบน้ํÒปÃÐปÒ
ÀÒÂãนตÑÇÍÒคÒÃàกÔดกÒÃชํÒÃØด ÃÐบบä¿¿้ÒàกÔดกÒÃขÑดข้Íง àป็นต้น ทÕÁงÒนขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทจÐàข้ÒäปãË้
คํÒáนÐนํÒËÃ×Íช่ÇÂáก้äขปัญËÒนÑ้นæ ãË้áÅ้ÇàÊÃ็จ ซÖ่งงÒนบÃÔกÒÃËÅÑงกÒÃÊ่งÁÍบงÒนนÕ้ จÐÊÃ้ÒงคÇÒÁ
น่Òàช×่Íถ×ÍãË้áก่กÅØ่ÁบÃÔÉÑท ¾Ã้ÍÁทÑ้งคÇÒÁàช×่ÍÁÑ่นขÍงÅÙกค้ÒãนกÒÃãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทáÅÐàป็น
ปัจจÑÂÊํÒคÑญทÕ่ทํÒãË้àกÔดกÒÃบÍกต่ÍÃÐËÇ่Òงàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃกÑนàÍง (Word of Mouth) ซÖ่งàป็นช่ÍงทÒง
ÊํÒคÑญทÕ่ทํÒãË้ธØÃกÔจขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทàตÔบâตäด้ÍÂ่ÒงÁÑ่นคง

5. กÒÃãช้ÃÐบบÊÒÃÊนàทÈãนกÒÃบÃÔËÒÃจÑดกÒÃ  
(Management Information System : MIS)

ÃÐบบÊÒÃÊนàทÈนÑบÇ่Òàป็นÍÕกËนÖ่งÊÔ่งÊํÒคÑญ ทÕ่ผÙ้บÃÔËÒÃขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทãË้คÇÒÁÊํÒคÑญáÅÐäด้นํÒÁÒ
ปÃÐÂØกต์ãช้ à¾×่ÍขÂÒÂขÕดคÇÒÁÊÒÁÒÃถด้ÒนกÒÃãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒทÕ่ÁÕปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ ÁÕคÇÒÁถÙกต้ÍงáÅÐ
áÁ่นÂํÒ àป็นäปตÒÁคÇÒÁต้ÍงกÒÃขÍงÅÙกค้ÒáÅÐทÑนต่ÍÃÐÂÐàÇÅÒทÕ่ÅÙกค้ÒกํÒËนด ทÑ้งนÕ้ กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁÕกÒÃนํÒ
ÃÐบบทÒงด้ÒนÊÒÃÊนàทÈ (IT) ทÕ่àÃÕÂกÇ่Ò ERP (Enterprise Resource Planning) àข้ÒÁÒãช้ãนกÒÃ
ตÃÇจÊÍบáÅÐตÔดตÒÁคÇÒÁค×บËน้ÒขÍงâคÃงกÒÃกÃÑบàËÁÒต่Òงæ ซÖ่งทํÒãË้ผÙ้บÃÔËÒÃÃÑบทÃÒบถÖงกÒÃ
ดํÒàนÔนกÒÃขÍงâคÃงกÒÃáต่ÅÐâคÃงกÒÃÍÂ่Òงต่Íàน×่Íง นÍกàËน×ÍจÒกนÕ้ กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÂÑงÁÕกÒÃจÑดปÃÐชØÁÀÒÂãน 
(S-Curve) ทØกæ àด×Íน à¾×่ÍตÔดตÒÁคÇÒÁค×บËน้ÒขÍงกÒÃดํÒàนÔนงÒน áÅÐãË้ทÃÒบถÖงปัญËÒทÕ่àกÔดขÖ้น
ÃÐËÇ่ÒงกÒÃทํÒงÒน ซÖ่งจÐàป็นช่ÍงทÒงÊ×่ÍÊÒÃÃÐËÇ่Òง½่ÒÂบÃÔËÒÃáÅÐทÕÁÇÔÈÇกÃãË้ÃÑบทÃÒบถÖงปัญËÒทÕ่àกÔดขÖ้น
ตÅÍดÃÐÂÐàÇÅÒขÍงâคÃงกÒÃ áÅÐทํÒãË้ÊÒÁÒÃถดํÒàนÔนกÒÃáก้äขäด้ÍÂ่ÒงทÑนàÇÅÒ âดÂจÐàป็นกÒÃÅดคÇÒÁ
àÊÕ่ÂงãนกÒÃÊ่งÁÍบงÒนÅ่Òช้ÒäÁ่àป็นäปตÒÁกํÒËนด ÃÇÁทÑ้งคÇÒÁàÊÕ่Âงด้Òนต้นทØนทÕ่ÍÒจÐàกÔดขÖ้นäด้
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6.2.3 ÀÒÇÐตÅÒดÍØตÊÒËกÃÃÁáÅÐกÒÃáขง่ขÑน 

ธØÃกÔจกÒÃãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท จÑดàป็นÍØตÊÒËกÃÃÁทÕ่ÁÕบทบÒทÊํÒคÑญต่Í
àÈÃÉฐกÔจäทÂ âดÂàฉ¾ÒÐด้ÒนกÒÃ¾ÑฒนÒปÃÐàทÈ àน×่ÍงจÒกàป็นÍØตÊÒËกÃÃÁทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบกÒÃก่ÍÊÃ้Òง
âคÃงÊÃ้Òง¾×้นฐÒนทÕ่จํÒàป็น àช่น ÍÒคÒÃ âÃงáÃÁ ถนน นÔคÁÍØตÊÒËกÃÃÁ ÃÇÁทÑ้งÃÐบบÊÒธÒÃณÙปâÀค âดÂ
กÒÃÅงทØนก่ÍÊÃ้ÒงãนâคÃงÊÃ้Òง¾×้นฐÒนจÒกàËÅ่ÒนÕ้ จÒกทÑ้งÀÒคÃÑฐáÅÐÀÒคàÍกชนÁÕคÇÒÁจํÒàป็นÍÂ่ÒงÂÔ่งãน
กÒÃ¾ÑฒนÒàÈÃÉฐกÔจขÍงปÃÐàทÈ นÍกจÒกนÕ้ÍØตÊÒËกÃÃÁก่ÍÊÃ้ÒงÂÑงÁÕคÇÒÁàกÕ่ÂÇ¾ÑนáÅÐàช×่ÍÁâÂงกÑบÍÕก
ËÅÒÂÍØตÊÒËกÃÃÁ àช่น ÍØตÊÒËกÃÃÁกÒÃ¾ÑฒนÒÍÊÑงËÒÃÔÁทÃÑ¾Â์ ÍØตÊÒËกÃÃÁกÒÃขนÊ่ง ÍØตÊÒËกÃÃÁ
กÒÃผÅÔตÇÑÊดØÍØปกÃณ์ก่ÍÊÃ้Òง ÍØตÊÒËกÃÃÁ¾ÅÑงงÒน àป็นต้น âดÂãนช่Çง 10 ปีทÕ่ผ่ÒนÁÒÁÙÅค่ÒกÒÃÅงทØน
ด้ÒนกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงขÍงปÃÐàทÈäทÂÁÕÊÑดÊ่ÇนâดÂàฉÅÕ่ÂคÔดàป็นÃ้ÍÂÅÐ 8.4 ขÍงผÅÔตÀÑณฑ์ÁÇÅÃÇÁãน
ปÃÐàทÈ (Gross Domestic Product : GDP) ซÖ่งถ×ÍÇ่Òàป็นÍØตÊÒËกÃÃÁทÕ่àก×้ÍËนØนกÒÃขÂÒÂตÑÇขÍง GDP 
ขÍงปÃÐàทÈäทÂÁÒตÅÍดทØกช่ÇงÃÐÂÐàÇÅÒ ทÑ้งช่ÇงทÕ่ÀÒÇÐàÈÃÉฐกÔจÁÕคÇÒÁÃØ่งàÃ×Íง ËÃ×ÍáÁ้áต่ãนÂÒÁทÕ่
àÈÃÉฐกÔจÁÕคÇÒÁผÑนผÇน

ทÑ้งนÕ้ ปัจจÑÂÊนÑบÊนØนด้ÒนกÒÃàตÔบâตทÒงธØÃกÔจÊํÒËÃÑบกÅØ่ÁบÃÔÉÑท จÐÊÍดคÅ้ÍงกÑบÀÒÇÐàÈÃÉฐกÔจ
âดÂทÑ่Çäป ÃÇÁทÑ้งกÒÃÅงทØนขÍงทÑ้งÀÒคÃÑฐáÅÐàÍกชน ซÖ่งจÐÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂดดÑงต่ÍäปนÕ้

ÀÒ¾ÃÇÁÀÒÇÐàÈÃÉฐกÔจ

áนÇâน้ÁàÈÃÉฐกÔจปี 2559 – 2562 áÅÐคÒดกÒÃณ์ 2563

(%YoY) 2560 2561 2562F 2563F 

 า   า   ั อ  GDP (  อ  ะ) 3.9 4.2  2.6 2.7-3.7 

 าร รโิภ ภา เอ    3.2 4.6 4.3 3.7 

 ารล   ุภา เอ    1.7 3.9 2.8 4.2 

 ารอ ุโภ ภา ร ั 0.5 1.8 2.2 2.6 

 ารล   ุภา ร ั -1.2 3.3 2.3 6.5 

มลู  า ารส  ออ ส ิ  า 9.7 7.5 (2.0) 2.3 

 มีา :   อมลู า สํา  ั า   ะ รรม ารพ ั า ารเศรษ   ิและส ั มแห   า  ิ

 
จÒกÃÒÂงÒนขÍงÊํÒนÑกงÒนคณÐกÃÃÁกÒÃ¾ÑฒนÒกÒÃàÈÃÉฐกÔจáÅÐÊÑงคÁáË่งชÒตÔ ฉบÑบàด×Íน

¾ÄÈจÔกÒÂน 2562 ÃÒÂงÒนÇ่ÒกÒÃขÂÒÂตÑÇขÍงผÅÔตÀÑณฑÁ์ÇÅÃÇÁãนปÃÐàทÈ (GDP) ทÑ้งปี 2562 àท่ÒกÑบ
Ã้ÍÂÅÐ 2.6 (ปÃÐÁÒณกÒÃàดÔÁÃ้ÍÂÅÐ 2.7–3.2) àป็นกÒÃปÃÑบÅดปÃÐÁÒณกÒÃÍÑตÃÒขÂÒÂตÑÇทÒง
àÈÃÉฐกÔจÅงจÒกกÒÃปÃÐÁÒณàด×ÍนÊÔงËÒคÁ 2562 ทÑ้งนÕ้ãนปีÁÕปัจจÑÂทÕ่Ê่งผÅกÃÐทบด้ÒนÅบต่ÍàÈÃÉฐกÔจ
ËÅÒÂปÃÐกÒÃ äÁ่Ç่ÒจÐàป็น àÈÃÉฐกÔจâÅกทÕ่ชÐÅÍตÑÇ ผÅกÃÐทบจÒกÊงคÃÒÁกÒÃค้ÒÃÐËÇ่ÒงจÕนกÑบÊËÃÑฐ 
ค่ÒàงÔนบÒททÕ่ÂÑงáข็งค่ÒÍÂÙ่ ÍÕกทÑ้งกÒÃÅงทØนทÑ้งÀÒคÃÑฐบÒÅáÅÐÀÒคàÍกชนทÕ่ชÐÅÍตÑÇÅงàป็นÍÂ่ÒงÁÒกจÒก
คÇÒÁäÁ่ÁÑ่นãจãนÊถÒนกÒÃณ์áÅÐงบปÃÐÁÒณÃÑฐบÒÅทÕ่Å่Òช้Ò  ทÑ้งนÕ้Ê่งทÕ่äด้ÃÑบผÅกÃÐทบÁÒกทÕ่ÊØดจÒกปัจจÑÂ
ทÕ่กÅ่ÒÇÁÒค×Íด้ÒนกÒÃÊ่งÍÍกทÕ่ãนปีตÔดÅบÊÙงถÖงÃ้ÍÂÅÐ 2.0ทÑ้งนÕ้ข้ÍÁÙÅดÑงกÅ่ÒÇÂÑงäÁ่ÃÇÁถÖงผÅกÃÐทบจÒก
ÊถÒนกÒÃณ์äÇÃÑÊ âคÇÔค-19 ทÕ่ÃÐบÒดãนช่Çงต้นปี 2563 ซÖ่งÊ่งผÅกÃÐทบด้ÒนÅบà¾Ô่ÁàตÔÁÍÂ่ÒงÁÒกต่ÍÀÒÇÐ
àÈÃÉฐกÔจãนÀÒ¾ÃÇÁ 
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ÀÒ¾ÃÇÁÍØตÊÒËกÃÃÁก่ÍÊÃ้Òง

ÍØตÊÒËกÃÃÁกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงãนปÃÐàทÈäทÂÊÒÁÒÃถáบ่งäด้àป็น 2 กÅØ่ÁãËญ่ äด้áก่ กÅØ่Á
งÒนก่ÍÊÃ้ÒงÀÒคÃÑฐáÅÐกÅØ่ÁงÒนก่ÍÊÃ้ÒงÀÒคàÍกชน ซÖ่งÁÕÁÙÅค่ÒกÒÃÅงทØนàฉÅÕ่ÂทÕ่Ã้ÍÂÅÐ 55
áÅÐÃ้ÍÂÅÐ 45 ตÒÁÅํÒดÑบ áÅÐÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂดตÒÁตÒÃÒงต่ÍäปนÕ้

กÅØ่ÁงÒนกÍ่ÊÃÒ้งÀÒคÃÑฐ
(ÁÙÅค่ÒกÒÃÅงทØนàฉÅÕ่ÂÃÍ้ÂÅÐ 
55 ขÍงÁÙÅค่ÒกÒÃกÍ่ÊÃ้Òง
ãนÍØตÊÒËกÃÃÁกÍ่ÊÃ้Òง)

กÅØ่ÁงÒนกÍ่ÊÃÒ้งÀÒคàÍกชน
(ÁÙÅค่ÒกÒÃÅงทØนàฉÅÕ่ÂÃÍ้ÂÅÐ 
45 ขÍงÁÙÅค่ÒกÒÃกÍ่ÊÃ้Òง
ãนÍตØÊÒËกÃÃÁกÍ่ÊÃ้Òง)

1.กÒÃก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่ÍÂÙ่ÍÒÈÑÂ

2.กÒÃก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่ÁÔãช่
ทÕ่ÍÂÙ่ÍÒÈÑÂ àช่น 
ÍÒคÒÃÊํÒนÑกงÒน 
âÃงàÃÕÂน

3.กÒÃก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่äÁ่ãช้ÍÒคÒÃ 
àช่น âคÃงข่ÒÂÃถä¿¿้Ò 
âคÃงข่ÒÂถนน ÊÐ¾Òน àข×่Íน
ÊÔ่งก่ÍÊÃ้ÒงÍ×่นæ

1.กÒÃก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่ÍÂÙ่ÍÒÈÑÂ

2.กÒÃก่ÍÊÃ้ÒงÍÒคÒÃ
กÅØ่Á¾ÒณÔชÂกÃÃÁ

3.กÒÃก่ÍÊÃ้ÒงâÃงงÒนÍØตÊÒËกÃÃÁ
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âดÂข้ÍÁÙÅจÒกÃÒÂงÒนâดÂÈÙนÂ์ÇÔจÑÂกÊÔกÃ áÅÐÈÙนÂ์ÇÔจÑÂกÃØงÈÃÕÃÐบØÇ่Ò ÊํÒËÃÑบกÅØ่ÁงÒนÀÒคÃÑฐ 
Ê่ÇนãËญ่àป็นกÒÃÅงทØนãนâคÃงÊÃ้Òง¾×้นฐÒนขนÒดãËญ่ (Infrastructure) ซÖ่งจÐàป็นงÒนทÕ่ÁÕÁÙÅค่ÒทÕ่ÊÙง คÔด
àป็นÃ้ÍÂÅÐ 70 ขÍงÁÙÅค่ÒงÒนก่ÍÊÃ้ÒงกÅØ่ÁงÒนÀÒคÃÑฐทÑ้งËÁด ÍÂ่ÒงäÃก็ดÕ ปÃÔÁÒณงÒนãนกÅØ่ÁงÒนก่ÍÊÃ้Òง
ÀÒคÃÑฐãนáต่ÅÐปีจÐขÖ้นÍÂÙ่กÑบáผนนâÂบÒÂขÍงÀÒคÃÑฐ ซÖ่งãนปัจจØบÑน ÃÑฐบÒÅãË้คÇÒÁÊํÒคÑญด้ÒนกÒÃ
ก่ÍÊÃ้ÒงâคÃงÊÃÒง¾×้นฐÒนดÑงกÅ่ÒÇàป็นÍÂ่ÒงÁÒก áÅÐàป็นâÍกÒÊทÒงธØÃกÔจãนกÒÃàตÔบâตต่ÍäปãนÍนÒคตขÍง
กÅØ่ÁบÃÔÉÑท ÊํÒËÃÑบกÅØ่ÁงÒนÀÒคàÍกชน กÒÃก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่ÍÂÙ่ÍÒÈÑÂจÐÁÕขนÒดขÍงÁÙÅค่ÒกÒÃÅงทØนคÔดàป็น
ÊÑดÊ่ÇนÃ้ÍÂÅÐ 55 ขÍงÁÙÅค่ÒกÒÃÅงทØนกÅØ่ÁงÒนกÍ่ÊÃ้ÒงÀÒคàÍกชน ทÑ้งนÕ้ ธØÃกÔจãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้Òง
áÅÐงÒนÍÍกáบบÀÒÂãต้กÒÃดํÒàนÔนกÒÃขÍง TEC จÐàน้นäปทÕ่กÅØ่ÁงÒนก่ÍÊÃ้ÒงÀÒคàÍกชนซÖ่งàป็นทÕ่ÍÂÙ่ÍÒÈÑÂ
àป็นËÅÑก ซÖ่งàป็นถ×Íàป็นปÃÐàÀทกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่ÁÕÈÑกÂÀÒ¾ âดÂ TEC ÊÒÁÒÃถãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้Òง
คÃÍบคÅØÁทÑ้งกÅØ่ÁงÒนÀÒคÃÑฐáÅÐกÅØ่ÁงÒนÀÒคàÍกชน ซÖ่งจÐàป็นËนÖ่งãนปัจจÑÂáÅÐàป็นÈÑกÂÀÒ¾ทÕ่จÐ
ÊนÑบÊนØนกÒÃàตÔบâตขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทäด้ÍÂ่ÒงÁÑ่นคง 

ÊํÒËÃÑบÀÒ¾ÃÇÁÍØตÊÒËกÃÃÁกÒÃก่ÍÊÃÒ้งปี 2560 ÁÙÅค่ÒงÒนก่ÍÊÃ้ÒงÃÇÁÍÂÙท่Õ่ 1.21 Å้ÒนÅ้ÒนบÒท 
ÅดÅงÃ้ÍÂÅÐ 1.0 จÒกปี 2558 áÅÐ 2559 ทÕ่ขÂÒÂตÑÇãนÍÑตÃÒÃ้ÍÂÅÐ 11.7 áÅÐÃ้ÍÂÅÐ 5.5 ตÒÁÅํÒดÑบ âดÂ
ÊÒÁÒÃถáบ่งàป็น 1) กÅØ่ÁงÒนก่ÍÊÃ้ÒงÀÒคÃÑฐซÖ่งÁÕÁÙÅค่Ò 0.69 Å้ÒนÅ้ÒนบÒทÅดÅงÃ้ÍÂÅÐ 2 àน×่ÍงจÒก
âคÃงÊÃ้Òง¾Ô้นฐÒนâคÃงกÒÃãËÁ่ÁÕกÒÃÅงทØนน้ÍÂกÇ่ÒทÕ่คÒดกÒÃณ์ซÖ่งÁÕÊÒàËตØÁÒจÒกËÅÒÂÊÒàËตØ àช่น บÒง
âคÃงกÒÃÍÂÙ่Ã ÐËÇ่ÒงขÑ้นตÍนกÒÃÈÖกÉÒผÅกÃÐทบทÒงÊÔ่ งáÇดÅ้ÍÁ (Environmental;3Impact 
Assessment:EIA) áÅÐบÒงâคÃงกÒÃÂÑงäÁ่ÁÕáËÅ่งàงÔนÅงทØนทÕ่ชÑดàจน 2) กÅØ่ÁงÒนก่ÍÊÃ้ÒงÀÒคàÍกชนซÖ่งÁÕ
ÁÙÅค่Ò 0.53 Å้ÒนÅ้ÒนบÒทขÂÒÂตÑÇàÅ็กน้ÍÂÃ้ÍÂÅÐ 0.4 âดÂÁÕÊÒàËตØÊ่ÇนËนÖ่งÁÒจÒกâคÃงกÒÃขÍง
ÀÒคàÍกชนÊ่ÇนãËญ่ÂÑงÁÕÍØปทÒนÊ่ÇนàกÔนÍÂÙ่ãนÃÐดÑบÊÙงÊ่งผÅãË้ÁÕâคÃงกÒÃãËÁ่àกÔดขÖ้นน้ÍÂ ปÃÐกÍบกÑบ
คÇÒÁÅ่Òช้ÒขÍงâคÃงÊÃ้Òง¾×้นฐÒนขÍงÀÒคÃÑฐจÖงäÁ่ÁÕáÃงดÖงดÙดãË้ÀÒคàÍกชนÅงทØนตÒÁ

ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁ áนÇâน้ÁÀÒ¾ÃÇÁÍØตÊÒËกÃÃÁÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงâดÂÃÇÁÃÐËÇ่Òงปี 2561-2563 
คÒดกÒÃณ์Ç่ÒจÐปÃÑบตÑÇดÕขÖ้น âดÂจÐÁÕกÒÃàตÔบâตปÃÐÁÒณÃ้ÍÂÅÐ 7-9 ต่Íปี àป็นผÅจÒกกÒÃàÃ่งÅงทØน
âคÃงÊÃ้Òง¾×้นฐÒนขนÒดãËญ่ขÍงÃÑฐทÕ่ÁÕปÃÐÁÒณ 61 âคÃงกÒÃ ÇงàงÔนÅงทØนÃÇÁ 3.2 Å้ÒนÅ้ÒนบÒทÀÒÂãนปี 
2569 ÃÇÁทÑ้งÂÑงÁÕáÃง¿ื้นตÑÇขÍงกÒÃÅงทØนก่ÍÊÃ้ÒงÀÒคàÍกชน ซÖ่งàป็นÍÕกปัจจÑÂผÅÑกดÑนÊํÒคÑญãË้àกÔดกÒÃ
ขÂÒÂตÑÇขÍงธØÃกÔจÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้Òง

ปÃÔÁÒณงÒนก่ÍÊÃ้ÒงÃÐËÇ่Òงปี 2559-2560 áÅÐáนÇâน้ÁÍØตÊÒËกÃÃÁÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงÃÐËÇ่Òง 2561-2563

ทÕ่ÁÒ : ÊํÒนÑกงÒนคณÐกÃÃÁกÒÃ¾ÑฒนÒกÒÃàÈÃÉฐกÔจáÅÐÊÑงคÁáË่งชÒตÔáÅÐคÒดกÒÃณ์จÒกÈÙนÂ์ÇÔจÑÂกÃØงÈÃÕ

  ิ าณ า   อส  า 

2559 2560 2561
2562 2563 2564

 าํสุ สู สุ  าํสุ สู สุ  าํสุ สู สุ 

 า   อส  า    

ห  วย : พ ัล า  า  
1,224.3 1,211.4 1,264.4 1,308 1,328 1,373 1,421 1,477 1,556

ร อยละ  ารเ  ิโ 
5.6 -1.0 4.3 3.5 5 5 7 7.5 9.5

 า   อส  า ภา  ฐั

ห  วย : พ ัล า  า  
701.1 685.4 707.3 729 743 765 795 826 874

ร อยละ  ารเ  ิโ 11.4 -2.0 3.2 3 5 5 7 8 10

 า   อส  า ภา เอ ช  

ห  วย : พ ัล า  า  523.2 526.0 557.1 579 585 608 626 651 682

ร อยละ  ารเ  ิโ -1.2 0.4 5.8 4 5 5 7 7 9
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ÊํÒËÃÑบáนÇâน้ÁกÒÃÅงทØนãนงÒนก่ÍÊÃ้ÒงจÒกÀÒคÃÑฐãนปี 2562 คÒดÇ่ÒจÐàตÔบâตäÁ่ÊÙงÁÒกâดÂÍÂÙ่ãน
ÍÑตÃÒÃ้ÍÂÅÐ 3.0 – 5.0 âดÂคÔดàป็นÁÙÅค่ÒÍÂÙ่ทÕ่ 729 – 743 ¾ÑนÅ้ÒนบÒท àน×่ÍงจÒกกÒÃÃÍนâÂบÒÂทÕ่ชÑดàจน
ขÍงÃÑฐบÒÅáÅÐคÇÒÁÅ่ÒชÒ้ขÍงกÒÃÍนØÁÑตÔงบปÃÐÁÒณ ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁãนปี  2563-2564 คÒดÇ่ÒÊถÒนกÒÃณ์
จÐÁÕคÇÒÁชÑดàจนÁÒกขÖ้น áÅÐกÒÃÅงทØนãนงÒนก่ÍÊÃ้ÒงจÒกÀÒคÃÑฐจÐขÂÒÂตÑÇต่Íàน×่ÍงãนÍÑตÃÒÃ้ÍÂÅÐ 5.0 –
7.0 áÅÐ 8.0-10.0 ต่ÍปีตÒÁÅํÒดÑบ àน×่ÍงจÒกâคÃงกÒÃãËÁ่ทÕ่àป็นâคÃงÊÃ้Òง¾×้นฐÒนขนÒดãËญ่น่ÒจÐà¾Ô่ÁขÖ้น
ËÅÒÂâคÃงกÒÃ âดÂàฉ¾ÒÐ  1) âคÃงกÒÃãนกÃØงàท¾ÁËÒนคÃ áÅÐปÃÔÁณฑÅ àช่น Ãถä¿¿้ÒÊÒÂÊÕÁ่Çง (àตÒ
ปÙน- ÃÒÉฏÃ์บÙÃณÐ) 2) âคÃงกÒÃãน EEC ÍÒทÔ Ãถä¿¿้ÒคÇÒÁàÃ็ÇÊÙงàช×่ÍÁÊÒÁÊนÒÁบÔน ÊนÒÁบÔนÍÙ่ตÐàÀÒ 
áÅÐท่ÒàÃ×ÍáËÅÁฉบÑงÃÐÂÐทÕ่ 3 áÅÐ 3) âคÃงกÒÃãนจÑงËÇÑดËÅÑก àช่น àชÕÂงãËÁ่ ขÍนáก่น นคÃÃÒชÊÕÁÒ ÀÙàก็ต 
áÅÐ¾ÔÉณØâÅก âดÂâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงÃถä¿¿้ÒÃÒงàบÒáÅÐกÒÃขÂÒÂÊนÒÁบÔน นÍกจÒนÕ้ÂÑงÁÕáผนกÒÃÅงทØนขÍง
ÀÒคÃÑฐãนâคÃงกÒÃขนÒดกÅÒงáÅÐÂ่ÍÁÀÒÂãต้งบปÃÐÁÒณปÃÐจํÒปี âดÂàป็นâคÃงกÒÃขÂÒÂáÅÐปÃÑบปÃØง
âคÃงข่ÒÂขÍงกÃÁทÒงËÅÇงáÅÐกÃÁทÒงËÅÇงชนบท ทÑ้งนÕ้ãนÃÐÂÐ 3 ปีข้ÒงËน้Ò คÒดÇ่ÒâคÃงกÒÃÀÒคÃÑฐËÅÒÂ
âคÃงกÒÃทÕ่ÁÕคÇÒÁ¾ÃÍ้ÁáÅÐäด้ÃÑบกÒÃÍนØญÒตÔจÒกคณÐÃÑฐÁนตÃÕáÅ้ÇจÐàÃÔ่ÁÅงทØนทÑ้งãนÊ่ÇนขÍงกÒÃก่ÍÊÃ้Òง 
ÃÐบบกÒÃàดÔนÃถ áÅÐกÒÃบํÒÃØงซ่ÍÁáซÁ 

ÁÙÅค่Òก่ÍÊÃ้ÒงขÍงÀÒคàÍกชนคÒดÇ่ÒจÐขÂÒÂตÑÇ 4-5% ãนปี 2562 ชÐÅÍÅงàÅ็กน้ÍÂจÒกปี 2561 
กÒÃขÂÒÂตÑÇทÕ่ชÐÅÍÅงดÑงกÅ่ÒÇ ÊÍดคÅ้ÍงกÑบÀÒÇÐàÈÃÉฐกÔจทÕ่áผ่ÇÅง กÒÃÃÍคÇÒÁค×บËน้ÒขÍงกÒÃÅงทØน
âคÃงÊÃ้Òง¾×้นฐÒนÀÒคÃÑฐ ตÅÍดจนคÇÒÁàข็ÁงÇดขÍงÊถÒนบÑนกÒÃàงÔนãนกÒÃปÅ่ÍÂÊÔนàช×่Íà¾×่ÍทÕ่ÍÂÙ่ÍÒÈÑÂ 
ÃÇÁถÖงผÅกÃÐทบจÒกàกณฑก์ÒÃกÒํกÑบดÙáÅÊÔนàช×Í่à¾×่ÍทÕ่ÍÂÙ่ÍÒÈÑÂãËÁ่ทÕ่ÁÕผÅบÑงคÑบãช้ãนàÁÉÒÂน 2562 ทÕ่ทํÒ
ãË้งÒนก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่ÍÂÙ่ ÍÒÈÑÂãนÀÒ¾ÃÇÁขÂÒÂตÑÇäด้ãนกÃÍบจÒํกÑด ãนปี 2563 áÅÐปี 2564 ÁÕáนÇâน้ÁàตÔบâตดÕ
ขÖ้น 5-7% áÅÐ 7-9% ตÒÁÅํÒดÑบ ÍÒนÔÊงÊ์จÒก 1) กÒÃàดÔนËน้Ò ก่ÍÊÃ้ÒงâคÃงÊÃ้Òง¾×้นฐÒนคÁนÒคÁทÕ่àÃ่งตÑÇ
ขÖ้นจÐàËนÕÂ่ÇนÒํงÒนก่ÍÊÃ้ÒงÀÒคàÍกชน àช่น ทÕ่ÍÂÙ่ÍÒÈÑÂ ãË้ทÂÍÂà¾Ô่ÁขÖ้น ÃÇÁถÖงทÕ่ÍÂÙ่ÍÒÈÑÂตÒÁáนÇàÊ้นทÒง 
Ãถä¿¿้ÒãนบÒง¾×้นทÕ่ (ÍÒทÔ ÃÑชดÒÏ-ÅÒด¾Ã้ÒÇ ¾ËÅâÂธÔน ÃÒÁคํÒáËง)  2) âคÃงกÒÃ EEC ËนØนãË้àกÔดกÒÃ
ก่ÍÊÃ้Òง àช่น ÍÒคÒÃ¾ÒณÔชÂ์ นÔคÁÍØตÊÒËกÃÃÁáÅÐ âÃงáÃÁ áÅÐ 3) âคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงÍ×่นขÍงÀÒคàÍกชน 
ÍÒทÔ âคÃงกÒÃ¾ÑฒนÒ Mix-used (àช่น One BangkokáÅÐ The Grand Rama9) ซÖ่งàป็นÃÙปáบบกÒÃ 
¾ÑฒนÒÍÊÑงËÒÃÔÁทÃÑ¾Â์ÃÙปáบบãËÁ่ทÕ่ÁÕáนÇâน้ÁàตÔบâตต่Íàน×่Íง

áนÇâน้ÁผÅปÃÐกÍบกÒÃขÍงผÙ้ÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงâดÂÃÇÁÃÐÂÐ 3 ปีข้ÒงËน้ÒจÐàตÔบâตต่Íàน×่Íง âดÂ
ผÙ้ÃÑบàËÁÒทÕ่àน้นÃÑบงÒนก่ÍÊÃ้ÒงâคÃงกÒÃÀÒคÃÑฐ จÐÁÕงÒนãนÁ×Í (Backlog) à¾Ô่ÁขÖ้นãนปี 2563 àน×่ÍงจÒก
คÇÒÁชÑดàจนขÍง¾ÃÐÃÒชบÑญญÑตÔงบปÃÐÁÒณปÃÐจํÒปี 2563 ซÖ่งÃÑบÍนØÁÑตÔáÅ้Ç Ê่งผÅãË้กÒÃก่ÍÊÃ้Òง
ÀÒคàÍกชนäด้ÃÑบÍÒนÔÊงÊ์จÒก 1) กÒÃàดÔนËน้Ò ก่ÍÊÃ้ÒงâคÃงÊÃ้Òง¾×้นฐÒนคÁนÒคÁทÕ่àÃ่งตÑÇขÖ้นจÐàËนÕ่ÂÇนํÒ
งÒนก่ÍÊÃ้ÒงÀÒคàÍกชน àช่น ทÕ่ÍÂÙ่ÍÒÈÑÂ ãË้ทÂÍÂà¾Ô่ÁขÖ้น ÃÇÁถÖงทÕ่ÍÂÙ่ÍÒÈÑÂตÒÁáนÇàÊ้นทÒงÃถä¿¿้Òãน
บÒง¾×้นทÕ่ (ÍÒทÔ ÃÑชดÒÏ-ÅÒด¾ÃÒ้Ç ¾ËÅâÂธÔน ÃÒÁคํÒáËง)  2) âคÃงกÒÃ EECËนØนãË้àกÔดกÒÃก่ÍÊÃ้Òง àช่น 
ÍÒคÒÃ¾ÒณÔชÂ ์นÔคÁÍØตÊÒËกÃÃÁáÅÐ âÃงáÃÁ áÅÐ 3) âคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงÍ×่นขÍงÀÒคàÍกชน ÍÒทÔ âคÃงกÒÃ
¾ÑฒนÒ Mix-used (àช่น One Bangkok áÅÐ The Grand Rama9) ซÖ่งàป็นÃÙปáบบกÒÃ ¾ÑฒนÒ
ÍÊÑงËÒÃÔÁทÃÑ¾Â์ÃÙปáบบãËÁ่ทÕ่ÁÕáนÇâน้ÁàตÔบâตต่Íàน×่Íง 

ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁãนÀÒ¾ÃÇÁÂÑงÁÕคÇÒÁäÁ่áน่นÍนáÅÐปัจจÑÂàชÔงÅบËÅÒÂปÃÐกÒÃ ซÖ่งÊ่งผÅกÃÐทบด้Òน
Åบต่ÍกÒÃàจÃÔญàตÔบâตขÍงÀÒคกÒÃก่ÍÊÃ้Òงข้Òงต้น àช่น ÊถÒนกÒÃณ์äÇÃÑÊ âคÇÔค-19 ทÕ่ÃÐบÒดãนช่Çงต้นปี 
2563 ซÖ่งคÒดÇ่ÒจÐÊ่งผÅกÃÐทบต่ÍคÇÒÁàช×่ÍÁÑ่นขÍงผÙ้บÃÔâÀคáÅÐทํÒãË้กํÒÅÑงซ×้ÍÍÊÑงËÒÃÔÁทÃÑ¾Â์ÅดÅง ÍÕก
ทÑ้งจํÒนÇนนÑกท่ÍงàทÕ่ÂÇทÕ่ÅดÅงÍÂ่ÒงÁÒกจÒกÊถÒนกÒÃณ์âÃคÃÐบÒด น่ÒจÐÊ่งผÅãË้âคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงâÃงáÃÁ
áÅÐÊÔ่งปÅÙกÊÃ้Òงต่Òงæ ชÐÅÍâคÃงกÒÃÅง ทÑ้งนÕ้ผÅกÃÐทบขÍงÊถÒนกÒÃณ์ดÑงกÅ่ÒÇต่ÍÍØตÊÒËกÃÃÁÃÑบàËÁÒ
ก่ÍÊÃ้ÒงÂÑงäÁ่คÇÒÁäÁ่áน่นÍนขÖ้นÍÂÙ่กÑบคÇÒÁÃØนáÃงáÅÐÃÐÂÐàÇÅÒขÍงÀÒÇÐกÒÃÃÐบÒดดÑงกÅ่ÒÇÇ่ÒจÐจบáÅÐ
ÊÔ้นÊØดÅงàÁ×่ÍäÃ
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ÍØตÊÒËกÃÃÁทÕ่àกÕ่ÂÇขÍ้ง

ÍØตÊÒËกÃÃÁâÃงáÃÁáÅÐกÒÃท่ÍงàทÕ่ÂÇ

ทÕ่ÁÒ : ข้ÍÁÙÅจÒกกÒÃท่ÍงàทÕ่ÂÇáËง่ปÃÐàทÈäทÂ

ตÒÁàป้ÒËÁÒÂขÍงกÒÃท่ÍงàทÕ่ÂÇáË่งปÃÐàทÈäทÂ ãนปี 2563 ÍØตÊÒËกÃÃÁกÒÃท่ÍงàทÕ่ÂÇÂÑงคงäด้ÃÑบ
คÇÒÁäÇ้ÇÒงãจãË้àป็น ¿ันà¿ืÍงËÅÑกทÕ่ÊํÒคÑญãนกÒÃช่ÇÂกÃÐตØ้นàÈÃÉฐกÔจขÍงปÃÐàทÈ กÒÃท่ÍงàทÕ่ÂÇáË่ง
ปÃÐàทÈäทÂäด้กํÒËนดàป้ÒËÁÒÂàชÔงàÈÃÉฐกÔจ à¾×่ÍÊÃ้ÒงÃÒÂäด้ทÒงกÒÃท่ÍงàทÕ่ÂÇÃÇÁãË้à¾Ô่ÁขÖ้นÃ้ÍÂÅÐ 10 
จÒกปี 2562 ซÖ่งจÐทํÒãË้ÃÒÂäด้จÒกนÑกท่ÍงàทÕ่ÂÇต่ÒงชÒตÔà¾Ô่ÁขÖ้นàป็น 2.431 Å้ÒนÅ้Òน บÒท ãนปี 2563 
ãนขณÐทÕ่ÃÒÂäด้จÒกนÑกท่ÍงàทÕ่ÂÇชÒÇäทÂจÐà¾Ô่ÁขÖ้นàป็น 1.287 Å้ÒนÅ้ÒนบÒท ทํÒãË้ÃÒÂäด้ÃÇÁà¾Ô่ÁขÖ้นจÒก 
3.38 Å้ÒนÅ้ÒนบÒท àป็น 3.718 Å้ÒนÅ้ÒนบÒท

ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁ จÒกบทÇÔàคÃÒÐË์ÀÒคàÍกชน ÂÑงÁÕÁØÁÁÍงทÕ่áตกต่ÒงกÑน âดÂÈÙนÂ์ÇÔจÑÂกÊÔกÃäทÂ ÁÍง
Ç่Òปี 2563 ÂÑงàป็นปีáË่งคÇÒÁท้ÒทÒÂขÍงตÅÒดนÑกท่ÍงàทÕ่ÂÇต่ÒงชÒตÔ จํÒนÇนนÑกท่ÍงàทÕ่ÂÇต่ÒงชÒตÔÍÒจ
ขÂÒÂตÑÇà¾ÕÂง 2.0%ทÔÈทÒงขÍงตÅÒดนÑกท่ÍงàทÕ่ÂÇต่ÒงชÒตÔàทÕ่ÂÇäทÂãนปี 2563 ÁÕâจทÂ์ทÕ่ÂÒกขÖ้นทÑ้งãนด้Òน
ขÍงกÒÃà¾Ô่ÁจํÒนÇนนÑกท่ÍงàทÕ่ÂÇáÅÐกÒÃãช้จ่ÒÂขÍงนÑกท่ÍงàทÕ่ÂÇต่ÒงชÒตÔ àÁ×่ÍตÅÒดÂÑงäÁ่ÁÕปัจจÑÂãËÁ่æ 
ขณÐทÕ่ปัจจÑÂàÊÕ่ÂงÂÑงคงÍÂÙ่áÅÐÁÕคÇÒÁท้ÒทÒÂÁÒกขÖ้น ÍÒทÔ ปัจจÑÂด้ÒนàÈÃÉฐกÔจทÕ่äÁ่àÍ×้Íต่ÍกÒÃท่ÍงàทÕ่ÂÇ 
ÍØณËÀÙÁÔกÒÃáข่งขÑนãนÀÒคกÒÃท่ÍงàทÕ่ÂÇÃÐËÇ่ÒงปÃÐàทÈทÕ่àข้Áข้นขÖ้น ปÃÐกÍบกÑบãนปี 2563 จÐÁÕกÒÃจÑด
ÁËกÃÃÁกÕÌÒÃÐดÑบâÅก 2 ÃÒÂกÒÃ ซÖ่งÍÒจÁÕผÅต่ÍกÒÃàดÔนทÒงท่ÍงàทÕ่ÂÇ นÍกจÒกนÕ้ÂÑงต้ÍงตÔดตÒÁ
ÊถÒนกÒÃณ์ãนÀÙÁÔÀÒคตÐÇÑนÍÍกกÅÒง áÅÐทÔÈทÒงÃÒคÒน้ํÒÁÑนÍÂ่ÒงãกÅ้ชÔดàช่นกÑน

ทÑ้งนÕ้ ÈÙนÂ์ÇÔจÑÂกÊÔกÃäทÂ ปÃÐàÁÔนÇ่Ò ãนปี 2563 นÑกท่ÍงàทÕ่ÂÇต่ÒงชÒตÔàทÕ่ÂÇäทÂÁÕจํÒนÇนปÃÐÁÒณ 
40.5-40.9 Å้Òนคน ขÂÒÂตÑÇปÃÐÁÒณ 2.0%-3.0% àป็นÍÑตÃÒกÒÃàตÔบâตต่ํÒÊØดãนÃÍบ 6 ปี áÅÐจÐàป็น
กÒÃàตÔบâตàฉ¾ÒÐบÒงตÅÒด âดÂËÅÑกจÐàป็นกÅØ่ÁนÑกท่ÍงàทÕ่ÂÇÃÐÂÐãกÅ้ÍÂ่ÒงÀÙÁÔÀÒคàÍàชÕÂ ขณÐทÕ่
นÑกท่ÍงàทÕ่ÂÇจÒกÀÙÁÔÀÒคÍ×่นæ àช่น ÂØâÃป âÍàชÕÂàนÕÂáÅÐตÐÇÑนÍÍกกÅÒง ÂÑงÁÕáนÇâน้ÁทÕ่ปÃÑบÅดÅง

ÊํÒËÃÑบกÒÃãช้จ่ÒÂขÍงนÑกท่ÍงàทÕ่ÂÇต่ÒงชÒตÔนÑ้น จÒกÊÀÒ¾áÇดÅ้ÍÁทÒงàÈÃÉฐกÔจทÕ่ÂÑงäÁ่àÍ×้Í 
àÈÃÉฐกÔจâÅกทÕ่ชÐÅÍตÑÇ ปÃÐกÍบกÑบàทÃนด์ขÍงนÑกท่ÍงàทÕ่ÂÇต่ÒงชÒตÔทÕ่ãË้คÇÒÁÊํÒคÑญกÑบกÒÃท่ÍงàทÕ่ÂÇ
à¾×่ÍปÃÐÊบกÒÃณ์ãËÁ่æ ÁÒกกÇ่ÒกÒÃซ×้ÍÊÔนค้Ò กÒÃáข่งขÑนธØÃกÔจทÕ่¾Ñก ÇÑน¾ÑกทÕ่ÊÑ้นÅง ÃÇÁถÖงนÑกท่ÍงàทÕ่ÂÇ
ËÅÑกÊ่ÇนãËญ่àป็นตÅÒดนÑกท่ÍงàทÕ่ÂÇÃÐÂÐãกÅ้  ซÖ่งÁÕผÅทํÒãË้กÒÃãช้จ่ÒÂขÍงนÑกท่ÍงàทÕ่ÂÇ ตÅÒด
นÑกท่ÍงàทÕ่ÂÇต่ÒงชÒตÔàทÕ่ÂÇäทÂãนปี 2563 ÂÑงÁÕคÇÒÁäÁ่áน่นÍนÊÙง áÁ้Ç่Òãนปี 2562 นÑกท่ÍงàทÕ่ÂÇต่ÒงชÒตÔ
àทÕ่ÂÇäทÂจÐÊÒÁÒÃถกÅÑบÁÒขÂÒÂตÑÇäด้ทÕ่ปÃÐÁÒณ 4.0% áต่àป็นกÒÃàตÔบâตàฉ¾ÒÐบÒงปÃÐàทÈ ซÖ่งคงปฏÔàÊธ
äÁ่äด้Ç่ÒกÒÃàตÔบâตขÍงนÑกท่ÍงàทÕ่ÂÇบÒงปÃÐàทÈÊ่ÇนËนÖ่งÁÒจÒกปัจจÑÂàฉ¾ÒÐ ÍÒทÔ ÁÒตÃกÒÃกÃÐตØ้นกÒÃ
ท่ÍงàทÕ่ÂÇขÍงÀÒคÃÑฐÍÂ่ÒงÁÒตÃกÒÃÂกàÇ้นค่ÒธÃÃÁàนÕÂÁกÒÃตÃÇจÅงตÃÒÇÕซ่Ò (Visa on Arrival) ทÕ่ช่ÇÂ
ËนØนตÅÒดนÑกท่ÍงàทÕ่ÂÇจÕนáÅÐÍÔนàดÕÂ àป็นต้น ËÃ×ÍจÒกปัญËÒคÇÒÁäÁ่ÊงบãนÎ่ÍงกงทํÒãË้นÑกท่ÍงàทÕ่ÂÇจÕน
Ê่ÇนËนÖ่งàดÔนทÒงàข้ÒÁÒàทÕ่ÂÇäทÂà¾Ô่ÁขÖ้น ขณÐทÕ่นÑกท่ÍงàทÕ่ÂÇต่ÒงชÒตÔจÒกËÅÒÂæ ปÃÐàทÈÂÑงËดตÑÇ àช่น 
นÑกท่ÍงàทÕ่ÂÇจÒกÂØâÃปÍÂ่ÒงกÅØ่ÁÊáกนดÔàนÕÂàÇÕÂÃ์ นÑกท่ÍงàทÕ่ÂÇจÒกÀÙÁÔÀÒคâÍàชÕÂàนÕÂÍÂ่ÒงนÑกท่ÍงàทÕ่ÂÇ
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ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁ àÁ×่Í¾ÔจÒÃณÒÃ่ÇÁกÑบÊถÒนกÒÃณ์äÇÃÑÊ âคÇÔค-19 ทÕ่ÃÐบÒดãนช่Çงต้นปี 2563 จÒก
ข้ÍÁÙÅขÍงËน่ÇÂงÒนÇÔàคÃÒÐË์àÈÃÉฐกÔจขÍงนÔตÂÊÒÃ ดÔ ÍÕâคâนÁÔÊต์ คÒดÇ่ÒÍØตÊÒËกÃÃÁกÒÃท่ÍงàทÕ่ÂÇâÅก
จÐäด้ÃÑบผÅกÃÐทบÃÒÇ 80,000Å้ÒนดÍÅÅÒÃ์ (ปÃÐÁÒณ 2.49 Å้ÒนÅ้ÒนบÒท) àน×่ÍงจÒกนÑกท่ÍงàทÕ่ÂÇจÕน
ËÅÒÂÅ้ÒนคนáË่ÂกàÅÔกáผนกÒÃàดÔนทÒง ËÃ×ÍชÐÅÍกÒÃ¾ÑกÃ้ÍนãนÍนÒคตÍÑนãกÅ้ÍÍกäปก่Íน à¾ÃÒÐÇÔตก
àÃ×่ÍงคÇÒÁปÅÍดÀÑÂจÒกäÇÃÑÊ ปÃÐÁÒณกÒÃÇ่Ò กÒÃท่ÍงàทÕ่ÂÇãนต่ÒงปÃÐàทÈขÍงจÕนจÐกÅÑบäปÊÙ่ÃÐดÑบก่Íน
äÇÃÑÊâคÇÔด-19 ÃÐบÒดต้ÍงÃÍจนถÖงäตÃÁÒÊ 2 ขÍงปี 2564 âดÂกÅØ่ÁทÕ่äด้ÃÑบผÅกÃÐทบËนÑกทÕ่ÊØดค×Í
ÊÁÒคÁปÃÐชÒชÒตÔáË่งàÍàชÕÂตÐÇÑนÍÍกàฉÕÂงãต้ ËÃ×Í ÍÒàซÕÂน àน×่ÍงÍÂÙ่ãน 20 ÍÑนดÑบจØดËÁÒÂท่ÍงàทÕ่ÂÇ
ÂÍดนÔÂÁขÍงชÒÇจÕนคÒดÇ่ÒÍÒàซÕÂนจÐÊÙญàÊÕÂÃÒÂäด้ปÃÐÁÒณ 7,000 Å้ÒนดÍÅÅÒÃ์ (ÃÒÇ 218,300 Å้Òน
บÒท) ËÃ×Íàก×Íบ 1 ãน 10 ขÍงคÇÒÁàÊÕÂËÒÂขÍงกÒÃท่ÍงàทÕ่ÂÇทÑ่ÇâÅก à¾ÃÒÐÂÍดนÑกท่ÍงàทÕ่ÂÇชÒÇจÕน
ËÒÂäป 30-40% 

ãนÊ่ÇนผÅกÃÐทบทÕ่ÁÕต่ÍกÒÃท่ÍงàทÕ่ÂÇขÍงปÃÐàทÈäทÂ กÃÐทÃÇงกÒÃท่ÍงàทÕ่ÂÇáÅÐกÕÌÒคÒดÇ่Ò
จํÒนÇนนÑกท่ÍงàทÕ่ÂÇต่ÒงชÒตÔจÐËÒÂäป 5 Å้ÒนคนáÅÐปÃÐàทÈจÐÊÙญÃÒÂäด้จÒกนÑกท่ÍงàทÕ่ÂÇäÁ่ต่ํÒกÇ่Ò 2.5 
áÊนÅ้ÒนบÒทãนปี 2563 นÕ้ ซÖ่งปัญËÒนÕ้จÐÊ่งผÅต่ÍผÙ้ปÃÐกÍบกÒÃâÃงáÃÁáÅÐÃÕÊÍÃ์ทÍÂ่ÒงÃØนáÃงãนÇงกÇ้Òง 
áÅÐทํÒãË้âคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงâÃงáÃÁãËÁ่æ ต้ÍงÁÕกÒÃชÐÅÍกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงÍÍกäป

ÀÒÇÐกÒÃáข่งขÑน

âดÂàฉ¾ÒÐงÒนÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงขนÒดàÅ็กáÅÐงÒนÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้Òงช่Çง àช่น บ้Òน ÍÒคÒÃ¾ÒณÔชÂ์
áนÇÃÒบ àป็นต้น ซÖ่งÊ่งผÅãË้ÀÒÇÐกÒÃáขง่ขÑนãนÍØตÊÒËกÃÃÁกÒÃãËบ้ÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃÒ้ง (Competitive 
Rivalry) âดÂÀÒ¾ÃÇÁ âดÂàฉ¾ÒÐด้ÒนÃÒคÒค่Íนข้ÒงÃØนáÃง ÍÂ่ÒงäÃก็ดÕ TEC àป็นผÙ้ÃÑบàËÁÒทÕ่ÁÕคÇÒÁ
àชÕ่ÂÇชÒญàกÕ่ÂÇกÑบกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงâÃงáÃÁáÅÐÃÕÊÍÃ์ท âดÂฐÒนÅÙกค้ÒÊํÒคÑญทÕ่àป็นผÙ้ปÃÐกÍบกÒÃâÃงáÃÁขÍง 
TEC จÐàป็นâÃงáÃÁáนÇบÙตÔค (Boutique Hotel) ซÖ่งต้ÍงกÒÃÃÒÂÅÐàÍÕÂดทÕ่àป็นจØดàด่นàฉ¾ÒÐทÕ่áตกต่Òง
ÍÍกäปจÒกâÃงáÃÁทÑ่ÇäปซÖ่งËÒผÙ้ÃÑบàËÁÒäด้äÁ่กÕ่ÃÒÂนÑกทÕ่ÁÕคÇÒÁàข้ÒãจทÑ้งด้ÒนกÒÃÍÍกáบบáÅÐด้ÒนกÒÃ
ก่ÍÊÃ้Òงàป็นÍÂ่ÒงดÕ âดÂทÑ้งนÕ้ âดÂÊÒàËตØทÑ้งËÁดนÕ้จÖงทํÒãË้กÒÃáข่งขÑนทÒงธØÃกÔจÃÑบàËÁÒขÍงบÃÔÉÑทÍÂÙ่ãน
ÃÐดÑบทÕ่äÁ่ÃØนáÃงÁÒกนÑก

ãนปัจจØบÑน ปÃÐàทÈäทÂÁÕจํÒนÇนนÔตÔบØคคÅทÕ่จดทÐàบÕÂนà¾×่ÍทํÒ
ธØÃกÔจÃÑบàËÁÒปÃÐÁÒณ 90,000 ÃÒÂ âดÂผÙ้ปÃÐกÍบกÒÃÃÒÂãËญ่
ÁÕจํÒนÇนน้ÍÂ (ปÃÐÁÒณ 300 ÃÒÂ) áต่ÁÕÊ่Çนáบ่งทÒงกÒÃตÅÒด
ÊÙงถÖงÃ้ÍÂÅÐ 42 ขÍงÁÙÅค่ÒตÅÒดÃÇÁ จÐàË็นäด้Ç่ÒáÁ้จํÒนÇนนÔตÔ
บØคคÅทÕ่จดทÐàบÕÂนà¾×่ÍทํÒธØÃกÔจÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงจÐÁÕจํÒนÇนÁÒก 
áต่Ê่ÇนãËญ่àป็นผÙ้ปÃÐกÍบกÒÃขนÒดàÅ็กáÅÐขนÒดกÅÒง (SME) 
àป็นผÅãË้ธØÃกÔจÃÑบàËÁÒÁÕกÒÃáข่งขÑนค่Íนข้ÒงÃØนáÃง ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁ 
ถÖงáÁ้Ç่ÒคÙ่áข่งÃÒÂãËÁ่จÐÊÒÁÒÃถàข้ÒÁÒãนÍØตÊÒËกÃÃÁãË้บÃÔกÒÃ
ÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้Òง (Barrier of Entry) äด้ง่ÒÂ 

นÍกàËน×ÍจÒกนÑน้ ÊํÒËÃÑบกÅØ่ÁงÒนàÍกชน กÅØ่ÁÅÙกค้Òàป้ÒËÁÒÂขÍง TEC ãนปัจจØบÑนจÐàป็นàจ้ÒขÍง
âคÃงกÒÃทÕ่ÁÕงบปÃÐÁÒณÊํÒËÃÑบâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงขนÒด 200 ถÖง 300 Å้ÒนบÒท áÅÐàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃจÐ
¾ÔจÒÃณÒÃ่ÇÁกÑบผÙ้ทÕ่ àกÕ่ÂÇข้Íง äด้ áก่  ผÙ้ÍÍกáบบ (Designer)áÅÐผÙ้บÃÔËÒÃâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้ Ò ง 
(Construction Manager : CM) ãนกÒÃคÑดàÅ×ÍกผÙ้ÃÑบàËÁÒàข้ÒÃ่ÇÁปÃÐÁÙÅ âดÂàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃจÐ
¾ÔจÒÃณÒจÒกช×Í่àÊÕÂง ผÅงÒนãนÍดÕต ปÃÐÊบกÒÃณ์ทํÒงÒน áÅÐคÇÒÁàชÕÂ่ÇชÒญดÒ้นกÒÃกÍ่ÊÃ้ÒงทÕ่ตÃงตÒÁ
คÇÒÁต้ÍงกÒÃขÍงàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃ áÅÐด้ÇÂÅÑกÉณÐáÅÐขนÒดขÍงâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงดÑงกÅ่ÒÇ จÖงทํÒãË้ผÙ้ãË้
บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒÃÒÂàÅ็กäÁ่ÊÒÁÒÃถàข้ÒÃ่ÇÁÃÑบàËÁÒäด้ áÅÐÂÔ่งäปกÇ่ÒนÑ้น àน×่ÍงจÒกâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่ÁÕขนÒด
ปÃÐÁÒณ 200 ถÖง 300 Å้ÒนบÒท ÊํÒËÃÑบผÙ้ÃÑบàËÁÒÃÒÂãËญ่ÍÒจจÐ¾ÔจÒÃณÒäÁ่àข้ÒÁÒÃ่ÇÁกÒÃปÃÐÁÙÅ
àช่นกÑน àน×่ÍงจÒกÁÙÅค่ÒâคÃงกÒÃÁÕขนÒดãËญ่äÁ่ÁÒก¾Í จÖงทํÒãË้ÂÑงÁÕช่ÍงÇ่ÒงãนกÒÃทํÒธØÃกÔจÊํÒËÃÑบÅÙกค้Ò
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ทÑ้งนÕ้ จÒกปÃÐÊบกÒÃณ์กÒÃทํÒงÒนขÍงบÃÔÉÑททÕ่ผ่ÒนÁÒàกÕ่ÂÇกÑบตÑÇÍÂ่ÒงคÙ่áข่งทÒงตÃงทÕ่ÁÕÈÑกÂÀÒ¾
ด้ÒนกÒÃáขง่ขÑนãกÅ้àคÕÂงกÑบกÅØ่ÁบÃÔÉÑท áÅÐàป็นคÙ่áข่งทÕ่àข้ÒÃÇ่ÁปÃÐÁÙÅงÒนâคÃงกÒÃทÕ่àจÒ้ขÍงâคÃงกÒÃÁÕขนÒด
ãËญ่áÅÐàป็นทÕ่àช×่Íถ×Í àช่น บÃÔÉÑทãนàคÃ×ÍÊÔงË์ àÍÊàตท กÅØ่Áàซ็นทÃÑÅ àป็นต้น âดÂãนกÒÃàข้ÒÃ่ÇÁปÃÐÁÙÅงÒน 
ผÙ้ÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้Òงáต่ÅÐÃÒÂจÐต้ÍงÍÂÙ่ãนทÐàบÕÂนคÙ่ค้Ò (Vendor2List) ขÍงบÃÔÉÑทผÙ้ÍÍกáบบ (Designer) 
ËÃ×ÍบÃÔÉÑทผÙ้บÃÔËÒÃâคÃงกÒÃ (CM) ทÕ่ทํÒงÒนãË้กÑบâคÃงกÒÃนÑน้æ âดÂต้Íงผ่ÒนกÒÃปÃÐàÁÔน áÅÐäด้ÃÑบàชÔญãË้
àข้ÒÃ่ÇÁกÒÃปÃÐÁÙÅ ซÖ่งËÒกÍ้ÒงÍÔงจÒกคÙ่áข่งทÕ่àข้ÒÃ่ÇÁปÃÐÁÙÅงÒนâคÃงกÒÃÅÑกÉณÐข้Òงต้นáÅ้Ç ÊÒÁÒÃถÊÃØป
ข้ÍÁÙÅàปÃÕÂบàทÕÂบตÑÇÍÂ่ÒงคÙ่áข่งทÒงตÃงกÅØ่ÁงÒนàÍกชน äด้ดÑงต่ÍäปนÕ้

บÃÔÉÑทคÙá่ขง่ ทØนàÃÕÂกชÒํÃÐáÅÇ้ ÊÔนทÃÑ¾ÂÃ์ÇÁ
ÃÒÂäดจ้ÒกกÒÃ

ดํÒàนÔนงÒน
กํÒäÃ / (ขÒดทØน) 

ÊØทธÔ
บÁจ.äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎ
ÅดÔ้ง

230.00 859.00 989.36 79.41

บÁจ. ÍÔตÒàÅÕ่ÂนäทÂ 
ดÕàÇÅÍปàÁ้นท์ **

5,279.87 103,789.90 62,221.43 86.60

บจก.àจดÑบบÅÔÇ àÍÊ 
คÍนÊตÃÑคชÑ่น *

375.00 3,946.57 6,022.46 56.42

บจก. ÄทธÒ * 550.00 13,635.62 15,540.93 821.77

บÁจ.äทÂâ¾ÅÕคÍนÊ์ 
จํÒกÑด **

572.76 2,382.46 2,108.61  61.93

บÁจ. ¾ÃÕบÔÅท์ ** 308.68 5,948.00 4,295.00 271.79

ทÕ่ÁÒ :    * ข้ÍÁÙÅบÃÔÉÑทจํÒกÑดจÒก BOL âดÂàป็นข้ÍÁÙÅงบกÒÃàงÔนÊํÒËÃÑบปี 2561
**ข้ÍÁÙÅบÃÔÉÑทÁËÒชนàป็นข้ÍÁÙÅงบกÒÃàงÔนÊํÒËÃÑบปี 2562,  (Ê×บค้นàÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 27 กØÁÀÒ¾Ñนธ์ 2562)

ÊํÒËÃÑบกÅØ่ÁงÒนÀÒคÃÑฐ TEC จÐÃÑบงÒนÀÒคÃÑฐผ่ÒนกÒÃÃÑบàËÁÒช่Çง (Sub-contract) ต่ÍจÒก
ผÙ้ÃÑบàËÁÒทÕ่àป็นคÙ่ÊÑญญÒâดÂตÃงกÑบÀÒคÃÑฐ àน×่ÍงจÒกงÒนก่ÍÊÃ้ÒงâคÃงกÒÃÀÒคÃÑฐÊ่ÇนÁÒกจÐÁÕÁÙÅค่ÒงÒน
ก่ÍÊÃ้Òงต่ÍâคÃงกÒÃÊÙง ปÃÐกÍบกÑบคÇÒÁจํÒàป็นทÕ่ต้Íงãช้àงÔนทØนËÁØนàÇÕÂนáÅÐทÃÑ¾ÂÒกÃàป็นจํÒนÇนÁÒก 
áÅÐต้ÍงÁÕคØณÊÁบÑตÔทÕ่ต้Íงàป็นäปตÒÁàกณฑ์ขÍงËน่ÇÂงÒนÃÒชกÒÃนÑ้นæ ÍÒทÔ äด้ÃÑบกÒÃจดทÐàบÕÂน
ผÙ้ÃÑบàËÁÒ àคÂÁÕผÅงÒนปÃÐàÀทàดÕÂÇกÑบทÕ่àจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃกํÒÅÑงàปิดปÃÐÁÙÅÀÒÂãนÃÐÂÐàÇÅÒ ÁÕÁÙÅค่ÒงÒน
ÃÇÁตÒÁทÕ่àจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃกÒํËนดäÇ้ àป็นต้น ทÑ้งนÕ้ ทÒง TEC ÁÕáผนกÒÃàขÒ้จดทÐàบÕÂนàป็นผÙ้ÃÑบàËÁÒกÑบทÒง
Ëน่ÇÂงÒนÃÒชกÒÃต่Òงæ ÃÇÁทÑ้งÍÒจ¾ÔจÒÃณÒàข้ÒปÃÐÁÙÅงÒนÃ่ÇÁกÑบ¾ÑนธÁÔตÃ ทÑ้งãนÅÑกÉณÐขÍงกÔจกÒÃ
Ã่ÇÁค้Ò (Joint Venture) áÅÐกÔจกÒÃค้ÒÃ่ÇÁ (Consortium) à¾×่Íàป็นกÒÃขÂÒÂขÕดคÇÒÁÊÒÁÒÃถãนกÒÃ
ÃÑบàËÁÒงÒนÀÒคÃÑฐãË้ÁÒกขÖ้น âดÂทÑ้งนÕ้ ÊํÒËÃÑบÅÙกค้ÒทÑ้ง 2 กÅØ่ÁงÒน กÅØ่ÁบÃÔÉÑทจÐ¾ÔจÒÃณÒàข้ÒÃ่ÇÁกÒÃ
ปÃÐÁÙÅงÒนáÅÐÃÑบงÒนทÕ่ÁÕกÒÃáข่งขÑนด้ÒนÃÒคÒäÁ่ÊÙงจนàกÔนäปจนทํÒãË้ÍÑตÃÒผÅตÍบáทนäÁ่คØ้Áค่ÒáÅÐäÁ่
àป็นäปตÒÁáผนธØÃกÔจทÕ่ÇÒงäÇ้ âดÂÊÒàËตØทÑ้งËÁดนÕ้จÖงทํÒãË้กÒÃáข่งขÑนทÒงธØÃกÔจÃÑบàËÁÒขÍงบÃÔÉÑทÍÂÙ่ãน
ÃÐดÑบทÕ่äÁ่ÃØนáÃงÁÒกนÑก

นÍกàËน×ÍจÒกด้ÒนÀÒÇÐกÒÃáข่งขÑนÀÒÂãนÍØตÊÒËกÃÃÁãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงáÅ้Ç ãนด้ÒนขÍง
บÃÔกÒÃทÕ่จÐÍÒจจÐàข้ÒÁÒทดáทนกÒÃãË้บÃÔกÒÃãนปัจจØบÑนขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท (Substitute Services) 
ผÙ้บÃÔËÒÃขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁÍงÇ่ÒÂÑงÁÕคÇÒÁàป็นäปäด้น้ÍÂ ถÖงáÁ้จÐÁÕกÒÃคÔดค้นâปÃáกÃÁËÃ×ÍÁÕàทคâนâÅÂÕ
ãËÁ่æ ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบกÒÃก่ÍÊÃ้Òง ËÃ×ÍกÒÃÊ×บËÒÃÒคÒÊÔนค้ÒÇÑÊดØÍØปกÃณ์àกÔดขÖ้นÍÂ่ÒงËÅÒกËÅÒÂ áต่ก็
àป็นà¾ÕÂงด้ÒนกÒÃบÃÔËÒÃงÒนàท่ÒนÑ้น âดÂด้ÒนกÒÃปฏÔบÑตÔงÒน กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÂÑงคงÁÕคÇÒÁàชÕ่ÂÇชÒญ¾Ã้ÍÁกÑบÁÕ
ปÃÐÊบกÒÃณ์ (ËÃ×Í Know-How) ทÕ่ทํÒãË้àจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃÂÑงคงàÅ×Íกãช้บÃÔกÒÃจÒกกÅØ่ÁบÃÔÉÑท áÅÐทํÒãË้
กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÂÑงคงáข่งขÑนãนธØÃกÔจÃÑบàËÁÒäด้ต่Íäปäด้ÍÂ่ÒงÁÑ่นคง
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ãนáง่ขÍงÍํÒนÒจกÒÃต่ÍÃÍงขÍงคÙ่ค้Ò (Supplier Bargaining Power) ทÒงผÙ้บÃÔËÒÃÁÍงÇ่Òãนด้Òน
ขÍงÇÑÊดØÍØปกÃณ์ÊํÒËÃÑบกÒÃก่ÍÊÃ้Òง ÊํÒËÃÑบ TEC ปัจจØบÑน ตÅÒดÇÑÊดØÊํÒËÃÑบกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงÊ่ÇนงÒน
âคÃงÊÃ้Òง àช่น ÍÔฐ ËÔน ปÙน ทÃÒÂ àËÅ็ก àป็นต้น จÐÁÕÃÒคÒáปÃผÑนตÒÁคÇÒÁต้ÍงกÒÃÀÒÂãนตÅÒดตÒÁáต่
ÅÐช่ÇงàÇÅÒจÖงทํÒãË้ÍํÒนÒจกÒÃต่ÍÃÍงขÍงคÙ่ค้ÒÇÑÊดØÍØปกÃณ์Ê่ÇนงÒนâคÃงÊÃ้ÒงÍÂÙ่ãนÃÐดÑบปÒนกÅÒง áต่
ÊํÒËÃÑบÇÑÊดØÍØปกÃณ์Ê่ÇนงÒนÊถÒปัตÂá์ÅÐÊØขÀÑณฑ ์àช่น กÃÐàบ×้ÍงปÙ¾×้น ผนÑงàซÃÒÁÔก ÊØขÀÑณฑ์àซÃÒÁÔก จÐ
ÁÕกÒÃáข่งขÑนทÑ้งด้ÒนÃÒคÒáÅÐบÃÔกÒÃทÕ่ÃØนáÃง àน×่ÍงจÒกกÒÃàข้ÒÁÒขÍงผÅÔตÀÑณฑ์จÒกต่Òงæ âดÂàฉ¾ÒÐ
ปÃÐàทÈจÕนซÖ่งÁÕต้นทØนทÕ่ต่ํÒกÇ่Ò ÃÇÁทÑ้งกÒÃà¾Ô่ÁขÖ้นขÍงÃ้Òนค้ÒÇÑÊดØก่ÍÊÃ้ÒงÊÁÑÂãËÁ่ÁÕ จÖงทํÒãË้ÍํÒนÒจกÒÃ
ต่ÍÃÍงขÍงคÙ่ค้ÒทÕ่จํÒËน่ÒÂÍØปกÃณ์ÊํÒËÃÑบกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงÊ่ÇนงÒนÊถÒปัตÂ์áÅÐÊØขÀÑณฑ์äÁ่ÊÙงนÑก 

ทÑ้งนÕ้ ãนด้ÒนขÍงáÃงงÒนก่ÍÊÃ้Òง ทÒงผÙ้บÃÔËÒÃขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทตÃÐËนÑกถÖงÀÒÇÐกÒÃขÒดáคÅน
áÃงงÒนก่ÍÊÃ้ÒงซÖ่งÍÒจจÐàกÔดäด้จÒกกÒÃคÇบคØÁáÃงงÒนต่Òงด้ÒÇ กÒÃปÃÑบค่Òจ้ÒงáÃงงÒนขÑ้นต่ํÒจÒกทÒง
ÀÒคÃÑฐ ทÑ้งนÕ้ กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁÕกÒÃÇ่Òจ้ÒงáÃงงÒนãนÅÑกÉณÐกÒÃÇ่Òจ้Òงผ่ÒนผÙ้ÃÑบàËÁÒช่Çงค่ÒáÃง âดÂÀÒÇÐกÒÃ
ขÒดáคÅนáÃงงÒนดÑงกÅ่ÒÇ จÐทํÒãË้ผÙ้ÃÑบàËÁÒช่ÇงÁÕÍํÒนÒจกÒÃต่ÍÃÍงทÕ่ค่Íนข้ÒงÊÙง áÅÐก่ÍãË้àกÔดàป็นคÇÒÁ
àÊÕ่ÂงทÕ่จÐÊ่งผÅกÃÐทบต่ÍกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁ กÅØ่ÁบÃÔÉÑทäด้ÁÕÊÃ้Òง
คÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์ÍÑนดÕกÑบผÙ้ÃÑบàËÁÒช่Çงค่ÒáÃงต่Òงæ áÅÐäด้ÇÒงáผน¾Ã้ÍÁทÑ้งตÃÇจÊÍบกํÒÅÑง¾ÅãË้à¾ÕÂง¾Íต่Í
กÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจÍÂ่ÒงÊÁ่ํÒàÊÁÍ

ÊํÒËÃÑบÍํÒนÒจกÒÃตÍ่ÃÍงขÍงàจÒ้ขÍงâคÃงกÒÃ (Customer Bargaining Power) àน×่ÍงจÒกธØÃกÔจ
กÒÃãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงจÐÁÕÅÑกÉณÐกÒÃãË้บÃÔกÒÃÃÒÂâคÃงกÒÃ âดÂàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃจÐàป็นผÙ้กํÒËนด
คÇÒÁต้ÍงกÒÃ ÃÇÁทÑ้งÅÑกÉณÐขÍงงÒน ¾Ã้ÍÁทÑ้งดํÒàนÔนกÒÃจÑดทํÒงบปÃÐÁÒณãนàบ×้Íงต้นÃ่ÇÁกÑบผÙ้ทÕ่
àกÕ่ÂÇข้Íง àช่น ผÙ้ÍÍกáบบ (Designer) áÅÐผÙ้บÃÔËÒÃâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้Òง (CM) àป็นต้น à¾ÃÒÐฉÐนÑ้นก่ÍนกÒÃ
ปÃÐกÒÈËÒผÙ้ÃÑบàËÁÒ àจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃจÐทÃÒบถÖงต้นทØนãนàบ×้Íงต้นขÍงâคÃงกÒÃนÑ้นæ âดÂàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃ
จÐดํÒàนÔนกÒÃ¾ÔจÒÃณÒÇ่Òจ้ÒงผÙ้ÃÑบàËÁÒทÕ่ÁÕคØณÊÁบÑตÔ áÅÐคÇÒÁàชÕ่ÂÇชÒญด้ÒนกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงตÃงตÒÁ
ÅÑกÉณÐขÍงâคÃงกÒÃทÕ่ต้ÍงกÒÃ ÃÇÁทÑ้ง¾ÔจÒÃณÒด้ÒนÃÒคÒคÇบคÙ่กÑนäป จÖงทํÒãË้ÍํÒนÒจกÒÃต่ÍÃÍงขÍง
àจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃÍÂÙ่ãนÃÐดÑบปÒนกÅÒง àน×่ÍงจÒก àจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃจÐคํÒนÖงถÖงคØณÊÁบÑตÔÍ×่นæ àช่น คÇÒÁ
àชÕ่ÂÇชÒญขÍงผÙ้ÃÑบàËÁÒ กÒÃãË้บÃÔกÒÃ àป็นต้น นÍกàËน×ÍจÒกปัจจÑÂด้ÒนÃÒคÒáต่ÍÂ่ÒงàดÕÂÇ
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6.3 กÒÃจÑดËÒผÅÔตÀÑณฑË์Ã×ÍบÃÔกÒÃ

6.3.1 ÃÒÂÅÐàÍÕÂดขÑน้ตÍนกÒÃãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒ

ธØÃกÔจãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃÒ้งขÍง TEC ÊÒÁÒÃถáบ่งäด้àป็น 2 ÃÙปáบบäด้áก่

1. ÃÙปáบบกÒÃÃÑบàËÁÒàบ็ดàÊÃ็จ (Turnkey) ตÑ้งáต่กÒÃจÑดËÒÇÑÊดØ ÍØปกÃณ์ áÅÐáÃงงÒน 
ÃÇÁทÑ้งกÒÃÍÍกáบบ จนจบâคÃงกÒÃ

2. ÃÙปáบบกÒÃÃÑบàËÁÒบÒงÊ่ÇนงÒน (Sub-contract) ซÖ่ง TEC ÊÒÁÒÃถÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้Òง
บÒงÊ่Çน àช่น งÒนÊถÒปัตÂ์ งÒนÃÐบบÀÒÂãนตÑÇÍÒคÒÃ àป็นต้น âดÂ TECจÐดํÒàนÔนกÒÃ
จÑดËÒÇÑÊดØ ÍØปกÃณ์ ÃÇÁทÑ้งáÃงงÒน

ทÑ้งนÕ้ ขÑ้นตÍนขÍงกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงขÍง TEC ÊÒÁÒÃถáบ่งäด้àป็น 2 ขÑ้นตÍน
ËÅÑกäด้áก่   1)  ขÑ้นตÍนก่ÍนÃÑบงÒนâคÃงกÒÃáÅÐ 

2)  ขÑ้นตÍนàÁ×่Íäด้ÃÑบงÒนâคÃงกÒÃáÅ้Ç âดÂÁÕขÑ้นตÍนáÅÐÃÒÂÅÐàÍÕÂดดÑงต่ÍäปนÕ้

ขÑ้นตÍนก่ÍนกÒÃÃÑบงÒน

จÑดËÒงÒน01

02 ÈÖกÉÒข้ÍÁÙÅàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃ áÅÐข้ÍÁÙÅÃÇÁทÑ้งàง×่ÍนäขขÍงâคÃงกÒÃàบ×้Íงต้น 

ÃÑบ/ซ×้Íáบบ ถÍดáบบ ÊํÒÃÇจปÃÔÁÒณตÒÁáบบáÅÐ
ปÃÐชØÁชÕ้áจงáบบÃ่ÇÁกÑบàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃ

03

3.1 ตÃÇจÊÍบÊถÒนทÕ่

3.2 ÈÖกÉÒปÃÔÁÒณตÒÁáบบÇÔธÕáÅÐàทคนÔคกÒÃก่ÍÊÃÒ้ง

3.3 ÊÍบถÒÁÃÒคÒ áÅÐขÍãบàÊนÍÃÒคÒจÒกผÙ้ผÅÔตáÅผÙ้จÒํËน่ÒÂ
ÇÑÊดØตÒÁÊàปคผÙ้ÍÍกáบบ

04 ดํÒàนÔนจÑดทํÒàÍกÊÒÃ áÅÐทํÒกÒÃàÊนÍÃÒคÒËÃ×ÍปÃÐÁÙÅงÒน

05 àจÃจÒต่ÍÃÍง áÅÐปÃÑบฐÒนÃÒคÒ 1-3 ÃÍบ

06 ดํÒàนÔนกÒÃปÃÐชØÁคÃÑ้งÊØดท้ÒÂ

7. àจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃคÑดàÅ×ÍกผÙÃ้ÑบàËÁÒทÕ่ผ่ÒนกÒÃคÑดàÅ×ÍกáÅÐäด้ÃÑบงÒน07

ÍนØÁÑตÔàข้ÒÃ่ÇÁกÒÃàÊนÍÃÒคÒ

ผ่ÒนคØณÊÁบÑตÔàบ×้Íงต้นขÍงผÙ้Ç่Òจ้Òง
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ปÃÐกÍบด้ÇÂ กÒÃจÑดËÒงÒน กÒÃÈÖกÉÒข้ÍÁÙÅàจÒ้ขÍงâคÃงกÒÃ กÒÃÇÔàคÃÒÐË์áÅÐÈÖกÉÒâคÃงกÒÃตÒÁ 
Bill of Quantities : BOQ กÒÃจÑดทํÒปÃÔÁÒณงÒนตÒÁ BOQ  กÒÃàÊนÍÃÒคÒ กÒÃàจÃจÒต่ÍÃÍงà¾×่ÍปÃÑบ
ฐÒนÃÒคÒ จนถÖงกÒÃÂ×่นปÃÐÁÙÅ âดÂãนÊ่ÇนขÍงขÑ้นตÍนก่ÍนÃÑบงÒนâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงนÕ้ จÐดํÒàนÔนกÒÃâดÂ
½่ÒÂÇÔÈÇกÃÃÁ ½่ÒÂจÑดซ×้ÍáÅÐÊํÒÃÇจปÃÔÁÒณ (Quantity Surveyor) Ã่ÇÁกÑบ½่ÒÂบÑญชÕáÅÐกÒÃàงÔน âดÂ
ทÑ้ง 3 ½่ÒÂจÐÁÕกÒÃÊ×่ÍÊÒÃคÇÒÁค×บËน้ÒãË้ทÃÒบตÅÍดÃÐÂÐàÇÅÒดÑงกÅ่ÒÇ ซÖ่งÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂดãนáต่ÅÐขÑ้นตÍน
ดÑงต่ÍäปนÕ้

1.  ขÑ้นตÍนก่ÍนกÒÃÃÑบงÒนก่ÍÊÃ้Òง

จÑดËÒงÒน01

TEC ดํÒàนÔนกÒÃÊํÒÃÇจคÇÒÁต้ÍงกÒÃáÅÐตÔดต่ÍกÑบทÒงàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃผ่Òนช่ÍงทÒงต่Òงæ ÍÒทÔ 
บÃÔÉÑทผÙ้ÍÍกáบบ (Designer Firm) บÃÔÉÑททÕ่ปÃÖกÉÒâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้Òง (Construction Manager Firm) 
áÅÐãนบÒงกÃณÕàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃจÐàป็นผÙ้ตÔดต่ÍกÑบทÒง TEC âดÂËÒกàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃทÃÒบÇ่Ò TEC ÁÕ
ผÅงÒน (Credentials) ตÃงตÒÁคÇÒÁต้ÍงกÒÃขÍงàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃÍÂÙ่áÅ้Ç ทÑ้งนÕ้ÃÙปáบบกÒÃคÑดàÅ×Íก
ผÙ้ÃÑบàËÁÒจÐÁÕด้ÇÂกÑน 2 áนÇทÒงดÑงนÕ้

� กÒÃปÃÐÁÙÅ (Bidding) 

ผÙ้Ç่Òจ้ÒงจÐàชÔญ TECáÅÐผÙ้ÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงÃÒÂ
Í×่นæ àข้ÒÃ่ÇÁปÃÐÁÙÅงÒนก่ÍÊÃ้Òง ãนกÒÃคÑดàÅ×Íก
ผÙ้ÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้Òง àจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃจÐ¾ÔจÒÃณÒ
จÒกช×่ÍàÊÕÂง ผÅงÒนãนÍดÕต ปÃÐÊบกÒÃณ์กÒÃ
ทํÒ งÒน áÅÐÊถÒนÐทÒงกÒÃàงÔนทÕ่ÁÑ่นคงขÍง
ผÙ้ÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้Òงáต่ÅÐÃÒÂ âดÂàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃ
จ Ð Ê่ ง Ã Ò Â Å Ð à ÍÕ Â ด ข Í ง â ค Ã ง ก Ò Ã ã Ë้ กÑ บ
ผÙ้ÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่àจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃคÑดàÅ×Íกàข้Ò
Ã่ÇÁปÃÐÁÙÅงÒน ÍÒทÔ áบบÃÙป áบบ¿ÍÃ์Á BOQ
ซÖ่งÃÐบØàฉ¾ÒÐÊ่ÇนปÃÔÁÒณ ÃÒÂÅÐàÍÕÂดâคÃงกÒÃ 
ขÍบàขตกÒÃทํÒงÒน áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒก่ÍÊÃ้Òง àป็น
ต้น ãË้áก่ผÙ้ÃÑบ àËÁÒทÕ่ผ่ ÒนกÒÃ¾ÔจÒÃณÒãน
àบ×้Íงต้น ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁ àจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃจÐãË้
น้ํÒËนÑกขÍงปัจจÑÂËÅÑกทÕ่ãช้¾ÔจÒÃณÒคÑดàÅ×Íก
ผÙ้ÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่áตกต่ÒงกÑนäป

� กÒÃàจÃจÒâดÂตÃง (Direct Negotiation) 

ãนบÒงกÃณÕทÕ่âคÃงกÒÃÁÕÁÙÅค่ÒäÁ่ÊÙง àจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃ
ÍÒจจÐàÅ×Íกãช้บÃÔกÒÃจÒกผÙ้ÃÑบàËÁÒทÕ่ÁÕคÇÒÁคØ้นàคÂ 
ËÃ×ÍàคÂãË้บÃÔกÒÃáก่àจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃนÑ้นæ ÁÒáÅ้Ç
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02 ÈÖกÉÒข้ÍÁÙÅàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃ áÅÐข้ÍÁÙÅÃÇÁทÑ้งàง×่ÍนäขขÍงâคÃงกÒÃàบ×้Íงต้น 

TEC จÐดํÒàนÔนกÒÃ¾ÔจÒÃณÒคØณÊÁบÑตÔàบ×้Íงต้น
ขÍงàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃก่ÍนกÒÃÃÑบงÒน ËÃ×Íàข้ÒปÃÐÁÙÅงÒน 
âดÂÁÕปัจจÑÂ¾ÔจÒÃณÒ àช่น ฐÒนÐทÒงกÒÃàงÔน ทØนจด
ทÐàบÕÂนàÃÕÂกชÒํÃÐáÅ้Ç ปÃÐÇÑตÔคÇÒÁàป็นÁÒขÍงกÔจกÒÃáÅÐ/
ËÃ×ÍผÙ้บÃÔËÒÃâคÃงกÒÃ ÁÙÅค่ÒáÅÐÃÐÂÐàÇÅÒก่ÍÊÃ้ÒงขÍง
âคÃงกÒÃ คÇÒÁน่Òàช×่Íถ×Íàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃ ปÃÐÇÑตÔกÒÃชํÒÃÐ
àงÔน (กÃณÕàป็นÅÙกค้ÒทÕ่àคÂãช้บÃÔกÒÃ)

ÃÑบ/ซ×้Íáบบ ถÍดáบบ ÊํÒÃÇจปÃÔÁÒณตÒÁáบบáÅÐ
ปÃÐชØÁชÕ้áจงáบบÃ่ÇÁกÑบàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃ

03

àÁ×่Í TEC ¾ÔจÒÃณÒตÑดÊÔนãจàข้ÒÃ่ÇÁปÃÐÁÙÅงÒนËÃ×ÍÃÑบงÒนáÅ้Ç TEC จÐดํÒàนÔนกÒÃÃÑบ            /
ซ×้Íáบบ ถÍดáบบ ÊํÒÃÇจปÃÔÁÒณตÒÁáบบ áÅÐปÃÐชØÁชÕ้áจงáบบÃ่ÇÁกÑบàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃáÅÐผÙ้ทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง 
âดÂÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂดดÑงนÕ้

� (1) ตÃÇจÊÍบÊถÒนทÕ่ à¾×่ÍãË้ àข้Ò ãจถÖง
ÊÀÒ¾áÇดÅ้ÍÁบÃÔàÇณ¾×้นทÕ่ก่ÍÊÃ้ÒงซÖ่งàป็น
ปัจจÑÂãนกÒÃปÃÐàÁÔนÅÑกÉณÐáÅÐÇÔธÕกÒÃ
ก่ÍÊÃ้Òง ÃÇÁทÑ้งÃÐÂÐทÒงกÒÃขนÊ่งต่Òงæ ซÖ่ง
จํÒàป็นÊํÒËÃÑบกÒÃปÃÐàÁÔนÃÒคÒ

� (2) ÈÖกÉÒáบบáÅÐÇÔธÕ áÅÐàทคนÔคกÒÃÊÃ้Òง (Construction Method) âดÂ TEC 
ดํÒàนÔนกÒÃÈÖกÉÒáÅÐปÃÐÁÒณÃÒคÒáÅÐจํÒนÇนขÍงÇÑÊดØÍØปกÃณ์ãนกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงตÒÁáบบ
ทÕ่äด้ÃÑบจÒกàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃ นÍกจÒกนÕ้ TEC จÐปÃÐàÁÔนáนÇทÒงãนกÒÃก่ÍÊÃ้Òง àช่น 
ÇÔธÕกÒÃก่ÍÊÃ้Òง àคÃ×่ÍงÁ×ÍทÕ่จํÒàป็นãนกÒÃก่ÍÊÃ้Òง กÒÃจ้ÒงàËÁÒช่Çง (Sub-Contract) 
àป็นต้น

� (3) ดํÒàนÔนกÒÃÊ×บÃÒคÒขÍงÇÑÊดØáÅÐÍØปกÃณ์จÒกคÙ่ค้Ò (Supplier) ต่Òงæ จÑดซ×้ÍáÅÐ
ÊํÒÃÇจปÃÔÁÒณจÐ¾ÔจÒÃณÒÍ้ÒงÍÔงจÒกàÍกÊÒÃทÕ่äด้ÃÑบจÒกàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃ ÍÒทÔ àÍกÊÒÃ
ปÃÐกÍบกÒÃปÃÐÁÙÅงÒน ÃÙปáบบขÍงâคÃงกÒÃ áÅÐáบบ¿ÍÃ์Á BOQ àป็นต้น

áÅÐÀÒÇÐÍØตÊÒËกÃÃÁáÅÐàÈÃÉฐกÔจ àป็นต้น นÍกàËน×ÍจÒกนÑ้น TEC ดํÒàนÔนกÒÃตÃÇจÊÍบáÅÐÈÖกÉÒ
ÃÙปáบบขÍงâคÃงกÒÃ ขÍบàขตงÒนáÅÐÃÐÂÐàÇÅÒàบ×้Íงต้น ÃÇÁทÑ้ง ดํÒàนÔนกÒÃปÃÐàÁÔนÈÑกÂÀÒ¾ขÍง TEC àÍง
ãนกÒÃàข้ÒÃÑบงÒน àช่น คÇÒÁ¾Ã้ÍÁด้ÒนบØคÅÒกÃáÅÐทÕÁงÒน คÇÒÁàชÕ่ÂÇชÒญ âÍกÒÊทÒงธØÃกÔจ áÅÐÍÑตÃÒ
กํÒäÃ àป็นต้น ËÒกàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃผ่ÒนตÒÁàกณฑ์กÒÃ¾ÔจÒÃณÒÃÑบงÒนàบ×้Íงต้นáÅÐ TEC ÁÕÈÑกÂÀÒ¾
à¾ÕÂง¾ÍáÅ้Ç TEC จÐ¾ÔจÒÃณÒตÑดÊÔนãจàข้ÒÃ่ÇÁปÃÐÁÙÅงÒนต่ÍäปตÒÁตÒÃÒงÍํÒนÒจÍนØÁÑตÔ

� (4) àจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃจÐจÑดปÃÐชØÁชÕ้áจ้งáบบà¾×่ÍãË้ข้ÍÁÙÅ áÅÐàปิดâÍกÒÊãË้áก่บÃÔÉÑท
ผÙ้ÃÑบàËÁÒทÕ่จÐàข้ÒÃ่ÇÁปÃÐÁÙÅÊÍบถÒÁข้ÍÁÙÅáÅÐÃÒÂÅÐàÍÕÂดทÕ่àกÕ่ÂÇกÑบáบบáÅÐ BOQ 
à¾×่ÍãË้àกÔดคÇÒÁถÙกต้Íงàป็นäปตÒÁคÇÒÁต้ÍงกÒÃขÍงàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃ 

ทÑ้งนÕ้ ½่ÒÂÊํÒÃÇจปÃÔÁÒณจÐดํÒàนÔนกÒÃÈÖกÉÒÃÒÂÅÐàÍÕÂดขÍงâคÃงกÒÃ áÅÐจÑดทํÒกÒÃปÃÐàÁÔนáÅÐถÍดáบบ
ตÒÁ BOQ âดÂÁÕÇÔÈÇกÃขÍง½่ÒÂÇÔÈÇกÃÃÁซÖ่งÁÕคÇÒÁชํÒนÒญด้ÒนกÒÃถÍดáบบทÒงÇÔÈÇกÃÃÁàป็นผÙ้
คÇบคØÁ à¾×่Íãช้ãนกÒÃàปÃÕÂบàทÕÂบËÒปÃÐÁÒณกÒÃต้นทØนทÕ่àËÁÒÐÊÁซÖ่งจํÒàป็นต่ÍกÒÃàÊนÍÃÒคÒทÕ่àËÁÒÐÊÁ
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04 ดํÒàนÔนจÑดทํÒàÍกÊÒÃ áÅÐทํÒกÒÃàÊนÍÃÒคÒËÃ×ÍปÃÐÁÙÅงÒน

àÁ×่Í TEC ดํÒàนÔนกÒÃถÍดáบบตÒÁ BOQ áÅÐจÑดทํÒ
ปÃÐÁÒณกÒÃÃÒคÒ ÃÇÁทÑ้งàÍกÊÒÃทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง áÅÐนํÒÊ่งãË้àจ้ÒขÍง
â ค Ã ง ก Ò Ã ¾Ô จ Ò Ã ณÒ ã น à บ×้ Í ง ต้ น á Å้ Ç  ผÙ้ Ç่ Ò จ้ Ò ง จ Ð à ÃÕ Â ก
ผÙ้ÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่ÁÕÊÔทธ์àข้ÒÃ่ÇÁกÒÃปÃÐÁÙÅ àข้ÒÁÒกÒÃàจÃจÒ
ต่ÍÃÍงปÃÑบฐÒนÃÒคÒÃ่ÇÁกÑบผÙ้Ç่Òจ้ÒงÍÕกคÃÑ้ง âดÂ TEC จÐนํÒÊ่ง
àÍกÊÒÃáÅÐáบบ¿ÍÃ์Á BOQ ทÕ่ TEC จÑดทํÒãË้áก่ผÙ้Ç่Òจ้Òง จÒกนÑ้น
ผÙ้Ç่Òจ้ÒงจÐตÃÇจÊÍบàÍกÊÒÃáÅÐáบบ¿ÍÃ์Á BOQ ทÕ่äด้ÃÑบ ¾Ã้ÍÁ
ทÑ้งãË้ข้ÍÁÙÅÃÒÂÅÐàÍÕÂดàกÕ่ÂÇกÑบáบบ BOQ à¾Ô่ÁàตÔÁ ÃÇÁทÑ้งชÕ้áจ้ง
ËÒกข้ÍÁÙÅãนáบบ¿ÍÃ์Á BOQ ทÕ่จÑดทํÒâดÂ TEC ÁÕคÇÒÁคÅÒด
àคÅ×่Íน áÅÐÊ่งãË้ทÒง TEC กÅÑบäปดํÒàนÔนกÒÃáก้äขก่ÍนกÒÃปÃÐÁÙÅ
งÒนจÃÔง àÁ×่Í TEC äด้ÃÑบกÒÃชÕ้áจ้งáÅ้Ç ½่ÒÂจÑดซ×้ÍáÅÐÊํÒÃÇจ
ปÃÔÁÒณจÐดํÒàนÔนกÒÃáก้äขตÒÁข้ÍÁÙÅทÕ่äด้ÃÑบจÒกผÙ้Ç่Òจ้Òง áÅÐ
นํÒàÊนÍãË้áก่ผÙ้Ç่Òจ้ÒงÍÕกคÃÑ้ง

ทÑ้งนÕ้ก่ÍนกÒÃนํÒÊ่งàÍกÊÒÃáÅÐáบบ¿ÍÃ์Á BOQ ãนáต่ÅÐคÃÑ้ง ½่ÒÂจÑดซ×้ÍáÅÐÊํÒÃÇจปÃÔÁÒณจÐนํÒ
àÍกÊÒÃáÅÐáบบ¿ÍÃ์Á BOQ ทÕ่äด้จÑดทํÒÊ่งãË้áก่ผÙ้ทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íงà¾×่ÍกÒÃÍนØÁÑตÔก่ÍนทØกคÃÑ้ง âดÂผÙ้ทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง
จÐ¾ÔจÒÃณÒãนด้Òนต้นทØน ÃÇÁทÑ้งÍÑตÃÒกํÒäÃáÅÐÃÒคÒทÕ่àËÁÒÐÊÁทÕ่จÐãช้àÊนÍãนกÒÃàÊนÍÃÒคÒËÃ×ÍปÃÐÁÙÅ
งÒน àÁ×่Íäด้ÃÑบกÒÃÍนØÁÑตÔจÒกผÙ้ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงáÅ้Ç ½่ÒÂจÑดซ×้ÍáÅÐÊํÒÃÇจปÃÔÁÒณจÐÃÇบÃÇÁàÍกÊÒÃทÑ้งËÁด
ตÒÁàง×่ÍนäขáÅÐข้ÍกํÒËนดทÕ่àจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃกํÒËนดขÖ้น à¾×่ÍàตÃÕÂÁàข้ÒÃ่ÇÁปÃÐÁÙÅงÒนต่Íäป
àÁ×่Í TEC ชนÐกÒÃปÃÐÁÙÅ àจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃจÐáจ้งãË้ TEC จÑดàตÃÕÂÁàÍกÊÒÃทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงáÅÐนÑดÇÑนÅงนÒÁ
ÊÑญญÒÇ่Òจ้Òงต่Íäป ทÑ้งนÕ้ àจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃจÐÊ่งÃ่ÒงÊÑญญÒãË้ TEC ¾ÔจÒÃณÒก่ÍนÇÑนนÑดËÁÒÂÅงนÒÁ 
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ขÑ้นตÍนËÅÑงกÒÃÃÑบงÒน

จÑดทํÒÊÑญญÒ01

จÑดทํÒÃÒÂÅÐàÍÕÂดáผนงÒน
áÅÐàตÃÕÂÁกÒÃก่ÍÊÃ้Òง

02 จÑดทํÒÃÒÂÅÐàÍÕÂดงบปÃÐÁÒณáÅÐ
ต้นทØนกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงขÍงâคÃงกÒÃ

03

กํÒËนด  กÒÃÃÑบ - จ่ÒÂÇÑÊดØÍØปกÃณ์

กํÒËนดกÒÃàบÔกจ่ÒÂค่ÒáÃง

กํÒËนดกÒÃตÒÃÒงกÒÃทํÒงÒน

กÒÃจÑดËÒàคÃ×่ÍงจÑกÃ ÇÑÊดØÍØปกÃณ์ áÅÐกÒÃบํÒÃØงÃÑกÉÒ

กํÒËนดผÙ้ÃÑบàËÁÒช่Çง

กํÒËนดกÒÃคÇบคØÁต่Òงæ

ÃÒÂงÒนคÇÒÁก้ÒÇËน้ÒขÍงงÒน

ดํÒàนÔนกÒÃก่ÍÊÃ้Òง

.      Ê่งÁÍบงÒนทÕ่ÊํÒàÃ็จ

04

05
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2. ขÑ้นตÍนËÅÑงกÒÃÃÑบงÒน 

ปÃÐกÍบด้ÇÂ กÒÃจÑดทํÒÊÑญญÒ กÒÃÇÒงáผนงÒนàตÃÕÂÁกÒÃกÍ่ÊÃ้Òง จÑดทํÒงบปÃÐÁÒณ

จÑดทํÒÊÑญญÒ01

àÁ×่Í TEC ผ่ÒนกÒÃ¾ÔจÒÃณÒคÑดàÅ×ÍกชนÐกÒÃปÃÐÁÙÅงÒนจÒกàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃ áÅÐàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃáจ้งãË้ 
TECจÑดàตÃÕÂÁàÍกÊÒÃทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงáÅÐนÑดÇÑนÅงนÒÁÊÑญญÒÇ่Òจ้Òง

� TEC จÑดÊ่งÃ่ÒงÊÑญญÒทÕ่äด้ÃÑบจÒกàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃãË้ทÕÁงÒนด้ÒนกฎËÁÒÂ¾ÔจÒÃณÒ

� àÁ×่ÍถÖงกํÒËนดÇÑนนÑดÅงนÒÁÊÑญญÒ ตÑÇáทนขÍง TEC จÐàข้ÒÃ่ÇÁÅงนÒÁÊÑญญÒÃÑบงÒน áÅÐÊ่ง
ÁÍบËนÑงÊ×Í/àÍกÊÒÃทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงãË้กÑบàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃ

จÑดทํÒÃÒÂÅÐàÍÕÂดáผนงÒนáÅÐàตÃÕÂÁกÒÃก่ÍÊÃ้Òง02

ËÅÑงจÒก TEC äด้ÃÑบคÑดàÅ×ÍกจÒกàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃ ½่ÒÂจÑดซ×้ÍáÅÐÊํÒÃÇจปÃÔÁÒณจÐปÃÐÊÒนงÒนàÃÕÂก
ปÃÐชØÁกÑบผÙ้ทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íงà¾×่ÍàตÃÕÂÁáผนงÒน (Kick-Off Meeting)จÐÁÕกÒÃกํÒËนดÃÒÂÅÐàÍÕÂดต่Òงæ ดÑงนÕ้

(1)    áต่งตÑ้งผÙÃ้ÑบผÔดชÍบâคÃงกÒÃ áÅÐทÕÁงÒน
(2)   จÑดàตÃÕÂÁตÒÃÒงกÒÃทํÒงÒน
(3)   ÇÒงáผนกÒÃจÑดàตÃÕÂÁàคÃ×Í่งจÑกÃ ÇÑÊดØ ÍØปกÃณ์ áÅÐáÃงงÒน
(4)   จÑดàตÃÕÂÁáผนกÒÃทํÒงÒน กÒÃคÇบคØÁกÒÃทํÒงÒน กÒÃตÃÇจÊÍบกÒÃทํÒงÒน áÅÐกÒÃ   

ตÔดตÒÁผÅงÒนãนทØกæ ขÑ้นตÍนà¾×่ÍãË้äดง้ÒนตÒÁáบบ áÅÐÁÒตÃฐÒนทÕ่ÅÙกค้ÒกÒํËนด
(5)    ½่ÒÂจÑดซ×้Í ดํÒàนÔนกÒÃจÑดซ×้ÍÇÑÊดØ ÍØปกÃณ์ áÅÐจÑดËÒผÙ้ÃÑบàËÁÒ ตÒÁนâÂบÒÂกÒÃจÑดËÒ   

áÅÐกÒÃÊÑ่งซ×้ÍÊÔนค้ÒทÕ่บÃÔÉÑทกํÒËนดขÖ้น
(6)    ผÙ้จÑดกÒÃâคÃงกÒÃ คÇบคØÁáผนกÒÃทํÒงÒน áÅÐต้นทØนÃÇÁãË้àป็นäปตÒÁทÕ่กํÒËนด
(7)    ÇÔÈÇกÃËน้ÒงÒน คÇบคØÁกÒÃทํÒงÒนผÙ้ÃÑบàËÁÒáตÅ่ÐÊ่ÇนงÒนตÒÁáผนงÒน
(8)    ทÕÁงÒนดํÒàนÔนกÒÃปÃÐชØÁÃÒÂงÒนคÇÒÁค×บËนÒ้กÒÃดÒํàนÔนงÒนขÍงâคÃงกÒÃ (S-Curve)ãน   

ทØกàด×Íน âดÂÁÕปÃÐธÒนàจÒ้ËนÒ้ทÕ่บÃÔËÒÃàขÒ้ÃÇ่Áด้ÇÂ à¾×่ÍÃÒÂงÒนคÇÒÁค×บËนÒ้ áÅÐชÕ้áจ้ง   
ปัญËÒทÕ่àกÔดขÖ้น ¾Ã้ÍÁทÑ้งáนÇทÒงกÒÃáกä้ข

(9) TEC นํÒâดÂÇÔÈÇกÃผÙÃ้ÑบผÔดชÍบâคÃงกÒÃ ผÙ้จÑดกÒÃâคÃงกÒÃ àจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃ áÅÐผÙ้ทÕ่
àกÕ่ÂÇข้Íง Ã่ÇÁปÃÐชØÁชÕá้จงกÒÃดÒํàนÔนงÒนทØกÍÒทÔตÂ ์à¾×่ÍÃÒÂงÒนคÇÒÁค×บËน้ÒงÒน   
ปัญËÒทÕ่¾บ áÅÐáนÇทÒงãนกÒÃáกป้ัญËÒ

ทÑ้งนÕ้ ก่ÍนกÒÃàÃÔÁ่งÒน ทÒง TEC จÐดํÒàนÔนกÒÃจÑดทํÒàÍกÊÒÃáÅÐข้ÍÁÙÅà¾×่ÍãË้ทÒงผÙ้จÑดกÒÃâคÃงกÒÃ ËÃ×Í             
ผÙ้คÇบคØÁงÒนขÍงàจÒ้ขÍงâคÃงกÒÃà¾×่Í¾ÔจÒÃณÒÍนØÁÑตÔ áÅÐàÃÔ่ÁดํÒàนÔนกÒÃกÍ่ÊÃÒ้ง âดÂàÍกÊÒÃต่Òงæ äด้áก่

1)    ÃÒÂกÒÃÇÑÊดØáÅÐÍØปกÃณ์ก่ÍÊÃÒ้ง (Material List)
2) ตÒÃÒงกÒÃนÒํàขÒ้ÇÑÊดØáÅÐÍØปกÃณ์กÍ่ÊÃ้Òง (Material Schedule)
3) ÃÒÂกÒÃáบบกÒÃก่ÍÊÃÒ้งจÃÔง (Shop Drawing List)
4) ตÒÃÒงจÑดÊ่งáบบกÒÃกÍ่ÊÃ้ÒงจÃÔง (Shop Drawing Schedule)
5) ตÒÃÒงคÇÒÁค×บËนÒ้กÒÃดํÒàนÔนงÒน (S-Curve)
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จÑดทํÒÃÒÂÅÐàÍÕÂดงบปÃÐÁÒณáÅÐต้นทØนกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงขÍงâคÃงกÒÃ03

½่ÒÂÊํÒÃÇจปÃÔÁÒณขÍง TEC จÐดํÒàนÔนกÒÃจÑดทํÒงบปÃÐÁÒณáÅÐต้นทØนกÒÃก่ÍÊÃ้Òง
ขÍงâคÃงกÒÃนÑ้นæ âดÂดํÒàนÔนกÒÃคํÒนÇณปÃÔÁÒณขÍงÇÑÊดØ áÃงงÒนáÅÐÍØปกÃณ์ทÕ่ãช้ãนกÒÃ
ก่ÍÊÃ้Òง ¾Ã้ÍÁทÑ้งคํÒนÇณÃÒคÒãËÁ่ทÑ้งËÁดà¾×่ÍãË้ÁÕคÇÒÁáน่นÍนÁÒกขÖ้น áÅÐกํÒËนดกÒÃ
จÑดÊÃÃงบปÃÐÁÒณ (Budget Allocation) äÇ้ãนáบบ¿ÍÃ์Áà¾×่ÍกÒÃàปÃÕÂบàทÕÂบáÅÐคÇบคØÁ
ต้นทØน ÇÑÊดØ áÃงงÒนáÅÐÍØปกÃณ์ทÕ่ãช้ãนกÒÃก่ÍÊÃ้Òง ãË้àป็นäปตÒÁทÕ่ปÃÐÁÒณกÒÃก่ÍนกÒÃÂ×่น
ซÍงàÊนÍÃÒคÒ ทÑ้งนÕ้ÃÒคÒตÒÁงบปÃÐÁÒณทÕ่จÑดทํÒขÖ้นãËÁ่นÕ้จÐãช้àป็นÃÒÂกÒÃÍ้ÒงÍÔงËÅÑก áÅÐãช้
ปÃÐกÍบกÒÃÃÒÂงÒนคÇÒÁก้ÒÇËน้ÒขÍงงÒน ซÖ่งจÐàปÃÕÂบàทÕÂบงÒนทÕ่กํÒÅÑงดํÒàนÔนกÒÃÍÂÙ่ áÅÐ
ปÃÔÁÒณÇÑÊดØ áÃงงÒนáÅÐÍØปกÃณ์ทÕ่ãช้äปจÃÔง ตÑ้งáต่àÃÔ่ÁดํÒàนÔนงÒน

ทÑ้งนÕ้ TEC ÁÕกÒÃนํÒÃÐบบทÒงด้ÒนÊÒÃÊนàทÈ (IT) ทÕ่àÃÕÂกÇ่Ò ERP (Enterprise 
Resource Planning) àข้ÒÁÒãช้ãนกÒÃตÃÇจÊÍบáÅÐตÔดตÒÁคÇÒÁค×บËน้ÒขÍงâคÃงกÒÃ
ÃÑบàËÁÒต่Òงæ ซÖ่งทํÒãË้ผÙ้บÃÔËÒÃ áÅÐ½่ÒÂทÕ่ àกÕ่ÂÇข้Íง àช่น ½่ÒÂบÑญชÕáÅÐกÒÃàงÔน ½่ÒÂ
ÇÔÈÇกÃÃÁ ½่ÒÂจÑดซ×้Í ตÔดตÒÁถÖงกÒÃดํÒàนÔนกÒÃขÍงâคÃงกÒÃáต่ÅÐâคÃงกÒÃäด้ÍÂ่Òงต่Íàน×่Íง 
áÅÐทํÒãË้áต่ÅÐ½่ÒÂÊÒÁÒÃถดํÒàนÔนกÒÃÊ่ÇนงÒนขÍงต้นäด้ÍÂ่ÒงถÙกต้Íง

ดํÒàนÔนกÒÃก่ÍÊÃ้Òง04

ãนกÃณÕทÕ่ÁÕกÒÃปÃÑบàปÅÕ่ÂนขÍบข่ÒÂงÒนÃÐËÇ่Òงก่ÍÊÃ้ÒงทÑ้งทÕ่àป็นงÒนÊ่Çนà¾Ô่Á ËÃ×ÍงÒนÊ่ÇนทÕ่Åด 
ทÒง àจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃËÃ×ÍทÒงผÙ้บÃÔËÒÃâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้Òง (CM) จÐต้ÍงÂ×นÂÑนâดÂกÒÃÅงนÒÁãนàÍกÊÒÃกÒÃ
àปÅÕ่ÂนáปÅงข่ÒÂงÒน (Site Instruction) ãË้áก่ทÒง TEC ¾Ã้ÍÁกÑนนÕ้ทÒง TEC จÐถÍดáบบáÅÐจÑดทํÒàป็น  
BOQ à¾×่Íãช้ÊÃØปต้นทØนáÅÐÃÒคÒãË้áก่ÅÙกค้Ò àÁ×่ÍÅÙกค้ÒËÃ×Í CM ¾ÔจÒÃณÒáÅ้Ç จÐÅงนÒÁãนàÍกÊÒÃคํÒÊÑ่ง
àปÅÕ่ÂนáปÅงงÒน (Varriation Order) à¾×่Íàป็นกÒÃÂ×นÂÑนÃÒคÒก่ÍนกÒÃàÃÔ่ÁดํÒàนÔนงÒน âดÂÁÕขÑ้นตÍนดÑงนÕ้

ËÅÑงจÒก TEC äด้ÃÑบÍนØญÒตจÒกàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃËÃ×ÍผÙ้ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงãË้ดํÒàนÔนกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงáÅ้Ç ทÒง 
TEC จÐàคÅ×่ÍนÂ้ÒÂàข้Ò¾×้นทÕ่ก่ÍÊÃ้ÒงáÅÐดํÒàนÔนกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงตÒÁáผนกÒÃทÕ่ÇÒงäÇ้ซÖ่งäด้ÃÑบกÒÃÍนØÁÑตÔจÒกผÙ้
คÇบคØÁงÒนขÍงàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃ âดÂตÅÍดÃÐÂÐàÇÅÒกÒÃกÍ่ÊÃ้Òง TEC áÅÐตÑÇáทนขÍงàจÒ้ขÍงâคÃงกÒÃจÐÁÕ
กÒÃปÃÐชØÁËÒÃ×ÍกÑนÍÂ่ÒงÊÁ่ํÒàÊÁÍ à¾×่ÍãË้ทÃÒบถÖงคÇÒÁค×บËน้ÒขÍงงÒนก่ÍÊÃ้ÒงáÅÐชÕ้áจ้งปัญËÒทÕ่ÍÒจ
àกÔดขÖ้นÃÐËÇ่ÒงกÒÃก่ÍÊÃ้Òง นÍกจÒกนÕ้ผÙ้บÃÔËÒÃ ÇÔÈÇกÃ ÃÇÁทÑ้ง¾นÑกงÒน½่ÒÂบÑญชÕขÍง TEC ÂÑงÁÕกÒÃ
ปÃÐชØÁÀÒÂãนทØกàด×Íนà¾×่ÍÃÒÂงÒนคÇÒÁค×บËน้Ò ÃÒÂงÒนปัญËÒทÕ่ÍÒจàกÔดขÖ้นÃÐËÇ่ÒงกÒÃก่ÍÊÃ้Òง ÃÇÁทÑ้ง
Ã่ÇÁกÑนËÒÇÔธÕกÒÃáก้äขãË้âคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงÊÒÁÒÃถÊํÒàÃ็จÅØÅ่Çงäปäด้ตÒÁทÕ่ÅÙกค้ÒËÃ×Íàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃ
กํÒËนด  

àจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃËÃ×Í CM ÅงนÒÁ Site Inspection ËÃ×Í SI à¾×่Í
áจ้งãË้ทÒงบÃÔÉÑทÏ àกÕ่ÂÇกÑบ Scope งÒนทÕ่จÐà¾Ô่ÁËÃ×ÍÅด

บÃÔÉÑทÏ ถÍดáบบáÅÐจÑดทํÒàป็น  BOQ à¾×่Íãช้ÊÃØปต้นทØนáÅÐÃÒคÒ
ãË้áก่ÅÙกค้Ò

àจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃËÃ×Í CM ÅงนÒÁ ãน VO à¾×่ÍÂ×นÂÑนáÅÐÊÃØปÃÒคÒ

àจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃáจ้งãËบ้ÃÔÉÑทÏ 
ทÃÒบãนàบ×้Íงตน้
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ทÑ้งนÕ้ ãนกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจก่ÍÊÃ้ÒงขÍง TEC ÍÒจจÐต้ÍงÁÕกÒÃทํÒงÒนตÒÁคÇÒÁต้ÍงกÒÃขÍงÅÙกค้Ò
ตÒÁÊÑญญÒÊ่Çนà¾Ô่ÁËÃ×Í SI ทÕ่àกÔดขÖ้นก่ÍนกÒÃÍÍก VO (áต่ TEC จÐäÁ่ทํÒงÒนÊ่Çนà¾Ô่Áก่ÍนทÕ่ÁÕกÒÃตกÅง
ãน SI àน×่ÍงจÒก SI ÊÒÁÒÃถàÃÕÂกÃ้ÍงÊÔทธÔทÒงกฎËÁÒÂäด้ÍÂ่Òงน้ÍÂต้นทØนทÕ่บÃÔÉÑทàป็นผÙ้ดํÒàนÔนกÒÃäป) 
à¾×่ÍคÇÒÁÂ×ดËÂØ่นãนกÒÃบÃÔËÒÃจÑดกÒÃขÍงทÒงàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃ ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁ TEC จÐ¾ÔจÒÃณÒ
Íงค์ปÃÐกÍบÍ×่นæ à¾×่ÍปÃÐกÍบกÒÃตÑดÊÔนãจก่ÍนกÒÃทํÒงÒนÊ่Çนà¾Ô่ÁนÑ้นæ àช่น ÁÙÅค่ÒทÕ่ÁÕกÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅง
âดÂÍ้ÒงÍÔงÃÒคÒÇÑÊดØÍØปกÃณ์áต่ÅÐÃÒÂกÒÃ (Unit3Rate) ขÍงâคÃงกÒÃซÖ่ง TEC äด้จÑดทํÒãน BOQ äÇ้ãน
ÊÑญญÒก่ÍÊÃ้ÒงáÅ้Ç ÃÇÁäปถÖงปÃÐÇÑตÔกÒÃชํÒÃÐàงÔนขÍงÅÙกค้Ò คÇÒÁน่Òàช×่Íถ×ÍขÍงÅÙกค้Ò áÅÐคÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์
ทÒงธØÃกÔจขÍงÅÙกค้ÒáÅÐกÅØ่ÁบÃÔÉÑท àป็นต้น 

.      Ê่งÁÍบงÒนทÕ่ÊํÒàÃ็จ05

กÒÃÊ่งงÒนÁÍบงÒนจÐÁÕด้ÇÂกÑน 2 ÃÙปáบบ
äด้áก่ 1) ตÒÁงÇดงÒน áÅÐ 2) ตÒÁขÑ้นคÇÒÁÊํÒàÃ็จ ทÑ้งนÕ้ ½่ÒÂบÑญชÕจÐÇÒงบÔÅ ¾Ã้ÍÁàÍกÊÒÃ

ปÃÐกÍบ ÍÒทÔ ÀÒ¾ถ่ÒÂคÇÒÁค×บËน้ÒงÒนÊ่ÇนทÕ่Ê่งÁÍบ ËนÑงÊ×ÍตÃÇจÃÑบงÒนจÒกàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃ ËÃ×Í
ผÙ้áทนàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃ ตÒÁทÕ่ตกÅงãนÊÑญญÒ ÊํÒËÃÑบกÒÃÊ่งÁÍบงÒนงÇดÊØดท้ÒÂ ½่ÒÂปฏÔบÑตÔกÒÃâคÃงกÒÃ 
จÐจÑดàตÃÕÂÁàÍกÊÒÃãนกÒÃÊ่งÁÍบ ดÑงนÕ้

1. ÀÒ¾ถ่ÒÂคÇÒÁกÒ้ÇËน้ÒขÍงงÒน
2. Asbuilt Drawing (กÃÐดÒÉáกä้ขต้นฉบÑบ ¾ÔÁ¾à์ขÕÂÇ CD)
3. ผÅกÒÃทดÊÍบÃÐบบต่Òงæ คÙ่Á×ÍกÒÃãช้งÒน
4. ãบÃÑบปÃÐกÑนผÅงÒน

âดÂËÅÑงจÒกÊ่งÁÍบงÒนáÅ้ÇàÊÃ็จ TEC จÐÇÒงàงÔนปÃÐกÑนผÅงÒน / ËนÑงÊ×Íค้ํÒปÃÐกÑนผÅงÒนต่Í
àจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃ âดÂÁÕÁÙÅค่ÒáÅÐÃÐÂÐàÇÅÒกÒÃÃÑบปÃÐกÑนáÅ้Çáต่ตกÅงกÑบàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃ áต่âดÂทÑ่ÇäปจÐäÁ่
àกÔน 2 ปี

6.3.2 กÒÃจÑดËÒÇÑÊดØÍØปกÃณ์ áÅÐáÃงงÒน

1) กÒÃจÑดËÒผÙ้ÃÑบàËÁÒช่Çง (Sub-Contractor)

à¾×่Íช่ÇÂÅดÀÒÃÐãนกÒÃบÃÔËÒÃจÑดกÒÃàกÕ่ÂÇกÑบบØคÅÒกÃ áÅÐáÃงงÒน áÅÐช่ÇÂãË้ TEC ÊÒÁÒÃถ
บÃÔËÒÃáÅÐจÑดกÒÃต้นทØนâคÃงกÒÃäด้ÍÂÒ่งÁÕปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ TEC จÐÁÕกÒÃÇ่Òจ้ÒงผÙ้ÃÑบàËÁÒทÕ่ÁÕปÃÐÊบกÒÃณ์ÁÒ
ช่ÇÂทํÒงÒน âดÂคÑดàÅ×ÍกจÒกผÙ้ÃÑบàËÁÒทÕ่ÍÂÙ่ãนทÐàบÕÂนคÙ่ค้Ò (Vendor List) ขÍง TEC ãนกÒÃดํÒàนÔนกÒÃ
ก่ÍÊÃ้Òง ทÑ้งãนÊ่ÇนงÒนâคÃงÊÃÒ้ง งÒนÃÐบบ M&E áÅÐงÒนÊถÒปัตÂกÃÃÁตÒÁทÕ่ TEC ¾ÔจÒÃณÒÇ่ÒàËÁÒÐÊÁ

ทÑ้งนÕ้ กÒÃคÑดàÅ×ÍกผÙ้ÃÑบàËÁÒช่ÇงจÐàป็นäปตÒÁนâÂบÒÂกÒÃจÑดËÒทÕ่ TEC กํÒËนด ÍÒทÔ คÇÒÁ¾Ã้ÍÁ
ขÍงจํÒนÇนáÃงงÒน คØณÀÒ¾áÃงงÒน กÒÃãË้คÇÒÁÃ่ÇÁÁ×Í คÇÒÁถÙกต้ÍงขÍงงÒน คÇÒÁÃÇดàÃ็ÇขÍงงÒน 
ปÃÐÊบกÒÃณ์ทํÒงÒนÃ่ÇÁกÑน คØณÀÒ¾ขÍงงÒน áÅÐกÒÃบÃÔกÒÃÀÒÂËÅÑงกÒÃÊ่งÁÍบงÒน àป็นต้น âดÂÇÔธÕกÒÃ
ÊÑ่งจ้ÒงผÙ้ÃÑบàËÁÒช่Çง ÊÒÁÒÃถáบ่งÍÍก àป็น 2 กÃณÕ ดÑงนÕ้

1) กÃณÕกÒÃจÒ้งผÙ้ÃÑบàËÁÒชÇ่งàฉ¾ÒÐค่ÒáÃง âดÂ TEC àป็นผÙ้จÑดËÒÇÑÊดØ ÍØปกÃณ์ ซÖ่งจÐàป็นกÒÃจÒ้ง
ผÙ้ÃÑบàËÁÒชÇ่งãนÊ่ÇนงÒนâคÃงÊÃÒ้ง áÅÐÃÒกฐÒน áÅÐงÒนÍÍกáบบ ตÒÁคÇÒÁàËÁÒÐÊÁ

2) กÃณÕทÕ่àป็นกÒÃจÒ้งผÙ้ÃÑบàËÁÒทÕ่จ้ÒงàËÁÒทÑ้งค่ÒáÃง áÅÐค่ÒÇÑÊดØ ÍØปกÃณ์ ซÖ่งจÐàป็นกÒÃจÒ้ง
ผÙ้ÃÑบàËÁÒชÇ่งãนÊ่ÇนงÒนÃÐบบ àช่น ä¿¿้Ò ปÃÐปÒ àป็นต้น

ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁ TEC จÐÁÕทÕÁÇÔÈÇกÃคÍÂคÇบคØÁáÅÐตÃÇจÊÍบกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนขÍงผÙ้ÃÑบàËÁÒช่ÇงãË้àป็นäป
ตÒÁกํÒËนดàÇÅÒ áÅÐÃÙปáบบตÒÁทÕ่กํÒËนดäÇ้ãนทØกæ âคÃงกÒÃ
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2) กÒÃจÑดËÒÇÑÊดØÍØปกÃณ์ÊํÒËÃÑบกÒÃกÍ่ÊÃ้Òง áÅÐáÃงงÒน

ãนขÑ้นตÍนกÒÃถÍดáบบáÅÐปÃÐÁÒณกÒÃก่ÍนกÒÃปÃÐÁÙÅงÒน ½่ÒÂจÑดซ×้ÍáÅÐÊํÒÃÇจปÃÔÁÒณจÐ
ดํÒàนÔนกÒÃÊ×บÃÒคÒขÍงÇÑÊดØ áÅÐÍØปกÃณ์ËÅÑกทÕ่ãช้ãนâคÃงกÒÃตÒÁÂÕ่Ë้Í ÃØ่น ÅÑกÉณÐ ตÒÁ BOQ ËÃ×ÍทÕ่
คØณÀÒ¾ãกÅ้àคÕÂง ÍÒทÔ àËÅ็ก ËÔน ปÙนซÕàÁนต์ ทÃÒÂ ÊØขÀÑณฑ์ ÍÔฐ àÊÒàข็ÁáÅÐäÁ้áบบ àป็นต้น จÒกผÙ้จÑด
จํÒËน่ÒÂ (Supplier) ตÒÁ Vendor List áÅÐจÐ¾ÔจÒÃณÒÃÇÁทÑ้งผÙ้จÑดจํÒËน่ÒÂãน¾×้นทÕ่ãกÅ้àคÕÂงกÑบ¾×้นทÕ่
ก่ÍÊÃ้ÒงขÍงâคÃงกÒÃ à¾×่Íãช้àป็นÃÒคÒàบ×้Íงต้นÊํÒËÃÑบกÒÃàÊนÍÃÒคÒáÅÐปÃÐÁÙÅงÒนกÑบผÙ้Ç่Òจ้Òง
ÀÒÂËÅÑงจÒกกÒÃäด้ÃÑบงÒน ½่ÒÂจÑดซ×้ÍáÅÐÊํÒÃÇจปÃÔÁÒณจÐตÃÇจÊÍบáÅÐ¾ÔจÒÃณÒãนÃÒÂÅÐàÍÕÂดทÑ้งãน
Ê่ÇนขÍงจํÒนÇนáÅÐปÃÔÁÒณÍÕกคÃÑ้ง à¾×่ÍดํÒàนÔนกÒÃÊÑ่งซ×้ÍจÃÔง âดÂ TEC จÐทํÒกÒÃต่ÍÃÍงกÑบทÒงผÙ้จÑด
จํÒËน่ÒÂÍÕกคÃÑง้à¾×่ÍãË้äดÃ้ÑบÃÒคÒทÕ่àËÁÒÐÊÁทÕ่ÊØด ทÑ้งนÕ้ TEC äÁ่ÁÕกÒÃทํÒÊÑญญÒซ×้ÍขÒÂÇÑÊดØ ÍØปกÃณ์กÑบผÙ้
จÑดจํÒËน่ÒÂÃÒÂãดÃÒÂËนÖ่ง áต่จÐดํÒàนÔนกÒÃÊ×บÃÒคÒÇÑÊดØ ÍØปกÃณ์ âดÂãË้ผÙ้จÑดจํÒËน่ÒÂáต่ÅÐÃÒÂàÊนÍ
ÃÒคÒÇÑÊดØÍØปกÃณ์ตÒÁทÕ่กํÒËนดÁÒãË้ TEC à¾×่ÍàปÃÕÂบàทÕÂบÃÒคÒก่ÍนตÑดÊÔนãจÊÑ่งซ×้Í ทÑ้งนÕ้ นÍกàËน×ÍจÒก
กÒÃàปÃÕÂบàทÕÂบÃÒคÒขÍงÇÑÊดØÍØปกÃณ์ÊํÒËÃÑบกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงจÒกผÙ้จÑดจํÒËน่ÒÂáต่ÅÐÃÒÂáÅ้Ç TEC จÐ
¾ÔจÒÃณÒãนด้ÒนÍ×่นæ àช่น àง×่ÍนäขกÒÃชํÒÃÐàงÔน กÒÃบÃÔกÒÃ กÒÃจÑดÊ่งตÃงต่ÍàÇÅÒ àป็นต้น 

ÊํÒËÃÑบกÒÃÊÑ่งซ×้ÍนÑ้น จÐàป็นÅÑกÉณÐกÒÃÊÑ่งซ×้Íà¾×่Íãช้งÒนàฉ¾ÒÐàป็นÃÒÂâคÃงกÒÃ ผÙ้จÑดจํÒËน่ÒÂจÐ
ดํÒ àนÔนกÒÃจÑดÊ่งÇÑÊดØ áÅÐÍØปกÃณ์ÊํÒËÃÑบกÒÃก่ÍÊÃ้Òง äปÂÑงËน้ÒงÒนâดÂตÃง ตÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ 
(MaterialSchedule) ทÕ่äด้ÃÑบกÒÃÍนØÁÑตÔจÒกผÙ้Ç่Òจ้ÒงáÅ้Ç âดÂทÒง TEC จÐปÃÐÁÒณกÒÃÊÑ่งซ×้ÍÇÑÊดØ
ÍØปกÃณ์ãË้à¾ÕÂง¾Íต่ÍกÒÃãช้งÒนãนáต่ÅÐâคÃงกÒÃàท่ÒนÑ้น

áÃงงÒนÊÒÁÒÃถáบง่äดà้ป็น 2 ÅÑกÉณÐäด้áก่áÃงงÒนÇÔชÒชÕ¾ áÅÐáÃงงÒนกÍ่ÊÃ้Òง

� ÊํÒËÃÑบáÃงงÒนÇÔชÒชÕ¾จÐàป็นÇÔÈÇกÃขÍง TEC ทํÒËน้ÒทÕ่ดÙáÅáÅÐคÇบคØÁงÒนãนáตÅ่ÐâคÃงกÒÃ âดÂ
ÇÔÈÇกÃดÑงกÅ่ÒÇจÐàป็น¾นÑกงÒนปÃÐจํÒขÍง TEC ทÕ่äด้ÃÑบกÒÃÁÍบËÁÒÂãË้äปปÃÐจํÒãนáต่ÅÐ
âคÃงกÒÃตÒÁคÇÒÁàËÁÒÐÊÁ

� ÊํÒËÃÑบáÃงงÒนก่ÍÊÃ้Òง TEC จÐจ้ÒงคÙ่ค้ÒทÕ่àป็นผÙ้ÃÑบàËÁÒช่Çง ËÃ×ÍบØคคÅÀÒÂนÍกทÕ่ÁÕáÃงงÒนÍÂÙ่ 
ãË้ÁÒดํÒàนÔนกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงตÒÁคÇÒÁàËÁÒÐÊÁ ซÖ่งจÐÁÕÇÔÈÇกÃขÍง TEC ทํÒËน้ÒทÕ่ตÃÇจÊÍบáÅÐ
คÇบคØÁà¾×่ÍãË้งÒนก่ÍÊÃ้Òงàป็นäปตÒÁคÇÒÁต้ÍงกÒÃขÍงÅÙกค้Ò ทÑนต่ÍกํÒËนดÃÐÂÐàÇÅÒ áÅÐäด้
คØณÀÒ¾ตÒÁทÕ่ÅÙกค้ÒกํÒËนด

6.3.3 กÒÃกํÒËนดÃÒคÒ

กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁÕนâÂบÒÂกÒÃกํÒËนดÃÒคÒค่ÒบÃÔกÒÃâดÂ¾ÔจÒÃณÒจÒกต้นทØนขÍงÇÑÊดØÍØปกÃณ์áÅÐáÃง
ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงบÇกÍÑตÃÒกํÒäÃทÕ่àËÁÒÐÊÁ (Cost plus pricing) âดÂàÁ×่Í½่ÒÂจÑดซ×้ÍáÅÐÊํÒÃÇจปÃÔÁÒณäด้
จÑดทํÒàÍกÊÒÃáÅÐáบบ¿ÍÃ์Á BOQ à¾×่ÍàÊนÍÃÒคÒËÃ×ÍกÒÃปÃÐÁÙÅ ผÙ้ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงจÐ¾ÔจÒÃณÒãนด้Òนต้นทØน 
ÃÇÁทÑ้งÍÑตÃÒกํÒäÃáÅÐÃÒคÒทÕ่àËÁÒÐÊÁทÕ่จÐãช้àÊนÍãนกÒÃàÊนÍÃÒคÒËÃ×ÍปÃÐÁÙÅงÒน

6.4 ผÅกÃÐทบต่ÍÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁ

กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁÕกÒÃกํÒËนดÁÒตÃกÒÃãนกÒÃÅดผÅกÃÐทบต่ÍÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁÃÍบบÃÔàÇณทÕ่กÅØ่ÁบÃÔÉÑท
ãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒ âดÂกÅØ่ÁบÃÔÉÑทäด้กํÒËนดáนÇทÒงกÒÃปฎÔบÑตÔãË้àป็นäปตÒÁÃÐàบÕÂบปฏÔบÑตÔจÒกกÃÁâÃงงÒน 
กÃÐทÃÇงÍØตÊÒËกÃÃÁ ÍÂ่ÒงàคÃ่งคÃÑด à¾×่ÍบÃÃàทÒผÅกÃÐทบต่ÍชØÁชนบÃÔàÇณข้ÒงàคÕÂง âดÂÁÕกÒÃคÇบคØÁ 
áÅÐดÙáÅจÒกÇÔÈÇกÃปÃÐจํÒâคÃงกÒÃ ÍÒทÔ กÒÃÅ้ÍÁÃÑ้ÇÃÍบ¾×้นทÕ่âคÃงกÒÃà¾×่Íป้ÍงกÑนบØคคÅÀÒÂนÍกàข้Ò
บÃÔàÇณก่ÍÊÃ้Òง à¾×่ÍคÇÒÁปÅÍดÀÑÂ กÒÃจÑดทํÒÊáÅนกÑน½Ø่นคÃÍบÊÔ่งปÅÙกÊÃ้Òงà¾×่Íป้ÍงกÑน½Ø่น àÊÕÂง áÅÐ
ÇÑÊดØตกËÅ่น ดÙáÅคÇÒÁÊÐÍÒดÅ้ÍÃถบÃÃทØกÇÑÊดØ ÍØปกÃณ์ทØกคÃÑ้งก่ÍนÍÍกจÒกËน่ÇÂงÒน (ËÃ×ÍàÃÕÂกÇ่Ò 
Site Protection)  à¾×่Íป้ÍงกÑนàÈÉดÔน áÅÐËÔนตกËÅ่นบนถนน ซÖ่งÍÒจก่ÍãË้àกÔดÍÑนตÃÒÂäด้
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6.5 งÒนทÕ่ÂÑงäÁ่äดÊ้่งÁÍบ

TEC ÁÕงÒนãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่ÂÑงäÁ่Ê่งÁÍบ จํÒนÇน 8 âคÃงกÒÃ คÔดàป็นÁÙÅค่ÒทÑ้งËÁดตÒÁ
ÊÑญญÒÃÇÁ 2,090.12 Å้ÒนบÒท ทÑ้งนÕ้ ÁÙÅค่ÒงÒนãนÊ่ÇนทÕ่ÂÑงäÁ่ÃÑบÃÙ้ÃÒÂäด้ ณ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 ÃÇÁ
จํÒนÇน 687.44 Å้ÒนบÒท ÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂดดÑงนÕ้

ËÁÒÂàËตØ: ÃÐÂÐàÇÅÒกÒÃàÃÔ่ÁáÅÐÊÔ้นÊØดâคÃงกÒÃ ขÖ้นÍÂÙ่กÑบËÅÒÂปัจจÑÂ àช่น กÒÃÊ่งÁÍบ¾×้นทÕ่âคÃงกÒÃ  
กÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงáบบก่ÍÊÃ้Òง àป็นต้น ขÖ้นÍÂÙ่กÑบคÇÒÁต้ÍงกÒÃขÍงÅÙกค้Ò ซÖ่งÁÔãช่คÇÒÁÃÑบผÔดชÍบขÍง
บÃÔÉÑทÏ จÖงäÁ่ÁÕค่ÒปÃÑบãนกÒÃทํÒงÒนÅ่Òช้Ò

ช×่ÍâคÃงกÒÃ àจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃ ÅÑกÉณÐâคÃงกÒÃ

ÁÙÅค่ÒตÒÁ

ÊÑญญÒäÁ่ÃÇÁ

ÀÒÉÕÁÙÅค่Òà¾Ô่Á

(Å้ÒนบÒท)

ÃÐÂÐàÇÅÒทÕ่คÒด

Ç่Ò

áÅ้ÇàÊÃ็จ

คÇÒÁ

ค×บËน้Ò 

(Ã้ÍÂ

ÅÐ)

ÂÍดàงÔน

ÃÑบÃÙ้ÊÐÊÁ 

(Å้Òน

บÒท)

ÁÙÅค่ÒงÒน

คงàËÅ×Í 

(Å้Òน

บÒท)

งÒนก่ÍÊÃ้ÒงâÃงงÒน ÃÐบบผÅÔต

áÅÐจ่ÒÂน้ํÒปÃÐปÒ Í่Òงàก็บน้ํÒ

¾ÃÐปÃง จÑงËÇÑดÊÃÐáก้Ç

Ëจก.àÍÊ.¾Õ.ทÕ 

ซÕÇÔÅกÃØ๊ป

âÃงงÒนáÅÐÃÐบบ
ผÅÔตáÅÐจ่ÒÂ
น้ํÒปÃÐปÒ

644.81 26 ¾.ค. 59 –

30 ÁÔ.Â. 62

99.74 643.10 1.71

งÒนก่ÍÊÃ้ÒงคÍนâด 8 ชÑ้น 

Dolce
บจก.ÊÔÃÔÂÈ คÍนâด 8 ชÑ้น 152.34

1 ก.Â. 61 –30 

àÁ.Â. 63
69.21 105.43 46.91

งÒนก่ÍÊÃ้ÒงâÃงáÃÁ I-Tara บจก. Ã×่นÃÁÂ์ âÃงáÃÁáÅÐÃÕÊÍÃ์ต 135.86
18 ก.ค. 61 –1 

Á.ค. 63
96.70 131.38 4.48

งÒนก่ÍÊÃ้ÒงÃÕÊÍÃต์ V-Villa 

จÑงËÇÑดÀÙàก็ต

บจก. ÇÔชญÐ 
ÀÙàก็ต

âÃงáÃÁáÅÐÃÕÊÍÃ์ต 252.99
19 ¾.Â. 61 –

30 àÁ.Â. 63
57.93 145.19 107.8

งÒนก่ÍÊÃ้ÒงคÍÁÁÙนÔตÕÁ้ÍÅÅ์ 

Saima Market

บจก. ÊงÇน
ทÑÈน์                   
ดÕàÇÅÅÍปàÁนท์ 

คÍÁÁÙนÔตÕ้ÁÍÅÅ์ 146.99
7 ธ.ค. 61 - 31 

ก.ค. 63
60.66 89.16 57.83

งÒนก่ÍÊÃ้Òง¾×น้ทÕน่ÔคÁ

ÍØตÊÒËกÃÃÁจÑงËÇÑดÊงขÅÒ

บจก. àÍÊ.¾Õ.ทÕ 
ซÕÇÔÅกÃØ๊ป

นÔคÁÍØตÊÒËกÃÃÁ 538.22
1 àÁ.Â. 61 – 31  

¾.ค. 63
53.39 288.42 249.80

งÒนกÒÃä¿¿้Ò ËÒดãËญ่
กÒÃä¿¿้ÒÊ่Çน
ÀÙÁÔÀÒค

งÒนปÃÑบปÃØงÃÐบบ
จํÒËน่ÒÂàป็นàคàบÔÅ

ãต้ดÔน 
133.91

1 Á.ค. 63 – 1 

Á.ค. 64
- - 133.91

บ้Òน¾ÑกÍÒÈÑÂ 6 ชÑ้น ช่Íง

นนทÃÕ

บØคคÅซÖ่งäÁ่
àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑน

บ้Òน¾ÑกÍÒÈÑÂ 85.00
1 Á.ค. 63 – 1 

ธ.ค. 63
- - 85.00

ÃÇÁ 2,090.12 687.44
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Risk Factors
ปัจจÑÂคÇÒÁàÊÕ่Âง

ãนกÒÃÅงทØนãนËØ้นÊÒÁÑญขÍงบÃÔÉÑทÏ ทÕ่àÊนÍขÒÂคÃÑ้งนÕ้ ผÙ้ÅงทØนคÇÃ¾ÔจÒÃณÒปัจจÑÂคÇÒÁàÊÕ่Âง 
ÃÇÁทÑ้งข้ÍÁÙÅÍ×่นæ ทÕ่ปÃÒกฎãนàÍกÊÒÃนÕ้ÍÂ่ÒงÃÍบคÍบก่ÍนตÑดÊÔนãจÅงทØน ทÑ้งนÕ้ปัจจÑÂคÇÒÁàÊÕ่ÂงทÕ่ÃÐบØäÇ้
ãนàÍกÊÒÃฉบÑบนÕ้Í้ÒงÍÔงจÒกข้ÍÁÙÅปัจจØบÑนáÅÐคÒดกÒÃณ์ÍนÒคตทÕ่ÊÒÁÒÃถÃÐบØäด้ âดÂปัจจÑÂàÊÕ่ÂงàËÅ่ÒนÕ้ÁÕ
นÑÂÊํÒคÑญบÒงปÃÐกÒÃ ซÖ่งÍÒจÊ่งผÅกÃÐทบãนทÒงÅบต่ÍÁÙÅค่ÒËØ้นขÍงบÃÔÉÑทÏ ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁ ปัจจÑÂคÇÒÁ
àÊÕ่ÂงทÕ่ÃÐบØäÇ้ãนàÍกÊÒÃฉบÑบนÕ้ ÁÔäด้àป็นปัจจÑÂคÇÒÁàÊÕ่ÂงทÑ้งËÁดทÕ่ÁÕÍÂÙ่ ÍÒจÁÕคÇÒÁàÊÕ่ÂงÍ×่นæ ทÕ่บÃÔÉÑทÏ ÂÑง
äÁ่ÍÒจทÃÒบäด้ãนขณÐนÕ้ ËÃ×ÍÍÒจÁÕบÒงปัจจÑÂคÇÒÁàÊÕ่ÂงทÕ่บÃÔÉÑทÏ ¾ÔจÒÃณÒáÅ้ÇàË็นÇ่ÒäÁ่ÁÕผÅกÃÐทบÍÂ่Òง
ÁÕนÑÂÊํÒคÑญต่ÍบÃÔÉÑทÏ ãนขณÐนÕ้ áต่ÍÒจกÅÒÂàป็นปัจจÑÂคÇÒÁàÊÕ่ÂงทÕ่Ê่งผÅกÃÐทบต่ÍผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒน
ขÍงบÃÔÉÑทÏ ãนÍนÒคตäด้ ดÑงนÑ้น ก่ÍนกÒÃตÑดÊÔนãจÅงทØน ผÙ้ÅงทØนคÇÃãช้ÇÔจÒÃณญÒนãนกÒÃ¾ÔจÒÃณÒ
ข้ÍÁÙÅÍÂ่ÒงÃÍบคÍบ
นÍกจÒกนÕ้ ข้ÍคÇÒÁãนÅÑกÉณÐกÒÃคÒดกÒÃณ์ãนÍนÒคต กÒÃปÃÐÁÒณกÒÃ คÇÒÁปÃÐÊงค์ ËÃ×Í
àจตนÒÃÁณ์ขÍงบÃÔÉÑทÏ ทÕ่ปÃÒกฎÍÂÙ่ãนàÍกÊÒÃฉบÑบนÕ้ àช่นกÒÃãช้ถ้ÍÂคํÒÇ่Ò “คÒดกÒÃณ์Ç่Ò� “คÒดÇ่Ò� 
“àช×่ÍÇ่Ò� “ÍÒจจÐ� “ปÃÐÁÒณ� “áผนกÒÃ� “àË็นÇ่Ò� ËÃ×ÍคํÒËÃ×Íข้ÍคÇÒÁÍ×่นãดãนทํÒนÍงàดÕÂÇกÑน ซÖ่งàป็น
กÒÃคÒดกÒÃณ์ถÖงÊÔ่งทÕ่ÍÒจจÐàกÔดขÖน้ãนÍนÒคต ดÑงนÑ้นผÅทÕ่àกÔดขÖ้นจÃÔงÍÒจÁÕคÇÒÁáตกต่ÒงÍÂ่ÒงÁÕนÑÂÊํÒคÑญ
จÒกÊÔ่งทÕ่คÒดคÐàนäÇ้ก็äด้

คÇÒÁàÊÕ่ÂงจÒกกÒÃปÃÐÁÒณต้นทØนäÁถ่ÙกตÍ้ง

กÒÃปÃÐÁÒณกÒÃต้นทØนÁÕคÇÒÁÊํÒคÑญãนกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้Òงàป็นÍÂ่ÒงÁÒก àน×่ÍงจÒก 
TEC จÐäด้ÃÑบงÒนãนÅÑกÉณÐÊÑญญÒàËÁÒจ่ÒÂ ซÖ่งจÐàป็นÊÑญญÒทÕ่ÁÕกÒÃตกÅงÃÒคÒทÕ่áน่นÍน TEC จÖงต้ÍงทํÒ
ปÃÐÁÒณกÒÃต้นทØนทÕ่áÁ่นÂํÒÃÇÁถÖงต้ÍงบÃÔËÒÃจÑดกÒÃคÇบคØÁต้นทØนäÁ่ãË้àกÔนกÇ่ÒทÕ่äด้ทํÒปÃÐÁÒณกÒÃäÇ้
ÍÂ่ÒงÁÕปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾à¾×่ÍäÁ่ãË้กÃÐทบต่ÍผÅกํÒäÃขÍง TEC ดÑงนÑ้นËÒก TEC ÁÕกÒÃปÃÐÁÒณกÒÃต้นทØนทÕ่äÁ่
áÁ่นÂํÒ จÐÊ่งผÅãË้ปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ãนกÒÃตÑดÊÔนãจÃÑบงÒนขÍงผÙ้บÃÔËÒÃÅดÅงáÅÐÍÒจจÐกÃÐทบต่ÍผÅกํÒäÃ
ขÒดทØนขÍงบÃÔÉÑทÏ àช่น กํÒäÃäÁ่àป็นäปตÒÁàป้ÒËÁÒÂËÃ×ÍÍÒจทํÒãË้ขÒดทØนãนâคÃงกÒÃนÑ้นæ àป็นต้น

ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁ TEC ÁÕขÑ้นตÍนáÅÐกÃÐบÇนกÒÃãนกÒÃปÃÐÁÒณต้นทØนทÕ่áÁ่นÂํÒâดÂ TEC ãË้
คÇÒÁÊํÒคÑญกÑบกÒÃปÃÐÁÒณกÒÃÃÒคÒ (Price) áÅÐปÃÔÁÒณ (Unit) ซÖ่งãนÊ่ÇนขÍงกÒÃปÃÐÁÒณกÒÃÃÒคÒ 
TEC จÐทํÒกÒÃÊÍบถÒÁÃÒคÒÇÑÊดØทÕ่ต้Íงãช้ãนกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงäปÂÑงผÙ้จÑดËÒÊÔนค้ÒซÖ่งจÐทํÒãË้ÊÒÁÒÃถปÃÐÁÒณ
ÃÒคÒÇÑÊดØก่ÍÊÃ้Òงäด้áÁ่นÂํÒáÅÐจÐÍÍกãบÊÑ่งซ×้ÍÊÔนค้ÒÅ่ÇงËน้Ò 1-3 àด×Íน ก่ÍนกÒÃãช้งÒนà¾×่Íป้ÍงกÑนกÒÃ
àปÅÕ่ÂนáปÅงÃÒคÒขÍงÇÑÊดØก่ÍÊÃÒ้ง ÊํÒËÃÑบãนÊ่ÇนขÍงปÃÔÁÒณÇÑÊดØก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่จÐต้Íงãช้นÑ้น จÐÍ้ÒงÍÔงจÒกáบบ
ก่ÍÊÃ้ÒงซÖ่งจÐผ่ÒนกÒÃตÃÇจÊÍบจÒกทÕÁผÙ้บÃÔËÒÃซÖ่งÁÕปÃÐÊบกÒÃณ์ãนธØÃกÔจÁÒÍÂ่ÒงÂÒÇนÒนÃÇÁทÑ้งÂÑงผ่Òน
กÒÃตÃÇจÊÍบจÒกผÙ้บÃÔËÒÃâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงÍÕกด้ÇÂ นÍกจÒกนÕ้ TEC ÂÑงÁÕกÒÃãช้งÒนÃÐบบ ERP 
(Enterprise Resource Planning) àข้ÒÁÒช่ÇÂãนกÒÃบÃÔËÒÃจÑดกÒÃÃÐบบÀÒÂãน TEC ซÖ่งจÐช่ÇÂãË้ผÙ้ทÕ่
àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบกÒÃบÃÔËÒÃต้นทØนกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงขÍงâคÃงกÒÃทÃÒบ áÅÐÊÒÁÒÃถÇÒงáผนกÒÃจÑดกÒÃäด้ÍÂ่ÒงÁÕ
ปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ÁÒกÂÔ่งขÖ้น
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คÇÒÁàÊÕ่ÂงจÒกกÒÃ¾Ö่ง¾ÔงบØคÅÒกÃทÕ่ÁÕคÇÒÁชÒํนÒญàฉ¾ÒÐดÒ้น

TEC ปÃÐกÍบธØÃกÔจÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงซÖ่งàป็นÅÑกÉณÐกÒÃปÃÐกÍบธØÃกÔจทÕ่ต้ÍงÁÕบØคÅÒกÃทÕ่ÁÕคÇÒÁ
àชÕ่ÂÇชÒญคÇÒÁÃÙ้àกÕ่ÂÇกÑบÇÔÈÇกÃÃÁ àช่น ผÙ้จÑดกÒÃâคÃงกÒÃ ÇÔÈÇกÃËน้ÒงÒน ทÕ่ÁÕคÇÒÁÃÙ้คÇÒÁàข้ÒãจงÒน
ทÒงด้ÒนÇÔÈÇกÃÃÁ à¾×่ÍÊ่งÁÍบงÒนทÕ่ÁÕคØณÀÒ¾ ตÍบÊนÍงคÇÒÁต้ÍงกÒÃขÍงÅÙกค้Ò ทํÒãË้ TEC ÁÕคÇÒÁ
àÊÕ่ÂงจÒกกÒÃ¾Ö่ง¾ÔงบØคÅÒกÃÇÔชÒชÕ¾ดÑงกÅ่ÒÇãนกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจ

TEC äด้ตÃÐËนÑกถÖงคÇÒÁàÊÕ่Âงãนด้ÒนนÕ้àป็นÍÂ่ÒงดÕจÖงäด้จÑดËÒบØคÅÒกÃทÑ้งกÃÃÁกÒÃ ผÙ้บÃÔËÒÃ áÅÐ
¾นÑกงÒนทÕ่ÁÕคÇÒÁÃÙ้ คÇÒÁÊÒÁÒÃถ ÃÇÁถÖงÁÕปÃÐÊบกÒÃณ์ãนกÒÃทํÒงÒน ãË้คÇÒÁÊํÒคÑญกÑบกÒÃ¾ÑฒนÒáÅÐ
ÃÑกÉÒบØคÅÒกÃãË้ทํÒงÒนกÑบบÃÔÉÑทÏ ÍÂ่Òงต่Íàน×่ÍงãนÃÐÂÐÂÒÇ âดÂ TEC จÑดãË้ÁÕกÒÃ½ึกÍบÃÁáÅÐ¾ÑฒนÒ
คÇÒÁÃÙ้ãË้áก่¾นÑกงÒนÍÂ่Òงต่Íàน×่ÍงÊÁ่ํÒàÊÁÍ à¾×่ÍÃÍงÃÑบกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑทÏ ãË้ÊÒÁÒÃถÊ่งÁÍบ
งÒนãË้กÑบÅÙกค้Ò นÍกจÒกนÕ้ TEC ÁÕกÒÃจÑดทํÒคÙ่Á×ÍกÒÃทํÒงÒนทØกขÑ้นตÍน ËÒกÁÕกÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงบØคÅÒกÃ
ดÑงกÅ่ÒÇÊÒÁÒÃถนํÒคÙ่Á×ÍกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนÁÒÈÖกÉÒ ÍÕกทÑ้ง TEC ÁÕกÒÃกํÒËนดค่ÒตÍบáทนáÅÐÊÇÑÊดÔกÒÃทÕ่
àËÁÒÐÊÁ à¾×่ÍจÙงãจãË้บØคÅÒกÃทํÒงÒนÍÂÙ่กÑบ TEC ÍÂ่Òงต่Íàน×่ÍงáÅÐàตÔบâตäป¾Ã้ÍÁกÑบ TEC ãนÃÐÂÐÂÒÇ 
นÍกจÒกนÕ้กÒÃàข้ÒจดทÐàบÕÂนãนตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์áË่งปÃÐàทÈäทÂ ทํÒãË้ÁÕกÒÃàตÔบâตทÕ่ÂÑ่งÂ×นÁÕกÒÃ
บÃÔËÒÃงÒนทÕ่âปÃ่งãÊãนÃÐดÑบÁ×ÍÍÒชÕ¾ ÊÒÁÒÃถáข่งขÑนกÑบบÃÔÉÑทÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงÃÒÂÍ×่นäด้ จÐàป็นÍÕกปัจจÑÂ
ทÕ่ÊÒÁÒÃถดÖงดÙด¾นÑกงÒนทÕ่ÁÕคÇÒÁÊÒÁÒÃถãË้ÁÒÃ่ÇÁงÒนกÑบกÅØ่ÁบÃÔÉÑทäด้ 62

คÇÒÁàÊÕ่ÂงจÒกกÒÃทํÒงÒนÊ่Çนà¾ÔÁ่จÒกÊÑญญÒก่ÍÊÃÒ้งàดÔÁ

ãนÃÐËÇ่ÒงกÒÃดํÒàนÔนกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงÍÒจàกÔดกÃณÕทÕ่ TECจÐต้ÍงดํÒàนÔนกÒÃก่ÍÊÃ้Òงà¾Ô่ÁขÖ้นËÃ×Í
ÅดÅงนÍกàËน×ÍจÒกขÍบข่ÒÂงÒนทÕ่ตกÅงãนÊÑญญÒก่ÍÊÃ้ÒงàดÔÁ àน×่ÍงจÒกคÇÒÁต้ÍงกÒÃขÍงÅÙกค้Ò âดÂ
ÍÒจÂÑงÁÔäด้ตกÅงÃÒคÒขÍงงÒนÍÂ่Òงàป็นทÒงกÒÃ âดÂàฉ¾ÒÐãนÊ่ÇนงÒนทÕ่ÁÕกÒÃà¾Ô่ÁขÖ้นนÑ้น ÍÒจจÐทํÒãË้àกÔด
คÇÒÁàÊÕ่ÂงจÒกกÒÃทÕ่ TEC ทํÒงÒนäปÅ่ÇงËน้ÒáÅ้ÇäÁ่ÊÒÁÒÃถàÃÕÂกàก็บค่ÒบÃÔกÒÃจÒกÊ่ÇนงÒนทÕ่àกÔดขÖ้นà¾Ô่Á
äด้ ซÖ่งÍÒจจÐทํÒãË้ TECต้ÍงÃÑบÀÒÃÐต้นทØนทÕ่à¾Ô่ÁขÖ้นãนÊ่ÇนขÍงงÒนดÑงกÅ่ÒÇ จนกÇ่ÒÊÑญญÒËÃ×ÍàÍกÊÒÃ
Â×นÂÑนกÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงจÐäด้ÃÑบกÒÃÍนØÁÑตÔจÒกÅÙกค้Òàป็นÅÒÂÅÑกÉณ์ÍÑกÉÃ ãนกÃณÕทÕ่ÂÑงäÁ่äด้ÃÑบÍนØÁÑตÔ 
TECÍÒจต้ÍงÃÑบÀÒÃÐต้นทØนÊ่Çนà¾Ô่ÁซÖ่งÊ่งผÅกÃÐทบต่ÍกํÒäÃขÍงâคÃงกÒÃนÑ้น จนกÇ่ÒจÐäด้ÃÑบàÍกÊÒÃ
Â×นÂÑน ËÃ×ÍãนกÃณÕทÕ่äÁ่ÊÒÁÒÃถตกÅงกÑนäด้ TEC ÍÒจต้ÍงàÃÕÂกÃ้ÍงÊÔทธÔตÒÁทÕ่กฎËÁÒÂกํÒËนด

กÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจขÍง TECนÑ้นถÖงáÁ้Ç่ÒจÐต้ÍงàผชÔญกÑบคÇÒÁàÊÕ่ÂงดÑงกÅ่ÒÇ áต่ผÙ้บÃÔËÒÃáÅÐ
ทÕÁงÒนขÍง TECÂÖดÁÑ่นãนกÒÃดํÒàนÔนงÒนก่ÍÊÃ้ÒงตÒÁทÕ่äด้ÃÑบÁÍบËÁÒÂงÒนàป็นÍÂ่ÒงดÕÁÒâดÂตÅÍด 
ÃÇÁถÖงกÒÃãËบ้ÃÔกÒÃÍÂ่ÒงÁÕปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ ทํÒãË้ผÙ้บÃÔËÒÃáÅÐทÕÁงÒนขÍง TECÁÕคÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์ทÕ่ดÕตÍ่ÅÙกคÒ้ 
ซÖ่งàป็นปัจจÑÂทÕ่ช่ÇÂãË้กÒÃàจÃจÒต่ÍÃÍงกÑบÅÙกค้ÒÅØÅ่Çงäปäด้ด้ÇÂดÕÍÂÙ่àÊÁÍ นÍกจÒกนÕ้กÒÃปÃÑบà¾Ô่Á
ขÍบàขตงÒน (Scope of Work) áÅÐÁÙÅค่ÒงÒน ทÒงàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃáÅÐผÙ้ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงจÐต้ÍงÁÕÅงนÒÁãน
ÍÂ่Òงàป็นÅÒÂÅÑกÉณ์ÍÑกÉÃ Site Instruction (SI) ซÖ่งจÐàป็นàÍกÊÒÃÂ×นÂÑนขÍบàขตËÃ×ÍÅÑกÉณÐงÒนทÕ่
จÐÁÕกÒÃปÃÑบà¾Ô่ÁËÃ×ÍÅดãË้áก่ TECâดÂËÅÑงจÒกนÑน้ทÒง TEC จÐดํÒàนÔนกÒÃถÍดáบบáÅÐจÑดทํÒàป็น  BOQ 
à¾×่Íãช้ÊÃØปต้นทØนáÅÐÃÒคÒãË้áก่ÅÙกค้Ò ทÒง TEC จÐäด้ÃÑบ Variation Order (VO) ซÖ่งจÐàป็นàÍกÊÒÃÊÃØป
ÁÙÅค่ÒกÒÃà¾Ô่ÁËÃ×ÍÅดงÒน áÅÐÂ×นÂÑนจÒกàจÒ้ขÍงâคÃงกÒÃÍÂ่Òงàป็นÅÒÂÅÑกÉณ์ÍÑกÉÃ ทÑ้งนÕ้ ãนกÒÃดํÒàนÔน
ธØÃกÔจก่ÍÊÃ้ÒงขÍง TEC ÍÒจจÐต้ÍงÁÕกÒÃทํÒงÒนตÒÁคÇÒÁต้ÍงกÒÃขÍงÅÙกค้ÒตÒÁÊÑญญÒÊ่Çนà¾Ô่ÁËÃ×Í 
SI ทÕ่àกÔดขÖ้นก่ÍนกÒÃÍÍก VO (TEC จÐäÁ่ทํÒงÒนÊ่Çนà¾ÔÁ่กÍ่นทÕ่ÁÕกÒÃตกÅงãน SI àน×่ÍงจÒก SI ÊÒÁÒÃถ
àÃÕÂกÃ้ÍงÊÔทธÔทÒงกฎËÁÒÂäด้ÍÂ่Òงน้ÍÂàท่ÒกÑบต้นทØนทÕ่บÃÔÉÑทàป็นผÙ้ดํÒàนÔนกÒÃäป) à¾×่ÍคÇÒÁÂ×ดËÂØ่นãน
กÒÃบÃÔËÒÃจÑดกÒÃขÍงทÒงàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃ ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁ TECจÐ¾ÔจÒÃณÒÍงค์ปÃÐกÍบÍ×่นæ à¾×่Í
ปÃÐกÍบกÒÃตÑดÊÔนãจก่ÍนกÒÃทํÒงÒนÊ่Çนà¾Ô่ÁนÑ้นæ àช่น ÁÙÅค่ÒทÕ่ÁÕกÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงâดÂÍ้ÒงÍÔงÃÒคÒÇÑÊดØ
ÍØปกÃณ์áต่ÅÐÃÒÂกÒÃ (Unit Rate) ขÍงâคÃงกÒÃซÖ่ง TEC äด้จÑดทํÒãน BOQ äÇ้ãนÊÑญญÒก่ÍÊÃ้ÒงáÅ้Ç 
ÃÇÁäปถÖงปÃÐÇÑตÔกÒÃชํÒÃÐàงÔนขÍงÅÙกค้Ò คÇÒÁน่Òàช×่Íถ×ÍขÍงÅÙกค้Ò áÅÐคÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์ทÒงธØÃกÔจขÍงÅÙกค้Ò
áÅÐกÅØ่ÁบÃÔÉÑท àป็นต้น à¾×่ÍäÁ่ãË้àกÔดคÇÒÁàÊÕ่ÂงãนกÒÃàÃÕÂกชํÒÃÐàงÔนÊ่Çนà¾Ô่ÁจÒกàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃ 



คÇÒÁàÊÕ่Âงàน×่ÍงจÒกÊÑดÊ่ÇนÃÒÂäด้จÒกÅÙกค้ÒÃÒÂãËญ่

TEC ÁÕÃÒÂäด้จÒกกÒÃãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงãนÃÐËÇ่Òงปี 2558 - 2561 ãË้áก่กÅØ่Á SPT ซÖ่ง
äด้áก่ บÃÔÉÑท àÍÊ.¾Õ.ทÕ.ซÕÇÔÅกÃØ๊ป จํÒกÑด บÃÔÉÑท ÊÃÐáก้ÇäบâÍàทค จํÒกÑด บÃÔÉÑท âกÅàด้น àกต ¾Ã็Í¾à¾ÍÃ์ตÕ้
จํÒกÑด บÃÔÉÑท ÍÃÑญàÅ็คทÒÇน์ จํÒกÑด บÃÔÉÑท ÍÃÑญàÍนàทÍÃ์àทนàÁ้นท์ จํÒกÑด áÅÐ กÔจกÒÃÃ่ÇÁค้Ò àÍÊ.¾Õ.ทÕ 
¾ÒâซÂ่Ò (“กÅØ่Á SPT”) ÍÂÙ่ทÕ่Ã้ÍÂÅÐ 20.49 Ã้ÍÂÅÐ 69.26 Ã้ÍÂÅÐ 62.24 áÅÐÃ้ÍÂÅÐ 37.31 ขÍงÃÒÂäด้
จÒกกÒÃดํÒàนÔนงÒนขÍง TEH ตÒÁÅํÒดÑบ âดÂÁÕâคÃงกÒÃ àช่น งÒนâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงขÂÒÂกÒÃผÅÔตน้ํÒปÃÐปÒ 
กÒÃปÃÐปÒÊ่ÇนÀÙÁÔÀÒค àข×่Íน¾ÃÐปÃง จ.ÊÃÐáก้ÇซÖ่ง TEC ÃÑบàËÁÒช่Çงต่ÍÁÒจÒกบÃÔÉÑท àÍÊ.¾Õ.ทÕ.ซÕÇÔÅกÃØ๊ป
จํÒกÑด ทÕ่äด้ÃÑบงÒนÁÒจÒกËน่ÇÂงÒนÀÒคÃÑฐ àป็นâคÃงกÒÃทÕ่ÁÕÁÙÅค่ÒงÒนขนÒดãËญ่ ซÖ่งจÐÁÕกÒÃจ้ÒงÃÑบàËÁÒ
ช่ÇงãË้บÃÔÉÑทÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงดํÒàนÔนกÒÃ นÍกจÒกนÕ้ãนปี 2560 áÅÐ 2561 TEC ÂÑงÁÕÃÒÂäด้จÒกกÒÃ
ãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงจÒกกÅØ่ÁบÃÔÉÑท àดÍÐ บÃÒàธÍÃ์Ê ดÕàÇÅÅÍปàÁ้นท์ จํÒกÑด ซÖ่งàป็นกÅØ่ÁบÃÔÉÑท
¾ÑฒนÒÍÊÑงËÒÃÔÁทÃÑ¾Â์áÅÐบÃÔËÒÃâÃงáÃÁÅÒบÒÃÕÊ (Labaris) Ã้ÍÂÅÐ 13.53 áÅÐÃ้ÍÂÅÐ 24.88 ขÍง
ÃÒÂäด้จÒกกÒÃดํÒàนÔนงÒนขÍง TEH ตÒÁÅํÒดÑบ  ดÑงนÑ้น ËÒก¾ÔจÒÃณÒÃÒÂäด้จÒกกÅØ่Á SPT áÅÐกÅØ่ÁบÃÔÉÑท 
àดÍÐ บÃÒàธÍÃ์Ê ดÕàÇÅÅÍปàÁ้นท์ จํÒกÑด áÅ้Ç TECจÐÁÕÃÒÂäด้จÒก 2 กÅØ่Á ÃÇÁกÑนÃÐËÇ่Òงปี 2558 - 2561 
ทÑ้งËÁด Ã้ÍÂÅÐ 20.49 Ã้ÍÂÅÐ 69.26 Ã้ÍÂÅÐ 75.77 áÅÐÃ้ÍÂÅÐ 62.19  ãนÍนÒคตàกÔดàËตØกÒÃณ์ทÕ่ 
TEC ต้ÍงÊÙญàÊÕÂกÅØ่ÁคÙ่ค้ÒทÑ้งÊÍงกÅØ่ÁดÑงกÅ่ÒÇäปÍÒจÊ่งผÅกÃÐทบต่ÍÃÒÂäด้ขÍงบÃÔÉÑทÏ ÍÂ่ÒงÁÕ
นÑÂÊํÒคÑญ

ทÑ้งนÕ้ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2561 TEC ÁÕงÒนทÕ่ÂÑงäÁ่äด้Ê่งÁÍบ (Backlog) จํÒนÇน 10 âคÃงกÒÃ 
ÃÇÁÁÙÅค่Ò 1,200 Å้ÒนบÒท ซÖ่งàป็นงÒนจÒกกÅØ่Á SPT จํÒนÇน 3 âคÃงกÒÃ ÁÙÅค่Ò 596.70 Å้ÒนบÒท áÅÐ 
กÅØ่ÁบÃÔÉÑท àดÍÐ บÃÒàธÍÃ์Ê ดÕàÇÅÅÍปàÁ้นท์ จํÒกÑด จํÒนÇน 2 âคÃงกÒÃ ÁÙÅค่Ò 27.72 Å้ÒนบÒท ËÃ×ÍคÔด
àป็น Ã้ÍÂÅÐ 49.72 áÅÐÃ้ÍÂÅÐ 2.31 ขÍงงÒนทÕ่ÂÑงäÁ่äด้Ê่งÁÍบ (Backlog) ทÑ้งËÁด ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁกÒÃทÕ่ 
TEC ÁÕÊÑดÊ่ÇนÃÒÂäด้จÒกÅÙกค้ÒÃÒÂãËญ่ ค×ÍกÅØ่Á SPT áÅÐกÅØ่ÁบÃÔÉÑท àดÍÐ บÃÒàธÍÃ์Ê ดÕàÇÅÅÍปàÁ้นท์ 
จํÒกÑด นÑ้นàป็นäปตÒÁÅÑกÉณÐกÒÃปÃÐกÍบธØÃกÔจÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่จÐÃÑบงÒนàป็นâคÃงกÒÃ ซÖ่งãนช่Çงปี 
2559 - 2561 TECäด้ÁÕกÒÃÃÑบงÒนทÕ่âคÃงกÒÃ¾ÃÐปÃง  นÔคÁÍØตÊÒËกÃÃÁÊÃÐáก้Ç áÅÐâคÃงกÒÃâÃงáÃÁÅÒ
บÒÃÕÊ (Labaris) ซÖ่งÁÕÁÙÅค่ÒâคÃงกÒÃขนÒดãËญ่จÖงทํÒãË้ÊÑดÊ่ÇนÃÒÂäด้จÒกÊÍงกÅØ่ÁนÕ้à¾Ô่ÁขÖ้น 

ทÑ้งนÕ้ ÇÔธÕกÒÃäด้ÃÑบงÒนจÒกกÅØ่ÁคÙ่ค้ÒÃÒÂãËญ่ทÑ้งÊÍง TEC จÐต้Íงผ่Òนàง×่Íนäขต่Òงæ ทÕ่ÅÙกค้ÒกํÒËนด 
กÅ่ÒÇค×Í TEC จÐต้ÍงÁÕกÒÃáข่งขÑนกÑนทÒงด้ÒนÃÒคÒáÅÐÃÇÁäปถÖงคÇÒÁÊÒÁÒÃถด้ÒนàทคนÔคกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงกÑบ
ãË้ตÃงกÑบคÇÒÁต้ÍงกÒÃขÍงÅÙกค้Ò ËÃ×ÍÁÕÍÒจÁÕกÒÃáข่งขÑนกÑบผÙ้ÃÑบàËÁÒÃÒÂÍ×่นæ (áÅ้Çáต่กÃณÕ) âดÂÍÂÙ่
ÀÒÂãต้àง×่Íนäขท ÒงกÒÃค้ÒทÑ่Çäปàช่น  ÃÐÂÐàÇÅÒกÒÃãË้àคÃดÔต กÒÃÃÑบปÃÐกÑนผÅงÒน กÒÃËÑกàงÔนปÃÐกÑน
ผÅงÒน àป็นต้น àทÕÂบàท่ÒกÑบกÅØ่ÁÅÙกค้ÒÃÒÂãËญ่ÃÒÂÍ×่นæ âดÂทÕ่ผ่ÒนÁÒทÑ้งÊÍงกÅØ่ÁÅÙกค้ÒãนฐÒนÐคÙ่ค้ÒขÍง
กÅØ่ÁบÃÔÉÑท ÁÕกÒÃชํÒÃÐËนÕต้ÒÁปกตÔ âดÂäÁ่ÁÕÃÒÂกÒÃค้Òงจ่ÒÂËÃ×ÍÁÕÀÒÃÐผÙก¾Ñนธ์นÍกàËน×ÍจÒกàง×่ÍนäขกÒÃ
ก่ÍÊÃ้Òงáต่ÍÂ่Òงãด 63

คÇÒÁàÊÕ่ÂงจÒกคÇÒÁผÑนผÇนขÍงÃÒคÒÇÑÊดØกÍ่ÊÃ้ÒงáÅÐÍØปกÃณ์ทÕ่ãชã้นกÒÃตÔดตÑ้ง

àน×่ÍงจÒกกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงÍÒคÒÃËÃ×ÍÊÔ่งปÅÙกÊÃ้Òงãดæ Ê่ÇนÁÒกจÐàป็นÍÒคÒÃคÍนกÃÕตàÊÃÔÁàËÅ็กทÕ่
ต้Íงãช้ปÃÔÁÒณàËÅ็กáÅÐปÙนซÕàÁนต์àป็นจํÒนÇนÁÒก ãนขณÐทÕ่ÃÒคÒÇÑÊดØก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่ãช้ãนâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้Òง
âดÂàฉ¾ÒÐàËÅ็กนÑ้น ÍÒจÁÕคÇÒÁผÑนผÇนàน×่ÍงจÒกÃÒคÒàËÅ็กขÖ้นÍÂÙ่กÑบÍØปÊงค์ ÍØปทÒนขÍงผÙ้บÃÔâÀคàËÅ็ก
ทÑ้งãนปÃÐàทÈáÅÐต่ÒงปÃÐàทÈตÒÁช่ÇงàÇÅÒ ãนกÃณÕทÕ่àËÅ็กÁÕกÒÃปÃÑบÃÒคÒÊÙงขÖ้นÁÒกกÇ่ÒปกตÔÍÂ่ÒงÃÇดàÃ็Ç 
จÐÊ่งผÅกÃÐทบทํÒãË้ต้นทØนÇÑÊดØก่ÍÊÃ้ÒงขÍง TEC à¾Ô่ÁขÖ้น 

ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁ TEC ÁÕáนÇทÒงãนกÒÃป้ÍงกÑนคÇÒÁàÊÕ่ÂงจÒกกÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงÃÒคÒÇÑÊดØก่ÍÊÃ้ÒงâดÂ
Ê่งãบÊÑ่งซ×้ÍÇÑÊดØทÕ่จÐãช้งÒนÅ่ÇงËนÒ้ 1-3 àด×Íน à¾×่ÍกํÒËนดÃÒคÒกÑบผÙ้จÑดËÒÊÔนค้Ò áÅÐทÕÁผÙ้บÃÔËÒÃขÍงกÅØÁ่
บÃÔÉÑทÂÑงäด้ÁÕกÒÃตÔดตÒÁÊถÒนกÒÃณ์ÃÒคÒÇÑÊดØก่ÍÊÃ้ÒงÍÂ่ÒงãกÅ้ชÔดÁÒâดÂตÅÍดà¾×่ÍãË้ÊÒÁÒÃถปÃÑบตÑÇ
äด้ทÑนทÕ ãนช่ÇงทÕ่ÃÒคÒÇÑÊดØก่ÍÊÃ้ÒงÁÕคÇÒÁผÑนผÇนÁÒกกÇ่ÒปกตÔ 



คÇÒÁàÊÕ่ÂงจÒกกÒÃáข่งขÑนãนÍØตÊÒËกÃÃÁáÅÐคÇÒÁตÍ่àน×Í่งขÍงÃÒÂäด้

คÇÒÁàÊÕ่ÂงจÒกกÒÃดÒํàนÔนกÒÃก่ÍÊÃÒ้งâคÃงกÒÃäÁá่Å้ÇàÊÃ็จทÑนตÒÁกÒํËนดàÇÅÒãนÊÑญญÒ

ãนÊÑญญÒจ้ÒงàËÁÒงÒนก่ÍÊÃ้ÒงนÑ้นจÐÁÕกÒÃÃÐบØÇÑนÊ่งÁÍบงÒนขÍงáต่ÅÐâคÃงกÒÃ ãนกÃณÕทÕ่กÅØ่Á
บÃÔÉÑทãนฐÒนÐผÙ้ãË้บÃÔËÒÃäÁ่ÊÒÁÒÃถÊ่งÁÍบงÒนäด้ตÒÁกํÒËนดàÇÅÒ ÍÒจต้ÍงถÙกปÃÑบจÒกคÇÒÁÅ่Òช้ÒทÕ่
àกÔดขÖ้น กÒÃทÕ่ผÙ้ãË้บÃÔกÒÃäÁ่ÊÒÁÒÃถดํÒàนÔนงÒนãË้áÅ้ÇàÊÃ็จตÒÁกํÒËนดàÇÅÒ ÍÒจทํÒãË้ต้Íงชดãช้ค่ÒàÊÕÂËÒÂ
กÑบÅÙกค้Ò ซÖ่งÍÒจÊ่งผÅกÃÐทบต่ÍผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒน กÃÐáÊàงÔนÊดขÍงกÔจกÒÃ ÃÇÁถÖงช×่ÍàÊÕÂงขÍงกÅØ่Á
บÃÔÉÑท àช่นกÑน

ทÑ้งนÕ้กÅØ่ÁบÃÔÉÑท ãË้คÇÒÁÊํÒคÑญกÑบกÒÃÊ่งÁÍบงÒนทÕ่ÁÕคØณÀÒ¾ãË้กÑบÅÙกค้ÒãË้ทÑนตÒÁกํÒËนดàÇÅÒ
ทÕ่äด้ÃÑบÁÍบËÁÒÂ กÅØ่ÁบÃÔÉÑทäด้ÁÕกÒÃจÑดปÃÐชØÁÃÐËÇ่ÒงทÕÁผÙ้บÃÔËÒÃáÅÐÇÔÈÇกÃËÑÇËน้ÒâคÃงกÒÃÍÂ่Òงน้ÍÂ
àด×ÍนÅÐ 1 คÃÑ้งàป็นปÃÐจํÒÍÂ่ÒงÊÁ่ํÒàÊÁÍ áÅÐÁÕกÒÃÇÔàคÃÒÐË์คÇÒÁค×บËน้ÒขÍงâคÃงกÒÃผ่ÒนÃÐบบกÒÃ
จÑดกÒÃทÕ่ÁÕปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ àช่น กÒÃทÕ่ TEC ÁÕกÒÃãช้ ERP ซÖ่งจÐทํÒãË้ทÕÁผÙ้บÃÔËÒÃÃÑบทÃÒบคÇÒÁค×บËน้ÒขÍง
âคÃงกÒÃตÅÍดàÇÅÒ ãนกÃณÕทÕ่àกÔดปัญËÒทÕ่ÍÒจÊ่งผÅãË้Ê่งÁÍบงÒนäด้Å่Òช้ÒกÇ่ÒกํÒËนด ทÕÁผÙ้บÃÔËÒÃจÐ
คÍÂกํÒกÑบดÙáÅÍÂ่ÒงãกÅ้ชÔดáÅÐช่ÇÂàÊนÍทÒงáก้ปัญËÒด้ÇÂปÃÐÊบกÒÃณ์ทÕ่ÁÕÁÒÍÂ่ÒงÂÒÇนÒน ÃÇÁทÑ้งÂÑงÁÕ
ผÙ้บÃÔËÒÃâคÃงกÒÃซÖ่งàป็นทÕ่ปÃÖกÉÒจÒกàจ้ÒขÍงงÒนคÍÂตÃÇจÊÍบคÇบคØÁกÒÃทํÒงÒนãË้àป็นäปตÒÁáผนงÒนทÕ่
กํÒËนด นÍกจÒกนÕ้ TEC ÂÑงäÁ่àคÂดํÒàนÔนกÒÃบÃÔËÒÃâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงจนàกÔดคÇÒÁÅ่Òช้Ò áÅÐÁÕกÒÃปÃÑบàงÔน
áต่ÍÂ่Òงãด
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ธØÃกÔจก่ÍÊÃÒ้งàป็นธØÃกÔจทÕ่ÁÕกÒÃáขง่ขÑนÊÙง âดÂกÒÃàข้ÒÃÑบงÒนâคÃงกÒÃãËÁ่æ นÑ้น ผÙ้Ç่Òจ้ÒงจÐÁÕกÒÃ
กํÒËนดàกณฑ์ãนกÒÃàข้ÒÃÑบงÒน คØณÊÁบÑตÔผÙ้àข้ÒÃÑบงÒน ผÅงÒนทÕ่ผ่ÒนÁÒขÍงผÙ้àข้ÒÃÑบงÒน âดÂËÅÑงจÒก
ผ่ÒนคØณÊÁบÑตÔต่Òงæ àบ×้Íงต้นáÅ้Ç ผÙ้Ç่Òจ้ÒงจÐÁÕกÒÃ¾ÔจÒÃณÒÃÒคÒปÃÐÁÙÅ ปัจจØบÑนÁÕผÙ้ÃÑบàËÁÒãนตÅÒด
ÍÂÙ่àป็นจํÒนÇนÁÒกทÑ้งÃÒÂàÅ็ก ÃÒÂกÅÒง áÅÐÃÒÂãËญ่ àป็นผÅãË้ TEC ต้ÍงàผชÔญกÑบกÒÃáข่งขÑนทÕ่ÃØนáÃง 
นÍกจÒกนÕ้กÒÃáข่งขÑนทÕ่ÃØนáÃงÍÒจทํÒãË้àกÔดกÒÃáข่งขÑนด้ÒนÃÒคÒทÕ่ÍÒจทํÒãË้ÁÕผÅกÃÐทบต่ÍÃÒÂäด้ขÍง
กÅØ่ÁบÃÔÉÑท

ÍÂ่ÒงäÃก็ดÕกÅØ่ÁบÃÔÉÑทจÐÁÕกÒÃÇÔàคÃÒÐË์à¾×่ÍÇÒงáผนงบปÃÐÁÒณปÃÐจํÒปีจÒกทÕÁผÙ้บÃÔËÒÃ áÅÐ
นํÒàÊนÍãË้คณÐกÃÃÁกÒÃขÍง TIGERàป็นผÙ้¾ÔจÒÃณÒÍนØÁÑตÔ ซÖ่งจÐทํÒãË้บÃÔÉÑทÂ่ÍÂãนกÅØ่ÁบÃÔÉÑท
ÊÒÁÒÃถãช้àป็นข้ÍÁÙÅÊํÒËÃÑบกÒÃบÃÔËÒÃ áÅÐÇÔàคÃÒÐË์à¾×่ÍกÒÃÃÑบงÒนËÃ×ÍËÒงÒนà¾Ô่ÁàตÔÁãË้ÊÍดคÅ้ÍงกÑบ
àป้ÒËÁÒÂãนáต่ÅÐปี นÍกจÒกนÕ ้TECÂÑงÁÕขÍ้äด้àปÃÕÂบãนกÒÃáขง่ขÑนค×ÍทÕÁผÙ้บÃÔËÒÃáÅÐทÕÁงÒนขÍง TEC ÁÕ
คÇÒÁàชÕ่ÂÇชÒญáÅÐปÃÐÊบกÒÃณ์ÍÑนÂÒÇนÒน ÃÇÁถÖงคÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์ÍÑนดÕกÑบÅÙกค้ÒทÕ่ÁÕÁÒâดÂตÅÍดãน
กÒÃÃÑบงÒนà¾Ô่ÁàตÔÁ ทÕ่ÊํÒคÑญค×Í TEC ÁÕคÇÒÁàชÕ่ÂÇชÒญãนกÒÃÃÑบงÒนก่ÍÊÃ้Òงäด้ËÅÒกËÅÒÂปÃÐàÀท ซÖ่ง
äด้áก่งÒนก่ÍÊÃ้ÒงâÃงáÃÁ âÃง¾ÂÒบÒÅ ÍÒคÒÃ¾ÑกÍÒÈÑÂ ÊถÒนÕผÅÔตน้ํÒปÃÐปÒáÅÐท่ÍÊ่งน้ํÒ âคÃงกÒÃÍÙ่
ÃถàÁÅ์ ÅÒนจÍดÃด áÅÐ½ÒÂÂÒง àป็นต้น ÃÇÁäปถÖงกÒÃขÂÒÂäปÂÑงงÒนบÃÔกÒÃทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงáÅÐÊนÑบÊนØน
กÒÃก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่ดํÒàนÔนกÒÃâดÂบÃÔÉÑทÂ่ÍÂขÍง TECàช่น TEGซÖ่งàป็นผÙ้ดํÒàนÔนธØÃกÔจÍÍกáบบáÅÐผÅÔต
ÍÅÙÁÔàนÕÂÁà¾×่ÍกÒÃตกáต่ง áÅÐ TEM ซÖ่งàป็นผÙ้ดํÒàนÔนกÒÃÍÍกáบบáÅÐผÅÔต ¾Ã้ÍÁตÔดตÑ้งÃÐบบน้ํÒดÕáÅÐน้ํÒ
àÊÕÂ àป็นต้น ซÖ่งจÐÊ่งผÅãË้กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁÕคÇÒÁต่Íàน×่ÍงขÍงÃÒÂäด้ÁÒกÂÔ่งขÖ้น

ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁÀÒÂËÅÑงจÒกทÕ่บÃÔÉÑทÏ àข้ÒจดทÐàบÕÂนãนตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์áË่งปÃÐàทÈäทÂ  ทํÒãË้ÁÕ
àงÔนทØนËÁØนàÇÕÂนà¾ÕÂง¾Í ÊÒÁÒÃถÃÑบงÒนจÒกกÅØ่ÁÍ×่นäด้ÁÒกขÖ้น Ê่งผÅãË้ÅดกÒÃ¾Öง¾ÔงÃÒÂäด้จÒกกÅØ่Á
ทÑ้งÊÍงกÅØ่ÁนÕ้ นÍกจÒกนÕ้ãนÍนÒคตËÒก TEC จÐÁÕกÒÃÃÑบงÒนจÒกกÅØ่Á SPT áÅÐกÅØ่ÁบÃÔÉÑทàดÍÐ บÃÒ
àธÍÃ์Ê ดÕàÇÅÅÍปàÁ้นท์ จํÒกÑด à¾Ô่ÁàตÔÁนÑ้น TEC ÂÑงคงต้ÍงÃÑกÉÒÍÑตÃÒกํÒäÃขÑ้นต้น áÅÐกÒÃกํÒËนด
àง×่ÍนäขกÒÃค้ÒÍ×่นæ ãË้àทÕÂบàคÕÂงäด้กÑบกÅØ่ÁÅÙกค้ÒÍ×่นãนÅÑกÉณÐàดÕÂÇกÑนäด้ 



คÇÒÁàÊÕ่Âงด้ÒนàงÔนทØนËÁØนàÇÕÂนäÁ่à¾ÕÂง¾Í

กÒÃปÃÐกÍบธØÃกÔจÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงÁÕคÇÒÁจํÒàป็นต้Íงãช้àงÔนทØนËÁØนàÇÕÂนÊÙง ดÑงนÑ้นËÒก TEC äÁ่
ÊÒÁÒÃถจÑดËÒáËÅ่งàงÔนทØนÊนÑบÊนØนทÒงกÒÃàงÔนทÕ่à¾ÕÂง¾Í ÍÒจจÐÊ่งผÅกÃÐทบãË้âคÃงกÒÃÁÕปัญËÒäด้ 
àน×่ÍงจÒก TEC ต้ÍงดํÒàนÔนงÒนก่ÍÊÃ้ÒงãË้áÅ้ÇàÊÃ็จตÒÁขÑ้นคÇÒÁÊํÒàÃ็จก่Íน จÖงÊÒÁÒÃถàบÔกàงÔนค่ÒงÇดงÒนäด้ 
ซÖ่งËÒกãนกÃณÕทÕ่งÒนก่ÍÊÃÒ้งàกÔดÍØปÊÃÃคทÕ่คÒดäÁถ่ÖงทํÒãËÃ้ÐÂÐàÇÅÒก่ÍÊÃÒ้งนÒนกÇ่ÒทÕ่ปÃÐÁÒณกÒÃäÇ้ ÍÒจทํÒ
ãË้ TEC ปÃÐÊบปัญËÒกÒÃàบÔกàงÔนÅ่Òช้ÒãนขณÐทÕ่ TEC ÂÑงคงต้ÍงÃÑบÀÒÃÐต้นทØนÍÂÙ่ จÐÊ่งผÅกÃÐทบต่ÍÊÀÒ¾
คÅ่ÍงขÍง TEC นÍกจÒกนÕ้กÒÃขÒดàงÔนทØนËÁØนàÇÕÂนดÑงกÅ่ÒÇÍÒจทํÒãË้บÃÔÉÑทÏ ต้ÍงàÊÕÂâÍกÒÊãนกÒÃàข้ÒÃÑบ
งÒนâคÃงกÒÃÍ×่นæ ãนÍนÒคต

ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁ ãนปัจจØบÑนàงÔนทØนÊ่ÇนãËญ่ขÍง TEC ÁÒจÒกÊ่ÇนขÍงผÙ้ถ×ÍËØ้น ÍÕกทÑ้ง TEC ÁÕÇงàงÔน
ÊÔนàช×่ÍจÒกธนÒคÒÃ¾ÒณÔชÂ์ต่Òงæ àช่น ÇงàงÔนàบÔกàกÔนบÑญชÕ (Overdraft : OD) ตÑ๋ÇÊÑญญÒãช้àงÔน 
(Promissory Note : PN) áÅÐËนÑงÊ×Íค่ํÒปÃÐกÑน (Bank Guarantee) àป็นต้น à¾×่Íãช้ãนกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจ 
นÍกจÒกนÕ้บÃÔÉÑทÏ ÂÑงÁÕàงÔนÊดÊ่ÇนàกÔนจÒกกÒÃÃÐดÁทØนจÒกกÒÃàÊนÍขÒÂËØ้นãË้กÑบปÃÐชÒชนàป็นคÃÑ้งáÃก 
(IPO)Ê่งผÅãË้ ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2561 บÃÔÉÑทÁÕàงÔนทØนËÁØนàÇÕÂนà¾ÕÂง¾Íà¾×Í่ÃÍงÃÑบกÒÃàตÔบâตãนÍนÒคต
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คÇÒÁàÊÕ่ÂงจÒกคÇÒÁปÅÍดÀÑÂáÅÐผÅกÃÐทบตÍ่ÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁ

กÒÃก่ÍÊÃ้ÒงÍÒคÒÃËÃ×ÍÊÔ่งปÅÙกÊÃ้ÒงนÑน้จÐÁÕกÃÐบÇนกÒÃทํÒงÒนทÕ่ÍÒจÊ่งผÅกÃÐทบต่ÍบÃÔàÇณ¾×้นทÕ่
ãกÅ้àคÕÂง ทÑ้งผÅกÃÐทบãนด้ÒนขÍงÍÑนตÃÒÂจÒกด้ÒนคÇÒÁปÅÍดÀÑÂãนกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่ทํÒãË้àกÔดคÇÒÁ
àÊÕÂËÒÂทÑ้งด้ÒนชÕÇÔตáÅÐทÃÑ¾Â์ÊÔน ËÃ×ÍผÅกÃÐทบจÒกกÒÃดํÒàนÔนงÒนต่ÍÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁ àช่น ÁÅÀÒÇÐทÒงàÊÕÂง 
ÁÅÀÒÇÐจÒก½Ø่นทÕ่àกÔดจÒกกÒÃก่ÍÊÃ้Òง กÒÃทÃØดตÑÇขÍง¾×้นÍÒคÒÃข้ÒงàคÕÂงจÒกกÒÃขØดดÔนáÅÐ/ËÃ×ÍทํÒงÒน
àกÕ่ÂÇกÑบฐÒนÃÒก ทÑ้งËÁดนÕ้ ÍÒจàป็นàËตØãË้ TEC ถÙกดํÒàนÔนคดÕãนชÑ้นÈÒÅ นÍกจÒกนÕ้คÇÒÁàÊÕ่ÂงดÑงกÅ่ÒÇÂÑง
ÍÒจทํÒãË้บÃÔÉÑทÏ àÊ×่ÍÁàÊÕÂช×่ÍàÊÕÂง áÅÐคÇÒÁน่Òàช×่Íถ×ÍขÍงบÃÔÉÑทÏ ÍÕกด้ÇÂ

กÅØ่ÁบÃÔÉÑทตÃÐËนÑกถÖงคÇÒÁÊํÒคÑญขÍงคÇÒÁปÅÍดÀÑÂãนกÒÃทํÒงÒน ÃÇÁถÖงผÅกÃÐทบต่Í
ÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁ จÖงäด้ÁÕกÒÃจÑดทํÒคÙ่Á×ÍคÇÒÁปÅÍดÀÑÂáÅÐÃÐàบÕÂบข้ÍบÑงคÑบãนกÒÃทํÒงÒนàขตก่ÍÊÃ้Òง ทÕ่จÐ
ปÃÐกÍบด้ÇÂ กฎคÇÒÁปÅÍดÀÑÂãนกÒÃทํÒงÒนËน่ÇÂงÒนกÒÃก่ÍÊÃ้Òง ÁÒตÃฐÒนคÇÒÁปÅÍดÀÑÂãนกÒÃ
ทํÒงÒน áบบÁÒตÃฐÒนป้ÒÂคÇÒÁปÅÍดÀÑÂâคÃงกÒÃ àป็นต้น à¾×่ÍทÕ่จÐ¾ÑฒนÒคÇÒÁÃÙ้ãË้กÑบ¾นÑกงÒนãË้àข้Òãจ
áÅÐตÃÐËนÑกถÖงคÇÒÁÊํÒคÑญขÍงÃÐàบÕÂบÇÔนÑÂãนกÒÃทํÒงÒน ทÑ้งนÕ้ãนÃÍบ 3 ปีทÕ่ผ่ÒนÁÒ TEC äÁ่àคÂÁÕกÒÃàกÔด
ÍØบÑตÔàËตØãËญ่ทÕ่Ê่งผÅãË้บØคÅÒกÃขÍง TEC àÊÕÂชÕÇÔตËÃ×ÍทØ¾¾ÅÀÒ¾ãดæ ทÑ้งÊÔ้น ÊํÒËÃÑบãนด้ÒนÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁ 
TEC ดํÒàนÔนกÒÃตÒÁกฏËÁÒÂทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁáÅÐÊÍดคÅ้ÍงกÑบËÅÑกกÒÃทÒงÇÔÈÇกÃÃÁÁÒâดÂ
ตÅÍด ทÕ่ผ่ÒนÁÒ TEC ทÕ่ÁÕคÇÒÁàÊÕ่ÂงจÒกกÒÃàป็นจํÒàÅÂÃ่ÇÁทÕ่ 1 ãนข้Í¾Ô¾ÒททÕ่ÍÒจจÐàกÔดขÖ้นจÒกกÒÃ
ก่ÍÊÃ้ÒงขÍง TEC ปัจจØบÑนคดÕดÑงกÅ่ÒÇÍÂÙ่ÃÐËÇ่ÒงกÒÃ¾ÔจÒÃณÒãนชÑ้นÈÒÅฎÕกÒ âดÂทÕ่ TEC àป็น½่ÒÂชนÐคดÕ
ทÑ้งชÑ้นต้นáÅÐชÑ้นÍØทธÃณ์  นÍกàËน×ÍจÒกคดÕดÑงกÅ่ÒÇ กÅØ่ÁบÃÔÉÑทäÁ่àคÂถÙก¿้ÍงÃ้Íงãดæ àกÕ่ÂÇกÑบ
ÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁ



คÇÒÁàÊÕ่Âงด้ÒนกÒÃบÃÔËÒÃจÑดกÒÃ

7.3.1 คÇÒÁàÊÕ่ÂงจÒกกÒÃ¾Ö่ง¾Ôงด้ÒนกÒÃผÙ้บÃÔËÒÃ 

กÒÃดํÒàนÔนงÒนãนÍดÕตทÕ่ผ่ÒนÁÒàป็นกÒÃบÃÔËÒÃงÒนâดÂ¾Ö่ง¾ÔงผÙ้บÃÔËÒÃáÅÐผÙ้ถ×ÍËØ้น 2 ท่ÒนËÅÑกค×Í
นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์ áÅÐนÒÂกÔตตÔ ดØÉฎÕ¾ÄตÔ¾ÑนธØ์ ซÖ่งทÑ้ง 2 ท่Òนàป็นผÙ้ก่ÍตÑ้ง áÅÐบÃÔËÒÃงÒน TEC
áÅÐàป็นบØคคÅทÕ่ÁÕคÇÒÁÃÙ้ คÇÒÁชํÒนÒญ ปÃÐÊบกÒÃณ์ áÅÐÁÕบทบÒทÊํÒคÑญãนกÒÃกํÒËนดนâÂบÒÂทÒง
ธØÃกÔจáÅÐáนÇทÒงกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจãË้ TEC àตÔบâตáÅÐÊÃ้ÒงผÅตÍบáทนãË้กÑบผÙ้ถ×ÍËØ้นÍÂ่Òงต่Íàน×่Íง ดÑงนÑ้น 
บÃÔÉÑทÏ ÍÒจÁÕคÇÒÁàÊÕ่ÂงจÒกกÒÃ¾Ö่ง¾ÔงคÇÒÁÊÒÁÒÃถãนกÒÃบÃÔËÒÃงÒนขÍงผÙ้บÃÔËÒÃËÅÑก

ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁ กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁÕâคÃงÊÃ้ÒงÍงค์กÃทÕ่ชÑดàจนãนกÒÃáบ่งáÂก
Ëน้ÒทÕ่áÅÐคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบตÒÁáต่ÅÐÊÒÂงÒน ÃÇÁถÖงกÒÃกÃÐจÒÂ
ÍํÒนÒจãนกÒÃบÃÔËÒÃงÒนตÒÁคÇÒÁàËÁÒÐÊÁ ¾Ã้ÍÁทÑ้งคÑดàÅ×Íก
บØคÅÒกÃทÕ่ÁÕคÇÒÁชํÒนÒญáÅÐปÃÐÊบกÒÃณ์ãนÊÒÂงÒนขÖ้นÁÒàป็น
ผÙ้บÃÔËÒÃÃÐดÑบผÙ้จÑดกÒÃÊÒÂงÒน ทÑ้งนÕ้ ผÙ้บÃÔËÒÃáÅÐ¾นÑกงÒนขÍงกÅØ่Á
บÃÔÉÑท จํÒนÇนÁÒกàป็นบØคคÅทÕ่Ã่ÇÁงÒนกÑบบÃÔÉÑทÏ ÁÒàป็นÃÐÂÐ
àÇÅÒนÒนáÅÐÁÕคÇÒÁàข้ÒãจãนÅÑกÉณÐธØÃกÔจขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทàป็นÍÂ่ÒงดÕ 
จÖงàป็นปัจจÑÂทÕ่ช่ÇÂÊ่งàÊÃÔÁกÒÃดํÒàนÔนงÒนãË้àตÔบâตÂÔ่งขÖ้นäปãนÍนÒคต 
นÍกจÒกนÕ้กÅØ่ÁบÃÔÉÑท ãË้คÇÒÁÊํÒคÑญกÑบกÒÃกํÒËนดâคÃงÊÃ้Òง
Íงค์กÃ กÒÃกÃÐจÒÂÍํÒนÒจãนกÒÃบÃÔËÒÃงÒน áÅÐกÒÃ¾ÑฒนÒ
บØคÅÒกÃ จÐทํÒãË้กÒÃ¾Ô่ง¾ÔงผÙ้บÃÔËÒÃËÅÑกขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทÅดÅง
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คÇÒÁàÊÕ่ÂงจÒกกÒÃปÃÐกÍบธØÃกÔจâดÂกÒÃÅงทØนãนบÃÔÉÑทÍ×่น

บÃÔÉÑทÏ ดํÒàนÔนธØÃกÔจâดÂกÒÃÅงทØนãนบÃÔÉÑทÍ×่น (Holding Company) âดÂปัจจØบÑน ÁÕกÒÃ
ÅงทØนãน TEC ซÖ่งàป็นบÃÔÉÑทáกน áÅÐปÃÐกÍบธØÃกÔจÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้Òง ãนÊÑดÊ่ÇนÃ้ÍÂÅÐ 99.99 
นÍกจÒกนÕ ้TEC ÂÑงดํÒàนÔนธØÃกÔจทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบกÒÃÊนÑบÊนØนธØÃกÔจก่ÍÊÃ้Òงด้ÇÂกÒÃÅงทØนÃ้ÍÂÅÐ 99.99 
ãน TEG(àป็นผÙ้ÍÍกáบบáÅÐผÅÔตÍÅÙÁÔàนÕÂÁà¾×่ÍกÒÃตกáต่ง) áÅÐÅงทØนÃ้ÍÂÅÐ 70 ãน TEM(àป็น
ผÙ้ดํÒàนÔนกÒÃÍÍกáบบáÅÐผÅÔต ¾Ã้ÍÁตÔดตÑ้งÃÐบบน้ํÒดÕáÅÐน้ํÒàÊÕÂ) กÒÃทÕ่บÃÔÉÑทÏ äÁ่äด้ÁÕกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจ
Í×่นãดด้ÇÂตนàÍง Ê่งผÅãË้ผÅปÃÐกÍบกÒÃขÍงบÃÔÉÑทÏ จÐขÖ้นÍÂÙ่กÑบผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒนขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ
ทÑ้งËÁด ดÑงนÑ้นËÒกบÃÔÉÑทÂ่ÍÂÁÕผÅกÒÃดÒํàนÔนงÒนทÕ่ดÕจÐÊ่งผÅãË้บÃÔÉÑทÏ ÁÕผÅปÃÐกÍบกÒÃทÕ่ดÕตÒÁäปด้ÇÂ 
áต่ãนทÒงตÃงกÑนขÒ้ÁËÒกบÃÔÉÑทÂ่ÍÂÁÕผÅกÒÃดÒํàนÔนงÒนทÕ่äÁ่ดÕจÐÊ่งผÅกÃÐทบãนทÒงÅบต่ÍบÃÔÉÑทÏ àช่นกÑน

ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁบÃÔÉÑทÏ ตÃÐËนÑกถÖงคÇÒÁàÊÕ่ÂงจÒกกÒÃÅงทØนãนบÃÔÉÑทÍ×่นดÑงกÅ่ÒÇ จÖงäด้ÁÕกÒÃจÑดทํÒ
นâÂบÒÂกÒÃÅงทØนãนบÃÔÉÑทÍ×่น ซÖ่งãนกÒÃตÑดÊÔนãจÅงทØนãดæ บÃÔÉÑทÏ จÐทํÒกÒÃÇÔàคÃÒÐË์คÇÒÁàป็นäปäด้ขÍง
âคÃงกÒÃáÅÐ¾ÔจÒÃณÒถÖงÈÑกÂÀÒ¾ ÃÇÁทÑ้งปัจจÑÂคÇÒÁàÊÕ่ÂงจÒกกÒÃÅงทØน áÅÐนํÒàÊนÍáผนกÒÃÅงทØนãË้
คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท ¾ÔจÒÃณÒ ÃÇÁถÖงãË้คํÒáนÐนํÒกÒÃÅดคÇÒÁàÊÕ่ÂงขÍงกÒÃÅงทØนทÕ่ÍÒจจÐàกÔดขÖ้น áÅÐãน
กÒÃกํÒกÑบดÙáÅบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ บÃÔÉÑทÏ จÐÊ่งกÃÃÁกÒÃËÃ×ÍผÙ้บÃÔËÒÃทÕ่ÁÕคØณÊÁบÑตÔáÅÐปÃÐÊบกÒÃณ์ทÕ่àËÁÒÐÊÁ
กÑบกÒÃดÒํàนÔนธØÃกÔจà¾×่Íàป็นตÑÇáทนãนกÒÃบÃÔËÒÃกÔจกÒÃขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂนÑ้นæ à¾×่ÍกํÒËนดนâÂบÒÂทÕ่ÊํÒคÑญ
áÅÐคÇบคØÁกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂดÑงกÅ่ÒÇ



8. ทÃÑ¾Â์ÊÔนทÕ่ãช้ãนกÒÃปÃÐกÍบธØÃกÔจ

ÊÔนทÃÑ¾Â์ถÒÇÃËÅÑกทÕ่ãช้ãนกÒÃปÃÐกÍบธØÃกÔจ
ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 ÊÔนทÃÑ¾Â์ถÒÇÃËÅÑกทÕ่ãช้ãนกÒÃปÃÐกÍบธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ 
äด้áก่ ทÕ่ดÔน ÍÒคÒÃáÅÐÍØปกÃณ์ áÅÐÊÔนทÃÑ¾Â์บน¾×้นทÕ่àช่ÒÃÐÂÐÂÒÇ ÃÒÂÅÐàÍÕÂด ดÑงนÕ้

ÃÒÂกÒÃ
ÁÙÅค่ÒÊØทธÔตÒÁบÑญชÕ

(Å้ÒนบÒท)
àจ้ÒขÍงกÃÃÁÊÔทธÔ์ ÀÒÃÐผÙก¾Ñน

ทÕ่ดÔน
� ÊํÒนÑกงÒนãËญ่ TEC

âฉนดàÅขทÕ่ 32777, 32778 ต.บÒงÊÕทÍง Í.บÒงกÃÇÂ จ.นนทบØÃÕ
(0-1-5 äÃ่ áÅÐ 0-1-6 äÃ)่

� คÅÑงÊÔนค้Ò (àดÔÁàป็นâÃงงÒน TEG)

âฉนดàÅขทÕ่  42560, 42572 ต.บÒงกÃÐทÖก Í.ÊÒÁ¾ÃÒน 
จ.นคÃปฐÁ  (0-1-21 äÃ่ áÅÐ 0-0-99 äÃ)่

• âฉนดàÅขทÕ่ 82925, 82926, 50304 ต.คÅÍงÍØดÁชÅจÃ Í.àÁ×Íง
จ.ฉÐàชÔงàทÃÒ (0-3-30 äÃ,่ 1-0-0 äÃ่ áÅÐ 1-0-0 äÃ)่

4.60

1.60

8.37

TEC 

TEC 

TEC

จํÒนÍงกÑบธนÒคÒÃ

จํÒนÍงกÑบธนÒคÒÃ

จํÒนÍงกÑบธนÒคÒÃ

ÍÒคÒÃ
� ÍÒคÒÃÊํÒนÑกงÒน Í.บÒงกÃÇÂ จ.นนทบØÃÕ

� ÍÒคÒÃคÅÑงÊÔนค้Ò (àดÔÁàป็นâÃงงÒน TEG) Í.ÊÒÁ¾ÃÒน จ.
นคÃปฐÁ

� ÍÒคÒÃâÃงงÒน TEG Í.àÁ×Íง ฉÐàชÔงàทÃÒ

9.94
1.04
14.12

TEC
TEC
TEC

จํÒนÍงกÑบธนÒคÒÃ
จํÒนÍงกÑบธนÒคÒÃ
จํÒนÍงกÑบธนÒคÒÃ

àคÃ×่Íงตกáต่ง àคÃ×่Íงãช้ áÅÐÍØปกÃณ์ÊํÒนÑกงÒน
� àคÃ×่Íงตกáต่ง àคÃ×่Íงãช้ áÅÐÍØปกÃณ์ÊํÒนÑกงÒน TEC

� àคÃ×่Íงตกáต่ง àคÃ×่Íงãช้ áÅÐÍØปกÃณ์ÊํÒนÑกงÒน TEG

� àคÃ×่Íงตกáต่ง àคÃ×่Íงãช้ áÅÐÍØปกÃณ์ÊํÒนÑกงÒน TEM

2.04
0.66
0.09

TEC
TEG
TEM

äÁ่ÁÕ
äÁ่ÁÕ
äÁ่ÁÕ

àคÃ×่ÍงจÑกÃáÅÐàคÃ×่ÍงÁ×ÍàคÃ×่Íงãช้
� ÃถขØดÂÕ่Ë้Í Kubota 3 คÑน

� ÃถขØดäÎดÃÍÅÔคÂÕ่Ë้Í âคÁÑตÊØ 3 คÑน

� ทÒÇàÇÍÃ์àคÃน

� àคÃ×่ÍงÁ×Í àคÃ×่Íงãช้áÅÐÍØปกÃณ์ก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่äซต์งÒน

� àคÃ×่ÍงจÑกÃãนâÃงงÒนÍÅÙÁÔàนÕÂÁ

5.04

11.74

3.90
11.82
0.87

TEC

TEC

TEC
TEC
TEG

ดÙÃÒÂÅÐàÍÕÂดจÒก
ÊÑญญÒàช่ÒทÒง

กÒÃàงÔน

ดÙÃÒÂÅÐàÍÕÂดจÒก
ÊÑญญÒàช่ÒทÒง

กÒÃàงÔน

äÁ่ÁÕ
äÁ่ÁÕ
äÁ่ÁÕ

ÂÒน¾ÒËนÐ
� ÂÒน¾ÒËนÐ TEC จํÒนÇน 37 คÑน 10.09 TEC ÊÑญญÒàช่ÒทÒง

กÒÃàงÔน บÒงÊ่Çน
ÃÇÁ 85.92

ËÁÒÂàËตØ:  ÂÒน¾ÒËนÐáÅÐàคÃ×่ÍงจÑกÃปÃÐàÀทÃถขØดขÍง TEC ตÔดÀÒÃÐÊÑญญÒàช่ÒทÒงกÒÃàงÔนขÍง จํÒนÇน 
18 คÑน ÁÕÁÙÅค่ÒทÒงบÑญชÕ 18.28 Å้ÒนบÒท 
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ÊÔนทÃÑ¾Â์äÁ่ÁÕตÑÇตนทÕ่ÊํÒคÑญãนกÒÃปÃÐกÍบธØÃกÔจ

ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 ÊÔนทÃÑ¾Â์äÁ่ÁÕตÑÇตนทÕ่ÊํÒคÑญãนกÒÃปÃÐกÍบธØÃกÔจขÍงขÍงบÃÔÉÑทÏ 
áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ปÃÐกÍบäปด้ÇÂ âปÃáกÃÁคÍÁ¾ÔÇàตÍÃ์áÅÐÍ×่นæ จํÒนÇน 1.05 Å้ÒนบÒท

ÊÑญญÒทÕ่ÊํÒคÑญãนกÒÃปÃÐกÍบธØÃกÔจ

ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562บÃÔÉÑทÏ ÁÕÊÑญญÒทÕ่ÊํÒคÑญãนกÒÃปÃÐกÍบธØÃกÔจ ÃÒÂÅÐàÍÕÂดดÑงนÕ้

1  ÊÑญญÒáบ่งผÅปÃÐâÂชนá์ÅÐขÍ้ตกÅงäÁá่ขง่ขÑนทÒงธØÃกÔจ

บÃÔÉÑท ทÕÍÕ áÁค จํÒกÑด ซÖ่งàป็นบÃÔÉÑทÂ่ÍÂขÍงบÃÔÉÑทáกน ÁÕÊÑญญÒáบ่งผÅปÃÐâÂชน์áÅÐตกÅงäÁ่
áข่งขÑนธØÃกÔจ ดÑงนÕ้

ÊÑญญÒข้ÍตกÅงäÁ่áขง่ขÑนทÒงธØÃกÔจÃÐËÇ่Òง TEM áÅÐกÅØ่ÁคØณÇÊÑนต์ àÅ็กปÃÐàÊÃÔฐ

ช×่ÍÊÑญญÒ ÊÑญญÒข้ÍตกÅงäÁ่áขง่ขÑนทÒงธØÃกÔจÃÐËÇ่Òง TEM áÅÐกÅØ่ÁนÒÂÇÊÑนต์ àÅ็กปÃÐàÊÃÔฐ
คÙ่ÊÑญญÒ TEM กÑบ นÒÂÇÊÑนต์ àÅ็กปÃÐàÊÃÔฐ áÅÐ นÒงÅÑดดÒÇÑÅÂ์ ÈÔÃÔàÇชÇÔÇÑฒน์
ÇÑตถØปÃÐÊงค์ à¾×่ÍäÁ่ãË้กÅØ่ÁนÒÂÇÊÑนต์ àÅ็กปÃÐàÊÃÔฐ กÃÐทํÒกÒÃãดæ ทÕ่àป็นกÒÃáข่งขÑนทÒงธØÃกÔจ

กÑบ TEM ซÖ่งàป็นบÃÔÉÑทÂ่ÍÂขÍง TEC
ข้ÍË้ÒÁปÃÐกÍบ
ธØÃกÔจáขง่ขÑน

นÒÂÇÊÑนต์ àÅ็กปÃÐàÊÃÔฐäÁ่Ç่ÒâดÂทÒงตÃงËÃ×ÍทÒงÍ้ÍÁ âดÂตนàÍงËÃ×ÍÃ่ÇÁกÑบผÙ้Í×่น 
ตกÅงทÕ่จÐäÁ่ปÃÐกÍบธØÃกÔจทÕ่áข่งขÑนกÑบธØÃกÔจขÍง TEM ÃÇÁถÖง ตกÅงทÕ่จÐäÁ่
ดํÒàนÔนกÒÃ ËÃ×ÍÁÕÊ่ÇนÊนÑบÊนØนãË้ บÃÔÉÑท äÍ áท้งค์ จํÒกÑด áÅÐ/ËÃ×Í บÃÔÉÑททÕ่ÍÂÙ่
ÀÒÂãต้ÍํÒนÒจคÇบคØÁกÔจกÒÃ (ตÒÁทÕ่นÔÂÒÁäÇ้ãน¾ÃÐÃÒชบÑญญÑตÔËÅÑกทÃÑ¾Â์ áÅÐ
ตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ ¾.È. 2535 áÅÐทÕ่äด้áก้äขà¾Ô่ÁàตÔÁ) ขÍง บÃÔÉÑท äÍ áท้งค์ จํÒกÑด 
(ËÒกÁÕ) ปÃÐกÍบธØÃกÔจทÕ่áข่งขÑนกÑบธØÃกÔจขÍง TEM

กÒÃàÅÔกÊÑญญÒ ÊÑญญÒข้ÍตกÅงäÁ่áข่งขÑนทÒงธØÃกÔจÃÐËÇ่Òง TEM กÑบคØณÇÊÑนต์ àÅ็กปÃÐàÊÃÔฐ ÁÕ
ผÅÊÔ้นÊØดÅงàÁ×่ÍนÒÂÇÊÑนต์ àÅ็กปÃÐàÊÃÔฐ äÁ่äด้àป็น กÃÃÁกÒÃáÅÐ ผÙ้บÃÔËÒÃขÍง 
TEMáÅÐบÃÔÉÑทãดæ ãนกÅØ่ÁบÃÔÉÑทÏ ÊํÒËÃÑบãนÊ่ÇนขÍงÊÑญญÒข้ÍตกÅงäÁ่áข่งขÑน
ทÒงธØÃกÔจÃÐËÇ่Òง TEM กÑบ นÒงÅÑดดÒÇÑÅÂ์ ÈÔÃÔàÇชÇÔÇÑฒนจÐÁÕผÅÊÔ้นÊØดàÁ×่ÍนÒงÅÑด
ดÒÇÑÅÂ์ ÈÔÃÔàÇชÇÔÇÑฒน์ äÁ่äด้àป็น กÃÃÁกÒÃ ผÙ้บÃÔËÒÃ áÅÐผÙ้ถ×ÍËØ้นขÍง บÃÔÉÑท äÍ 
áท้งค์ จํÒกÑด 
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2  ÊÑญญÒàช่ÒáÅÐบÃÔกÒÃ

บÃÔÉÑทÏ ÁÕÊÑญญÒàช่ÒáÅÐบÃÔกÒÃ ÃÒÂÅÐàÍÕÂดดÑงนÕ้

ÊÑญญÒàช่ÒâกดÑงนนทบØÃÕ TEC

คÙ่ÊÑญญÒ บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ จํÒกÑด (“ผÙ้àช่Ò�) áÅÐ
คØณÍÀÔญญÒ ÁÔตÃÊÒÂชÅ (“ผÙ้ãË้àช่Ò�)

คÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์ขÍงคÙ่ÊÑญญÒ äÁ่ÁÕคÇÒÁàกÕ่ÂÇข้Íงãดæ กÑบผÙ้ถ×ÍËØ้น กÃÃÁกÒÃ áÅÐผÙ้บÃÔËÒÃบÃÔÉÑทÏ
ÇÑนทÕ่ทํÒÊÑญญÒ ÇÑนทÕ่ 11 ÁÕนÒคÁ 2562   
ÇÑตถØปÃÐÊงค์ à¾×่Íãช้àป็น¾×้นทÕ่àก็บขÍงáÅÐจÍดÃถ
ทÕ่ตÑ้งขÍงทÕ่ดÔนáÅÐÍÒคÒÃ ทÕ่ดÔนตÔดกÑบÊํÒนÑกงÒนãËญ่ TEC ต.บÒงÊÕทÍง Í.บÒงกÃÇÂ จ.นนทบØÃÕ
àน×้ÍทÕ่ขÍงทÕ่ดÔนáÅÐÍÒคÒÃ 0-1-26 äÃ่
ÃÐÂÐàÇÅÒกÒÃàชÒ่ ÃÐÂÐàÇÅÒàช่Ò 1 ปี ตÑ้งáต่ÇÑนทÕ่ 11 ÁÕนÒคÁ 2562 ถÖง 11 ÁÕนÒคÁ 2563
ÍÑตÃÒค่Òàช่Ò 180,000 บÒทต่Íปี
àง×่ÍนäขทÕ่ÊํÒคÑญ � ËÒกผÙ้ãË้àช่Òต้ÍงกÒÃÂกàÅÔกกÒÃàช่Òก่ÍนÊÔ้นÊØดÊÑญญÒà¾×่ÍจÐนํÒทÕ่ดÔน

äปทํÒปÃÐâÂชน์Í×่นæ ผÙ้ãË้àช่ÒจÐต้Íงáจ้งÅ่ÇงËน้ÒกÑบผÙ้àช่Òàป็นàÇÅÒÍÂ่Òง
น้ÍÂ 3 àด×Íน à¾×่ÍทÕ่ผÙ้àช่ÒจÐäด้àคÅ×่ÍนÂ้ÒÂÇÑÊดØÍÍกäด้ทÑน áÅÐผÙ้ãË้àช่Ò
ต้Íงค×นàงÔนค่Òàช่ÒÅ่ÇงËน้ÒตÒÁÊÑดÊ่Çน

� ËÒกผÙ้àช่ÒปÃÐ¾ÄตÔผÔดÊÑญญÒข้Íãดข้ÍËนÖ่ง ผÙ้ãË้àช่ÒÁÕÊÔทธÔบÍกàÅÔก
ÊÑญญÒàช่Òäด้ทÑนทÕ 

ÊÑญญÒàงÔนกÙ้áÅÐËนÕÊ้ÔนÀÒÂãต้ÊÑญญÒàช่ÒทÒงกÒÃàงÔน

1. ÊÑญญÒàงÔนกÙ้

ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 บÃÔÉÑทÏ ÁÕÇงàงÔนกÙ้ขÍง TEC จÒกธนÒคÒÃ¾ÒณÔชÂ ์2 áË่ง ÃÇÁ 442.0 Å้Òน
บÒท âดÂÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂดดÑงนÕ้ 

ÅํÒดÑบ ปÃÐàÀทÇงàงÔน
ÇงàงÔนÃÇÁ
(Å้ÒนบÒท)

ÍÑตÃÒดÍกàบÕ้Â
ÍÒÂØ

ÊÑญญÒ
1 ËนÑงÊ×Íค้ํÒปÃÐกÑน 330.00 Ã้ÍÂÅÐ 1.25 1 ปี áÅÐต่ÍÍÒÂØตÒÁÊÁคÇÃ
2 ËนÑงÊ×ÍÊÑญญÒกÙ้àบÔกàกÔนบÑญชÕ 22.00 MOR จนกÇ่ÒจÐÂกàÅÔก
3 ÇงàงÔนÊÔนàช×่Í 30.00 MLR – 1.25 จนกÇ่ÒจÐÂกàÅÔก
4 ÇงàงÔนÊÔนàช×่Í 60.00 MLR – 1.00 จนกÇ่ÒจÐÂกàÅÔก

ÃÇÁÇงàงÔนÊÔนàช×่Í 442.00
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ตÒÃÒงáÊดงปÃÐàÀทËÅÑกปÃÐกÑนขÍงÇงàงÔนทÑ้งËÁด 100.00 Å้ÒนบÒท

ÅํÒดÑบทÕ่ ÃÒÂÅÐàÍÕÂดËÅÑกทÃÑ¾Â/์บØคคÅ ÁÙÅค่ÒÊØทธÔทÒงบÑญชÕ 
ณ ÇÑนทÕ่ 31
ธÑนÇÒคÁ 62
(Å้ÒนบÒท)

ËÅÑกปÃÐกÑนปÃÐàÀททÕ่ 1 ทÕ่ดÔน¾Ã้ÍÁÊÔ่งปÅÙกÊÃÒ้ง âฉนดàÅขทÕ่ 32777,32778 ต.
บÒงÊÕทÍง 
Í.บÒงกÃÇÂ จ.นนทบØÃÕ ขÍง TEC

14.53

ËÅÑกปÃÐกÑนปÃÐàÀททÕ่ 2 ทÕ่ดÔน¾Ã้ÍÁÊÔ่งปÅÙกÊÃÒ้ง âฉนดàÅขทÕ่ 42560,42572
ต.บÒงกÃÐทÖก Í.ÊÒÁ¾ÃÒน (ตÅÒดãËÁ่)  จ.นคÃปฐÁ 
(นคÃชÑÂÈÃÕ)

2.64

ËÅÑกปÃÐกÑนปÃÐàÀททÕ่ 3 ทÕ่ดÔน¾Ã้ÍÁÊÔ่งปÅÙกÊÃÒ้ง âฉนดàÅขทÕ่ 82925,82926
ต.คÅÍงÍØดÁชÅจÃ Í.àÁ×ÍงฉÐàชÔงàทÃÒ จ.ฉÐàชÔงàทÃÒ

22.50

ËÅÑกปÃÐกÑนปÃÐàÀททÕ่ 4 นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์ áÅÐ นÒÂกÔตตÔ ดØÉฎÕ
¾ÄฒÔ¾Ñนธ์ àป็นผÙ้ค้ํÒปÃÐกÑน

-

ÃÇÁ 39.67

2. ËนÕ้ÊÔนÀÒÂãต้ÊÑญญÒàชÒ่ทÒงกÒÃàงÔน

ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 บÃÔÉÑทÏ ÁÕËนÕ้ÊÔนÀÒÂãต้ÊÑญญÒàชÒ่ทÒงกÒÃàงÔนขÍง TEC ÃÇÁÁÙÅค่Ò 13.54
Å้ÒนบÒท ÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂดดÑงนÕ้

ÅํÒดÑ
บ

ปÃÐàÀทกÒÃãชง้Òน
จํÒนÇน 
(คÑน)

ËนÕ้ÊÔนÀÒÂãตÊ้ÑญญÒàชÒ่
ทÒงกÒÃàงÔน
(Å้ÒนบÒท)

1 ÃถÂนต์ปÃÐจÒํตÒํáËน่งáÅÐãชÃ้ÑบÊ่งผÙบ้ÃÔËÒÃ 1 0.28
2 ÂÒน¾ÒËนÐทÕ่ãช้ขนÊ่งÊํÒËÃÑบâคÃงกÒÃก่ÍÊÃÒ้ง 12 2.19

ÃÇÁÂÒน¾ÒนÐ 2.47
3 ÃถขØดดÔน (ปÃÐàÀทàคÃ×่ÍงจÑกÃ) 6 12.77

ÃÇÁËนÕ้ÊÔนตÒÁÊÑญญÒàชÒ่ซ×้Í 15.24
ËÑก ดÍกàบÕ้ÂÃÍตÑดจ่ÒÂตÒÁÊÑญญÒàชÒ่ซ×้Í (0.73)
ËÑก ÀÒÉÕซ×้ÍทÕ่ÂÑงäÁ่ถÖงกํÒËนด (0.97)

ÃÇÁÊØทธÔ 13.54
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9. ข้Í¾Ô¾ÒททÒงกฎËÁÒÂ

ãนปี 2557 TECÁÕคดÕคÇÒÁจÒกกÒÃถÙก¿้ÍงÃ้ÍงàÃÕÂกค่ÒàÊÕÂËÒÂãนคดÕคÇÒÁá¾่งจÒกàจ้ÒขÍงâÃงáÃÁ
áË่งËนÖ่ง จÒกคÇÒÁàÊÕÂËÒÂáÅÐผÅกÃÐทบทÕ่ทํÒãË้âจทÂ์ÊÙญàÊÕÂÅÙกค้ÒáÅÐâÍกÒÊทÒงธØÃกÔจจÒกกÒÃทÕ่ TEC 
ดํÒàนÔนกÒÃก่ÍÊÃ้Òงãน¾×้นทÕ่ãกÅ้àคÕÂงกÑบâคÃงกÒÃขÍงâจทÂ์ àป็นจํÒนÇนทØนทÃÑ¾Â์ 29.91 Å้ÒนบÒท ¾Ã้ÍÁ
ดÍกàบÕ้ÂãนÍÑตÃÒÃÍ้ÂÅÐ 7.50 ต่Íปี âดÂ TEC ถÙก¿้Íงàป็นจํÒàÅÂทÕ่ 2 ต่ÍÁÒ àÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 26 ÁกÃÒคÁ 2559 
áÅÐ 27 ÁÔถØนÒÂน 2560 ทÑ้งÈÒÅชÑ้นต้นáÅÐÈÒÅÍØทธÃณ์¾ÔจÒÃณÒÂก¿้ÍงคดÕดÑงกÅ่ÒÇáÅ้Ç ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁ 
àÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 22 ¾ÄÈจÔกÒÂน 2560 âจทÂ์ดํÒàนÔนกÒÃÂ×่นฎÕกÒà¾×่Í¾ÔจÒÃณÒคดÕดÑงกÅ่ÒÇ ต่ÍÁÒãนปี 2562 
ÈÒÅฏÕกÒ¾ÔจÒÃณÒตÑดÊÔนãË้ TEC Ã่ÇÁกÑบจํÒàÅÂทÕ่ 1 áÅÐจํÒàÅÂทÕ่ 2 Ã่ÇÁกÑนชํÒÃÐค่ÒàÊÕÂËÒÂãË้กÑบâจทÂ์àป็น
ÁÙÅค่ÒÃÇÁทÑ้งÊÔ้น 2 Å้ÒนบÒท ¾Ã้ÍÁดÍกàบÕ้ÂãนÍÑตÃÒÃ้ÍÂÅÐ 7.5 ต่Íปี ดÑงนÑ้น ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 
TEC äด้บÑนทÖกปÃÐÁÒณกÒÃËนÕ้ÊÔนคดÕคÇÒÁดÑงกÅ่ÒÇจํÒนÇน 1.75 Å้ÒนบÒท ซÖ่งปÃÐกÍบด้ÇÂÁÙÅËนÕ้ตÒÁทØน
ทÃÑ¾Â์ÃÇÁดÍกàบÕ้ÂãนÊ่ÇนทÕ่บÃÔÉÑทจÐÃ่ÇÁÃÑบผÔดชÍบ áÅÐปÃÐÁÒณกÒÃค่Òãช้จ่ÒÂทÒงคดÕทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง
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10.  ข้ÍÁÙÅËÅÑกทÃÑ¾Â ์ผÙ้ถ×ÍËØ้นáÅÐนâÂบÒÂกÒÃจ่ÒÂàงÔนปันผÅ 

ËÅÑกทÃÑ¾Â์ขÍงบÃÔÉÑท

ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 บÃÔÉÑทÁÕทØนจดทÐàบÕÂนจํÒนÇน 230,000,000 บÒท áบ่งàป็นËØ้นÊÒÁÑญ
จํÒนÇน 460,000,000 ËØ้น ÁÙÅค่ÒËØ้นÅÐ 0.50 บÒท âดÂàป็นทØนทÕ่ชํÒÃÐáÅ้ÇจํÒนÇน 230,000,000 บÒท 
áบ่งàป็นËØ้นÊÒÁÑญจํÒนÇน 460,000,000 ËØ้น ÁÙÅค่ÒËØ้นÅÐ 0.50 บÒท

ผÙ้ถ×ÍËØ้น

ÃÒÂช×่ÍผÙ้ถ×ÍËØ้นáÅÐÊÑดÊ่ÇนกÒÃถ×ÍËØ้นจÒกทØนจดทÐàบÕÂนáÅÐàÃÕÂกชÒํÃÐáÅ้Ç ตÒÁทÕ่ปÃÒกฏãนÊÁØดทÐàบÕÂนผÙ้
ถ×ÍËØ้น ณ ÇÑนทÕ่ 29 กØÁÀÒ¾Ñนธ์ 2563 ÁÕดÑงนÕ้

ÍÑนดÑบทÕ่ ÃÒÂช×่ÍผÙ้ถ×ÍËØ้นãËญ่ จํÒนÇน (ËØ้น) ÊÑดÊ่Çน (Ã้ÍÂÅÐ)

1 นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์ 201,729,360 43.85%
2 นÒÂกÔตตÔ ดØÉฎÕ¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์ 129,536,240 28.16%
3 กÅØ่ÁคÃÍบคÃÑÇàทÕÂนทÍง 26,335,600 5.73%

- นÒÂÍนØÃÑกÉ์ àทÕÂนทÍง 13,173,000 2.86%
- นÒÂบดÕ àทÕÂนทÍง 13,162,600 2.86%

4 กÅØ่ÁคÃÍบคÃÑÇÂØÇถÒÇÃ 26,324,300 5.72%
- นÒÂต่Í¾งÉ์ ÂØÇถÒÇÃ 13,162,200 2.86%
- นÒงÊÒÇจÑนทนÒ ÂØÇถÒÇÃ 13,162,100 2.86%

5 นÒงÊกÅÀณÔดÒ นÑนทÈÃÕ 13,162,200 2.86%
6 นÒงÊÒÇจÕÃÇÃÃณ âชคดํÒÃงÊØข 13,162,200 2.86%
7 นÒÂ¾ÃÇÔทÂ์ ÇÔÀÒณØÃÑตน์ 13,161,700 2.86%
8 นÒÂÍÃÃถÇØฒÔ ÊกนธÇÑฒน์ 8,503,800 1.85%
9 บÃÔÉÑท äทÂàÍ็นÇÕดÕÍÒÃ์ จํÒกÑด 5,345,600 1.16%
10 Morgan Stanley & Co., International PLC 2,000,000 0.43%
11 Í×่นæ 20,739,000 4.51%

ÃÇÁ 460,000,000 100.00%

นâÂบÒÂกÒÃจÒ่ÂàงÔนปันผÅ 

บÃÔÉÑทÏ ÁÕนâÂบÒÂจ่ÒÂàงÔนปันผÅãË้áก่ผÙ้ถ×ÍËØ้นãนÍÑตÃÒäÁ่น้ÍÂกÇ่ÒÃ้ÍÂÅÐ 30 ขÍงกํÒäÃÊØทธÔตÒÁ
งบกÒÃàงÔนàฉ¾ÒÐกÔจกÒÃขÍงบÃÔÉÑทËÅÑงËÑกÀÒÉÕ ทØนÊํÒÃÍงตÒÁทÕ่กฎËÁÒÂกํÒËนด áÅÐÀÒÃÐผÙก¾ÑนตÒÁ
àง×่ÍนäขขÍงÊÑญญÒàงÔนกÙ้ ซÖ่งจÐจ่ÒÂäÁ่กÇ่ÒàกÔนกํÒäÃÊÐÊÁทÕ่ปÃÒกฎÍÂÙ่ãนงบàฉ¾ÒÐกÔจกÒÃ áÅÐàป็นäปตÒÁ
กฎËÁÒÂËÃ×Íข้ÍบÑงคÑบทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง ทÑ้งนÕ้ ÍÑตÃÒกÒÃจ่ÒÂàงÔนปันผÅดÑงกÅ่ÒÇÍÒจàปÅÕ่ÂนáปÅงäปจÒกทÕ่กํÒËนด
äÇ้ âดÂขÖ้นÍÂÙ่กÑบผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒน กÃÐáÊàงÔนÊด คÇÒÁจํÒàป็นãนกÒÃÅงทØน àง×่ÍนäขáÅÐข้ÍจํÒกÑดตÒÁทÕ่
กํÒËนดäÇ้ãนÊÑญญÒàงÔนกÙ้Â×Á áÅÐคÇÒÁàËÁÒÐÊÁÍ×่นæ ãนÍนÒคตขÍงบÃÔÉÑท 72



âดÂàÁ×่ÍคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท ÁÕÁตÔàË็นชÍบãË้จ่ÒÂàงÔนปันผÅปÃÐจํÒปีáÅ้Ç จÐต้ÍงนํÒàÊนÍà¾×่ÍขÍ
ÍนØÁÑตÔต่ÍทÕ่ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้น àÇ้นáต่àป็นกÒÃจ่ÒÂàงÔนปันผÅÃÐËÇ่ÒงกÒÅ ซÖ่งคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท ÁÕÍํÒนÒจ
ÍนØÁÑตÔãË้จ่ÒÂàงÔนปันผÅäด้áÅÐãË้ÃÒÂงÒนãË้ทÕ่ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้นทÃÒบãนกÒÃปÃÐชØÁคÃÒÇต่Íäป

àน×่ÍงจÒกบÃÔÉÑทÏ ปÃÐกÍบกÔจกÒÃâดÂกÒÃถ×ÍËØ้นãนกÔจกÒÃÍ×่น (HoldingCompany)âดÂÁÕ
ÊÔนทÃÑ¾Â์ËÅÑกค×ÍàงÔนÅงทØนãนบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ดÑงนÑ้น คÇÒÁÊÒÁÒÃถãนกÒÃจ่ÒÂàงÔนปันผÅขÍงบÃÔÉÑทÏ จÖงขÖ้นÍÂÙ่
กÑบผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒนáÅÐกÒÃจ่ÒÂàงÔนปันผÅขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂàป็นËÅÑก

นâÂบÒÂกÒÃจÒ่ÂàงÔนปันผÅขÍงบÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ จํÒกÑด áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ

นâÂบÒÂกÒÃจ่ÒÂàงÔนปันผÅขÍงบÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ จํÒกÑด áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂจÐàป็นäปตÒÁทÕ่
คณÐกÃÃÁกÒÃ¾ÔจÒÃณÒขÍงáต่ÅÐบÃÔÉÑทãË้คÇÒÁàË็นชÍบ áÅÐàÊนÍãË้ทÕ่ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้นขÍงáต่ÅÐบÃÔÉÑท
¾ÔจÒÃณÒÍนØÁÑตÔãนáต่ÅÐปี âดÂจÐจ่ÒÂàงÔนปันผÅจÒกกํÒäÃÊØทธÔตÒÁงบกÒÃàงÔนäÁ่น้ÍÂกÇ่ÒÃ้ÍÂÅÐ 30 ËÅÑงËÑก
ÀÒÉÕ ทØนÊํÒÃÍงàงÔนตÒÁทÕ่กฎËÁÒÂกํÒËนดáÅÐÀÒÃÐผÙก¾ÑนตÒÁàง×่ÍนäขขÍงÊÑญญÒàงÔนกÙ้áÅ้Ç  ซÖ่งจÐจ่ÒÂäÁ่
กÇ่ÒàกÔนกํÒäÃÊÐÊÁทÕ่ปÃÒกฎÍÂÙ่ãนงบàฉ¾ÒÐกÔจกÒÃ áÅÐàป็นäปตÒÁกฎËÁÒÂËÃ×Íข้ÍบÑงคÑบทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง ทÑ้งนÕ้ 
ÍÑตÃÒกÒÃจ่ÒÂปันผÅจÐ¾ÔจÒÃณÒจÒกผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒน กÃÐáÊàงÔนÊด คÇÒÁจํÒàป็นãนกÒÃÅงทØน àง×่ÍนäขáÅÐ
ข้ÍจํÒกÑดตÒÁทÕ่กํÒËนดäÇ้ãนÊÑญญÒàงÔนกÙ้Â×Á áÅÐคÇÒÁàËÁÒÐÊÁÍ×่นæ ÍนÖ่งคณÐกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ÁÕ
ÍํÒนÒจÍนØÁÑตÔãË้จ่ÒÂàงÔนปันผÅÃÐËÇ่ÒงกÒÅäด้áÅÐãË้ÃÒÂงÒนãË้ทÕ่ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้นทÃÒบãนกÒÃปÃÐชØÁคÃÒÇ
ต่Íäป
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Shareholding Structures
11.âคÃงÊÃ้ÒงกÒÃจÑดกÒÃ

11.1 âคÃงÊÃ้ÒงÍงค์กÃ บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์  âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด (ÁËÒชน)

½่ÒÂตÃÇจÊÍบÀÒÂãน

คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ

คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง

คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท

ÊํÒนÑกงÒนàÅขÒนØกÒÃ

นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์

ปÃÐธÒน
àจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃ

àÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑท

นÑกÅงทØนÊÑÁ¾Ñนธ์

ปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่ปฏÔบÑตÔกÒÃ
นÒÂกÔตตÔ ดØÉฎÕ¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์

ปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่กÒÃàงÔน
นÒÂÇÔบÙÅÂ์ ¾จนÒÅÑÂ

ผÙ้ÍํÒนÇÂกÒÃ½่ÒÂบÑญชÕáÅÐกÒÃàงÔน
นÒงปิÂÒ¾Ã âÊÀÔตÅÕ้ÇÑฒนÒนนท์

ËÁÒÂàËตØ
1. บÃÔÉÑทÏ Ç่Òจ้ÒงบØคคÅÀÒÂนÍก (Outsource) ค×ÍบÃÔÉÑท ตÃÇจÊÍบÀÒÂãนธÃÃÁนÔตÔ 

จํÒกÑด àป็นผÙ้ตÃÇจÊÍบÃÐบบคÇบคØÁÀÒÂãน
2. นÒงทÑÈน์ดÒÇ ชÁàชÂ ทํÒËน้ÒทÕ่àป็นàÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑท
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âคÃงÊÃ้ÒงกÒÃจÑดกÒÃขÍงบÃÔÉÑทÏ ปÃÐกÍบด้ÇÂคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทáÅÐคณÐกÃÃÁกÒÃชØดÂ่ÍÂ
จํÒนÇน 2 ชØด äด้áก่ คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ áÅÐ คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง ทÑ้งนÕ้ บÃÔÉÑทÏ ÁÕ
âคÃงÊÃ้ÒงคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑททÕ่ÁÕกÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐäÁ่น้ÍÂกÇ่Ò 3 ท่Òน áÅÐäÁ่น้ÍÂกÇ่ÒËนÖ่งãนÊÒÁขÍง
จํÒนÇนกÃÃÁกÒÃทÑ้งËÁดขÍงบÃÔÉÑทÏ âดÂกÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐáÅÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบทØกท่ÒนÁÕคØณÊÁบÑตÔ
àป็นäปตÒÁËÅÑกàกณฑ์ขÍงปÃÐกÒÈคณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบตÅÒดทØน ทÕ่ ทจ. 28/2551 àÃ×่ÍงกÒÃขÍÍนØญÒต
áÅÐกÒÃÍนØญÒตãË้àÊนÍขÒÂËØ้นทÕ่ÍÍกãËÁ่ (áÅÐทÕ่ÁÕกÒÃáก้äขà¾Ô่ÁàตÔÁ) คÃบถ้ÇนทØกปÃÐกÒÃ

10.1.1 คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทÁÕจํÒนÇน 7 ท่Òน ดÑงนÕ้ 

ทÑ้งนÕ้ กÃÃÁกÒÃทØกท่Òนäดผ้่ÒนกÒÃÍบÃÁËÅÑกÊÙตÃ Director Accredited Program (DAP) ËÃ×Í
Director Certification Program (DCP) จÒกÊÁÒคÁÊ่งàÊÃÔÁÊถÒบÑนกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทäทÂ (IOD) áÅ้Ç 

âดÂÁÕ นÒงทÑÈน์ดÒÇ ชÁàชÂ ปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่àป็น
àÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑทáÅÐàÅขÒนØกÒÃคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท

1) นÒÂÇÔàชฐ ตÑนตÔÇÒนÔช ปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท / กÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐ
2) นÒÂจตØÃงค์  ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน ์ กÃÃÁกÒÃ
3) นÒÂกÔตตÔ ดØÉฎÕ¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์ กÃÃÁกÒÃ
4) นÒÂÇÔบÙÅÂ์ ¾จนÒÅÑÂ กÃÃÁกÒÃ
5) นÒÂจÍÁ¾Å  ËนÙนÒค กÃÃÁกÒÃ
6) ¾Å.ต.ต. ¾ÔทÑกÉ์ ÍØทÑÂธÃÃÁ กÃÃÁกÒÃÎÔÊÃÐ
7) นÒÂ¾ÔÈÔÉฐ์ áÊง-ชÙâต กÃÃÁกÒÃÎÔÊÃÐ
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กÃÃÃÁกÒÃผÙ้ÁÕÍํÒนÒจÅงนÒÁผÙก¾ÑนบÃÔÉÑทÏ

กÃÃÁกÒÃผÙ้ÁÕÍํÒนÒจÅงนÒÁ 2 ãน 3 ท่Òน ดÑงนÕ้
� นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์ 
� นÒÂกÔตตÔ ดØÉฎÕ¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์ 
� นÒÂÇÔบÙÅÂ์ ¾จนÒÅÑÂ 

ÃÇÁทÑ้งปÃÐทÑบตÃÒÊํÒคÑญขÍงบÃÔÉÑทÏ

กÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท 

กÒÃàข้ÒÃÇ่ÁปÃÐชØÁขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทÊํÒËÃÑบปี 2561 áÅÐ 2562 ÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂดดÑงนÕ้

ÃÒÂช×่Í
จํÒนÇนคÃÑ้งทÕ่àขÒ้ÃÇ่ÁปÃÐชØÁ / กÒÃปÃÐชØÁทÑ้งËÁด

ปี 2561 ปี 2562
1. นÒÂÇÔàชฐ ตÑนตÔÇÒนÔช 8/8 6/6
2. นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์ 8/8 6/6
3. นÒÂกÔตตÔ ดØÉฎÕ¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์ 7/8 6/6
4. นÒÂÇÔบÙÅÂ์ ¾จนÒÅÑÂ 8/8 6/6
5. นÒÂจÍÁ¾Å ËนÙนÒค1 5/8 6/6
6. ¾Å.ต.ต. ¾ÔทÑกÉ์ ÍØทÑÂธÃÃÁ 2 - 5/6
7. นÒÂ¾ÔÈÔÉฐ์ áÊง-ชÙâต 8/8 6/6
8. นÒÂผÅ ÍนØÇÑตÃนÔตÔกÒÃ 8/8 1/6
9. นÒÂบÃÔ¾ÑนธØ์ ÇÃÃณขจÃกÔจ 3/8 -

ËÁÒÂàËตØ: 

1. ทÕ่ปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃคÃÑ้งทÕ่ 4/2561 àÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 19 ÁÔถØนÒÂน 2561 äด้ÁÕÁตÔáต่งตÑ้งนÒÂจÍÁ¾Å 
ËนÙนÒคãË้ดํÒÃงตํÒáËน่งáทนนÒÂบÃÔ¾ÑนธØ์ ÇÃÃณขจÃกÔจซÖ่งÅÒÍÍกäปàÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 18 ÁÔถØนÒÂน 2561

2. ทÕ่ปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃคÃÑ้งทÕ่ 1/2562 àÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 22 กØÁÀÒ¾Ñนธ์ 2562 äด้ÁÕÁตÔáต่งตÑ้ง¾Å.ต.
¾ÔทÑกÉ์ ÍØทÑÂธÃÃÁãË้ดํ ÒÃงตํÒáËน่งáทนนÒÂผÅ ÍนØÇÑตÃนÔตÔกÒÃซÖ่ งÅÒÍÍกäปàÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 
22 กØÁÀÒ¾Ñนธ์ 2562

76



10.1.2 คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ

ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบÁÕจํÒนÇน 3 ท่Òน1 ดÑงนÕ้ 

ËÁÒÂàËตØ: 
1. นÒÂÇÔàชฐ ตÑนตÔÇÒนÔช àป็นกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบทÕ่ÁÕคÇÒÁÃÙá้ÅÐปÃÐÊบกÒÃณ์ãนกÒÃÊÍบ

ทÒนคÇÒÁน่Òàช×Í่ถ×ÍขÍงงบ กÒÃàงÔน (ÃÒÂÅÐàÍÕÂดปÃÐÇÑตÔà¾Ô่ÁàตÔÁขÍงกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ 
ãนàÍกÊÒÃáนบ 1)

2. นÒงทÑÈน์ดÒÇ ชÁàชÂ àป็นàÅขÒนØกÒÃคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ

กÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ

กÒÃàข้ÒÃ่ÇÁปÃÐชØÁขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบÊํÒËÃÑบปี 2561 áÅÐ 2562 ÃÒÂÅÐàÍÕÂดดÑงนÕ้

ÃÒÂช×่Í
จํÒนÇนคÃÑ้งทÕ่àขÒ้ÃÇ่ÁปÃÐชØÁ / กÒÃปÃÐชØÁทÑ้งËÁด

ปี 2561 ปี 2562
1. นÒÂÇÔàชฐ ตÑนตÔÇÒนÔช 4/4 4/4
2. ¾Å.ต.ต. ¾ÔทÑกÉ์ ÍØทÑÂธÃÃÁ - 3/4
3. นÒÂ¾ÔÈÔÉฐ์ áÊง-ชÙâต 4/4 4/4
4. นÒÂผÅ ÍนØÇÑตÃนÔตÔกÒÃ 4/4 1/4

ÃÒÂช×่Í ตํÒáËน่ง

1.นÒÂÇÔàชฐ ตÑนตÔÇÒนÔช1 ปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ

2.¾Å.ต.ต. ¾ÔทÑกÉ์ ÍØทÑÂธÃÃÁ กÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ

3.นÒÂ¾ÔÈÔÉฐ์ áÊง-ชÙâต กÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ
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10.1.3 คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง 

ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่ÂงปÃÐกÍบด้ÇÂกÃÃÁกÒÃ 5 ท่Òน ดÑงนÕ้

ÅํÒดÑบ ÃÒÂช×่Í ตํÒáËน่ง

1 นÒÂ¾ÔÈÔÉฐ์ áÊง-ชÙâต ปÃÐธÒนคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง

2 นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์ กÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง

3 นÒÂกÔตตÔ ดØÉฎÕ¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์ กÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง

4 นÒÂÇÔบÙÅÂ์ ¾จนÒÅÑÂ กÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง

5 นÒÂจÍÁ¾ÅËนÙนÒค กÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง

� ËÁÒÂàËตØ: ทÕ่ปÃÐชØÁÊÒÁÑญผÙ้ถ×ÍËØ้นคÃÑง้ทÕ่ 1/2561 àÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 9 ÁÕนÒคÁ 2561 ÁÕÁตÔáต่งตÑง้
คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่ÂงปÃÐกÍบดÇ้ÂกÃÃÁกÒÃ 5 ท่Òน ทÑ้งนÕ้นÒÂบÃÔ¾ÑนธØ์ ÇÃÃณขจÃกÔจ äด้
ขÍÅÒÍÍกจÒกกÒÃดÒํÃงตÒํáËนง่กÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่ÂงäปàÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 18 ÁÔถØนÒÂน 2561

กÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง

กÒÃàข้ÒÃÇ่ÁปÃÐชØÁขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âงปี 2561 ÃÒÂÅÐàÍÕÂดดÑงนÕ้ÃÒÂช×่Í
จํÒนÇนคÃÑ้งทÕ่àขÒ้ÃÇ่ÁปÃÐชØÁ / กÒÃปÃÐชØÁทÑ้งËÁด

6 àด×ÍนËÅÑงขÍง ปี 2561 ปี 2562
1.นÒÂ¾ÔÈÔÉฐ์ áÊง-ชÙâต 1/1 2/2
2.นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์ 1/1 2/2
3.นÒÂกÔตตÔ ดØÉฎÕ¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์ 1/1 2/2
4.นÒÂÇÔบÙÅÂ์ ¾จนÒÅÑÂ 1/1 2/2
5.นÒÂบÃÔ¾ÑนธØ์ ÇÃÃณขจÃกÔจ 1/1 -
6.นÒÂจÍÁ¾Å ËนÙนÒค - 2/2

ËÁÒÂàËตØ:
1. ทÕ่ปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃคÃÑ้งทÕ่ 4/2561 àÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 19 ÁÔถØนÒÂน 2561 äด้ÁÕÁตÔáตง่ตÑง้นÒÂจÍÁ¾Å 
ËนÙนÒคãË้ดํÒÃงตํÒáËน่งáทนนÒÂบÃÔ¾ÑนธØ์ ÇÃÃณขจÃกÔจซÖ่งÅÒÍÍกäปàÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 18 ÁÔถØนÒÂน 2561
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10.1.4 ผÙ้บÃÔËÒÃ

ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 บÃÔÉÑทÏ ÁÕผÙ้บÃÔËÒÃÃÇÁ 4 ท่Òน ตÒÁÃÒÂช×Í่áÅÐตํÒáËนง่ดÑงนÕ้

ÃÒÂช×่Í ตํÒáËน่ง

1. นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์ ปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃ

2. นÒÂกÔตตÔ ดØÉฎÕ¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์ ปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่ปฏÔบÑตÔกÒÃ

3. นÒÂÇÔบÙÅÂ์ ¾จนÒÅÑÂ ปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่กÒÃàงÔน

4. นÒÂจÍÁ¾Å ËนÙนÒค ÃÍงปÃÐธÒนàจÒ้ËนÒ้ทÕ่ปฏÔบÑตÔกÒÃ

5. นÒงปิÂÒ¾Ã âÊÀÔตÅÕ้ÇÑฒนÒนนท์ ผÙ้ÍํÒนÇÂกÒÃ½่ÒÂบÑญชÕáÅÐกÒÃàงÔน

ËÁÒÂàËตØ: นÒงปิÂÒ¾Ã   âÊÀÔตÅÕ้ÇÑฒนÒนนท์ àป็นผÙ้äด้ÃÑบÁÍบËÁÒÂãนกÒÃจÑดทํÒบÑญชÕãË้กÑบบÃÔÉÑทÏ

10.1.5 àÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑท 

ทÕ่ปÃÐชØÁÊÒÁÑญผÙ้ถ×ÍËØ้นคÃÑ้งทÕ่ 1/2561 àÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 9 ÁÕนÒคÁ 2561 ÁÕÁตÔáต่งตÑ้ง นÒงทÑÈน์ดÒÇ 
ชÁàชÂ àป็นàÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑท ตÒÁข้ÍกํÒËนดãนÁÒตÃÒ 89/15 áË่ง¾ÃÐÃÒชบÑญญÑตÔบÃÔÉÑทÁËÒชน ¾.È. 
2535 ด้ÇÂคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบ คÇÒÁÃÐÁÑดÃÐÇÑง áÅÐคÇÒÁซ×่ÍÊÑตÂ์ÊØจÃÔต ÃÇÁทÑ้งต้ÍงปฏÔบÑตÔãË้àป็นäปตÒÁ
กฎËÁÒÂ ÇÑตถØปÃÐÊงค์ ข้ÍบÑงคÑบขÍงบÃÔÉÑทÏ ÁตÔทÕ่ปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท ตÅÍดจนÁตÔทÕ่ปÃÐชØÁผÙ้
ถ×ÍËØ้น âดÂÁÕบทบÒทËน้ÒทÕ่áÅÐคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบ ÃÒÂÅÐàÍÕÂดดÑงนÕ้
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1.) Ëน้ÒทÕ่áÅÐคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบขÍงàÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑท

àÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑทต้ÍงปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่ด้ÇÂคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบ คÇÒÁÃÐÁÑดÃÐÇÑง áÅÐคÇÒÁซ×่ÍÊÑตÂ์ÊØจÃÔต 
ตÒÁ¾.Ã.บ. ËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï ซÖ่งäด้กํÒËนดบทบÒทËน้ÒทÕ่áÅÐคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบÊํÒËÃÑบàÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑทäÇ้
âดÂàฉ¾ÒÐดÑงนÕ้

1.1. จÑดทํÒáÅÐàก็บÃÑกÉÒàÍกÊÒÃขÍงบÃÔÉÑท ดÑงต่ÍäปนÕ้
� ทÐàบÕÂนกÃÃÁกÒÃ
� ËนÑงÊ×ÍนÑดปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃ áÅÐÃÒÂงÒนกÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃ
� ËนÑงÊ×ÍนÑดปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้น áÅÐÃÒÂงÒนกÒÃปÃÐชØÁผÙถ้×ÍËØ้น
� ÃÒÂงÒนปÃÐจํÒปี

1.2. àก็บÃÑกÉÒÃÒÂงÒนกÒÃÁÕÊ่Çนäดà้ÊÕÂทÕ่ÃÒÂงÒนâดÂกÃÃÁกÒÃËÃ×ÍผÙ้บÃÔËÒÃ
1.3. ดํÒàนÔนกÒÃàกÕÂ่ÇกÑบกÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท áÅÐกÒÃปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้น
1.4. ãË้คํÒáนÐนํÒàกÕ่ÂÇกÑบขÍ้กÒํËนดáÅÐกฎàกณฑต์Ò่งæ ทÕ่คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท áÅÐผÙ้บÃÔËÒÃคÇÃÃÑบทÃÒบ
1.5. จÑดÍบÃÁáÅÐปฐÁนÔàทÈตÅÍดจนãË้ขÍ้ÁÙÅทÕ่จÒํàป็นต่ÍกÒÃปฏÔบÑตÔËนÒ้ทÕ่áก่กÃÃÁกÒÃปัจจØบÑน                            

áÅÐกÃÃÁกÒÃทÕ่äด้ÃÑบáตง่ตÑง้ãËÁ่
1.6. ดÙáÅ áÅÐปÃÐÊÒนงÒนãË้บÃÔÉÑท ปฏÔบÑตÔตÒÁกฎËÁÒÂ ข้ÍบÑงคÑบ ข้ÍกํÒËนด áÅÐÁตÔทÕ่ปÃÐชØÁ

คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท áÅÐทÕ่ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้น ÃÇÁทÑ้งนâÂบÒÂกÒÃกํÒกÑบดÙáÅกÔจกÒÃทÕ่ดÕáÅจÃÃÂÒบÃÃณ
ธØÃกÔจäด้ÍÂ่ÒงคÃบถ้ÇนáÅÐถÙกตÍ้ง

1.7. จÑดÊ่งÊํÒàนÒÃÒÂงÒนกÒÃÁÕÊ่Çนäด้àÊÕÂตÒÁÁÒตÃÒ 89/14 ãË้ปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃáÅÐปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃ   
ตÃÇจÊÍบ ทÃÒบÀÒÂãน 7 ÇÑนทํÒกÒÃนÑบáตÇ่ÑนทÕ่บÃÔÉÑทäด้ÃÑบÃÒÂงÒนนÑน้ áÅÐบÃÔÉÑทต้ÍงจÑดãËÁ้ÕÃÐบบ
กÒÃàก็บÃÑกÉÒàÍกÊÒÃ ËÃ×ÍËÅÑกฐÒนทÕ่àกÕ่ÂÇขÍ้งกÑบกÒÃáÊดงขÍ้ÁÙÅ áÅÐดÙáÅãË้ÁÕกÒÃàกบ็ÃÑกÉÒãË้
ถÙกต้Íง คÃบถ้Çน áÅÐÊÒÁÒÃถตÃÇจÊÍบäด ้ÀÒÂãนÃÐÂÐàÇÅÒäÁ่นÍ้ÂกÇ่Ò 10 ปี นÑบáต่ÇÑนทÕ่ÁÕกÒÃจÑดทํÒ
àÍกÊÒÃËÃ×ÍขÍ้ÁÙÅดÑงกÅ่ÒÇ

1.8. ดํÒàนÔนกÒÃÍ×่นæ ตÒÁทÕ่คณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบตÅÒดทØนปÃÐกÒÈกํÒËนด

2.) Ëน้ÒทÕ่áÅÐคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบขÍงàÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑท

àÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑทต้ÍงปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่ด้ÇÂคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบ คÇÒÁÃÐÁÑดÃÐÇÑง áÅÐซ×่ÍÊÑตÂ์ÊØจÃÔต 
ÃÇÁทÑ้งต้ÍงปฏÔบÑตÔãË้àป็นäปตÒÁกฎËÁÒÂ ÇÑตถØปÃÐÊงค์ ข้ÍบÑงคÑบขÍงบÃÔÉÑท ÁตÔคณÐกÃÃÁกÒÃ ตÅÍดจน
ÁตÔผÙ้ถ×ÍËØ้นâดÂ

2.1. กÒÃตÑดÊÔนãจต้ÍงกÃÐทํÒบน¾×น้ฐÒนขÍ้ÁÙÅทÕ่àช×Í่âดÂÊØจÃÔตÇ่Òà¾ÕÂง¾Í
2.2. กÒÃตÑดÊÔนãจäดก้ÃÐทํÒäปâดÂตนäÁÁ่ÕÊ่Çนäดà้ÊÕÂ äÁ่Ç่ÒâดÂตÃงËÃ×ÍâดÂÍ้ÍÁãนàÃ×Í่งทÕ่ตÑดÊÔนãจนÑน้
2.3. กÃÐทํÒกÒÃâดÂÊØจÃÔตà¾×่ÍปÃÐâÂชนÊ์ÙงÊØดขÍงบÃÔÉÑทàป็นÊํÒคÑญ
2.4. กÃÐทํÒกÒÃทÕ่ÁÕจØดÁØ่งËÁÒÂâดÂชÍบáÅÐàËÁÒÐÊÁ áÅÐäÁ่กÃÐทํÒกÒÃÍÑนàป็นกÒÃขÑดËÃ×ÍáÂ้งกÑบปÃÐâÂชน์

ขÍงบÃÔÉÑทÍÂ่ÒงÁÕนÑÂÊํÒคÑญ
2.5. äÁ่ËÒปÃÐâÂชนจ์ÒกกÒÃãชข้้ÍÁÙÅขÍงบÃÔÉÑททÕ่Å่ÇงÃÙ้ÁÒ àÇ้นáต่àป็นข้ÍÁÙÅทÕ่àปิดàผÂตÍ่ÊÒธÒÃณชนáÅ้Ç 

ËÃ×Íãช้ทÃÑ¾Â์ÊÔนËÃ×ÍâÍกÒÊทÒงธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑทãนÅÑกÉณÐทÕ่àป็นกÒÃ½Ò่½ืนËÅÑกàกณฑË์Ã×ÍËÅÑก     
ปฏÔบÑตÔทÑ่ÇäปตÒÁทÕ่คณÐกÃÃÁกÒÃกÒํกÑบตÅÒดทØนปÃÐกÒÈกํÒËนด

2.6. äÁ่àข้ÒทํÒขÍ้ตกÅงËÃ×ÍÊÑญญÒãด æ ซÖ่งÍÒจก่ÍãË้àกÔดคÇÒÁขÑดáÂง้ทÒงผÅปÃÐâÂชน ์(Conflict of 
Interest) กÑบบÃÔÉÑท ËÃ×Í¾นÑกงÒน ËÃ×ÍÅÙกค้ÒขÍงบÃÔÉÑท ทÑ้งÂÑงàป็นกÒÃขÑดตÍ่กÒÃปฏÔบÑตÔตÍ่งÒนãน
Ëน้ÒทÕ่ขÍงตน
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3.) กÃณÕทÕ่àÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑท¾้นจÒกตÒํáËน่ง ËÃ×ÍäÁÍ่ÒจปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่äด้

áนÇทÒงกÒÃปฏÔบÑตÔãนกÃณÕทÕ่àÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑท¾้นจÒกตÒํáËนง่ËÃ×ÍäÁÍ่ÒจปฏÔบÑตÔËนÒ้ทÕ่äด้ กํÒËนดäÇ้ดÑงตÍ่äปนÕ้

3.1. ãË้คณÐกÃÃÁกÒÃáต่งตÑ้งàÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑทคนãËÁ่ÀÒÂãน 90 ÇÑน นÑบáต่ÇÑนทÕ่àÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑทคนàดÔÁ
¾้นจÒกตํÒáËน่ง ËÃ×ÍäÁ่ÍÒจปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่ äด้

3.2. ãË้คณÐกÃÃÁกÒÃÁÕÍํÒนÒจÁÍบËÁÒÂãË้กÃÃÁกÒÃท่ÒนËนÖ่งท่ÒนãดปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่áทนãนช่ÇงàÇÅÒทÕ่
àÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑท¾้นจÒกตํÒáËน่ง ËÃ×ÍäÁ่ÍÒจปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่äด้

3.3. ãË้ปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃáจ้งช×่ÍàÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑท ต่ÍÊํÒนÑกงÒน ก.Å.ต. ÀÒÂãน 14 ÇÑน นÑบáต่ÇÑนทÕ่จÑดãË้ÁÕ
ผÙ้ÃÑบผÔดชÍบãนตํÒáËน่งดÑงกÅ่ÒÇ

3.4. ดํÒàนÔนกÒÃáจ้งãË้ÊํÒนÑกงÒน ก.Å.ต. ทÃÒบถÖงÊถÒนทÕ่àก็บàÍกÊÒÃตÒÁข้Í 1.1 áÅÐ 1.2

10.1.6 ค่ÒตÍบáทนกÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃ 

บÃÔÉÑทÏ äด้กํÒËนดค่ÒตÍบáทนกÃÃÁกÒÃäÇ้ÍÂ่ÒงชÑดàจนáÅÐâปÃ่งãÊÊÍดคÅ้ÍงกÑบบทบÒทËน้ÒทÕ่
คÇÒÁÃÑบผÔดชÍบãนกÒÃกํÒกÑบกÒÃทํÒงÒนขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐผ่ÒนกÒÃ¾ÔจÒÃณÒคÇÒÁàËÁÒÐÊÁâดÂคํÒนÖงถÖง
ผÅปÃÐâÂชน์ÊÙงÊØดต่ÍบÃÔÉÑทÏ áÅÐผÙ้ถ×ÍËØ้น ÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂดดÑงนÕ้

คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท

ทÕ่ปÃÐชØÁÊÒÁÑญผÙ้ถ×ÍËØ้นคÃÑ้งทÕ่ 1/2562 àÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 5 àÁÉÒÂน 2562 ÁÕÁตÔáต่งตÑ้งกÃÃÁกÒÃ 
คณÐกÃÃÁกÒÃชØดÂ่ÍÂáÅÐÍนØÁÑตÔค่ÒตÍบáทนกÃÃÁกÒÃ áÅÐคณÐกÃÃÁกÒÃชØดÂ่ÍÂ ปÃÐจํÒปี 2562 ซÖ่ง
à¾Ô่ÁขÖ้นจÒกค่ÒตÍบáทนãนปี 2561 ãนÍÑตÃÒÃ้ÍÂÅÐ 10 âดÂÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂดดÑงนÕ้ 

ตํÒáËน่งกÃÃÁกÒÃ

ค่ÒตÍบáทนกÃÃÁกÒÃ

ปี 2561 ปี 2562
ค่ÒàบÕ้ÂปÃÐชØÁ

ต่ÍคÃÑ้ง
ค่ÒตÍบáทน
ÃÒÂàด×Íน

ค่ÒàบÕ้ÂปÃÐชØÁ
ต่ÍคÃÑ้ง

ค่ÒตÍบáทน
ÃÒÂàด×Íน

ปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท 15,000 - 16,500 -
กÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท 10,000 - 11,000 -
คณÐกÃÃÁกÒÃชØดÂ่ÍÂ

ปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ 15,000 - 16,500 -
กÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ 10,000 - 11,000 -
ปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง 15,000 - 16,500 -
กÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง 10,000 - 11,000 -

ËÁÒÂàËตØ:  
ทÑ้งนÕ้ผÙ้ทÕ่ดํÒÃงตํÒáËน่งผÙ้บÃÔËÒÃขÍง บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด (ÁËÒชน) ËÃ×Í
บÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ทÕ่äด้ÃÑบàงÔนàด×ÍนจÒกบÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด (ÁËÒชน) ËÃ×ÍบÃÔÉÑท
Â่ÍÂÍÂÙ่áÅ้Ç จÐäÁ่äด้ÃÑบค่ÒàบÕ้ÂปÃÐชØÁãดæ
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ãนปี 2561 áÅÐ ปี 2562 บÃÔÉÑทÏ จ่ÒÂค่ÒตÍบáทนทÕ่àป็นตÑÇàงÔนãËá้กก่ÃÃÁกÒÃ ÃÒÂÅÐàÍÕÂดดÑงนÕ ้

ÅํÒดÑบ ÃÒÂช×่Í
กÃÃÁกÒÃ

ค่ÒตÍบáทนกÃÃÁกÒÃ

ปี 2561 ปี 2562

àบÕ้ÂปÃÐชØÁ
กÃÃÁกÒÃ

บÃÔÉÑท

àบÕ้ÂปÃÐชØÁ
กÃÃÁกÒÃ
ตÃÇจÊÍบ

àบÕ้ÂปÃÐชØÁ
กÃÃÁกÒÃ

บÃÔÉÑท

àบÕ้ÂปÃÐชØÁ
กÃÃÁกÒÃ
ตÃÇจÊÍบ

âบนÑÊ
ปÃÐจํÒปี

1 นÒÂÇÔàชฐ  
ตÑนตÔÇÒนÔช

120,000 60,000 99,000 60,000 150,000

2 นÒÂจตØÃงค์ 
ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์

- - - - -

3 นÒÂกÔตตÔ  
ดØÉฎÕ¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์

-
-

-
- -

4 นÒÂÇÔบÙÅÂ์  
¾จนÒÅÑÂ

-
-

-
- -

5 นÒÂจÍÁ¾Å
ËนÙนÒค

- - - - -

6 ¾Å.ต.ต. 
¾ÔทÑกÉ์ ÍØทÑÂ
ธÃÃÁ

- - 55,000 33,000 -

7 นÒÂ¾ÔÈÔÉฐ์ 
áÊง-ชÙâต

95,000 40,000 121,000 44,000 100,000

8 นÒÂผÅ
ÍนØÇÑตÃนÔตÔกÒÃ

80,000 40,000 11,000 100,000 100,000

ÃÇÁ 295,000 140,000 286,000 154,000 350,000

จํÒนÇนบØคÅÒกÃขÍงบÃÔÉÑท

àน×่ÍงจÒกบÃÔÉÑทÏ ปÃÐกÍบธØÃกÔจâดÂกÒÃถ×ÍËØ้นãนบÃÔÉÑทÍ×่น (Holding Company) ทํÒãË้ÁÕ
¾นÑกงÒนÃÐดÑบปฏÔบÑตÔกÒÃà¾ÕÂง 3 ท่Òน 

ผÙ้บÃÔËÒÃáÅÐค่ÒตÍบáทนขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท 

ãนปี 2561 áÅÐ ปี 2562 ทÑ้งกÅØ่ÁบÃÔÉÑทÏ จ่ÒÂค่ÒตÍบáทนทÕ่àป็นตÑÇàงÔนãËá้กผ่Ù้บÃÔËÒÃ ÃÒÂÅÐàÍÕÂดดÑงนÕ ้

ค่ÒตÍบáทนผÙ้บÃÔËÒÃ

ปี 2561 ปี 2562

จํÒนÇน (ÃÒÂ)
ค่ÒตÍบáทน

(บÒทÅ้Òน)
จํÒนÇน (ÃÒÂ)

ค่ÒตÍบáทน

(บÒทÅ้Òน)
àงÔนàด×ÍนáÅÐâบนÑÊ 5 6.62 5 8.30 

Í×่นæ 5 0.22 5 0.23

ÃÇÁ 5 6.84 5 8.53 82



10.1.8 กÍงทØนÊํÒÃÍงàÅÕ้ÂงชÕ¾ 

บÃÔÉÑทÏ äด้ÁÕกÒÃจÑดตÑ้งãË้ÁÕกÍงทØนÊํÒÃÍงàÅÕ้ÂงชÕ¾ÀÒÂãต้กÒÃจÑดกÒÃขÍงบÃÔÉÑทËÅÑกทÃÑ¾Â์จÑดกÒÃ
กÍงทØนกÃØงäทÂ จํÒกÑด (ÁËÒชน) ãË้àป็นบÃÔÉÑทจÑดกÒÃกÍงทØน ตÒÁ¾ÃÐÃÒชบÑญญÑตÔกÍงทØนÊํÒÃÍงàÅÕ้ÂงชÕ¾ 
¾.È. 2530 àÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 9 ÁÕนÒคÁ 2561 âดÂจ่ÒÂàงÔนÊÁทบãË้áก่¾นÑกงÒนตÒÁÍÒÂØงÒน จํÒนÇนÃ้ÍÂÅÐ 3 
ÊÙงÊØดÃ้ÍÂÅÐ 5 ขÍงàงÔนàด×Íน¾นÑกงÒนàข้ÒกÍงทØนÊํÒÃÍงàÅÕ้ÂงชÕ¾ ซÖ่ง¾นÑกงÒนÊÒÁÒÃถàÅ×Íกจ่ÒÂàงÔนÊÐÊÁàข้Ò
กÍงทØนäด้ãนÍÑตÃÒàÃÔ่Áต้นÃ้ÍÂÅÐ 3 ÊÙงÊØดÃ้ÍÂÅÐ 10 ขÍงàงÔนàด×Íน¾นÑกงÒน âดÂคํÒนÇณตÒÁÍÒÂØงÒนขÍง
¾นÑกงÒนáต่ÅÐÃÒÂ

ÍÒÂØงÒน (นÑบจÒกÇÑนàขÒ้ทํÒงÒน) ÍÑตÃÒÊÐÊÁÊ่ÇนขÍง¾นÑกงÒน

(Ã้ÍÂÅÐขÍงàงÔนàด×Íน)

ÍÑตÃÒÊÐÊÁÊ่ÇนขÍงบบÃÔÉÑท

(Ã้ÍÂÅÐขÍงàงÔนàด×Íน)
น้ÍÂกÇ่Ò 3 ปี àÅ×Íกäด้ãนÍÑตÃÒ 3% 3% áÅÐ

10% ขÍงค่Òจ้Òง
ÊÁทบàท่ÒกÑบÍÑตÃÒàงÔนÊÐÊÁขÍง
ÅÙกจ้Òง áต่äÁ่àกÔน 3%

ตÑ้งáต่ 3-7 ปี àÅ×Íกäด้ãนÍÑตÃÒ 3% 5% áÅÐ
10% ขÍงค่Òจ้Òง

ÊÁทบàท่ÒกÑบÍÑตÃÒàงÔนÊÐÊÁขÍง
ÅÙกจ้Òง áต่äÁ่àกÔน 5%

ÁÒกกÇ่Ò 7 ปี àÅ×Íกäด้ãนÍÑตÃÒ 3% 5% áÅÐ
10% ขÍงค่Òจ้Òง

ÊÁทบàท่ÒกÑบÍÑตÃÒàงÔนÊÐÊÁขÍง
ÅÙกจ้Òง áต่äÁ่àกÔน 5%

ข้Í¾Ô¾Òทด้ÒนáÃงงÒนทÕ่ÊํÒคÑญขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทãนชÇ่ง 3 ปีทÕ่ผ่ÒนÁÒ 

-äÁ่ÁÕ-

นâÂบÒÂãนกÒÃ¾ÑฒนÒบØคÅÒกÃขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทÏ 

กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁÕกÒÃจÑดปÃÐชØÁÀÒÂãน (S-Curve)ÃÐËÇ่Òง½่ÒÂบÃÔËÒÃáÅÐทÕÁÇÔÈÇกÃทØกàด×Íน 
นÍกàËน×ÍจÒกàป็นกÒÃตÔดตÒÁคÇÒÁค×บËน้ÒขÍงกÒÃดํÒàนÔนâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้Òงáต่ÅÐâคÃงกÒÃ áÅÐÃÑบทÃÒบ
ปัญËÒทÕ่àกÔดขÖ้นÃÐËÇ่ÒงกÒÃก่ÍÊÃ้Òงà¾×่ÍËÒáนÇทÒงáก้äขáÅ้Ç ãนกÒÃปÃÐชØÁÀÒÂãนดÑงกÅ่ÒÇáต่ÅÐคÃÑ้ง ทÕÁ
ÇÔÈÇกÃจÐÁÕกÒÃนํÒàÊนÍนÇÑตกÃÃÁãËÁ่ ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบธØÃกÔจกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงãË้áก่½่ÒÂบÃÔËÒÃ¾ÔจÒÃณÒ àช่น 
กÒÃนํÒàÊนÍàคÃ×่ÍงชÑกÃÍกขนÊ่งÊÔ่งขÍงÀÒÂãนâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่äÁ่ต้Íงãช้¾×้นทÕ่ÊํÒËÃÑบกÒÃตÔดตÑ้งÁÒก กÒÃ
นํÒàÊนÍ¿ีàจÍÃ์ (Feature)ãËÁ่æ ขÍงâปÃáกÃÁปÃÐÂØกต์ (Application)à¾×่Íãช้ãนกÒÃตÔดต่ÍÊ×่ÍÊÒÃ
ÃÐËÇ่ÒงÅÙกค้ÒáÅÐ กÅØ่ÁบÃÔÉÑทàป็นต้น âดÂนÇÑตกÃÃÁàËÅ่ÒนÕ้จÐàป็นกÒÃà¾Ô่ÁปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ãนกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจ
ก่ÍÊÃ้ÒงขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทãË้ÁÒกขÖ้นซÖ่งจÐàป็นÍÕกáนÇทÒงËนÖ่งãนกÒÃปÃÐËÂÑดต้นทØนด้ÒนกÒÃก่ÍÊÃ้Òง ÃÇÁทÑ้ง
à¾Ô่ÁขÕดคÇÒÁÊÒÁÒÃถด้ÒนกÒÃบÃÔËÒÃจÑดกÒÃâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้Òงäด้ãË้ดÕÂÔ่งขÖ้น
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กÒÃ¾ÑฒนÒกÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃ

คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทกํÒËนดãË้ÁÕกÒÃปฐÁนÔàทÈกÃÃÁกÒÃàข้ÒãËÁ่ à¾×่ÍãË้กÃÃÁกÒÃÁÕคÇÒÁÃÙ้ 
คÇÒÁàข้ÒãจãนธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑทáÅÐกฎÃÐàบÕÂบทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง นÍกจÒกนÕ้ คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทÂÑงÁÕนâÂบÒÂ
Ê่งàÊÃÔÁãË้กÃÃÁกÒÃทØกคน ผÙ้บÃÔËÒÃÃÐดÑบÊÙง ÃÇÁทÑ้งàÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑทàข้ÒÃÑบกÒÃÍบÃÁàกÕ่ÂÇกÑบกÒÃกํÒกÑบ
ดÙáÅกÔจกÒÃขÍงบÃÔÉÑทÍÂ่Òงต่Íàน×่ÍงทÑ้งจÒกกÒÃจÑดÍบÃÁÀÒÂãนáÅÐจÒกÊถÒบÑนÀÒÂนÍกÍ×่นæ àช่น ตÅÒด
ËÅÑกทÃÑ¾Â์áË่งปÃÐàทÈäทÂ ÊํÒนÑกงÒน ก.Å.ต. ËÃ×ÍÊÁÒคÁÊ่งàÊÃÔÁÊถÒบÑนกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทäทÂ (IOD)

ËÅÑกÊÙตÃทÕ่กÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทÏ àข้ÒÃÑบกÒÃ½ีกÍบÃÁãนปี 2562

ÅํÒดÑบ ช×่Í ÊกØÅ ตํÒáËน่ง ËÅÑกÊÙตÃทÕ่ÍบÃÁปี 2562
1 นÒÂÇÔàชฐ

ตÑนตÔÇÒนÔช

ปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท

ปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃ
ตÃÇจÊÍบ

-ËÅÑกÊÙตÃ 2morrow Scaler

2 นÒÂ¾ÔÈÔÉฐ์
áÊง-ชÙâต

กÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐáÅÐ
กÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ

-กÒÃบÃÃÂÒÂ “ÊÑญญÒกÒÃก่ÍÊÃÒ้งáÅÐคÇÒÁ
àÊÕ่ÂงãนงÒนกÍ่ÊÃ้Òง�

-กÒÃบÃÃÂÒÂ “กÒÃปฏÔÃÙปÇÔÈÇกÃäทÂ�
3 ¾Å.ต.ต.¾ÔทÑกÉ์

ÍØทÑÂธÃÃÁ

กÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐáÅÐ
กÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ

-ËÅÑกÊØตÃ “Director Certification Program
(DCP) ÃØ่น

4 นÒÂจตØÃงค์

ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์

กÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทáÅÐปÃÐธÒน
àจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃ

- ËÅÑกÊÙตÃผÙบ้ÃÔËÒÃÃÐดÑบÊÙง ÊถÒบÑนÇÔทÂÒกÒÃ
ตÅÒดทØน (Çตท.) ÃØ่นทÕ่ 28

- กÒÃบÃÃÂÒÂ “Libra ÊกØÅàงÔนดÔจÔตÑÅàปÅÕ่Âน
âÅก�

5 นÒÂกÔตตÔ

ดØÉฏÕ¾ÄฒÔ¾Ñนธ์

กÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทáÅÐปÃÐธÒน
àจ้ÒËน้ÒทÕ่ปฏÔบÑตÔงÒน

-ËÅÑกÊÙตÃ Chief Transformation Officer
ÊํÒËÃÑบ CEO บÃÔÉÑทจดทÐàบÕÂน

-กÒÃบÃÃÂÒÂ “Libra ÊกØÅàงÔนดÔจÔตÑÅàปÅÕ่Âน
âÅก�

6 นÒÂÇÔบÙÅÂ์

¾จนÒÅÑÂ

กÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทáÅÐปÃÐธÒน
àจ้ÒËน้ÒทÕ่กÒÃàงÔน

-กÒÃบÃÃÂÒÂ “Libra ÊกØÅàงÔนดÔจÔตÑÅàปÅÕ่Âน
âÅก�

7 นÒÂจÍÁ¾Å

ËนÙนÒค

กÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทáÅÐ -กÒÃบÃÃÂÒÂ “ÊÑญญÒกÒÃก่ÍÊÃÒ้งáÅÐคÇÒÁ
àÊÕ่ÂงãนงÒนกÍ่ÊÃ้Òง�

-กÒÃบÃÃÂÒÂ “กÒÃปฏÔÃÙปÇÔÈÇกÃäทÂ�
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นâÂบÒÂกÒÃจÒ่Âค่ÒตÍบáทนáÅÐÊÇÑÊดÔกÒÃáก่¾นÑกงÒน

บÃÔÉÑทÏ  ÁÕนâนบÒÂกÒÃจ่ÒÂค่ÒตÍบáทนทÕ่àป็นธÃÃÁ  âดÂคํÒนÖงถÖงขÍบàขต คÇÒÁÃÑบผÔดชÍบขÍง
ตํÒáËน่งงÒน คÇÒÁÃÙ้คÇÒÁÊÒÁÒÃถ ผÅกÒÃปÃÐàÁÔนคÇÒÁÊÒÁÒÃถ (Competency)áÅÐผÅกÒÃปÃÐàÁÔนกÒÃ
ทํÒงÒน (Key Performance Indicators)  âดÂãË้ÊÍดคÅ้ÍงกÑบตÅÒดáÃงงÒน áÅÐÃÑกÉÒคÇÒÁÊÒÁÒÃถãน 
กÒÃáข่งขÑนขÍงÍงค์กÃ  นÍกจÒกนÕ้ÂÑงคํÒนÖงถÖงËÅÑกคÇÒÁàÊÁÍ ÀÒค  àป็นธÃÃÁ คØณÊÁบÑตÔàËÁÒÐÊÁ áÅÐ
กÒÃÁÕ¾ÑนธÊÑญญÒกÑบบÃÔÉÑท à¾×่ÍÊÃ้ÒงคÇÒÁÁÑ่นคงãนÊÒÂÍÒชÕ¾ ÁÕâÍกÒÊก้ÒÇËน้Òãน ÍÒชÕ¾áÅÐÃ่ÇÁ
àจÃÔญàตÔบâตäปกÑบบÃÔÉÑทÍÂ่ÒงÂÑ่งÂ×น 

บÃÔÉÑทÏ äด้กํÒËนดกÒÃจ่ÒÂผÅตÍบáทนทÕ่ÊÒÁÒÃถàทÕÂบàคÕÂงäด้ÍÂ่ÒงàËÁÒÐÊÁกÑบÍÑตÃÒกÒÃจ่ÒÂ
ทÑ่ÇäปขÍงÍงค์กÃÍ×่นทÕ่ÍÂÙ่ãนธØÃกÔจàดÕÂÇกÑบ à¾×่ÍÃÑกÉÒáÅÐàÊÃÔÁÊÃ้Òง คÇÒÁÊÒÁÒÃถáข่งขÑนด้ÒนทÃÑ¾ÂÒกÃ
บØคคÅãË้กÑบÍงค์กÃ นÍกจÒกนÕ้ บÃÔÉÑทÏ äด้กํÒËนดจ่ÒÂàงÔนâบนÑÊ¾ÔàÈÉปÃÐจÒํปีจÒกผÅปÃÐกÍบกÒÃãนáต่ÅÐ
ÃÍบปี âดÂàช×่ÍÁâÂงกÑบผÅกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนขÍง ¾นÑกงÒนà¾×่ÍจÙงãจãË้¾นÑกงÒนà¾×่ÍจÙงãจãË้¾นÑกงÒนปฏÔบÑตÔงÒน
ãË้äด้ตÒÁàป้ÒËÁÒÂขÍงÍงค์กÃãนปีนÑ้นæ ขณÐàดÕÂÇกÑน บÃÔÉÑทÏ ÂÑงäด้นํÒÃÐบบ Balance Scorecard ÁÒãช้
ãนกÒÃÇÑดผÅกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนขÍง¾นÑกงÒน áÅÐÍÂÙ่ÃÐËÇ่ÒงกÒÃ¾ÔจÒÃณÒâคÃงกÒÃàÊนÍขÒÂËÅÑกทÃÑ¾Â์ต่Í
¾นÑกงÒน (ESOP) Ç่ÒจÐนํÒÁÒãช้àป็นáÃงจÙงãจãนกÒÃทํÒงÒนãนกÒÃÍนÒคตต่Íäป

ÂÔ่งäปกÇ่ÒนÑ้น บÃÔÉÑทÏ ÂÑงจÑดãË้ÁÕÊÇÑÊดÔกÒÃด้Òนต่Òงæ ÊํÒËÃÑบ¾นÑกงÒนขÍงบÃÔÉÑทÏ ตÒÁทÕ่กฎËÁÒÂ
กํÒËนด àช่น ปÃÐกÑนÊÑงคÁ áÅÐนÍกàËน×ÍจÒกทÕ่กฎËÁÒÂกํÒËนด àช่น  ÁÕปÃÐกÑนÊØขÀÒ¾áÅÐÍØบÑตÔàËตØกÅØ่Á  
àคÃ×่Íงáบบ¾นÑกงÒน  ÍÒËÒÃกÅÒงÇÑน  ตÃÇจÊØขÀÒ¾ปÃÐจํÒปี áÅÐÊÇÑÊดÔกÒÃ¾ÔàÈÉÊํÒËÃÑบผÙ้ปฏÔบÑตÔงÒนãน
¾×้นทÕ่ต่ÒงจÑงËÇÑด ËÃ×Í àขต¾×้นทÕ่¾ÔàÈÉ àช่น àบÕ้ÂàÅÕ้Âง àงÔนช่ÇÂàËÅ×Íค่ÒทÕ่¾Ñก ซÑกÃÕด  ทÑ้งÂÑงÁÕàงÔนช่ÇÂàËÅ×Í
¾นÑกงÒนÊํÒËÃÑบค่Ò¾ÔธÕฌÒปนกÔจบÔดÒÁÒÃดÒทÕ่àÊÕÂชÕÇÔตขÍง¾นÑกงÒน

áนÇปฏÔบÑตÔค่ÒตÍบáทน¾นÑกงÒน

บÃÔÉÑทÏ áบ่งÊÒÂงÒนÍÍกàป็น 2 ÊÒÂงÒน ค×Í ÊÒÂงÒนËÅÑก ปÃÐกÍบด้ÇÂ ÊÒÂงÒนก่ÍÊÃ้ÒงตÒÁ
¾×้นทÕ่ต่Òงæ áÅÐÊÒÂงÒนÊนÑบÊนØน  àช่น ½่ÒÂบÑญชÕ ½่ÒÂจÑดซ×้Í ½่ÒÂทÃÑ¾ÂÒกÃÁนØÉÂ์ ½่ÒÂถÍดáบบáÅÐ
ปÃÐÁÒณÃÒคÒ ÏÅÏ  ÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂด จํÒนÇน¾นÑกงÒน áÅÐผÅตÍบáทนÊํÒËÃÑบปี 2562 ดÑงนÕ้ 

จํÒนÇน¾นÑกงÒน

ผÅตÍบáทนÃÇÁ (¾ÑนบÒท)
àงÔนàด×ÍนáÅÐ

ค่ÒตÍบáทน¾ÔàÈÉ

ÃÇÁ*

àงÔนกÍงทØนÊํÒÃÍง
àÅÕ้ÂงชÕ¾

ÃÇÁ

ÊÒÂงÒนËÅÑก 71 19,951,212.19 488,703.20 20,439,915.39
ÊÒÂงÒนÊนÑบÊนØน 36 8,209,230.67 297,962.02 8,507,192.69
ÃÇÁ 107 28,160,442.86 786,665.22 28,947,108.08

*ËÁÒÂàËตØ àงÔนàด×ÍนáÅÐค่ÒตÍบáทน¾ÔàÈÉÃÇÁËÁÒÂถÖง àงÔนàด×Íน ค่ÒÅ่ÇงàÇÅÒ ค่ÒตÍบáทน¾ÔàÈÉ 
(äÁ่ÃÇÁคณÐผÙ้บÃÔËÒÃ 4 ÅํÒดÑบáÃก จํÒนÇน 5 ท่Òน)
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นâÂบÒÂàกÕÂ่ÇกÑบจÒํนÇนÍงค์ปÃÐชØÁขÑน้ต่ํÒ

บÃÔÉÑทÏ กํÒËนดนâÂบÒÂàกÕ่ÂÇกÑบจํÒนÇนÍงค์ปÃÐชØÁขÑ้นต่ํÒ ณ ขณÐทÕ่กÃÃÁกÒÃจÐÅงÁตÔãนทÕ่ปÃÐชØÁ
กÃÃÁกÒÃÇ่Ò ต้ÍงÁÕกÃÃÁกÒÃÍÂÙ่äÁ่น้ÍÂกÇ่Ò 2 ãน 3 ขÍงจํÒนÇนกÃÃÁกÒÃทÑ้งËÁด

กÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท 

1. บÃÔÉÑทÏ จÑดãË้ÁÕกÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทÍÂ่ÒงÊÁ่ํÒàÊÁÍ âดÂกํÒËนดãË้ÁÕกÒÃปÃÐชØÁ
คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทÍÂ่Òงน้ÍÂ 3 àด×Íนต่ÍคÃÑ้ง à¾×่Í¾ÔจÒÃณÒงบกÒÃàงÔน กÒÃÇÒงนâÂบÒÂตÔดตÒÁผÅกÒÃ
ดํÒàนÔนงÒน áÅÐคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทต้Íง¾Ã้ÍÁàข้ÒÃ่ÇÁปÃÐชØÁàÊÁÍ ËÒกÁÕกÒÃปÃÐชØÁÇÒÃÐ¾ÔàÈÉ
2. คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทäด้กํÒËนดตÒÃÒงปÃÐชØÁäÇ้Å่ÇงËน้Òãนáต่ÅÐปี áÅÐáจ้งãË้กÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทáต่ÅÐ
ท่ÒนทÃÒบ ทÑ้งนÕ้äÁ่ÃÇÁกÒÃปÃÐชØÁÇÒÃÐ¾ÔàÈÉ

ãนปี 2562 äด้ÁÕกํÒËนดตÒÃÒงกÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท ปี 2563 àป็นกÒÃÅ่ÇงËน้Ò (ตÒÃÒง
กÒÃปÃÐชØÁนÕ้ÍÒจÁÕกÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงäด้) âดÂäÁ่ÃÇÁกÒÃปÃÐชØÁÇÒÃÐ¾ÔàÈÉ ดÑงนÕ้

คÃÑ้งทÕ่ กÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃ
บÃÔÉÑท

กÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃ
ตÃÇจÊÍบ

กÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃ
บÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง

1 ÇÑนทÕ่ 20 กØÁÀÒ¾Ñนธ์ 2563 ÇÑนทÕ่ 19 กØÁÀÒ¾Ñนธ์ 2563 ÇÑนทÕ่ 20 ÁกÃÒคÁ 2563
2 ÇÑนทÕ่ 11 ¾ÄÉÀÒคÁ 2563 ÇÑนทÕ่ 10 ¾ÄÉÀÒคÁ 2563 ÇÑนทÕ่ 20 ¾ÄÈจÔกÒÂน 2563
3 ÇÑนทÕ่ 11 ÊÔงËÒคÁ 2563 ÇÑนทÕ่ 10 ÊÔงËÒคÁ 2563
4 ÇÑนทÕ่ 11 ¾ÄÈจÔกÒÂน 2563 ÇÑนทÕ่ 10 ¾ÄÈจÔกÒÂน 2563

ÃÒÂงÒนกÒÃถ×ÍËØ้นบÃÔÉÑท ขÍงกÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃãนปี 2562
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10.2  âคÃงÊÃ้ÒงกÒÃจÑดกÒÃขÍง บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ จํÒกÑด (“TEC”)

คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท

½่ÒÂตÃÇจÊÍบÀÒÂãน¹

ปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่ปฏÔบÑตÔกÒÃ
นÒÂกÔตตÔ ดØÉฎÕ¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์

ปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่กÒÃàงÔน
นÒÂÇÔบÙÅÂ์ ¾จนÒÅÑÂ

ผÙ้ÍํÒนÇÂกÒÃ½่ÒÂก่ÍÊÃÒ้ง
นÒÂจÍÁ¾Å ËนÙนÒค

ผÙ้ÍํÒนÇÂกÒÃ½่ÒÂบÃÔËÒÃทÑ่Çäป
นÒÂÇÔทÂÒ àกตØÍÔนทÃ์

ผÙ้ÍํÒนÇÂกÒÃ½่ÒÂบÑญชÕáÅÐกÒÃàงÔน
นÒงปิÂÒ¾Ã âÊÀÔตÅÕ้ÇÑฒนÒนนท์

ผÙ้ÍํÒนÇÂกÒÃ½่ÒÂàทคâนâÅÂÕ
ÊÒÃÊนàทÈ

นÒÂÇÔบÙÅÂ์ ¾จนÒÅÑÂ (ÃÑกÉÒกÒÃ)

ËÁÒÂàËตØ บÃÔÉÑทÏ Ç่Òจ้ÒงบØคคÅÀÒÂนÍก (Outsource) ค×ÍบÃÔÉÑท ตÃÇจÊÍบÀÒÂãนธÃÃÁนÔตÔ จํÒกÑด 
àป็นผÙ้ตÃÇจÊÍบÃÐบบคÇบคØÁÀÒÂãน

ปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃ
นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์ 

10.2.1  คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทขÍง TEC

ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทขÍง TEC ปÃÐกÍบด้ÇÂกÃÃÁกÒÃทÑ้งËÁด 2
ท่Òน âดÂÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂด ดÑงนÕ้ 

ÅํÒดÑบ ÃÒÂช×่Í ตํÒáËน่ง
จํÒนÇนคÃÑ้งทÕ่àขÒ้ÃÇ่ÁปÃÐชØÁ / 

กÒÃปÃÐชØÁทÑ้งËÁด

ปี 2561 ปี 2562

1 นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์ กÃÃÁกÒÃ

2 นÒÂบÃÔ¾ÑนธØ์   ÇÃÃณขจÃกÔจ กÃÃÁกÒÃ

3 นÒÂกÔตตÔ ดØÉฎÕ¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์ กÃÃÁกÒÃ

ËÁÒÂàËตØ:
ทÕ่ปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃคÃÑง้ทÕ่ 3/2561 àÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 19 ÁÔถØนÒÂน 2561 äด้ÁÕÁตÔáต่งตÑง้นÒÂกÔตตÔ ดØÉฎÕ¾ÄฒÔ
¾ÑนธØ์ãË้ดํÒÃงตÒํáËน่งกÃÃÁกÒÃáทนนÒÂบÃÔ¾ÑนธØ์ ÇÃÃณขจÃกÔจซÖ่งÅÒÍÍกäปàÁ×Í่ÇÑนทÕ่ 18 ÁÔถØนÒÂน 2561

กÃÃÃÁกÒÃผÙ้ÁÕÍํÒนÒจÅงนÒÁผÙก¾ÑนบÃÔÉÑท
นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์ áÅÐนÒÂบÃÔ¾ÑนธØ์ ÇÃÃณขจÃกÔจ กÃÃÁกÒÃËนÖ่งคนÅงÅÒÂÁ×Íช×Í่ áÅÐ

ปÃÐทÑบตÃÒÊํÒคÑญขÍงบÃÔÉÑท

4/4 1/1

2/4 -

1/4 1-1
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10.2.2  ผÙ้บÃÔËÒÃขÍง TEC

ผÙ้บÃÔËÒÃขÍง TEC ÁÕทÑ้งËÁด 6 ท่Òน ตÒÁÃÒÂช×Í่áÅÐตํÒáËน่ง ดÑงนÕ้

ÅํÒดÑบ ÃÒÂช×่Í ตํÒáËน่ง

1 นÒÂจตØÃงค์  ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์ ปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃ

2 นÒÂกÔตตÔ  ดØÉฎÕ¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์ ปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่ปฏÔบÑตÔกÒÃ

3 นÒÂÇÔบÙÅÂ์  ¾จนÒÅÑÂ ปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่กÒÃàงÔน

4 นÒÂจÍÁ¾Å  ËนÙนÒค ผÙ้ÍํÒนÇÂกÒÃ½่ÒÂก่ÍÊÃÒ้ง

5 นÒÂÇÔทÂÒ  àกตØÍÔนทÃ์ ผÙ้ÍํÒนÇÂกÒÃ½่ÒÂบÃÔËÒÃทÑ่Çäป

6 นÒงปิÂÒ¾Ã  âÊÀÔตÅÕ้ÇÑฒนÒนนท์ ผÙ้ÍํÒนÇÂกÒÃ½่ÒÂบÑญชÕáÅÐกÒÃàงÔน

10.2.4  จํÒนÇนบØคÅÒกÃขÍง TEC

ãนÃÍบปี 2561 áÅÐ ปี 2562 ขÍง TEC ÁÕจํÒนÇน¾นÑกงÒนปÃÐจํÒ (äÁ่นÑบÃÇÁผÙ้บÃÔËÒÃ 6 ท่Òน) áÂกตÒÁ
½่ÒÂงÒนäด้ ดÑงนÕ้

ÅํÒดÑบ ½่ÒÂ
จํÒนÇน¾นÑกงÒนปÃÐจํÒ

ณ 31 ธÑนÇÒคÁ 2561 ณ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562

1 ½่ÒÂก่ÍÊÃ้Òง

2 ½่ÒÂบÃÔËÒÃทÑ่Çäป

3 ½่ÒÂบÑญชÕáÅÐกÒÃàงÔน

4 ½่ÒÂàทคâนâÅÂÕÊÒÃÊนàทÈ

ÃÇÁ

46

17

10

1

74

50

15

11

-

76
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10.3  âคÃงÊÃ้ÒงกÒÃจÑดกÒÃขÍง บÃÔÉÑท ทÕÍÕจÕ ÍÅÙÁÔนÑ่Á จํÒกÑด (“TEG”)

ผÙ้จÑดกÒÃ½่ÒÂบÑญชÕáÅÐกÒÃàงÔน
นÒงปิÂÒ¾Ã âÊÀÔตÅÕ้ÇÑฒนÒนนท์ 

ผÙ้จÑดกÒÃ½่ÒÂปฏÔบÑตÔกÒÃáÅÐกÒÃขÒÂ
นÒÂÊÃÒÇØธ ¾ÑÇ¾Ñน

ËÁÒÂàËตØ  
TEG Ç่Òจ้ÒงบØคคÅÀÒÂนÍก (Outsource) ค×ÍบÃÔÉÑท ตÃÇจÊÍบÀÒÂãนธÃÃÁนÔตÔ จํÒกÑด àป็นผÙ้ตÃÇจÊÍบ
ÃÐบบคÇบคØÁÀÒÂãน

10.3.1  คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทขÍง TEG

ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทขÍง TEG ปÃÐกÍบด้ÇÂกÃÃÁกÒÃทÑ้งËÁด 2 ท่Òน âดÂ
ÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂด ดÑงนÕ้

ÅํÒดÑบ ÃÒÂช×่Í ตํÒáËน่ง
จํÒนÇนคÃÑ้งทÕ่àขÒ้ÃÇ่ÁปÃÐชØÁ / 

กÒÃปÃÐชØÁทÑ้งËÁด

ปี 2561 ปี 2562

21 นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์

2 นÒÂกÔตตÔ ดØÉฎÕ¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์ 2/2

คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท

½่ÒÂตÃÇจÊÍบÀÒÂãน¹

ÃÍงกÃÃÁกÒÃผÙ้จÑดกÒÃ
นÒÂกÔตตÔ ดØÉฎÕ¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์

(ÃÑกÉÒกÒÃ)

ปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃ
นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์ 

กÃÃÃÁกÒÃผÙ้ÁÕÍํÒนÒจÅงนÒÁผÙก¾ÑนบÃÔÉÑท
กÃÃÁกÒÃËนÖ่งคนÅงÅÒÂÁ×Íช×่Í áÅÐปÃÐทÑบตÃÒÊํÒคÑญขÍงบÃÔÉÑท

กÃÃÁกÒÃ

กÃÃÁกÒÃ

2/2 1/1

1/1
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10.3.2  ผÙ้บÃÔËÒÃขÍง TEG

ผÙ้บÃÔËÒÃขÍง TEG ÁÕทÑ้งËÁด 4 ท่Òน ตÒÁÃÒÂช×่ÍáÅÐตํÒáËนง่ ดÑงนÕ้

ÅํÒดÑบ ÃÒÂช×่Í ตํÒáËน่ง

1 นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์ ปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃ

2 นÒÂกÔตตÔ ดØÉฎÕ¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์ ÃÍงกÃÃÁกÒÃผÙ้จÑดกÒÃ (ÃÑกÉÒกÒÃ)

3 นÒÂÊÃÒÇØธ ¾ÑÇ¾Ñน ผÙ้จÑดกÒÃ½่ÒÂปฏÔบÑตÔกÒÃáÅÐกÒÃขÒÂ

4 นÒงปิÂÒ¾Ã   âÊÀÔตÅÕ้ÇÑฒนÒนนท์ ผÙ้จÑดกÒÃ½่ÒÂบÑญชÕáÅÐกÒÃàงÔน

ทÑ้งนÕ้ãนÍนÒคตËÒก TEG ÁÕกÒÃปÃÑบâคÃงÊÃ้ÒงผÙ้บÃÔËÒÃ äÁ่Ç่ÒจÐàป็นกÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงผÙ้บÃÔËÒÃËÃ×Í
à¾Ô่ÁจํÒนÇนผÙ้บÃÔËÒÃนÑ้น จÐดํÒàนÔนกÒÃãË้ÁÕกÒÃà¾Ô่ÁÃÒÂช×่ÍผÙ้บÃÔËÒÃทÕ่จÐàข้ÒÁÒดํÒÃงตํÒáËน่งãนÃÐบบข้ÍÁÙÅ
ÃÒÂช×่ÍกÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂขÍงบÃÔÉÑททÕ่ÍÍกËÅÑกทÃÑ¾Â์ตÒÁปÃÐกÒÈคณÐกÃÃÁกÒÃ
กํÒกÑบตÅÒดทØนÇ่Òด้ÇÂËÅÑกàกณฑ์ กÒÃáÊดงช×่ÍบØคคÅãนÃÐบบข้ÍÁÙÅÃÒÂช×่ÍกÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃขÍง
บÃÔÉÑททÕ่ÍÍกËÅÑกทÃÑ¾Â์ ÃÇÁถÖงÁÕËน้ÒทÕ่ÃÒÂงÒนกÒÃคÃÍบคÃÍงáÅÐซ×้ÍขÒÂËÅÑกทÃÑ¾Â์ตÒÁàกณฑ์ทÕ่
กํÒËนด

10.3.4  จํÒนÇนบØคÅÒกÃขÍง TEG

ãนÃÍบปี 2561 áÅÐ ปี 2562 ขÍง TEG ÁÕจํÒนÇน¾นÑกงÒนปÃÐจํÒ (äÁ่นÑบÃÇÁผÙ้บÃÔËÒÃ 4 ท่Òน) 
áÂกตÒÁ½่ÒÂงÒนäด้ ดÑงนÕ้

ÅํÒดÑบ ½่ÒÂ
จํÒนÇน¾นÑกงÒนปÃÐจํÒ

ณ 31 ธÑนÇÒคÁ 2561 ณ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562

1 ½่ÒÂปฏÔบÑตÔกÒÃáÅÐกÒÃขÒÂ 2

2 ½่ÒÂบÑญชÕáÅÐกÒÃàงÔน 2

ÃÇÁ 4

2

2

4
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10.4 âคÃงÊÃ้ÒงกÒÃจÑดกÒÃขÍง บÃÔÉÑท ทÕÍÕ áÁค จํÒกÑด (“TEM”)

ผÙ้จÑดกÒÃ½่ÒÂบÑญชÕáÅÐกÒÃàงÔน
นÒงปิÂÒ¾Ã âÊÀÔตÅÕ้ÇÑฒนÒนนท์ 

ผÙ้จÑดกÒÃ½่ÒÂปฏÔบÑตÔกÒÃáÅÐกÒÃขÒÂ
นÒÂÊÑนตÔ จÕนจÔตÃáกÇ้

คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท

ÃÍงกÃÃÁกÒÃผÙ้จÑดกÒÃ
นÒÂÇÊÑนต์ àÅ็กปÃÐàÊÃÔฐ

ปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃ
นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์ 

ËÁÒÂàËตØ  
TEM Ç่Òจ้ÒงบØคคÅÀÒÂนÍก (Outsource) ค×ÍบÃÔÉÑท ตÃÇจÊÍบÀÒÂãนธÃÃÁนÔตÔ จํÒกÑด     
àป็นผÙ้ตÃÇจÊÍบÃÐบบคÇบคØÁÀÒÂãน

10.4.1  คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทขÍง TEM

ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทขÍง TEM ปÃÐกÍบด้ÇÂกÃÃÁกÒÃทÑ้งËÁด 2 ท่Òน âดÂ
ÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂด ดÑงนÕ้ 

ÃÒÂช×่Í ตํÒáËน่ง

จํÒนÇนคÃÑ้งทÕ่àขÒ้ÃÇ่ÁปÃÐชØÁ / 

กÒÃปÃÐชØÁทÑ้งËÁด

ปี 2561 ปี 2562

1. นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์ กÃÃÁกÒÃ 1/1 2/2

1. นÒÂÇÊÑนต์ àÅ็กปÃÐàÊÃÔฐ กÃÃÁกÒÃ 1/1 2/2
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กÃÃÃÁกÒÃผÙ้ÁÕÍํÒนÒจÅงนÒÁผÙก¾ÑนบÃÔÉÑท

กÃÃÁกÒÃÊÍงท่ÒนÅงÅÒÂÁ×Íช×Í่ áÅÐปÃÐทÑบตÃÒÊํÒคÑญขÍงบÃÔÉÑท

บÃÔÉÑทÏ äด้¾ÔจÒÃณÒáต่งตÑ้งนÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์ àป็นกÃÃÁกÒÃ áÅÐปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่
บÃÔËÒÃ ขÍง TEM ซÖ่งàป็นผÙ้บÃÔËÒÃÊÙงÊØดขÍง TEM ทํÒËน้ÒทÕ่ดÙáÅáÅÐกํÒËนดทÔÈทÒงกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจตÒÁ
áผนงÒนขÍง บÃÔÉÑทÏ âดÂÁÕนÒÂÇÊÑนต์  àÅ็กปÃÐàÊÃÔฐ àป็นกÃÃÁกÒÃ áÅÐÃÍงกÃÃÁกÒÃผÙ้จÑดกÒÃขÍง TEM 
ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁ บÃÔÉÑทÏ ÁÕÍํÒนÒจãนกÒÃคÇบคØÁáÅÐบÃÔËÒÃจÑดกÒÃกÔจกÒÃâดÂàฉ¾ÒÐÍÂ่ÒงÂÔ่งกÒÃบÃÔËÒÃงÒน
ด้ÒนบÑญชÕáÅÐกÒÃàงÔน ซÖ่งบÃÔÉÑทÏ äด้áต่งตÑ้งนÒงปิÂÒ¾Ã âÊÀÔตÅÕ้ÇÑฒนÒนนท์ ซÖ่งàป็นผÙ้บÃÔËÒÃขÍงบÃÔÉÑทÏ àข้Ò
äปดํÒÃงตํÒáËน่งผÙ้จÑดกÒÃ½่ÒÂบÑญชÕ à¾×่ÍคÇบคØÁáÅÐจÑดทํÒข้ÍÁÙÅทÒงกÒÃàงÔนãË้áก่ TEM

10.4.2  ผÙ้บÃÔËÒÃขÍง TEM

ผÙ้บÃÔËÒÃขÍง TEM ÁÕทÑ้งËÁด 4 ท่Òน ตÒÁÃÒÂช×Í่áÅÐตํÒáËนง่ ดÑงนÕ้

ÅํÒดÑบ ÃÒÂช×่Í ตํÒáËน่ง

1 นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์ ปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃ

2 นÒÂÇÊÑนต์ àÅ็กปÃÐàÊÃÔฐ ÃÍงกÃÃÁกÒÃผÙ้จÑดกÒÃ

3 นÒÂÊÑนตÔ จÕนจÔตÃáก้Ç ผÙ้จÑดกÒÃ½่ÒÂปฏÔบÑตÔกÒÃáÅÐกÒÃขÒÂ

4 นÒงปิÂÒ¾Ã âÊÀÔตÅÕ้ÇÑฒนÒนนท์ ผÙ้จÑดกÒÃ½่ÒÂบÑญชÕáÅÐกÒÃàงÔน

ทÑ้งนÕ้ãนÍนÒคตËÒก TEM ÁÕกÒÃปÃÑบâคÃงÊÃ้ÒงผÙ้บÃÔËÒÃ äÁ่Ç่ÒจÐàป็นกÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงผÙ้บÃÔËÒÃËÃ×Í
à¾Ô่ÁจํÒนÇนผÙ้บÃÔËÒÃนÑ้น จÐดํÒàนÔนกÒÃãË้ÁÕกÒÃà¾Ô่ÁÃÒÂช×่ÍผÙ้บÃÔËÒÃทÕ่จÐàข้ÒÁÒดํÒÃงตํÒáËน่งãนÃÐบบข้ÍÁÙÅ
ÃÒÂช×่ÍกÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂขÍงบÃÔÉÑททÕ่ÍÍกËÅÑกทÃÑ¾Â์ตÒÁปÃÐกÒÈคณÐกÃÃÁกÒÃ
กํÒกÑบตÅÒดทØนÇ่Òด้ÇÂËÅÑกàกณฑ์ กÒÃáÊดงช×่ÍบØคคÅãนÃÐบบข้ÍÁÙÅÃÒÂช×่ÍกÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃขÍง
บÃÔÉÑททÕ่ÍÍกËÅÑกทÃÑ¾Â์ ÃÇÁถÖงÁÕËน้ÒทÕ่ÃÒÂงÒนกÒÃคÃÍบคÃÍงáÅÐซ×้ÍขÒÂËÅÑกทÃÑ¾Â์ตÒÁàกณฑ์ทÕ่
กํÒËนด

จํÒนÇนบØคÅÒกÃขÍง TEM

ãนปี 2562 ขÍง TEM ÁÕจํÒนÇน¾นÑกงÒนปÃÐจํÒ (äÁน่ÑบÃÇÁผÙ้บÃÔËÒÃ 4 ท่Òน) áÂกตÒÁ½Ò่ÂงÒนäด้ ดÑงนÕ้

½่ÒÂ
จํÒนÇน¾นÑกงÒนปÃÐจํÒ

2561 2562

1 .  ½่ÒÂปฏÔบÑตÔกÒÃáÅÐกÒÃขÒÂ 1 2
2.  ½่ÒÂบÑญชÕáÅÐกÒÃàงÔน 1 1

ÃÇÁ 2 3
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Good Corporate Governance
กÒÃกํÒกÑบดÙáÅกÔจกÒÃ

บÃÔÉÑทÏ äด้กํÒËนดáÅÐàปิดàผÂáนÇทÒงกÒÃÊ่งàÊÃÔÁãË้àกÔดกÒÃปฏÔบÑตÔตÒÁจÃÔÂธÃÃÁธØÃกÔจáÅÐ/ËÃ×Í
คÙ่Á×ÍจÃÃÂÒบÃÃณตÅÍดÃÐÂÐàÇÅÒกÇ่Ò 10 ปี ãนกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑทÏ บน¾×้นฐÒนกÒÃÁÕจÃÔÂธÃÃÁ
áÅÐคØณธÃÃÁÀÒÂãต้กÒÃบÃÔËÒÃงÒนตÒÁËÅÑกกÒÃกํÒกÑบดÙáÅกÔจกÒÃทÕ่ดÕ ด้ÇÂคÇÒÁÁØ่งÁÑ่นãË้คÇÒÁÊํÒคÑญกÑบ
กÒÃปฏÔบÑตÔÍÂ่Òงàป็นธÃÃÁต่ÍผÙ้ÁÕÊ่Çนäด้àÊÕÂทØก½่ÒÂ ÁÕกÒÃคํÒนÖงถÖงÊÑงคÁÊ่ÇนÃÇÁ áÅÐÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁ à¾×่Í
ÊÃ้ÒงกÒÃàตÔบâตทÒงธØÃกÔจ áÅÐÁÙÅค่Òà¾Ô่ÁÍÂ่ÒงÂÑ่งÂ×นãË้áก่Íงค์กÃ ผÙ้ถ×ÍËØ้น áÅÐผÙ้ÁÕÊ่Çนäด้àÊÕÂทØก½่ÒÂ

บÃÔÉÑทÏ ตÃÐËนÑกดÕÇ่Ò กÒÃÃ่ÇÁกÑนปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่ด้ÇÂคÇÒÁซ×่ÍÊÑตÂ์ÊØจÃÔตáÅÐÁÕจÃÃÂÒบÃÃณขÍง
¾นÑกงÒนทØกคน ทØกตํÒáËน่ง ทØกËน้ÒทÕ่ทÑ้งขÍงกÃÃÁกÒÃ ผÙ้บÃÔËÒÃ áÅÐ¾นÑกงÒนทØกคน จÐàป็นปัจจÑÂÊํÒคÑญ
ทÕ่จÐนํÒÁÒกÔจกÒÃãË้äปÊÙ่คÇÒÁÊํÒàÃ็จนÑ้นäด้ 

ดÑงนÑ้น à¾×่ÍãË้ÁÑ่นÇ่Ò ¾นÑกงÒนทØกคนÁÕคÇÒÁÃÙ้ áÅÐคÇÒÁàข้ÒãจàกÕ่ÂÇกÑบกฎÃÐàบÕÂบ  ข้ÍบÑงคÑบ 
ÃÇÁทÑ้งจÃÃÂÒบÃÃณธØÃกÔจ áÅÐÊÒÁÒÃถปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่äด้ÍÂ่ÒงถÙกต้ÍงàËÁÒÐÊÁ  บÃÔÉÑทÏ ดํÒàนÔนกÒÃãË้
¾นÑกงÒนทØกคนทํÒáบบÊÍบถÒÁàกÕ่ÂÇกÑบกฎàกณฑ์ áÅÐกÒÃปฏÔบÑตÔงÒน ตÅÍดจนนâÂบÒÂทÃÑ¾ÂÒกÃบØคคÅ
ผ่ÒนÃÐบบกÒÃÊ×่ÍÊÒÃÀÒÂãนขÍงบÃÔÉÑทÏ  áÅÐนํÒผÅทÕ่äด้ÁÒปÃÐàÁÔนÃÐดÑบคÇÒÁÃÙ้ คÇÒÁàข้ÒãจขÍง¾นÑกงÒน
à¾×่ÍปÃÑบปÃØงกÒÃÊ×่ÍÊÒÃãË้¾นÑกงÒนÁÕคÇÒÁàข้ÒãจÍÂ่ÒงทÑ่ÇถÖง áÅÐตÃÐËนÑกถÖงËน้ÒทÕ่ขÍงตนãนกÒÃÊ่งàÊÃÔÁ
กÒÃกํÒกÑบดÙáÅกÔจกÒÃทÕ่ดÕขÍงÍงค์กÃ âดÂบÃÔÉÑทÏ ปÃÑบปÃØงáÅÐ¾ÑฒนÒáบบทดÊÍบดÑงกÅ่ÒÇãË้ÊÍดคÅ้Íง
กÑบกฎËÁÒÂáÅÐÃÐàบÕÂบทÕ่àปÅÕ่ÂนáปÅงäปตÅÍดàÇÅÒ áÅÐกํÒËนดãË¾้นÑกงÒนทÕ่ทํÒáบบทดÊÍบäด้คÐáนนäÁ่ถÖง
àกณฑ์ทÕ่กํÒËนด ÈÖกÉÒËÒคÇÒÁÃÙ้à¾Ô่ÁàตÔÁ áÅÐทํÒáบบทดÊÍบจนผ่Òนàกณฑ์  นÍกจÒกกÒÃกํÒËนดãË้
¾นÑกงÒนปัจจØบÑนต้ÍงทํÒáบบทดÊÍบ âดÂถ×Íàป็นÊ่ÇนËนÖ่งขÍงตÑÇชÕ้ÇÑดผÅกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนáÅ้Ç ¾นÑกงÒนทÕ่àข้Ò
ทํÒงÒนÃÐËÇ่ÒงปีทØกคนก็ถÙกãË้ทํÒáบบทดÊÍบดÑงกÅ่ÒÇด้ÇÂ  à¾Ô่ÁàตÔÁจÒกกÒÃàข้Ò¿ังกฎÃÐàบÕÂบãนกÒÃ
ปฐÁนÔàทÈ ทÑ้งนÕ้ผÅกÒÃทดÊÍบดÑงกÅ่ÒÇถ×Íàป็นÊ่ÇนËนÖ่งãนกÒÃ¾ÔจÒÃณÒผÅกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนขÍง¾นÑกงÒนãน
ÃÍบกÒÃปÃÐàÁÔนผÅกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนปÃÐจํÒปี 

11.1  นâÂบÒÂกÒÃกÒํกÑบดÙáÅกÔจกÒÃ (Corporate Governance Policy)

บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ซÖ่งÃÇÁäปถÖงบÃÔÉÑททÕ่àป็นบÃÔÉÑทÂ่ÍÂขÍงบÃÔÉÑทáกน (ÃÇÁàÃÕÂกÇ่Ò กÅØ่Á
บÃÔÉÑท) ãË้คÇÒÁÊํÒคÑญกÑบกÒÃกํÒกÑบดÙáÅกÔจกÒÃทÕ่ดÕตÒÁËÅÑกกÒÃทÕ่กํÒËนดâดÂÊํÒนÑกงÒนคณÐกÃÃÁกÒÃ
กํÒกÑบËÅÑกทÃÑ¾Â์áÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ (“ÊํÒนÑกงÒน ก.Å.ต.�) à¾ÃÒÐËÅÑกกÒÃกํÒกÑบดÙáÅกÔจกÒÃทÕ่ดÕáÊดงãË้
àË็นถÖงกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนทÕ่àป็นÁÒตÃฐÒนÊÒกÅ àÊÃÔÁÊÃ้ÒงคÇÒÁâปÃ่งãÊáÅÐกÒÃบÃÔËÒÃงÒนทÕ่ÁÕปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ áÅÐ
ÊÃ้ÒงคÇÒÁàช×่ÍÁÑ่นãË้àกÔดáก่ผÙ้ถ×ÍËØ้น ผÙ้ÅงทØนáÅÐผÙ้ÁÕÊ่Çนäด้Ê่ÇนàÊÕÂทØก½่ÒÂ ซÖ่งจÐนํÒäปÊÙ่คÇÒÁÁÑ่นคง
àจÃÔญก้ÒÇËน้Ò àป็นàคÃ×่ÍงÁ×Íà¾×่Íà¾Ô่ÁÁÙÅค่ÒáÅÐÊ่งàÊÃÔÁกÒÃàตÔบâตÍÂ่ÒงÂÑ่งÂ×นขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ 
âดÂบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ äด้กํÒËนดÃÐàบÕÂบปฏÔบÑตÔตÒÁáนÇทÒงกÒÃกํÒกÑบดÙáÅกÔจกÒÃทÕ่ดÕÊํÒËÃÑบบÃÔÉÑท
จดทÐàบÕÂนปี 2560  (Corporate Governance Code for listed companies 2017) à¾×่Íãช้àป็นáนÇ
ปฏÔบÑตÔÊํÒËÃÑบคณÐกÃÃÁกÒÃãนกÒÃดํÒàนÔนกÒÃดÑงต่ÍäปนÕ้

1. ÊÔทธÔขÍงผÙ้ถ×ÍËØ้น
2. กÒÃปฏÔบÑตÔต่ÍผÙ้ถ×ÍËØ้นÍÂ่Òงàท่ÒàทÕÂÁกÑน
3. บทบÒทผÙ้ÁÕÊ่Çนäด้àÊÕÂ
4. กÒÃàปิดàผÂขÍ้ÁÙÅáÅÐคÇÒÁâปÃ่งãÊ
5. คÇÒÁÃÑบผÔดชÍบขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃ
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ËÁÇดทÕ่ 1 ÊÔทธÔขÍงผÙ้ถ×ÍËØ้น 

คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทãË้คÇÒÁÊํÒคÑญáÅÐàคÒÃ¾ãนÊÔทธÔขÍงผÙ้ถ×ÍËØ้นáÅÐปฏÔบÑตÔต่ÍผÙ้ถ×ÍËØ้นทØกÃÒÂÍÂ่Òงàท่Ò
àทÕÂÁกÑน âดÂผÙ้ถ×ÍËØ้นทØกÃÒÂทÑ้งãนฐÒนÐนÑกÅงทØนãนËÅÑกทÃÑ¾Â์áÅÐãนฐÒนÐàจ้ÒขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ 
¾Öงäด้ÃÑบÊÔทธÔขÑ้น¾×้นฐÒนÍÂ่Òงàท่ÒàทÕÂÁกÑน àช่น ÊÔทธÔãนกÒÃซ×้Í ขÒÂ ËÃ×ÍâÍนËÅÑกทÃÑ¾Â์ทÕ่ตนÍÂÙ่ ÊÔทธÔãน
กÒÃäด้ÃÑบข้ÍÁÙÅขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂÍÂ่Òงà¾ÕÂง¾Í ÊÔทธÔãนกÒÃทÕ่จÐäด้ÃÑบÊ่Çนáบ่งกํÒäÃจÒกบÃÔÉÑทÏ 
áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ÊÔทธÔต่Òงæ ãนกÒÃปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้น ÊÔทธÔãนกÒÃáÊดงคÇÒÁคÔดàË็น ÊÔทธÔãนกÒÃÃ่ÇÁตÑดÊÔนãจ
ãนàÃ×่ÍงÊํÒคÑญขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ àช่น กÒÃจÑดÊÃÃàงÔนปันผÅ กÒÃáต่งตÑ้งËÃ×ÍถÍดถÍนกÃÃÁกÒÃ 
กÒÃáต่งตÑ้งผÙ้ÊÍบบÑญชÕ กÒÃÍนØÁÑตÔธØÃกÃÃÁทÕ่ÊํÒคÑญáÅÐÁÕผÅต่ÍทÔÈทÒงãนกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐ
บÃÔÉÑทÂ่ÍÂ àป็นต้น

กÒÃปÃÐชØÁผÙถ้×ÍËØ้น

1.1
บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ จÐจÑดÊ่งËนÑงÊ×ÍนÑดปÃÐชØÁ¾Ã้ÍÁทÑ้งข้ÍÁÙÅปÃÐกÍบกÒÃปÃÐชØÁตÒÁÇÒÃÐต่Òงæ ÍÂ่ÒงถÙกต้Íง
คÃบถ้Çน âดÂÃÐบØàËตØผÅ ÇÑตถØปÃÐÊงค์ ตÅÍดจนคÇÒÁàË็นขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃãนทØกÇÒÃÐ à¾×่ÍàปิดâÍกÒÊãË้ผÙ้ถ×Í
ËØ้นäด้ÈÖกÉÒข้ÍÁÙÅÍÂ่ÒงคÃบถ้ÇนÅ่ÇงËน้Òก่ÍนÇÑนปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้นäÁ่น้ÍÂกÇ่Ò 14 ÇÑน ¾Ã้ÍÁàผÂá¾Ã่àÍกÊÒÃ
ดÑงกÅ่ÒÇบนàÇ็บäซต์ขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ àป็นàÇÅÒÅ่ÇงËน้ÒÍÂ่Òงน้ÍÂ 28 ÇÑน ก่ÍนÇÑนปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้น áÅÐãน
กÃณÕทÕ่ผÙ้ถ×ÍËØ้นäÁ่ÊÒÁÒÃถàข้ÒÃ่ÇÁปÃÐชØÁด้ÇÂตนàÍงäด้ บÃÔÉÑทÏ àปิดâÍกÒÊãË้ผÙ้ถ×ÍËØ้นÊÒÁÒÃถÁÍบฉÑนทÐãË้
กÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐËÃ×ÍบØคคÅãดæ àข้ÒÃ่ÇÁปÃÐชØÁáทนตนäด้ âดÂกํÒËนดãË้ผÙ้ถ×ÍËØ้นãช้ËนÑงÊ×ÍÁÍบฉÑนทÐทÕ่บÃÔÉÑทÏ áÅÐ
บÃÔÉÑทÂ่ÍÂ äด้จÑดÊ่งäป¾Ã้ÍÁกÑบËนÑงÊ×ÍàชÔญปÃÐชØÁ

1.2
บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂÍํÒนÇÂคÇÒÁÊÐดÇกáก่ผÙ้ถ×ÍËØ้นทØกÃÒÂÍÂ่Òงàท่ÒàทÕÂÁกÑนãนกÒÃàข้ÒÃ่ÇÁ
ปÃÐชØÁâดÂกํÒËนดãË้จÑดปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้นãนÇÑนàÇÅÒทÕ่àËÁÒÐÊÁ ณ ÊถÒนทÕ่ทÕ่ÁÕคÇÒÁÊÐดÇกãนกÒÃ
àดÔนทÒง ÃÇÁถÖงàÅ×ÍกÇÑนàÇÅÒทÕ่àËÁÒÐÊÁáÅÐจÑดÊÃÃàÇÅÒãนกÒÃปÃÐชØÁÍÂ่Òงà¾ÕÂง¾Í

1.3
คณÐกÃÃÁกÒÃจÐกํÒกÑบดÙáÅกÒÃปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้น âดÂÁÕปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃทํÒËน้ÒทÕ่àป็นปÃÐธÒนãนทÕ่
ปÃÐชØÁà¾×่ÍดํÒàนÔนกÒÃปÃÐชØÁãË้ทÕ่ปÃÐชØÁ¾ÔจÒÃณÒáÅÐÅงÁตÔàÃÕÂงตÒÁÇÒÃÐทÕ่กํÒËนด âดÂäÁ่
àปÅÕ่ÂนáปÅงข้ÍÁÙÅÊํÒคÑญ ËÃ×Íà¾Ô่ÁÇÒÃÐกÒÃปÃÐชØÁãนกÒÃปÃÐชØÁÍÂ่ÒงกÐทÑนËÑน áÅÐàปิดâÍกÒÊãË้
ผÙ้ถ×ÍËØ้นÁÕÊÔทธÔàท่ÒàทÕÂÁกÑนãนกÒÃตÃÇจÊÍบกÒÃดํÒàนÔนงÒนขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ÊÍบถÒÁ 
áÊดงคÇÒÁคÔดàË็นáÅÐข้ÍàÊนÍáนÐต่Òงæ ทÑ้งนÕ้ บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂÊนÑบÊนØนãË้กÃÃÁกÒÃทØก
ท่ÒนáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงทØกท่Òนàข้ÒÃ่ÇÁปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้นà¾×่ÍตÍบคํÒถÒÁãนทÕ่ปÃÐชØÁด้ÇÂ

1.4
บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂà¾Ô่Áช่ÍงทÒงãนกÒÃÃÑบทÃÒบข่ÒÇÊÒÃขÍงผÙ้ถ×ÍËØ้นผ่ÒนทÒง àÇ็บäซต์ ขÍง
บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ âดÂบÃÔÉÑทÏ จÐàผÂá¾Ã่ข่ÒÇÊÒÃต่Òงæ áÅÐÃÒÂÅÐàÍÕÂดผ่Òน àÇ็บäซต์ ขÍง
บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂà¾×่ÍãË้ผÙ้ถ×ÍËØ้นÊÒÁÒÃถàข้ÒถÖงข้ÍÁÙÅäด้âดÂตÃง
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1.5
คณÐกÃÃÁกÒÃจÐกํÒกÑบดÙáÅãË้กÒÃจÑดทํÒบÑนทÖกÃÒÂงÒนกÒÃปÃÐชØÁถÙกต้ÍงตÒÁกฎËÁÒÂáÅÐ
ÃÐàบÕÂบต่Òงæ ทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง âดÂกÒÃตÃÇจÊÍบãË้ÁÕกÒÃบÑนทÖกข้ÍÁÙÅãË้คÃบถ้Çน ÁÕกÒÃบÑนทÖก
ปÃÐàด็นข้ÍซÑกถÒÁ áÅÐ/ËÃ×Í ข้ÍàÊนÍáนÐทÕ่ÊํÒคÑญจÒกผÙ้ถ×ÍËØ้นÍÂ่ÒงถÙกต้Íง à¾×่ÍãË้ผÙ้ถ×ÍËØ้น
ÊÒÁÒÃถตÃÇจÊÍบäด้ นÍกจÒกนÕ ้บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂÁÕกÒÃบÑนทÖกÇÕดÕทÑÈน์ÀÒ¾กÒÃปÃÐชØÁà¾×่Í
บÑนทÖกàป็นข้ÍÁÙÅÊํÒËÃÑบกÒÃÊÍบทÒนáÅÐÍ้ÒงÍÔง áÅÐจÐàผÂá¾Ã่ÁตÔทÕ่ปÃÐชØÁáÅÐผÅกÒÃÍÍกàÊÕÂง
ÅงคÐáนนÀÒÂãนÇÑนทํÒกÒÃถÑดäปผ่ÒนÃÐบบàผÂá¾Ã่ÊÒÃÊนàทÈขÍงตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์áË่งปÃÐàทÈ
äทÂ (“ตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï�) àผÂá¾Ã่ÃÒÂงÒนกÒÃปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้นบนàÇ็บäซต์ขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐนํÒÊ่ง
ÊํÒàนÒÃÒÂงÒนกÒÃปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้นต่ÍตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï ÀÒÂãน 14 ÇÑน นÑบáต่ÇÑนทÕ่ÁÕกÒÃปÃÐชØÁผÙ้
ถ×ÍËØ้นตÒÁÅํÒดÑบ

1.6
à¾Ô่ÁคÇÒÁÊÐดÇกãË้áก่ผÙ้ถ×ÍËØ้นãนกÒÃäด้ÃÑบàงÔนปันผÅâดÂกÒÃâÍนàงÔนàข้ÒบÑญชÕธนÒคÒÃ (ถ้ÒÁÕกÒÃ
จ่ÒÂàงÔนปันผÅ) à¾×่ÍÍํÒนÇÂคÇÒÁÊÐดÇกãË้ผÙ้ถ×ÍËØ้นäด้ÃÑบàงÔนปันผÅตÃงàÇÅÒ ป้ÍงกÑนปัญËÒàÃ×่Íง
àช็คชํÒÃØด ÊÙญËÒÂ ËÃ×ÍÊ่งถÖงผÙ้ถ×ÍËØ้นÅ่Òช้Ò

กÒÃáต่งตÑ้งáÅÐถÍดถÍนกÃÃÁกÒÃ ÃÇÁทÑ้งกÒÃกํÒËนดค่ÒตÍบáทนกÃÃÁกÒÃคณÐกÃÃÁกÒÃ

1.7 กÒÃáต่งตÑ้งกÃÃÁกÒÃ

บÃÔÉÑทÏ จÐàปิดâÍกÒÊãË้ผÙ้ถ×ÍËØ้นÁÕÊÔทธÔãนกÒÃàÅ×ÍกตÑง้กÃÃÁกÒÃàป็นÃÒÂบØคคÅ âดÂàÊนÍช×่ÍบØคคÅ
à¾×่Íàข้ÒÃÑบกÒÃáต่งตÑ้งàป็นกÃÃÁกÒÃãนทÕ่ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้น ¾Ã้ÍÁáนบปÃÐÇÑตÔÂ่ÍขÍงกÃÃÁกÒÃáต่ÅÐ
คนทÕ่จÐàÊนÍáต่งตÑ้งáÅÐข้ÍÁÙÅทÕ่àป็นปÃÐâÂชน์ต่ÍผÙ้ถ×ÍËØ้นà¾×่Í¾ÔจÒÃณÒÍนØÁÑตÔ

1.8 กÒÃถÍดถÍนกÃÃÁกÒÃ

ãนกÒÃถÍดถÍนกÃÃÁกÒÃคนãดคนËนÖ่งÍÍกจÒกตํÒáËน่งก่ÍนถÖงคÃÒÇÍÍกตÒÁÇÒÃÐãË้àป็นäป
ตÒÁทÕ่กฎËÁÒÂกÒํËนดáÅÐข้ÍบÑงคÑบขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ âดÂต้Íงãช้คÐáนนàÊÕÂงäÁ่น้ÍÂกÇ่Ò 
3 ãน 4 ขÍงจํÒนÇนผÙ้ถ×ÍËØ้นซÖ่งÁÒปÃÐชØÁáÅÐÁÕÊÔทธÔÍÍกàÊÕÂง áÅÐÁÕËØ้นนÑบÃÇÁกÑนäด้äÁ่น้ÍÂกÇ่ÒกÖ่ง
ËนÖ่งขÍงจํÒนÇนËØ้นทÕ่ถ×ÍâดÂผÙ้ถ×ÍËØ้นทÕ่ÁÒปÃÐชØÁáÅÐÁÕÊÔทธÔÍÍกàÊÕÂง

1.9 กÒÃกํÒËนดค่ÒตÍบáทนกÃÃÁกÒÃ

ผÙ้ถ×ÍËØ้นÁÕÊÔทธÔãนกÒÃ¾ÔจÒÃณÒค่ÒตÍบáทนขÍงกÃÃÁกÒÃ ทÑ้งทÕ่àป็นตÑÇàงÔนáÅÐ/ËÃ×ÍÁÔãช่ตÑÇàงÔน
à¾×่ÍãË้ผÙ้ถ×ÍËØ้น¾ÔจÒÃณÒÍนØÁÑตÔàป็นปÃÐจํÒทØกปี ÃÇÁทÑ้งนํÒàÊนÍËÅÑกàกณฑ์áÅÐนâÂบÒÂãนกÒÃ
กํÒËนดค่ÒตÍบáทนáÅÐค่ÒตÍบáทนขÍงกÃÃÁกÒÃãนáต่ÅÐตํÒáËน่งทÑ้งทÕ่àป็นตÑÇàงÔนáÅÐ/ËÃ×ÍÁÔãช่ตÑÇ
àงÔนà¾×่ÍãË้ผÙ้ถ×ÍËØ้นÃÑบทÃÒบàป็นปÃÐจํÒทØกปีด้ÇÂ
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ÊÔทธÔãนกÒÃÍนØÁÑตÔáตง่ตÑง้ผÙ้ÊÍบบÑญชÕ áÅÐกํÒËนดค่ÒÊÍบบÑญชÕ

บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ จÐกํÒËนดãË้กÒÃáต่งตÑ้งผÙ้ÊÍบบÑญชÕ áÅÐกํÒËนดค่ÒÊÍบบÑญชÕ ต้Íงผ่Òน
กÒÃ¾ÔจÒÃณÒÍนØÁÑตÔâดÂผÙ้ถ×ÍËØ้นãนกÒÃปÃÐชØÁÊÒÁÑญผÙ้ถ×ÍËØ้นปÃÐจํÒปีทØกคÃÑ้ง ซÖ่งผÙ้ÊÍบบÑญชÕขÍงบÃÔÉÑท
ต้ÍงÁÕคÇÒÁàป็นÍÔÊÃÐáÅÐàป็นผÙ้ÊÍบบÑญชÕทÕ่äด้ÃÑบคÇÒÁàË็นชÍบจÒกคณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบËÅÑกทÃÑ¾Â์áÅÐ
ตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ âดÂบÃÔÉÑทจÐáนบÃÒÂÅÐàÍÕÂดàกÕ่ÂÇกÑบผÙ้ÊÍบบÑญชÕทÕ่àÊนÍàข้ÒÃÑบกÒÃáต่งตÑ้ง ÊํÒนÑก
งÒนÊÍบบÑญชÕทÕ่ÊÑงกÑด ปÃÐÊบกÒÃณ์คÇÒÁÊÒÁÒÃถขÍงผÙ้ÊÍบบÑญชÕ คÇÒÁàป็นÍÔÊÃÐขÍงผÙ้ÊÍบบÑญชÕ 
จํÒนÇนปีทÕ่ผÙ้ÊÍบบÑญชÕÃÒÂนÑ้นàป็นผÙ้ÊÍบบÑญชÕãË้บÃÔÉÑท(กÃณÕàÊนÍáต่งตÑ้งÃÒÂàดÔÁ) áÅÐค่ÒบÃÔกÒÃขÍง
ผÙ้ÊÍบบÑญชÕ áÅÐ/ËÃ×Í ค่ÒบÃÔกÒÃÍ×่น (ถ้ÒÁÕ) äป¾Ã้ÍÁกÑบËนÑงÊ×ÍàชÔญปÃÐชØÁáÅÐàผÂá¾Ãบ่นàÇ็บäซต์บÃÔÉÑท
à¾×่ÍãË้ผÙ้ถ×ÍËØ้นÊÒÁÒÃถ¾ÔจÒÃณÒคÇÒÁàËÁÒÐÊÁขÍงผÙ้ÊÍบบÑญชÕก่Íน¾ÔจÒÃณÒÍนØÁÑตÔ

ÊÔทธÔãนกÒÃÃÑบÊ่Çนáบ่งกํÒäÃ

บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ จÐกํÒËนดãËก้ÒÃจÑดÊÃÃÊ่Çนáบง่กÒํäÃãËผ้Ù้ถ×ÍËØ้นãนÃÙปàงÔนปันผÅ ต้Íงผ่Òน
กÒÃ¾ÔจÒÃณÒÍนØÁÑตÔ âดÂผÙ้ถ×ÍËØ้นãนกÒÃปÃÐชØÁÊÒÁÑญผÙ้ถ×ÍËØ้นปÃÐจํÒปีทØกคÃÑ้ง

ÊÔทธÔãนกÒÃäด้ÃÑบขÍ้ÁÙÅ ข่ÒÇÊÒÃ ผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒน áÅÐนâÂบÒÂกÒÃบÃÔËÒÃงÒนÍÂ่ÒงÊÁ่ÒํàÊÁÍáÅÐทÑนàÇÅÒ

บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ÁÕนâÂบÒÂãนกÒÃàปิดàผÂต่ÍผÙ้ถ×ÍËØ้นด้ÇÂคÇÒÁâปÃ่งãÊ ถÙกต้Íง คÃบถ้Çน 
âดÂäÁ่àÅ×ÍกปฏÔบÑตÔต่ÍผÙ้ถ×ÍËØ้นกÅØ่ÁãดกÅØ่ÁËนÖ่ง ผÙ้ถ×ÍËØ้นทØกคนÁÕÊÔทธÔàข้ÒถÖงáÅÐäด้ÃÑบข้ÍÁÙÅ ข่ÒÇÊÒÃ ผÅ
กÒÃดํÒàนÔนงÒน áÅÐนâÂบÒÂกÒÃบÃÔËÒÃงÒนขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ทÕ่àปิดàผÂÍÂ่Òงà¾ÕÂง¾Í ÊÁ่ํÒàÊÁÍ 
ทÑนàÇÅÒáÅÐàท่ÒàทÕÂÁกÑน âดÂÊÒÁÒÃถตÔดต่ÍบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ËÃ×ÍÃÑบข้ÍÁÙÅผ่Òนช่ÍงทÒงตÔดต่Íต่Òงæ 
ÍÒทÔ àÇ็บäซต์กÅØ่ÁบÃÔÉÑท : http://www.thaienger.com ËÃ×Í âทÃÈÑ¾ท์ 02-886-7608 àป็นต้น
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ËÁÇดทÕ่ 2 กÒÃปฏÔบÑตÔต่ÍผÙ้ถ×ÍËØ้นÍÂ่Òงàท่ÒàทÕÂÁกÑน

บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ÁÕ áนÇทÒงปฏÔบÑตÔต่ÍผÙ้ ถ× ÍËØ้ นทØกÃÒÂทÑ้ งผÙ้ ถ× ÍËØ้ นทÕ่ àป็นผÙ้บÃÔËÒÃ                     
ผÙ้ถ×ÍËØ้นทÕ่äÁ่àป็นผÙ้บÃÔËÒÃขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ผÙ้ถ×ÍËØ้นÃÒÂãËญ่ ผÙ้ถ×ÍËØ้นÃÒÂÂ่ÍÂ ÃÇÁทÑ้งผÙ้ถ×ÍËØ้นชÒÇ
äทÂáÅÐชÒÇต่ÒงชÒตÔÍÂ่Òงàท่ÒàทÕÂÁกÑนáÅÐàป็นธÃÃÁ âดÂบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ äด้กํÒËนดáนÇปฏÔบÑตÔทÕ่ดÕäÇ้ดÑงนÕ้

2.1
บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ กํÒËนดãË้ÊÔทธÔÍÍกàÊÕÂงãนทÕ่ปÃÐชØÁขÍงผÙ้ถ×ÍËØ้นàป็นäปตÒÁจํÒนÇนËØ้นทÕ่                
ผÙ้ถ×ÍËØ้นถ×ÍÍÂÙ่ âดÂ 1 ËØ้นÁÕÊÔทธÔÍÍกàÊÕÂงàท่ÒกÑบ 1 àÊÕÂง

2.2
บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ àปิดâÍกÒÊãË้ผÙ้ถ×ÍËØ้นÊ่Çนน้ÍÂÊÒÁÒÃถàÊนÍช×่ÍกÃÃÁกÒÃ ËÃ×Íà¾Ô่ÁÇÒÃÐ
กÒÃปÃÐชØÁÅ่ÇงËน้Òก่ÍนÇÑนปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้น à¾×่ÍáÊดงถÖงคÇÒÁàป็นธÃÃÁáÅÐคÇÒÁâปÃ่งãÊãนกÒÃ
¾ÔจÒÃณÒáต่งตÑ้งกÃÃÁกÒÃ ËÃ×ÍàÃ×่ÍงกÒÃà¾Ô่ÁÇÒÃÐทÕ่ผÙ้ถ×ÍËØ้นÊ่Çนน้ÍÂàÊนÍ

2.3
บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ÍํÒนÇÂคÇÒÁÊÐดÇกáก่ผÙ้ถ×ÍËØ้นทÕ่äÁ่ÊÒÁÒÃถàข้ÒÃ่ÇÁปÃÐชØÁäด้ด้ÇÂตนàÍง 
âดÂกํÒËนดãË้ผÙ้ถ×ÍËØ้นÊÒÁÒÃถÁÍบฉÑนทÐãË้บØคคÅãดบØคคÅËนÖ่ง ËÃ×ÍãË้ÁÕกÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐÍÂ่Òง
น้ÍÂ 1 คนàข้ÒÃ่ÇÁปÃÐชØÁáÅÐÅงÁตÔáทนäด้ ทÑ้งนÕ้ บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ áจ้งÃÒÂช×่ÍกÃÃÁกÒÃ
ÍÔÊÃÐทÕ่ÊÒÁÒÃถàป็นผÙ้ÃÑบÁÍบฉÑนทÐäÇ้ãนËนÑงÊ×ÍàชÔญปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้น âดÂผÙ้ถ×ÍËØ้นÊÒÁÒÃถàÅ×Íกãช้
ËนÑงÊ×ÍÁÍบฉÑนทÐáบบËนÖ่งáบบãดทÕ่บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ äด้จÑดÊ่งäป¾Ã้ÍÁกÑบËนÑงÊ×ÍนÑด
ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้น à¾×่ÍãË้ผÙ้ถ×ÍËØ้นทÕ่äÁ่ÊÒÁÒÃถàข้ÒÃ่ÇÁปÃÐชØÁãนÇÑนทÕ่กํÒËนดÂÑงคงÊÔทธÔãนฐÒนÐผÙ้ถ×Í
ËØ้นทÕ่ÁÕÊÔทธÔàท่ÒàทÕÂÁกÑน ซÖ่งËนÑงÊ×ÍÁÍบฉÑนทÐดÑงกÅ่ÒÇäด้ÃÐบØถÖงÃÒÂÅÐàÍÕÂด àÍกÊÒÃ ËÅÑกฐÒนทÕ่ãช้
ãนกÒÃÁÍบฉÑนทÐäÇ้ÍÂ่ÒงชÑดàจน ¾Ã้ÍÁทÑ้งáนÐนํÒขÑ้นตÍนทÕ่ÊÐดÇกãนกÒÃÁÍบฉÑนทÐ à¾×่ÍãË้ผÙ้ถ×Í
ËØ้นจÑดàตÃÕÂÁäด้ÍÂ่ÒงคÃบถ้ÇนถÙกต้Íง áÅÐäÁ่àกÔดปัญËÒãนกÒÃàข้ÒÃ่ÇÁปÃÐชØÁขÍงผÙ้ÃÑบÁÍบฉÑนทÐ

2.4
บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ÁÕกÃÐบÇนกÒÃáÅÐช่ÍงทÒงãË้ผÙ้ถ×ÍËØ้นÊ่Çนน้ÍÂÊÒÁÒÃถÁÕÊ่ÇนÃ่ÇÁ

ãนกÒÃบÃÔËÒÃงÒนบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ  âดÂàปิดâÍกÒÊãË้ผÙ้ถ×ÍËØ้นÊ่Çนน้ÍÂÊÒÁÒÃถàÊนÍ
ÃÐàบÕÂบÇÒÃÐกÒÃปÃÐชØÁÊÒÁÑญผÙ้ถ×ÍËØ้นáÅÐàÊนÍช×่ÍบØคคÅทÕ่ÁÕคØณÊÁบÑตÔàËÁÒÐÊÁà¾×่Íàข้ÒÃÑบกÒÃ
¾ÔจÒÃณÒáต่งตÑ้งàป็นกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ก่ÍนÇÑนปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้น âดÂบÃÔÉÑทÏ 
áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ äด้ปÃÐกÒÈáจ้งÃÒÂÅÐàÍÕÂด ¾Ã้ÍÁËÅÑกàกณฑ์ãนกÒÃ¾ÔจÒÃณÒäÇ้ÍÂ่ÒงÅÐàÍÕÂด
ชÑดàจนãË้ผÙ้ถ×ÍËØ้นทÃÒบผ่Òนช่ÍงทÒงขÍงตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï áÅÐผ่ÒนàÇ็บäซต์ขÍงบÃÔÉÑทàป็นàÇÅÒ 4 
àด×Íน à¾×่Íàป็นกÒÃÊÃ้ÒงคÇÒÁÁÑ่นãจãË้กÑบผÙ้ถ×ÍËØ้นÊ่Çนน้ÍÂãนกÒÃãช้ÊÔทธÔàÊนÍàÃ×่ÍงทÕ่àกÕ่ÂÇกÑบกÒÃ
àปÅÕ่ÂนáปÅงทÕ่ÊํÒคÑญขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ áÅÐÊÔทธÔãนกÒÃàÅ×ÍกตÑ้งกÃÃÁกÒÃทÕ่àป็นÍÔÊÃÐÁÒ
ดÙáÅผÅปÃÐâÂชน์áทนตนäด้

ทÑ้งนÕ้ กÒÃดํÒàนÔนกÒÃปÃÐชØÁจÐàป็นäปตÒÁข้ÍบÑงคÑบขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ áÅÐ
ตÒÁÅํÒดÑบÇÒÃÐกÒÃปÃÐชØÁทÕ่ÁÕ ซÖ่งบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ จÐจÑดàตÃÕÂÁàÍกÊÒÃปÃÐกÍบกÒÃ
¾ÔจÒÃณÒãนáต่ÅÐÇÒÃÐÍÂ่ÒงชÑดàจนáÅÐà¾ÕÂง¾Í ÃÇÁทÑ้งäÁ่à¾Ô่ÁÇÒÃÐกÒÃปÃÐชØÁËÒกäÁ่áจ้งãË้ทÃÒบ
Å่ÇงËน้ÒâดÂäÁจ่Òํàป็น âดÂàฉ¾ÒÐÇÒÃÐÊํÒคÑญทÕ่ผÙ้ถ×ÍËØ้นตÍ้งãชà้ÇÅÒãนกÒÃÈÖกÉÒขÍ้ÁÙÅกÍ่นตÑดÊÔนãจ 
âดÂãนกÒÃปÃÐชØÁบÃÔÉÑทÏ จÐÊนÑบÊนØนãË้ÁÕกÒÃãช้บÑตÃÅงคÐáนนàÊÕÂงãนÇÒÃÐทÕ่ÊํÒคÑญ àช่น กÒÃทํÒ
ÃÒÂกÒÃäด้ÁÒËÃ×ÍจํÒËน่ÒÂäป กÒÃทํÒÃÒÂกÒÃทÕ่ àกÕ่ÂÇâÂงกÑน àป็นต้น à¾×่ÍคÇÒÁâปÃ่งãÊáÅÐ
ตÃÇจÊÍบäด้ áÅÐบÃÔÉÑทÏ äด้บÑนทÖกÃÒÂงÒนกÒÃปÃÐชØÁÍÂ่ÒงถÙกต้ÍงáÅÐàËÁÒÐÊÁชÑดàจนãน
ÊÒÃÐÊํÒคÑญ áÅÐจÑดÊ่งÃÒÂงÒนกÒÃปÃÐชØÁãË้áก่ผÙ้ถ×ÍËØ้นทØกÃÒÂ ÀÒÂËÅÑงจÒกทÕ่äด้จÑดÊ่งÃÒÂงÒนต่Í
ตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï áÅÐÊํÒนÑกงÒน ก.Å.ต. áÅ้ÇËÅÑงกÒÃปÃÐชØÁàÊÃ็จÊÔ้น 14 ÇÑนàÊÁÍ áÅÐäด้àผÂá¾Ã่
ÃÒÂงÒนกÒÃปÃÐชØÁดÑงกÅ่ÒÇäÇ้บนàÇ็บäซต์ขÍงบÃÔÉÑทÏ ด้ÇÂ
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2.5)   บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ÁÕนâÂบÒÂãนกÒÃปฏÔบÑตÔตÍ่ผÙ้ถ×ÍËØ้นทØกÃÒÂÍÂÒ่งàท่ÒàทÕÂÁกÑนทÑ้งผÙ้ถ×ÍËØ้น
ÃÒÂãËญ่áÅÐผÙ้ถ×ÍËØ้นÃÒÂÂÍ่Â áÅÐäÁ่Ç่ÒจÐàป็นผÙ้ถ×ÍËØ้นชÒÇäทÂËÃ×ÍผÙถ้×ÍËØ้นชÒÇต่ÒงชÒตÔ

2.6   บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ÊนÑบÊนØนãË้ÁÕกÒÃãช้บÑตÃÅงคÐáนนàÊÕÂงãนÇÒÃÐทÕ่ÊํÒคÑญ àช่น กÒÃทํÒÃÒÂกÒÃ
äด้ÁÒËÃ×ÍจํÒËน่ÒÂäป กÒÃทํÒÃÒÂกÒÃทÕ่àกÕ่ÂÇâÂง àป็นต้น à¾×่ÍคÇÒÁâปÃ่งãÊáÅÐตÃÇจÊÍบäด้

2.7   บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ äด้กํÒËนดนâÂบÒÂกÒÃป้ÍงกÑนกÒÃãช้ข้ÍÁÙÅÀÒÂãน (Inside Information 
Usage Policy) âดÂบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ถ×Íàป็นนâÂบÒÂÊํÒคÑญทÕ่จÐäÁ่ãË้ กÃÃÁกÒÃ ผÙ้บÃÔËÒÃ áÅÐ
¾นÑกงÒนขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ (ÃÇÁทÑ้งคÙ่ÊÁÃÊáÅÐบØตÃทÕ่ÂÑงäÁ่บÃÃÅØนÔตÔÀÒÇÐขÍงบØคคÅดÑงกÅ่ÒÇ) 
âดÂนํÒข้ÍÁÙÅÀÒÂãนขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ äปáÊÇงËÒผÅปÃÐâÂชน์Ê่ÇนตนËÃ×ÍàผÂá¾Ã่ãË้บØคคÅÍ×่น
ทÃÒบ ÃÇÁทÑ้งÂÑงÁÕกÒÃกํÒËนดนâÂบÒÂกÒÃกÒÃãช้ข้ÍÁÙÅÀÒÂãนàป็นÅÒÂÅÑกÉณ์ÍÑกÉÃ ¾Ã้ÍÁทÑ้งáจ้งáนÇทÒง
ãË้ทØกคนãนÍงค์กÃปฏÔบÑตÔ

2.8  บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ àปิดàผÂÃÒÂÅÐàÍÕÂดáÅÐàËตØผÅขÍงกÒÃทํÒÃÒÂกÒÃทÕ่àกÕ่ÂÇâÂงกÑน ทÕ่àข้Òข่ÒÂ
ต้ Í ง à ปิ ด àผÂข้ ÍÁÙ ÅËÃ× ÍขÍÍนØ ÁÑ ตÔ จ Ò กผÙ้ ถ× ÍËØ้ น ต ÒÁข้ Íกํ Ò ËนดขÍ งตÅÒดËÅÑ กทÃÑ ¾Â์ Ï  
âดÂÁÕกÒÃàปิดàผÂช×่ÍáÅÐคÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์ขÍงบØคคÅทÕ่àกÕ่ÂÇâÂง นâÂบÒÂกÒÃกํÒËนดÃÒคÒáÅÐÁÙÅค่ÒขÍง
ÃÒÂกÒÃ ÃÇÁทÑ้งคÇÒÁàË็นขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃàกÕ่ÂÇกÑบÃÒÂกÒÃดÑงกÅ่ÒÇãË้ผÙ้ถ×ÍËØ้นทÃÒบÍÂ่ÒงชÑดàจน

บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ äด้ãË้คÇÒÁÊํÒคÑญต่ÍÃÐบบคÇบคØÁÀÒÂãนทÕ่ÁÕปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ âดÂกํÒËนด
áนÇทÒงกÒÃคÇบคØÁÀÒÂãนà¾×่Íป้ÍงกÑนáÅÐÅดคÇÒÁàÊÕ่ÂงทÕ่ÍÒจàกÔดขÖ้น âดÂบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ Ë้ÒÁ
ผÙ้บÃÔËÒÃทÕ่äด้ÃÑบข้ÍÁÙÅÀÒÂãน กÃÐทํÒกÒÃãดæ ซÖ่งàป็นกÒÃขÑดต่ÍÁÒตÃÒ 241 ขÍง¾ÃÐÃÒชบÑญญÑตÔ
ËÅÑกทÃÑ¾Â์áÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ ¾.È. 2535 ÃÇÁถÖงกฎàกณฑ์ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงÊ×บàน×่ÍงจÒกáนÇทÒงãนกÒÃ
ป้ÍงกÑนกÒÃãช้ข้ÍÁÙÅÀÒÂãนขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ

บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ äด้ãË้ข้ÍÁÙÅáก่กÃÃÁกÒÃ áÅÐผÙ้บÃÔËÒÃขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท àกÕ่ÂÇกÑบËน้ÒทÕ่ทÕ่กÃÃÁกÒÃ
áÅÐผÙ้บÃÔËÒÃต้ÍงÃÒÂงÒนกÒÃถ×ÍËÅÑกทÃÑ¾Â์ãนบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ  áÅÐบทกํÒËนดâทÉตÒÁ ¾.Ã.บ. 
ËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï áÅÐตÒÁข้ÍกํÒËนดขÍงตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï ทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง âดÂกÃÃÁกÒÃ ËÃ×ÍผÙ้บÃÔËÒÃจÐต้Íง
ÃÒÂงÒนกÒÃถ×ÍËÅÑกทÃÑ¾Â์ขÍงตนàÍง  คÙ่ÊÁÃÊËÃ×ÍผÙ้ทÕ่ÍÂÙ่กÔนด้ÇÂกÑนฉÑนÊÒÁÕÀÃÔÂÒ áÅÐบØตÃทÕ่ÂÑงäÁ่บÃÃÅØ
นÔตÔÀÒÇÐ ซÖ่งถ×ÍËÅÑกทÃÑ¾Â์ขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂÃÇÁทÑ้งÃÒÂงÒนกÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงกÒÃถ×ÍËÅÑกทÃÑ¾Â์
ทØกคÃÑ้งทÕ่ÁÕกÒÃซ×้Í ขÒÂ âÍน ËÃ×ÍÃÑบâÍนËÅÑกทÃÑ¾Â์ 

ต่ÍคณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบËÅÑกทÃÑ¾Âá์ÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Âต์ÒÁÁÒตÃÒ 59 áË่ง¾ÃÐÃÒชบÑญญÑตÔËÅÑกทÃÑ¾Â์
áÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ ¾.È. 2535 ÀÒÂãน 3 ÇÑนทํÒกÒÃ ËÅÑงจÒกÇÑนทÕ่ซ×้Í ขÒÂ âÍน ËÃ×ÍÃÑบâÍน
ËÅÑกทÃÑ¾Â์
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ËÁÇดทÕ่ 3 บทบÒทขÍงผÙ้ÁÕÊ่Çนäดà้ÊÕÂ 

บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ตÃÐËนÑกáÅÐÃÑบÃÙ้ถÖงคÇÒÁÊํÒคÑญãนกÒÃกํÒกÑบดÙáÅผÙ้ÁÕÊ่Çนäด้àÊÕÂขÍง
บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ÀÒÂãน äด้áก่ ผÙ้ถ×ÍËØ้น ¾นÑกงÒน áÅÐผÙ้ÁÕÊ่Çนäด้àÊÕÂÀÒÂนÍก äด้áก่ ÅÙกค้Ò คÙ่ค้Ò 
àจ้ÒËนÕ้ คÙ่áข่ง áÅÐËน่ÇÂงÒนÍ×่นæ ÃÇÁทÑ้งชØÁชนãกÅ้àคÕÂงทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง âดÂผÙ้ÁÕÊ่Çนäด้àÊÕÂจÐäด้ÃÑบกÒÃดÙáÅจÒก
บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ตÒÁÊÔทธÔทÕ่ÁÕตÒÁกฎËÁÒÂทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง ËÃ×ÍตÒÁข้ÍตกÅงทÕ่ÁÕกÑบบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑท
Â่ÍÂ áÅÐบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ จÐäÁ่กÃÐทํÒกÒÃãดæ ทÕ่àป็นกÒÃÅÐàÁÔดÊÔทธÔขÍงผÙ้ÁÕÊ่Çนäด้àÊÕÂàËÅ่ÒนÑ้น âดÂ
บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ กํÒËนดนâÂบÒÂáÅÐáนÇปฏÔบÑตÔต่ÍผÙ้ÁÕÊ่Çนäด้àÊÕÂกÅØ่Áต่Òงæ ดÑงนÕ้

3.1 นâÂบÒÂáÅÐáนÇปฏÔบÑตÔต่ÍผÙ้ถ×ÍËØน้

บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ÃÐÅÖกÍÂÙ่àÊÁÍÇ่ÒผÙ้ถ×ÍËØ้น ค×Í àจ้ÒขÍงกÔจกÒÃ áÅÐบÃÔÉÑทÏ áÅÐ
บÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ÁÕËน้ÒทÕ่ÊÃ้ÒงÁÙÅค่Òà¾Ô่ÁãË้áก่ผÙ้ถ×ÍËØ้นãนÃÐÂÐÂÒÇ จÖงกํÒËนดãË้กÃÃÁกÒÃ ผÙ้บÃÔËÒÃ áÅÐ
¾นÑกงÒนต้ÍงปฏÔบÑตÔตÒÁáนÇทÒงดÑงต่ÍäปนÕ้

1) ปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่ด้ÇÂคÇÒÁซ×่ÍÊÑตÂ์ÊØจÃÔต ตÅÍดจนตÑดÊÔนãจดํÒàนÔนกÒÃãดæ ตÒÁËÅÑกกÒÃขÍงÇÔชÒชÕ¾ 
ด้ÇÂคÇÒÁÃÐÁÑดÃÐÇÑง ÃÍบคÍบ áÅÐàป็นธÃÃÁต่ÍผÙ้ถ×ÍËØ้น à¾×่ÍปÃÐâÂชน์ÊÙงÊØดขÍงผÙ้ถ×ÍËØ้นâดÂÃÇÁ

2) นํÒàÊนÍÃÒÂงÒนÊถÒนÀÒ¾ขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ผÅปÃÐกÍบกÒÃ ฐÒนÐข้ÍÁÙÅทÒงกÒÃàงÔน กÒÃ
บÑญชÕ áÅÐ ÃÒÂงÒนÍ×่นæ âดÂÊÁ่ํÒàÊÁÍ áÅÐคÃบถ้ÇนตÒÁคÇÒÁàป็นจÃÔง

3) áจ้งãË้ผÙ้ถ×ÍËØ้นทØกÃÒÂทÃÒบÍÂ่Òงàท่ÒàทÕÂÁกÑนถÖงáนÇâน้ÁãนÍนÒคตขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ทÑ้งãน
ด้ÒนบÇกáÅÐด้ÒนÅบ ซÖ่งตÑ้งÍÂÙ่บน¾×้นฐÒนขÍงคÇÒÁàป็นäปäด้ ÁÕข้ÍÁÙÅÊนÑบÊนØนáÅÐÁÕàËตØผÅà¾ÕÂง¾Í

4) Ë้ÒÁÁÔãË้áÊÇงËÒผÅปÃÐâÂชน์à¾×่ÍตนàÍงËÃ×Íà¾×่ÍผÙ้Í×่นâดÂãช้ข้ÍÁÙÅãดæ ขÍงบÃÔÉÑทซÖ่งÂÑงÁÔäด้àปิดàผÂ
ต่ÍÊÒธÒÃณÐ ËÃ×ÍดํÒàนÔนกÒÃãดæ ãนÅÑกÉณÐทÕ่ÍÒจก่ÍãË้àกÔดคÇÒÁขÑดáÂ้งทÒงผÅปÃÐâÂชน์กÑบบÃÔÉÑท
Ï áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ

5) ปฏÔบÑตÔต่ÍผÙ้ถ×ÍËØ้นทØกÃÒÂตÒÁËÅÑกàกณฑ์กÒÃกํÒกÑบดÙáÅกÔจกÒÃทÕ่ดÕ ãนËÁÇดÊÔทธÔขÍงผÙ้ถ×ÍËØ้น áÅÐ
ปฏÔบÑตÔต่ÍผÙ้ถ×ÍËØ้นÍÂ่Òงàท่ÒàทÕÂÁกÑน ¾Ã้ÍÁทÑ้งบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ äด้ãË้คÇÒÁÊํÒคÑญกÑบกÒÃจÑด
ปÃÐชØÁÊÒÁÑญผÙ้ถ×ÍËØ้นปÃÐจํÒปี âดÂบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ปฏÔบÑตÔตÒÁËÅÑกกÒÃปÃÐàÁÔนคØณÀÒ¾
กÒÃจÑดปÃÐชØÁÊÒÁÑญผÙ้ถ×ÍËØ้น ซÖ่งกํÒËนดâดÂ ÊํÒนÑกงÒน ก.Å.ต. áÅÐÊÁÒคÁÊ่งàÊÃÔÁผÙ้ÅงทØนäทÂ ทÑ้ง
ก่ÍนกÒÃปÃÐชØÁ ÇÑนปÃÐชØÁ áÅÐËÅÑงกÒÃปÃÐชØÁ à¾×่ÍÍํÒนÇÂคÇÒÁÊÐดÇกãË้กÑบผÙ้ถ×ÍËØ้นทØกคนäด้ãช้
ÊÔทธÔÍÍกàÊÕÂงãนกÒÃปÃÐชØÁäด้âดÂàท่ÒàทÕÂÁกÑน

6) กํÒกÑบดÙáÅกÒÃดํÒàนÔนกÒÃ à¾×่ÍãË้ÁÑ่นãจÇ่ÒบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ÁÕÊถÒนÐทÒงกÒÃàงÔนáÅÐผÅกÒÃ
ดํÒàนÔนงÒนทÕ่ดÕ áÅÐÁÕกÒÃนํÒàÊนÍÃÒÂงÒนÊถÒนÀÒ¾ขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ผÅปÃÐกÍบกÒÃ 
ฐÒนÐข้ÍÁÙÅทÒงกÒÃàงÔน กÒÃบÑญชÕáÅÐÃÒÂงÒนÍ×่นæ âดÂÊÁ่ํÒàÊÁÍáÅÐคÃบถ้ÇนตÒÁคÇÒÁàป็นจÃÔง âดÂ
ผ่Òนช่ÍงทÒงต่Òงæ àช่น กÒÃáจ้งข้ÍÁÙÅผ่ÒนทÒงàÇ็บäซต์ขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ กÒÃปÃÐกÒÈทÒง
ËนÑงÊ×Í¾ÔÁ¾์ ËÃ×ÍกÒÃÊ่งจดËÁÒÂàป็นÅÒÂÅÑกÉณ์ÍÑกÉÃàป็นต้น
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3.2 นâÂบÒÂáÅÐáนÇปฏÔบÑตÔต่Í¾นÑกงÒน

บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ตÃÐËนÑกÇ่Ò ¾นÑกงÒนàป็นปัจจÑÂáË่งคÇÒÁÊํÒàÃ็จขÍงกÒÃบÃÃÅØàป้ÒËÁÒÂ
ขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ทÕ่ÁÕคØณค่ÒÂÔ่ง จÖงàป็นนâÂบÒÂขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ทÕ่จÐãË้กÒÃปฏÔบÑตÔต่Í
¾นÑกงÒนÍÂ่Òงàป็นธÃÃÁทÑ้งกÒÃãË้âÍกÒÊ ผÅตÍบáทน กÒÃàÅ×่ÍนตํÒáËน่ง กÒÃàปÅÕ่ÂนขÍบàขตงÒนทÕ่
ÃÑบผÔดชÍบ ตÅÍดจนกÒÃ¾ÑฒนÒÈÑกÂÀÒ¾ à¾×่ÍãË้àป็นäปตÒÁนâÂบÒÂดÑงกÅ่ÒÇ บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ จÖง
ÁÕËÅÑกปฏÔบÑตÔดÑงนÕ้

1) ปฏÔบÑตÔต่Í¾นÑกงÒนทØกคนด้ÇÂคÇÒÁàท่ÒàทÕÂÁกÑนÍÂ่ÒงÊØÀÒ¾ áÅÐãË้คÇÒÁàคÒÃ¾ãนàกÕÂÃตÔ ÈÑกดÔ์ÈÃÕ 
áÅÐÊÔทธÔÊ่ÇนบØคคÅ âดÂäด้กํÒËนดáนÇทÒงãนกÒÃดํÒàนÔนงÒน áÅÐáนÇปฏÔบÑตÔทÕ่ชÑดàจนãนกÒÃäÁ่àÅ×Íก
ปฏÔบÑตÔ กÒÃãË้âÍกÒÊทÕ่àท่ÒàทÕÂÁกÑนãนกÒÃจ้ÒงงÒนขÍงÊตÃÕ ผÙ้¾ÔกÒÃ กÅØ่Áด้ÍÂâÍกÒÊ àÂÒÇชน áÅÐ
ผÙ้ÊÙงÍÒÂØ áÅÐกÒÃÂÍÁÃÑบÊÔทธÔãนกÒÃÃÇÁกÅØ่ÁáÅÐÃ่ÇÁàจÃจÒต่ÍÃÍงขÍง¾นÑกงÒน

2) บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ÁÕนâÂบÒÂáÅÐáนÇปฏÔบÑตÔทÕ่àป็นÃÙปธÃÃÁáÅÐàปิดàผÂถÖงกÒÃปฏÔบÑตÔàกÕ่ÂÇกÑบ
ค่ÒตÍบáทนáÅÐÊÇÑÊดÔกÒÃทÕ่àËÁÒÐÊÁáÅÐàป็นธÃÃÁ ตÒÁÊÀÒ¾ตÅÒด กÒÃáข่งขÑนทÒงธØÃกÔจÅÑกÉณÐ
ขÍงงÒน ผÅกÒÃปฏÔบÑตÔงÒน áÅÐคÇÒÁÊÒÁÒÃถขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ãนกÒÃจ่ÒÂค่ÒตÍบáทน
ดÑงกÅ่ÒÇ âดÂãË้ผÅตÍบáทนÃÐÂÐÊÑ้นáÅÐÃÐÂÐÂÒÇทÕ่àËÁÒÐÊÁต่ÍตํÒáËน่งËน้ÒทÕ่ขÍง¾นÑกงÒนáต่ÅÐคน
ÍÂ่Òงàป็นธÃÃÁ ÃÇÁทÑ้งÁÕกÒÃจÑดตÑ้งกÍงทØนÊํÒÃÍงàÅÕ้ÂงชÕ¾¾นÑกงÒน áÅÐãË้คÇÒÁÊํÒคÑญãนด้ÒนกÒÃ
ดÙáÅÊÇÑÊดÔกÒÃขÍง¾นÑกงÒนด้Òนต่Òงæ

3) ดÙáÅÃÑกÉÒคÇÒÁปÅÍดÀÑÂ áÅÐÊØขÍนÒÁÑÂãนÊถÒนทÕ่ทํÒงÒน  ÃÇÁถÖงกÒÃÊÃ้ÒงÊÀÒ¾áÇดÅ้ÍÁãนกÒÃ
ทํÒงÒนทÕ่ดÕ ãË้ÁÕคÇÒÁปÅÍดÀÑÂต่ÍชÕÇÔตáÅÐทÃÑ¾Â์ÊÔนขÍง¾นÑกงÒน Ê่งàÊÃÔÁãË้¾นÑกงÒนÁÕÊØขÀÒ¾กÒÂ
áÅÐÊØขÀÒ¾จÔตทÕ่ดÕáÅÐทํÒงÒนäด้ÍÂ่ÒงÁÕคÇÒÁÊØข

4) กÒÃáต่งตÑ้ง กÒÃàÅ×่ÍนตํÒáËน่ง กÒÃàปÅÕ่ÂนÊÒÂงÒน ÃÇÁถÖงกÒÃãË้ÃÒงÇÑÅáÅÐกÒÃÅงâทÉ¾นÑกงÒน 
ดํÒàนÔนกÒÃด้ÇÂคÇÒÁซ×่ÍÊÑตÂ์ ปÃÒÈจÒกÍคตÔ áÅÐÍÂÙ่บน¾×้นฐÒนคÇÒÁÃÙ้คÇÒÁÊÒÁÒÃถ áÅÐคÇÒÁ
àËÁÒÐÊÁขÍง¾นÑกงÒนนÑ้น

5) บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ãË้คÇÒÁÊํÒคÑญต่ÍกÒÃ¾ÑฒนÒÈÑกÂÀÒ¾ áÅÐคÇÒÁÊÒÁÒÃถขÍง¾นÑกงÒน 
âดÂจÑดãË้ÁÕกÒÃÍบÃÁËÃ×ÍÊÑÁÁนÒทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íงต่ÍกÒÃปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่ãนตํÒáËน่งนÑ้นæ à¾×่Í¾ÑฒนÒ
คÇÒÁÊÒÁÒÃถขÍง¾นÑกงÒนãË้àกÔดÈÑกÂÀÒ¾ãนกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนÍÂ่ÒงÁ×ÍÍÒชÕ¾áÅÐนํÒ¾ÒบÃÔÉÑทÏ áÅÐ
บÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ãË้บÃÃÅØàป้ÒËÁÒÂทÕ่ตÑ้งäÇ้

6) ÃÑบ¿ังข้ÍคÔดàË็นáÅÐข้ÍàÊนÍáนÐซÖ่งตÑ้งÍÂÙ่บน¾×้นฐÒนคÇÒÁÃÙ้ทÒงÇÔชÒชÕ¾ขÍง¾นÑกงÒน
7) ปฏÔบÑตÔตÒÁกฎËÁÒÂ ÃÐàบÕÂบ áÅÐข้ÍบÑงคÑบต่Òงæ ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบ¾นÑกงÒนÍÂ่ÒงàคÃ่งคÃÑด
8) ËÅÕกàÅÕ่ÂงกÒÃกÃÐทํÒãดæ ทÕ่äÁ่àป็นธÃÃÁ ซÖ่งÍÒจÁÕผÅกÃÐทบต่ÍคÇÒÁÁÑ่นคงãนËน้ÒทÕ่กÒÃงÒนขÍง

¾นÑกงÒน
9) จÑดãË้¾นÑกงÒนทØกคนÃÑบทÃÒบนâÂบÒÂáÅÐÊÇÑÊดÔกÒÃทÕ่¾นÑกงÒน¾Öงäด้ÃÑบâดÂÁÕคÙ่Á×Í¾นÑกงÒนซÖ่ง

กํÒËนดÃÐàบÕÂบขÍ้บÑงคÑบกÒÃทํÒงÒน คÙ่Á×ÍปÃÐกÑนÊØขÀÒ¾áบบกÅØ่Á กÒÃปÃÐกÑนชÕÇÔตáบบกÅØ่Á กÍงทØน
ÊํÒÃÍงàÅÕ้ÂงชÕ¾ àป็นต้น

10) àปิดâÍกÒÊãË้¾นÑกงÒนàÊนÍáนÐËÃ×ÍÃ้ÍงทØกข์àกÕ่ÂÇกÑบกÒÃทํÒงÒน áÅÐกํÒËนดÇÔธÕกÒÃáก้äข à¾×่ÍãË้àกÔด
ปÃÐâÂชน์áก่ทØก½่ÒÂ áÅÐÊÃ้ÒงคÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์ÍÑนดÕãนกÒÃทํÒงÒนÃ่ÇÁกÑน

11) กÒÃÊÃ้ÒงบÃÃÂÒกÒÈกÒÃทํÒงÒนáบบÁÕÊ่ÇนÃ่ÇÁáÅÐกÒÃทํÒงÒนàป็นทÕÁ âดÂàปิดâÍกÒÊãË้¾นÑกงÒนäด้
Ã่ÇÁáÊดงคÇÒÁคÔดàË็นàกÕ่ÂÇกÑบงÒนทÕ่ปฏÔบÑตÔÍÂ่ÒงทÑ่ÇถÖง 

12) กํÒกÑบดÙáÅãË้¾นÑกงÒนปฏÔบÑตÔตÒÁกฎËÁÒÂ ÃÐàบÕÂบ áÅÐข้ÍบÑงคÑบต่Òงæ ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบ¾นÑกงÒนÍÂ่Òง
àคÃ่งคÃÑด ÃÇÁถÖงãË้คํÒáนÐนํÒáก่¾นÑกงÒนà¾×่ÍäÁ่ãË้กÃÐทํÒผÔดกฎËÁÒÂ âดÂบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ 
กํÒกÑบดÙáÅãË้¾นÑกงÒนÁÕกÒÃãช้ÊÔนค้ÒถÙกกฎËÁÒÂáÅÐป้ÍงกÑนกÒÃÅÐàÁÔดÅÔขÊÔทธÔ์ËÃ×ÍทÃÑ¾Â์ÊÔนทÒง
ปัญญÒ ตÅÍดจนÊ่งàÊÃÔÁãË้ãช้áนÇทÒงกÒÃดํÒàนÔนงÒนáÅÐปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่âดÂÊØจÃÔตäÁ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบกÒÃ
ทØจÃÔตคÍÃÑปชÑ่นà¾×่ÍผÅปÃÐâÂชน์áÅÐคÇÒÁÊํÒàÃ็จขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ
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3.3 นâÂบÒÂáÅÐáนÇปฏÔบÑตÔต่ÍÅÙกค้Ò

บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ÁÕนâÂบÒÂáÅÐáนÇปฏÔบÑตÔทÕ่àป็นธÃÃÁáÅÐÃÑบผÔดชÍบต่ÍÅÙกค้ÒÍÂ่ÒงชÑดàจน
áÅÐàป็นÃÙปธÃÃÁ ÁÕทÑÈนคตÔทÕ่ดÕáÅÐãË้คÇÒÁÊํÒคÑญต่ÍÅÙกค้Ò ปฏÔบÑตÔต่ÍÅÙกค้Òด้ÇÂคÇÒÁàต็Áãจ กÃÐต×ÍÃ×ÍÃ้น 
ÁÕน้ํÒãจ ÊØÀÒ¾Í่ÍนâÂน áÅÐนํÒàÊนÍÊÔนค้ÒáÅÐบÃÔกÒÃทÕ่ÁÕคØณÀÒ¾áÅÐäด้ÁÒตÃฐÒนคÇÒÁปÅÍดÀÑÂ à¾×่Í
ตÍบÊนÍงคÇÒÁต้ÍงกÒÃขÍงÅÙกค้ÒãË้คÃบถ้ÇนáÅÐคÃÍบคÅØÁãË้ÁÒกทÕ่ÊØด âดÂÁØ่งàน้นกÒÃÊÃ้ÒงคÇÒÁ¾Öง
¾ÍãจÊÙงÊØดáก่ÅÙกค้ÒãนÃÐÂÐÂÒÇ âดÂบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ äด้กํÒËนดนâÂบÒÂãนกÒÃปฏÔบÑตÔต่ÍÅÙกค้ÒดÑงนÕ้

1) บÃÔกÒÃÅÙกค้Òด้ÇÂคÇÒÁÊØÀÒ¾ ÁÕคÇÒÁกÃÐต×ÍÃ×ÍÃ้น ¾Ã้ÍÁãË้กÒÃบÃÔกÒÃ ต้ÍนÃÑบด้ÇÂคÇÒÁจÃÔงãจ 
àต็Áãจ ตÑ้งãจ áÅÐãÊ่ãจ ดÙáÅผÙ้ÃÑบบÃÔกÒÃดØจญÒตÔÊนÔท บÃÔกÒÃด้ÇÂคÇÒÁÃÇดàÃ็Ç ถÙกต้Íง áÅÐ
น่Òàช×่Íถ×Í

2) ปฏÔบÑตÔต่ÍÅÙกค้ÒทØกคนÍÂ่Òงàท่ÒàทÕÂÁ âดÂäÁ่àÅ×ÍกปฏÔบÑตÔต่ÍบØคคÅËนÖ่งบØคคÅãดâดÂàฉ¾ÒÐ áÅÐÃÑกÉÒ
ข้ÍÁÙÅทÕ่àป็นคÇÒÁÅÑบขÍงÅÙกค้Ò áÅÐäÁ่นํÒäปãช้à¾×่ÍปÃÐâÂชน์ขÍงตนàÍงËÃ×ÍบØคคÅËนÖ่งบØคคÅãดâดÂÁÔ
ชÍบ

3) ãË้ข้ÍÁÙÅ ข่ÒÇÊÒÃáÅÐคํÒáนÐนํÒทÕ่ถÙกต้Íง à¾ÕÂง¾Í áÅÐทÑนต่ÍàËตØกÒÃณ์áก่ÅÙกค้Ò ตÒÁคÇÒÁจÃÔง äÁ่
ขÑดต่ÍÈÕÅธÃÃÁปÃÐà¾ณÕÍÑนดÕงÒÁ äÁ่ÊÃ้ÒงคÇÒÁàข้ÒãจผÔด äÁ่ทํÒãË้àกÔดคÇÒÁขÑดáÂ้งãนÊÑงคÁ áÅÐทÑน
àËตØกÒÃณ์ต่ÍÅÙกค้Ò à¾×่ÍãË้ทÃÒบàกÕ่ÂÇกÑบผÅÔตÀÑณฑ์áÅÐกÒÃบÃÔกÒÃâดÂäÁ่ÁÕกÒÃâฆÉณÒàกÔนคÇÒÁ
àป็นจÃÔงทÕ่àป็นàËตØãËÅ้Ùกค้ÒàขÒ้ãจผÔดàกÕ่ÂÇกÑบคØณÀÒ¾ ËÃ×Íàง×่Íนäขãดæ ขÍงผÅÔตÀÑณฑ์áÅÐกÒÃบÃÔกÒÃ
áÅÐบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ

4) ÁØ่งÁÑ่นÊ่งÁÍบÊÔนค้ÒáÅÐบÃÔกÒÃãË้ตÃงตÒÁข้ÍตกÅงทÕ่ÁÕกÑบÅÙกค้ÒãนÃÒคÒทÕ่àป็นธÃÃÁ
5) ÃÑกÉÒÁÒตÃฐÒนáÅÐคØณÀÒ¾ÊÔนค้ÒáÅÐบÃÔกÒÃ à¾×่ÍÊÃ้ÒงคÇÒÁÁÑ่นãจáÅÐคÇÒÁ¾Öง¾ÍãจãË้áก่ÅÙกค้Ò
6) ปฏÔบÑตÔตÒÁàง×่Íนäขต่Òงæ ทÕ่ÁÕต่ÍÅÙกค้ÒÍÂ่ÒงàคÃ่งคÃÑด กÃณÕทÕ่äÁ่ÊÒÁÒÃถปฏÔบÑตÔตÒÁàง×่Íนäขข้Íãดäด้ 

ต้ÍงÃÕบáจ้งãË้ÅÙกค้ÒทÃÒบà¾×่ÍÃ่ÇÁกÑน¾ÔจÒÃณÒËÒáนÇทÒงáก้ปัญËÒ
7) àปิดÃÑบข้ÍÃ้ÍงàÃÕÂนจÒกÅÙกค้Òด้ÇÂคÇÒÁàต็ÁãจปÃÒÈจÒกÍคตÔ áÅÐปÃÑบปÃØงáก้äขข้ÍÃ้ÍงàÃÕÂนจÒก

ÅÙกค้ÒÍÂ่ÒงทÑนท่ÇงทÕ กÃณÕÁÕข้ÍจํÒกÑด ËÃ×Íต้Íงãช้àÇÅÒãนกÒÃáก้ปัญËÒ ต้ÍงÃÕบáจ้งข้ÍÁÙÅáÅÐÊถÒนÐ
ãË้ÅÙกค้ÒทÃÒบãนàÇÅÒÍÑนคÇÃáÅÐáจ้งคÇÒÁก้ÒÇËน้ÒãนกÒÃáก้äขàป็นÃÐÂÐæ

8) äÁ่àÃÕÂกÃÑบàงÔน ÊÔ่งขÍง ผÅปÃÐâÂชน์ãดæ ÍÑนÊ่ÍถÖงกÒÃกÃÐทํÒทÕ่äÁ่ÊØจÃÔตจÒกÅÙกค้Ò
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1) กํÒËนดกÃÐบÇนกÒÃจÑดซ×้ÍจÑดจ้ÒงáÅÐàง×่ÍนขÍงÊÑญญÒËÃ×Íข้ÍตกÅงทÕ่àป็นธÃÃÁ âดÂจÑดทํÒÃÙปáบบ
ÊÑญญÒทÕ่àËÁÒÐÊÁáÅÐàป็นÁÒตÃฐÒนàดÕÂÇกÑน âดÂคํÒนÖงถÖงผÅปÃÐâÂชน์ÊÙงÊØดขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท áÅÐ
ตÑ้งÍÂÙ่บน¾×้นฐÒนขÍงกÒÃäด้ÃÑบผÅตÍบáทนทÕ่àป็นธÃÃÁทÑ้งÊÍง½่ÒÂ

2) äÁ่àÍÒÃÑดàÍÒàปÃÕÂบคÙ่ค้Ò ¾Ã้ÍÁทÑ้งàง×่ÍนäขกÒÃคÑดàÅ×ÍกคÙ่ค้ÒÁÕกÒÃáข่งขÑนบนข้ÍÁÙÅทÕ่äด้ÃÑบÍÂ่Òงàท่Ò
àทÕÂÁกÑนด้ÇÂคÇÒÁÂØตÔธÃÃÁÀÒÂãต้ËÅÑกàกณฑ์ãนกÒÃปÃÐàÁÔนáÅÐคÑดàÅ×ÍกคÙ่ค้ÒขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐ
บÃÔÉÑทÂ่ÍÂà¾×่Íป้ÍงกÑนกÒÃทØจÃÔตáÅÐปÃÐ¾ÄตÔÁÔชÍบãนทØกขÑ้นตÍนขÍงกÃÐบÇนกÒÃจÑดËÒ äÁ่ÁÕกÒÃ
กÕดกÑนãË้คÙ่ค้ÒÃÒÂãดÃÒÂËนÖ่งàข้ÒÃ่ÇÁáข่งขÑนทÒงธØÃกÔจ

3) จÑดãË้ÁÕÃÐบบกÒÃจÑดกÒÃáÅÐตÔดตÒÁà¾×่ÍãË้ÁÑ่นãจÇ่ÒÁÕกÒÃปฏÔบÑตÔตÒÁÊÑญญÒคÃบถ้Çน ÁÕÃÐบบกÒÃ
คÇบคØÁÀÒÂãนทÕ่ป้ÍงกÑนกÒÃทØจÃÔตáÅÐปÃÐ¾ÄตÔÁÔชÍบãนทØกขÑ้นตÍนขÍงกÃÐบÇนกÒÃจÑดซ×้ÍจÑดจ้Òง

4) ËÅÕกàÅÕ่ÂงÊถÒนกÒÃณ์ทÕ่ก่ÍãË้àกÔดคÇÒÁขÑดáÂ้งทÒงผÅปÃÐâÂชน์ กÒÃàจÃจÒáก้ปัญËÒตÑ้งÍÂÙ่บน
¾×้นฐÒนขÍงคÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์ทÒงธØÃกÔจ áÅÐÃ่ÇÁกÑนáก้äขปัญËÒâดÂÂØตÔธÃÃÁáÅÐÃÇดàÃ็Ç

5) äÁ่áÊÇงËÒข้ÍÁÙÅทÕ่àป็นคÇÒÁÅÑบขÍงคÙ่ค้Òด้ÇÂÇÔธÕกÒÃทÕ่äÁ่ÊØจÃÔตËÃ×ÍäÁ่àËÁÒÐÊÁ àช่น กÒÃจ่ÒÂÊÔนจ้Òง
ãË้áก่กÃÃÁกÒÃáÅÐ¾นÑกงÒนขÍงคÙ่áข่ง 

6) äÁ่กÅ่ÒÇËÒãนทÒงÃ้ÒÂáก่คÙ่ค้ÒâดÂปÃÒÈจÒกข้ÍÁÙÅคÇÒÁจÃÔง 
7) äÁ่àÃÕÂก ËÃ×ÍÃÑบ ËÃ×Íจ่ÒÂผÅปÃÐâÂชน์ãดæ ทÕ่äÁ่ÊØจÃÔตãนกÒÃค้ÒกÑบคÙ่ค้Ò áÅÐ/ËÃ×Í àจ้ÒËนÕ้ กÃณÕทÕ่ÁÕ

ข้ÍÁÙÅÇ่ÒÁÕกÒÃàÃÕÂก ËÃ×ÍÃÑบ ËÃ×ÍกÒÃจ่ÒÂผÅปÃÐâÂชน์ãดæ ทÕ่äÁ่ÊØจÃÔตàกÔดขÖ้น ต้ÍงàปิดàผÂ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂดต่ÍคÙ่ค้ÒáÅÐ/ËÃ×Í àจ้ÒËนÕ้ áÅÐÃ่ÇÁกÑนáก้äขปัญËÒâดÂÂØตÔธÃÃÁáÅÐÃÇดàÃ็Ç

8) ปฏÔบÑตÔตÒÁàง×่Íนäขต่Òงæ ทÕ่ตกÅงกÑนäÇ้ÍÂ่ÒงàคÃ่งคÃÑด กÃณÕทÕ่äÁ่ÊÒÁÒÃถปฏÔบÑตÔตÒÁàง×่Íนäขข้Íãดäด้ 
ËÃ×ÍÁÕàËตØผÔดนÑดชํÒÃÐËนÕ้ บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ จÐต้ÍงÃÕบáจ้งãË้àจ้ÒËนÕ้ทÃÒบÅ่ÇงËน้Ò à¾×่ÍÃ่ÇÁกÑน
¾ÔจÒÃณÒËÒáนÇทÒงáก้äขปัญËÒâดÂãช้ËÅÑกคÇÒÁÊÁàËตØÊÁผÅ

9) บÃÔËÒÃจÑดกÒÃàงÔนทØนãË้ÁÕâคÃงÊÃ้ÒงทÕ่àËÁÒÐÊÁà¾×่ÍÊนÑบÊนØนกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑท
Â่ÍÂ áÅÐÃÑกÉÒคÇÒÁàช×่ÍÁÑ่นต่Íàจ้ÒËนÕ้

10) ÁØ่งÁÑ่นãนกÒÃÃÑกÉÒÊÑÁ¾ÑนธÀÒ¾ทÕ่ÂÑ่งÂ×นกÑบàจ้ÒËนÕ้áÅÐãË้คÇÒÁàช×่Íถ×ÍซÖ่งกÑนáÅÐกÑน

3.4 นâÂบÒÂáÅÐáนÇปฏÔบÑตÔต่ÍคÙ่ค้Ò áÅÐ/ËÃ×Í àจ้ÒËนÕ้

บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂÁÕนâÂบÒÂãË้¾นÑกงÒนปฏÔบÑตÔต่ÍคÙ่ค้Ò ËÃ×Í àจ้ÒËนÕ้ทØก½่ÒÂÍÂ่Òงàป็นธÃÃÁ ซ×่ÍÊÑตÂ์ 
áÅÐäÁ่àÍÒÃÑดàÍÒàปÃÕÂบคÙ่ค้Ò âดÂคํÒนÖงถÖงผÅปÃÐâÂชน์ÊÙงÊØดขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ¾×้นฐÒนขÍงกÒÃ
äด้ÃÑบผÅตÍบáทนทÕ่àป็นธÃÃÁทÑ้งÊÍง½่ÒÂ ËÅÕกàÅÕ่ÂงÊถÒนกÒÃณ์ทÕ่ก่ÍãË้àกÔดคÇÒÁขÑดáÂ้งทÒงผÅปÃÐâÂชน์ 
กÒÃàจÃจÒáก้ปัญËÒตÑ้งÍÂÙ่บน¾×้นฐÒนขÍงคÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์ทÒงธØÃกÔจ âดÂÁÕáนÇปฏÔบÑตÔดÑงนÕ้
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3.5 นâÂบÒÂáÅÐáนÇปฏÔบÑตÔตÍ่คÙ่áข่งขÑน

บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ÁØ่งดํÒàนÔนธØÃกÔจâดÂปÃÐÊงค์ทÕ่จÐปÃÐÊบคÇÒÁÊํÒàÃ็จÍÂ่ÒงÂÑ่งÂ×น áÅÐàป็น
บÃÔÉÑทชÑ้นนํÒãนธØÃกÔจ ÀÒÂãต้กÒÃáข่งขÑนãนÍØตÊÒËกÃÃÁÍÂ่ÒงÁÕคØณธÃÃÁáÅÐจÃÔÂธÃÃÁ âดÂÁÕนâÂบÒÂทÕ่จÐ
ปฏÔบÑตÔต่ÍคÙ่áข่งทÒงกÒÃค้Ò ดÑงนÕ้

1) บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ÁÕนâÂบÒÂáÅÐáนÇปฏÔบÑตÔทÕ่àป็นธÃÃÁáÅÐÃÑบผÔดชÍบต่ÍคÙ่áข่งÍÂ่ÒงชÑดàจนáÅÐ
àป็นÃÙปธÃÃÁ ÍÂ่ÒงÁÕจÃÔÂธÃÃÁ âปÃ่งãÊáÅÐáข่งขÑนÍÂ่Òงàป็นธÃÃÁ ÀÒÂãต้กÃÍบกตÔกÒขÍงกÒÃáข่งขÑน
ทÕ่ดÕ äÁ่ทํÒคÇÒÁตกÅงãดæ กÑบคÙ่áข่งขÑนËÃ×ÍบØคคÅãด ทÕ่ÁÕÅÑกÉณÐàป็นกÒÃÅดËÃ×ÍจํÒกÑดกÒÃáขง่ขÑนทÒง
กÒÃค้ÒáÅÐÍÂÙ่ãนกÃÍบขÍงกฎËÁÒÂ คํÒนÖงถÖงคÇÒÁàÊÁÍÀÒคáÅÐคÇÒÁซ×่ÍÊÑตÂ์ãนกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจ 
áÅÐผÅปÃÐâÂชน์Ã่ÇÁกÑบคÙ่ค้Ò áÅÐดํÒàนÔนธØÃกÔจÍÂ่ÒงÁÕจÃÃÂÒบÃÃณáÅÐàป็นäปตÒÁนâÂบÒÂขÍงบÃÔÉÑท
Ï áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂäÁ่áÊÇงËÒข้ÍÁÙÅทÕ่àป็นคÇÒÁÅÑบขÍงคÙ่áข่งทÒงกÒÃค้Òด้ÇÂÇÔธÕกÒÃทÕ่äÁ่ÊØจÃÔตËÃ×ÍäÁ่
àËÁÒÐÊÁ

2) บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ÁÕนâÂบÒÂàÊÃÕทÒงกÒÃค้Ò áÅÐàช×่ÍÇ่ÒกÒÃÁÕคÙ่áข่งàป็นàÃ×่ÍงดÕà¾ÃÒÐจÐทํÒãË้àกÔด
กÒÃ¾ÑฒนÒทÑ้งÁÒตÃฐÒนกÒÃบÃÔกÒÃáÅÐนÇÑตกÃÃÁãËÁ่

3) äÁ่áÊÇงËÒข้ÍÁÙÅทÕ่àป็นคÇÒÁÅÑบขÍงคÙ่áข่งทÒงกÒÃค้Òด้ÇÂÇÔธÕกÒÃทÕ่äÁ่ÊØจÃÔตËÃ×ÍäÁ่àËÁÒÐÊÁà¾×่Í
ผÅปÃÐâÂชน์ãนกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ

4) äÁ่ทํÒÅÒÂช×่ÍàÊÕÂงขÍงคÙ่áข่งทÒงกÒÃค้Òด้ÇÂกÒÃกÅ่ÒÇËÒãนทÒงÃ้ÒÂ
5) äÁ่กÃÐทํÒกÒÃãดæ ทÕ่àป็นกÒÃÅÐàÁÔดทÃÑ¾Â์ÊÔนทÒงปัญญÒขÍงผÙ้Í×่นËÃ×ÍคÙ่áข่งทÒงกÒÃค้Ò

3.6 นâÂบÒÂáÅÐáนÇปฏÔบÑตÔต่ÍชØÁชน ÊÑงคÁ áÅÐÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁ

บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ãË้คÇÒÁÊํÒคÑญáÅÐÃÑบผÔดชÍบต่ÍชØÁชนáÅÐÊÑงคÁãกÅ้àคÕÂงàกÕ่ÂÇกÑบ
คØณÀÒ¾ชÕÇÔตáÅÐกÒÃÍนØÃÑกÉ์ทÃÑ¾ÂÒกÃธÃÃÁชÒตÔ ด้ÇÂตÃÐËนÑกดÕÇ่ÒàÃÒàปÃÕÂบàÊÁ×Íนàป็นÊ่ÇนËนÖ่งขÍง
ÊÑงคÁทÕ่จÐÃ่ÇÁก้ÒÇàดÔนäปÊÙ่กÒÃ¾ÑฒนÒÊÑงคÁáÅÐÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁà¾×่ÍคÇÒÁÂÑ่งÂ×นÊ×บäป ÃÇÁถÖงãË้กÒÃÊนÑบÊนØน
กÔจกÃÃÁÊÒธÒÃณปÃÐâÂชน์ขÍงชØÁชน ตÅÍดจน¾ÑฒนÒÊÀÒ¾áÇดÅ้ÍÁขÍงชØÁชนáÅÐÊÑงคÁà¾×่ÍชÕÇÔตคÇÒÁ
àป็นÍÂÙ่ทÕ่ดÕขÖ้น คÇบคÙ่äปกÑบกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจÀÒÂãต้คÇÒÁÃÑบผÔดชÍบต่ÍชØÁชน ÊÑงคÁáÅÐÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁ ดÑงนÕ้

1) บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ÁÕนâÂบÒÂáÅÐáนÇปฏÔบÑตÔทÕ่àป็นธÃÃÁáÅÐÃÑบผÔดชÍบต่ÍÊÑงคÁäÇ้ÍÂ่ÒงชÑดàจน
áÅÐàป็นÃÙปธÃÃÁ áÅÐàปิดàผÂถÖงกÒÃปฏÔบÑตÔ âดÂคํÒนÖงถÖงปÃÐâÂชน์Ê่ÇนÃÇÁ áÅÐäÁ่กÃÐทํÒกÒÃãดæ ทÕ่จÐ
ÁÕผÅàÊÕÂËÒÂต่Íช×่ÍàÊÕÂงขÍงปÃÐàทÈ ทÃÑ¾ÂÒกÃธÃÃÁชÒตÔ ÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁ áÅÐปÃÐâÂชน์ÊÒธÒÃณÐ

2) คณÐกÃÃÁกÒÃÁÕนâÂบÒÂãนกÒÃปÃÐกÍบธØÃกÔจâดÂคํÒนÖงถÖงÊÀÒ¾ÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁàป็นÊํÒคÑญ âดÂÁØ่งÁÑ่นทÕ่
จÐปฏÔบÑตÔตÒÁกฎËÁÒÂ กฎÃÐàบÕÂบ ÁÒตÃฐÒนáÅÐข้ÍกํÒËนดต่Òงæ ÃÇÁทÑ้งกÒÃÂÖดáนÇนâÂบÒÂขÍง
ÀÒคÃÑฐทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁทÕ่บÑงคÑบãช้ÍÂÙ่ÍÂ่ÒงàคÃ่งคÃÑด áÅÐ¾Ã้ÍÁทÕ่จÐดํÒàนÔนกÒÃ¾ÑฒนÒ
กÃÐบÇนกÒÃจÑดกÒÃด้ÒนÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁÀÒÂãนÍงค์กÃÍÂ่ÒงจÃÔงจÑงáÅÐปÃÑบปÃØงÍÂ่Òงต่Íàน×่Íง à¾×่ÍãË้ÁÕกÒÃ
ãช้ทÃÑ¾ÂÒกÃÍÂ่ÒงคØ้Áค่ÒÁÒกทÕ่ÊØด áÅÐàกÔดขÍงàÊÕÂจÒกกÔจกÃÃÁขÍงÍงค์กÃทÕ่ÍÒจÊ่งผÅกÃÐทบต่Í
ÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁน้ÍÂทÕ่ÊØด ÃÇÁถÖงกÒÃãË้คÇÒÁÃÙ้áÅÐ½ึกÍบÃÁ¾นÑกงÒนãนàÃ×่ÍงÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁ áÅÐกÒÃàข้ÒäปÁÕ
Ê่ÇนÃ่ÇÁÊนÑบÊนØนกÔจกÃÃÁทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบกÒÃ¾ÑฒนÒชØÁชน à¾×่ÍãË้กÒÃดํÒàนÔนงÒนด้ÒนÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁ
àป็นäปÍÂ่Òงต่Íàน×่Íง áÅÐÊÐท้ÍนคÇÒÁÂÑ่งÂ×นขÍงธØÃกÔจต่Íäป

3) ¾ÑฒนÒáÅÐปÃÑบปÃØงÃÐบบกÒÃจÑดกÒÃÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁãนทØกกÔจกÃÃÁขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ à¾×่ÍÅด
ÁÅÀÒÇÐáÅÐผÅกÃÐทบต่ÍÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁÍÂ่Òงต่Íàน×่Íง âดÂÁÕÇÑตถØปÃÐÊงค์ àป้ÒËÁÒÂ áผนกÒÃปฏÔบÑตÔ 
áÅÐกÒÃปÃÐàÁÔนผÅÍÂ่ÒงชÑดàจน
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1) 11111
2) 6666
3) 6666
4) ãË้กÒÃÊนÑบÊนØนกÒÃÍนØÃÑกÉ์ÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁ ÃÇÁทÑ้งดํÒàนÔนกÒÃàผÂá¾Ã่ข้ÍÁÙÅข่ÒÇÊÒÃ áÅÐãË้คÇÒÁ

Ã่ÇÁÁ×ÍกÑบ¾นÑกงÒน ÅÙกค้Ò Ëน่ÇÂงÒนขÍงÃÑฐáÅÐàÍกชน ÃÇÁถÖงÊÒธÒÃณชนทÑ่Çäป à¾×่ÍÊÃ้Òง
ÀÒ¾ÅÑกÉณ์áÅÐคÇÒÁàข้ÒãจÍÑนดÕต่ÍกÒÃจÑดกÒÃÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ

5) ÁÕนâÂบÒÂกÒÃดํÒàนÔนงÒนด้ÒนคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบต่ÍÊÑงคÁ (CSR) ÍÂ่ÒงชÑดàจน áÅÐÂÖดถ×ÍปฏÔบÑตÔกÑน
ÀÒÂãนÍงค์กÃ

6) Ê่งàÊÃÔÁãË้¾นÑกงÒนขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ทØกÃÐดÑบÁÕจÔตÊํÒนÖกáÅÐคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบต่Í
ÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁáÅÐÊÑงคÁ ตÅÍดจนÃณÃงค์กÒÃÍนØÃÑกÉ์áÅÐกÒÃãช้¾ÅÑงงÒนáÅÐทÃÑ¾ÂÒกÃÍÂ่ÒงÁÕ
ปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ ผ่ÒนกÒÃ½ึกÍบÃÁáÅÐãË้คÇÒÁÃÙ้ผ่ÒนÊ×่ÍปÃÐชÒÊÑÁ¾Ñนธ์ ÍÒทÔ ÊÒÃÀÒÂãน บÍÃ์ด
ปÃÐชÒÊÑÁ¾Ñนธ์ ËนÑงÊ×ÍàÇÕÂนÀÒÂãนต่Í¾นÑกงÒนà¾×่Íà¾Ô่Á¾ÙนคÇÒÁÃÙ้áÅÐทÑกÉÐด้ÒนÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁ

7) àคÒÃ¾ต่ÍขนบธÃÃÁàนÕÂÁ ปÃÐà¾ณÕ áÅÐÇÑฒนธÃÃÁขÍงáต่ÅÐท้ÍงถÔ่นทÕ่บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ àข้Òäป
ดํÒàนÔนธØÃกÔจ

8) บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ถ×ÍÇ่ÒชØÁชนàป็นÊ่ÇนËนÖ่งทÕ่บÃÔÉÑทต้ÍงดÙáÅáÅÐÍํÒนÇÂคÇÒÁÊÐดÇก บÃÔÉÑทÏ 
áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ จÖงÁØ่งàน้นกÒÃÊ่งàÊÃÔÁกÔจกÃÃÁต่Òงæ à¾×่ÍÃ่ÇÁÊÃ้ÒงÊÃÃค์ÊÑงคÁ ชØÁชน áÅÐ
ÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁÍÂ่ÒงÊÁ่ํÒàÊÁÍ à¾×่ÍกÒÃ¾ÑฒนÒãË้ชØÁชนáÅÐÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁãน¾×้นทÕ่ทÕ่บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ 
âดÂปฏÔบÑตÔตÒÁกฎËÁÒÂáÅÐข้ÍบÑงคÑบต่Òงæ ทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง ทÑ้งทÕ่ดํÒàนÔนกÒÃàÍงáÅÐÃ่ÇÁÁ×ÍกÑบËน่ÇÂงÒน
ขÍงÀÒคÃÑฐ ÀÒคàÍกชนáÅÐชØÁชน

9) ÊนÑบÊนØน Ã่ÇÁปÃÐชØÁ áÅกàปÅÕ่ÂนคÇÒÁคÔดàË็นáÅÐãË้คÇÒÁÃ่ÇÁÁ×ÍãนกÔจกÃÃÁต่Òงæ กÑบËน่ÇÂงÒน
ãนท้ÍงถÔ่นãนชØÁชนâดÂÃÍบãน¾×้นทÕ่ทÕ่บÃÔÉÑทàข้ÒäปดํÒàนÔนธØÃกÔจÍÂÙ่ตÒÁคÇÃáก่กÃณÕ

10) ตÍบÊนÍงÍÂ่ÒงÃÇดàÃÇ็áÅÐÁÕปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ตÍ่àËตØกÒÃณ์ทÕ่ÁÕผÅกÃÐทบตÍ่ÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁชØÁชน ชÕÇÔตáÅÐ
ทÃÑ¾Â์ÊÔน ÍÑนàน×่ÍงÁÒจÒกกÒÃดํÒàนÔนงÒนขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ âดÂãË้คÇÒÁÃ่ÇÁÁ×ÍÍÂ่Òงàต็ÁทÕ่
กÑบàจ้ÒËน้ÒทÕ่ÀÒคÃÑฐ áÅÐËน่ÇÂงÒนทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง

11) บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ กํÒËนดãË้ÁÕÁÒตÃกÒÃป้ÍงกÑน áก้äข àÁ×่ÍàกÔดผÅกÃÐทบต่ÍÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁáÅÐ
ชØÁชนÍÑนàน×่ÍงÁÒจÒกกÒÃดํÒàนÔนงÒนขÍงบÃÔÉÑท

12) ÁÕกÒÃนํÒàÊนÍกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนตÒÁนâÂบÒÂáÅÐáผนงÒนด้ÒนคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบต่ÍÊÑงคÁãนÃÙปáบบกÒÃ
ÃÒÂงÒนตÃงต่ÍคณÐกÃÃÁกÒÃ áÅÐàผÂá¾Ã่กÒÃดํÒàนÔนงÒนด้ÒนÊÑงคÁáÅÐÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁáก่¾นÑกงÒนขÍง
บÃÔÉÑท ผÙ้ถ×ÍËØ้น áÅÐผÙ้ÁÕÊ่ÇนàกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบบÃÔÉÑท ÃÇÁทÑ้งàผÂá¾Ã่ขÍงÁÙÅดÑงกÅ่ÒÇต่ÍÊÒธÒÃณชนผ่Òน
àÇ็บäซต์áÅÐÃÒÂงÒนปÃÐจํÒปีขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท

3.7 นâÂบÒÂáÅÐáนÇปฏÔบÑตÔตÍ่ชØÁชน ÊÑงคÁ áÅÐÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁ

บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ÁØ่งปฏÔบÑตÔตÒÁกฎËÁÒÂ กฎÃÐàบÕÂบáÅÐข้ÍกํÒËนดต่Òงæ ขÍงทÒงÃÒชกÒÃ Ê่งàÊÃÔÁ
กÒÃãË้คÇÒÁÃ่ÇÁÁ×ÍáÅÐÊนÑบÊนØนÁÒตÃกÒÃขÍงÃÑฐáÅÐàÍกชนãนกÒÃต่Íต้ÒนกÒÃทØจÃÔตคÍÃ์ÃÑปชÑ่น áÅÐ
ค่Òãช้จ่ÒÂทÕ่äÁ่àป็นธÃÃÁ ทÑ้งนÕ้ บÃÔÉÑทจÐปฏÔบÑตÔตÒÁข้ÍกํÒËนดขÍงกฎËÁÒÂáÅÐกฎÃÐàบÕÂบต่ÒงæทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง 
à¾×่ÍãË้ÊÔทธÔขÍงผÙ้ÁÕÊ่Çนäด้àÊÕÂàËÅ่ÒนÕ้äด้ÃÑบกÒÃดÙáÅÍÂ่ÒงดÕ
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ËÁÇดทÕ่ 4 กÒÃàปิดàผÂขÍ้ÁÙÅáÅÐคÇÒÁâปÃง่ãÊ

คณÐกÃÃÁกÒÃÁÕนâÂบÒÂทÕ่จÐàปิดàผÂข้ÍÁÙÅÊÒÃÊนàทÈทÕ่ÁÕคÇÒÁถÙกต้ÍงคÃบถ้Çน ตÃงต่ÍคÇÒÁàป็น
จÃÔง คÃบถ้Çน à¾ÕÂง¾Í ÊÁ่ํÒàÊÁÍ ทÑนàÇÅÒ âปÃ่งãÊ  ทÑ้งทÕ่àป็นÊÒÃÊนàทÈทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบกÒÃดํÒàนÔนกÔจกÒÃ 
ฐÒนÐกÒÃàงÔนáÅÐÊÒÃÊนàทÈàÃ×่ÍงÍ×่น ตÒÁËÅÑกàกณฑข์ÍงÊํÒนÑกงÒน ก.Å.ต. áÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï ตÅÍดจน
ÊÒÃÊนàทÈÍ×่นทÕ่ÊํÒคÑญทÕ่ÁÕผÅกÃÐทบต่ÍÃÒคÒËÅÑกทÃÑ¾Â์ขÍงบÃÔÉÑทซÖ่งÅ้ÇนÁÕผÅต่ÍกÃÐบÇนกÒÃตÑดÊÔนãจ
ขÍงผÙ้ÅงทØนáÅÐผÙ้ÁÕÊ่Çนäด้àÊÕÂขÍงบÃÔÉÑท ทÑ้งนÕ้ ÊÒÃÊนàทÈขÍงบÃÔÉÑทจÐต้ÍงจÑดทํÒขÖ้นÍÂ่ÒงÃÍบคÍบ ชÑดàจน 
กÐทÑดÃÑด àข้Òãจง่ÒÂ âปÃ่งãÊ áÅÐต้ÍงàปิดàผÂÊÒÃÊนàทÈÍÂ่ÒงÊÁ่ํÒàÊÁÍ ทÑ้งãนด้ÒนบÇกáÅÐด้ÒนÅบ ÃÐÁÑดÃÐÇÑง
äÁ่ãË้àกÔดข้ÍÊÑบÊนãนข้Íàท็จจÃÔง

คณÐกÃÃÁกÒÃÁØ่งÁÑ่นทÕ่จÐดÙáÅãË้ÁÕกÒÃปฏÔบÑตÔตÒÁกฎËÁÒÂ ข้ÍบÑงคÑบ áÅÐÃÐàบÕÂบทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง
àกÕ่ÂÇกÑบกÒÃàปิดàผÂข้ÍÁÙÅáÅÐคÇÒÁâปÃ่งãÊÍÂ่ÒงàคÃ่งคÃÑด âดÂบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ äด้àผÂá¾Ã่ข้ÍÁÙÅ
ÊÒÃÊนàทÈขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท ต่ÍผÙ้ถ×ÍËØ้น นÑกÅงทØน áÅÐÊÒธÒÃณชนผ่Òนช่ÍงทÒงáÅÐÊ×่ÍกÒÃàผÂá¾Ã่ข้ÍÁÙÅ
ต่Òงæ ขÍงÊํÒนÑกงÒน ก.Å.ต. áÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï áÅÐจÑดãË้ÁÕกÒÃàผÂá¾Ã่ข้ÍÁÙÅãนàÇ็บäซต์ ค×Í 
http://www.thaienger.com ทÑ้งÀÒÉÒäทÂ áÅÐÀÒÉÒÍÑงกÄÉ à¾×่ÍãË้ผÙ้ถ×ÍËØ้น นÑกÅงทØนáÅÐผÙ้ทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง
Í×่นæ äด้ÃÑบทÃÒบขÍ้ÁÙÅขÍงบÃÔÉÑทäด้ÍÂ่ÒงทÑ่ÇถÖง áÅÐจÐทํÒกÒÃปÃÑบปÃØงàปÅÕ่ÂนáปÅงãË้ÊÍดคÅ้ÍงกÑบáนÇทÒงทÕ่
ตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï áÅÐ ÊํÒนÑกงÒน ก.Å.ต. ปÃÐกÒÈãช้บÑงคÑบ âดÂÁÕáนÇปฏÔบÑตÔดÑงนÕ้

4.1 à¾×่ÍãË้ผÙ้ถ×ÍËØ้น/นÑกÅงทØนทÃÒบถÖงâคÃงÊÃ้ÒงกÒÃàป็นàจ้ÒขÍงกÔจกÒÃทÕ่ตนàÍงàข้ÒäปÅงทØน áÅÐÊÔทธÔ
ขÍงตนàÍงâดÂàปÃÕÂบàทÕÂบกÑบผÙ้ถ×ÍËØ้นÍ×่น บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ÁÕกÒÃàปิดàผÂâคÃงÊÃ้ÒงผÙถ้×Í
ËØ้นÃÒÂãËญ่ ซÖ่งàป็นข้ÍÁÙÅÅ่ÒÊØดทÕ่áÊดงãË้ผÙ้ãช้ข้ÍÁÙÅÊÒÁÒÃถทÃÒบถÖงผÙ้ถ×ÍËØ้นทÕ่áท้จÃÔงÍÂ่Òง
ชÑดàจน ÁÕกÒÃàปิดàผÂกÒÃถ×ÍËØ้นขÍงกÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃทÑ้งทÒงตÃงáÅÐทÒงÍ้ÍÁ ÃÇÁทÑ้งข้ÍÁÙÅ
âคÃงÊÃ้ÒงขÍงกÅØ่ÁธØÃกÔจáÅÐÊÑดÊ่ÇนกÒÃถ×ÍËØ้น คÇÒÁàÊÕ่ÂงãนกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐ
บÃÔÉÑทÂ่ÍÂ

4.2 คณÐกÃÃÁกÒÃÁÕนâÂบÒÂãË้บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ÁÕกÒÃดํÒàนÔนงÒนดÇ้ÂคÇÒÁâปÃง่ãÊ ตÃÇจÊÍบ
äด้ ÁÕกÒÃàปิดàผÂข้ÍÁÙÅÊํÒคÑญผ่Òนช่ÍงทÒงขÍงตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ áÅÐàÇ็บäซต์บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑท
Â่ÍÂ ทÑ้งÀÒÉÒäทÂ áÅÐÀÒÉÒÍÑงกÄÉ àช่น ÃÒÂงÒนปÃÐจํÒปี áบบáÊดงÃÒÂกÒÃข้ÍÁÙÅปÃÐจํÒปี (áบบ 
56-1) นâÂบÒÂกํÒกÑบดÙáÅกÔจกÒÃ ข้ÍÁÙÅบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ÅÑกÉณÐกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจขÍง
บÃÔÉÑท งบกÒÃàงÔน ข่ÒÇปÃÐชÒÊÑÁ¾Ñนธ์ âคÃงÊÃ้ÒงกÒÃถ×ÍËØ้น âคÃงÊÃ้ÒงÍงค์กÃ âคÃงÊÃ้ÒงกÅØ่Á
ธØÃกÔจ ข้ÍÁÙÅàกÕ่ÂÇกÑบคณÐกÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃ ข้ÍÁÙÅด้ÒนนÑกÅงทØนÊÑÁ¾Ñนธ์ ข้ÍบÑงคÑบขÍง
บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ËนÑงÊ×ÍนÑดปÃÐชØÁ ผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒน ÍÑตÃÒÊ่ÇนทÒงกÒÃàงÔน ปÃÐÇÑตÔกÒÃ
จ่ÒÂàงÔนปันผÅ ตÅÍดจนข้ÍÁÙÅÍ×่นæ àช่น กÒÃดํÒàนÔนกÔจกÃÃÁคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบต่ÍÊÑงคÁâดÂäด้ÁÕ
กÒÃปÃÑบปÃØงàÇ็บäซต์ÍÂ่ÒงÊÁ่ํÒàÊÁÍ à¾×่ÍãË้ผÙ้ãช้ÊÒÁÒÃถÃÑบข้ÍÁÙÅข่ÒÇÊÒÃäด้ทÑนต่ÍàËตØกÒÃณ์ 
àข้ÒถÖงâดÂÊÐดÇก áÅÐäด้ÃÑบปÃÐâÂชน์ÁÒกทÕ่ÊØด
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4.3 ãนด้ÒนคÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์กÑบนÑกÅงทØน บÃÔÉÑทÏ จÑดãË้ÁÕàจ้ÒËน้ÒทÕ่½่ÒÂนÑกÅงทØนÊÑÁ¾Ñนธ์ (Investor 
Relations) à¾×่ÍทํÒËน้ÒทÕ่ตÔดต่ÍÊ×่ÍÊÒÃกÑบนÑกÅงทØนËÃ×ÍผÙ้ถ×ÍËØ้น ÃÇÁถÖงนÑกÅงทØนÊถÒบÑนáÅÐผÙ้
ถ×ÍËØ้นÃÒÂÂ่ÍÂ áÅÐ จÐจÑดãË้ÁÕกÒÃปÃÐชØÁà¾×่ÍÇÔàคÃÒÐË์ผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒนàป็นปÃÐจํÒ ÃÇÁทÑ้งจÐ
àผÂá¾Ã่ข้ÍÁÙÅขÍงÍงค์กÃ ทÑ้งข้ÍÁÙÅทÒงกÒÃàงÔนáÅÐข้ÍÁÙÅทÑ่ÇäปãË้áก่ผÙ้ถ×ÍËØ้น นÑกÇÔàคÃÒÐË์
ËÅÑกทÃÑ¾Â์ บÃÔÉÑทจÑดÍÑนดÑบคÇÒÁน่Òàช×่Íถ×Í áÅÐËน่ÇÂงÒนÃÑฐทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง ผ่ÒนทÒงช่ÍงทÒงต่Òงæ 
äด้áก่ กÒÃÃÒÂงÒนต่ÍตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï  ÊํÒนÑกงÒน ก.Å.ต. áÅÐàÇ็บäซต์ขÍงบÃÔÉÑทนÍกจÒกนÕ้ 
บÃÔÉÑทÏ ÂÑงãË้คÇÒÁÊํÒคÑญãนกÒÃàปิดàผÂข้ÍÁÙÅÍÂ่ÒงÊÁ่ํÒàÊÁÍทÑ้งÀÒÉÒäทÂáÅÐÀÒÉÒÍÑงกÄÉ 
à¾×่ÍãË้ผÙ้ถ×ÍËØ้นäด้ÃÑบขÒ่ÇÊÒÃàป็นปÃÐจํÒ âดÂผ่ÒนทÒงàÇ็บäซต์ขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท ข้ÍÁÙÅทÕ่ÍÂÙ่บนàÇ็บäซต์
จÐÁÕกÒÃปÃÑบปÃØงãË้ทÑนÊÁÑÂÍÂÙ่àÊÁÍ äÁ่Ç่ÒจÐàป็นÇÔÊÑÂทÑÈน์ ¾ÑนธกÔจ งบกÒÃàงÔน ข่ÒÇปÃÐชÒÊÑÁ¾Ñนธ์ 
ÃÒÂงÒนปÃÐจํÒปี âคÃงÊÃ้ÒงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ áÅÐผÙ้บÃÔËÒÃ âคÃงÊÃ้ÒงกÒÃถ×ÍËØ้นáÅÐผÙ้ถ×ÍËØ้น
ÃÒÂãËญ่ทÑ้งนÕ้ ผÙ้Êนãจข้ÍÁÙÅà¾×่ÍปÃÐกÍบกÒÃ¾ÔจÒÃณÒÅงทØนÊÒÁÒÃถตÔดต่ÍÊÍบถÒÁข้ÍÁÙÅäด้ทÕ่
áผนกนÑกÅงทØนÊÑÁ¾Ñนธ์ 

นÍกจÒกนÕ้ บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ÂÑงÁÕนâÂบÒÂËÁØนàÇÕÂนผÙ้บÃÔËÒÃÃÐดÑบÊÙงãนกÒÃÁÕÊ่Çน
Ã่ÇÁãË้ข้ÍÁÙÅáÅÐตÍบข้ÍซÑกถÒÁต่ÍนÑกÅงทØนà¾×่ÍãË้ผÙ้บÃÔËÒÃäด้ÃÑบทÃÒบคÇÒÁคÔดàË็นáÅÐตÃÐËนÑก
ถÖงคÇÒÁต้ÍงกÒÃขÍงผÙ้ÅงทØนทÑ้งãนปÃÐàทÈ áÅÐต่ÒงปÃÐàทÈด้ÇÂตนàÍง ทÑ้งãนÃÐดÑบปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่
บÃÔËÒÃ ปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่กÒÃàงÔน àÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ÊํÒËÃÑบกÒÃÊ×่ÍÊÒÃÀÒÂãน
Íงค์กÃ áผนกนÑกÅงทØนÊÑÁ¾Ñนธ์äด้ÁÕกÒÃจÑดทํÒÃÒÂงÒนนÑกÅงทØนÊÑÁ¾Ñนธ์ ÃÇบÃÇÁÊÃØปปÃÐàด็น
คํÒถÒÁáÅÐคÇÒÁàË็นขÍงผÙ้ÅงทØนทÕ่ÁÕต่ÍกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ à¾×่ÍÃÒÂงÒน
ÊÃØปต่ÍผÙ้บÃÔËÒÃàป็นปÃÐจÒํทØกàด×Íน à¾×่Íàป็นชÍ่งทÒงกÒÃนÒํàÊนÍข้ÍáนÐนํÒทÕ่ดÕËÃ×ÍผÅตÍบÃÑบจÒก
นÑกÅงทØนต่ÍผÙ้บÃÔËÒÃà¾×่ÍÁÒปÃÑบปÃØงกÒÃดํÒàนÔนกÒÃต่Íäป

4.4 บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ãË้คÇÒÁÊํÒคÑญต่ÍÃÒÂงÒนทÒงกÒÃàงÔน âดÂÁÕกÒÃàปิดàผÂข้ÍÁÙÅทÒงกÒÃàงÔน 
áÅÐÁÕกÒÃÃÒÂงÒนคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃต่ÍÃÒÂงÒนทÒงกÒÃàงÔนáÊดงคÇบคÙ่กÑบ
ÃÒÂงÒนขÍงผÙ้ÊÍบบÑญชÕ กÒÃÇÔàคÃÒÐË์ขÍง½่ÒÂบÃÔËÒÃ ข้ÍÁÙÅทÑ่ÇäปáÅÐข้ÍÁÙÅÊํÒคÑญãนÃÒÂงÒน
ปÃÐจํÒปี ÍÂ่ÒงถÙกต้Íง ทÑนàÇÅÒ áÅÐàป็นäปตÒÁข้ÍกํÒËนดขÍงÊํÒนÑกงÒน ก.Å.ต. áÅÐตÅÒด
ËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï à¾×่ÍãË้áÊดงถÖงÊถÒนÐทÒงกÒÃàงÔนáÅÐผÅกÒÃปÃÐกÍบกÒÃทÕ่áท้จÃÔงขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท 
âดÂÍÂÙ่บน¾×้นฐÒนขÍงข้ÍÁÙÅทÒงบÑญชÕทÕ่ถÙกต้Íง คÃบถ้Çน áÅÐà¾ÕÂง¾ÍตÒÁÁÒตÃฐÒนกÒÃบÑญชÕ
ซÖ่งàป็นทÕ่ÂÍÁÃÑบâดÂทÑ่Çäป บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ จÐàปิดàผÂข้ÍÁÙÅàกÕ่ÂÇกÑบกÃÃÁกÒÃáต่ÅÐท่Òน 
ตÅÍดจนบทบÒทáÅÐËน้ÒทÕ่ขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃáÅÐคณÐกÃÃÁกÒÃชØดÂ่ÍÂขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑท
Â่ÍÂ ãนÃÒÂงÒนปÃÐจํÒปีขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ (áบบ 56-2) áÅÐáบบáÊดงÃÒÂกÒÃข้ÍÁÙÅ
ปÃÐจํÒปี (áบบ 56-1) áÅÐจÐàปิดàผÂค่ÒตÍบáทนขÍงกÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃÃÐดÑบÊÙง

4.5 ÁÕกÒÃàปิดàผÂบทบÒทáÅÐËนÒ้ทÕ่ขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃáÅÐคณÐกÃÃÁกÒÃชØดÂ่ÍÂ จํÒนÇนคÃÑ้งขÍงกÒÃ
ปÃÐชØÁ áÅÐจํÒนÇนคÃÑ้งทÕ่กÃÃÁกÒÃáต่ÅÐท่Òนàข้ÒÃ่ÇÁปÃÐชØÁขÍงทØกæปี
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4.6 คณÐกÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃ ÁÕกÒÃÃÒÂงÒนกÒÃถ×ÍËÅÑกทÃÑ¾Â์áÅÐกÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงกÒÃถ×Í
ËÅÑกทÃÑ¾Â์àป็นäปตÒÁËÅÑกàกณฑ์ขÍงÊํÒนÑกงÒน ก.Å.ต. áÅÐคณÐกÃÃÁกÒÃÁÕกÒÃกํÒËนดนâÂบÒÂ
ãË้กÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃต้ÍงÃÒÂงÒนกÒÃซ×้Í-ขÒÂËØ้น/ถ×ÍคÃÍงËÅÑกทÃÑ¾Â์ขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑท
Â่ÍÂ ต่ÍทÕ่ปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ทÃÒบทØกคÃÑ้งทÕ่ÁÕกÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงÍÕกทÑ้ง
คณÐกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑทจÐตÔดตÒÁดÙáÅãË้กÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ àปิดàผÂÃÒÂกÒÃ
ทÕ่ÁÕÊ่Çนäด้àÊÕÂต่ÍคณÐกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑท áÅÐตÔดตÒÁäÁ่ãË้ãช้ข้ÍÁÙÅÀÒÂãนขÍงบÃÔÉÑทãËญ่áÅÐ
บÃÔÉÑทÂ่ÍÂà¾×่ÍปÃÐâÂชน์ต่ÍตนàÍงáÅÐบØคคÅÍ×่นทÑ้งทÒงตÃงáÅÐทÒงÍ้ÍÁ

นÍกàËน×ÍจÒกÃÒÂงÒนกÒÃซ×้ÍขÒÂËÅÑกทÃÑ¾Â์ขÍงผÙ้บÃÔËÒÃตÒÁข้ÍกํÒËนดขÍงÊํÒนÑกงÒน 
ก.Å.ต. ãนÊ่ÇนขÍงผÙ้บÃÔËÒÃคนÍ×่นตÅÍดจน¾นÑกงÒนทÕ่ÊÒÁÒÃถàข้ÒถÖงข้ÍÁÙÅÊํÒคÑญขÍงบÃÔÉÑทÏ 
áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ซÖ่งÍÒจÁÕผÅต่ÍคÇÒÁàคÅ×่ÍนäËÇขÍงÃÒคÒËÅÑกทÃÑ¾Â์ กÒÃซ×้ÍขÒÂËÅÑกทÃÑ¾Â์âดÂãช้
ข้ÍÁÙÅÀÒÂãนถ×Íàป็นกÒÃàÍÒàปÃÕÂบผÙ้ÅงทØนทÑ่Çäป ÍÒทÔàช่น ข้ÍÁÙÅกÒÃà¾Ô่ÁทØน ÅดทØน ข้ÍÁÙÅผÅ
ปÃÐกÍบกÒÃขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ข้ÍÁÙÅกÒÃÃ่ÇÁทØน ÏÅÏ บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ จÖง
ป้ÍงกÑนกÒÃซ×้ÍËÃ×ÍขÒÂËÅÑกทÃÑ¾Â์ขÍงบØคคÅÀÒÂãน âดÂกํÒËนดãË้ผÙ้บÃÔËÒÃต้ÍงÃÒÂงÒนกÒÃซ×้Í
ขÒÂËÅÑกทÃÑ¾Â์ãË้ÊÍดคÅ้Íงต่Íàกณฑ์ทÕ่ตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï กํÒËนด áÅÐบØคคÅÀÒÂãนคÇÃÅÐàÇ้น
กÒÃซ×้ÍขÒÂËÅÑกทÃÑ¾Â์ËÃ×ÍÃÍคÍÂจนกÃÐทÑ่งปÃÐชÒชนäด้ÃÑบข้ÍÁÙÅáÅ้ÇáÅÐÁÕàÇÅÒปÃÐàÁÔนข้ÍÁÙÅนÑ้น
ตÒÁÊÁคÇÃ

4.7 คณÐกÃÃÁกÒÃÁÕกÒÃกํÒËนดนâÂบÒÂàÃ×่ÍงกÒÃÃÒÂงÒนกÒÃÁÕÊ่Çนäด้àÊÕÂขÍงกÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃ 
âดÂกํÒËนดãË้กÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃต้ÍงÃÒÂงÒนãË้บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ทÃÒบถÖงกÒÃÁÕÊ่Çนäด้
àÊÕÂขÍงตนËÃ×ÍขÍงบØคคÅทÕ่ÁÕคÇÒÁàกÕ่ÂÇข้ÍงซÖ่งàป็นÊ่Çนäด้àÊÕÂทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบกÒÃบÃÔËÒÃจÑดกÒÃ
กÔจกÒÃขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ËÃ×ÍบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ทÑ้งนÕ้ ตÒÁËÅÑกàกณฑ์ àง×่Íนäข áÅÐÇÔธÕกÒÃทÕ่
คณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบตÅÒดทØนปÃÐกÒÈกํÒËนด âดÂãË้àปิดàผÂข้ÍÁÙÅกÒÃดํÒÃงตํÒáËน่งขÍง
กÃÃÁกÒÃËÃ×ÍผÙ้บÃÔËÒÃãนนÔตÔบØคคÅÍ×่น áÅÐข้ÍÁÙÅกÒÃถ×ÍËØ้นãนนÔตÔบØคคÅÍ×่น กÃณÕทÕ่ถ×ÍàกÔนกÇ่Ò
Ã้ÍÂÅÐ 10 ขÍงจํÒนÇนËØ้นทÕ่ÁÕÊÔทธÔÍÍกàÊÕÂงทÑ้งËÁดทÑ้งขÍงผÙ้ÃÒÂงÒนáÅÐบØคคÅทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบ
ผÙ้ÃÒÂงÒน (คÙ่ÊÁÃÊ บØตÃ/บØตÃบØญธÃÃÁทÕ่ÂÑงäÁ่บÃÃÅØนÔตÔÀÒÇÐ áÅÐนÔตÔบØคคÅทÕ่ÁÕคÇÒÁàกÕ่ÂÇข้Íง) 
à¾×่ÍจÑดÊ่งãË้àÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑทàป็นผÙ้àก็บÃÑกÉÒ áÅÐÊ่งÊํÒàนÒÃÒÂงÒนดÑงกÅ่ÒÇãË้ปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃ
บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ áÅÐปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบÀÒÂãน 7 ÇÑนทํÒกÒÃนÑบจÒกÇÑนทÕ่บÃÔÉÑทÏ 
áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ äด้ÃÑบÃÒÂงÒน

4.8 ãนด้ÒนนâÂบÒÂกÒÃจ่ÒÂค่ÒตÍบáทนกÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃ บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ äด้กํÒËนด
นâÂบÒÂค่ÒตÍบáทนกÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃäÇ้ÍÂ่ÒงชÑดàจนáÅÐâปÃ่งãÊ âดÂ¾ÔจÒÃณÒจÒก
ค่ÒตÍบáทนขÍงบÃÔÉÑทÍ×่นãนÃÐดÑบÍØตÊÒËกÃÃÁàดÕÂÇกÑนáÅÐÊÙงà¾ÕÂง¾ÍทÕ่จÐดÙáÅáÅÐÃÑกÉÒ
กÃÃÁกÒÃáÅÐปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃทÕ่ÁÕคØณÊÁบÑตÔทÕ่ต้ÍงกÒÃ ÊํÒËÃÑบค่ÒตÍบáทนผÙ้บÃÔËÒÃ äÁ่
ÃÇÁปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃàป็นäปตÒÁËÅÑกกÒÃ ซÖ่งàช×่ÍÁâÂงกÑบผÅกÒÃดÒํàนÔนงÒนขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐ
บÃÔÉÑทÂ่ÍÂ áÅÐผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒนขÍงผÙ้บÃÔËÒÃ 
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4.9 บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ äด้กํÒËนดนâÂบÒÂกÒÃáจ้งàบÒÐáÊกÒÃกÃÐทํÒคÇÒÁผÔด (Whistle 
Blowing) ด้ÇÂàÅ็ ง àË็นถÖงคÇÒÁÊํ ÒคÑญáÅÐà¾×่ÍกÒÃ¾ÑฒนÒãË้บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ 
àจÃÔญก้ÒÇËน้Ò àตÔบâตÂÑ่งÂ×น ซÖ่งกÒÃดํÒàนÔนกÒÃดÑงกÅ่ÒÇàป็นกÅäกÊํÒคÑญทÕ่จÐช่ÇÂãË้ผÙ้บÃÔËÒÃ 
¾นÑกงÒน ËÃ×ÍผÙ้ÁÕÊ่Çนäด้àÊÕÂÃÒÂงÒนกÒÃกÃÐทํÒทÕ่½่Ò½ืนจÃÃÂÒบÃÃณ กÒÃทØจÃÔต áÅÐปÃÐàด็นด้Òน
จÃÃÂÒบÃÃณÍ×่นæ âดÂäÁ่ÃÐบØช×่Í áÅÐจÐทํÒãË้ผÙ้áจ้งàบÒÐáÊàช×่ÍÁÑ่นäด้Ç่ÒÁÕกÃÐบÇนกÒÃáจ้งàบÒÐáÊทÕ่
àป็นÍÔÊÃÐ ÁÕคÇÒÁน่Òàช×่Íถ×Í áÅÐÊÒÁÒÃถ¾Ö่ง¾Ôงäด้ âดÂÁÕกÃÐบÇนกÒÃตÔดตÒÁà¾×่ÍนํÒäปÊÙข่้Íàท็จจÃÔง
ËÃ×ÍãË้äด้ข้ÍÊÃØป ÃÇÁทÑ้งÁÒตÃกÒÃà¾×่ÍคØ้ÁคÃÍงผÙ้áจ้งàบÒÐáÊÍÂ่Òงàป็นธÃÃÁ

4.10 บÃÔÉÑทäด้กํÒËนดนâÂบÒÂÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑนทÕ่ÊํÒคÑญต้Íงäด้ÃÑบกÒÃ¾ÔจÒÃณÒáÅÐÍนØÁÑตÔ จÒก
คณÐกÃÃÁกÒÃ à¾×่ÍãË้àป็นäปตÒÁËÅÑกàกณฑ์ขÍงÊํÒนÑกงÒน ก.Å.ต. áÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï áÅÐãน
กÃณÕทÕ่ÁÕกÒÃทํÒÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑน บÃÔÉÑทäด้àปิดàผÂÃÒÂÅÐàÍÕÂดขÍงบØคคÅทÕ่ÁÕกÒÃทํÒÃÒÂกÒÃ
ÃÐËÇ่ÒงกÑน คÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์ ÅÑกÉณÐขÍงÃÒÂกÒÃ àง×่Íนäข/นâÂบÒÂÃÒคÒ áÅÐÁÙÅค่ÒขÍงÃÒÂกÒÃ

4.11 บÃÔÉÑทäด้กํÒËนดÇÑตถØปÃÐÊงค์/àป้ÒËÁÒÂÃÐÂÐÂÒÇขÍงบÃÔÉÑทãนกÒÃàป็นผÙ้นํÒด้ÒนธØÃกÔจÃÑบàËÁÒ
ก่ÍÊÃ้ÒงãนÃÐดÑบÀÙÁÔÀÒคÍÂ่ÒงÁÕคØณÀÒ¾áÅÐคÃบÇงจÃ
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ËÁÇดทÕ่ 5 คÇÒÁÃÑบผÔดชÍบขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃ 

� Íงค์ปÃÐกÍบขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท

คณÐกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑทปÃÐกÍบด้ÇÂบØคคÅซÖ่งÁÕคÇÒÁÃÙค้ÇÒÁÊÒÁÒÃถ âดÂàป็นผÙ้ÁÕบทบÒทÊํÒคÑญãน
กÒÃกํÒËนดนâÂบÒÂáÅÐÀÒ¾ÃÇÁขÍงÍงค์กÃ ตÅÍดจนÁÕบทบÒทÊํÒคÑญãนกÒÃกํÒกÑบดÙáÅ ตÃÇจÊÍบ 
áÅÐปÃÐàÁÔนผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒนขÍงบÃÔÉÑทãË้àป็นäปตÒÁáผนทÕ่ÇÒงäÇ้ÍÂ่Òงàป็นÍÔÊÃÐ âดÂäด้ÁÕกÒÃกํÒËนด
คÇÒÁÃÑบผÔดชÍบขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃ ดÑงทÕ่จÐกÅ่ÒÇต่ÍäปãนËÑÇข้ÍคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท

12.2 âคÃงÊÃ้ÒงคณÐกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑท (Board of director structure)

นâÂบÒÂÇ่Òด้ÇÂคÇÒÁËÅÒกËÅÒÂãนâคÃงÊÃÒ้งขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท
บÃÔÉÑทÏ àÅ็งàË็นคÇÒÁÊํÒคÑญขÍงกÒÃกํÒËนดÍงค์ปÃÐกÍบขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท ãนด้ÒนกÒÃ

กํÒËนดคÇÒÁËÅÒกËÅÒÂãนâคÃงÊÃ้ÒงขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท (Board Diversity) âดÂÁÕคÇÒÁàช×่ÍÁÑ่นÇ่Ò 
กÒÃกํÒËนดคÇÒÁËÅÒกËÅÒÂãนâคÃงÊÃÒ้งขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃàป็นปัจจÑÂÊํÒคÑญทÕ่ช่ÇÂàÊÃÔÁÊÃ้ÒงคÇÒÁÊÁดØÅ
ด้ÒนคÇÒÁคÔด คØณÀÒ¾กÒÃทํÒงÒน ÃÇÁถÖงปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ด้ÒนกÒÃตÑดÊÔนãจขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃซÖ่งàป็น
ปÃÐâÂชน์ต่ÍกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑทÏ  

กÒÃáต่งตÑ้งคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทÏ ãË้ดํÒÃงตÒํáËนง่นÑ้น ¾ÔจÒÃณÒตÒÁปÃÐÇÑตÔคØณงÒÁคÇÒÁดÕ áÅÐผÙ้ทÕ่
ÁÕคØณÊÁบÑตÔàËÁÒÐÊÁ จÖงจÐäด้ÃÑบกÒÃ¾ÔจÒÃณÒตÒÁàกณฑ์ÍÂ่ÒงÂØตÔธÃÃÁ âดÂÁÕกÒÃ¾ÔจÒÃณÒถÖงปÃÐâÂชน์ทÕ่
¾Öงäด้จÒกคÇÒÁËÅÒกËÅÒÂขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทÏ ซÖ่งปÃÐกÍบด้ÇÂ บØคคÅทÕ่ÁÕคÇÒÁÃÙ้ คÇÒÁÊÒÁÒÃถ 
ปÃÐÊบกÒÃณ์ คÇÒÁÃÙ้คÇÒÁàชÕ่ÂÇชÒญËÅÒกËÅÒÂ ทÕ่ÊÍดคÅ้ÍงกÑบกÅÂØทธ์ãนกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑทÏ 
ÃÇÁถÖงคØณธÃÃÁáÅÐจÃÃÂÒบÃÃณ ÁÕทÑÈนคตÔทÕ่ดÕต่ÍÍงค์กÃ ÁÕÀÒÇÐผÙ้นํÒ ÇÔÊÑÂทÑÈน์กÇ้ÒงäกÅ áÅÐÊÒÁÒÃถ
ÍØทÔÈàÇÅÒãË้äด้ÍÂ่Òงà¾ÕÂง¾Í âดÂäÁ่จํÒกÑดà¾È àช×้ÍชÒตÔ ÈÒÊนÒ ÍÒÂØ ปÃÐÇÑตÔกÒÃÈÖกÉÒ ทÑกÉÐทÒงÇÔชÒชÕ¾ 
คÇÒÁàชÕ่ÂÇชÒญàฉ¾ÒÐด้Òน

âคÃงÊÃ้ÒงขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท

� คณÐกÃÃÁกÒÃปÃÐกÍบด้ÇÂกÃÃÁกÒÃâดÂÁÕจํÒนÇนäÁ่น้ÍÂกÇ่Ò 5 คนáÅÐäÁ่àกÔน 12 คน âดÂ
กÃÃÁกÒÃäÁ่น้ÍÂกÇ่ÒกÖ่งËนÖ่ง (½) ขÍงกÃÃÁกÒÃทÑ้งËÁดจÐต้ÍงÁÕถÔ่น¾ํÒนÑกãนปÃÐàทÈäทÂ áÅÐ
กÃÃÁกÒÃจÐต้Íงàป็นผÙ้ÁÕคØณÊÁบÑตÔตÒÁทÕ่กฎËÁÒÂกํÒËนด  บÃÔÉÑทÏ จÐÁÕกÒÃ¾ÔจÒÃณÒทบทÇน
จํÒนÇนกÃÃÁกÒÃทÕ่àËÁÒÐÊÁàป็นÃÐÂÐ ตÒÁคÇÒÁจํÒàป็นáÅÐÀÒÃÐËน้ÒทÕ่ทÕ่à¾Ô่ÁขÖ้น

� คณÐกÃÃÁกÒÃÁÕนâÂบÒÂãË้ปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃ áÅÐปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃ äÁ่àป็นบØคคÅ
àดÕÂÇกÑนà¾×่ÍãË้àกÔดคÇÒÁชÑดàจนãนด้ÒนคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบÃÐËÇ่ÒงกÒÃกํÒËนดนâÂบÒÂกÒÃกํÒกÑบ
ดÙáÅáÅÐกÒÃบÃÔËÒÃปÃÐจํÒ ทÑ้งนÕ้ บÃÔÉÑทÏ äด้กํÒËนดขÍบàขต ÍํÒนÒจ Ëน้ÒทÕ่áÅÐคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบ
ขÍงปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃ áÅÐปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃÍÂ่ÒงชÑดàจน à¾×่ÍÁÔãË้กÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃ áÅÐ
ปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃ ÁÕÍํÒนÒจบÃÔËÒÃáÅÐÍนØÁÑตÔÇงàงÔนäÁ่จํÒกÑด

� คณÐกÃÃÁกÒÃÁÕคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบต่ÍผÙ้ถ×ÍËØ้น âดนกÃÃÁกÒÃáต่ÅÐท่Òนàป็นตÑÇáทนขÍงผÙ้ถ×ÍËØ้น
ทÑ้งËÁด áÅÐÁÕÊ่ÇนÃ่ÇÁãนกÒÃกํÒกÑบดÙáÅกÔจกÒÃขÍงบÃÔÉÑทÏด้ÇÂคÇÒÁàป็นÍÔÊÃÐáÅÐàป็นกÅÒง 
à¾×่ÍปÃÐâÂชน์ขÍงผÙ้ถ×ÍËØ้นáÅÐต่ÍผÙ้ÁÕÊ่Çนäด้àÊÕÂÍ×่น

� กํÒËนดãË้ÁÕกÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐãนจํÒนÇนทÕ่àËÁÒÐÊÁกÑบกÒÃกํÒกÑบดÙáÅกÔจกÒÃค×Í äÁ่น้ÍÂกÇ่Ò 1 ãน 
3 ขÍงจํÒนÇนกÃÃÁกÒÃทÑ้งคณÐ áต่ต้ÍงäÁ่น้ÍÂกÇ่Ò 3 คน

กÒÃกํÒËนดÇÒÃÐáÅÐÍÒÂØขÍงกÃÃÁกÒÃ

ÇÒÃÐกÃÃÁกÒÃ: äÁ่ÁÕกÒÃจÒํกÑดÇÒÃÐกÒÃดํÒÃงตÒํáËน่งขÍงกÃÃÁกÒÃà¾×่ÍÁÔãËบ้ÃÔÉÑทÏÊÙญàÊÕÂâÍกÒÊ
ãนกÒÃáตง่ตÑง้กÃÃÁกÒÃซÖ่งÁÕคÇÒÁÊÒÁÒÃถáÅÐปÃÐÊบกÒÃณ์àกÕÂ่ÇกÑบบÃÔÉÑทÏซÖ่งàป็นปัจจÑÂÊํÒคÑญÊํÒËÃÑบ
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11.2.1 คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท

ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทÁÕจํÒนÇน 7 ท่Òน ดÑงนÕ้ 

ÅํÒดÑบ ÃÒÂช×่Í ตํÒáËน่ง

1 นÒÂÇÔàชฐ ตÑนตÔÇÒนÔช ปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท / กÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐ

2 นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์ กÃÃÁกÒÃ

3 นÒÂกÔตตÔ ดØÉฎÕ¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์ กÃÃÁกÒÃ

4 นÒÂÇÔบÙÅÂ์ ¾จนÒÅÑÂ กÃÃÁกÒÃ

5 นÒÂจÍÁ¾Å ËนÙนÒค1 กÃÃÁกÒÃ

6 ¾Å.ต.ต. ¾ÔทÑกÉ์ ÍØทÑÂธÃÃÁ1 กÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐ

7 นÒÂ¾ÔÈÔÉฐ์ áÊง-ชÙâต กÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐ

ËÁÒÂàËตØ :
ËÁÒÂàËตØ : ทÕ่ปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃคÃÑ้งทÕ่ 1/2562 àÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 22 กØÁÀÒ¾Ñนธ์ 2562 äด้ÁÕÁตÔáต่งตÑ้ง¾Å.ต.ต.
¾ÔทÑกÉ์ ÍØทÑÂธÃÃÁãË้ดํÒÃงตํÒáËน่งáทนนÒÂผÅ ÍนØÇÑตÃนÔตÔกÒÃซÖ่งÅÒÍÍกäปàÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 22 กØÁÀÒ¾Ñนธ์ 2562

âดÂÁÕนÒงทÑÈน์ดÒÇ ชÁàชÂ ปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่àป็นàÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑท áÅÐกÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐ
บÃÔÉÑทÂ่ÍÂ àป็นบØคคÅซÖ่งÁÕคØณÊÁบÑตÔคÃบถ้ÇนดํÒÃงตÒํáËน่งกÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐตÒÁทÕ่ปÃÐกÒÈคณÐกÃÃÁกÒÃ
กํÒกÑบตÅÒดทØนทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกํÒËนด

กÒÃดํÒÃงตÒํáËนง่กÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทÍ×่นขÍงกÃÃÁกÒÃ:

à¾×่ÍãËก้ÃÃÁกÒÃÊÒÁÒÃถÍØทÔÈàÇÅÒãนกÒÃกÒํกÑบดÙáÅกÔจกÒÃขÍงบÃÔÉÑทÏÍÂ่ÒงÁÕปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾
กÃÃÁกÒÃทÕ่àป็นผÙบ้ÃÔËÒÃäÁ่คÇÃดํÒÃงตํÒáËน่งกÃÃÁกÒÃãนบÃÔÉÑทจดทÐàบÕÂนàกÔน 3 áË่ง âดÂäÁ่ÁÕข้ÍÂกàÇ้น
áÅÐกÃÃÁกÒÃทÕ่äÁ่àป็นผÙ้บÃÔËÒÃäÁ่คÇÃดํÒÃงตÒํáËน่งกÃÃÁกÒÃãนบÃÔÉÑทจดทÐàบÕÂนàกÔน 5 áË่ง àÇ้นáตÁ่ÕàËตØÍÑน
ÊÁคÇÃäด้ÃÑบกÒÃ¾ÔจÒÃณÒÂกàÇ้น

บÃÔÉÑทÏÁÕนâÂบÒÂãËÁ้ÕกÒÃกํÒËนดÇÒÃÐกÒÃดÒํÃงตํÒáËนง่ขÍงกÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐäÁ่àกÔน 9 ปี àÇ้นáต่ÁÕ
àËตØÍÑนÊÁคÇÃäดÃ้ÑบกÒÃ¾ÔจÒÃณÒÂกàÇ้น

âคÃงÊÃÒ้งคณÐกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ปÃÐกÍบด้ÇÂ คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทáÅÐ
คณÐกÃÃÁกÒÃชØดÂ่ÍÂจํÒนÇน 2 ชØด äด้áก่ คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ áÅÐ คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁ
àÊÕ่Âง ÃÇÁทÑ้งผÙ้บÃÔËÒÃขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ÃÒÂÅÐàÍÕÂดดÑงนÕ้

กÃÃÁกÒÃผÙ้ÁÕÍํÒนÒจÅงนÒÁ
กÃÃÁกÒÃผÙ้ÁÕÍํÒนÒจÅงนÒÁ 2 ãน 3 ท่Òน ดÑงนÕ้ นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์ นÒÂกÔตตÔ ดØÉฎÕ

¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์ áÅÐ นÒÂÇÔบÙÅÂ์ ¾จนÒÅÑÂ ÃÇÁทÑ้งปÃÐทÑบตÃÒÊํÒคÑญขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ
ทÕ่ปÃÐชØÁÊÒÁÑญผÙ้ถ×ÍËØ้นปÃÐจํÒปี 2561 àÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 9 ÁÕนÒคÁ 2561 ÁÕÁตÔกํÒËนดÍงค์ปÃÐกÍบ ÍํÒนÒจ 
Ëน้ÒทÕ่ áÅÐคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบขÍงคณÐกÃÃÁบÃÔÉÑท ÃÒÂÅÐàÍÕÂดดÑงนÕ้

110



Íงค์ปÃÐกÍบขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃ

คณÐกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑทปÃÐกÍบด้ÇÂบØคคÅซÖ่งÁÕคÇÒÁÃÙ้คÇÒÁÊÒÁÒÃถ âดÂàป็นผÙ้ÁÕบทบÒทÊํÒคÑญ
ãนกÒÃกํÒËนดนâÂบÒÂáÅÐÀÒ¾ÃÇÁขÍงÍงค์กÃ ตÅÍดจนÁÕบทบÒทÊํÒคÑญãนกÒÃกํÒกÑบดÙáÅ ตÃÇจÊÍบ áÅÐ
ปÃÐàÁÔนผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒนขÍงบÃÔÉÑทãË้àป็นäปตÒÁáผนทÕ่ÇÒงäÇ้ÍÂ่Òงàป็นÍÔÊÃÐคณÐกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑท ต้Íง
ÁÕÍงค์ปÃÐกÍบ ดÑงต่ÍäปนÕ้

1) คณÐกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑท ต้ÍงปÃÐกÍบด้ÇÂกÃÃÁกÒÃäÁ่น้ÍÂกÇ่Ò 5 คนáÅÐกÃÃÁกÒÃäÁ่น้ÍÂกÇ่ÒกÖ่ง
ËนÖ่งขÍงจํÒนÇนกÃÃÁกÒÃทÑ้งËÁดต้ÍงÁÕถÔ่นทÕ่ÍÂÙ่ãนÃÒชÍÒณÒจÑกÃäทÂ กÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑท จÐต้Íง
àป็นผÙ้ÁÕคØณÊÁบÑตÔตÒÁทÕ่กฎËÁÒÂกํÒËนด áÅÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทจÐàป็นผÙ้ถ×ÍËØ้นขÍงบÃÔÉÑทËÃ×ÍäÁ่ก็äด้

2) คณÐกÃÃÁกÒÃ ปÃÐกÍบด้ÇÂกÃÃÁกÒÃทÕ่àป็นผÙ้บÃÔËÒÃ กÃÃÁกÒÃทÕ่äÁ่àป็นผÙ้บÃÔËÒÃ áÅÐกÃÃÁกÒÃ
ÍÔÊÃÐ âดÂÁÕกÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐÍÂ่Òงน้ÍÂ 1 ãน 3 áÅÐäÁ่น้ÍÂกÇ่Ò 3 คน ทÑ้งนÕ้ ต้ÍงÁÕกÃÃÁกÒÃทÕ่äÁ่àป็น
ผÙ้บÃÔËÒÃÍÂ่Òงน้ÍÂ 1 คน ทÕ่ÁÕปÃÐÊบกÒÃณ์ãนธØÃกÔจËÃ×ÍÍØตÊÒËกÃÃÁËÅÑกทÕ่บÃÔÉÑทดํÒàนÔนกÔจกÒÃÍÂÙ่ 
คØณÊÁบÑตÔขÍงกÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐàป็นäปตÒÁทÕ่ปÃÐกÒÈÊํÒนÑกงÒน ก.Å.ต. ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกํÒËนด

3) คณÐกÃÃÁกÒÃàÅ×ÍกกÃÃÁกÒÃคนËนÖ่งจÒกกÃÃÁกÒÃทÕ่äÁ่àป็นผÙ้บÃÔËÒÃàป็นปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃ                       
áÅÐปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃต้Íงàป็นกÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐ âดÂกํÒËนดËน้ÒทÕ่ขÍงปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃ ดÑงต่ÍäปนÕ้

1) ÃÑบผÔดชÍบãนฐÒนÐผÙ้นํÒขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท ãนกÒÃกํÒกÑบดÙáÅ กÒÃãË้คํÒáนÐนํÒ ตÔดตÒÁ
ดÙáÅ áÅÐÊนÑบÊนØนกÒÃบÃÔËÒÃงÒนขÍง½่ÒÂจÑดกÒÃáÅÐคณÐÍนØกÃÃÁกÒÃÍ×่นæ ãË้บÃÃÅØตÒÁ
ÇÑตถØปÃÐÊงค์ à¾×่ÍãË้ÁÑ่นãจäดÇ่้Ò กÒÃปฏÔบÑตÔËนÒ้ทÕ่ขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃàป็นäปÍÂ่ÒงÁÕปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ 
áÅÐบÃÃÅØตÒÁÇÑตถØปÃÐÊงค์áÅÐàป้ÒËÁÒÂËÅÑกขÍงÍงค์กÃ

2) ÊนÑบÊนØนáÅÐÊ่งàÊÃÔÁãË้คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท ปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่ÍÂ่Òงàต็ÁคÇÒÁÊÒÁÒÃถ ตÒÁ
ขÍบàขตÍํÒนÒจËน้ÒทÕ่ คÇÒÁÃÑบผÔดชÍบ áÅÐตÒÁËÅÑกกÒÃกํÒกÑบดÙáÅกÔจกÒÃทÕ่ดÕ à¾×่ÍãË้
กÃÃÁกÒÃทØกคนÁÕÊ่ÇนÃ่ÇÁãนกÒÃÊ่งàÊÃÔÁãË้àกÔดÇÑฒนธÃÃÁÍงค์กÃทÕ่ÁÕจÃÔÂธÃÃÁ

3) àป็นผÙ้àÃÕÂกปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท áÅÐàป็นปÃÐธÒนกÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท 
ËÃ×Íถ้ÒÁÕ กÃÃÁกÒÃÊÍงคนขÖ้นäปÃ้ÍงขÍãË้àÃÕÂกปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท ãË้ปÃÐธÒน
กÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทàป็นผÙ้กํÒËนด ÇÑนปÃÐชØÁÀÒÂãนÊÔบÊÕ่ÇÑนนÑบáต่ÇÑนทÕ่äด้ÃÑบกÒÃÃ้ÍงขÍ ÃÇÁทÑ้ง
กํÒËนดÇÒÃÐกÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃâดÂËÒÃ×ÍÃ่ÇÁกÑบปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃáÅÐÁÕ
ÁÒตÃกÒÃทÕ่ดÙáÅãË้àÃ×่ÍงÊํÒคÑญäด้ถÙกบÃÃจØàป็นÇÒÃÐกÒÃปÃÐชØÁ

4) กÒÃจÑดÊÃÃàÇÅÒäÇ้ÍÂ่Òงà¾ÕÂง¾ÍทÕ่½่ÒÂจÑดกÒÃจÐàÊนÍàÃ×่ÍงáÅÐÁÒก¾ÍทÕ่กÃÃÁกÒÃจÐÍÀÔปÃÒÂ
ปÃÐàด็นÊํÒคÑญกÑนÍÂ่ÒงÃÍบคÍบâดÂทÑ่ÇกÑน กÒÃÊ่งàÊÃÔÁãË้กÃÃÁกÒÃÁÕกÒÃãช้ดØÅÂ¾ÔนÔจทÕ่
ÃÍบคÍบ ãË้คÇÒÁàË็นäด้ÍÂ่ÒงÍÔÊÃÐ

5) กÒÃàÊÃÔÁÊÃ้ÒงคÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์ÍÑนดÕÃÐËÇ่ÒงกÃÃÁกÒÃทÕ่ àป็นผÙ้บÃÔËÒÃáÅÐกÃÃÁกÒÃทÕ่äÁ่àป็น
ผÙ้บÃÔËÒÃ áÅÐÃÐËÇ่ÒงคณÐกÃÃÁกÒÃáÅÐ½่ÒÂจÑดกÒÃ

6) àป็นผÙ้ÅงคÐáนนàÊÕÂงชÕ้ขÒดãนกÃณÕทÕ่ทÕ่ปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทÁÕกÒÃÅงคÐáนนàÊÕÂง áÅÐ
คÐáนนàÊÕÂงÊÍง½่ÒÂàท่ÒกÑน

7) àป็นผÙ้àÃÕÂกปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้น áÅÐàป็นปÃÐธÒนกÒÃปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้น ตÅÍดจนÁÕÊ่ÇนÃ่ÇÁãนกÒÃ
กํÒËนดÃÐàบÕÂบÇÒÃÐกÒÃปÃÐชØÁÃ่ÇÁกÑบปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃ

8) ÃÑบผÔดชÍบกÒÃคÇบคØÁáÅÐดํÒàนÔนกÒÃปÃÐชØÁ ãนกÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทáÅÐกÒÃ
ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้นขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ãË้ÁÕปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ àป็นäปตÒÁÃÐàบÕÂบข้ÍบÑงคÑบขÍง
บÃÔÉÑท ÊนÑบÊนØนáÅÐàปิดâÍกÒÊãË้กÃÃÁกÒÃËÃ×ÍผÙ้ถ×ÍËØ้นäด้áÊดงคÇÒÁคÔดàË็นÍÂ่Òงàป็นÍÔÊÃÐ
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1)
2) ดดดด
3) ดดดด
4) ãนกÒÃปÃÐชØÁÊÒÁÑญปÃÐจํÒปีทØกคÃÑ้ง ãË้กÃÃÁกÒÃÍÍกจÒกตํÒáËน่ง 1 ãน 3 ËÒกáบ่งãË้ตÃงàป็นÊÒÁ

Ê่ÇนäÁ่äด้ ก็ãË้ÍÍกâดÂจํÒนÇนãกÅ้ทÕ่ÊØดกÑบÊ่Çน 1 ãน 3 âดÂกÃÃÁกÒÃทÕ่ÍÍกจÒกตํÒáËน่งนÕ้จÐäด้ÃÑบ
กÒÃàÅ×ÍกตÑ้งãË้กÅÑบàข้ÒÁÒÃÑบตํÒáËน่งÍÕกก็äด้

5) บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ äด้กํÒËนดคØณÊÁบÑตÔขÍงกÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐขÍงบÃÔÉÑท ปÃÐกÍบด้ÇÂบØคคÅผÙ้ÁÕ
คÇÒÁÃÙ้ด้ÒนบÑญชÕ กÒÃàงÔน áÅÐธØÃกÔจáขนงÍ×่นÍÂ่ÒงËÅÒกËÅÒÂËÅÒÂáขนงàป็นÍÂ่ÒงดÕ àËÁÒÐÊÁต่ÍกÒÃ
ปกป้ÍงผÅปÃÐâÂชน์ขÍงผÙ้ถ×ÍËØ้น áÅÐÍ×่นæ นÍกจÒกนÕ้ÂÑงคÃÍบคÅØÁคØณÊÁบÑตÔทÕ่กํÒËนดäÇ้ãน
ข้ÍกํÒËนดขÍงตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï áÅÐÊํÒนÑกงÒน ก.Å.ต.

6) บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ äด้áบ่งáÂกบทบÒทËน้ÒทÕ่คÇÒÁÃÑบผÔดชÍบÃÐËÇ่ÒงคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทกÑบ
ผÙ้บÃÔËÒÃÍÂ่ÒงชÑดàจนâดÂคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑททํÒËน้ÒทÕ่ãนกÒÃกํÒËนดนâÂบÒÂáÅÐกํÒกÑบดÙáÅกÒÃ
ดํÒàนÔนงÒนขÍงผÙบ้ÃÔËÒÃãนÃÐดÑบนâÂบÒÂ ãนขณÐทÕ่ผÙ้บÃÔËÒÃทํÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃงÒนขÍงบÃÔÉÑทãนด้Òนต่Òงæ 
ãË้àป็นäปตÒÁนâÂบÒÂทÕ่กํÒËนด ดÑงนÑ้นปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท áÅÐปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃจÖงàป็น
บØคคÅคนÅÐคนกÑน âดÂทÑ้งÊÍงตํÒáËน่งต้Íงผ่ÒนกÒÃคÑดàÅ×ÍกจÒกคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทà¾×่ÍãË้äด้
บØคคÅทÕ่ÁÕคÇÒÁàËÁÒÐÊÁทÕ่ÊØด

7) คณÐกÃÃÁกÒÃàÅ×ÍกบØคคÅËนÖ่งทํÒËน้ÒทÕ่àป็นàÅขÒนØกÒÃคณÐกÃÃÁกÒÃ àÅขÒนØกÒÃคณÐกÃÃÁกÒÃจÐ
àป็นกÃÃÁกÒÃËÃ×ÍäÁ่ก็äด้

8) คณÐกÃÃÁกÒÃàÅ×ÍกบØคคÅทÕ่ÁÕคØณÊÁบÑตÔáÅÐปÃÐÊบกÒÃณ์ขÍงกÒÃทํÒËน้ÒทÕ่àÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑททÕ่
àËÁÒÐÊÁ âดÂกํÒËนดãË้àÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑททํÒËน้ÒทÕ่ãË้กÒÃÊนÑบÊนØนงÒนขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทãน
ด้ÒนทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบกฎÃÐàบÕÂบ จÑดกÒÃàÃ×่ÍงกÒÃปÃÐชØÁกÃÃÁกÒÃ áÅÐคณÐกÃÃÁกÒÃทÕ่áต่งตÑ้งâดÂ
คณÐกÃÃÁกÒÃทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง áÅÐกÒÃปÃÐชØÁ ผÙ้ถ×ÍËØ้นãË้àป็นäปตÒÁกฎËÁÒÂ ข้ÍบÑงคÑบขÍงบÃÔÉÑท áÅÐ
ข้Í¾ÖงปฏÔบÑตÔทÕ่ดÕ ÃÇÁทÑ้งกÒÃจÑดทํÒáÅÐàก็บÃÑกÉÒทÐàบÕÂนกÃÃÁกÒÃ ËนÑงÊ×ÍนÑดปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้น ÃÒÂงÒน
กÒÃปÃÐชØÁผÙถ้×ÍËØ้น àÍกÊÒÃÊํÒคÑญทÕ่ÊํÒคÑญ áÅÐกÔจกÃÃÁขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃ ÃÇÁทÑ้งปÃÐÊÒนงÒนãË้ÁÕ
กÒÃปฏÔบÑตÔตÒÁÁตÔคณÐกÃÃÁกÒÃ ãË้คํÒáนÐนํÒàกÕ่ÂÇกÑบด้ÒนกฎËÁÒÂáÅÐกฎàกณฑ์ต่Òงæ ทÕ่
คณÐกÃÃÁกÒÃจÐต้ÍงทÃÒบ ÃÇÁทÑ้งàก็บÃÑกÉÒÃÒÂงÒนกÒÃÁÕÊ่Çนäด้àÊÕÂทÕ่ÃÒÂงÒนâดÂกÃÃÁกÒÃËÃ×Í
ผÙ้บÃÔËÒÃดํÒàนÔนกÒÃÍ×่นæ ตÒÁทÕ่คณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบตÅÒดทØนปÃÐกÒÈกํÒËนด áÅÐจÑดÊ่งÊํÒàนÒ
ÃÒÂงÒนกÒÃÁÕÊ่Çนäด้àÊÕÂซÖ่งจÑดทํÒâดÂกÃÃÁกÒÃãË้ปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃáÅÐปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ
ทÃÒบÀÒÂãน 7 ÇÑนทํÒกÒÃนÑบáต่ÇÑนทÕ่บÃÔÉÑทäด้ÃÑบÃÒÂงÒนนÑ้น  ทÑ้งนÕ้ คณÐกÃÃÁกÒÃต้ÍงàปิดàผÂ
คØณÊÁบÑตÔáÅÐปÃÐÊบกÒÃณ์ขÍงàÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑทãนÃÒÂงÒนปÃÐจํÒปี áÅÐบน website ขÍงบÃÔÉÑทÏ 
áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ 

นÍกจÒกนÕ้ คณÐกÃÃÁกÒÃจÐต้ÍงÊนÑบÊนØนãË้àÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑทäด้ÃÑบกÒÃ½ึกÍบÃÁáÅÐ
¾ÑฒนÒคÇÒÁÃÙ้ÍÂ่Òงต่Íàน×่ÍงทÕ่จÐàป็นปÃÐâÂชน์ต่ÍกÒÃปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่áÅÐàข้ÒÃÑบกÒÃÍบÃÁกÃณÕÁÕ
ËÅÑกÊÙตÃÃÑบÃÍง (certified program) ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบกÒÃปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่ขÍงàÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑท

ÍํÒนÒจ Ëน้ÒทÕ่ áÅÐคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท

ãนกÒÃกํÒกÑบดÙáÅกÔจกÒÃขÍงบÃÔÉÑท นÍกàËน×ÍจÒกกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจãË้àป็นäปตÒÁกฎËÁÒÂ 
ÇÑตถØปÃÐÊงค์ áÅÐข้ÍบÑงคÑบขÍงบÃÔÉÑท ÃÇÁทÑ้งÁตÔขÍงทÕ่ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้น คณÐกÃÃÁกÒÃÂÑงäด้กํÒËนดãË้àÃ×่Íง
ดÑงต่ÍäปนÕ้àป็นÍํÒนÒจËน้ÒทÕ่áÅÐคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑทãË้àป็นäปตÒÁกฎàกณฑ์ áÅÐ
ข้ÍกํÒËนดทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง ÃÇÁถÖงกํÒËนดËน้ÒทÕ่áÅÐคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃชØดÂ่ÍÂต่ÒงæäÇ้ à¾×่ÍãË้
คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทáÅÐคณÐกÃÃÁกÒÃชØดÂ่ÍÂต่Òงæ à¾×่Í¾ÔจÒÃณÒ ÍนØÁÑตÔáÅÐãË้คÇÒÁàË็นäด้ตÒÁขÍบàขต
ÍํÒนÒจËน้ÒทÕ่áÅÐคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบäด้ÍÂ่ÒงถÙกต้Íง âดÂบทบÒท Ëน้ÒทÕ่ áÅÐคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบขÍง
คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท ÁÕดÑงนÕ้
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1. คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทต้ÍงปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่ãË้àป็นäปตÒÁกฎËÁÒÂ ด้ÇÂคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบ คÇÒÁ
ÃÐÁÑดÃÐÇÑง คÇÒÁซ×่ÍÊÑตÂÊ์ØจÃÔต ÃÐÁÑดÃÐÇÑงÃÑกÉÒผÅปÃÐâÂชน์ขÍงบÃÔÉÑท áÅÐตÑ้งãจดÙáÅกÒÃดÒํàนÔนกÒÃ
ขÍงบÃÔÉÑทãË้àป็นäปตÒÁกฎËÁÒÂ ÇÑตถØปÃÐÊงค์ ข้ÍบÑงคÑบขÍงบÃÔÉÑท ตÅÍดจนÁตÔขÍงทÕ่ปÃÐชØÁ
คณÐกÃÃÁกÒÃ áÅÐทÕ่ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้น ÃÇÁถÖงข้ÍบÑงคÑบขÍงตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï áÅÐÊํÒนÑกงÒน ก.Å.ต. 
ãË้àป็นäปตÒÁËÅÑกกÒÃกํÒกÑบดÙáÅกÔจกÒÃทÕ่ดÕ

2. คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทต้ÍงÁÕคÇÒÁÃÙ้ คÇÒÁÊÒÁÒÃถ ทÑกÉÐ คÇÒÁàชÕ่ÂÇชÒญทÕ่ËÅÒกËÅÒÂ ÁÕÀÒÇÐผÙ้นํÒ 
áÅÐปÃÐÊบกÒÃณ์ทÕ่จÐàป็นปÃÐâÂชน์ต่ÍกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจ ÁÕคÇÒÁตÑ้งãจáÅÐÁÕจÃÔÂธÃÃÁãนกÒÃดํÒàนÔน
ธØÃกÔจ ÃÇÁถÖง ผÙ้ทÃงคØณÇØฒÔทÕ่ÁÕคÇÒÁÃÙ ้คÇÒÁÊÒÁÒÃถãนÊÒขÒตÒ่งæ áÅÐÁÕคÇÒÁàป็นÍÔÊÃÐãนกÒÃÊÍบ
ทÒนกÒÃดํÒàนÔนงÒนขÍงบÃÔÉÑท

3. คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท ต้ÍงดํÒàนÔนกÒÃãË้บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂÁÕÃÐบบกÒÃคÇบคØÁÀÒÂãนáÅÐกÒÃ
ตÃÇจÊÍบÀÒÂãนทÕ่ÁÕปÃÐÊÔทธÔผÅ áÅÐกÒÃคÇบคØÁกÒÃปฏÔบÑตÔตÒÁกฎ ÃÐàบÕÂบ áÅÐนâÂบÒÂ ÍÑนจÐÁÕ
ผÅกÃÐทบต่ÍผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒนขÍงบÃÔÉÑท âดÂäด้จÑดตÑ้งËน่ÇÂงÒนตÃÇจÊÍบÀÒÂãน (Internal
Audit) áÅÐËน่ÇÂงÒนกํÒกÑบดÙáÅกÒÃปฏÔบÑตÔตÒÁกฎàกณฑ์ (Compliance Unit) à¾×่ÍãË้ÁÑ่นãจäด้Ç่Ò
บÃÔÉÑทäด้ดํÒàนÔนกÒÃตÒÁáนÇทÒงทÕ่กํÒËนดÍÂ่ÒงÁÕปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ áÅÐจÑดãË้ÁÕกÒÃตÔดตÒÁáÅÐปÃÐàÁÔนผÅ
ÍÂ่ÒงÊÁ่ํÒàÊÁÍ âดÂËน่ÇÂงÒนàËÅ่ÒนÕ้ÁÕคÇÒÁàป็นÍÔÊÃÐ áÅÐÃÒÂงÒนผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒนตÃงต่Í
คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ áÅÐÁÕกÒÃกํÒËนดบทÅงâทÉกÃณÕäÁ่ปฏÔบÑตÔตÒÁกฎต่Òง นÍกจÒกนÕ้ บÃÔÉÑท
Ï áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ÂÑงäด้Ç่Òจ้ÒงบØคคÅÀÒÂนÍก (Outsource) à¾×่ÍทํÒงÒนÃ่ÇÁกÑบËน่ÇÂงÒนตÃÇจÊÍบ
ÀÒÂãนบÃÔÉÑท à¾×่ÍทํÒËน้ÒทÕ่ตÃÇจÊÍบดÙáÅÃÐบบกÒÃคÇบคØÁÀÒÂãนáÅÐตÃÇจÊÍบÃÒÂกÒÃทÕ่ÊํÒคÑญ
ÍÂ่ÒงÊÁ่ํÒàÊÁÍ à¾×่ÍãË้ÁÕคÇÒÁÁÑ่นãจÇ่ÒบÃÔÉÑทÁÕÃÐบบทÕ่ÁÕปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ขÍงÃÐบบคÇบคØÁÀÒÂãนÍÕก
ชÑ้นËนÖ่ง ซÖ่งคÃÍบคÅØÁทÑ้งกÒÃดํÒàนÔนงÒน áÅÐกÒÃกํÒกÑบดÙáÅกÒÃปฏÔบÑตÔงÒน (Compliance Control) 
กÒÃจÑดกÒÃคÇÒÁàÊÕ่ÂงáÅÐกÒÃãช้คÇÒÁÊํÒคÑญต่ÍÃÒÂกÒÃผÔดปกตÔทÑ้งËÅÒÂ

4. คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทÁÕËน้ÒทÕ่ËÅÑกãนกÒÃกํÒËนดÇÔÊÑÂทÑÈน์ ÀÒÃกÔจ นâÂบÒÂâดÂÃÇÁ ทÔÈทÒง 
àป้ÒËÁÒÂทÒงกÒÃàงÔน คÇÒÁàÊÕ่Âง áผนงÒน งบปÃÐÁÒณ ตÅÍดจนกÅÂØทธ์ÊํÒคÑญãนกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจ
ขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท ด้ÇÂคÇÒÁÊÒÁÒÃถáÅÐคÇÒÁÊØจÃÔตÃÍบคÍบà¾×่ÍÃÑกÉÒผÅปÃÐâÂชน์ขÍงบÃÔÉÑท áÅÐ
ผÅปÃÐâÂชน์ขÍงผÙ้ถ×ÍËØ้น ÃÇÁถÖงกÒÃคÇบคØÁกํÒกÑบดÙáÅãË้½่ÒÂบÃÔËÒÃดํÒàนÔนกÒÃ ãË้àป็นäปตÒÁ
นâÂบÒÂáÅÐáผนทÕ่äด้ÃÑบÁÍบËÁÒÂÍÂ่ÒงÁÕปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ ปÃÐÊÔทธÔผÅ áÅÐÍÂ่ÒงถÙกต้ÍงตÒÁข้ÍบÑงคÑบ
ขÍงกฎËÁÒÂáÅÐข้ÍกํÒËนดขÍงÍงค์กÃกํÒกÑบดÙáÅต่Òงæ ÍÕกทÑ้งãË้ÁÕคÇÒÁÊÍดคÅ้ÍงกÑบËÅÑกàกณฑ์
กÒÃกํÒกÑบดÙáÅกÔจกÒÃทÕ่ดÕ à¾×่Íà¾Ô่ÁÁÙÅค่ÒทÒงàÈÃÉฐกÔจÊÙงÊØดãË้áก่ผÙ้ถ×ÍËØ้น áÅÐกÒÃàตÔบâตทÕ่ÂÑ่งÂ×น

5. ÁÕËน้ÒทÕ่¾ÔจÒÃณÒÍนØÁÑตÔáต่งตÑ้งบØคคÅทÕ่ÁÕคØณÊÁบÑตÔáÅÐäÁ่ÁÕÅÑกÉณÐต้ÍงËÒ้ÁตÒÁทÕ่กํÒËนดãน ¾.Ã.บ. 
บÃÔÉÑทÁËÒชนÏ áÅÐ ¾.Ã.บ. ËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï ÃÇÁถÖงปÃÐกÒÈข้ÍบÑงคÑบ áÅÐ/ËÃ×Í ÃÐàบÕÂบทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบ
ตํÒáËน่งกÃÃÁกÒÃ ãนกÃณÕทÕ่ตํÒáËน่งกÃÃÁกÒÃÇ่ÒงÅงà¾ÃÒÐàËตØÍ×่นนÍกจÒกกÒÃÍÍกตÒÁÇÒÃÐ

6. ÁÕËน้ÒทÕ่¾ÔจÒÃณÒáต่งตÑ้งกÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐáÅÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ âดÂ¾ÔจÒÃณÒจÒกคØณÊÁบÑตÔáÅÐ
ÅÑกÉณÐต้ÍงË้ÒÁขÍงกÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐáÅÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ ตÒÁ ¾.Ã.บ. ËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï ÃÇÁถÖง
ปÃÐกÒÈข้ÍบÑงคÑบ áÅÐ/ËÃ×Í ÃÐàบÕÂบทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงขÍงตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï áÅÐ/ËÃ×Í ÊํÒนÑกงÒน ก.Å.ต. 
à¾×่ÍàÊนÍต่ÍทÕ่ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้นà¾×่Í¾ÔจÒÃณÒáต่งตÑ้งàป็นกÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐáÅÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบขÍง
บÃÔÉÑทต่Íäป
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7. ÁÕËน้ÒทÕ่¾ÔจÒÃณÒกํÒËนดáÅÐáก้äขàปÅÕ่ÂนáปÅงช×่ÍกÃÃÁกÒÃซÖ่งÁÕÍํÒนÒจผÙก¾ÑนบÃÔÉÑทäด้

8. áต่งตÑ้งบØคคÅÍ×่นãดãËด้ÒํàนÔนกÔจกÒÃขÍงบÃÔÉÑท ÀÒÂãต้กÒÃคÇบคØÁขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃ ËÃ×ÍÍÒจÁÍบ
ÍํÒนÒจà¾×่ÍãË้บØคคÅดÑงกÅ่ÒÇÁÕÍํÒนÒจ áÅÐ/ËÃ×Í ÀÒÂãนàÇÅÒตÒÁทÕ่คณÐกÃÃÁกÒÃàË็นÊÁคÇÃซÖ่ง
คณÐกÃÃÁกÒÃÍÒจÂกàÅÔก à¾ÔกถÍน àปÅÕ่ÂนáปÅงËÃ×Íáก้äขÍํÒนÒจนÑ้นæ äด้

9. ÁÕËน้ÒทÕ่¾ÔจÒÃณÒÍนØÁÑตÔกÒÃทํÒÃÒÂกÒÃกÒÃäด้ÁÒËÃ×ÍจํÒËน่ÒÂäปซÖ่งÊÔนทÃÑ¾Â์ขÍงบÃÔÉÑท àÇ้นáต่ ãน
กÃณÕทÕ่ÃÒÂกÒÃดÑงกÅ่ÒÇจÐต้Íงäด้ÃÑบÍนØÁÑตÔจÒกทÕ่ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้น ทÑ้งนÕ้ ãนกÒÃ¾ÔจÒÃณÒÍนØÁÑตÔ
ดÑงกÅ่ÒÇãË้àป็นäปตÒÁปÃÐกÒÈ ข้ÍบÑงคÑบ áÅÐ/ËÃ×Í ÃÐàบÕÂบทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงขÍงตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï 
áÅÐ/ËÃ×Í ÊํÒนÑกงÒน ก.Å.ต.

10. ÁÕËน้ÒทÕ่¾ÔจÒÃณÒÍนØÁÑตÔกÒÃทํÒÃÒÂกÒÃทÕ่àกÕ่ÂÇâÂงกÑน àÇ้นáต่ãนกÃณÕทÕ่ÃÒÂกÒÃดÑงกÅ่ÒÇจÐต้Íงäด้ÃÑบ
ÍนØÁÑตÔจÒกทÕ่ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้น ทÑ้งนÕ้ ãนกÒÃ¾ÔจÒÃณÒÍนØÁÑตÔดÑงกÅ่ÒÇãË้àป็นäปตÒÁปÃÐกÒÈ ข้ÍบÑงคÑบ 
áÅÐ/ËÃ×Í ÃÐàบÕÂบทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงขÍงตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï áÅÐ/ËÃ×Í ÊํÒนÑกงÒน ก.Å.ต.

11. ÁÕËน้ÒทÕ่¾ÔจÒÃณÒÍนØÁÑตÔกÒÃจ่ÒÂàงÔนปันผÅÃÐËÇ่ÒงกÑนãË้áก่ผÙ้ถ×ÍËØ้น àÁ×่ÍàË็นäด้Ç่ÒบÃÔÉÑทÁÕ กํÒäÃ
¾ÍÊÁคÇÃทÕ่จÐทํÒàช่นนÑ้น áÅÐÃÒÂงÒนกÒÃจ่ÒÂàงÔนปันผÅดÑงกÅ่ÒÇãË้ทÕ่ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้นทÃÒบãนกÒÃ
ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้นคÃÒÇต่Íäป

12. ÁÕËน้ÒทÕ่กํÒËนดÇÔÊÑÂทÑÈน์ ÀÒÃกÔจ นâÂบÒÂ ทÔÈทÒงกÒÃดํÒàนÔนงÒนขÍงบÃÔÉÑท àป้ÒËÁÒÂทÒงกÒÃàงÔน 
คÇÒÁàÊÕ่Âง áผนงÒน งบปÃÐÁÒณปÃÐจํÒปี ตÅÍดจนกÅÂØทธ์ÊํÒคÑญãนกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑท 
ด้ÇÂคÇÒÁÊÒÁÒÃถáÅÐคÇÒÁÊØจÃÔตÃÍบคÍบà¾×่ÍÃÑกÉÒผÅปÃÐâÂชน์ขÍงบÃÔÉÑท áÅÐผÅปÃÐâÂชน์ขÍง
ผÙ้ถ×ÍËØ้น ÃÇÁถÖงกÒÃกํÒกÑบคÇบคØÁดÙáÅãË้½่ÒÂบÃÔËÒÃดํÒàนÔนกÒÃãË้àป็นäปตÒÁนâÂบÒÂทÕ่กํÒËนดäÇ้
áÅÐáผนทÕ่äด้ÃÑบÁÍบËÁÒÂÍÂ่ÒงÁÕปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ ปÃÐÊÔทธÔผÅ áÅÐÍÂ่ÒงถÙกต้ÍงตÒÁข้ÍบÑงคÑบขÍง
กฎËÁÒÂáÅÐขÍ้กํÒËนดขÍงÍงค์กÃกÒํกÑบดÙáÅต่Òงæ ÍÂ่ÒงÁÕปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾áÅÐปÃÐÊÔทธÔผÅ ÍÕกทÑ้งãË้ÁÕ
คÇÒÁÊÍดคÅ้ÍงกÑบËÅÑกàกณฑ์กÒÃกํÒกÑบดÙáÅกÔจกÒÃทÕ่ดÕ à¾×่Íà¾Ô่ÁÁÙÅค่ÒทÒงàÈÃÉฐกÔจÊÙงÊØดãË้áก่
ผÙ้ถ×ÍËØ้น áÅÐกÒÃàตÔบâตÍÂ่ÒงÂÑ่งÂ×น

13. ÃÑบผÔดชÍบตÍ่ผÙ้ถ×ÍËØ้นâดÂÊÁ่ํÒàÊÁÍ ดํÒàนÔนงÒนâดÂÃÑกÉÒผÅปÃÐâÂชน์ขÍงผÙ้ถ×ÍËØ้น ÁÕกÒÃàปิดàผÂ
ข้ÍÁÙÅทÕ่àป็นÊÒÃÐÊํÒคÑญต่ÍผÙ้ÅงทØนÍÂ่ÒงถÙกต้ÍงคÃบถ้Çน ÁÕÁÒตÃฐÒนáÅÐâปÃ่งãÊ

14. ปÃÐàÁÔนผÅกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท คณÐกÃÃÁกÒÃชØดÂ่ÍÂ áÅÐผÙ้บÃÔËÒÃÃÐดÑบÊÙง 
áบบÃÒÂบØคคÅáÅÐáบบÍงค์คณÐ ÍÂ่Òงน้ÍÂปีÅÐ 1 คÃÑ้ง à¾×่ÍÃÇบÃÇÁผÅคÐáนนกÒÃปÃÐàÁÔนขÍง
กÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท áÅÐกÃÃÁกÒÃชØดÂ่ÍÂ áÅÐÊÃØปผÅÇÔàคÃÒÐË์กÒÃปฏÔบÑตÔงÒนขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃãน
ÃÍบปี à¾×่ÍÃÒÂงÒนãË้คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท¾ÔจÒÃณÒผÅงÒนáÅÐปัญËÒ à¾×่ÍกÒÃปÃÑบปÃØงáก้äข
ต่Íäป âดÂจÐÁÕกÒÃกํÒËนดËÅÑกàกณฑ์à¾×่Íãช้ãนàปÃÕÂบàทÕÂบผÅกÒÃปฏÔบÑตÔงÒน áÅÐจÑดãË้ÁÕกÒÃ
àปิดàผÂขÑ้นตÍนáÅÐผÅกÒÃปÃÐàÁÔนãนÀÒ¾ÃÇÁäÇ้ãนÃÒÂงÒนปÃÐจํÒปี

15. กํÒกÑบดÙáÅãË้½่ÒÂบÃÔËÒÃÁÕÃÐบบกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่ÂงÍÂ่ÒงàËÁÒÐÊÁáÅÐÁÕปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾

16. ¾ÔจÒÃณÒตÑดÊÔนãนàÃ×่ÍงทÕ่ÁÕÊÒÃÐÊํÒคÑญ àช่น นâÂบÒÂáÅÐáผนธØÃกÔจâคÃงกÒÃÅงทØนขนÒดãËญ่ 
ÍํÒนÒจกÒÃบÃÔËÒÃ กÒÃäด้ÁÒËÃ×ÍจํÒËน่ÒÂäปซÖ่งทÃÑ¾Â์ÊÔน áÅÐÃÒÂกÒÃÍ×่นãดทÕ่กฎËÁÒÂกํÒËนด
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17. กํÒËนดÍํÒนÒจáÅÐÃÐดÑบกÒÃÍนØÁÑตÔãนกÒÃทํÒธØÃกÃÃÁ áÅÐกÒÃดํÒàนÔนกÒÃต่Òงæ ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบงÒน
ขÍงบÃÔÉÑทãË้คณÐËÃ×ÍบØคคÅตÒÁคÇÒÁàËÁÒÐÊÁ áÅÐãË้àป็นäปตÒÁข้ÍกฎËÁÒÂทÕ่àกÕÂ่Çข้Íง âดÂจด
ทํÒàป็นคÙ่Á×ÍÍํÒนÒจดํÒàนÔนกÒÃáÅÐãË้ÁÕกÒÃทบทÇนÍÂ่Òงน้ÍÂปีÅÐ 1 คÃÑ้ง

18. จÑดãË้ÁÕกÒÃทํÒงบดØÅ áÅÐงบกํÒäÃขÒดทØน ณ ÇÑนÊÔ้นÊØดÃÍบปีบÑญชÕขÍงบÃÔÉÑท áÅÐÅงÅÒÂÁ×Íช×่Í
à¾×่ÍÃÑบÃÍงงบกÒÃàงÔนดÑงกÅ่ÒÇ à¾×่ÍนํÒàÊนÍต่ÍทÕ่ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้นãนกÒÃปÃÐชØÁÊÒÁÑญปÃÐจํÒปี à¾×่Í
¾ÔจÒÃณÒÍนØÁÑตÔ

19. ãË้คÇÒÁàË็นชÍบãนกÒÃàÊนÍáต่งตÑ้งผÙ้ÊÍบบÑญชÕ áÅÐ¾ÔจÒÃณÒค่ÒÊÍบบÑญชÕปÃÐจํÒปี à¾×่ÍนํÒàÊนÍ
ต่ÍผÙ้ถ×ÍËØ้นãนกÒÃ¾ÔจÒÃณÒÍนØÁÑตÔáต่งตÑ้ง

20. ÃÒÂงÒนคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃãนกÒÃจÑดทํÒÃÒÂกÒÃทÒงกÒÃàงÔน âดÂáÊดงคÇบคÙ่กÑบ
ÃÒÂงÒนขÍงผÙ้ÊÍบบÑญชÕäÇ้ãนÃÒÂงÒนปÃÐจํÒปี áÅÐคÃÍบคÅØÁãนàÃ×่ÍงÊํÒคÑญæ ตÒÁนâÂบÒÂข้Í¾Öง
ปฏÔบÑตÔทÕ่ดÕÊํÒËÃÑบกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทจดทÐàบÕÂนขÍงตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï 

21. กํÒกÑบดÙáÅกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃชØดÂ่ÍÂต่Òงæ ãË้àป็นäปตÒÁกฎบÑตÃทÕ่กํÒËนดäÇ้

22. คณÐกÃÃÁกÒÃต้ÍงปÃÐàÁÔนผÅกÒÃปฏÔบÑตÔด้ÇÂตนàÍง áÅÐปÃÐàÁÔนผÅกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนâดÂÃÇÁ

23. ดํÒàนÔนกÒÃãË้บÃÔÉÑทáÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂนÒํÃÐบบงÒนบÑญชÕทÕ่àËÁÒÐÊÁáÅÐÁÕปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ÁÒãช้ ÃÇÁทÑ้งจÑด
ãË้ÁÕÃÐบบคÇบคØÁÀÒÂãนáÅÐÃÐบบกÒÃตÃÇจÊÍบÀÒÂãน

24. จÑดãË้ÁÕนâÂบÒÂàกÕ่ÂÇกÑบกÒÃกํÒกÑบดÙáÅกÔจกÒÃตÒÁËÅÑกธÃÃÁÒธÔบÒÅáÅÐจÑดทํÒจÃÃÂÒบÃÃณทÒง
ธØÃกÔจทÕ่àป็นÅÒÂÅÑกÉณ์ÍÑกÉÃ áÅÐกÒÃปÃÑบãช้นâÂบÒÂดÑงกÅ่ÒÇÍÂ่ÒงÁÕปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ ÃÇÁทÑ้งÁÕกÒÃ
ทบทÇนนâÂบÒÂáÅÐตÔดตÒÁãË้ÁÕกÒÃปฏÔบÑตÔตÒÁนâÂบÒÂดÑงกÅ่ÒÇÍÂ่ÒงÊÁ่ํÒàÊÁÍà¾×่ÍãË้àช×่ÍÁÑ่นäด้Ç่Ò
บÃÔÉÑทÁÕคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบต่ÍผÙ้ÁÕÊ่ÇนàกÕ่ÂÇข้ÍงทØกกÅØ่Áด้ÇÂคÇÒÁàป็นธÃÃÁ

25. ÁÕËน้ÒทÕ่กํÒกÑบดÙáÅáÅÐกํÒËนดนâÂบÒÂกÒÃดํÒàนÔนงÒนขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ áÅÐกÔจกÒÃÍ×่นทÕ่บÃÔÉÑท äป
ÅงทØนÍÂ่ÒงÁÕนÑÂÊํÒคÑญ àช่น ÁÕÊÑดÊ่ÇนกÒÃถ×ÍËØ้นทÕ่ÁÕÊÔทธÔÍÍกàÊÕÂงตÑง้áต่Ã้ÍÂÅÐ 20 áต่äÁ่àกÔนÃ้ÍÂ
ÅÐ 50 áÅÐãนกÃณÕทÕ่จํÒàป็นคณÐกÃÃÁกÒÃจÐต้ÍงดÙáÅãË้ÁÕกÒÃจÑดทํÒÊÑญญÒÃÐËÇ่ÒงผÙ้ถ×ÍËØ้น ËÃ×Í
ÊÑญญÒÃ่ÇÁทØน à¾×่ÍãË้àกÔดคÇÒÁชÑดàจนàกÕ่ÂÇกÑบÍํÒนÒจãนกÒÃบÃÔËÒÃจÑดกÒÃáÅÐกÒÃÁÕÊ่ÇนÃ่ÇÁãน
กÒÃตÑดÊÔนãจàÃ×่ÍงÊํÒคÑญ กÒÃตÔดตÒÁผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒน à¾×่Íãช้àป็นข้ÍÁÙÅãนกÒÃจÑดทํÒงบกÒÃàงÔน
ขÍงบÃÔÉÑทäด้ตÒÁÁÒตÃฐÒนáÅÐกํÒËนดàÇÅÒ

26. จÑดãË้ÁÕทÕ่ปÃÖกÉÒà¾×่ÍกํÒËนดáนÇทÒงกÒÃ¾ÑฒนÒÈÑกÂÀÒ¾ขÍงกÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃทØก 3 ปี áÅÐ
àปิดàผÂข้ÍÁÙÅดÑงกÅ่ÒÇãนÃÒÂงÒนปÃÐจํÒปี

27. àข้ÒãจâคÃงÊÃ้Òง คÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์ขÍงผÙ้ถ×ÍËØ้น áÅÐนâÂบÒÂขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทáÁ่ทÕ่ÁÕผÅต่ÍกÒÃคÇบคØÁ
กÒÃบÃÔËÒÃงÒนขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ

28. กํÒกÑบดÙáÅกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่ÂงáÅÐÁÒตÃกÒÃคÇบคØÁÀÒÂãน ทÑ้งนÕ้ คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท áÅÐ
คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบต้ÍงจÑดãË้ÁÕกÒÃ¾ÔจÒÃณÒãË้คÇÒÁàË็นถÖงคÇÒÁà¾ÕÂง¾ÍãนàÃ×่ÍงดÑงกÅ่ÒÇ 
ÍÂ่Òงน้ÍÂปีÅÐ 1 คÃÑ้ง áÅÐãË้àปิดàผÂäÇ้ãนÃÒÂงÒนปÃÐจํÒปี ÃÇÁทÑ้งดÙáÅปัจจÑÂÁÔãË้ปัจจÑÂคÇÒÁàÊÕ่ÂงÁÕ
ผÅกÃÐทบด้ÒนÅบต่ÍกÒÃดํÒàนÔนกÔจกÒÃขÍงบÃÔÉÑท
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29. จÑดãË้ÁÕนâÂบÒÂÊ่งàÊÃÔÁกÒÃ½ึกÍบÃÁáÅÐãË้คÇÒÁÃÙ้áก่ผÙ้ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงãนÃÐบบกÒÃกํÒกÑบดÙáÅกÔจกÒÃ
ขÍงบÃÔÉÑท àช่น กÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท กÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ ผÙ้บÃÔËÒÃ áÅÐàÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑท àป็นต้น 
à¾×่ÍãË้ÁÕกÒÃปÃÑบปÃØงกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนÍÂ่Òงต่Íàน×่Íง áÅÐÁÕกÒÃจÑดทํÒàÍกÊÒÃáÅÐáผนงÒนทÕ่àป็นÃÐบบ 
à¾×่ÍãË้ผÙ้ทÕ่àข้ÒÁÒÃÑบตํÒáËน่งÊÒÁÒÃถดํÒàนÔนกÒÃÍÂ่Òงต่Íàน×่Íงäด้ ãนกÃณÕทÕ่ÁÕกÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅง
กÃÃÁกÒÃËÃ×Íáต่งตÑ้งกÃÃÁกÒÃãËÁ่ ทÑ้งนÕ้ คณÐกÃÃÁกÒÃจÑดãË้ÁÕกÒÃàปิดàผÂข้ÍÁÙÅกÒÃ½ึกÍบÃÁ
áÅÐกÒÃ¾ÑฒนÒคÇÒÁÃÙ้äÇ้ãนÃÒÂงÒนปÃÐจํÒปี

30. จÑดãË้ÁÕกÒÃปฐÁนÔàทÈÊํÒËÃÑบกÃÃÁกÒÃทÕ่àข้ÒÃÑบตํÒáËน่งãนคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท à¾×่ÍãË้ทÃÒบถÖง
ข้ÍÁÙÅÊํÒคÑญต่Òงæ ขÍงบÃÔÉÑท àช่น ÅÑกÉณÐทÒงธØÃกÔจ นâÂบÒÂ àป้ÒËÁÒÂ ผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒน 
กฎÃÐàบÕÂบต่Òงæ ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงãนตํÒáËน่งกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑทจดทÐàบÕÂน àป็นต้น âดÂàÅขÒนØกÒÃ
บÃÔÉÑทäด้ÁÍบชØดàÍกÊÒÃ ÃÒÂงÒนปÃÐจํÒปีบÃÔÉÑท ÇÕดÕทÑÈน์ขÍงบÃÔÉÑท ÃÇÁถÖงàÂÕ่ÂÁชÁÊถÒนทÕ่
ปฏÔบÑตÔงÒนขÍงบÃÔÉÑท ทÑ้งนÕ้ à¾×่ÍãË้àป็นปÃÐâÂชน์ต่ÍกÒÃปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่ขÍงกÃÃÁกÒÃãËÁ่

31. กํÒËนดâคÃงÊÃ้Òงค่ÒตÍบáทน âดÂกํÒËนดãË้ค่ÒตÍบáทนขÍงกÃÃÁกÒÃทÕ่àป็นกÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐ ค×Í 
ค่ÒàบÕ้ÂปÃÐชØÁต่ÍคÃÑ้งซÖ่งจÐต้ÍงÍÂÙ่ãนàกณฑ์àฉÅÕ่ÂàÁ×่ÍàทÕÂบกÑบÍØตÊÒËกÃÃÁàดÕÂÇกÑน âดÂคํÒนÖงถÖง
คÇÒÁà¾ÕÂง¾Íต่ÍËน้ÒทÕ่áÅÐคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบซÖ่งกÃÃÁกÒÃต้ÍงÃÑบผÔดชÍบ áÅÐÊํÒËÃÑบกÃÃÁกÒÃทÕ่
àป็นผÙ้บÃÔËÒÃäÁ่ÃÑบ ค่ÒàบÕ้ÂปÃÐชØÁต่ÍคÃÑ้ง âดÂผÙ้บÃÔËÒÃจÐäด้ÃÑบผÅตÍบáทนทÕ่àป็นàงÔนàด×ÍนáÅÐ
âบนÑÊปÃÐจํÒปีâดÂ¾ÔจÒÃณÒจÒกผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒนขÍงบÃÔÉÑทàป็นÊํÒคÑญ ค่ÒตÍบáทนÃÒÂปขีÍง
คณÐกÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃÃÇÁกÑนจÐต้Íงàป็นจํÒนÇนäÁ่ÊÙงผÔดปกตÔàÁ×่ÍàทÕÂบกÑบผÅตÍบáทนâดÂ
àฉÅÕ่ÂขÍงบÃÔÉÑททÕ่จดทÐàบÕÂนãน

กÒÃàÅ×ÍกตÑ้งกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท áÅÐÇÒÃÐกÒÃดํÒÃงตํÒáËน่ง

กÒÃàÅ×ÍกตÑ้งกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑทãË้กÃÐทํÒâดÂทÕ่ปÃÐชØÁผÙถ้×ÍËØ้น ทÑ้งนÕ้ ãË้กÃÐทํÒตÒÁËÅÑกàกณฑ ์ดÑงนÕ้

1. ผÙ้ถ×ÍËØ้นคนËนÖ่งÁÕคÐáนนàÊÕÂง àท่ÒกÑบ 1 ËØ้น ต่Í 1 àÊÕÂง
2. ãนกÒÃàÅ×ÍกตÑง้กÃÃÁกÒÃÍÒจãชÇ้ÔธÕÍÍกàÊÕÂงÅงคÐáนนàÅ×ÍกกÃÃÁกÒÃàป็นÃÒÂบØคคÅคÃÒÇ

ÅÐคนËÃ×ÍคÃÒÇÅÐËÅÒÂæ คน ตÒÁáต่ทÕ่ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้นจÐàË็นÊÁคÇÃ áต่ãนกÒÃÅงÁตÔáต่
ÅÐคÃÑ้ง ผÙ้ถ×ÍËØ้นต้ÍงÍÍกàÊÕÂงด้ÇÂคÐáนนàÊÕÂงทÕ่ÁÕตÒÁขÍ้ 1 ทÑ้งËÁดจÐáบง่คÐáนนàÊÕÂงáก่
คนãดÁÒกน้ÍÂà¾ÕÂงãดäÁ่äด ้ดÑงนÑ้น ผÙ้ถ×ÍËØ้นäÁ่ÊÒÁÒÃถáบง่คÐáนนàÊÕÂงขÍงตนãนกÒÃ
àÅ×ÍกตÑ้งกÃÃÁกÒÃ à¾×่ÍãË้ผÙ้ãดÁÒกนÍ้ÂตÒÁÁÒตÃÒ 70 ÇÃÃคËนÖ่งáË่ง ¾.Ã.บ. ÁËÒชนÏ 
äด้ (ÅงคÐáนนáบบ NON-CUMULATIVE VOTING àท่ÒนÑ้น)

3. บØคคÅทÕ่äด้ÃÑบคÐáนนÊÙงÊØดตÒÁÅํÒดÑบÅงÁÒàป็นผÙä้ด้ÃÑบàÅ×ÍกตÑง้àป็นกÃÃÁกÒÃàท่ÒจÒํนÇน
กÃÃÁกÒÃทÕ่จÐ¾ÖงÁÕËÃ×ÍจÐ¾ÖงàÅ×ÍกตÑ้งãนคÃÑง้นÑ้น ãนกÃณÕทÕ่บØคคÅซÖ่งäด้ÃÑบกÒÃàÅ×ÍกตÑง้ãน
ÅํÒดÑบถÑดÅงÁÒÁÕคÐáนนàÊÕÂงàท่ÒกÑนàกÔนจÒํนÇนกÃÃÁกÒÃทÕ่จÐ¾ÖงÁÕËÃ×ÍจÐ¾ÖงàÅ×ÍกตÑง้ãนคÃÑง้
นÑ้น ãË้ปÃÐธÒนทÕ่ปÃÐชØÁàป็นผÙ้ÍÍกàÊÕÂงชÕ้ขÒด

4. คณÐกÃÃÁกÒÃทÕ่ÁÕËนÒ้ทÕ่ãนกÒÃบÃÔËÒÃจÑดกÒÃกÒÃดÒํàนÔนธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑท ãË้ÁÕÇÒÃÐกÒÃ
ดํÒÃงตํÒáËนง่ตÒÁขÍ้บÑงคÑบขÍงบÃÔÉÑท กÅ่ÒÇค×Í ãนกÒÃปÃÐชØÁÊÒÁÑญผÙถ้×ÍËØ้นปÃÐจÒํปีทØก
คÃÑ้ง ãË้กÃÃÁกÒÃÍÍกจÒกตÒํáËนง่จํÒนÇนËนÖง่ãนÊÒÁ (1/3) ขÍงจํÒนÇนกÃÃÁกÒÃãน
ขณÐนÑ้น ถ้ÒจํÒนÇนกÃÃÁกÒÃจÐáบง่ÍÍกãËต้Ãงàป็นÊÒÁÊ่ÇนäÁ่äด ้ก็ãË้ÍÍกâดÂจํÒนÇน
ãกÅท้Õ่ÊØดกÑบÊ่ÇนËนÖ่งãนÊÒÁ (1/3) กÃÃÁกÒÃซÖ่ง¾น้จÒกตÒํáËน่ง ÍÒจäด้ÃÑบàÅ×ÍกãË้กÅÑบ
àข้ÒÁÒÃÑบตÒํáËน่งÍÕกäด้
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ÊํÒËÃÑบคณÐกÃÃÁกÒÃàฉ¾ÒÐàÃ×่Íง äด้áก่ คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง ãË้ÁÕ
ÇÒÃÐดํÒÃงตํÒáËน่งคÃÒÇÅÐ 3 ปี âดÂ 1 ปี ËÁÒÂถÖง ช่ÇงàÇÅÒÃÐËÇ่ÒงÇÑนปÃÐชØÁÊÒÁÑญผÙ้ถ×ÍËØ้นขÍงปีทÕ่äด้ÃÑบ
กÒÃáต่งตÑ้ง จนถÖงÇÑนปÃÐชØÁÊÒÁÑญผÙ้ถ×ÍËØ้นãนปีถÑดäป กÃÃÁกÒÃซÖ่ง¾้นจÒกตํÒáËน่งตÒÁÇÒÃÐÍÒจäด้ÃÑบกÒÃ
àÊนÍช×่ÍáÅÐáต่งตÑ้งàข้ÒดํÒÃงตํÒáËน่งãËÁ่äด้ 

5. นÍกจÒก¾้นจÒกตํÒáËน่งตÒÁÇÒÃÐáÅ้Ç กÃÃÁกÒÃ¾้นจÒกตํÒáËน่งàÁ×่Í

ก. ตÒÂ

ข. ÅÒÍÍก

ค. ขÒดคØณÊÁบÑตÔËÃ×ÍÁÕÅÑกÉณÐต้ÍงË้ÒÁตÒÁ¾.Ã.บ. ÁËÒชนÏ ËÃ×Í ตÒÁ¾.Ã.บ. 
ËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï

ง. ทÕ่ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้นÁÕÁตÔãË้ÍÍกก่ÍนถÖงคÃÒÇÍÍกตÒÁÇÒÃÐ ด้ÇÂคÐáนนàÊÕÂงäÁ่น้ÍÂ
กÇ่ÒÊÒÁãนÊÕ่ (3/4) ขÍงจํÒนÇนผÙ้ถ×ÍËØ้นซÖ่งÁÒปÃÐชØÁáÅÐÁÕÊÔทธÔÍÍกàÊÕÂง áÅÐÁÕËØ้น
นÑบÃÇÁกÑนäด้äÁ่น้ÍÂกÇ่ÒกÖ่งËนÖ่งขÍงจํÒนÇนËØ้นทÕ่ถ×ÍâดÂผÙ้ถ×ÍËØ้นทÕ่ÁÒปÃÐชØÁáÅÐÁÕ
ÊÔทธÔÍÍกàÊÕÂง

จ. ÈÒÅÁÕคํÒÊÑ่งãË้ÍÍก

6. กÃÃÁกÒÃคนãดจÐÅÒÍÍกจÒกตÒํáËน่งãË้Â×่นãบÅÒÍÍกต่ÍบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ âดÂกÒÃ
ÅÒÍÍกนÑ้นจÐÁÕผÅนÑบáต่ÇÑนทÕ่ãบÅÒÍÍกäปถÖงบÃÔÉÑท กÃÃÁกÒÃซÖ่งÅÒÍÍกดÑงกÅ่ÒÇÍÒจáจ้ง

กÒÃÅÒÍÍกขÍงตนãË้นÒÂทÐàบÕÂนทÃÒบด้ÇÂก็äด้

7. ãนกÃณÕทÕ่ตํÒáËน่งกÃÃÁกÒÃÇ่ÒงÅงà¾ÃÒÐàËตØÍ×่นนÍกจÒกถÖงคÃÒÇÍÍกตÒÁÇÒÃÐ ãË้
คณÐกÃÃÁกÒÃàÅ×ÍกบØคคÅซÖ่งÁÕคØณÊÁบÑตÔ áÅÐäÁ่ÁÕÅÑกÉณÐต้ÍงË้ÒÁตÒÁ ¾.Ã.บ.ÁËÒชนÏ 
ËÃ×ÍตÒÁ ¾.Ã.บ.ËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï àข้Òàป็นกÃÃÁกÒÃáทนãนกÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃคÃÒÇ
ถÑดäป àÇ้นáต่ÇÒÃÐขÍงกÃÃÁกÒÃผÙ้นÑ้นจÐàËÅ×Íน้ÍÂกÇ่ÒÊÍง (2) àด×Íน âดÂบØคคÅซÖ่งàข้Ò
àป็นกÃÃÁกÒÃáทนดÑงกÅ่ÒÇจÐÍÂÙ่ãนตํÒáËน่งกÃÃÁกÒÃäด้à¾ÕÂงàท่ÒÇÒÃÐทÕ่ÂÑงàËÅ×ÍÍÂÙ่ขÍง
กÃÃÁกÒÃทÕ่ตนàข้ÒÁÒáทน ÁตÔขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃตÒÁคÇÒÁãนÇÃÃคáÃกจÐต้Íง
ปÃÐกÍบด้ÇÂคÐáนนàÊÕÂงข้ÒงÁÒกขÍงจํÒนÇนกÃÃÁกÒÃทÕ่ÂÑงàËÅ×ÍÍÂÙ่

8. กÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑททÕ่จÐäปดํÒÃงตํÒáËน่งกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑทÍ×่น ต้ÍงÃÑบคÇÒÁàË็นชÍบ
จÒกคณÐกÃÃÁกÒÃ ทÑ้งนÕ้ Ë้ÒÁÁÔãË้ดํÒÃงตํÒáËน่งกÃÃÁกÒÃãนบÃÔÉÑทจดทÐàบÕÂนÍ×่นàกÔนกÇ่Ò 
5 บÃÔÉÑท áÅÐกํÒËนดãË้ÃÒÂงÒนข้ÍÁÙÅกÒÃดํÒÃงตํÒáËน่งãนบÃÔÉÑทÍ×่นด้ÇÂ
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กÒÃดํÒÃงตํÒáËน่งกÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃ

กÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃ ÁÕดÑงนÕ้

1. คณÐกÃÃÁกÒÃต้ÍงจÑดãË้ÁÕกÒÃปÃÐชØÁà¾×่ÍÃÑบทÃÒบผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒนขÍงบÃÔÉÑทÍÂ่Òงน้ÍÂปีÅÐ 6
คÃÑ้ง áÅÐãนàด×ÍนทÕ่ÁÔäด้ÁÕกÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃ ãË้½่ÒÂจÑดกÒÃจÑดทํÒÃÒÂงÒนÊÃØปผÅกÒÃ
ดํÒàนÔนกÒÃáÅÐนํÒÊ่งต่ÍกÃÃÁกÒÃทØกท่Òนà¾×่Íà¾×่ÍãË้คณÐกÃÃÁกÒÃÊÒÁÒÃถกํÒกÑบคÇบคØÁáÅÐดÙáÅ
กÒÃปฏÔบÑตÔงÒนขÍง½่ÒÂจÑดกÒÃäด้ÍÂ่Òงต่Íàน×่ÍงáÅÐทÑนกÒÃณ์

2. ãนกÒÃปÃÐชØÁกÃÃÁกÒÃต้ÍงáÊดงคÇÒÁàË็น áÅÐãช้ดØÅÂ¾ÔนÔจÍÂ่Òงàป็นÍÔÊÃÐ กÃÃÁกÒÃคÇÃàข้Ò
ปÃÐชØÁทØกคÃÑ้ง นÍกàËน×ÍจÒกÁÕàËตØÊØดÇÔÊÑÂ ซÖ่งต้Íงáจ้งต่ÍàÅขÒนØกÒÃคณÐกÃÃÁกÒÃàป็นกÒÃ
Å่ÇงËน้Ò บÃÔÉÑทต้ÍงÃÒÂงÒนจํÒนÇนคÃÑ้งทÕ่àข้ÒÃ่ÇÁปÃÐชØÁขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃäÇ้ãนÃÒÂงÒนปÃÐจํÒปี

3. ãนกÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃáต่ÅÐคÃÑ้ง à¾×่ÍãË้คณÐกÃÃÁกÒÃทØกท่ÒนทÃÒบàป็นกÒÃÅ่ÇงËน้Ò 
àÅขÒนØกÒÃคณÐกÃÃÁกÒÃจÐต้ÍงจÑดÊ่งËนÑงÊ×ÍàชÔญปÃÐชØÁáก่กÃÃÁกÒÃทØกท่Òน à¾×่ÍãË้ทÃÒบถÖง ÇÑน
àÇÅÒÊถÒนทÕ่áÅÐÇÒÃÐกÒÃปÃÐชØÁ âดÂจÑดÊ่งàป็นกÒÃÅ่ÇงËน้ÒÍÂ่Òงน้ÍÂ 7 ÇÑน áÅÐàป็นผÙ้ÃÇบÃÇÁ
àÍกÊÒÃปÃÐกÍบกÒÃปÃÐชØÁจÒกกÃÃÁกÒÃ áÅÐ½่ÒÂจÑดกÒÃ à¾×่ÍจÑดÊ่งãË้คณÐกÃÃÁกÒÃÅ่ÇงËน้Ò
ÍÂ่Òงน้ÍÂ 5 ÇÑนทํÒกÒÃก่ÍนÇÑนปÃÐชØÁ áÅÐàÍกÊÒÃดÑงกÅ่ÒÇต้ÍงãË้ข้ÍÁÙÅทÕ่à¾ÕÂง¾Íต่ÍกÒÃตÑดÊÔนãจ
áÅÐãช้ดØÅÂ¾ÔนÔจÍÂ่Òงàป็นÍÔÊÃÐขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃ

4. àÅขÒนØกÒÃคณÐกÃÃÁกÒÃจÐต้Íงàป็นผÙ้บÑนทÖกปÃÐàด็นãนกÒÃปÃÐชØÁ à¾×่ÍจÑดทํÒàป็นÃÒÂงÒนกÒÃ
ปÃÐชØÁซÖ่งต้ÍงÁÕàน×้ÍËÒÊÒÃÐคÃบถ้Çน áÅÐàÊÃ็จÊÁบÙÃณ์ÀÒÂãน 15 ÇÑน นÑบตÑ้งáต่ÇÑนปÃÐชØÁàÊÃ็จÊÔ้น 
à¾×่ÍàÊนÍãË้ปÃÐธÒนคณÐกÃÃÁกÒÃÅงนÒÁ áÅÐจÐต้ÍงจÑดãË้ÁÕÃÐบบกÒÃจÑดàก็บทÕ่ดÕ ÊÐดÇกต่ÍกÒÃ
ค้นËÒáÅÐÃÑกÉÒคÇÒÁÅÑบäด้ดÕ

5. กÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑททÕ่ÁÕÊ่Çนäด้àÊÕÂãนàÃ×่Íงãด äÁ่ÁÕÊÔทธÔÍÍกàÊÕÂงÅงÁตÔãนàÃ×่ÍงนÑ้น

6. กÒÃÍÍกàÊÕÂงãนทÕ่ปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃ ãË้ถ×ÍàÍÒคÇÒÁàË็นทÕ่àป็นÊ่ÇนàÊÕÂงข้ÒงÁÒกàป็นÊํÒคÑญ ãน
กÃณÕทÕ่คÐáนนàÊÕÂงàท่ÒกÑนãË้ปÃÐธÒนãนทÕ่ปÃÐชØÁÍÍกàÊÕÂงà¾Ô่ÁขÖ้นÍÕกËนÖ่งàÊÕÂงàป็นàÊÕÂงชÕ้ขÒด 
ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁ คÇÒÁàË็นขÍงกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทคนÍ×่นæ ทÕ่ÁÔäด้ÅงÁตÔàË็นด้ÇÂãË้ÃÐบØäÇ้ãนÃÒÂงÒนกÒÃ
ปÃÐชØÁ

7. คณÐกÃÃÁกÒÃÊนÑบÊนØนãË้ปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃàชÔญผÙ้บÃÔËÒÃÃÐดÑบÊÙงàข้ÒÃ่ÇÁปÃÐชØÁ
คณÐกÃÃÁกÒÃà¾×่ÍãË้ÊÒÃÊนàทÈÃÒÂÅÐàÍÕÂดà¾Ô่ÁàตÔÁãนฐÒนÐทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบปัญËÒâดÂตÃง áÅÐ
à¾×่ÍãË้ÁÕâÍกÒÊÃÙ้จÑกผÙ้บÃÔËÒÃÃÐดÑบÊÙงÊํÒËÃÑบãช้ปÃÐกÍบกÒÃ¾ÔจÒÃณÒáผนกÒÃÊ×บทÍดตํÒáËน่ง
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1.กÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐ

กÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐขÍงบÃÔÉÑทÏจÐต้ÍงÁÕคØณÊÁบÑตÔ ดÑงนÕ้
1. ถ×ÍËØ้นäÁ่àกÔนÃ้ÍÂÅÐ 1.00 ขÍงจํÒนÇนËØ้นทÕ่ÁÕÊÔทธÔÍÍกàÊÕÂงทÑ้งËÁดขÍงบÃÔÉÑทÏ(นÑบÃÇÁ

บØคคÅทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงตÒÁÁÒตÃ 258 ตÒÁกฎËÁÒÂËÅÑกทÃÑ¾Â์)
2. äÁ่àป็นËÃ×ÍàคÂàป็นกÃÃÁกÒÃทÕ่ÁÕÊ่ÇนÃ่ÇÁãนกÒÃบÃÔËÒÃงÒน ÅÙกจ้Òง ¾นÑกงÒน ËÃ×ÍทÕ่

ปÃÖกÉÒทÕ่äด้ÃÑบàงÔนàด×ÍนปÃÐจํÒ ผÙ้ÁÕÍํÒนÒจคÇบคØÁขÍงบÃÔÉÑทÏ บÃÔÉÑทãËญ่ บÃÔÉÑทÃ่ÇÁ 
บÃÔÉÑทÂ่ÍÂÅํÒดÑบàดÕÂÇกÑน ËÃ×ÍนÔตÔบØคคÅทÕ่ÍÒจÁÕคÇÒÁขÑดáÂ้ง àÇ้นáต่จÐäด้¾้นจÒกกÒÃทÕ่ÁÕ
ÅÑกÉณÐดÑงกÅ่ÒÇÁÒáÅ้ÇäÁ่น้ÍÂกÇ่ÒÊÍงปี

3. äÁ่àป็นบØคคÅทÕ่ÁÕคÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์ทÒงÊÒÂâÅËÔต ËÃ×ÍâดÂกÒÃจดทÐàบÕÂนตÒÁกฎËÁÒÂãน
ÅÑกÉณÐทÕ่àป็นบÔดÒÁÒÃดÒ คÙ่ÊÁÃÊ ¾Õ่น้ÍงáÅÐบØตÃ ÃÇÁทÑ้งคÙ่ÊÁÃÊขÍงบØตÃขÍงผÙ้บÃÔËÒÃ
ผÙ้ถ×ÍËØ้นÃÒÂãËญ่ ผÙ้ÁÕÍํÒนÒจคÇบคØÁ

4. äÁ่ÁÕËÃ×ÍàคÂÁÕคÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์ทÒงธØÃกÔจกÑบบÃÔÉÑทÏ บÃÔÉÑทãËญ่ บÃÔÉÑทÂ่ÍÂ บÃÔÉÑทÃ่ÇÁ 
ËÃ×ÍบØคคÅทÕ่ÍÒจÁÕคÇÒÁขÑดáÂ้ง ãนÅÑกÉณÐทÕ่ÍÒจàป็นกÒÃขÑดขÇÒงกÒÃãช้ÇÔจÒÃณญÒณ
ÍÂ่ÒงÍÔÊÃÐขÍงตน ÃÇÁทÑ้งäÁ่àป็นËÃ×ÍàคÂàป็นผÙ้ถ×ÍËØ้นÃÒÂãËญ่ กÃÃÁกÒÃซÖ่งäÁ่ãช่
กÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐËÃ×ÍผÙ้บÃÔËÒÃขÍงผÙ้ทÕ่ÁÕคÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์ทÒงธØÃกÔจกÑบบÃÔÉÑทÏ บÃÔÉÑทãËญ่ 
บÃÔÉÑทÂ่ÍÂ บÃÔÉÑทÃ่ÇÁËÃ×ÍนÔตÔบØคคÅทÕ่ÍÒจÁÕคÇÒÁขÑดáÂ้ง àÇ้นáต่จÐäด้¾้นจÒกกÒÃÁÕ
ÅÑกÉณÐดÑงกÅ่ÒÇÁÒáÅ้ÇäÁ่น้ÍÂกÇ่ÒÊÍงปี

5. äÁ่àป็นËÃ×ÍàคÂàป็นผÙ้ÊÍบบÑญชÕขÍงบÃÔÉÑทÏ บÃÔÉÑทÂ่ÍÂ บÃÔÉÑทÃ่ÇÁ ËÃ×ÍนÔตÔบØคคÅÍ×่นทÕ่
ÍÒจÁÕคÇÒÁขÑดáÂ้งáÅÐäÁ่àป็นผÙ้ถ×ÍËØ้นÃÒÂãËญ่ กÃÃÁกÒÃซÖ่งäÁ่ãช่กÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐ ผÙ้บÃÔËÒÃ 
ËÃ×ÍËØ้นÊ่ÇนผÙ้จÑดกÒÃขÍงÊํÒนÑกงÒนÊÍบบÑญชÕ ซÖ่งÁÕผÙ้ÊÍบบÑญชÕขÍงบÃÔÉÑทÏ บÃÔÉÑทÂ่ÍÂ 
บÃÔÉÑทÃ่ÇÁ ËÃ×ÍนÔตÔบØคคÅทÕ่ÍÒจÁÕคÇÒÁขÑดáÂง้ÊÑงกÑดÍÂÙ่ àÇ้นáต่จÐäด้¾้นจÒกกÒÃÁÕÅÑกÉณÐ
ดÑงกÅ่ÒÇÁÒáÅ้ÇäÁ่น้ÍÂกÇ่ÒÊÍงปี

6. äÁ่àป็นËÃ×ÍàคÂàป็นผÙã้Ë้บÃÔกÒÃทÒงÇÔชÒชÕ¾ãดæ ซÖ่งäด้ÃÑบค่ÒบÃÔกÒÃàกÔนกÇ่ÒÊÍงÅ้ÒนบÒทต่Íปี
จÒกบÃÔÉÑทÏ บÃÔÉÑทÂ่ÍÂ บÃÔÉÑทÃ่ÇÁ ËÃ×ÍนÔตÔบØคคÅทÕ่ÍÒจÁÕคÇÒÁขÑดáÂ้ง ทÑ้งนÕ้ãนกÃณÕทÕ่ผÙ้
ãË้บÃÔกÒÃทÒงÇÔชÒชÕ¾àป็นนÔตÔบØคคÅ ãË้ÃÇÁถÖงกÒÃàป็นผÙ้ถ×ÍËØ้นÃÒÂãËญ่ กÃÃÁกÒÃซÖ่งÁÔãช่
กÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐ ผÙ้บÃÔËÒÃËÃ×ÍËØ้นÊ่ÇนผÙ้จÑดกÒÃขÍงผÙã้Ë้บÃÔกÒÃÇÔชÒชÕ¾นÑ้นด้ÇÂ àÇ้นáต่จÐäด้
¾้นจÒกกÒÃÁÕÅÑกÉณÐดÑงกÅ่ÒÇÁÒáÅ้ÇäÁ่น้ÍÂกÇ่ÒÊÍงปี

7. äÁ่àป็นกÃÃÁกÒÃทÕ่äด้ÃÑบกÒÃáต่งตÑ้งขÖ้นà¾×่Íàป็นตÑÇáทนขÍงกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทÏ ผÙ้ถ×ÍËØ้น
ÃÒÂãËญ่ ËÃ×ÍผÙ้ถ×ÍËØ้นซÖ่งàป็นผÙ้ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบผÙ้ถ×ÍËØ้นÃÒÂãËญ่ขÍงบÃÔÉÑทÏ

8. äÁ่ÁÕÅÑกÉณÐÍ×่นãดทÕ่ทํÒãË้äÁ่ÊÒÁÒÃถãË้คÇÒÁàËน็ÍÂ่Òงàป็นÍÔÊÃÐàกÕÂ่ÇกÑบกÒÃดํÒàนÔนงÒนขÍง
บÃÔÉÑทÏ
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2.คณÐกÃÃÁกÒÃชØดÂ่ÍÂ

à¾×่ÍãË้กÒÃกํÒกÑบดÙáÅกÔจกÒÃàป็นäปÍÂ่ÒงÁÕปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท จÖงäด้áต่งตÑ้งคณÐกÃÃÁกÒÃ
ชØดÂ่ÍÂà¾×่Íช่ÇÂกÒÃกํÒกÑบดÙáÅกÔจกÒÃ ดÑงนÕ้

1. คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃ ÁÕทÑ้งËÁด 4 ท่ÒนซÖ่งช่ÇÂãË้กÒÃปฏÔบÑตÔงÒนàป็นäปâดÂคÅ่ÍงตÑÇâดÂÁÕ
ขÍบàขตÍํÒนÒจËน้ÒทÕ่ตÒÁทÕ่äด้ÃÑบÁÍบËÁÒÂจÒกคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท

2. คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบÁÕÍÂÒ่งน้ÍÂ 3 ท่Òน ซÖ่งàป็นกÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐ ทํÒËน้ÒทÕ่ตÃÇจÊÍบ
áÅÐช่ÇÂãนกÒÃกํÒกÑบดÙáÅกÒÃดํÒàนÔนกÔจกÒÃขÍงบÃÔÉÑทÏ ÁÕขÍบàขตÍํÒนÒจËน้ÒทÕ่ตÒÁทÕ่
äด้ÃÑบÁÍบËÁÒÂจÒกคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท âดÂÊÁÒชÔกทØกคนÁÕคØณÊÁบÑตÔàป็นäปตÒÁทÕ่
กํÒËนดäÇ้ãนกฎËÁÒÂÇ่Òด้ÇÂËÅÑกทÃÑ¾Â์áÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ ËÃ×ÍâดÂกฎàกณฑ์ 
ปÃÐกÒÈ ข้ÍบÑงคÑบ ËÃ×ÍÃÐàบÕÂบขÍงÊํÒนÑกงÒนคณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบËÅÑกทÃÑ¾Â์áÅÐตÅÒด
ËÅÑกทÃÑ¾Â์

3. คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง (Risk Management Committee) ÁÕÍÂ่Òงน้ÍÂ 3 
ท่Òน âดÂÁÕกÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐดํÒÃงตํÒáËน่งปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง à¾×่Í
ÃÑบผÔดชÍบãนกÒÃกํÒËนดËÅÑกàกณฑ์áÅÐนâÂบÒÂãนกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่ÂงขÍงบÃÔÉÑท

4. บÃÔÉÑทÏ ÁÕนâÂบÒÂãนกÒÃáต่งตÑง้คณÐกÃÃÁกÒÃÊÃÃËÒáÅÐกํÒËนดค่ÒตÍบáทน ÃÇÁถÖงกÒÃ
กํÒËนดขÍบàขตÍํÒนÒจËน้ÒทÕ่ตÒÁทÕ่äด้ÃÑบÁÍบËÁÒÂจÒกคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท

5. บÃÔÉÑทÏ ÁÕนâÂบÒÂãนกÒÃáต่งตÑ้งคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÃÉÑทÀÔบÒÅ (CG Committee) ÃÇÁถÖง
กÒÃกํÒËนดขÍบàขตÍํÒนÒจËน้ÒทÕ่ตÒÁทÕ่äด้ÃÑบÁÍบËÁÒÂจÒกคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท

6. คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทÍÒจáต่งตÑ้งคณÐกÃÃÁกÒÃชØดÂÍ่ÂÍ×่นæ ขÖ้นÁÒปฏÔบÑตÔงÒนตÒÁทÕ่äด้ÃÑบ
ÁÍบËÁÒÂ à¾×่Íáบง่àบÒÀÒÃÐกÒÃบÃÔËÒÃงÒนขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท ËÃ×Íà¾×่Íàป็นäปตÒÁ
นâÂบÒÂขÍงบÃÔÉÑทÏ ËÃ×Íà¾×่Íàป็นäปตÒÁข้ÍกÒํËนดทÒงกฎËÁÒÂต่Òงæ ทÕ่จÐÁÕขÖ้นãนÍนÒคต
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11.2.2 คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ

ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบÁÕจํÒนÇน 3 ท่Òน ดÑงนÕ้ 

ÅํÒดÑบ ÃÒÂช×่Í ตํÒáËน่ง

1 นÒÂÇÔàชฐ ตÑนตÔÇÒนÔช1 ปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ

2 ¾Å.ต.ต. ¾ÔทÑกÉ์ ÍØทÑÂธÃÃÁ กÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ

3 นÒÂ¾ÔÈÔÉฐ์ áÊง-ชÙâต กÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ

ËÁÒÂàËตØ
1) นÒÂÇÔàชฐ ตÑนตÔÇÒนÔช àป็นกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบทÕ่ÁÕคÇÒÁÃÙ้áÅÐปÃÐÊบกÒÃณ์ãนกÒÃÊÍบทÒน

คÇÒÁน่Òàช×่Íถ×ÍขÍงงบ กÒÃàงÔน (ÃÒÂÅÐàÍÕÂดปÃÐÇÑตÔà¾Ô่ÁàตÔÁขÍงกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ ãน
àÍกÊÒÃáนบ 1)

2) นÒงทÑÈน์ดÒÇ ชÁàชÂ àป็นàÅขÒนØกÒÃคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ

ทÕป่ÃÐชØÁÊÒÁÑญผÙ้ถ×ÍËØ้นปÃÐจํÒปี 2561 àÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 9 ÁÕนÒคÁ 2561 ÁÕÁตÔกํÒËนดÍํÒนÒจ Ëน้ÒทÕ่ áÅÐ
คÇÒÁÃÑบผÔดชÍบขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ ÃÒÂÅÐàÍÕÂดดÑงนÕ้

Íงค์ปÃÐกÍบขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ

คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบขÍงบÃÔÉÑทต้ÍงÁÕÍงค์ปÃÐกÍบ ดÑงต่ÍäปนÕ้ 

1) คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบปÃÐกÍบด้ÇÂกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑททÕ่àป็นÍÔÊÃÐäÁ่น้ÍÂกÇ่Ò 3 คน                                  
áÅÐÁÕคØณÊÁบÑตÔáÅÐËน้ÒทÕ่ตÒÁËÅÑกàกณฑ์ขÍงÊํÒนÑกงÒน ก.Å.ต. áÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï

2) กÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบÁÕทÑกÉÐคÇÒÁชํÒนÒญทÕ่àËÁÒÐÊÁตÒÁÀÒÃÐงÒนทÕ่äด้ÃÑบÁÍบËÁÒÂ 
áÅÐต้ÍงÁÕกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบÍÂ่Òงน้ÍÂ 1 คน ทÕ่ÁÕคÇÒÁÃÙ้คÇÒÁàข้ÒãจËÃ×ÍÁÕปÃÐÊบกÒÃณ์
ด้ÒนกÒÃบÑญชÕËÃ×ÍกÒÃàงÔน

3) ãË้คณÐกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑทàÅ×ÍกáÅÐáต่งตÑ้งกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบคนËนÖ่งàป็นปÃÐธÒน
คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ
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คØณÊÁบÑตÔขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ

� คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบจÐต้ÍงÁÕÅÑกÉณÐáÅÐคØณÊÁบÑตÔàป็นกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ ดÑงนÕ้

1) äด้ÃÑบกÒÃáตง่ตÑง้จÒกคณÐกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑท
2) ÁÕคØณÊÁบÑตÔตÒÁ ¾.Ã.บ. ÁËÒชนÏ áÅÐตÒÁ ¾.Ã.บ. ËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï
3) กÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบÍÂÒ่งน้ÍÂ 1 ท่Òนต้Íงàป็นผÙ้ÁÕคÇÒÁÃÙด้้ÒนกÒÃบÑญชÕáÅÐกÒÃàงÔน
4) กÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบจÐตÍ้งàป็นกÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐซÖ่งÁÕคØณÊÁบÑตÔ ดÑงนÕ้

1) ถ×ÍËØ้นäÁ่àกÔนÃ้ÍÂÅÐ 1 ขÍงจํÒนÇนËØ้นทÕ่ÁÕÊÔทธÔÍÍกàÊÕÂงทÑ้งËÁดขÍงบÃÔÉÑท บÃÔÉÑท
ãËญ่ บÃÔÉÑทÂ่ÍÂ บÃÔÉÑทÃ่ÇÁ ผÙ้ถ×ÍËØ้นÃÒÂãËญ่ ËÃ×ÍผÙ้ÁÕÍํÒนÒจคÇบคØÁขÍงบÃÔÉÑท 
ทÑ้งนÕ้ ãË้นÑบÃÇÁกÒÃถ×ÍËØ้นขÍงผÙ้ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงขÍงกÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐÃÒÂนÑ้นæ ด้ÇÂ 

2) äÁ่àป็นËÃ×ÍàคÂàป็นกÃÃÁกÒÃทÕ่ÁÕÊ่ÇนÃ่ÇÁบÃÔËÒÃงÒน ÅÙกจ้Òง ¾นÑกงÒน ทÕ่ปÃÖกÉÒทÕ่äด้
àงÔนàด×ÍนปÃÐจํÒ ËÃ×ÍผÙ้ÁÕÍํÒนÒจคÇบคØÁขÍงบÃÔÉÑท บÃÔÉÑทãËญ่ บÃÔÉÑทÂ่ÍÂ บÃÔÉÑท
Ã่ÇÁ บÃÔÉÑทÂ่ÍÂÅํÒดÑบàดÕÂÇกÑน ผÙ้ถ×ÍËØ้นÃÒÂãËญ่ ËÃ×ÍขÍงผÙ้ÁÕÍํÒนÒจคÇบคØÁขÍง
บÃÔÉÑท àÇ้นáต่จÐäด้¾้นจÒกกÒÃÁÕÅÑกÉณÐดÑงกÅ่ÒÇÁÒáÅ้ÇäÁ่น้ÍÂกÇ่Ò 2 ปี ก่ÍนÇÑนทÕ่
Â×่นคํÒขÍÍนØญÒตต่ÍÊํÒนÑกงÒน ก.Å.ต. ทÑ้งนÕ้ ÅÑกÉณÐต้ÍงË้ÒÁดÑงกÅ่ÒÇ äÁ่ÃÇÁถÖง
กÃณÕทÕ่กÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐàคÂàป็นข้ÒÃÒชกÒÃ ËÃ×ÍทÕ่ปÃÖกÉÒขÍงÊ่ÇนÃÒชกÒÃซÖ่งàป็นผÙ้
ถ×ÍËØ้นÃÒÂãËญ่ ËÃ×ÍผÙ้ÁÕÍํÒนÒจคÇบคØÁขÍงบÃÔÉÑท

3) äÁ่àป็นบØคคÅทÕ่ÁÕคÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์ทÒงÊÒÂâÅËÔต ËÃ×ÍâดÂกÒÃจดทÐàบÕÂนตÒÁกฎËÁÒÂ
ãนÅÑกÉณÐทÕ่àป็น บÔดÒÁÒÃดÒ คÙ่ÊÁÃÊ ¾Õ่น้Íง áÅÐบØตÃ ÃÇÁทÑ้งคÙ่ÊÁÃÊขÍงบØตÃ ขÍง
ผÙ้บÃÔËÒÃ ผÙ้ถ×ÍËØ้นÃÒÂãËญ่ ผÙ้ÁÕÍํÒนÒจคÇบคØÁ ËÃ×ÍบØคคÅทÕ่จÐäด้ÃÑบกÒÃàÊนÍãË้
àป็นผÙ้บÃÔËÒÃËÃ×ÍผÙ้ÁÕÍํÒนÒจคÇบคØÁขÍงบÃÔÉÑท ËÃ×ÍบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ 

4) äÁ่ÁÕËÃ×ÍàคÂÁÕคÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์ทÒงธØÃกÔจกÑบบÃÔÉÑท บÃÔÉÑทãËญ่ บÃÔÉÑทÂ่ÍÂ บÃÔÉÑทÃ่ÇÁ 
ผÙ้ถ×ÍËØ้นÃÒÂãËญ่ ËÃ×ÍผÙ้ÁÕÍํÒนÒจคÇบคØÁขÍงบÃÔÉÑท ãนÅÑกÉณÐทÕ่ÍÒจàป็นกÒÃ
ขÑดขÇÒงกÒÃãช้ÇÔจÒÃณญÒณÍÂ่ÒงÍÔÊÃÐขÍงตน ÃÇÁทÑ้งäÁà่ป็นËÃ×ÍàคÂàป็นผÙ้ถ×ÍËØ้นทÕ่
ÁÕนÑÂ ËÃ×ÍผÙ้ÁÕÍํÒนÒจคÇบคØÁขÍงผÙ้ทÕ่ÁÕคÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์ทÒงธØÃกÔจกÑบบÃÔÉÑท บÃÔÉÑทãËญ่ 
บÃÔÉÑทÂ่ÍÂ บÃÔÉÑทÃ่ÇÁ ผÙ้ถ×ÍËØ้นÃÒÂãËญ่ ËÃ×ÍผÙ้ÁÕÍํÒนÒจคÇบคØÁขÍงบÃÔÉÑท àÇ้นáต่
จÐäด้¾้นจÒกกÒÃÁÕÅÑกÉณÐดÑงกÅ่ÒÇÁÒáÅ้ÇäÁ่น้ÍÂกÇ่Ò 2 ปี ก่Íนäด้ÃÑบกÒÃáต่งตÑ้งàข้Ò
ดํÒÃงตํÒáËน่งกÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐ

5) äÁ่àป็นËÃ×ÍàคÂàป็นผÙ้ÊÍบบÑญชÕขÍงบÃÔÉÑท บÃÔÉÑทãËญ่ บÃÔÉÑทÂ่ÍÂ บÃÔÉÑทÃ่ÇÁ 
ผÙ้ถ×ÍËØ้นÃÒÂãËญ่ ËÃ×ÍผÙ้ÁÕÍํÒนÒจคÇบคØÁขÍงบÃÔÉÑท áÅÐäÁ่àป็นผÙ้ถ×ÍËØ้นทÕ่ÁÕนÑÂ ผÙ้ÁÕ
ÍํÒนÒจคÇบคØÁ ËÃ×ÍËØ้นÊ่ÇนขÍงÊํÒนÑกงÒนÊÍบบÑญชÕ ซÖ่งÁÕผÙ้ÊÍบบÑญชÕขÍงบÃÔÉÑท 
บÃÔÉÑทãËญ่ บÃÔÉÑทÂ่ÍÂ บÃÔÉÑทÃ่ÇÁ ผÙ้ถ×ÍËØ้นÃÒÂãËญ่ ËÃ×ÍผÙ้ÁÕÍํÒนÒจคÇบคØÁขÍง
บÃÔÉÑท ÊÑงกÑดÍÂÙ่ àÇ้นáต่จÐäด้¾้นจÒกกÒÃÁÕÅÑกÉณÐดÑงกÅ่ÒÇÁÒáÅ้ÇäÁ่น้ÍÂกÇ่Ò 2 ปี 
ก่Íนäด้ÃÑบกÒÃáต่งตÑ้งàข้ÒดํÒÃงตํÒáËน่งกÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐ
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6) äÁ่àป็นËÃ×ÍàคÂàป็นผÙ้ãË้บÃÔกÒÃทÒงÇÔชÒชÕ¾ãดæ ซÖ่งÃÇÁถÖงกÒÃãË้บÃÔกÒÃàป็นทÕ่
ปÃÖกÉÒกฎËÁÒÂËÃ×ÍทÕ่ปÃÖกÉÒทÒงกÒÃàงÔน ซÖ่งäด้ÃÑบค่ÒบÃÔกÒÃàกÔนกÇ่Ò 2 Å้ÒนบÒท
ต่ÍปีจÒกบÃÔÉÑท บÃÔÉÑทãËญ่ บÃÔÉÑทÂ่ÍÂ บÃÔÉÑทÃ่ÇÁ ผÙ้ถ×ÍËØ้นÃÒÂãËญ่ ËÃ×ÍผÙ้ÁÕ
ÍํÒนÒจคÇบคØÁขÍงบÃÔÉÑท áÅÐäÁ่àป็นผÙ้ถ×ÍËØ้นทÕ่ÁÕนÑÂ ผÙ้ÁÕÍํÒนÒจคÇบคØÁ ËÃ×Í
ËØ้นÊ่ÇนขÍงผÙ้ãË้บÃÔกÒÃทÒงÇÔชÒชÕ¾นÑ้น àÇ้นáต่จÐäด้¾้นจÒกกÒÃÁÕÅÑกÉณÐดÑงกÅ่ÒÇ
ÁÒáÅ้ÇäÁ่น้ÍÂกÇ่Ò 2 ปี ก่ÍนÇÑนทÕ่äด้ÃÑบกÒÃáต่งตÑ้งàข้ÒดํÒÃงตํÒáËน่งกÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐ

7) äÁ่àป็นกÃÃÁกÒÃทÕ่äด้ÃÑบกÒÃáต่งตÑ้งขÖ้นà¾×่Íàป็นตÑÇáทนขÍงกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑท     
ผÙ้ถ×ÍËØ้นÃÒÂãËญ่ ËÃ×ÍผÙ้ถ×ÍËØ้นซÖ่งàป็นผÙ้ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบผÙ้ถ×ÍËØ้นÃÒÂãËญ่ 

8) äÁ่ปÃÐกÍบกÔจกÒÃทÕ่ÁÕÊÀÒ¾ÍÂ่ÒงàดÕÂÇกÑนáÅÐàป็นกÒÃáข่งขÑนทÕ่ÁÕนÑÂกÑบกÔจกÒÃขÍง
บÃÔÉÑท ËÃ×ÍบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ËÃ×ÍäÁ่àป็นËØ้นÊ่ÇนทÕ่ÁÕนÑÂãนË้ÒงËØ้นÊ่Çน ËÃ×Íàป็น
กÃÃÁกÒÃทÕ่ÁÕÊ่ÇนÃ่ÇÁบÃÔËÒÃงÒน ÅÙกจ้Òง ¾นÑกงÒน ทÕ่ปÃÖกÉÒทÕ่ÃÑบàงÔนàด×ÍนปÃÐจํÒ 
ËÃ×Íถ×ÍËØ้นàกÔนÃ้ÍÂÅÐ 1 ขÍงจํÒนÇนËØ้นทÕ่ÁÕÊÔทธÔÍÍกàÊÕÂงทÑ้งËÁดขÍงบÃÔÉÑทÍ×่น ซÖ่ง
ปÃÐกÍบกÔจกÒÃทÕ่ÁÕÊÀÒ¾ÍÂ่ÒงàดÕÂÇกÑนáÅÐàป็นกÒÃáข่งขÑนทÕ่ÁÕนÑÂกÑบกÔจกÒÃขÍง
บÃÔÉÑท ËÃ×ÍบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ 

9) äÁ่ÁÕÅÑกÉณÐÍ×่นãดทÕ่ทํÒãË้äÁ่ÊÒÁÒÃถãË้คÇÒÁàË็นÍÂ่Òงàป็นÍÔÊÃÐàกÕ่ÂÇกÑบกÒÃ
ดํÒàนÔนงÒนขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ 

5. àป็นผÙ้ทÕ่ÊÒÁÒÃถปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่áÅÐáÊดงคÇÒÁàË็น ËÃ×ÍÃÒÂงÒนผÅกÒÃปฏÔบÑตÔงÒน
ตÒÁËน้ÒทÕ่ทÕ่äด้ÃÑบÁÍบËÁÒÂäด้ÍÂ่Òงàป็นÍÔÊÃÐâดÂäÁ่ÍÂÙ่ÀÒÂãต้กÒÃคÇบคØÁขÍง
ผÙ้บÃÔËÒÃËÃ×ÍผÙ้ถ×ÍËØ้นÃÒÂãËญ่ขÍงบÃÔÉÑท ÃÇÁทÑ้งผÙ้ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงËÃ×ÍญÒตÔÊนÔทขÍง
บØคคÅดÑงกÅ่ÒÇ

6. àป็นผÙ้ทÕ่äด้ÃÑบคÇÒÁàช×่Íถ×ÍáÅÐàป็นทÕ่ÂÍÁÃÑบâดÂทÑ่Çäป 
7. ÊÒÁÒÃถÍØทÔÈàÇÅÒÍÂ่Òงà¾ÕÂง¾ÍãนกÒÃดํÒàนÔนËน้ÒทÕ่ขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ 

ÍํÒนÒจ Ëน้ÒทÕ่ áÅÐคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ

1. ÊÍบทÒนãË้บÃÔÉÑทÁÕกÒÃÃÒÂงÒนทÒงกÒÃàงÔนÍÂ่ÒงถÙกต้Íง áÅÐคÃบถ้Çน (accuracy and 
completeness) ÃÇÁทÑ้งàปิดàผÂข้ÍÁÙÅÍÂ่Òงà¾ÕÂง¾ÍâดÂกÒÃปÃÐÊÒนงÒนกÑบผÙ้ÊÍบบÑญชÕ
ÀÒÂนÍก áÅÐผÙ้บÃÔËÒÃทÕ่ÃÑบผÔดชÍบãนกÒÃจÑดทํÒÃÒÂงÒนทÒงกÒÃàงÔนทÑ้งÃÒÂäตÃÁÒÊáÅÐ
ปÃÐจํÒปี áÅÐàปิดàผÂข้ÍÁÙÅทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงขÍงบÃÔÉÑทÍÂ่Òงà¾ÕÂง¾Íก่ÍนàÊนÍต่ÍคณÐกÃÃÁกÒÃ
บÃÔÉÑท

2. ÊÍบทÒนãË้บÃÔÉÑทÁÕÃÐบบกÒÃคÇบคØÁÀÒÂãน (Internal Control) áÅÐÃÐบบกÒÃตÃÇจÊÍบ
ÀÒÂãน (Internal Audit) ทÕ่àËÁÒÐÊÁáÅÐÁÕปÃÐÊÔทธÔผÅ áÅÐ¾ÔจÒÃณÒคÇÒÁàป็นÍÔÊÃÐขÍง
Ëน่ÇÂงÒนตÃÇจÊÍบÀÒÂãน ตÅÍดจนãË้คÇÒÁàË็นชÍบãนกÒÃ¾ÔจÒÃณÒáต่งตÑ้งâÂกÂ้ÒÂ àÅÔก
จ้ÒงËÑÇËน้ÒËน่ÇÂงÒนตÃÇจÊÍบÀÒÂãน áÅÐ/ËÃ×ÍกÒÃÇ่Òจ้ÒงบÃÔÉÑทตÃÇจÊÍบÀÒÂãน ËÃ×Í
Ëน่ÇÂงÒนÍ×่นãดทÕ่ÃÑบผÔดชÍบàกÕ่ÂÇกÑบกÒÃตÃÇจÊÍบÀÒÂãน

3. ÊÍบทÒนãË้บÃÔÉÑทปฏÔบÑตÔตÒÁกฎËÁÒÂÇ่Òด้ÇÂËÅÑกทÃÑ¾Â์áÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ ข้ÍกํÒËนด
ขÍงตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ áÅÐกฎËÁÒÂทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑท

คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ ปÃÐกÍบด้ÇÂกÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐäÁน่้ÍÂกÇ่Ò 3 คน ÁÕÍํÒนÒจ Ëน้ÒทÕ่áÅÐคÇÒÁ
ÃÑบผÔดชÍบ ดÑงนÕ้
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4. ¾ÔจÒÃณÒ คÑดàÅ×Íก áÅÐàÊนÍáต่งตÑ้งบØคคÅซÖ่งÁÕคÇÒÁàป็นÍÔÊÃÐà¾×่ÍทํÒËน้ÒทÕ่àป็นผÙ้ÊÍบ
บÑญชÕขÍงบÃÔÉÑท áÅÐàÊนÍค่ÒตÍบáทนขÍงบØคคÅดÑงกÅ่ÒÇตÍ่คณÐกÃÃÁกÒÃà¾×่ÍขÍÍนØÁÑตÔ
จÒกทÕ่ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้น ตÅÍดจนปÃÐÊÒนงÒนกÑบผÙ้ÊÍบบÑญชÕ àกÕ่ÂÇกÑบÇÑตถØปÃÐÊงค์ãนกÒÃ
ดํÒàนÔนกÒÃตÃÇจÊÍบขÍบàขต áนÇทÒง áผนงÒน áÅÐปัญËÒทÕ่¾บÃÐËÇ่ÒงกÒÃตÃÇจÊÍบ 
áÅÐปÃÐàด็นทÕ่ผÙ้ÊÍบบÑญชÕàË็นÇ่Òàป็นÊÒÃÐÊํÒคÑญ ÃÇÁทÑ้งàข้ÒÃ่ÇÁปÃÐชØÁกÑบผÙ้ÊÍบบÑญชÕ
âดÂäÁ่ÁÕ½่ÒÂจÑดกÒÃàข้ÒÃ่ÇÁปÃÐชØÁด้ÇÂ ÍÂ่Òงน้ÍÂปีÅÐ 1 คÃÑ้ง

5. ¾ÔจÒÃณÒกÒÃàปิดàผÂข้ÍÁÙÅขÍงบÃÔÉÑทãนกÃณÕทÕ่àกÔดÃÒÂกÒÃàกÕ่ÂÇâÂงกÑนËÃ×ÍÃÒÂกÒÃทÕ่
ÍÒจÁÕคÇÒÁขÑดáÂ้งทÒงผÅปÃÐâÂชน์ãË้ÁÕคÇÒÁถÙกต้ÍงáÅÐคÃบถ้Çน áÅÐãË้àป็นäปตÒÁ
กฎËÁÒÂ áÅÐข้ÍกÒํËนดขÍงตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï ÃÇÁทÑ้งàปิดàผÂขÍ้ÁÙÅãนกÒÃàขÒ้ทํÒÃÒÂกÒÃ
ดÑงกÅ่ÒÇÍÂ่ÒงถÙกต้ÍงคÃบถ้Çน ทÑ้งนÕ้ à¾×่ÍãË้ÁÑ่นãจÇ่ÒÃÒÂกÒÃดÑงกÅ่ÒÇÊÁàËตØÊÁผÅ áÅÐàป็น
ปÃÐâÂชน์ÊÙงÊØดต่ÍบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ

6. จÑดทํÒÃÒÂงÒนขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบâดÂàปิดàผÂäÇ้ãนÃÒÂงÒนปÃÐจํÒปีขÍงบÃÔÉÑท 
ซÖ่งÃÒÂงÒนดÑงกÅ่ÒÇต้ÍงÅงนÒÁâดÂปÃÐธÒนคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ áÅÐต้Íง
ปÃÐกÍบด้ÇÂข้ÍÁÙÅÍÂ่Òงน้ÍÂดÑงต่ÍäปนÕ้

1) คÇÒÁàË็นàกÕ่ÂÇกÑบคÇÒÁถÙกต้Íง คÃบถ้Çน àป็นทÕ่àช×่Íถ×Íäด้ขÍงÃÒÂงÒนทÒงกÒÃàงÔน
ขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ

2) คÇÒÁàË็นàกÕ่ÂÇกÑบคÇÒÁà¾ÕÂง¾ÍขÍงÃÐบบคÇบคØÁÀÒÂãนขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑท
Â่ÍÂ  

3) คÇÒÁàË็นàกÕ่ÂÇกÑบกÒÃปฏÔบÑตÔตÒÁกฎËÁÒÂÇ่Òด้ÇÂËÅÑกทÃÑ¾Â์ áÅÐตÅÒด
ËÅÑกทÃÑ¾Â์ ข้ÍกํÒËนดขÍงตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ ËÃ×ÍกฎËÁÒÂทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบธØÃกÔจ
ขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ 

4) คÇÒÁàË็นàกÕ่ÂÇกÑบคÇÒÁàËÁÒÐÊÁขÍงผÙ้ÊÍบบÑญชÕ

5) คÇÒÁàË็นàกÕ่ÂÇกÑบÃÒÂกÒÃทÕ่ÍÒจÁÕคÇÒÁขÑดáÂ้งทÒงผÅปÃÐâÂชน์

6) จํÒนÇนกÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ áÅÐกÒÃàขÒ้ÃÇ่ÁปÃÐชØÁขÍงกÃÃÁกÒÃ
ตÃÇจÊÍบáต่ÅÐท่Òน

7) คÇÒÁàË็นËÃ×Íข้ÍÊÑงàกตâดÂÃÇÁทÕ่คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบäด้ÃÑบจÒกกÒÃปฏÔบÑตÔ
Ëน้ÒทÕ่ตÒÁกฎบÑตÃ (Charter)

8) ÃÒÂงÒนกÒÃดํÒàนÔนงÒนขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบãË้คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท
ทÃÒบàป็นปÃÐจํÒ ÍÂ่Òงน้ÍÂäตÃÁÒÊÅÐ 1 คÃÑ้ง

9) ÃÒÂกÒÃÍ×่นทÕ่àË็นÇ่ÒผÙ้ถ×ÍËØ้นáÅÐผÙ้ÅงทØนทÑ่ÇäปคÇÃทÃÒบ ÀÒÂãต้ขÍบàขตËน้ÒทÕ่áÅÐ
คÇÒÁÃÑบผÔดชÍบทÕ่äด้ÃÑบÁÍบËÁÒÂจÒกคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ  
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7. ãนกÒÃปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่ขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ ËÒก¾บËÃ×ÍÁÕข้ÍÊงÊÑÂÇ่ÒÁÕ
ÃÒÂกÒÃËÃ×ÍกÒÃกÃÐทํÒดÑงต่ÍäปนÕ้ซÖ่งÍÒจÁÕผÅกÃÐทบÍÂ่ÒงÁÕนÑÂÊํÒคÑญต่ÍฐÒนÐ
ทÒงกÒÃàงÔนáÅÐผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒน ขÍงบÃÔÉÑท ãË้คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ
ÃÒÂงÒนต่ÍคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทà¾×่ÍดํÒàนÔนกÒÃปÃÑบปÃØง áก้äขÀÒÂãนÃÐÂÐàÇÅÒ
ทÕค่ณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบàË็นÊÁคÇÃ

1) ÃÒÂกÒÃทÕ่àกÔดคÇÒÁขÑดáÂ้งทÒงผÅปÃÐâÂชน์

2) กÒÃทØจÃÔตËÃ×ÍÁÕÊÔ่งผÔดปกตÔËÃ×ÍÁÕคÇÒÁบก¾Ã่ÍงทÕ่ÊํÒคÑญãนÃÐบบคÇบคØÁ
ÀÒÂãน

3) กÒÃ½่Ò½ืนกฎËÁÒÂÇ่Òด้ÇÂËÅÑกทÃÑ¾Â์áÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ ข้ÍกํÒËนด
ขÍงตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ ËÃ×ÍกฎËÁÒÂทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐ
บÃÔÉÑทÂ่ÍÂ

ËÒกคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท ËÃ×ÍผÙ้บÃÔËÒÃäÁ่ดํÒàนÔนกÒÃãË้ÁÕกÒÃปÃÑบปÃØง
áก้äขÀÒÂãนÃÐÂÐàÇÅÒขÒ้งต้น กÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบÃÒÂãดÃÒÂËนÖ่งÍÒจÃÒÂงÒนÇ่ÒÁÕ
ÃÒÂกÒÃËÃ×ÍกÒÃกÃÐทํÒตÒÁข้Òงตน้ต่ÍÊํÒนÑกงÒนคณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบËÅÑกทÃÑ¾Â์
áÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ ËÃ×ÍตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์

8. ปฏÔบÑตÔกÒÃÍ×่นãดตÒÁทÕ่คณÐกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑทÁÍบËÁÒÂด้ÇÂคÇÒÁàË็นชÍบ
จÒกคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ

9. ทบทÇนข้ÍบÑงคÑบ áÅÐผÅกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนãนปีทÕ่ผ่ÒนÁÒÍÂ่Òงน้ÍÂปีÅÐ 1 คÃÑ้ง

10. ดÙáÅãË้บÃÔÉÑทÁÕช่ÍงทÒงกÒÃÃÑบáจ้งàบÒÐáÊáÅÐข้ÍÃ้ÍงàÃÕÂนต่Òง æ àกÕ่ÂÇกÑบÃÒÂงÒน
ãนงบกÒÃàงÔนทÕ่äÁ่àËÁÒÐÊÁËÃ×ÍปÃÐàด็นÍ×่น âดÂทํÒãË้ผÙ้áจ้งàบÒÐáÊÁÑ่นãจÇ่Ò ÁÕ
กÃÐบÇนกÒÃÊÍบทÒนทÕ่àป็นÍÔÊÃÐ áÅÐÁÕกÒÃดํÒàนÔนกÒÃตÔดตÒÁทÕ่àËÁÒÐÊÁ

11. ãนกÃณÕจํÒàป็น คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบÊÒÁÒÃถขÍคํÒปÃÖกÉÒจÒกทÕ่ปÃÖกÉÒ
ÀÒÂนÍก ËÃ×Í ผÙ้àชÕ่ÂÇชÒญทÒงÇÔชÒชÕ¾àกÕ่ÂÇกÑบกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนตÃÇจÊÍบ âดÂ
บÃÔÉÑทàป็นผÙ้ÃÑบผÔดชÍบค่Òãช้จ่ÒÂตÒÁÃÐàบÕÂบขÍงบÃÔÉÑท

12. ÊÍบทÒนคÇÒÁถÙกต้ÍงขÍงàÍกÊÒÃÍ้ÒงÍÔงáÅÐáบบปÃÐàÁÔนตนàÍงàกÕ่ÂÇกÑบ
ÁÒตÃกÒÃต่Íต้ÒนกÒÃคÍÃ์ÃÑปชÑนขÍงกÔจกÒÃตÒÁâคÃงกÒÃáนÇÃ่ÇÁปฏÔบÑตÔขÍง
ÀÒคàÍกชนäทÂãนกÒÃต่Íต้ÒนทØจÃÔต
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ÇÒÃÐกÒÃดํÒÃงตÒํáËน่ง

1. ãË้คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบÁÕÇÒÃÐÍÂÙ่ãนตÒํáËน่งคÃÒÇÅÐ 3 ปี âดÂ 1 ปี ËÁÒÂถÖง ช่ÇงàÇÅÒÃÐËÇ่ÒงÇÑน
ปÃÐชØÁÊÒÁÑญผÙ้ถ×ÍËØ้นขÍงปีทÕ่äด้ÃÑบกÒÃáต่งตÑ้ง จนถÖงÇÑนปÃÐชØÁÊÒÁÑญผÙ้ถ×ÍËØ้นãนปีถÑดäป áÅÐ
คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบซÖ่ง¾้นจÒกตํÒáËน่งตÒÁÇÒÃÐ ÍÒจäด้ÃÑบกÒÃàÊนÍช×่ÍáÅÐáต่งตÑ้งàข้ÒดํÒÃง
ตํÒáËน่งãËÁ่ÍÕกäด้

2. นÍกจÒกกÒÃ¾้นตํÒáËน่งตÒÁÇÒÃÐดÑงกÅ่ÒÇข้Òงต้น กÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ¾้นจÒกตํÒáËน่งàÁ×่Í

ก. ตÒÂ

ข. ÅÒÍÍก

ค. ขÒดคØณÊÁบÑตÔกÒÃàป็นกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบตÒÁกฎบÑตÃนÕ้ ËÃ×ÍตÒÁกฎËÁÒÂทÕ่
àกÕ่ÂÇข้Íง 

ง. ¾้นÇÒÃÐจÒกกÒÃดํÒÃงตํÒáËน่งกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท

3. กÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบคนãดจÐÅÒÍÍกจÒกตํÒáËน่งãË้Â×่นãบÅÒÍÍกต่ÍปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทâดÂ
คÇÃáจ้งàป็นËนÑงÊ×ÍÅ่ÇงËนÒ้ÍÂÒ่งนÍ้Â 1 àด×Íน ¾Ã้ÍÁàËตØผÅ áÅÐãË้คณÐกÃÃÁกÒÃàป็นผÙ้ÍนØÁÑตÔ âดÂ
บÃÔÉÑทจÐáจ้งàÃ×่ÍงกÒÃÅÒÍÍก¾Ã้ÍÁÊํÒàนÒËนÑงÊ×ÍÅÒÍÍกãË้ตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï ทÃÒบ ãนกÃณÕทÕ่
กÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ¾้นจÒกตํÒáËน่งทÑ้งคณÐ ãË้คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบทÕ่¾้นจÒกตํÒáËน่งต้Íง
ÃÑกÉÒกÒÃãนตํÒáËน่งà¾×่ÍดํÒàนÔนกÒÃต่Íäปก่ÍนจนกÇ่ÒคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบชØดãËÁ่จÐàข้ÒÃÑบ
Ëน้ÒทÕ่

4. ãนกÃณÕทÕ่ตํÒáËน่งกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบÇ่ÒงÅงà¾ÃÒÐàËตØÍ×่นนÍกจÒกถÖงคÃÒÇÍÍกตÒÁÇÒÃÐ ãË้
คณÐกÃÃÁกÒÃáต่งตÑ้งบØคคÅทÕ่ÁÕคØณÊÁบÑตÔคÃบถ้ÇนขÖ้นàป็นกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบáทนÀÒÂãน 90 ÇÑน 
à¾×่ÍãË้กÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบÁÕจÒํนÇนคÃบตÒÁทÕ่คณÐกÃÃÁกÒÃกÒํËนด âดÂบØคคÅทÕ่àข้Òàป็นกÃÃÁกÒÃ
ตÃÇจÊÍบáทนÍÂÙ่ãนตํÒáËน่งäด้à¾ÕÂงÇÒÃÐทÕ่ÂÑงคงàËÅ×ÍÍÂÙ่ขÍงกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบซÖ่งตนáทน

ÇÒÃÐกÒÃดํÒÃงตํÒáËน่งขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ ÁÕดÑงนÕ้

กÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ ÁÕดÑงนÕ้

1. ãË้ÁÕกÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ à¾×่Í¾ÔจÒÃณÒงบกÒÃàงÔน ÃÒÂงÒนผÅกÒÃตÃÇจÊÍบÀÒÂãน
áÅÐàÃ×่ÍงÍ×่นæ ÍÂ่Òงน้ÍÂปีÅÐ 4 คÃÑ้ง ทÑ้งนÕ้ ปÃÐธÒนคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบÍÒจàÃÕÂกปÃÐชØÁàป็น
กÃณÕ¾ÔàÈÉ à¾×่Í¾ÔจÒÃณÒàÃ×่ÍงจํÒàป็นàÃ่งด่ÇนÍ×่นæ äด้ตÒÁáต่จÐàË็นÊÁคÇÃ

2. กÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบทÕ่ÁÕÊ่Çนäด้àÊÕÂãนàÃ×่Íงãด äÁ่ÁÕÊÔทธÔÍÍกàÊÕÂงÅงÁตÔãนàÃ×่ÍงนÑ้น

3. กÒÃÍÍกàÊÕÂงãนทÕ่ปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบãË้ถ×ÍàÍÒคÇÒÁàË็นทÕ่àป็นÊ่ÇนàÊÕÂงข้ÒงÁÒกàป็น
ÊํÒคÑญãนกÃณÕทÕ่คÐáนนàÊÕÂงàท่ÒกÑนãË้ปÃÐธÒนãนทÕ่ปÃÐชØÁÍÍกàÊÕÂงà¾Ô่ÁขÖ้นÍÕกËนÖ่งàÊÕÂงàป็นàÊÕÂงชÕ้
ขÒด ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁ คÇÒÁàË็นขÍงกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบคนÍ×่น æ ทÕ่ÁÔäด้ÅงÁตÔàË็นด้ÇÂãË้นํÒàÊนÍàป็น
คÇÒÁàË็นáÂ้งต่ÍคณÐกÃÃÁกÒÃ

4. ãË้ปÃÐธÒนคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบàป็นผÙ้ÃÒÂงÒนผÅกÒÃปÃÐชØÁต่ÍทÕ่ปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃãนคÃÒÇ
ถÑดäปà¾×่ÍทÃÒบทØกคÃÑ้ง

5. ãË้àÅขÒนØกÒÃคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบËÃ×ÍผÙ้ทÕ่äด้ÃÑบÁÍบËÁÒÂàป็นผÙ้บÑนทÖกÃÒÂงÒนกÒÃปÃÐชØÁ
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กÒÃÃÒÂงÒนขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ

กÒÃÃÒÂงÒนขÍงบÃÔÉÑทจดทÐàบÕÂนตÍ่ตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾ÂÏ์ 

1) กÒÃáต่งตÑ้งคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ
¾ ÃÒÂงÒนÁตÔทÕ่ปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃ ถÖงกÒÃáต่งตÑ้งคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ ¾Ã้ÍÁนํÒÊ่งáบบ

áจ้งÃÒÂช×่ÍáÅÐขÍบàขตขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบตÒÁข้ÍกํÒËนดขÍงตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï
¾ นํÒÊ่งËนÑงÊ×ÍÃÑบÃÍงáÅÐปÃÐÇÑตÔขÍงกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ ¾Ã้ÍÁกÒÃÃÒÂงÒนÁตÔกÒÃáต่งตÑ้ง

คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบต่ÍตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï ÀÒÂãน 3 ÇÑน นÑบáต่ÇÑนทÕ่คณÐกÃÃÁกÒÃÁÕ
ÁตÔáต่งตÑ้งกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ 

2) กÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงÊÁÒชÔกคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ
¾ ÃÒÂงÒนÁตÔทÕ่ปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃ ถÖงกÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงÊÁÒชÔกกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ ต่Í

ตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï ตÒÁข้ÍกํÒËนดขÍงตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï
¾ นํÒÊ่งËนÑงÊ×ÍÃÑบÃÍงáÅÐปÃÐÇÑตÔขÍงกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ ÊํÒËÃÑบกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบทÕ่äด้ÃÑบ

กÒÃáต่งตÑ้งãËÁ่ ¾Ã้ÍÁกÒÃÃÒÂงÒนÁตÔกÒÃáต่งตÑ้งคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ ÀÒÂãน 3 ÇÑนนÑบ
áต่ÇÑนทÕ่ÁÕÁตÔขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃàกÕ่ÂÇกÑบกÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงดÑงกÅ่ÒÇ

3) ÃÒÂงÒนÁตÔทÕ่ปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃถÖงกÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงËน้ÒทÕ่áÅÐขÍบàขตกÒÃดํÒàนÔนงÒนขÍง
คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบต่ÍตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï ตÒÁข้ÍกํÒËนดขÍงตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï ÀÒÂãน 3
ÇÑนนÑบáต่ÇÑนทÕ่ÁÕÁตÔขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃàกÕ่ÂÇกÑบกÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงดÑงกÅ่ÒÇ

1. ãË้คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบÃÒÂงÒนผÅกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนต่ÍคณÐกÃÃÁกÒÃ ãนกÒÃปÃÐชØÁ
คณÐกÃÃÁกÒÃ

2. ãนกÒÃปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่ขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบËÒก¾บËÃ×ÍÁÕข้ÍÊงÊÑÂÇ่ÒÁÕÃÒÂกÒÃËÃ×ÍกÒÃกÃÐทํÒ
ดÑงต่ÍäปนÕ้ ซÖ่งÍÒจÁÕผÅกÃÐทบÍÂ่ÒงÁÕÊÒÃÐÊํÒคÑญต่ÍฐÒนÐทÒงกÒÃàงÔนáÅÐผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒนขÍงบÃÔÉÑท 
ãË้คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบÃÒÂงÒนตÍ่คณÐกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑทà¾×่ÍดํÒàนÔนกÒÃปÃÑบปÃØงáก้äขÀÒÂãน
ÃÐÂÐàÇÅÒทÕ่คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบàË็นÊÁคÇÃ

1) ÃÒÂกÒÃคÇÒÁขÑดáÂ้งทÒงผÅปÃÐâÂชน์

2) กÒÃทØจÃÔต ËÃ×ÍÁÕÊÔ่งผÔดปกตÔ ËÃ×ÍÁÕคÇÒÁบก¾Ã่ÍงÊํÒคÑญãนÃÐบบกÒÃคÇบคØÁÀÒÂãน

3) กÒÃ½่Ò½ืนกฎËÁÒÂ ËÃ×Íข้ÍกํÒËนดãดæ ขÍงตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï áÅÐกฎËÁÒÂÍ×่นทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง

ËÒกคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบäด้ÃÒÂงÒนต่ÍคณÐกÃÃÁกÒÃถÖงÊÔ่งทÕ่ÁÕผÅกÃÐทบÍÂ่ÒงÁÕÊÒÃÐÊํÒคÑญ
ต่ÍฐÒนÐกÒÃàงÔนáÅÐผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒน áÅÐäด้ÁÕกÒÃËÒÃ×ÍÃ่ÇÁกÑนกÑบคณÐกÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃáÅ้ÇÇ่Òต้Íง
ดํÒàนÔนกÒÃปÃÑบปÃØงáก้äข àÁ×่ÍคÃบกํÒËนดàÇÅÒทÕ่กํÒËนดäÇ้Ã่ÇÁกÑน ËÒกคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ¾บÇ่ÒÁÕ
กÒÃà¾ÔกàฉÂต่ÍกÒÃดํÒàนÔนกÒÃáก้äขดÑงกÅ่ÒÇâดÂäÁ่ÁÕàËตØผÅÍÑนÊÁคÇÃ กÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบÃÒÂãดÃÒÂËนÖ่ง
ÍÒจÃÒÂงÒนÊÔ่งทÕ่¾บดÑงกÅ่ÒÇâดÂตÃงต่ÍÊํÒนÑกงÒน ก.Å.ต. ËÃ×ÍตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï äด้
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11.2.3 คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง

ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่ÂงปÃÐกÍบด้ÇÂกÃÃÁกÒÃ 4 ท่Òน ดÑงนÕ้

ÅํÒดÑบ ÃÒÂช×่Í ตํÒáËน่ง

1 นÒÂ¾ÔÈÔÉฐ์ áÊง-ชÙâต ปÃÐธÒนคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง

2 นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์ กÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง

3 นÒÂกÔตตÔ ดØÉฎÕ¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์ กÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง

4 นÒÂÇÔบÙÅÂ์ ¾จนÒÅÑÂ กÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง

5 นÒÂจÍÁ¾Å  ËนÙนÒค กÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง

1. นÒงทÑÈน์ดÒÇ ชÁàชÂ àป็นàÅขÒนØกÒÃคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง

ËÁÒÂàËตØ

ทÕ่ปÃÐชØÁÊÒÁÑญผÙ้ถ×ÍËØ้นปÃÐจํÒปี 2561 àÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 9 ÁÕนÒคÁ 2561 ÁÕÁตÔกํÒËนดÍํÒนÒจ Ëน้ÒทÕ่ áÅÐคÇÒÁ
ÃÑบผÔดชÍบขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง ÃÒÂÅÐàÍÕÂดดÑงนÕ้

Íงค์ปÃÐกÍบขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง

คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่ÂงขÍงบÃÔÉÑทต้ÍงÁÕÍงค์ปÃÐกÍบ ดÑงต่ÍäปนÕ้
1) คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่ÂงปÃÐกÍบดÇ้ÂบØคคÅทÕ่äด้ÃÑบกÒÃáตง่ตÑง้จÒกคณÐกÃÃÁกÒÃ

บÃÔÉÑท áÅÐต้ÍงปÃÐกÍบด้ÇÂÊÁÒชÔกÍÂ่ÒงนÍ้ÂÊÒÁ (3) คน
2) คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทËÃ×ÍคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âงàป็นผÙ้àÅ×ÍกปÃÐธÒน

คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง

คØณÊÁบÑตÔขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง

คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่ÂงขÍงบÃÔÉÑทต้ÍงÁÕÅÑกÉณÐáÅÐคØณÊÁบÑตÔ ดÑงนÕ้

1) àป็นผÙ้ÁÕคÇÒÁàข้ÒãจãนธØÃกÔจáÅÐÁÕปÃÐÊบกÒÃณ์ตÃงãนธØÃกÔจ à¾×่ÍกํÒËนดนâÂบÒÂด้ÒนกÒÃ
บÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่ÂงãË้คÃÍบคÅØÁทÑ้งÍงค์กÃ ÃÇÁทÑ้งกํÒกÑบดÙáÅãË้ÁÕÃÐบบËÃ×ÍกÃÐบÇนกÒÃ
บÃÔËÒÃจÑดกÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âงà¾×่ÍÅดผÅกÃÐทบต่ÍธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑทÍÂ่ÒงàËÁÒÐÊÁ

2) ÁÕคÇÒÁÃÙ้คÇÒÁชÒํนÒญ áÅÐคÇÒÁàข้ÒãจàกÕÂ่ÇกÑบคÇÒÁàÊÕ่ÂงขÍงกÔจกÒÃ ÃÇÁทÑ้งÁÕÇØฒÔÀÒÇÐ áÅÐ
คÇÒÁÁÑ่นคง กÅ้ÒáÊดงคÇÒÁàË็นทÕ่áตกต่Òง áÅÐÁÕคÇÒÁàป็นÍÔÊÃÐ

3) ÊÒÁÒÃถÍØทÔÈàÇÅÒãนกÒÃปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่áÅÐคÇÒÁคÔดàË็นÍÂ่Òงà¾ÕÂง¾ÍãนกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนãน
ฐÒนÐคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง
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ÍํÒนÒจ Ëน้ÒทÕ่ áÅÐคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง

คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่ÂงปÃÐกÍบด้ÇÂบØคคÅทÕ่äด้ÃÑบกÒÃáต่งตÑ้งจÒกคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท áÅÐต้Íง
ปÃÐกÍบด้ÇÂÊÁÒชÔกÍÂ่Òงน้ÍÂÊÒÁ 3 คน ÁÕÍํÒนÒจ Ëน้ÒทÕ่áÅÐคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบ ดÑงนÕ้

1) จÑดทํÒนâÂบÒÂบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âงà¾×่ÍàÊนÍคณÐกÃÃÁกÒÃ¾ÔจÒÃณÒ ãนàÃ×่ÍงขÍงกÒÃบÃÔËÒÃ
คÇÒÁàÊÕ่ÂงâดÂÃÇÁ áÅÐคÃÍบคÅØÁถÖงคÇÒÁàÊÕ่ÂงËÅÑก àช่น คÇÒÁàÊÕ่Âงด้ÒนธØÃกÔจ คÇÒÁàÊÕ่Âง
ด้ÒนกÒÃตÅÒด คÇÒÁàÊÕ่Âงด้ÒนÊÀÒ¾คÅ่Íง คÇÒÁàÊÕ่Âงด้ÒนปฏÔบÑตÔกÒÃ áÅÐ คÇÒÁàÊÕ่ÂงทÕ่ÁÕ
ผÅกÃÐทบต่Íช×่ÍàÊÕÂงขÍงกÔจกÒÃ àป็นต้น

2) ÇÒงกÅÂØทธ์ãË้ÊÍดคÅ้ÍงกÑบนâÂบÒÂบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง âดÂÊÒÁÒÃถปÃÐàÁÔน ตÔดตÒÁ áÅÐ 
ดÙáÅÃÐดÑบคÇÒÁàÊÕ่ÂงขÍงÍงค์กÃ ãË้ÍÂÙ่ãนÃÐดÑบทÕ่àËÁÒÐÊÁ ÊÍดคÅ้ÍงกÑบกÅÂØทธ์áÅÐ
àป้ÒËÁÒÂทÒงธØÃกÔจ ÃÇÁถÖงÊÀÒÇกÒÃณ์ทÕ่àปÅÕ่ÂนáปÅงäป

3) ทบทÇนคÇÒÁà¾ÕÂง¾ÍขÍงนâÂบÒÂáÅÐÃÐบบกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง âดÂÃÇÁถÖงคÇÒÁÁÕ
ปÃÐÊÔทธÔผÅขÍงÃÐบบ áÅÐกÒÃปฏÔบÑตÔตÒÁนâÂบÒÂทÕ่กํÒËนด

4) ãË้ข้ÍàÊนÍáนÐãนÊÔ่งทÕ่ต้ÍงดํÒàนÔนกÒÃปÃÑบปÃØงáก้äขต่ÍคณÐกÃÃÁกÒÃ à¾×่ÍÊÍดคÅ้ÍงกÑบ
นâÂบÒÂáÅÐกÅÂØทธ์ทÕ่คณÐกÃÃÁกÒÃกํÒËนดäÇ้

5) ¾ÔจÒÃณÒÃÒÂงÒนผÅกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่ÂงÍงค์กÃ áÅÐãË้ข้ÍคÔดàË็นãนคÇÒÁàÊÕ่ÂงทÕ่ÍÒจจÐ
àกÔดขÖ้น ÃÇÁทÑ้งกํÒËนดáนÇทÒงกÒÃกํÒËนดÁÒตÃกÒÃคÇบคØÁ ËÃ×ÍบÃÃàทÒ áÅÐกÒÃ¾ÑฒนÒ
ÃÐบบกÒÃจÑดกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่ÂงÍงค์กÃãË้ÁÕปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ÍÂ่Òงต่Íàน×่Íง

6) ¾ÔจÒÃณÒÃÒÂงÒนผÅกÒÃปÃÐàÁÔนâÍกÒÊทÕ่จÐàกÔดกÒÃทØจÃÔตขÖ้น Ã่ÇÁถÖงผÅกÃÐทบâดÂ
คÃÍบคÅØÁกÒÃทØจÃÔตáบบต่Òงæ àช่น กÒÃจÑดทํÒÃÒÂงÒนทÒงกÒÃàงÔนàท็จ  กÒÃทํÒãË้ÊÙญàÊÕÂ
ทÃÑ¾Â์ÊÔน กÒÃคÍÃ์ÃÑปชÑ่ น  กÒÃทÕ่ผÙ้ บÃÔËÒÃÊÒÁÒÃถ½่Ò½ืนÃ ÐบบคÇบคØÁÀÒÂãน 
(management override of internal controls) กÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงข้ÍÁÙÅãนÃÒÂงÒนทÕ่
ÊํÒคÑญ  กÒÃäด้ÁÒËÃ×Íãช้äปซÖ่งทÃÑ¾Â์ÊÔนâดÂäÁ่ถÙกต้Íง àป็นต้น

7) ÃÒÂงÒนผÅกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่ÂงÍงค์กÃãË้คณÐกÃÃÁกÒÃ ÃÑบทÃÒบ áÅÐãนกÃณÕทÕ่ÁÕปัจจÑÂ 
ËÃ×ÍàËตØกÒÃณ์ÊํÒคÑญ ซÖ่งÍÒจÁÕผÅกÃÐทบต่ÍบÃÔÉÑทÍÂ่ÒงÁÕนÑÂÊํÒคÑญ ต้ÍงÃÒÂงÒนต่Í
คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทà¾×่ÍทÃÒบáÅÐ¾ÔจÒÃณÒâดÂàÃ็ÇทÕ่ÊØด

8) ปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่Í×่นãดตÒÁทÕ่คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทÁÍบËÁÒÂ

กÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง

กÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง ÁÕดÑงนÕ้

1) ãË้ÁÕกÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่ÂงÍÂ่Òงน้ÍÂปีÅÐ 2 คÃÑ้ง
2) ปÃÐธÒนคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âงàป็นผÙ้àÃÕÂกปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁ

àÊÕ่Âง âดÂãนกÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง กÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âงต้Íง
ÁÒปÃÐชØÁด้ÇÂตนàÍงทÑ้งนÕ้ ãนกÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง ปÃÐธÒนทÕ่ปÃÐชØÁ
ÍÒจàชÔญผÙ้บÃÔËÒÃËÃ×Í¾นÑกงÒนทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง ËÃ×ÍผÙ้ทÕ่àË็นÊÁคÇÃ ÁÒÃ่ÇÁปÃÐชØÁãË้คÇÒÁàË็น
ËÃ×ÍÊ่งàÍกÊÒÃข้ÍÁÙÅตÒÁทÕ่àË็นÇ่ÒàกÕ่ÂÇข้ÍงËÃ×ÍจํÒàป็น

3) กÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âงต้ÍงÁÕกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âงàข้ÒÃ่ÇÁ
ปÃÐชØÁäÁ่น้ÍÂกÇ่ÒกÖ่งËนÖ่งขÍงจํÒนÇนกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่ÂงทÑ้งËÁดจÖงคÃบ àป็น                
Íงค์ปÃÐชØÁ
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กÒÃÃÒÂงÒนขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง

คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่ÂงจÐÃÒÂงÒนคÇÒÁàÊÕ่ÂงáÅÐข้ÍàÊนÍáนÐต่ÍคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท
ÍÂ่ÒงÊÁ่ํÒàÊÁÍตÒÁคÇÒÁàËÁÒÐÊÁ âดÂÍÒจÃÒÂงÒนàÃ×่ÍงทÕ่ÊํÒคÑญáÅÐÁตÔทÕ่ปÃÐชØÁãË้คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท
ทÃÒบทØกคÃÑ้งทÕ่ÁÕกÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง  áÅÐãË้ÃÒÂงÒนผÅกÒÃปฏÔบÑตÔËนÒ้ทÕ่ãนปีทÕ่ผ่Òน
ÁÒãนÃÒÂงÒนปÃÐจํÒปีขÍงบÃÔÉÑทãนกÒÃปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้นด้ÇÂ

11.2.4 ผÙ้บÃÔËÒÃ

ทÕ่ปÃÐชØÁÊÒÁÑญผÙ้ถ×ÍËØ้นปÃÐจํÒปี 2561 àÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 9 ÁÕนÒคÁ 2561 ÁÕÁตÔกํÒËนดÍํÒนÒจ Ëน้ÒทÕ่ áÅÐ
คÇÒÁÃÑบผÔดชÍบขÍงปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃ ÃÒÂÅÐàÍÕÂดดÑงนÕ้

ÍํÒนÒจ Ëน้ÒทÕ่ áÅÐคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบขÍงปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃ

คณÐกÃÃÁกÒÃàป็นผÙ้¾ÔจÒÃณÒáต่งตÑ้งปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃ ÁÕÍํÒนÒจáÅÐËน้ÒทÕ่àกÕ่ÂÇกÑบกÒÃ
บÃÔËÒÃจÑดกÒÃกÔจกÒÃงÒนต่Òงæ ขÍงบÃÔÉÑท ตÒÁทÕ่คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทÁÍบËÁÒÂ ทÑ้งนÕ้ ปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่
บÃÔËÒÃต้ÍงบÃÔËÒÃบÃÔÉÑทÏ  ตÒÁáผนงÒนËÃ×ÍงบปÃÐÁÒณทÕ่äด้ÃÑบÍนØÁÑตÔจÒกคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทÍÂ่Òง
àคÃ่งคÃÑด  ซ×่ÍÊÑตÂ์ ÊØจÃÔต áÅÐÃÐÁÑดÃÐÇÑง ÃÇÁทÑ้งÃÑกÉÒผÅปÃÐâÂชน์ขÍงบÃÔÉÑท áÅÐผÙ้ถ×ÍËØ้นÍÂ่ÒงดÕทÕ่ÊØด 
คณÐกÃÃÁกÒÃจÖงàË็นÊÁคÇÃกํÒËนดกฎบÑตÃขÍงปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃ äÇ้ดÑงต่ÍäปนÕ้

1) บÃÔËÒÃกÔจกÒÃขÍงบÃÔÉÑท ตÒÁÇÑตถØปÃÐÊงค์ ข้ÍบÑงคÑบ นâÂบÒÂ ÃÐàบÕÂบ ข้ÍกํÒËนด คํÒÊÑ่ง 
áÅÐÁตÔทÕ่ปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃ áÅÐ/ËÃ×Í ÁตÔทÕ่ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้นขÍงบÃÔÉÑท 

2) จÑดทํÒáผนกÅÂØทธ์ áÅÐáผนงบปÃÐÁÒณปÃÐจํÒปี à¾×่ÍàÊนÍต่ÍคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทà¾×่Í
¾ÔจÒÃณÒÍนØÁÑตÔต่Íäป

3) ดํÒàนÔนกÒÃตÒÁáผนงÒนáÅÐงบปÃÐÁÒณทÕ่äด้ÃÑบÍนØÁÑตÔจÒกคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท
4) จÑดทํÒÃÒÂงÒน áผนงÒน áÅÐงบกÒÃàงÔนขÍงบÃÔÉÑท àÊนÍต่ÍคณÐกÃÃÁกÒÃทØกäตÃÁÒÊ
5) àข้ÒทํÒËÃ×ÍÂกàÅÔกÊÑญญÒËÃ×Íข้ÍผÙก¾Ñนãดæ ÀÒÂãต้ขÍบàขตÍํÒนÒจกÒÃÍนØÁÑตÔทÕ่

คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท¾ÔจÒÃณÒกํÒËนดäÇ้ ตÅÍดจนãË้ÁÕÍํÒนÒจกÃÐทํÒกÒÃãดæ ทÕ่จํÒàป็นáÅÐ
ตÒÁÊÁคÇÃ à¾×่ÍãË้กÒÃดํÒàนÔนกÒÃข้Òงต้นÊํÒàÃ็จÅØÅ่Çง

6) Ç่Òจ้Òง áต่งตÑ้ง ถÍดถÍน âÂกÂ้ÒÂ àÅ×่Íน Åด ตÑดàงÔนàด×Íน ËÃ×Íค่Òจ้Òง ÅงâทÉทÒงÇÔนÑÂ ËÃ×Í
àÅÔกจ้Òง¾นÑกงÒนãนนÒÁขÍงบÃÔÉÑท ÃÇÁถÖงทํÒกÒÃáต่งตÑ้งáÅÐกํÒËนดค่ÒตÍบáทนáก่¾นÑกงÒน
àจ้ÒËน้ÒทÕ่Í×่นãด áÅÐผÙ้ÍÂÙ่ÀÒÂãต้บÑงคÑบบÑญชÒทÑ้งËÁดทÕ่ÁÕตํÒáËน่งต่ํÒกÇ่ÒปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่
บÃÔËÒÃÅงÁÒ ตÅÍดจนÁÍบÍํÒนÒจáÅÐËน้ÒทÕ่ทÕ่ตนäด้ÃÑบÁÍบËÁÒÂãË้áก่àจ้ÒËน้ÒทÕ่ดÑงกÅ่ÒÇ
ตÒÁทÕ่ตนÍÒจ¾ÔจÒÃณÒàË็นÊÁคÇÃ

7) ÁÕÍํÒนÒจãนกÒÃÁÍบÍํÒนÒจช่Çง  áÅÐ/ËÃ×Í ÁÍบËÁÒÂãË้บØคคÅÍ×่นปฏÔบÑตÔงÒนàฉ¾ÒÐÍÂ่Òง
áทนäด้ âดÂกÒÃÁÍบÍํÒนÒจช่Çง áÅÐ/ËÃ×Í กÒÃÁÍบËÁÒÂดÑงกÅ่ÒÇãË้ÍÂÙ่ÀÒÂãต้ขÍบàขตáË่ง
กÒÃÁÍบÍํÒนÒจตÒÁËนÑงÊ×ÍÁÍบÍํÒนÒจดÑงกÅ่ÒÇ áÅÐ/ËÃ×Í ãË้àป็นäปตÒÁข้ÍบÑงคÑบ ÃÐàบÕÂบ 
ข้ÍกํÒËนด ËÃ×ÍคํÒÊÑ่งทÕ่คณÐกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑท áÅÐ/ËÃ×ÍบÃÔÉÑท กํÒËนดäÇ้

8) ปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃ ÁÕÍํÒนÒจãนกÒÃบÃÔËÒÃจÑดกÒÃบÃÔÉÑทãนกÅØ่Á ÃÇÁถÖง¾ÔจÒÃณÒàÊนÍ
àปÅÕ่ÂนáปÅงผÙ้บÃÔËÒÃãนบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ตÑ้งáต่นâÂบÒÂกÒÃÅงทØน ËÃ×ÍกÃÐทํÒกÒÃãดæ à¾×่Í
ก่ÍãË้àกÔดปÃÐâÂชน์ áÅÐÊนÑบÊนØนกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑท à¾×่ÍàÊÃÔÁÊÃ้ÒงคÇÒÁÁÑ่นคงáÅÐ
ผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒนขÍงบÃÔÉÑท âดÂทÕ่กÒÃÅงทØนขÍงบÃÔÉÑทจÐต้Íงผ่ÒนกÒÃ¾ÔจÒÃณÒจÒก
ปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃËÃ×ÍคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทËÃ×ÍทÕ่ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้นตÒÁขÍบàขต
ÍํÒนÒจÍนØÁÑตÔทÕ่กํÒËนดäÇ้ áÅÐต้ÍงÊÍดคÅ้ÍงãË้àป็นäปตÒÁข้ÍกํÒËนดáÅÐปÃÐกÒÈขÍง
คณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบตÅÒดทØนáÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์
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นÍกจÒกนÕ้ กÒÃãช้ÍํÒนÒจขÍงปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃดÑงกÅ่ÒÇข้Òงต้นäÁ่ÊÒÁÒÃถกÃÐทํÒäด้ ËÒก
ปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃÁÕÊ่Çนäด้Ê่ÇนàÊÕÂ ËÃ×ÍÍÒจÁÕคÇÒÁขÑดáÂ้งทÒงผÅปÃÐâÂชน์ãนÅÑกÉณÐãดæ กÑบ
บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ

กÒÃปÃÐชØÁกÑนàÍงÃÐËÇ่ÒงกÃÃÁกÒÃทÕ่äÁ่àป็นผÙ้บÃÔËÒÃ

บÃÔÉÑทäด้จÑดãË้ÁÕกÒÃปÃÐชØÁขÍงกÃÃÁกÒÃทÕ่äÁ่äด้àป็นผÙ้บÃÔËÒÃäด้ปÃÐชØÁกÑนàÍง ตÒÁคÇÒÁàËÁÒÐÊÁ à¾×่Íàปิด
âÍกÒÊãË้กÃÃÁกÒÃทÕ่äÁ่äดà้ป็นผÙ้บÃÔËÒÃäดÍ้ÀÔปÃÒÂËÒÃ×Í ปัญËÒต่Òง æ ทÕ่àกÔดãนบÃÔÉÑท áÅÐปÃÐàด็นàÊนÍáนÐ
ทÕ่คÇÃนํÒäป¾ÑฒนÒกÒÃดํÒàนÔนกÒÃขÍงบÃÔÉÑท àช่น กÅÂØทธ์กÒÃบÃÔËÒÃงÒน áนÇทÒงกÒÃàตÔบâตÍÂ่ÒงÂÑ่งÂ×น 
ËÃ×ÍàÃ×่ÍงÍ×่นæ ทÕ่ÍÂÙ่ãนคÇÒÁÊนãจ âดÂãนปี 2562 äด้ÁÕกÒÃปÃÐชØÁขÍงกÃÃÁกÒÃทÕ่äÁ่àป็นผÙ้บÃÔËÒÃ 2 คÃÑ้ง 
ค×Í ÇÑนทÕ่ 5 àÁÉÒÂน 2562 áÅÐÇÑนทÕ่ 26 ¾ÄÈจÔกÒÂน 2562

กÒÃ¾ÑฒนÒกÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃ

คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทกํÒËนดãËÁ้ÕกÒÃปฐÁนÔàทÈกÃÃÁกÒÃàขÒ้ãËÁ ่à¾×่ÍãË้กÃÃÁกÒÃÁÕคÇÒÁÃÙ้ คÇÒÁàข้Òãจãน
ธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑทáÅÐกฎÃÐàบÕÂบทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง นÍกจÒกนÕ้ คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทÂÑงÁÕนâÂบÒÂÊ่งàÊÃÔÁãË้
กÃÃÁกÒÃทØกคน ผÙ้บÃÔËÒÃÃÐดÑบÊÙง ÃÇÁทÑ้งàÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑทàข้ÒÃÑบกÒÃÍบÃÁàกÕÂ่ÇกÑบกÒÃกํÒกÑบดÙáÅกÔจกÒÃ
ขÍงบÃÔÉÑทÍÂ่Òงต่Íàน×่ÍงทÑ้งจÒกกÒÃจÑดÍบÃÁÀÒÂãนáÅÐจÒกÊถÒบÑนÀÒÂนÍกÍ×่นæ àช่น ตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์
áË่งปÃÐàทÈäทÂ ÊํÒนÑกงÒน ก.Å.ต. ËÃ×ÍÊÁÒคÁÊ่งàÊÃÔÁÊถÒบÑนกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทäทÂ (IOD)

กÒÃปฐÁนÔàทÈกÃÃÁกÒÃãËÁ่

ÊํÒËÃÑบกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท บÃÔÉÑทäด้จÑดàตÃÕÂÁข้ÍÁÙÅàบ×้Íงต้นàกÕ่ÂÇกÑบบÃÔÉÑท ÍÑนäด้áก่ âคÃงÊÃ้ÒงÍงค์กÃáÅÐ
ผÙ้บÃÔËÒÃ ÅÑกÉณÐกÒÃดํÒàนÔนงÒน ÊÔนค้ÒáÅÐบÃÔกÒÃËÅÑก ÃÐàบÕÂบข้ÍบÑงคÑบขÍงบÃÔÉÑท áÅÐกฎËÁÒÂทÕ่
àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบบÃÔÉÑท ÃÇÁทÑ้งข้ÍกÒํËนดขÍงÊํÒนÑกงÒนคณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบËÅÑกทÃÑ¾Â์áÅÐ ตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ 
áÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์áË่งปÃÐàทÈäทÂทÕ่àกÕ่ÂÇขÍ้งãËá้กก่ÃÃÁกÒÃãËÁ ่à¾×่ÍãË้กÃÃÁกÒÃดÑงกÅ่ÒÇÊÒÁÒÃถàข้Òãจ
กÒÃดํÒàนÔนงÒนขÍงบÃÔÉÑท ÃÇÁทÑ้งÃÑบทÃÒบบทบÒทËน้ÒทÕ่áÅÐคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบãนกÒÃàป็นกÃÃÁกÒÃËÃ×Í
กÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐ

กÒÃปÃÐàÁÔนผÅกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท áÅÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ (áบบÃÒÂคณÐ)

บÃÔÉÑทจÑดãË้ÁÕกÒÃปÃÐàÁÔนผÅกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนáÅÐทบทÇนผÅกÒÃปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่ขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทáÅÐ
คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ (áบบÃÒÂคณÐ) àป็นปÃÐจํÒทØกปี ซÖ่งáบบปÃÐàÁÔนÏ ทÕ่ãช้นÑ้น บÃÔÉÑทäด้นํÒáนÇทÒง
จÒกตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์áË่งปÃÐàทÈäทÂÁÒปÃÑบãË้àËÁÒÐÊÁกÑบÅÑกÉณÐáÅÐâคÃงÊÃ้ÒงขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃขÍง
บÃÔÉÑทÃÇÁถÖงคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ âดÂผÅกÒÃปÃÐàÁÔนจÐถÙกนํÒÁÒãช้ãนกÒÃ¾ÑฒนÒกÒÃปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่
áÅÐกÒÃดํÒàนÔนงÒนขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃãË้ÁÕปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾áÅÐปÃÐÊÔทธÔผÅต่Íäป
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กÃÐบÇนกÒÃãนกÒÃปÃÐàÁÔนÁÕดÑงนÕ้
1. ปÃÐàÁÔนผÅกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทáÅÐคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ 

(áบบÃÒÂคณÐ) ÍÂ่Òงน้ÍÂปีÅÐ 1 คÃÑ้ง
2. àÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑทÊÃØปáÅÐàÊนÍผÅกÒÃปÃÐàÁÔนกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทáÅÐ

คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบต่ÍËน่ÇÂงÒนทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íงà¾×่Í¾ÔจÒÃณÒผÅกÒÃปÃÐàÁÔน áÅÐá น Ç
ทÒงกÒÃ¾ÑฒนÒปÃÑบปÃØงปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾áÅÐปÃÐÊÔทธÔกÒÃทํ ÒงÒน áÅÐนํÒ àÊนÍต่Í
คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทต่Íäป 

áบบปÃÐàÁÔนผÅกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃ ปÃÐกÍบด้ÇÂ 6 ËÑÇข้ÍดÑงนÕ้
• âคÃงÊÃ้ÒงáÅÐคØณÊÁบÑตÔขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃ
• บทบÒท Ëน้ÒทÕ่ áÅÐคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃ
• กÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃ
• กÒÃทํÒËนÒ้ทÕ่ขÍงกÃÃÁกÒÃ
• คÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์กÑบ½Ò่ÂจÑดกÒÃ
• กÒÃ¾ÑฒนÒตนàÍงขÍงกÃÃÁกÒÃáÅÐกÒÃ¾ÑฒนÒผÙ้บÃÔËÒÃ

âดÂÁÕÃÐดÑบคÐáนนตÑ้งáต่ 0 – 5 จÒกäÁ่àË็นด้ÇÂÍÂ่ÒงÁÒกจนถÖงàË็นด้ÇÂÍÂ่ÒงÁÒก ซÖ่งผÅกÒÃ
ปÃÐàÁÔนกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนขÍงกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทáÅÐคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบáบบÃÒÂคณÐ ÊํÒËÃÑบกÒÃ
ปฏÔบÑตÔงÒนãนÃÐËÇ่ÒงปีบÑญชÕ 1 ÁกÃÒคÁ – 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 กÃÃÁกÒÃàË็นด้ÇÂกÑบกÒÃดํÒàนÔนกÒÃทÕ่ผ่Òน
ÁÒÍÂ่ÒงÁÒก ÃÇÁทÑ้งàË็นÇ่ÒคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทáÅÐคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบÁÕกÒÃดํÒàนÔนกÒÃáÅÐปฏÔบÑตÔ
Ëน้ÒทÕ่กÃÃÁกÒÃäด้ÍÂ่ÒงดÕàÂÕ่ÂÁ

กÒÃปÃÐàÁÔนผÅกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท áÅÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ (áบบÃÒÂบØคคÅ)

บÃÔÉÑทจÑดãË้ÁÕกÒÃปÃÐàÁÔนผÅกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนáÅÐทบทÇนผÅกÒÃปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่ขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃ
บÃÔÉÑทáÅÐคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบàป็นÃÒÂบØคคÅàป็นปÃÐจํÒทØกปี ซÖ่งáบบปÃÐàÁÔนÏ ทÕ่ãช้นÑ้น บÃÔÉÑทäด้นํÒ
áนÇทÒงจÒกตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์áË่งปÃÐàทÈäทÂÁÒปÃÑบãË้ àËÁÒÐÊÁกÑบÅÑกÉณÐáÅÐâคÃงÊÃ้ÒงขÍง
คณÐกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑทÃÇÁถÖงคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ âดÂผÅกÒÃปÃÐàÁÔนจÐถÙกนํÒÁÒãช้ãนกÒÃ
¾ÑฒนÒกÒÃปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่áÅÐกÒÃดํÒàนÔนงÒนขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃãË้ÁÕปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾áÅÐปÃÐÊÔทธÔผÅต่Íäป

กÃÐบÇนกÒÃãนกÒÃปÃÐàÁÔนÁÕดÑงนÕ้
3. ปÃÐàÁÔนผÅกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทáÅÐคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบàป็น

ÃÒÂบØคคÅ ÍÂ่Òงน้ÍÂปีÅÐ 1 คÃÑ้ง
4. àÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑทÊÃØปáÅÐàÊนÍผÅกÒÃปÃÐàÁÔนกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทáÅÐ

คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบต่ÍËน่ÇÂงÒนทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íงà¾×่Í¾ÔจÒÃณÒผÅกÒÃปÃÐàÁÔน áÅÐá น Ç
ทÒงกÒÃ¾ÑฒนÒปÃÑบปÃØงปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾áÅÐปÃÐÊÔทธÔกÒÃทํ ÒงÒน áÅÐนํÒ àÊนÍต่Í
คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทต่Íäป 
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áบบปÃÐàÁÔนผÅกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃ ปÃÐกÍบด้ÇÂ 6 ËÑÇข้ÍดÑงนÕ้

x âคÃงÊÃ้ÒงáÅÐคØณÊÁบÑตÔขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃ

x บทบÒท Ëน้ÒทÕ่ áÅÐคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃ

x กÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃ

x กÒÃทํÒËน้ÒทÕ่ขÍงกÃÃÁกÒÃ

x คÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์กÑบ½่ÒÂจÑดกÒÃ

x กÒÃ¾ÑฒนÒตนàÍงขÍงกÃÃÁกÒÃáÅÐกÒÃ¾ÑฒนÒผÙ้บÃÔËÒÃ

âดÂÁÕÃÐดÑบคÐáนนตÑ้งáต่ 0 – 5 จÒกäÁ่àË็นด้ÇÂÍÂ่ÒงÁÒกจนถÖงàË็นด้ÇÂÍÂ่ÒงÁÒก ซÖ่งผÅกÒÃ
ปÃÐàÁÔนกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนขÍงกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทáÅÐคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบàป็นÃÒÂบØคคÅ ÊํÒËÃÑบกÒÃ
ปฏÔบÑตÔงÒนãนÃÐËÇ่ÒงÇÑนทÕ่ 1 ÁกÃÒคÁ – 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 กÃÃÁกÒÃทØกท่ÒนàË็นด้ÇÂกÑบกÒÃดํÒàนÔนกÒÃทÕ่
ผ่ÒนÁÒÍÂ่ÒงÁÒก ÃÇÁทÑ้งàË็นÇ่ÒกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทáÅÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบทØกท่ÒนÁÕกÒÃดํÒàนÔนกÒÃáÅÐปฏÔบÑตÔ
Ëน้ÒทÕ่กÃÃÁกÒÃäด้ÍÂ่ÒงดÕàÂÕ่ÂÁ

áผนÊ×บทÍดตํÒáËน่ง (Succession Plan)

คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทกํÒËนดนâÂบÒÂáÅÐËÅÑกàกณฑ์ãนกÒÃคÑดàÅ×ÍกผÙ้บÃÔËÒÃ áÅÐนâÂบÒÂÊ×บ
ทÍดตํÒáËน่งãนกÃณÕฉØกàฉÔนËÃ×ÍàกÉÕÂณขÍงผÙ้บÃÔËÒÃ âดÂÁÕกÃÐบÇนกÒÃทÕ่âปÃ่งãÊ ซÖ่งจÐ¾ÔจÒÃณÒจÒก
คÇÒÁÃÙ้áÅÐคÇÒÁÊÒÁÒÃถ ÃÇÁทÑ้งปÃÐÊบกÒÃณ์áÅÐจÃÔÂธÃÃÁ

ËÅÑกàกณฑ์áÅÐกÃÐบÇนกÒÃãนกÒÃáต่งตÑ้งคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท áÅÐผÙ้บÃÔËÒÃÃÐดÑบÊÙง

ãนกÒÃÊÃÃËÒกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทÏ áÅÐผÙ้บÃÔËÒÃÃÐดÑบÊÙง à¾×่ÍáทนตํÒáËน่งทÕ่Ç่ÒงÅง àน×่ÍงจÒกคÃบ
กํÒËนดÍÍกตÒÁÇÒÃÐ ËÃ×ÍÅÒÍÍก  คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทจÐãË้กÃÃÁกÒÃáต่ÅÐท่ÒนÊÃÃËÒ áÅÐàÊนÍช×่Í
ผÙ้ทÃงคØณÇØฒÔทÕ่ÁÕ คÇÒÁÃÙ้ คÇÒÁÊÒÁÒÃถปÃÐÊบกÒÃณ์ทÕ่àป็นปÃÐâÂชน์ต่ÍกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑทÏ âดÂ
äÁ่จํÒกÑดà¾È áÅÐ¾Ã้ÍÁทÕ่จÐÍØทÔÈàÇÅÒà¾×่ÍปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่ÍÂ่Òงàต็ÁทÕ่ ÃÇÁทÑ้งäÁ่ÁÕคØณÊÁบÑตÔขÑดáÂ้งกฎÃÐàบÕÂบ
ข้ÍบÑงคÑบต่Òงæ ตÒÁËÅÑกกÒÃกํÒกÑบดÙáÅกÔจกÒÃทÕ่ดÕ ทÑ้งนÕ้ãนกÒÃáต่งตÑ้งกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทÏ นÑ้นÊ่ÇนËนÖ่งจÐ
¾ÔจÒÃณÒจÒกฐÒนข้ÍÁÙÅกÃÃÁกÒÃ (Director Pool) ËÃ×ÍบÃÔÉÑททÕ่ปÃÖกÉÒáÅ้Çáต่กÃณÕ (Professional 
Search Firm) ซÖ่งจÐก่ÍãË้àกÔดคÇÒÁËÅÒกËÅÒÂãนâคÃงกÒÃÊÃ้ÒงขÍงกÃÃÁกÒÃ áÅÐจÑดทํÒ Board Skill 
Matrix à¾×่ÍกํÒËนดคØณÊÁบÑตÔขÍงกÃÃÁกÒÃทÕ่ต้ÍงกÒÃÊÃÃËÒ  âดÂ¾ÔจÒÃณÒจÒกทÑกÉÐจํÒàป็นทÕ่ÂÑงขÒดÍÂÙ่
ขÍงกÃÃÁกÒÃ áÅÐกÅÂØทธ์ãนกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑทÏ àช่น ËÒกบÃÔÉÑทÏÁÕกÅÂØทธ์ãนกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจ
ãËÁ่ ทÕ่นÍกàËน×ÍจÒกธØÃกÔจàดÔÁทÕ่ดํÒàนÔนกÒÃÍÂÙ่ กÒÃÊÃÃËÒกÃÃÁกÒÃก็จํÒàป็นต้ÍงÊÃÃËÒผÙ้ทÕ่ÁÕคØณÊÁบÑตÔ
áÅÐปÃÐÊบกÒÃณ์ãË้ตÃงกÑบธØÃกÔจãËÁ่ทÕ่บÃÔÉÑทÏ จÐดํÒàนÔนกÒÃต่Íäป  à¾×่ÍàÊนÍคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท áÅÐ/
ËÃ×ÍทÕ่ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้น¾ÔจÒÃณÒÍนØÁÑตÔáÅ้Çáต่กÃณÕซÖ่งถ×Íàป็นกÃÐบÇนกÒÃáต่งตÑ้งกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑทÏ

133



กÒÃáต่งตÑ้งคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทÏ ãË้ทÕ่ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้นàÅ×ÍกตÑง้กÃÃÁกÒÃตÒÁËÅÑกàกณฑ ์áÅÐÇÔธÕกÒÃดÑงตÍ่äปนÕ้

1. ผÙ้ถ×ÍËØ้นÁÕคÐáนนàÊÕÂงàท่ÒกÑบจํÒนÇนËØ้นทÕ่ตนถ×Í
2. ผÙ้ถ×ÍËØ้นáต่ÅÐคนจÐต้Íงãช้คÐáนนàÊÕÂงทÕ่ÁÕÍÂÙ่ทÑ้งËÁดตÒÁข้Í 1 àÅ×ÍกตÑ้งบØคคÅàดÕÂÇËÃ×Í

ËÅÒÂคนàป็นกÃÃÁกÒÃก็äด้ áÅÐจÐáบ่งคÐáนนàÊÕÂงÁÒกน้ÍÂà¾ÕÂงãดãË้áก่ผÙ้ãดก็äด้
3. บØคคÅทÕ่äด้ÃÑบคÐáนนÊÙงÊØดตÒÁÅํÒดÑบÅงÁÒàป็นผÙ้äด้ÃÑบกÒÃàÅ×ÍกตÑ้งàป็นกÃÃÁกÒÃ àท่ÒกÑบ

จํÒนÇนกÃÃÁกÒÃทÕ่¾ÖงจÐÁÕ ËÃ×Í¾ÖงàÅ×ÍกตÑ้งãนคÃÑ้งนÑ้น  ãนกÃณÕทÕ่บØคคÅซÖ่งäด้ÃÑบàÅ×ÍกตÑ้งãน
ÅํÒดÑบถÑดÅงÁÒ ÁÕคÐáนนàÊÕÂงàท่ÒกÑนàกÔนจํÒนÇนกÃÃÁกÒÃทÕ่¾ÖงจÐÁÕ ËÃ×Í¾ÖงจÐàÅ×ÍกตÑ้ง ãน
คÃÑ้งนÑ้น ãË้ผÙ้àป็นปÃÐธÒนàป็นผÙ้ÍÍกàÊÕÂงชÕ้ขÒด

4. ãนกÒÃปÃÐชØÁÊÒÁÑญปÃÐจํÒปีทØกคÃÑ้ง ãË้กÃÃÁกÒÃÍÍกจÒกตํÒáËน่ง 1 ãน 3 ถ้ÒจํÒนÇน
กÃÃÁกÒÃทÕ่จÐáบ่งÍÍกãË้ตÃงàป็น 3 Ê่ÇนäÁ่äด้ ก็ãË้ÍÍกâดÂจํÒนÇนทÕ่ãกÅ้ทÕ่ÊØดกÑบÊ่Çน 1 
ãน 3 âดÂกÃÃÁกÒÃทÕ่จÐต้ÍงÍÍกจÒกตํÒáËน่งãนปีáÃกáÅÐปีทÕ่ÊÍงÀÒÂËÅÑงจดทÐàบÕÂน
บÃÔÉÑทนÑ้นãË้จÑบÊÅÒกกÑนÇ่Ò ผÙ้ãดจÐÍÍก Ê่ÇนปีËÅÑงæ ต่ÍäปãË้กÃÃÁกÒÃทÕ่ÍÂÙ่ãนตํÒáËน่ง
นÒนทÕ่ÊØดนÑ้นàป็นผÙ้ÍÍกจÒกตํÒáËน่ง กÃÃÁกÒÃซÖ่ง¾้นจÒกตํÒáËน่งตÒÁÇÒÃÐนÕ้ ÍÒจäด้ÃÑบ
กÒÃàÅ×ÍกตÑ้งãËÁ่äด้

5. กÃÃÁกÒÃคนãดÅÒÍÍกจÒกตํÒáËน่งãË้Â×่นãบÅÒÍÍกจÒกบÃÔÉÑท กÒÃÅÒÍÍกÁÕผÅนÑบáต่
ÇÑนทÕã่บÅÒÍÍกäปถÖงบÃÔÉÑท

ãนกÒÃÊÃÃËÒáÅÐáต่งตÑ้งปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃ áÅÐคณÐผÙ้บÃÔËÒÃÃÐดÑบÊÙงทÕ่ÍÂÙ่ãนÃÐดÑบÃÍงจÒก
ปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃจÐต้Íงäด้ÃÑบกÒÃÃÑบÃÍงáÅÐàË็นชÍบจÒกคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃขÍงบÃÔÉÑทÏ âดÂ
คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃขÍงบÃÔÉÑทÏ จÐ¾ÔจÒÃณÒจÒกปÃÐÊบกÒÃณ์ คØณÊÁบÑตÔ คØณÇØฒÔทÒงกÒÃÈÖกÉÒ 
ÍÑตÃÒผÅตÍบáทน¾Ã้ÍÁทÑ้งÅงÁตÔ à¾×่ÍàÊนÍãË้คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทÏ ÃÑบทÃÒบกÃณÕจÑดจ้ÒงปÃÐธÒน
àจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃ   Ê่ÇนกÃณÕจÑดจ้ÒงผÙ้บÃÔËÒÃÃÐดÑบÃÍงปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃ คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃ
จÐáจ้งÁตÔãË้ปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃทÃÒบ  à¾×่ÍดํÒàนÔนกÒÃจÑดจ้ÒงตÒÁËÅÑกàกณฑ์ขÍงบÃÔÉÑทต่Íäป 

12.3    กÒÃดÙáÅàÃ×่ÍงกÒÃãช้ข้ÍÁÙÅÀÒÂãน
(The Regulations on the Use of Internal Information)

กÅØ่ÁบÃÔÉÑท ãË้คÇÒÁÊํÒคÑญต่ÍกÒÃป้ÍงกÑนกÒÃãช้ข้ÍÁÙÅÀÒÂãนขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ âดÂ
บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ÁÕคÇÒÁÁØ่งËÁÒÂทÕ่จÐÁÕนâÂบÒÂË้ÒÁÁÔãË้กÃÃÁกÒÃ ผÙ้บÃÔËÒÃ ¾นÑกงÒน áÅÐÅÙกจ้Òง
ขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ นํÒคÇÒÁÅÑบËÃ×Íข้ÍÁÙÅÀÒÂãนขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ทÕ่ÂÑงäÁ่àปิดàผÂต่Í
ÊÒธÒÃณชนäปàปิดàผÂËÃ×ÍáÊÇงËÒปÃÐâÂชน์áก่ตนàÍงËÃ×ÍผÙ้Í×่นäÁ่Ç่ÒทÒงตÃงËÃ×ÍทÒงÍ้ÍÁ áÅÐäÁ่Ç่ÒจÐäด้ÃÑบ
ผÅตÍบáทนËÃ×ÍäÁ่ก็ตÒÁ ÃÇÁทÑ้งต้ÍงäÁ่ทํÒกÒÃซ×้ÍขÒÂËÅÑกทÃÑ¾Â์ขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ âดÂãช้
ข้ÍÁÙÅÀÒÂãน ทÑ้งนÕ้บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ äด้กํÒËนดáนÇทÒงป้ÍงกÑนกÒÃãช้ข้ÍÁÙÅÀÒÂãน ดÑงนÕ้
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1) ข้ÍË้ÒÁãนกÒÃซ×้ÍขÒÂËÅÑกทÃÑ¾Â์âดÂãช้ข้ÍÁÙÅÀÒÂãน

กÃÃÁกÒÃ ผÙ้บÃÔËÒÃáÅÐ¾นÑกงÒนทØกคนต้ÍงปฏÔบÑตÔตÒÁข้ÍË้ÒÁãนกÒÃซ×้ÍขÒÂËÅÑกทÃÑ¾Â์âดÂãช้
ข้ÍÁÙÅÀÒÂãน ซÖ่งกํÒËนดäÇ้ãน¾ÃÐÃÒชบÑญญÑตÔËÅÑกทÃÑ¾Â์áÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ ¾.È. 2535 ÁÒตÃÒ 241 “ 
ãนกÒÃซ×้ÍËÃ×ÍขÒÂซÖ่งËÅÑกทÃÑ¾Â์จดทÐàบÕÂนãนตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ËÃ×ÍËÅÑกทÃÑ¾Â์ทÕ่ซ×้ÍขÒÂãนÈÙนÂ์ซ×้ÍขÒÂ
ËÅÑกทÃÑ¾Â์Ë้ÒÁÁÔãË้บØคคÅãดทํÒกÒÃซ×้Í ËÃ×ÍขÒÂ ËÃ×ÍàÊนÍซ×้Í ËÃ×ÍàÊนÍขÒÂ ËÃ×ÍชÑกชÇนãË้บØคคÅÍ×่นซ×้Í 
ËÃ×ÍขÒÂ ËÃ×ÍàÊนÍซ×้Í ËÃ×ÍàÊนÍขÒÂซÖ่งËÅÑกทÃÑ¾Â์จดทÐàบÕÂนãนตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ËÃ×ÍËÅÑกทÃÑ¾Â์ทÕ่ซ×้Í
ขÒÂãนÈÙนÂ์ซ×้ÍขÒÂËÅÑกทÃÑ¾Â์äÁ่Ç่ÒâดÂทÒงตÃงËÃ×ÍทÒงÍ้ÍÁ ãนปÃÐกÒÃทÕ่น่ÒจÐàป็นกÒÃàÍÒàปÃÕÂบต่Í
บØคคÅÀÒÂนÍกâดÂÍÒÈÑÂข้Íàท็จจÃÔงÍÑนàป็นÊÒÃÐÊํÒคÑญต่ÍกÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงÃÒคÒขÍงËÅÑกทÃÑ¾Â์ทÕ่ÂÑงÁÔäด้
àปิดàผÂต่ÍปÃÐชÒชน áÅÐตนäด้Å่ÇงÃÙ้ ÁÒãนตํÒáËน่งËÃ×ÍฐÒนÐàช่นนÑ้น áÅÐäÁ่Ç่ÒกÒÃกÃÐทํÒดÑงกÅ่ÒÇจÐกÃÐทํÒ
à¾×่ÍปÃÐâÂชน์ต่ÍตนàÍง ËÃ×ÍผÙ้Í×่น ËÃ×ÍนํÒข้Íàท็จจÃÔงàช่นนÑ้นÍÍกàปิดàผÂà¾×่ÍãË้ผÙ้Í×่นกÃÐทํÒดÑงกÅ่ÒÇ âดÂ
ตนäด้ÃÑบปÃÐâÂชน์ตÍบáทน�

2) บØคคÅทÕ่บÃÔÉÑทกํÒËนด (Designated Persons)

บØคคÅทÕ่บÃÔÉÑทกํÒËนด� ËÁÒÂถÖง บØคคÅทÕ่ÁÕตํÒáËน่งËÃ×ÍËน้ÒทÕ่ซÖ่งÅ่ÇงÃÙ้ข้ÍÁÙÅÀÒÂãนขÍงบÃÔÉÑทÏ 
áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ (ÃÇÁถÖงคÙ่ÊÁÃÊáÅÐบØตÃทÕ่ÂÑงäÁ่บÃÃÅØนÔตÔÀÒÇÐขÍงบØคคÅดÑงกÅ่ÒÇ) äด้áก่กÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท 
ผÙ้บÃÔËÒÃ ผÙ้บÃÔËÒÃáÅÐ¾นÑกงÒนขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ซÖ่งÅ่ÇงÃÙ้ข้ÍÁÙÅÀÒÂãนขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑท
Â่ÍÂ คÙ่ÊÁÃÊáÅÐบØตÃทÕ่ÂÑงäÁ่บÃÃÅØนÔตÔÀÒÇÐขÍงบØคคÅดÑงกÅ่ÒÇ âดÂคํÒจํÒกÑดคÇÒÁดÑงกÅ่ÒÇãË้ÃÇÁถÖง 
ผÙ้บÃÔËÒÃáÅÐ¾นÑกงÒนãนËน่ÇÂงÒน ดÑงนÕ้ ½่ÒÂบÑญชÕáÅÐกÒÃàงÔน, ½่ÒÂผÙ้ÅงทØนÊÑÁ¾Ñนธ์, àÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑท, 
ผÙ้บÃÔËÒÃáÅÐ¾นÑกงÒนทØกคนทÕ่àข้ÒÃ่ÇÁปÃÐชØÁกÑบคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทáÅÐ/ËÃ×ÍคณÐกÃÃÁกÒÃชØดÂ่ÍÂ, 
บØคคÅÍ×่นãดทÕ่บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ กํÒËนด âดÂทÕ่àÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑท ÁÕËน้ÒทÕ่ãนกÒÃÃÑบผÔดชÍบ ดÙáÅÃÑกÉÒ
ทÐàบÕÂนÃÒÂช×่ÍบØคคÅทÕ่บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ กํÒËนด áÅÐáจ้งãË้บØคคÅดÑงกÅ่ÒÇทÃÒบàÁ×่ÍถÙกà¾Ô่Á/Åบ
ÃÒÂช×่ÍãนทÐàบÕÂนดÑงกÅ่ÒÇ

3) ช่ÇงàÇÅÒË้ÒÁซ×้ÍขÒÂËÅÑกทÃÑ¾Â(์Blackout Period)

Ë้ÒÁบØคคÅทÕ่บÃÔÉÑทกํÒËนดซ×้ÍขÒÂËÅÑกทÃÑ¾Â์ขÍงบÃÔÉÑทãนช่ÇงàÇÅÒ 30 ÇÑน ก่ÍนกÒÃàปิดàผÂงบ
กÒÃàงÔนปÃÐจํÒÃÒÂäตÃÁÒÊáÅÐปÃÐจํÒปีáÅÐช่ÇงàÇÅÒÍ×่นทÕ่บÃÔÉÑทจÐกํÒËนดàป็นคÃÑ้งคÃÒÇ ËÃ×Í ãนÊถÒนกÒÃณ์
¾ÔàÈÉ บØคคÅทÕ่บÃÔÉÑทกํÒËนดÍÒจขÒÂËÅÑกทÃÑ¾Â์ขÍงบÃÔÉÑทãนÃÐËÇ่Òงช่ÇงàÇÅÒË้ÒÁซ×้ÍขÒÂËÅÑกทÃÑ¾Â์äด้
ËÒกตกÍÂÙ่ãนÊถÒนกÒÃณ์àช่น ÁÕคÇÒÁÂÒกÅํÒบÒกทÒงกÒÃàงÔนÍÂ่ÒงÃØนáÃง ËÃ×Íต้ÍงปฏÔบÑตÔตÒÁข้ÍกํÒËนด
ต่Òงæ ทÒงกฎËÁÒÂ ËÃ×ÍตกÍÂÙ่ÀÒÂãต้คํÒÊÑ่งÈÒÅ âดÂต้ÍงจÑดทํÒบÑนทÖกÃÐบØàËตØผÅàÊนÍขÍÍนØÁÑตÔต่ÍดÑงนÕ้ 
ปÃÐธÒนคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท (กÃณÕผÙ้ขÒÂàป็นกÃÃÁกÒÃËÃ×ÍàÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑท) ปÃÐธÒนคณÐกÃÃÁกÒÃ
ตÃÇจÊÍบ (กÃณÕผÙ้ขÒÂàป็นปÃÐธÒนคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท) ปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃ (กÃณÕผÙ้ขÒÂàป็น
บØคคÅทÕ่บÃÔÉÑทกํÒËนดซÖ่งäÁã่ชก่ÃÃÁกÒÃáÅÐàÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑท) ทÑ้งนÕ้ãË้จÑดÊ่งÊํÒàนÒบÑนทÖกคํÒขÍดÑงกÅ่ÒÇãËá้ก่
àÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑทด้ÇÂ
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12.4 นâÂบÒÂกÒÃÅงทØนáÅÐกํÒกÑบดÙáÅกÒÃบÃÔËÒÃจÑดกÒÃบÃÔÉÑทÂ่ÍÂáÅÐบÃÔÉÑทÃÇ่Á

บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด (“บÃÔÉÑท�) จÐÅงทØนãนบÃÔÉÑทÂ่ÍÂËÃ×ÍบÃÔÉÑทÃ่ÇÁทÕ่ÁÕ
ÇÑตถØปÃÐÊงค์ãนกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจทÕ่ปÃÐกÍบธØÃกÔจ àช่นàดÕÂÇกÑบธØÃกÔจËÅÑกขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท ËÃ×ÍกÔจกÒÃทÕ่ÁÕ
ÅÑกÉณÐãกÅ้àคÕÂงกÑน ËÃ×ÍกÔจกÒÃทÕ่ÊนÑบÊนØนกÔจกÒÃขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท âดÂÁØ่งàน้นกÒÃÅงทØนãนกÔจกÒÃทÕ่ÁÕ
ÈÑกÂÀÒ¾ãนกÒÃàตÔบâต ÊÍดคÅ้ÍงกÑบàป้ÒËÁÒÂ áÅÐáผนกÅÂØทธ์ãนกÒÃขÂÒÂธØÃกÔจ ÃÇÁทÑ้งÊÃ้Òง
ผÅตÍบáทนทÕ่ดÕจÒกกÒÃÅงทØน ทÑ้งนÕ้ กÒÃขÍÍนØÁÑตÔกÒÃÅงทØนãนบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ บÃÔÉÑทÃ่ÇÁ ËÃ×ÍบÃÔÉÑททÕ่
àกÕ่ÂÇข้Íง จÐต้ÍงÊÍดคÅ้Íงàป็นäปตÒÁปÃÐกÒÈคณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบตÅÒดทØน àÃ×่Íง ËÅÑกàกณฑ์ãนกÒÃทํÒ
ÃÒÂกÒÃทÕ่ÁÕนÑÂÊํÒคÑญทÕ่àข้Òข่ÒÂàป็นกÒÃäด้ÁÒËÃ×ÍจํÒËน่ÒÂäปซÖ่งทÃÑ¾Â์ÊÔน áÅÐปÃÐกÒÈคณÐกÃÃÁกÒÃตÅÒด
ËÅÑกทÃÑ¾Â์áË่งปÃÐàทÈäทÂ àÃ×่Íง กÒÃàปิดàผÂข้ÍÁÙÅáÅÐกÒÃปฏÔบÑตÔกÒÃขÍงบÃÔÉÑทจดทÐàบÕÂนãนกÒÃäด้ÁÒ
ËÃ×ÍจํÒËน่ÒÂäปซÖ่งÊÔนทÃÑ¾Â์ ¾.È. 2547 âดÂกÒÃÅงทØนãนกÔจกÒÃดÑงกÅ่ÒÇข้Òงต้น กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁÕนâÂบÒÂ
กÒÃÅงทØนãนÊÑดÊ่ÇนทÕ่ÁÒก¾Íà¾×่ÍãË้ÊÒÁÒÃถÁÕÊ่ÇนÃ่ÇÁãนกÒÃบÃÔËÒÃจÑดกÒÃáÅÐกํÒËนดáนÇทÒงกÒÃดํÒàนÔน
ธØÃกÔจãนบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ บÃÔÉÑทÃ่ÇÁ áÅÐบÃÔÉÑททÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงนÑ้นæ กÅØ่ÁบÃÔÉÑท ÍÒจ¾ÔจÒÃณÒÅงทØนãนธØÃกÔจÍ×่นทÕ่
ÁÔãช่ธØÃกÔจËÅÑกãนปัจจØบÑน ทÑ้งนÕ้กÒÃÅงทØนจÐต้ÍงÁÕคÇÒÁÊÍดคÅ้ÍงàËÁÒÐÊÁกÑบÊÀÒÇÐขÍงธØÃกÔจ นâÂบÒÂ 
àป้ÒËÁÒÂ ทÔÈทÒงกÒÃàตÔบâตขÍงธØÃกÔจ áÅÐáผนกÅÂØทธ์ขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ

ãนกÒÃตÑดÊÔนãจÅงทØนãดæ กÅØ่ÁบÃÔÉÑทจÐทํÒกÒÃÇÔàคÃÒÐË์คÇÒÁàป็นäปäด้ขÍงâคÃงกÒÃáÅÐ¾ÔจÒÃณÒถÖง
ÈÑกÂÀÒ¾ ÃÇÁทÑ้งปัจจÑÂคÇÒÁàÊÕ่ÂงจÒกกÒÃÅงทØน ผÅตÍบáทน áÅÐÊÀÒ¾คÅ่ÍงทÒงกÒÃàงÔนขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท 
ÍÂ่ÒงÃÍบคÍบ นÍกจÒกนÕ้ กÒÃÅงทØนขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทจÐต้ÍงผÒ่นกÒÃ¾ÔจÒÃณÒจÒกปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃ
ËÃ×ÍคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทËÃ×ÍทÕ่ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้นตÒÁขÍบàขตÍํÒนÒจÍนØÁÑตÔทÕ่กํÒËนดäÇ้ áÅÐต้ÍงÊÍดคÅ้Íง
ãË้àป็นäปตÒÁข้ÍกํÒËนดáÅÐปÃÐกÒÈขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบตÅÒดทØนáÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ ÃÇÁถÖง
กฎËÁÒÂต่Òงæ ทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง âดÂบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ จÐคÇบคØÁดÙáÅผ่ÒนกÒÃÊ่งกÃÃÁกÒÃ áÅÐ/ËÃ×Í
ผÙ้บÃÔËÒÃขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ àข้Òäปàป็นกÃÃÁกÒÃตÒÁÊÑดÊ่ÇนกÒÃถ×ÍËØ้นà¾×่ÍคÇบคØÁทÔÈทÒงáÅÐ
นâÂบÒÂกÒÃบÃÔËÒÃงÒนãË้ÊÍดคÅ้ÍงกÑบกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท

บÃÔÉÑทÏ กํÒËนดนâÂบÒÂกÒÃกํÒกÑบดÙáÅáÅÐบÃÔËÒÃกÔจกÒÃบÃÔÉÑทÂ่ÍÂáÅÐบÃÔÉÑทÃ่ÇÁทÕ่ปÃÐกÍบ
ธØÃกÔจËÅÑก âดÂÁÕÇÑตถØปÃÐÊงค์à¾×่ÍกํÒËนดÁÒตÃกÒÃáÅÐกÅäกทÑ้งทÒงตÃงáÅÐทÒงÍ้ÍÁà¾×่ÍãË้บÃÔÉÑทÊÒÁÒÃถ
กํÒกÑบดÙáÅáÅÐบÃÔËÒÃจÑดกÒÃกÔจกÒÃขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂáÅÐบÃÔÉÑทÃÇ่Á ÃÇÁถÖงกÒÃตÔดตÒÁดÙáÅãË้บÃÔÉÑทÂ่ÍÂáÅÐ
บÃÔÉÑทÃ่ÇÁÁÕกÒÃปฏÔบÑตÔตÒÁÁÒตÃกÒÃáÅÐกÅäกต่Òงæ ทÕ่กํÒËนดäÇ้äด้àÊÁ×Íนàป็นËน่ÇÂงÒนขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐ
บÃÔÉÑทÂ่ÍÂ àÍง áÅÐàป็นäปตÒÁนâÂบÒÂขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ÃÇÁถÖงกฎËÁÒÂบÃÔÉÑทÁËÒชน 
ปÃÐÁÇÅกฎËÁÒÂá¾่งáÅÐ¾ÒณÔชÂ์ กฎËÁÒÂËÅÑกทÃÑ¾Â์ áÅÐกฎËÁÒÂทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงตÅÍดจนปÃÐกÒÈ 
ข้ÍบÑงคÑบáÅÐËÅÑกàกณฑ์ต่Òงæ ทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง  ขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบตÅÒดทØน คณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบ
ËÅÑกทÃÑ¾Â์áÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ ÊํÒนÑกงÒนคณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบËÅÑกทÃÑ¾Â์áÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ áÅÐ
ตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์áË่งปÃÐàทÈäทÂ ÃÇÁäปถÖงข้ÍบÑงคÑบขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ãนËÁÇดกÒÃบÃÔËÒÃ
จÑดกÒÃà¾×่ÍปฏÔบÑตÔตÒÁนâÂบÒÂกÒÃคÇบคØÁáÅÐกÅäกกÒÃกํÒกÑบดÙáÅกÔจกÒÃทÕ่บÃÔÉÑทãËญ่àข้ÒäปÅงทØน ทÑ้งนÕ้ 
à¾×่ÍÃÑกÉÒผÅปÃÐâÂชน์ãนàงÔนÅงทØนขÍงบÃÔÉÑทãนบÃÔÉÑทÂ่ÍÂáÅÐบÃÔÉÑทÃ่ÇÁดÑงกÅ่ÒÇ

ãนกÃณÕทÕ่นâÂบÒÂนÕ้äด้กํÒËนดãË้กÒÃทํÒÃÒÂกÒÃËÃ×ÍกÒÃดํÒàนÔนกÒÃãดæ ซÖ่งÁÕนÑÂÊํÒคÑญËÃ×ÍÁÕผÅ
ต่ÍฐÒนÐทÒงกÒÃàงÔนáÅÐผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒนขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂáÅÐบÃÔÉÑทÃ่ÇÁ àป็นàÃ×่ÍงทÕ่จÐต้Íงäด้ÃÑบÍนØÁÑตÔจÒก
ปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃËÃ×ÍคณÐกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑทËÃ×ÍทÕ่ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้นขÍงบÃÔÉÑทตÒÁตÒÃÒงÍํÒนÒจ
ÍนØÁÑตÔ (áÅ้Çáต่กÃณÕ)  ãË้กÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทÁÕËน้ÒทÕ่ãนกÒÃจÑดãË้ÁÕกÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑท 
áÅÐ/ËÃ×Í กÒÃปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้นขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ à¾×่Í¾ÔจÒÃณÒÍนØÁÑตÔàÃ×่ÍงดÑงกÅ่ÒÇก่ÍนทÕ่บÃÔÉÑท
Â่ÍÂáÅÐบÃÔÉÑทÃ่ÇÁ จÐจÑดปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃ áÅÐ/ËÃ×Í ผÙ้ถ×ÍËØ้นขÍงตนàÍงà¾×่Í¾ÔจÒÃณÒÍนØÁÑตÔก่Íน
กÒÃทํÒÃÒÂกÒÃËÃ×ÍดํÒàนÔนกÒÃãนàÃ×่ÍงนÑ้น âดÂãนกÒÃนÕ้ ãË้บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ àปิดàผÂข้ÍÁÙÅáÅÐปฏÔบÑตÔ
ตÒÁËÅÑกàกณฑ์ àง×่Íนäข ขÑ้นตÍนáÅÐÇÔธÕกÒÃทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบàÃ×่ÍงทÕ่จÐขÍÍนØÁÑตÔนÑ้นตÒÁทÕ่กํÒËนดäÇ้ãน
กฎËÁÒÂบÃÔÉÑทÁËÒชน 
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ปÃÐÁÇÅกฎËÁÒÂá¾่งáÅÐ¾ÒณÔชÂ์ กฎËÁÒÂËÅÑกทÃÑ¾Â์ áÅÐกฎËÁÒÂทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงตÅÍดจนปÃÐกÒÈ 
ข้ÍบÑงคÑบáÅÐËÅÑกàกณฑ์ต่Òงæ ขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบตÅÒดทØน คณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบËÅÑกทÃÑ¾Â์áÅÐ
ตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์  ÊํÒนÑกงÒนคณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบËÅÑกทÃÑ¾Â์áÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ áÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์
áË่งปÃÐàทÈäทÂด้ÇÂâดÂÍนØâÅÁด้ÇÂ (àท่ÒทÕ่äÁ่ขÑดËÃ×ÍáÂ้ง) ÍÂ่ÒงคÃบถ้ÇนáÅÐถÙกต้Íง

ãนกÒÃนÕ้ “บÃÔÉÑทÂ่ÍÂ� áÅÐ “บÃÔÉÑทÃ่ÇÁ� ËÁÒÂถÖง บÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ËÃ×Í บÃÔÉÑทÃ่ÇÁ (áÅ้Çáต่กÃณÕ) ทÕ่
ปÃÐกÍบธØÃกÔจËÅÑก áÅÐÁÕคØณÊÁบÑตÔตÒÁทÕ่กํÒËนดäÇ้ãนปÃÐกÒÈคณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบตÅÒดทØนทÕ่ 
ทจ.39/2559 กÒÃขÍÍนØญÒตáÅÐกÒÃÍนØญÒตãË้àÊนÍขÒÂËØ้นทÕ่ÍÍกãËÁ่ (ฉบÑบปÃÐÁÇÅ) ปÃÐกÍบกÑบ
ปÃÐกÒÈคณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบËÅÑกทÃÑ¾Â์áÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ทÕ่ กจ.17/2551 àÃ×่Íง กÒÃกํÒËนดบทนÔÂÒÁ
ãนปÃÐกÒÈàกÕ่ÂÇกÑบกÒÃÍÍกáÅÐàÊนÍขÒÂËÅÑกทÃÑ¾Â์ (ตÒÁทÕ่äด้ÁÕกÒÃáก้äขà¾Ô่ÁàตÔÁ)

1. ãË้กÃณÕดÑงต่ÍäปนÕ้ต้Íงäด้ÃÑบกÒÃÍนØÁÑตÔจÒกทÕ่ปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท áÅÐ/ËÃ×Í ทÕ่ปÃÐชØÁผÙ้ถ×Í
ËØ้นขÍงบÃÔÉÑท (áÅ้Çáต่กÃณÕ)

1.1 àÃ×่ÍงทÕ่ต้Íงäด้ÃÑบกÒÃÍนØÁÑตÔจÒกทÕ่ปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท

(ก) กÒÃáต่งตÑ้งËÃ×ÍàÊนÍช×่ÍบØคคÅàป็นกÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃãนบÃÔÉÑทÂ่ÍÂËÃ×ÍบÃÔÉÑทÃ่ÇÁÍÂ่Òง
น้ÍÂตÒÁÊÑดÊ่ÇนกÒÃถ×ÍËØ้นขÍงบÃÔÉÑทÏ ãนบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ËÃ×ÍบÃÔÉÑทÃ่ÇÁ âดÂãË้กÃÃÁกÒÃทÕ่
บÃÔÉÑท àÊนÍช×่ÍËÃ×Íáต่งตÑ้ งÁÕดØÅÂ¾ÔนÔจãนกÒÃ¾ÔจÒÃณÒÍÍกàÊÕÂงãนกÒÃปÃÐชØÁ
คณÐกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂãนàÃ×Í่งทÕ่àกÕÂ่ÇกÑบกÒÃบÃÔËÒÃจÑดกÒÃทÑ่ÇäปáÅÐกÒÃดÒํàนÔนธØÃกÔจ
ตÒÁปกตÔขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂäด้ตÒÁáต่ทÕ่กÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂËÃ×ÍบÃÔÉÑทÃ่ÇÁจÐàË็นÊÁคÇÃ
à¾×่ÍปÃÐâÂชน์ÊÙงÊØดขÍงบÃÔÉÑท áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂËÃ×ÍบÃÔÉÑทÃ่ÇÁ (áÅ้Çáต่กÃณÕ) àÇ้นáต่àÃ×่ÍงทÕ่
กํÒËนดäÇ้ãนข้Í 1 ขÍงนâÂบÒÂนÕ้ 

ทÑ้งนÕ้ กÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃตÒÁÇÃÃคขÒ้งตน้ทÕ่äดÃ้ÑบกÒÃàÊนÍช×่ÍนÑน้ ต้Íงàป็นบØคคÅ
ทÕ่ÁÕÃÒÂช×่ÍÍÂÙ่ãนÃÐบบข้ÍÁÙÅÃÒÂช×่ÍกÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃขÍงบÃÔÉÑททÕ่ÍÍกËÅÑกทÃÑ¾Â์ 
(White List) áÅÐÁÕคØณÊÁบÑตÔ บทบÒท Ëน้ÒทÕ่ áÅÐคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบ ตÅÍดจนäÁ่ÁÕÅÑกÉณÐ
ขÒดคÇÒÁน่ÒäÇ้ÇÒงãจตÒÁปÃÐกÒÈคณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบËÅÑกทÃÑ¾Â์ áÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์Ç่Ò
ด้ÇÂกÒÃกํÒËนดÅÑกÉณÐขÒดคÇÒÁäÁ่น่ÒäÇ้ÇÒงãจขÍงกÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃขÍงบÃÔÉÑท

(ข) กÒÃà¾Ô่ÁทØนâดÂกÒÃÍÍกËØ้นà¾Ô่ÁทØนขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂáÅÐกÒÃจÑดÊÃÃËØ้น ÃÇÁทÑ้งกÒÃÅดทØน
จดทÐàบÕÂน áÅÐ/ËÃ×Í ทØนชํÒÃÐáÅ้ÇขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ซÖ่งäÁ่àป็นäปตÒÁÊÑดÊ่ÇนกÒÃถ×ÍËØ้นàดÔÁ
ขÍงผÙ้ถ×ÍËØ้นËÃ×ÍกÒÃดํÒàนÔนกÒÃÍ×่นãดÍÑนจÐàป็นผÅãË้ÊÑดÊ่ÇนกÒÃãช้ÊÔทธÔÍÍกàÊÕÂง
ÅงคÐáนนทÑ้งทÒงตÃงáÅÐทÒงÍ้ÍÁขÍงบÃÔÉÑทãนทÕ่ปÃÐชØÁผÙถ้×ÍËØ้นขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂäÁ่Ç่ÒãนทÍด
ãดæ ÅดÅงàกÔนกÇ่ÒÃÍ้ÂÅÐ 10 ขÍงจํÒนÇนàÊÕÂงทÑ้งËÁดขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂนÑ้น àÇ้นáต่àป็นกÃณÕ
ทÕ่ÍÂÙ่ãนáผนธØÃกÔจËÃ×ÍงบปÃÐÁÒณปÃÐจํÒปีขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂซÖ่งäด้ÃÑบÍนØÁÑตÔจÒก
คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทáÅ้Ç

(ค) ¾ÔจÒÃณÒกÒÃจ่ÒÂàงÔนปันผÅปÃÐจํÒปี áÅÐàงÔนปันผÅÃÐËÇ่ÒงกÒÅ (ËÒกÁÕ) ขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ
(ง) กÒÃáก้äขข้ÍบÑงคÑบขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ (àÇ้นáต่กÒÃáก้äขข้ÍบÑงคÑบãนàÃ×่ÍงทÕ่ÁÕนÑÂÊํÒคÑญตÒÁข้Í 

(2) ซÖ่งต้Íงäด้ÃÑบกÒÃÍนØÁÑตÔจÒกทÕ่ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้นขÍงบÃÔÉÑท)
(จ) กÒÃ¾ÔจÒÃณÒÍนØÁÑตÔงบปÃÐÁÒณปÃÐจํÒปีÃÇÁขÍงบÃÔÉÑท áÅÐกÅØ่ÁบÃÔÉÑทÂ่ÍÂขÍงบÃÔÉÑท

ทÑ้งËÁด 
(ฉ) กÒÃáต่งตÑ้งผÙ้ÊÍบบÑญชÕขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂàฉ¾ÒÐกÃณÕทÕ่ผÙ้ÊÍบบÑญชÕดÑงกÅ่ÒÇäÁ่äด้ÍÂÙ่ãนÊÑงกÑด

ÊํÒนÑกงÒนÊÍบบÑญชÕทÕ่àป็นÊÁÒชÔกปÃÐàÀทàต็ÁÃÙปáบบ (Full Member) ãนàคÃ×Íข่ÒÂ
àดÕÂÇกÑนกÑบผÙ้ÊÍบบÑญชÕขÍงบÃÔÉÑท ซÖ่งäÁ่àป็นäปตÒÁáนÇทÒงกÒÃáต่งตÑ้งผÙ้ÊÍบบÑญชÕขÍง
บÃÔÉÑททÕ่ผÙ้ÊÍบบÑญชÕขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂทÕ่จÐต้ÍงÊÑงกÑดÊํÒนÑกงÒนÊÍบบÑญชÕãนàคÃ×Íข่ÒÂ
àดÕÂÇกÑนกÑบผÙ้ÊÍบบÑญชÕขÍงบÃÔÉÑท 137



ÃÒÂกÒÃตÑ้งáต่ข้Í (ช) ถÖง (ญ) นÕ้àป็นÃÒÂกÒÃทÕ่ถ×ÍÇ่ÒÁÕÊÒÃÐÊํÒคÑญ áÅÐËÒกàข้ÒทํÒÃÒÂกÒÃจÐÁÕผÅกÃÐทบ
ÍÂ่ÒงÁÕนÑÂÊํÒคÑญต่ÍฐÒนÐกÒÃàงÔนáÅÐผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒนขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ทÑ้งนÕ้ ต้Íงàป็นกÃณÕทÕ่àÁ×่ÍคํÒนÇณ
ขนÒดÃÒÂกÒÃทÕ่บÃÔÉÑทÂ่ÍÂàขÒ้ทํÒÃÒÂกÒÃàปÃÕÂบàทÕÂบกÑบขนÒดขÍงบÃÔÉÑท âดÂนํÒËÅÑกàกณฑ์ทÕ่กํÒËนดตÒÁ
ปÃÐกÒÈขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบตÅÒดทØนáÅÐคณÐกÃÃÁกÒÃตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์áË่งปÃÐàทÈäทÂàÃ×่ÍงกÒÃ
äด้ÁÒËÃ×ÍจํÒËน่ÒÂäปซÖ่งทÃÑ¾Â์ÊÔน áÅÐ/ËÃ×Í กÒÃทํÒÃÒÂกÒÃทÕ่àกÕ่ÂÇâÂงกÑน (áÅ้Çáต่กÃณÕ) ÁÒบÑงคÑบãช้âดÂ
ÍนØâÅÁáÅ้Ç ÍÂÙ่ãนàกณฑ์ต้Íงäด้ÃÑบกÒÃ¾ÔจÒÃณÒÍนØÁÑตÔจÒกคณÐกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑท  ซÖ่งÃÒÂกÒÃ
ดÑงต่ÍäปนÕ้ ค×Í

(ช) กÃณÕทÕ่บÃÔÉÑทÂ่ÍÂตกÅงàข้ÒทํÒÃÒÂกÒÃกÑบบØคคÅทÕ่àกÕ่ÂÇâÂงกÑนขÍงบÃÔÉÑทËÃ×ÍบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ 
ÃÒÂกÒÃทÕ่àกÕ่ÂÇกÑบกÒÃäด้ÁÒËÃ×ÍจํÒËน่ÒÂäปซÖ่งทÃÑ¾Â์ÊÔนขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ซÖ่งÃÇÁถÖงáต่ äÁ่
จํÒกÑดà¾ÕÂงกÃณÕดÑงต่ÍäปนÕ้
1) กÒÃâÍนËÃ×ÍÊÅÐÊÔทธÔปÃÐâÂชน์ ÃÇÁตÅÍดถÖงกÒÃÊÅÐÊÔทธÔàÃÕÂกÃ้ÍงทÕ่ÁÕต่ÍผÙ้ทÕ่ก่Í

คÇÒÁàÊÕÂËÒÂáก่บÃÔÉÑทÂ่ÍÂ 
2) กÒÃขÒÂËÃ×ÍâÍนกÔจกÒÃขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂทÑ้ งËÁดËÃ×ÍบÒงÊ่ÇนทÕ่ Êํ ÒคÑญ           

ãË้áก่บØคคÅÍ×่น
3) กÒÃซ×้ÍËÃ×ÍกÒÃÃÑบâÍนกÔจกÒÃขÍงบÃÔÉÑทÍ×่นÁÒàป็นขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ
4) กÒÃàข้ÒทํÒ áก้äข ËÃ×ÍàÅÔกÊÑญญÒàกÕ่ÂÇกÑบกÒÃãË้àช่ÒกÔจกÒÃขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ

ทÑ้งËÁด ËÃ×ÍบÒงÊ่ÇนทÕ่ÊํÒคÑญ กÒÃÁÍบËÁÒÂãË้บØคคÅÍ×่นàข้ÒจÑดกÒÃธØÃกÔจขÍง
บÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ËÃ×ÍกÒÃÃÇÁกÔจกÒÃกÑบบØคคÅÍ×่นâดÂÁÕÇÑตถØปÃÐÊงค์จÐáบ่งกํÒäÃ
ขÒดทØนกÑน

5) กÒÃàช่Ò ËÃ×ÍãË้àช่Òซ×้ÍกÔจกÒÃËÃ×ÍทÃÑ¾Â์ÊÔนขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂทÑ้งËÁดËÃ×Í   
บÒงÊ่ÇนทÕ่ÊํÒคÑญ

(ซ) กÒÃกÙ้Â×ÁàงÔน กÒÃãË้กÙ้Â×ÁàงÔน กÒÃãË้ÊÔนàช×่Í กÒÃค้ํÒปÃÐกÑน กÒÃทํÒนÔตÔกÃÃÁผÙก¾ÑนบÃÔÉÑท
Â่ÍÂãË้ต้ÍงÃÑบÀÒÃÐทÒงกÒÃàงÔนà¾Ô่ÁขÖ้น ËÃ×ÍกÒÃãË้คÇÒÁช่ÇÂàËÅ×Íด้ÒนกÒÃàงÔนãนÅÑกÉณÐ
Í×่นãดáก่บØคคÅÍ×่นáÅÐÁÔãช่ธØÃกÔจปกตÔขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ àÇ้นáต่àป็นกÒÃกÙ้Â×ÁàงÔนÃÐËÇ่Òง  
บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ 

(ฌ) กÒÃàÅÔกกÔจกÒÃขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ
(ญ) ÃÒÂกÒÃÍ×่นãดทÕ่äÁ่ãช่ÃÒÂกÒÃธØÃกÔจปกตÔขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ áÅÐàป็นÃÒÂกÒÃทÕ่จÐÁÕผÅกÃÐทบ

ต่ÍบÃÔÉÑทÂ่ÍÂÍÂ่ÒงÁÕนÑÂÊํÒคÑญ
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1.2. àÃ×่ÍงทÕ่ต้Íงäด้ÃÑบกÒÃÍนØÁÑตÔจÒกทÕ่ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้นขÍงบÃÔÉÑทÏ ด้ÇÂคÐáนนàÊÕÂงäÁ่น้ÍÂกÇ่ÒÊÒÁãนÊÕ่ 
(3/4) ขÍงจํÒนÇนàÊÕÂงทÑ้งËÁดขÍงผÙ้ถ×ÍËØ้นซÖ่งÁÒปÃÐชØÁáÅÐÁÕÊÔทธÔÍÍกàÊÕÂงคÐáนนก่ÍนบÃÔÉÑท
Â่ÍÂàข้ÒทํÒÃÒÂกÒÃ 

(ก) กÃณÕทÕ่บÃÔÉÑทÂ่ÍÂตกÅงàข้ÒทํÒÃÒÂกÒÃกÑบบØคคÅทÕ่àกÕ่ÂÇâÂงกÑนขÍงบÃÔÉÑทËÃ×ÍบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ 
ËÃ×ÍÃÒÂกÒÃทÕ่àกÕ่ÂÇกÑบกÒÃäด้ÁÒËÃ×ÍจํÒËน่ÒÂäปซÖ่งÊÔนทÃÑ¾Â์ขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ âดÂนํÒ
ËÅÑกàกณฑ์ทÕ่กํÒËนดäÇ้ตÒÁปÃÐกÒÈทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบตÅÒดทØนáÅÐ
ปÃÐกÒÈคณÐกÃÃÁกÒÃตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ (áÅ้Çáต่กÃณÕ) ÁÒบÑงคÑบãช้âดÂÍนØâÅÁ ทÑ้งนÕ้ 
ต้Íงàป็นกÃณÕทÕ่àÁ×่ÍคํÒนÇณขนÒดขÍงÃÒÂกÒÃทÕ่บÃÔÉÑทÂ่ÍÂàข้ÒทํÒÃÒÂกÒÃàปÃÕÂบàทÕÂบกÑบ
ขนÒดขÍงบÃÔÉÑทÏ ตÒÁËÅÑกàกณฑด์ÑงกÅ่ÒÇáÅ้ÇÍÂÙ่ãนàกณฑต์้Íงäด้ÃÑบคÇÒÁàËน็ชÍบจÒกทÕ่
ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้นขÍงบÃÔÉÑท ตÒÁËÅÑกàกณฑ์ดÑงกÅ่ÒÇด้ÇÂ 

(ข) กÒÃà¾Ô่ÁทØนâดÂกÒÃÍÍกËØ้นà¾Ô่ÁทØนขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂáÅÐกÒÃจÑดÊÃÃËØ้น ÃÇÁทÑ้งกÒÃÅดทØน
จดทÐàบÕÂน áÅÐ/ËÃ×ÍทØนชํÒÃÐáÅ้ÇขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ซÖ่งäÁ่àป็นäปตÒÁÊÑดÊ่ÇนกÒÃถ×ÍËØ้นàดÔÁ
ขÍงผÙ้ถ×ÍËØ้นËÃ×ÍกÒÃดํÒàนÔนกÒÃÍ×่นãดÍÑนจÐàป็นผÅãË้ÊÑดÊ่ÇนกÒÃถ×ÍËØ้นทÑ้งทÒงตÃงáÅÐ
ทÒงÍ้ÍÁขÍงบÃÔÉÑท ãนบÃÔÉÑทÂ่ÍÂäÁ่Ç่ÒãนทÍดãดæ ÅดÅงàËÅ×Íน้ÍÂกÇ่ÒÊÑดÊ่ÇนทÕ่กํÒËนด
ãนกฎËÁÒÂทÕ่ãช้บÑงคÑบกÑบบÃÔÉÑทÂ่ÍÂÍÑนÁÕผÅãË้บÃÔÉÑทäÁ่ÁÕÍํÒนÒจคÇบคØÁบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ทÑ้งนÕ้ 
ต้Íงàป็นกÃณÕทÕ่àÁ×่ÍคํÒนÇณขนÒดขÍงÃÒÂกÒÃàปÃÕÂบàทÕÂบกÑบขนÒดขÍงบÃÔÉÑท áÅÐÍÂÙ่ ãน
àกณฑ์ต้Íงäด้ÃÑบกÒÃ¾ÔจÒÃณÒÍนØÁÑตÔจÒกทÕ่ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้นขÍงบÃÔÉÑทÏ (âดÂนํÒ
ËÅÑกàกณฑ์กÒÃคํÒนÇณÃÒÂกÒÃตÒÁทÕ่กÒํËนดäÇ้ãนปÃÐกÒÈทÕ่àกÕ่ÂÇขÍ้งขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃ
กํÒกÑบตÅÒดทØน áÅÐปÃÐกÒÈคณÐกÃÃÁกÒÃตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์áË่งปÃÐàทÈäทÂÁÒบÑงคÑบãช้
âดÂÍนØâÅÁ) 

(ค) กÒÃàÅÔกกÔจกÒÃขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ทÑ้งนÕ้ àฉ¾ÒÐãนกÃณÕทÕ่àÁ×่ÍคํÒนÇณขนÒดขÍงกÔจกÒÃบÃÔÉÑท
Â่ÍÂทÕ่àÅÔกนÑ้นàปÃÕÂบàทÕÂบกÑบขนÒดขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅ้ÇÍÂÙ่ãนàกณฑ์ทÕ่ต้Íงäด้ÃÑบ¾ÔจÒÃณÒ
ÍนØÁÑตÔจÒกทÕ่ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้นขÍงบÃÔÉÑท âดÂนํÒËÅÑกàกณฑ์กÒÃคํÒนÇณÃÒÂกÒÃตÒÁทÕ่
กํÒËนดäÇ้ãนปÃÐกÒÈขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบตÅÒดทØน áÅÐปÃÐกÒÈคณÐกÃÃÁกÒÃตÅÒด
ËÅÑกทÃÑ¾Â์áË่งปÃÐàทÈäทÂ àÃ×่Íง กÒÃäด้ÁÒËÃ×ÍจํÒËน่ÒÂäปซÖ่งทÃÑ¾Â์ÊÔน ÁÒบÑงคÑบãช้ âดÂ
ÍนØâÅÁ

(ง) ÃÒÂกÒÃÍ×่นãดทÕ่äÁ่ãช่ÃÒÂกÒÃธØÃกÔจปกตÔขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ áÅÐàป็นÃÒÂกÒÃทÕ่จÐÁÕผÅกÃÐทบ
ต่ÍบÃÔÉÑทÂ่ÍÂÍÂ่ÒงÁÕนÑÂÊํÒคÑญ ทÑ้งนÕ้ àฉ¾ÒÐãนกÃณÕทÕ่àÁ×่ÍคํÒนÇณขนÒดÃÒÂกÒÃนÑ้น
àปÃÕÂบàทÕÂบกÑบขนÒดขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅ้ÇÍÂÙ่ãนàกณฑ์ทÕ่ต้Íงäด้ÃÑบ¾ÔจÒÃณÒÍนØÁÑตÔจÒกทÕ่
ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้นขÍงบÃÔÉÑทÏ âดÂนํÒËÅÑกàกณฑ์กÒÃคํÒนÇณÃÒÂกÒÃตÒÁทÕ่กํÒËนดäÇ้ãน
ปÃÐกÒÈขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบตÅÒดทØน áÅÐปÃÐกÒÈคณÐกÃÃÁกÒÃตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์
áË่งปÃÐàทÈäทÂ àÃ×่Íง กÒÃäด้ÁÒËÃ×ÍจํÒËน่ÒÂäปซÖ่งทÃÑ¾Â์ÊÔน ÁÒบÑงคÑบãช้âดÂÍนØâÅÁ

(จ) กÒÃáก้äขข้ÍบÑงคÑบขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂãนàÃ×่ÍงทÕ่ÍÒจÊ่งผÅกÃÐทบÍÂ่ÒงÁÕนÑÂÊํÒคÑญต่ÍฐÒนÐทÒง
กÒÃàงÔนáÅÐผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒนขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ซÖ่งÃÇÁถÖงáต่äÁ่จํÒกÑดà¾ÕÂงกÒÃáก้äขข้ÍบÑงคÑบ
ขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂทÕ่ÍÒจÊ่งผÅกÃÐทบãนทÒงÅบต่ÍÊÔทธÔãนกÒÃÍÍกàÊÕÂงÅงคÐáนนขÍงบÃÔÉÑทÏ 
ãนทÕ่ปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ áÅÐ/ËÃ×Í ทÕ่ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้นขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ 
ËÃ×ÍกÒÃจ่ÒÂàงÔนปันผÅขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ àป็นต้น 
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2. คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทจÐตÔดตÒÁดÙáÅãË้กÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ áÅÐบÃÔÉÑทÃ่ÇÁทÕ่
àÊนÍช×่ÍËÃ×Íáต่งตÑ้งâดÂบÃÔÉÑทÏ ปฏÔบÑตÔãË้àป็นäปตÒÁËน้ÒทÕ่áÅÐคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบตÒÁกฎËÁÒÂ 
ข้ÍบÑงคÑบáÅÐนâÂบÒÂขÍงบÃÔÉÑทÏ

3. คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทจÐตÔดตÒÁผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒนขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂãË้àป็นäปตÒÁáผนงÒนáÅÐ
งบปÃÐÁÒณÍÂ่Òงต่Íàน×่Íง áÅÐตÔดตÒÁãË้บÃÔÉÑทÂ่ÍÂàปิดàผÂข้ÍÁÙÅฐÒนÐทÒงกÒÃàงÔนáÅÐผÅกÒÃ
ดํÒàนÔนกÒÃ กÒÃทํÒÃÒÂกÒÃàกÕ่ÂÇâÂง áÅÐÃÒÂกÒÃäด้ÁÒËÃ×ÍจํÒËน่ÒÂäปซÖ่งทÃÑ¾Â์ÊÔน ต่ÍบÃÔÉÑทÏ 
ÍÂ่ÒงคÃบถ้ÇนáÅÐถÙกต้Íง âดÂนํÒËÅÑกàกณฑ์ตÒÁปÃÐกÒÈทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบ
ตÅÒดทØน áÅÐปÃÐกÒÈคณÐกÃÃÁกÒÃตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ (áÅ้Çáต่กÃณÕ) ÁÒบÑงคÑบãช้âดÂÍนØâÅÁ

4. ãË้กÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂทÕ่àÊนÍช×่ÍËÃ×Íáต่งตÑ้งâดÂบÃÔÉÑท ÁÕËน้ÒทÕ่ดÑงต่ÍäปนÕ้

4.1. àปิดàผÂข้ÍÁÙÅàกÕ่ÂÇกÑบฐÒนÐทÒงกÒÃàงÔนáÅÐผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒน กÒÃทํÒÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑน
ขÍงบÃÔÉÑทÏ ËÃ×ÍบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ตÅÍดจนกÒÃäด้ÁÒËÃ×ÍจÒํËน่ÒÂäปซÖ่งทÃÑ¾ÂÊ์ÔนทÕ่ÁÕนÑÂÊํÒคÑญ
ãË้áก่บÃÔÉÑททÃÒบâดÂคÃบถ้Çน ถÙกต้Íง áÅÐÀÒÂãนกํÒËนดàÇÅÒทÕ่ÊÁคÇÃตÒÁทÕ่บÃÔÉÑท
กํÒËนด ทÑ้งนÕ้ ãË้คณÐกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑท ËÃ×ÍบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ¾ÔจÒÃณÒàข้ÒทํÒÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่Òง
กÑน กÒÃäด้ÁÒËÃ×ÍจํÒËน่ÒÂäปซÖ่งทÃÑ¾Â์ÊÔนทÕ่ÁÕนÑÂÊํÒคÑญขÍงบÃÔÉÑทÏ ËÃ×ÍบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ âดÂ
นํÒปÃÐกÒÈàÃ×่ÍงกÒÃทํÒÃÒÂกÒÃทÕ่àกÕ่ÂÇâÂง ËÃ×ÍปÃÐกÒÈàÃ×่Íงäด้ÁÒจํÒËน่ÒÂäปซÖ่งทÃÑ¾Â์ÊÔน
ÁÒãช้บÑงคÑบâดÂÍนØâÅÁ

4.2. àปิดàผÂáÅÐนํÒÊ่งข้ÍÁÙÅÊ่Çนäด้àÊÕÂขÍงตน áÅÐผÙ้ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงขÍงตนãนÊ่ÇนทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบ
กÒÃดํÒàนÔนธØÃกÃÃÁãดæ ãนธØÃกÔจÍ×่นæ ทÕ่ÍÒจคÒดËÁÒÂäด้Ç่ÒจÐก่ÍãË้àกÔดคÇÒÁขÑดáÂ้งทÒง
ผÅปÃÐâÂชน์Í×่นãด (Conflict of Interest) กÑบบÃÔÉÑทÏ áÅÐ/ËÃ×Í บÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ต่Í
คณÐกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ËÃ×ÍผÙ้ทÕ่คณÐกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ÁÍบËÁÒÂÀÒÂãน
กํÒËนดàÇÅÒทÕ่บÃÔÉÑทÂ่ÍÂกํÒËนด âดÂคณÐกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂÁÕËน้ÒทÕ่áจ้ง àÃ×่Íง
ดÑงกÅ่ÒÇãË้คณÐกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑท ทÃÒบÀÒÂãนกํÒËนดàÇÅÒทÕ่บÃÔÉÑทกํÒËนด à¾×่Íàป็น
ข้ÍÁÙÅปÃÐกÍบกÒÃ¾ÔจÒÃณÒตÑดÊÔนËÃ×ÍÍนØÁÑตÔãดæ ซÖ่งกÒÃ¾ÔจÒÃณÒนÑ้นจÐคํÒนÖงถÖง
ปÃÐâÂชน์âดÂÃÇÁขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂàป็นÊํÒคÑญ กÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃขÍง
บÃÔÉÑทÂ่ÍÂต้ÍงäÁ่ÁÕÊ่ÇนÃÇ่ÁÍนØÁÑตÔãนàÃ×่ÍงทÕ่ตนàÍงÁÕÊ่Çนäด้àÊÕÂËÃ×ÍคÇÒÁขÑดáÂ้งทÒง
ผÅปÃÐâÂชน์

ÍนÖ่ง กÒÃกÃÐทํÒดÑงต่ÍäปนÕ้ซÖ่งàป็นผÅãË้กÃÃÁกÒÃ ËÃ×ÍผÙ้บÃÔËÒÃขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ 
ËÃ×ÍบØคคÅทÕ่ÁÕคÇÒÁàกÕ่ÂÇข้ÍงขÍงกÃÃÁกÒÃËÃ×ÍผÙ้บÃÔËÒÃขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ äด้ÃÑบปÃÐâÂชน์
ทÒงกÒÃàงÔนÍ×่นนÍกàËน×ÍจÒกทÕ่¾Öงäดต้ÒÁปกตÔ ËÃ×Íàป็นàËตØãË้บÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ËÃ×ÍบÃÔÉÑทäด้ÃÑบ
คÇÒÁàÊÕÂËÒÂ ãË้ÊÑนนÔÉฐÒนÇ่Òàป็นกÒÃกÃÐทํÒทÕ่ขÑดËÃ×ÍáÂ้งกÑบปÃÐâÂชน์ขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ
ÍÂ่ÒงÁÕนÑÂÊํÒคÑญ

(ก) กÒÃทํÒธØÃกÃÃÁÃÐËÇ่ÒงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂกÑบกÃÃÁกÒÃ ËÃ×ÍผÙ้บÃÔËÒÃขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ 
ËÃ×ÍบØคคÅทÕ่ÁÕคÇÒÁàกÕ่ÂÇข้ÍงขÍงกÃÃÁกÒÃËÃ×ÍผÙ้บÃÔËÒÃ ขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ âดÂ
ÁÔäดà้ป็นäปตÒÁËÅÑกàกณฑ์ขÍงกÒÃทํÒÃÒÂกÒÃทÕ่àกÕ่ÂÇâÂงกÑน

(ข) กÒÃãช้ข้ÍÁÙÅขÍงบÃÔÉÑท ËÃ×ÍบÃÔÉÑทÂ่ÍÂทÕ่Å่ÇงÃÙ้ÁÒ à Ç้นáต่ àป็นข้ÍÁÙÅ ทÕ่
àปิดàผÂต่ÍÊÒธÒÃณชนáÅ้Ç

(ค) กÒÃãช้ทÃÑ¾Â์ÊÔนËÃ×ÍâÍกÒÊทÒงธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑท áÅÐ/ËÃ×Í บÃÔÉÑทÂ่ÍÂãน
ÅÑ กÉณÐทÕ่ à ป็ นก Ò Ã½่ Ò ½ื นËÅÑ ก à กณฑ์Ë Ã× ÍËÅÑ กปฏÔ บÑ ตÔ ทÑ่ Ç ä ป ต ÒÁทÕ่
คณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบตÅÒดทØนปÃÐกÒÈกํÒËนด
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4.3. ÃÒÂงÒนáผนกÒÃปÃÐกÍบธØÃกÔจ กÒÃขÂÒÂธØÃกÔจ âคÃงกÒÃÅงทØนขนÒดãËญ่ ตÅÍดจนกÒÃ
àข้ÒÃ่ÇÁÅงทØนกÑบผÙ้ปÃÐกÍบกÒÃÃÒÂÍ×่นæ ต่ÍบÃÔÉÑท ผ่ÒนÃÒÂงÒนผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒน
ปÃÐจํÒàด×ÍนËÃ×ÍäตÃÁÒÊ  áÅÐàข้ÒชÕ้áจงËÃ×ÍนÒํÊ่งàÍกÊÒÃปÃÐกÍบกÒÃ¾ÔจÒÃณÒกÃณÕ
ดÑงกÅ่ÒÇãนกÃณÕทÕ่บÃÔÉÑทÏ Ã้ÍงขÍ

4.4. ชÕ้áจง áÅÐ/ËÃ×Í นํÒÊ่งข้ÍÁÙÅËÃ×ÍàÍกÊÒÃทÕ่àกÕ่ÂÇด้ÇÂกÒÃดํÒàนÔนงÒน ËÃ×ÍàÍกÊÒÃãดæ 
ãË้áก่บÃÔÉÑท àÁ×่Íäด้ÃÑบกÒÃÃ้ÍงขÍตÒÁคÇÒÁàËÁÒÐÊÁ

4.5. ดÙáÅÃÑบผÔดชÍบãË้บÃÔÉÑทÂ่ÍÂÁÕÃÐบบกÒÃคÇบคØÁÀÒÂãน ÃÐบบบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง áÅÐÃÐบบ
ป้ÍงกÑนกÒÃทØจÃÔต ÍÂ่ÒงàËÁÒÐÊÁ ÁÕปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾áÅÐÃÑดกØÁà¾ÕÂง¾ÍทÕ่ทํÒãË้ÁÑ่นãจäด้Ç่ÒกÒÃ
ดํÒàนÔนกÒÃต่Òงæ ขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂจÐàป็นäปตÒÁนâÂบÒÂขÍงบÃÔÉÑท กฎËÁÒÂ ปÃÐกÒÈ 
ข้ÍบÑงคÑบ áÅÐËÅÑกàกณฑ์ต่Òงæ ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบตÅÒดทØน ÊํÒนÑกงÒน
คณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบËÅÑกทÃÑ¾Â์áÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ áÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์áË่งปÃÐàทÈ
äทÂ äด้ÍÂ่Òงáท้จÃÔง ÃÇÁทÑ้งกÒÃจÑดãË้ÁÕÃÐบบงÒนทÕ่ชÑดàจน à¾×่ÍáÊดงäด้Ç่ÒบÃÔÉÑทÂ่ÍÂÁÕ
ÃÐบบà¾ÕÂง¾ÍãนกÒÃàปิดàผÂข้ÍÁÙÅกÒÃทํÒÃÒÂกÒÃทÕ่ÁÕนÑÂÊํÒคÑญตÒÁËÅÑกàกณฑ์ทÕก่ํÒËนด
äด้ÍÂ่Òงต่Íàน×่Íง áÅÐน่Òàช×่Íถ×Í áÅÐÁÕช่ÍงทÒงãË้กÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃขÍงบÃÔÉÑท ÊÒÁÒÃถ
ÃÑบÃÙ้ข้ÍÁÙÅขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂãนกÒÃตÔดตÒÁดÙáÅผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒนáÅÐฐÒนÐกÒÃàงÔน กÒÃทํÒ
ÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂกÑบกÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ áÅÐกÒÃทํÒÃÒÂกÒÃทÕ่
ÁÕนÑÂÊํÒคÑญขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂäด้ÍÂ่ÒงÁÕปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ นÍกจÒกนÕ้ ต้ÍงจÑดãË้ÁÕกÅäกãนกÒÃ
ตÃÇจÊÍบÃÐบบงÒนดÑงกÅ่ÒÇãนบÃÔÉÑทÂ่ÍÂâดÂãË้ทÕÁงÒนผÙ้ตÃÇจÊÍบÀÒÂãนáÅÐกÃÃÁกÒÃ
ÍÔÊÃÐขÍงบÃÔÉÑทÏ ÊÒÁÒÃถàข้ÒถÖงข้ÍÁÙÅäด้âดÂตÃง áÅÐãË้ÁÕกÒÃÃÒÂงÒนผÅกÒÃตÃÇจÊÍบ
ÃÐบบงÒนดÑงกÅ่ÒÇãË้กÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃขÍงบÃÔÉÑทÏ à¾×่ÍãË้ÁÑ่นãจäด้Ç่ÒบÃÔÉÑทÂ่ÍÂÁÕกÒÃ
ปฏÔบÑตÔงÒนตÒÁÃÐบบทÕ่จÑดทํÒäÇ้ÍÂ่ÒงÊÁ่ํÒàÊÁÍ

5. Ë้ÒÁÁÔãË้กÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂทÕ่àÊนÍช×่ÍËÃ×Íáต่งตÑ้งâดÂบÃÔÉÑทÏ ¾นÑกงÒน ÅÙกจ้Òง
ËÃ×ÍผÙ้ÃÑบÁÍบËÁÒÂขÍงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ÃÇÁถÖงคÙ่ÊÁÃÊáÅÐบØตÃทÕ่ÂÑงäÁ่บÃÃÅØนÔตÔÀÒÇÐขÍงบØคคÅ
ดÑงกÅ่ÒÇ ãช้ข้ÍÁÙÅÀÒÂãนขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ทÑ้งทÕ่äด้ÁÒจÒกกÒÃกÃÐทํÒตÒÁËน้ÒทÕ่ËÃ×Í
ãนทÒงÍ×่นãด ทÕ่ÁÕËÃ×ÍÍÒจจÐÁÕผÅกÃÐทบàป็นนÑÂÊํÒคÑญต่ÍบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ áÅÐ/ËÃ×Í บÃÔÉÑท à¾×่Í
ปÃÐâÂชน์ต่ÍตนàÍงËÃ×ÍผÙ้Í×่นäÁ่Ç่ÒทÒงตÃงËÃ×ÍทÒงÍ้ÍÁ áÅÐäÁ่Ç่ÒจÐäด้ÃÑบผÅตÍบáทนËÃ×ÍäÁ่ก็ตÒÁ

6. บÃÔÉÑทÏ ต้ÍงดํÒàนÔนกÒÃãË้ÁÕกÃÃÁกÒÃãนบÃÔÉÑทÂ่ÍÂซÖ่งäด้ÃÑบกÒÃáต่งตÑ้งจÒกบÃÔÉÑทàข้ÒÃ่ÇÁปÃÐชØÁ
áÅÐÍÍกàÊÕÂงÅงคÐáนนตÒÁทÕ่บÃÔÉÑทกํÒËนดãนกÒÃปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑท
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นâÂบÒÂคÇÒÁขÑดáÂง้ทÒงผÅปÃÐâÂชน์

à¾×่ÍãË้กÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท ผÙ้บÃÔ ËÒÃ áÅÐ¾นÑกงÒนขÍงบÃÔÉÑทÏ ÁÕáนÇทÒงãนกÒÃปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่ÍÂ่Òง
ÊØจÃÔต äÁ่áÊÇงËÒปÃÐâÂชน์Ê่Çนตน áÅÐ/ËÃ×Í ผÙ้ทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง  จÖงÁÕกÒÃกํÒËนดนâÂบÒÂ áÅÐáนÇปฏÔบÑตÔด้Òน
คÇÒÁคÇÒÁขÑดáÂ้งทÒงผÅปÃÐâÂชน์ทÕ่ÍÒจàกÔดขÖ้น ดÑงนÕ้

1. àปิดàผÂáÅÐÊ่งข้ÍÁÙÅÊ่Çนäด้àÊÕÂขÍงตนáÅÐผÙ้ทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íงต่ÍคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท ãË้ทÃÒบ
ถÖงคÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์áÅÐกÒÃทํÒธØÃกÃÃÁกÑบกÅØ่ÁบÃÔÉÑทÏ ãนÅÑกÉณÐทÕ่ÍÒจก่ÍãË้àกÔด คÇÒÁ
ขÑดáÂ้งทÒงผÅปÃÐâÂชน์ Ëน้ÒทÕ่ทÕ่ÁÕกÒÃทํÒ ÃÒÂกÒÃ ทÑ้งนÕ้ à¾×่ÍãË้ÁÑ่นãจäด้Ç่Ò กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÏ ÁÕ
กÒÃกํÒกÑบ ดÙáÅáÅÐตÃÇจÊÍบàÃ×่ÍงดÑงกÅ่ÒÇàป็นปÃÐจํÒ จÖงäด้กํÒ ËนดãË้àÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑท ÁÕ
Ëน้ÒทÕ่ ÊํÒÃÇจÃÒÂกÒÃทÕ่ÁÕÊ่Çนäด้àÊÕÂàป็นปÃÐจํÒทØกÊÔ้นปีâดÂกÒÃÊํÒÃÇจจÐดํÒàนÔนกÒÃทÑ้งกÑบ
กÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท  ผÙ้บÃÔËÒÃ áÅÐ/ËÃ×Í ผÙ้ทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง ÃÇÁถÖงผÙ้จÑดกÒÃ½่ÒÂ áÅÐ¾นÑกงÒนทÕ่
ÁÕÊ่ÇนàกÕ่ÂÇข้Íง áÅÐนํÒàÊนÍข้ÍÁÙÅãË้คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง คณÐกÃÃÁกÒÃ
ตÃÇจÊÍบ áÅÐคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท ÃÑบทÃÒบÍÂ่Òงน้ÍÂปีÅÐ 1 คÃ้ง

2. กÃÃÁกÒÃ ผÙ้บÃÔËÒÃ áÅÐ¾นÑกงÒน ¾ÖงËÅÕกàÅÕ่ÂงกÒÃกÃÐทํÒãดæ ทÕ่ÍÒจก่ÍãË้àกÔดคÇÒÁ
ขÑดáÂ้งทÒงผÅปÃÐâÂชนก์ÑบบÃÔÉÑท áÅÐäÁ่กÃÐทํÒกÒÃãนÅÑกÉณÐãดæ ÍÑนàป็นกÒÃขÑดตÍ่
ผÅปÃÐâÂชน์ขÍงบÃÔÉÑท ËÃ×Íàป็นกÒÃáÊÇงËÒผÅปÃÐâÂชน์Ê่ÇนตÑÇทÑ้งทÒงตÃงËÃ×ÍทÒงÍ้ÍÁ
จÒกÅÙกค้Ò คÙ่ค้ÒขÍงบÃÔÉÑท ËÃ×ÍจÒกบØคคÅãดÍÑนàน×่ÍงจÒกกÒÃทํÒงÒนãนนÒÁบÃÔÉÑท áÅÐ/
ËÃ×ÍผÙ้ทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง

3. äÁ่นํÒคÇÒÁÅÑบËÃ×Íข้ÍÁÙÅขÍงบÃÔÉÑทäปáÊÇงËÒผÅปÃÐâÂชน์Ê่ÇนตÑÇáÅÐ/ËÃ×ÍผÙ้ทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง
4. ãนกÃณÕทÕ่กÃÃÁกÒÃ ผÙ้บÃÔËÒÃ áÅÐ¾นÑกงÒนàข้ÒäปÁÕÊ่ÇนÃ่ÇÁËÃ×Íäปถ×ÍËØ้นãนกÔจกÒÃãดæ 

ซÖ่งÍÒจÁÕผÅปÃÐâÂชน์ËÃ×ÍÍÒจก่ÍãË้àกÔดคÇÒÁขÑดáÂ้งทÒงผÅปÃÐâÂชน์ขÍงบÃÔÉÑท ต้Íงáจ้ง
ãË้Ëน่ÇÂงÒน ËÃ×ÍบØคคÅทÕ่ÃÑบผÔดชÍบทÃÒบàป็นÅÒÂÅÑกÉณ์ÍÑกÉÃ

5. กÒÃปÃÐกÍบธØÃกÔจÊ่ÇนตÑÇขÍงกÃÃÁกÒÃ ผÙ้บÃÔËÒÃ áÅÐ¾นÑกงÒน ต้ÍงäÁ่กÃÐทบต่ÍกÒÃ
ปฏÔบÑตÔËน้ÒáÅÐàÇÅÒ ทํÒงÒนขÍงบÃÔÉÑท áÅÐË้ÒÁปÃÐกÍบธØÃกÔจËÃ×ÍÁÕÊ่ÇนÃÇ่ÁãนธØÃกÔจทÕ่àป็น
กÒÃáข่งขÑนกÑบธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑท äÁ่Ç่Ò กÃÃÁกÒÃ ผÙ้บÃÔËÒÃ ËÃ×Í¾นÑกงÒนดÑงกÅ่ÒÇจÐäด้ÃÑบ
ปÃÐâÂชน์ทÑ้งทÒงตÃงËÃ×ÍâดÂทÒงÍÍ้Áก็ตÒÁ 

6. คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท จÐต้ÍงกํÒกÑบดÙáÅãË้กÅØ่ÁบÃÔÉÑท Ï ปฏÔบÑตÔตÒÁกฎËÁÒÂÇ่Òด้ÇÂ
ËÅÑกทÃÑ¾Â์ áÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ ข้ÍบÑงคÑบ ปÃÐกÒÈคํÒÊÑ่ง ËÃ×Íกฎàกณฑ์ขÍงตÅÒด
ËÅÑกทÃÑ¾Â์áË่งปÃÐàทÈäทÂ ÊํÒนÑกงÒนคณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบËÅÑกทÃÑ¾Â์áÅÐตÅÒด
ËÅÑกทÃÑ¾Â์ áÅÐคณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบตÅÒดทØน นÍกจÒกนÕ้ กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÏ จÐต้ÍงàปิดàผÂ
ข้ÍÁÙÅกÒÃทํÒÃÒÂกÒÃทÕ่àกÕ่ÂÇâÂงกÑน ãนÊÒÃÐÊนàทÈต่Òง æ ตÒÁกฎàกณฑ์ขÍงตÅÒด
ËÅÑกทÃÑ¾Â์áË่งปÃÐàทÈäทÂáÅÐขÍงËน่ÇÂงÒนทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íงด้ÇÂ ตÅÍดถÖงกÒÃปฏÔบÑตÔตÒÁ
ข้ÍกํÒËนดàกÕ่ÂÇกÑบกÒÃàปิดàผÂข้ÍÁÙÅกÒÃทํÒÃÒÂกÒÃทÕ่àกÕ่ÂÇâÂงกÑน áÅÐกÒÃäด้ÁÒËÃ×Í
จํÒËน่ÒÂäปซÖ่งทÃÑ¾Â์ÊÔนทÕ่ÊํÒคÑญขÍงบÃÔÉÑทÏ ÃÇÁทÑ้งปฏÔบÑตÔตÒÁÁÒตÃฐÒนบÑญชÕทÕ่กํÒËนด
âดÂÊÁÒคÁนÑกบÑญชÕâดÂàคÃ่งคÃÑด
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นâÂบÒÂáÅÐáนÇปฏÔบÑตÔàกÕ่ÂÇกÑบกÒÃäÁ่ÅÐàÁÔดทÃÑ¾ÂÊ์ÔนทÒงปัญญÒ

บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด (ÁËÒชน) ÁÕนâÂบÒÂáÅÐáนÇปฏÔบÑตÔàกÕ่ÂÇกÑบกÒÃäÁ่ÅÐàÁÔด
ทÃÑ¾Â์ÊÔนทÒงปัญญÒ àช่น ÅÔขÊÔทธÔ์ ÊÔทธÔบÑตÃ àคÃ×่ÍงËÁÒÂกÒÃค้Ò àป็นต้น âดÂÇÒงนâÂบÒÂáÅÐáนÇทÒง
ปฏÔบÑตÔà¾×่ÍãË้ผÙ้บÃÔËÒÃáÅÐ¾นÑกงÒนขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทถ×ÍปฏÔบÑตÔ ดÑงนÕ้

1. ÊÃ้ÒงคÇÒÁตÃÐËนÑกãË้กÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท ผÙ้บÃÔËÒÃ áÅÐ¾นÑกงÒนทØกคน à¾×่ÍãË้àกÕÂÃตÔ áÅÐ
àคÒÃ¾ซÖ่งÊÔทธÔãนทÃÑ¾ÂÊ์ÔนทÒงปัญญÒขÍงผÙ้Í×่น ÃÇÁถÖงบÃÔÉÑทÏ จÐต้ÍงกÃÐทํÒกÒÃขÍ
ÍนØญÒตบØคคÅผÙ้àป็นàจ้ÒขÍงãนทÃÑ¾Â์ÊÔนทÒงปัญญÒàËÅ่ÒนÑ้นãË้ถÙกต้ÍงตÒÁกฎËÁÒÂàÊÕÂ
ก่ÍนทÕจ่ÐÁÕกÒÃãช้งÒน

2. ปฏÔบÑตÔตÒÁกฎËÁÒÂทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบทÃÑ¾Â์ÊÔนทÒงปัญญÒขÍงปÃÐàทÈäทÂ áÅÐทØกปÃÐàทÈทÕ่
กÅØ่ÁบÃÔÉÑทàข้ÒäปดํÒàนÔนธØÃกÔจ âดÂถ×Íàป็นบÃÃทÑดฐÒนขÑ้นต้น

3. Ë้ÒÁÁÔãË้บØคคÅทØก½่ÒÂãนบÃÔÉÑทกÃÐทํÒกÒÃãดæ ก็ตÒÁÍÑนàป็นกÒÃÅÐàÁÔดทÃÑ¾Â์ÊÔนทÒง
ปัญญÒขÍงผÙ้Í×่น äÁ่Ç่ÒจÐàป็นกÒÃÅÐàÁÔดãนàÃ×่ÍงàคÃ×่ÍงËÁÒÂกÒÃค้Ò ÅÔขÊÔทธÔ์ ÊÔทธÔบÑตÃ 
àป็นต้น

4. บÃÔÉÑทÏ ÊนÑบÊนØนäÁ่ãË้ãช้งÒนãดæ ก็ตÒÁÍÑนÁÕÅÑกÉณÐàป็นกÒÃÅÐàÁÔดทÃÑ¾Â์ÊÔนทÒงปัญญÒ
ขÍงบØคคÅÍ×่น

5. บÃÔÉÑทÏÊ่งàÊÃÔÁáÅÐÊนÑบÊนØนãË้¾นÑกงÒนãนบÃÔÉÑททØกคนÊÃ้ÒงÊÃÃค์งÒนทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบ
ÊÔนค้ÒขÍงบÃÔÉÑทãนÅÑกÉณÐãËÁ่æ äÁ่ซํ้ÒกÑบงÒนÍÑนÁÕàคÃ×่ÍงËÁÒÂกÒÃค้Ò ÅÔขÊÔทธÔ์ ËÃ×Í 
ÊÔทธÔบÑตÃขÍงบØคคÅÍ×่น

6. บÃÔÉÑทÏ ตกÅงÇ่Ò จÐÃÑกÉÒคÇÒÁÅÑบขÍงÅÙกค้Ò ข้ÍÁÙÅต่Òงæ ทÕ่บÃÔÉÑทÏäด้ÁÒจÒกÅÙกค้Ò ÃÇÁถÖง
ข้ÍÁÙÅขÍงบØคคÅผÙ้ÁÕÊ่Çนäด้àÊÕÂขÍงบÃÔÉÑทÏทÑ้งËÁด ÂกàÇ้นกÃณÕทÕ่äด้ÃÑบÍนØญÒตจÒก
àจ้ÒขÍงขÍ้ÁÙÅ âดÂจÐต้Íงãชค้ÇÒÁÃÐÁÑดÃÐÇÑงÍÂÒ่งÂÔ่งÁÔãË้คÇÒÁÅÑบขÍงÅÙกค้ÒáÅÐ/ËÃ×ÍบØคคÅ
ผÙ้ÁÕÊ่Çนäด้àÊÕÂÅ่ÇงÃÙ้äปถÖงบØคคÅÀÒÂนÍก

7. บÃÔÉÑทÏ กํÒËนดãË้ÁÕข้ÍบÑงคÑบãนกÒÃãช้งÒนคÍÁ¾ÔÇàตÍÃ์áÅÐÍÔนàทÍÃ์àน็ตÀÒÂãนบÃÔÉÑทÏãË้
ÊÍดคÅ้ÍงกÑบ¾ÃÐÃÒชบÑญญÑตÔÇ่Òด้ÇÂกÒÃกÃÐทํÒคÇÒÁผÔดàกÕ่ÂÇกÑบคÍÁ¾ÔÇàตÍÃ์ âดÂ
บÃÔÉÑทถ×ÍปฏÔบÑตÔตÒÁàÃ×่ÍงดÑงกÅ่ÒÇÍÂ่ÒงàคÃ่งคÃÑด

8. àÁ×่Í¾นÑกงÒน¾้นÊÀÒ¾จÒกกÒÃàป็น¾นÑกงÒนจÐต้ÍงÊ่งÁÍบทÃÑ¾Â์ÊÔนทÒงปัญญÒต่Òงæ 
ÃÇÁถÖงผÅงÒนต่Òงæ ค×น ãË้บÃÔÉÑทäÁ่ÇÒจÐàป็นข้ÍÁÙÅทÕ่àก็บäÇ้ãนÃÙปáบบãดæก็ตÒÁ ËÒกÁÕ
คํÒถÒÁàกÕ่ÂÇกÑบกÒÃãช้ข้ÍÁÙÅ กÃÃÁÊÔทธÔ์ËÃ×Í ข้ÍÁÙÅทÕ่ÁÕÊÔทธÔบÑตÃ ÃÇÁถÖงซÍ¿ต์áÇÃ์
คÍÁ¾ÔÇàตÍÃ์ ขÍงบØคคÅÍ×่น คÇÃตÔดต่ÍÊํÒนÑกกÃÃÁกÒÃผÙ้จÑดกÒÃËÃ×ÍทÕ่ ปÃÖกÉÒทÒง
กฎËÁÒÂขÍงบÃÔÉÑท à¾ÃÒÐบÃÔÉÑทต้ÍงขÍÃÑบÍนØญÒตจÒกàจ้ÒขÍงÅÔขÊÔทธÔ์นÑ้น àÇ้นáต่กÒÃ
นํÒข้ÍÁÙÅ äปãช้นÑ้น äด้ÃÑบÍนØญÒตÔÀÒÂãต้ข้ÍกํÒËนดกÒÃãช้งÒนâดÂชÍบธÃÃÁขÍงกฎËÁÒÂ
ÅÔขÊÔทธÔË์Ã×Íäด้ÃÑบÍนØญÒตจÒก àจ้ÒขÍงÅÔขÊÔทธ์นÑ้นáÅ้Ç
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กÒÃàคÒÃ¾ÊÔทธÔÁนØÉÂชนáÅÐกÒÃปฏÔบÑตÔต่ÍáÃงงÒนÍÂ่Òงàป็นธÃÃÁ

กÅØ่ÁบÃÔÉÑทãË้คÇÒÁÊํÒคÑญกÑบกÒÃàคÒÃ¾ÊÔทธÔÁนØÉÂชน ÃÇÁถÖงกÒÃปฏÔบÑตÔตÍ่áÃงงÒนÍÂ่Òงàป็นธÃÃÁ 
âดÂกÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁÕËÅÑกปฏÔบÑตÔ ดÑงนÕ้
1. ÊนÑบÊนØนáÅÐàคÒÃ¾ãนกÒÃปกป้ÍงÊÔทธÔÁนØÉÂชน âดÂËÁÑน่ตÃÇจตÃÒ ดÙáÅÁÔãË้ธØÃกÔจขÍงตนàขÒ้äปÁÕ

Ê่ÇนàกÕ่ÂÇกÑบกÒÃÅ่ÇงÅÐàÁÔดÊÔทธÔÁนØÉÂชน
2. Ê่งàÊÃÔÁãË้ÁÕกÒÃà½้ÒÃÐÇÑงกÒÃปฏÔบÑตÔตÒÁข้ÍกํÒËนดด้ÒนÁนØÉÂชน ÀÒÂãนธØÃกÔจขÍงตน áÅÐกÃÐตØ้น

ãË้ÁÕกÒÃปฏÔบÑตÔตÒÁËÅÑกกÒÃÊÔทธÔÁนØÉÂนชนตÒÁÁÒตÃฐÒนÊÒกÅ âดÂคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบขÍงธØÃกÔจ
ด้ÒนÊÔทธÔÁนØÉÂชนÂÑงคÃÍบคÅØÁäปถÖงบÃÔÉÑทãนàคÃ×Í ผÙ้Ã่ÇÁทØน áÅÐคÙ่ค้Ò

3. กÅØ่ÁบÃÔÉÑทจÐปฏÔบÑตÔต่ÍบØคÅÒกÃขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑททØกคนâดÂàÊÁÍÀÒคกÑน äÁ่àÅ×ÍกปฏÔบÑตÔ äÁ่
áบ่งáÂกถÔ่นกํÒàนÔด àช×้ÍชÒตÔ à¾È ÍÒÂØ ÊÕผÔÇ ÈÒÊนÒ ÊÁÃÃถÀÒ¾Ã่ÒงกÒÂ ฐÒนÐ ชÒตÔตÃÐกÙÅ 
ÊถÒนÈÖกÉÒ ËÃ×ÍÊถÒนÍ×่นãดทÕ่ÁÔäด้àกÕ่ÂÇข้ÍงâดÂตÃงกÑบกÒÃปฏÔบÑตÔงÒน ÃÇÁถÖงäÁ่ãช้áÃงงÒนàด็ก 
áÅÐต่Íต้ÒนกÒÃคØกคÒÁทÒงà¾È

4. กÅØ่ÁบÃÔÉÑทäด้ปÃÑบปÃØงÊÀÒ¾áÇดÅ้ÍÁáÅÐàง×่ÍนäขãนกÒÃทํÒงÒน ãË้¾นÑกงÒนÁÕคØณÀÒ¾ชÕÇÔตทÕ่ดÕ áÅÐÁÕ
âÍกÒÊáÊดงÈÑกÂÀÒ¾ ตÅÍดจนäด้ÃÑบกÒÃ½ึก½นáÅÐà¾Ô่Á¾ÙนทÑกÉÐãนกÒÃทํÒงÒน áÅÐÊ่งàÊÃÔÁãË้
¾นÑกงÒนÁÕคÇÒÁÃÙ้คÇÒÁàข้ÒãจËÅÑกÊÔทธÔÁนØÉÂชนÊÒกÅ à¾×่ÍนํÒäปปฏÔบÑตÔÍÂ่ÒงถÙกต้Íง

ทÕ่ผ่ÒนÁÒ บÃÔÉÑทÏ äÁ่ÁÕกÒÃกÃÐทํÒãดæ ทÕ่àป็นกÒÃÅÐàÁÔดÊÔทธÔÁนØÉÂชน

กÒÃปÃÐàÁÔนคÇÒÁàÊÕ่Âง
ãนปี 2562 คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âงäด้ปÃÐàÁÔนคÇÒÁàÊÕ่ÂงกÒÃทØจÃÔตทÕ่ÍÒจàกÔดขÖ้น âดÂÁÕ

กÒÃปÃÐàÁÔนคÇÒÁàÊÕ่ÂงคÇÒÁทØจÃÔตáÂกÍÍกàป็นคÇÒÁàÊÕ่Âงด้ÒนÍ×่นæ àป็นกÒÃàฉ¾ÒÐ áÅÐÁÕกÒÃÃÒÂงÒนคÇÒÁ
àÊÕ่Âงต่ÍคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท âดÂÁÕËน่ÇÂงÒน Compliance Unit ทํÒËน้ÒทÕ่กํÒกÑบดÙáÅกÒÃปฏÔบÑตÔตÒÁ
ÃÒÂงÒนปÃÐàÁÔนคÇÒÁàÊÕ่Âง

กÒÃ½ีกÍบÃÁáÅÐกÒÃÊ×่ÍÊÒÃ

1. กÒÃปฐÁนÔàทÈ กÒÃปฐÁนÔàทÈกÃÃÁกÒÃ ผÙ้บÃÔËÒÃ áÅÐ¾นÑกงÒนคÃÍบคÅØÁกÒÃÊ×่ÍÊÒÃนâÂบÒÂ
ต่Íต้ÒนกÒÃทØจÃÔตคÍÃ์ÃÑปชÑ่นáÅÐáนÇ ปฏÔบÑตÔด้ÒนกÒÃต่Íต้ÒนทØจÃÔตคÍÃ์ÃÑปชÑ่น âดÂกÒÃปฐÁนÔàทÈ
áÂกÍÍกàป็น 2 Ê่Çน ค×Í 
1.1 กÒÃปฐÁนÔàทÈกÃÃÁกÒÃàข้ÒãËÁ่ âดÂàÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑทÁÕËน้ÒทÕ่Ê×่ÍÊÒÃนâÂบÒÂต่Íต้ÒนกÒÃ

ทØจÃÔตคÍÃ์ÃÑปชÑ่นáÅÐ áนÇปฏÔบÑตÔด้ÒนกÒÃต่Íต้ÒนทØจÃÔตคÍÃ์ÃÑปชÑ่น 
1.2 กÒÃปฐÁนÔàทÈผÙ้บÃÔËÒÃáÅÐ¾นÑกงÒนãËÁ่ âดÂ½่ÒÂทÃÑ¾ÂÒกÃบØคคÅÁÕËน้ÒทÕ่ Ê×่ÍÊÒÃ

นâÂบÒÂต่Íต้ÒนกÒÃทØจÃÔต คÍÃ์ÃÑปชÑ่นáÅÐáนÇปฏÔบÑตÔด้ÒนกÒÃต่Íต้ÒนทØจÃÔตคÍÃ์ÃÑปชÑ่น 
2. กÒÃÍบÃÁด้ÒนกÒÃต่Íต้ÒนทØจÃÔตคÍÃ์ÃÑปชÑ่น บÃÔÉÑทÏ จÑดãË้ÁÕกÒÃÍบÃÁด้ÒนกÒÃต่Íต้ÒนทØจÃÔต

คÍÃ์ÃÑปชÑ่นàป็นปÃÐจํÒทØกปี à¾×่Íà¾Ô่Á¾ÙนคÇÒÁÃÙ้ ãË้áก่¾นÑกงÒน กÃÃÁกÒÃ áÅÐผÙ้บÃÔËÒÃ áÅÐà¾×่ÍãË้
ตÃÐËนÑกถÖงคÇÒÁÊํÒคÑญãนกÒÃต่Íต้ÒนทØจÃÔตคÍÃ์ÃÑปชÑ่น 

3. กÒÃÊ×่ÍÊÒÃÀÒÂãนÍงค์กÃ บÃÔÉÑทÏ ÁÕกÒÃÊ×่ÍÊÒÃนâÂบÒÂต่Íต้ÒนกÒÃทØจÃÔตคÍÃ์ÃÑปชÑ่นáÅÐ áนÇ
ปฏÔบÑตÔด้ÒนกÒÃทØจÃÔตคÍÃ์ÃÑปชÑ่นผ่ÒนÍÕàÁÅ์ ทØกคÃÑ้ง ทÕ่ÁÕกÒÃปÃÑบปÃØงนâÂบÒÂËÃ×ÍáนÇปฏÔบÑตÔÏ ÍÕก
ทÑ้งกÃÃÁกÒÃ ผÙ้บÃÔËÒÃ áÅÐ¾นÑกงÒนÊÒÁÒÃถÈÖกÉÒÃÒÂÅÐàÍÕÂดàกÕ่ÂÇกÑบกÒÃ ต่Íต้ÒนทØจÃÔต
คÍÃ์ÃÑปชÑ่นäด้จÒกบÍÃ์ดข่ÒÇÊÒÃÀÒÂãน áÅÐàÇ็บäซด์ÀÒÂãนขÍงบÃÔÉÑทÏ 

4. กÒÃÊ×่ÍÊÒÃกÑบบØคคÅ/Ëน่ÇÂงÒนÀÒÂนÍก กÒÃÊ×่ÍÊÒÃกÑบบØคคÅËÃ×ÍËน่ÇÂงÒนÀÒÂนÍก ÃÇÁถÖง 
คÙ่ค้Ò คÙ่ธØÃกÔจ àจ้ÒËนÕ้ ÅÙกËนÕ้ áÅÐ ตÑÇáทนทÒงธØÃกÔจบÃÔÉÑทÏจÐ Ê×่ÍÊÒÃผ่Òนช่ÍงทÒงต่Òงæ àช่น กÒÃ
ปÃÐชØÁปÃÐจํÒปี àÇ็บäซด์ขÍงบÃÔÉÑท ÃÒÂงÒนปÃÐจํÒปี àป็นต้น
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áนÇปฏÔบÑตÔตÒÁนâÂบÒÂต่Íต้ÒนทØจÃÔตคÍÃ์ÃÑปชÑ่น
áนÇทÒงปฏÔบÑตÔàกÕÂ่ÇกÑบคÇÒÁขÑดáÂ้งทÒงผÅปÃÐâÂชน์

1. ปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่âดÂÂÖดถ×ÍปÃÐâÂชน์ขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทÏ ÀÒÂãต้คÇÒÁถÙกต้ÍงตÒÁกฎËÁÒÂáÅÐจÃÔÂธÃÃÁ 
ÁÕคÇÒÁàป็นธÃÃÁ âปÃ่งãÊ

2. ËÅÕกàÅÕ่ÂงกÒÃàข้ÒäปàกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบกÔจกÃÃÁทÕ่ÍÒจก่ÍãË้àกÔดคÇÒÁขÑดáÂ้งทÒงผÅปÃÐâÂชน์ขÍงกÅØ่Á
บÃÔÉÑทÏ äÁ่ปÃÐกÍบกÔจกÒÃทÕ่àป็นกÒÃáข่งขÑน ËÃ×ÍÁÕÅÑกÉณÐàดÕÂÇกÑนกÑบกÅØ่ÁบÃÔÉÑทÏ

3. äÁ่áÊÇงËÒผÅปÃÐâÂชน์จÒกข้ÍÁÙÅ ËÃ×ÍÊÔ่งãดæ ทÕ่ตนÃÙ้àน×่ÍงÁÒจÒกตํÒáËน่งËน้ÒทÕ่áÅÐคÇÒÁ
ÃÑบผÔดชÍบ

4. ËÅÕกàÅÕ่ÂงกÒÃทํÒงÒนÍ×่นนÍกàËน×ÍจÒกกÒÃทํÒงÒนขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทÏ ซÖ่งÍÒจÁÕผÅกÃÐทบต่ÍงÒนãน
คÇÒÁÃÑบผÔดชÍบäÁ่Ç่Òด้Òนãด

5. กํÒËนดãË้กÃÃÁกÒÃ ผÙ้บÃÔËÒÃ ต้ÍงÃÒÂงÒนãË้กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÏ ทÃÒบถÖงกÒÃÁÕÊ่Çนäด้àÊÕÂขÍงตน áÅÐ/
ËÃ×ÍขÍงบØคคÅทÕ่ÁÕคÇÒÁàกÕ่ÂÇข้Íง ÍÑนàป็นÊ่Çนäด้àÊÕÂทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบกÒÃบÃÔËÒÃจÑดกÒÃขÍงÅØ่Á
บÃÔÉÑทÏ ÃÇÁทÑ้งต้ÍงÃÒÂงÒนกÒÃถ×ÍËÅÑกทÃÑ¾Â์ãนบÃÔÉÑทÏ äÁ่Ç่ÒâดÂทÒงตÃงËÃ×ÍทÒงÍ้ÍÁ

6. คณÐกÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃตÍ้ง¾ÔจÒÃณÒคÇÒÁขÑดáÂง้ทÒงผÅปÃÐâÂชน์àกÕ่ÂÇกÑบÃÒÂกÒÃทÕ่àกÕ่ÂÇâÂง
กÑนÃÐËÇ่ÒงบÃÔÉÑทÏ บÃÔÉÑทÂ่ÍÂ/บÃÔÉÑทÃ่ÇÁÍÂ่ÒงÃÍบคÍบ ด้ÇÂคÇÒÁซ×่ÍÊÑตÂ์ÊØจÃÔต ÍÂ่ÒงÁÕ
àËตØผÅáÅÐàป็นÍÔÊÃÐ ÀÒÂãต้กÃÍบจÃÔÂธÃÃÁทÕ่ดÕ âดÂคํÒนÖงถÖงปÃÐâÂชน์ÊÙงÊØดขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐต้Íง
ปฏÔบÑตÔ ãË้ถÙกต้ÍงตÒÁËÅÑกàกณฑ์ขÍงตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์áË่งปÃÐàทÈäทÂ áÅÐÊํÒนÑกงÒน
คณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบËÅÑกทÃÑ¾Â์áÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ ÃÇÁทÑ้งดÙáÅãË้ÁÕกÒÃàปิดàผÂข้ÍÁÙÅãนàÃ×่Íง
ดÑงกÅ่ÒÇÍÂ่ÒงถÙกต้ÍงคÃบถ้Çน

áนÇทÒงปฏÔบÑตÔดÒ้นกÒÃจÑดซ×้Í/จÑดËÒ

1. กÒÃจÑดซ×้Í/จÑดËÒต้ÍงดํÒàนÔนกÒÃตÒÁËÅÑกàกณฑ์ËÃ×ÍขÑ้นตÍนทÕ่กํÒËนดäÇ้ãนÃÐàบÕÂบกÒÃจÑดซ×้Í/
จÑดËÒ áÅÐÊÍดคÅ้ÍงกÑบÍํÒนÒจดํÒàนÔนกÒÃ ÁÕคÇÒÁàป็นธÃÃÁáก่ผÙ้ÁÕÊ่ÇนàกÕ่ÂÇข้Íง ãนกÒÃตÑดÊÔนãจ
ต้ÍงคํÒนÖงถÖงคÇÒÁÊÁàËตØÊÁผÅด้ÒนÃÒคÒ คØณÀÒ¾ áÅÐบÃÔกÒÃทÕ่äด้ÃÑบ ÃÇÁทÑ้งคํÒนÖงถÖงÁÒตÃฐÒน
ต่Òงæ ทÕ่ผÙ้ขÒÂÊÔนค้ÒËÃ×ÍบÃÔกÒÃ¾ÖงÁÕ àช่น ÁÒตÃฐÒนด้ÒนÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁ ÁÒตÃฐÒนÍØตÊÒËกÃÃÁ 

2. ผÙ้จÑดซ×้Í/จÑดËÒจÐต้ÍงäÁ่ปÃÐกÍบธØÃกÔจ ซÖ่งÍÒจนํÒผÅปÃÐâÂชน์ÁÒÊÙ่ตนâดÂÍÒÈÑÂตํÒáËน่งËน้ÒทÕ่ãน
กÒÃจÑดซ×้Í/จÑดËÒ äÁ่Ç่ÒâดÂทÒงตÃงËÃ×ÍทÒงÍ้ÍÁ

3. äÁ่ãช้ข้ÍÁÙÅทÕ่äด้ทÃÒบÍÑนàน×่ÍงÁÒจÒกกÒÃจÑดซ×้Í/จÑดËÒ à¾×่ÍปÃÐâÂชน์Ê่ÇนตÑÇËÃ×ÍผÙ้Í×่น
4. Ë้ÒÁÁÔãË้ กÃÃÁกÒÃ ผÙ้บÃÔËÒÃ ¾นÑกงÒน ตÅÍดจนบØคคÅทÕ่ÊÒÁ ทÕ่ÁÕคÇÒÁàกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบกÅØ่ÁบÃÔÉÑทÏ 

ÁÕกÒÃตÔดÊÔนบน ปÃÐกÍบด้ÇÂ äÁ่ãË้ àÊนÍãË้ ËÃ×ÍÃÑบÇ่ÒจÐãË้ทÃÑ¾Â์ÊÔนËÃ×ÍปÃÐâÂชน์Í×่นãด ËÃ×ÍจÙง
ãจãË้Ã่ÇÁดํÒàนÔนกÒÃãดæ ทÑ้งãนทÒงตÃงáÅÐทÒงÍ้ÍÁ ÍÑนàป็นกÒÃãË้ปÃÐâÂชน์ãนกÒÃàÊนÍÃÒคÒ ËÃ×Í
กÒÃÊÁÂÍÁกÑนãนกÒÃàÊนÍÃÒคÒ ต่ÍËน่ÇÂงÒนขÍงÃÑฐ ÍÑนนํÒÁÒซÖ่งคÇÒÁäด้àปÃÕÂบáÅÐ äด้ÃÑบ
ผÅปÃÐâÂชน์ตÍบáทนบÒงปÃÐกÒÃãนกÃÐบÇนกÒÃจÑดซ×้Í จÑดจ้Òง ËÃ×ÍกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนตÒÁÊÑญญÒ 
ทÑ้งก่Íน ÃÐËÇ่ÒงกÒÃàÊนÍÃÒคÒ áÅÐËÅÑงกÒÃทํÒÊÑญญÒจÑดซ×้ÍจÑดจ้Òง ËÃ×Íà¾×่ÍÃÑกÉÒผÅปÃÐâÂชน์
Í×่นãด ÍÑนäÁ่àËÁÒÐÊÁตÒÁËÅÑกจÃÃÂÒบÃÃณธØÃกÔจ âดÂกÒÃทØจÃÔตãนÃÙปáบบต่Òงæ ปÃÐกÍบด้ÇÂ 
กÒÃช่ÇÂàËÅ×ÍทÒงกÒÃàÁ×Íง กÒÃบÃÔจÒคà¾×่ÍกÒÃกØÈÅ à¾×่ÍàÍ×้ÍปÃÐâÂชน์ต่ÍธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑท àงÔน
ÊนÑบÊนØนÁÕÇÑตถØปÃÐÊงค์à¾×่ÍธØÃกÔจทÕ่ก่ÍãË้àกÔดคÇÒÁäด้àปÃÕÂบต่ÍธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑท áÅÐค่Òãช้จ่ÒÂ
Í×่นæ ทÕ่ÍÒจàป็นช่ÍงทÒงãË้บØคคÅทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÃÐทํÒกÒÃทØจÃÔต àช่น ค่ÒขÍงขÇÑญ ค่Òต้ÍนÃÑบÅÙกค้Ò 
ซÖ่งทํÒãË้àกÔดกÒÃãช้ÍํÒนÒจÍÂ่ÒงäÁ่ถÙกต้Íง àช่น กÒÃãË้ÊÔนบนàจ้ÒËน้ÒทÕ่ขÍงÃÑฐ กÒÃãË้ขÍงขÇÑญËÃ×Í
บÃÔกÒÃ กÒÃãË้àงÔนÊดËÃ×ÍÊÔ่งขÍงทดáทนàงÔนÊด áÅÐกÒÃÊÁÂÍÁกÑนãนกÒÃàÊนÍÃÒคÒ
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áนÇทÒงปฏÔบÑตÔต่ÍËน่ÇÂงÒนÃÒชกÒÃ

1. ปฏÔบÑตÔตÒÁกฎËÁÒÂáÅÐÃÐàบÕÂบปฏÔบÑตÔทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงÍÂ่ÒงàคÃ่งคÃÑด
2. กÒÃทํÒธØÃกÃÃÁกÑบÃÑฐ àÁ×่ÍตÔดต่ÍกÑบàจ้ÒËน้ÒทÕ่ ต้ÍงÁÕกÒÃดํÒàนÔนกÒÃÍÂ่ÒงถÙกต้Íง ตÃงäปตÃงÁÒ 

äÁ่กÃÐทํÒกÒÃãดæ ทÕ่ÍÒจจÙงãจãË้àจ้ÒËน้ÒทÕ่ดํÒàนÔนกÒÃËÃ×ÍÅÐàÇ้นดํÒàนÔนกÒÃ
3. กÒÃทํÒคÇÒÁÃÙ้จÑกËÃ×ÍกÒÃÊÃ้ÒงคÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์ÍÑนดÕÃÐËÇ่ÒงกÑนตÒÁÇÒÃÐâÍกÒÊ àทÈกÒÅ ËÃ×ÍตÒÁ

ปÃÐà¾ณÕปฏÔบÑตÔ ËÒกÍÂÙ่ãนขÍบàขตทÕ่àËÁÒÐÊÁÊÒÁÒÃถกÃÐทํÒäด้
4. กÒÃãË้กÒÃÊนÑบÊนØนกÔจกÃÃÁขÍงÃÒชกÒÃ กÒÃบÃÔจÒคทÃÑ¾Â์ÊÔน ÊÒÁÒÃถทํÒäด้âดÂผ่Òน

กÃÐบÇนกÒÃขÍÍนØÁÑตÔทÕ่ถÙกต้ÍงâปÃ่งãÊ áÅÐÀÒÂãนÇงàงÔนทÕ่àËÁÒÐÊÁ

áนÇทÒงปฏÔบÑตÔãนกÒÃÃÑบËÃ×ÍãËข้ÍงขÇÑญ ทÃÑ¾Â์ÊÔน ËÃ×ÍผÅปÃÐâÂชน์Í×่นãดทÕ่ÍÒจÊÃÒ้งáÃงจÙงãจãนกÒÃ
ตÑดÊÔนãจÍÂ่ÒงãดÍÂÒ่งËนÖง่

1. ค่ÒขÍงขÇÑญ ËÁÒÂถÖง ค่Òãช้จ่ÒÂãนกÒÃดํÒàนÔนกÔจกÃÃÁขÍงบÃÔÉÑทà¾×่ÍÊÃ้ÒงคÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์ÍÑนดÕËÃ×Í
บÒงâÍกÒÊ ถ×Íàป็นกÒÃáÊดงÍÍกขÍงÁÒÃÂÒททÒงÊÑงคÁ ซÖ่งค่ÒขÍงขÇÑญÍÒจÍÂÙ่ãนËÅÒกËÅÒÂ
ÃÙปáบบ äÁ่Ç่ÒจÐàป็น àงÔน ÊÔนค้Ò บÃÔกÒÃ บÑตÃกํÒนÑÅ àป็นต้น ซÖ่งค่Òãช้จ่ÒÂดÑงกÅ่ÒÇÍÒจถ×Íàป็นÊÔนบน
ËÒกàป็นกÒÃãË้à¾×่ÍจÙงãจàจ้ÒËน้ÒทÕ่ขÍงÃÑฐãË้กÃÐทํÒกÒÃÍÑนÁÔชÍบด้ÇÂËน้ÒทÕ่

2. äÁ่¾ÖงÃÑบËÃ×ÍãË้กÒÃàÅÕ้ÂงÃÑบÃÍง ขÍงขÇÑญ/ขÍงทÕ่ÃÐÅÖก áÅÐค่Òãช้จ่ÒÂÍ×่นãด ทÕ่àกÔนคÇÒÁจํÒàป็นáÅÐ
äÁ่àËÁÒÐÊÁกÑบàจ้ÒËน้ÒทÕ่ขÍงÃÑฐ ËÃ×ÍบØคคÅทÕ่ทํÒธØÃกÔจกÑบบÃÔÉÑทÏ ทÑ้งนÕ้กÒÃÃÑบáÅÐãË้ดÑงกÅ่ÒÇทÕ่
àป็นäปตÒÁธÃÃÁàนÕÂÁปฏÔบÑตÔ ตÒÁปÃÐà¾ณÕ ÇÑฒนธÃÃÁ ËÃ×ÍÁÒÃÂÒททÒงÊÑงคÁ ถ×Íàป็นàÃ×่ÍงทÕ่
ÂÍÁÃÑบäด้ áต่ต้ÍงÊÁàËตØÊÁผÅ ÁÕคÇÒÁàËÁÒÐÊÁ àป็นäปตÒÁนâÂบÒÂ ÃÐàบÕÂบ áÅÐธÃÃÁàนÕÂÁ
ปฏÔบÑตÔตÒÁปÃÐà¾ณÕãนáต่ÅÐâÍกÒÊ âดÂàก็บÃÑกÉÒËÅÑกฐÒนกÒÃãช้จ่ÒÂàงÔน ÁÕกÒÃบÑนทÖกค่Òãช้จ่ÒÂ
ตÒÁทÕ่äด้ãช้จ่ÒÂจÃÔง áÅÐÁÕãบàÊÃ็จËÃ×ÍËÅÑกฐÒนÃÑบÃÍง à¾×่ÍตÃÇจÊÍบäด้ãนÀÒÂËÅÑง

3. äÁ่àÃÕÂกÃÑบËÃ×ÍãË้àงÔน ทÃÑ¾Â์ÊÔน ÊÔ่งขÍง ËÃ×ÍปÃÐâÂชน์Í×่นãด กÑบผÙ้àกÕ่ÂÇข้ÍงทÒงธØÃกÔจ ทÕ่ÍÒจทํÒãË้
àกÔดÍÔทธÔ¾ÅãนกÒÃตÑดÊÔนãจÍÂ่ÒงËนÖ่งÍÂ่ÒงãดâดÂäÁ่àป็นธÃÃÁ ËÃ×ÍÁÕàจตนÒà¾×่ÍชÑกนํÒãË้กÃÐทํÒ 
ËÃ×ÍÅÐàÇ้นกÒÃกÃÐทํÒทÕ่äÁ่ถÙกต้Íง ËÃ×Íà¾×่ÍáÅกàปÅÕ่ÂนกÑบÊÔทธÔ¾ÔàÈÉทÕ่äÁ่¾Öงäด้

áนÇทÒงปฏÔบÑตÔãนàÃ×Í่งกÒÃàÅÕ้ÂงÃÑบÃÍง

1. ค่ÒÃÑบÃÍง ËÁÒÂถÖง ค่Òãช้จ่ÒÂãนกÒÃดํÒàนÔนกÔจกÃÃÁขÍงบÃÔÉÑทà¾×่ÍÊÃ้ÒงคÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์ÍÑนดÕËÃ×Í
บÒงâÍกÒÊ ถ×Íàป็นกÒÃáÊดงÍÍกขÍงÁÒÃÂÒททÒงÊÑงคÁ ซÖ่งค่ÒÃÑบÃÍงÍÒจÃÇÁถÖง ค่ÒทÕ่¾Ñก ค่Ò
âดÂÊÒÃÊํÒËÃÑบกÒÃàÂÕ่ÂÁชÁÊถÒนทÕ่ปÃÐกÍบกÒÃ ËÃ×ÍกÒÃÈÖกÉÒดÙงÒน ค่ÒÍÒËÒÃáÅÐàคÃ×่Íงด×่Á ซÖ่ง
ค่Òãช้จ่ÒÂดÑงกÅ่ÒÇÍÒจถ×Íàป็นÊÔนบนËÒกàป็นกÒÃãË้à¾×่ÍจÙงãจàจÒ้Ëน้ÒทÕ่ขÍงÃÑฐãË้กÃÐทํÒกÒÃÍÑนÁÔชÍบ
ด้ÇÂËน้ÒทÕ่

2. Ë้ÒÁÁÔãË้ÁÕกÒÃàÅÕ้ÂงÃÑบÃÍงตÍ่ËนÇ่ÂงÒนขÍงÃÑฐ ËÃ×Íàจ้ÒËนÒ้ทÕ่ขÍงÃÑฐãนáต่ÅÐâÍกÒÊÁÙÅค่ÒàกÔนตÒÁทÕ่
กฎËÁÒÂกํÒËนด áÅÐค่Òãช้จ่ÒÂดÑงกÅ่ÒÇต้ÍงäÁ่äด้àป็นกÒÃจ่ÒÂà¾×่ÍจÙงãจãË้àจ้ÒËน้ÒทÕ่ขÍงÃÑฐกÃÐทํÒ
กÒÃÍÑนÁÔชÍบด้ÇÂËน้ÒทÕ่ ËÃ×ÍกÒÃตÑดÊÔนãจãดæ à¾×่ÍปÃÐâÂชน์ทÒงธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑท ทÑ้งนÕ้ ต้ÍงÁÕกÒÃ
บÑนทÖกค่Òãช้จ่ÒÂตÒÁทÕ่äด้ãช้จ่ÒÂจÃÔงáÅÐÁÕãบàÊÃ็จËÃ×ÍËÅÑกฐÒนÃÑบÃÍง

3. ค่Òãช้จ่ÒÂãนกÒÃàÅÕ้ÂงÃÑบÃÍงâดÂÁÒÃÂÒททÒงธØÃกÔจ คÇÃถÙกãช้ÍÂ่ÒงàËÁÒÐÊÁ áÅÐàป็นค่Òãช้จ่ÒÂตÒÁ
จÃÔง ทÑ้งนÕ้ ãË้ÃÒÂงÒน áÅÐ/ËÃ×ÍดํÒàนÔนกÒÃขÍÍนØÁÑตÔต่ÍผÙ้ช่ÇÂกÃÃÁกÒÃผÙ้จÑดกÒÃãËญ่ขÍงáต่ÅÐ
ÊÒÂงÒน

4. กÒÃàบÔกค่Òãช้จ่ÒÂÊํÒËÃÑบกÒÃàÅÕ้ÂงÃÑบÃÍงจÐต้ÍงäÁ่ÃÇÁถÖงค่Òãช้จ่ÒÂขÍงบØคคÅãนคÃÍบคÃÑÇขÍง
¾นÑกงÒน 146



áนÇทÒงปฏÔบÑตÔãนàÃ×Í่งค่ÒÍํÒนÇÂคÇÒÁÊÐดÇก

1. ค่ÒÍํÒนÇÂคÇÒÁÊÐดÇก ËÁÒÂถÖง ค่Òãช้จ่ÒÂจํÒนÇนàÅ็กน้ÍÂทÕ่จ่ÒÂáก่àจ้ÒËน้ÒทÕ่ขÍงÃÑฐÍÂ่ÒงäÁ่ àป็น
ทÒงกÒÃ áÅÐàป็นกÒÃãË้à¾ÕÂงà¾×่ÍãË้ÁÑน่ãจÇ่ÒàจÒ้ËนÒ้ทÕ่ขÍงÃÑฐจÐดÒํàนÔนกÒÃตÒÁกÃÐบÇนกÒÃ ËÃ×Íàป็น
กÒÃกÃÐตØ้นãË้ดÒํàนÔนกÒÃÃÇดàÃÇ็ขÖน้ âดÂกÃÐบÇนกÒÃนÑ้นäÁ่ต้ÍงÍÒÈÑÂดØÅ¾ÔนÔจขÍงàจ้ÒËน้ÒทÕ่ÃÑฐ áÅÐ
àป็นกÒÃกÃÐทํÒÍÑนชÍบด้ÇÂËน้ÒทÕ่ขÍงàจ้ÒËน้ÒทÕ่ÃÑฐผÙ้นÑ้น ÃÇÁทÑ้งàป็นÊÔทธÔทÕ่บÃÔÉÑทÏ ¾ÖงจÐäด้ตÒÁ
กฎËÁÒÂÍÂÙ่áÅ้Ç àช่น กÒÃขÍãบÍนØญÒต กÒÃขÍËนÑงÊ×ÍÃÑบÃÍง áÅÐกÒÃäด้ÃÑบกÒÃบÃÔกÒÃÊÒธÒÃณÐ 
àป็นต้น

2. บÃÔÉÑทÏ äÁ่ÁÕนâÂบÒÂจ่ÒÂàงÔนค่ÒÍํÒนÇÂคÇÒÁÊÐดÇก ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁ กÒÃจ่ÒÂàงÔนค่ÒÍํÒนÇÂคÇÒÁ
ÊÐดÇกÊÒÁÒÃถกÃÐทํÒäด้ãนกÃณÕทÕ่¾นÑกงÒนตกÍÂÙ่ãนÊถÒนกÒÃณ์ทÕ่àป็นÀÑÂคØกคÒÁต่ÍÃ่ÒงกÒÂËÃ×Í
àช×่ÍÇ่ÒชÕÇÔตขÍงตนàÍงกํÒÅÑงตกÍÂÙ่ãนÍÑนตÃÒÂ âดÂàÁ×่ÍทํÒกÒÃจ่ÒÂàงÔนดÑงกÅ่ÒÇ จÐต้ÍงจÑดทํÒàÍกÊÒÃ
àป็นÅÒÂÅÑกÉณ์ÍÑกÉÃ áÅÐÊ่งãË้ผÙ้บÑงคÑบบÑญชÒÊÍบทÒน ทÑ้งนÕ้ ÇÑตถØปÃÐÊงค์áÅÐÅÑกÉณÐขÍงกÒÃ
จ่ÒÂàงÔนดÑงกÅ่ÒÇจÐต้Íงäด้ÃÑบกÒÃบÑนทÖกข้ÍÁÙÅäÇ้ÍÂ่ÒงถÙกต้Íง

áนÇทÒงปฏÔบÑตÔãนกÒÃบÃÔจÒคà¾×่ÍกÒÃกØÈÅáÅÐกÒÃãË้àงÔนÊนÑบÊนØน

1. บÃÔÉÑทÏ ÊนÑบÊนØนกÒÃบÃÔจÒคà¾×่ÍกÒÃกØÈÅ áÅÐกÒÃãË้àงÔนÊนÑบÊนØนãนกÒÃ¾ÑฒนÒชØÁชนáÅÐÊÑงคÁ 
à¾×่Í¾ÑฒนÒคØณÀÒ¾ชÕÇÔต ÊÃ้ÒงàÈÃÉฐกÔจ áÅÐคÇÒÁàข้Ááข็งãË้กÑบชØÁชนáÅÐÊÑงคÁ âดÂกÒÃบÃÔจÒค
à¾×่ÍกÒÃกØÈÅ áÅÐกÒÃãË้àงÔนÊนÑบÊนØน ต่ÍÍงค์กÃกÒÃกØÈÅËÃ×ÍËน่ÇÂงÒนÍ×่นæ ÁÕขÑ้นตÍน¾ÔจÒÃณÒ
áÅÐÍนØÁÑตÔâดÂคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท ËÃ×ÍผÙ้ทÕ่ÁÕÍํÒนÒจขÍงบÃÔÉÑท ซÖ่งจÐต้ÍงจÑดทํÒãบบÑนทÖกคํÒขÍ 
ÃÐบØช×่ÍผÙ้ÃÑบบÃÔจÒค/ผÙ้ÃÑบกÒÃÊนÑบÊนØน áÅÐÇÑตถØปÃÐÊงค์ขÍงกÒÃบÃÔจÒค/ÊนÑบÊนØน¾Ã้ÍÁáนบ
àÍกÊÒÃปÃÐกÍบทÑ้งËÁดàÊนÍãË้ผÙ้ÁÕÍํÒนÒจÍนØÁÑตÔขÍงบÃÔÉÑทÏ ¾ÔจÒÃณÒÍนØÁÑตÔตÒÁÃÐดÑบÍํÒนÒจ
ÍนØÁÑตÔขÍงบÃÔÉÑท âดÂÁÕกÃÐบÇนกÒÃตÃÇจÊÍบ กÒÃตÔดตÒÁ ÃÇÁทÑ้งÁÕËÅÑกฐÒนËÃ×ÍËนÑงÊ×ÍตÍบ
ÃÑบจÒกËน่ÇÂงÒนทÕ่äด้ÃÑบàงÔนบÃÔจÒคËÃ×ÍàงÔนÊนÑบÊนØน à¾×่ÍãË้กÒÃãช้àงÔนàป็นäปตÒÁÇÑตถØปÃÐÊงค์

2. กÒÃàป็นผÙ้ãË้กÒÃÊนÑบÊนØนàป็นÇÔธÕกÒÃปÃÐชÒÊÑÁ¾Ñนธ์ธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑทÇÔธÕËนÖ่ง ซÖ่งáตกต่ÒงจÒกกÒÃ
บÃÔจÒคà¾×่ÍกÒÃกØÈÅ âดÂÍÒจกÃÐทํÒäด้ãนËÅÒÂÃÙปáบบ àช่น กÒÃÊนÑบÊนØนกÔจกÃÃÁทÒงÇÑฒนธÃÃÁ 
ÈÔÅปÐ กÒÃÈÖกÉÒ àป็นต้น

3. ¾นÑกงÒนต้ÍงÁÕคÇÒÁÃÐÁÑดÃÐÇÑงà¾×่ÍãË้ÁÑ่นãจÇ่ÒกÒÃบÃÔจÒคà¾×่ÍกÒÃกØÈÅáÅÐกÒÃàป็นผÙ้ãË้ กÒÃ
ÊนÑบÊนØนจÐäÁ่ถÙกนํÒäปãช้àป็นÇÔธÕกÒÃËÅÕกàÅÕ่ÂงãนกÒÃãË้ÊÔนบน ตÅÍดจนต้ÍงดํÒàนÔนกÒÃÍÂ่Òง
âปÃ่งãÊáÅÐàป็นäปตÒÁกฎËÁÒÂทÕ่ãช้บÑงคÑบ

áนÇทÒงปฏÔบÑตÔดÒ้นกÒÃÊนÑบÊนØนกÔจกÃÃÁทÒงกÒÃàÁ×Íง

บÃÔÉÑทÏ ÇÒงตÑÇàป็นกÅÒงทÒงกÒÃàÁ×Íง äÁ่กÃÐทํÒกÒÃËÃ×ÍÊนÑบÊนØน¾ÃÃคกÒÃàÁ×ÍงËÃ×ÍบØคคÅทÕ่ÁÕ
ÍํÒนÒจทÒงกÒÃàÁ×Íง ทÑ้งทÒงตÃง áÅÐทÒงÍ้ÍÁ âดÂบÃÔÉÑทÏ คํÒนÖงถÖงกÒÃàคÒÃ¾ÊÔทธÔáÅÐàÊÃÕÀÒ¾ทÒงกÒÃàÁ×Íง
ตÒÁกฎËÁÒÂ ÂÖดÁÑ่นãนÃÐบÍบปÃÐชÒธÔปäตÂÍÑนÁÕ ¾ÃÐÁËÒกÉÑตÃÔÂ์ทÃงàป็นปÃÐÁØข ÂกàÇ้นกÒÃÊนÑบÊนØนทÒง
กÒÃàÁ×ÍงทÕ่ÁÕÇÑตถØปÃÐÊงค์à¾×่Íช่ÇÂàËÅ×Íด้ÒนÀÑÂ¾ÔบÑตÔทÕ่ÁÕผÅกÃÐทบต่Í ÊÒธÒÃณÐÍÂ่ÒงàÃ่งด่Çน áนÇปฏÔบÑตÔ 
คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท ผÙ้บÃÔËÒÃáÅÐ¾นÑกงÒน ÁÕËน้ÒทÕ่ปฏÔบÑตÔตÒÁกฎËÁÒÂÍÂ่ÒงàคÃ่งคÃÑดáÅÐปฏÔบÑตÔตÒÁáนÇ
ปฎÔบÑตÔดÑงนÕ้

1. ãช้ÊÔทธÔทÒงกÒÃàÁ×ÍงขÍงตนตÒÁกฎËÁÒÂÃÑฐธÃÃÁนÙญ àช่น กÒÃãช้ÊÔทธÔÅงคÐáนนàÅ×ÍกตÑ้ง àป็นต้น
2. äÁ่ãช้ทÃÑ¾Â์ÊÔนขÍงบÃÔÉÑทÏ à¾×่ÍÊนÑบÊนØนกÔจกÃÃÁทÒงกÒÃàÁ×ÍงขÍง¾ÃÃคกÒÃàÁ×Íง กÅØ่ÁกÒÃàÁ×Íง 

ËÃ×ÍนÑกกÒÃàÁ×Íงคนãด à¾×่ÍäปÊÙ่กÒÃäด้ÃÑบÊÔทธÔ¾ÔàÈÉทÕ่äÁ่คÇÃäด้ ËÃ×ÍจÑดทํÒÊÑญญÒÃ่ÇÁกÑน äÁ่  
Ç่ÒกÃณÕãดæ ทÑ้งÊÔ้น ËÒกÁÕกÒÃÃ้ÍงขÍãË้ÃÒÂงÒนต่Í ผÙ้บÑงคÑบบÑญชÒ 

3. ËÅÕกàÅÕ่ÂงกÒÃáÊดงคÇÒÁคÔดàË็นàกÕ่ÂÇกÑบกÒÃàÁ×ÍงÀÒÂãนบÃÔÉÑทÏ ซÖ่งÍÒจก่ÍãË้àกÔดคÇÒÁขÑดáÂ้ง   
ÀÒÂãนบÃÔÉÑทÏ äด้
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áนÇปฏÔบÑตÔด้ÒนกÒÃบÃÔËÒÃงÒนทÃÑ¾ÂÒกÃบØคคÅ 

กÒÃบÃÔËÒÃงÒนทÃÑ¾ÂÒกÃบØคคÅขÍงบÃÔÉÑทÏ äด้คํÒนÖงถÖงนâÂบÒÂต่ÍตÒ้นกÒÃทØจÃÔตคÍÃ์ÃÑปชÑ่นãนทØก
กÃÐบÇนกÒÃ âดÂàÃÔ่ÁตÑ้งáต่ กÒÃÊÃÃËÒ คÑดàÅ×Íก ÍบÃÁ ปÃÐàÁÔนผÅงÒน กÒÃãË้ผÅตÍบáทน ตÅÍดจนกÒÃ
àÅ×่ÍนตํÒáËน่ง¾นÑกงÒน à¾×่ÍãË้กÒÃดํÒàนÔนงÒนด้Òน ทÃÑ¾ÂÒกÃบØคคÅàป็นäปÍÂ่ÒงâปÃ่งãÊ ÂØตÔธÃÃÁ áÅÐÁÔãË้
กÒÃดํÒàนÔนงÒนàป็นäปà¾×่ÍกÒÃทØจÃÔตคÍÃ์ÃÑปชÑ่น 

áนÇปฏÔบÑตÔด้ÒนกÃÐบÇนกÒÃตÃÇจÊÍบáÅÐกÒÃคÇบคØÁÀÒÂãน 

บÃÔÉÑทÏ ÁÕกÃÐบÇนกÒÃตÃÇจÊÍบáÅÐคÇบคØÁÀÒÂãนÍÂ่Òงà¾ÕÂง¾Í à¾×่ÍãË้ÁÑ่นãจÇ่ÒกÒÃดÒํàนÔนงÒนãน
ด้Òนต่ÒงæขÍงบÃÔÉÑทÏ ÁÔäด้àป็นäปà¾×่ÍกÒÃทØจÃÔตคÍÃ์ÃÑปชÑ่น âดÂÃÐบบกÒÃคÇบคØÁÀÒÂãนขÍงบÃÔÉÑทÏ 
คÃÍบคÅØÁทÑ้งด้ÒนกÒÃàงÔน กÒÃบÑญชÕ กÒÃàก็บ บÑนทÖกข้ÍÁÙÅ áÅÐกÒÃดํÒàนÔนงÒนâคÃงกÒÃต่Òงæ ÃÇÁถÖง
กÃÐบÇนทÒงธØÃกÔจÍ×่นæ ãนบÃÔÉÑทÏ ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบนâÂบÒÂáÅÐáนÇ ปฏÔบÑตÔด้ÒนกÒÃต่Íต้ÒนทØจÃÔตคÍÃ์ÃÑปชÑ่น 
âดÂÁÕคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇบÊÍบกํÒกÑบดÙáÅกÒÃคÇบคØÁÀÒÂãน กÒÃจÑดทํÒÃÒÂงÒนทÒงกÒÃ àงÔน  กÒÃ
ดํÒàนÔนงÒนâคÃงกÒÃต่Òงæ áÅÐกÃÐบÇนทÒงธØÃกÔจÍ×่นæ ãนบÃÔÉÑทÏ ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบนâÂบÒÂáÅÐáนÇปฏÔบÑตÔด้Òน
กÒÃ ต่Íต้ÒนทØจÃÔตคÍÃ์ÃÑปชÑ่นนÕ้

áนÇปฏÔบÑตÔด้ÒนกÒÃบÑนทÖก áÅÐàก็บÃÑกÉÒขÍ้ÁÙÅ

บÃÔÉÑทÏ äด้ปฏÔบÑตÔตÒÁÁÒตÃฐÒน áÅÐกฎËÁÒÂทÕ่àกÕÂ่Çข้ÍงãนกÒÃจÑดทํÒ áÅÐÃÒÂงÒนขÍ้ÁÙÅทÒง
กÒÃàงÔน âดÂบÃÔÉÑทÏ จÐ äÁ่บÑนทÖกข้ÍÁÙÅÍÑนàป็นàท็จËÃ×ÍäÁ่ÊÒÁÒÃถÍธÔบÒÂäด ้ÃÇÁถÖงäÁÁ่ÕกÒÃจÑดทํÒบÑญชÕ
นÍกงบกÒÃàงÔนà¾×่ÍกÒÃทØจÃÔตคÍÃÃ์ÑปชÑ่น บÃÔÉÑทÏ ÁÕกÒÃàก็บÃÑกÉÒขÍ้ÁÙÅÍÂ่Òงàป็นÃÐบบ  âดÂจํÒกÑดÊÔทธÔ์ãน
กÒÃàข้ÒถÖงขÍ้ÁÙÅ àฉ¾ÒÐ¾นÑกงÒนทÕ่àกÕÂ่ÇขÍ้ง âดÂ¾Ã้ÍÁ ãË้ทํÒกÒÃตÃÇจÊÍบäด้ทØกàÁ×่Í 

กÒÃáจง้àบÒÐáÊกÒÃกÃÐทํÒผÔด (Whistle Blowing)

บÃÔÉÑทÏ จÑดãË้ÁÕÁÒตÃกÒÃãนกÒÃáจ้งàบÒÐáÊข้ÍÃ้ÍงàÃÕÂน กÒÃกÃÐทํÒผÔดกฎËÁÒÂ จÃÃÂÒบÃÃณ 
ËÃ×Í¾ÄตÔกÃÃÁทÕ่ÍÒจก่ÍãË้àกÔด กÒÃทØจÃÔตคÍÃ์ÃÑปชÑ่นËÃ×ÍปÃÐ¾ÄตÔÁÔชÍบ ขÍงบØคคÅÒกÃãนบÃÔÉÑทÏ ทÑ้ง
จÒก¾นÑกงÒน บØคคÅทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง áÅÐผÙ้ÁÕÊ่Çนäด้àÊÕÂ âดÂÁÕ ช่ÍงทÒงกÒÃáจ้งàบÒÐáÊáÅÐข้ÍàÊนÍáนÐ ผ่ÒนทÒง 
ปÃÐธÒนคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ ËÃ×ÍËน่ÇÂงÒนÃÑบàÃ×่ÍงÃ้ÍงàÃÕÂน ËÃ×ÍàÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑท ËÃ×ÍปÃÐธÒน
àจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃ 

àบÒÐáÊทÕ่คÇÃÃÒÂงÒน 
1. กÒÃกÃÐทํÒทÕ่ทØจÃÔตคÍÃ์ÃÑปชÑน่áÅÐ/ ËÃ×Íฉ้Íâกง
2. กÒÃãช้ÍํÒนÒจãนทÒงäÁช่Íบ 
3. กÒÃãช้àงÔน ทÃÑ¾Â์ÊÔนáÅÐ/ËÃ×ÍÊÔ่งÍํÒนÇÂคÇÒÁÊÐดÇกขÍงบÃÔÉÑทÏ âดÂäÁ่äด้ÃÑบกÒÃÍนØÁÑตÔ 
4. ÁÕคÇÒÁàกÕ่ÂÇขÍ้งกÑบคÇÒÁขÑดáÂ้งทÒงผÅปÃÐâÂชน ์áÅÐ/ËÃ×Í ตํÒáËน่งâÍกÒÊทÒงธØÃกÔจ 
5. กÒÃäÁ่ปฏÔบÑตÔตÒÁกฎÃÐàบÕÂบ ข้ÍบÑงคÑบ áÅÐ/ËÃ×Í ËÅÑกกÒÃกÒํกÑบดÙáÅกÔจกÒÃทÕ่ดÕขÍงบÃÔÉÑทÏ 
6. กÒÃÅÐàÅÂáÅÐ/ËÃ×ÍกÒÃทØจÃÔตคÍÃÃ์ÑปชÑ่นตÍ่ËนÒ้ทÕ่ 
7. กÒÃกÃÐทํÒทÕ่ผÔดกฎËÁÒÂ 
8. กÒÃàปิดàผÂขÍ้ÁÙÅขÍงบÃÔÉÑทÏ âดÂäÁ่äด้ÃÑบÍนØญÒต 
9. กÒÃกÃÐทํÒทÕ่àÊÕ่ÂงตÍ่คÇÒÁปÅÍดÀÑÂ áÅÐกÒÃÃÑกÉÒคÇÒÁปÅÍดÀÑÂãนทÃÑ¾ÂÊ์Ôน ÊÔ่งÍํÒนÇÂคÇÒÁ
ÊÐดÇกáÅÐ/ËÃ×Íต่Í ¾นÑกงÒนขÍงบÃÔÉÑทÏ ãนกÃณÕทÕ่¾นÑกงÒนตÍ้งกÒÃคํÒáนÐนํÒàกÕ่ÂÇกÑบกÒÃปฏÔบÑตÔ
ตÒÁáนÇปฏÔบÑตÔดÒ้นกÒÃตÍ่ต้ÒนทØจÃÔตคÍÃ์ÃÑปชÑน่ÊÒÁÒÃถตÔดต่ÍขÍÃÑบ คํÒáนÐนํÒจÒกผÙ้บÑงคÑบบÑญชÒ
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กÒÃáจ้งàบÒÐáÊ/ข้ÍÃ้ÍงàÃÕÂน ãË้ÃÐบØ ช×่Í-ÊกØÅ áÅÐËÁÒÂàÅขâทÃÈÑ¾ท์ขÍงผÙ้Ã้ÍงàÃÕÂน ÃÒÂÅÐàÍÕÂด
ข้Íàท็จจÃÔง ¾ÂÒนËÅÑกฐÒน ¾Ã้ÍÁทÑ้งáนบËÅÑกฐÒนต่Òงæ (ถ้ÒÁÕ) ทÑ้งนÕ้ บÃÔÉÑทÏ จÐàก็บข้ÍÁÙÅขÍงผÙ้Ã้ÍงàÃÕÂน
àป็นคÇÒÁÅÑบ กÃณÕผÙ้Ã้ÍงàÃÕÂนäÁ่àปิดàผÂ ช×่Í-ÊกØÅ ãนกÒÃÃ้ÍงàÃÕÂน จÐต้ÍงÃÐบØÃÒÂÅÐàÍÕÂดข้Íàท็จจÃÔง 
ËÃ×ÍËÅÑกฐÒนทÕ่ปÃÒกฏชÑดáจ้งà¾ÕÂง¾ÍทÕ่áÊดงãË้àË็นถÖงกÒÃกÃÐทํÒทØจÃÔต

1. กÒÃáจง้àบÒÐáÊ/ข้ÍÃÍ้งàÃÕÂน ãË้กÃÐทํÒผÒ่นชÍ่งทÒงกÒÃáจง้àบÒÐáÊ/ข้ÍÃÍ้งàÃÕÂนทÕ่จÑดäÇ้ ดÑงนÕ้

1.)จดËÁÒÂÊ่งทÕ่ ปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ/ปÃÐธÒนàจÒ้Ëน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃ
บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง  จํÒกÑด (ÁËÒชน) àÅขทÕ่ 88 ËÁÙ่ 4 ซ.บÒงกÃÇÂ-äทÃนÍ้Â 
32 ต.บÒงÊÕทÍง Í.บÒงกÃÇÂ จ.นนทบØÃÕ 11130

2.)  áจ้งผ่ÒนชÍ่งทÒงÍÕàÁÅÅข์ÍงàÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑท ทÕ่ tatdao@thaienger.com 
3.) กÅ่ÍงÃÑบàÃ×Í่งÃÍ้งàÃÕÂนÀÒÂãนบÃÔÉÑท

กÃÐบÇนกÒÃÊÍบÊÇนกÒÃกÃÐทํÒผÔด

àÁ×่Íäด้ÃÑบàÃ×Í่งทÕ่กÃÃÁกÒÃ ผÙ้บÃÔËÒÃ ¾นÑกงÒน ËÃ×ÍผÙ้ÁÕÊ่Çนäดà้ÊÕÂทØกกÅØ่Á áจง้àบÒÐáÊ/ข้ÍÃÍ้งàÃÕÂน
Ç่ÒÍÒจÁÕกÒÃกÃÐทํÒทØจÃÔตตÍ่ËนÒ้ทÕ่ กํÒËนดãË้ÁÕกÃÐบÇนกÒÃดÒํàนÔนกÒÃ¾ÔจÒÃณÒ ดÑงนÕ้

1. ผÙ้ÃÑบข้ÍÃ้ÍงàÃÕÂนÃÇบÃÇÁข้Íàท็จจÃÔงทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบกÒÃทØจÃÔต กÒÃ½่Ò½ืน ËÃ×ÍกÒÃ äÁ่
ปฏÔบÑตÔตÒÁจÃÔÂธÃÃÁ

2. ผÙ้ÃÑบข้ÍÃ้ÍงàÃÕÂนÃÒÂงÒนข้Íàท็จจÃÔงต่ÍกÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐ ปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่ÊÍบÊÇนข้Íàท็จจÃÔง 
à¾×่Í¾ÔจÒÃณÒกÒÃÃ้ÍงàÃÕÂน ãË้áÅ้ÇàÊÃ็จÀÒÂãน 30 ÇÑน âดÂáÂกáÂÐàÃ×่ÍงทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง
ÍÍกàป็นปÃÐàด็น ด้ÒนกÒÃบÃÔËÒÃจÑดกÒÃ ด้ÒนกÒÃ¾ÑฒนÒคÇÒÁÃÙ้ กÒÃตÃÇจÊÍบ
ข้Íàท็จจÃÔง àป็นต้น

3. ÁÒตÃกÒÃดํÒàนÔนกÒÃ ผÙ้ÃÑบข้ÍÃ้ÍงàÃÕÂนนํÒàÊนÍกÃÃÁกÒÃÍÔÊÃÐà¾×่ÍÊÍบÊÇนข้Íàท็จจÃÔง 
áÅÐกํÒËนด ÁÒตÃกÒÃดํÒàนÔนกÒÃà¾×่ÍÃÐงÑบกÒÃ½่Ò½ืนËÃ×ÍäÁ่ปฏÔบÑตÔตÒÁกฎËÁÒÂ

4. ¾ÔจÒÃณÒกÃÐบÇนกÒÃÅงâทÉทÒงÇÔนÑÂกÑบผÙ้ทÕ่½่Ò½ืนËÃ×ÍäÁ่ปฏÔบÑตÔตÒÁนâÂบÒÂต่Íต้ÒนกÒÃ
ทØจÃÔตคÍÃ์ÃÑปชÑ่นáÅÐÃÐàบÕÂบข้ÍบÑงคÑบãนกÒÃทํÒงÒน ตÒÁทÕ่บÃÔÉÑทÏ àË็นÊÁคÇÃ ÃÇÁทÑ้ง
¾ÔจÒÃณÒกÒÃดํÒàนÔนกÒÃบÃÃàทÒคÇÒÁàÊÕÂËÒÂãË้กÑบผÙ้ทÕ่äด้ÃÑบผÅกÃÐทบ

5. กÒÃÃÒÂงÒนผÅ ผÙ้ÃÑบข้ÍÃ้ÍงàÃÕÂนÁÕËน้ÒทÕ่áจ้งผÅãË้ผÙ้Ã้ÍงàÃÕÂนทÃÒบËÒกผÙ้Ã้ÍงàÃÕÂน
àปิดàผÂตนàÍง ãนกÃณÕทÕ่àป็นàÃ×่ÍงÊํÒคÑญ ãË้ÃÒÂงÒนผÅต่ÍปÃÐธÒนกÃÃÁกÒÃ áÅÐ/ËÃ×Í
คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑททÃÒบ
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ÁÒตÃกÒÃคØ้ÁคÃÍงผÙ้áจ้งàบÒÐáÊ (Whistle blowing protection) 

1. ผÙ้áจ้งàบÒÐáÊÊÒÁÒÃถàÅ×ÍกทÕ่จÐäÁà่ปิดàผÂตนàÍงäด้ËÒกàËน็Ç่ÒกÒÃàปิดàผÂÍÒจทํÒãË้àกÔด
คÇÒÁàÊÕÂËÒÂกÑบตนàÍง 

2. ข้ÍÁÙÅทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง บÃÔÉÑทÏ ถ×Íàป็นคÇÒÁÅÑบ áÅÐจÐàปิดàผÂàท่ÒทÕ่จํÒàป็น âดÂคํÒนÖงถÖงคÇÒÁ
ปÅÍดÀÑÂ áÅÐคÇÒÁàÊÕÂËÒÂขÍง ผÙ้áจ้ง บÃÔÉÑทÏจÐÁØ่งáÊÇงËÒขÍ้àท็จจÃÔงÁÒกกÇ่Òค้นËÒÇ่Ò  
ãคÃàป็นผÙ้áจ้ง 

3. กÃณÕทÕ่ผÙ้áจ้งàË็นÇ่ÒตนÍÒจäดÃ้ÑบคÇÒÁäÁป่ÅÍดÀÑÂ ËÃ×ÍÍÒจàกÔดคÇÒÁàด×ÍดÃÍ้นàÊÕÂËÒÂ 
ผÙ้áจ้งÊÒÁÒÃถÃ้ÍงขÍãË้บÃÔÉÑทÏ กํÒËนดÁÒตÃกÒÃคØ้ÁคÃÍงทÕ่àËÁÒÐÊÁäด้ 

4. ผÙ้ทÕ่äด้ÃÑบคÇÒÁàÊÕÂËÒÂจÒกกÒÃáจง้àบÒÐáÊจÐäดÃ้ÑบกÒÃบÃÃàทÒคÇÒÁàÊÕÂËÒÂดÇ้ÂÇÔธÕกÒÃ
ËÃ×ÍกÃÐบÇนกÒÃทÕ่ÁÕคÇÒÁ àËÁÒÐÊÁáÅÐàป็นธÃÃÁ 

5. Ë้ÒÁคØกคÒÁผÙ้áจง้àบÒÐáÊ ËÒก½่Ò½ืนจÐถÙกดÒํàนÔนกÒÃÅงâทÉทÒงÇÔนÑÂ ÍÒจถÖงขÑ้นàÅÔกจ้Òง 
ÃÇÁทÑ้งถÙกดํÒàนÔนคดÕตÒÁ กฎËÁÒÂ 

6. ผÙ้áจ้งàบÒÐáÊด้ÒนกÒÃทØจÃÔตคÍÃ์ÃÑปชÑ่นจÐäÁ่ถÙกÅดตÒํáËนง่ËÃ×ÍÁÕผÅทÒงÅบต่ÍตÑÇผÙ้áจ้ง 
áÁ้Ç่ÒกÒÃกÃÐทํÒนÑ้นจÐทํÒãË้ บÃÔÉÑทÏ ÊÙญàÊÕÂâÍกÒÊทÒงธØÃกÔจก็ตÒÁ

áนÇทÒงãนกÒÃตÔดตÒÁปÃÐàÁÔนผÅกÒÃปฏÔบÑตÔตÒÁáนÇทÒงปฏÔบÑตÔãนกÒÃป้ÍงกÑนกÒÃÁÕ
Ê่ÇนàกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบกÒÃคÍÃ์ÃÑปชÑ่น

บÃÔÉÑทÏ กํÒËนดãË้ÁÕáนÇทÒงãนกÒÃตÔดตÒÁปÃÐàÁÔนผÅกÒÃปฏÔบÑตÔตÒÁáนÇทÒงปฏÔบÑตÔãนกÒÃป้ÍงกÑน
กÒÃÁÕÊ่ÇนàกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบกÒÃคÍÃ์ÃÑปชÑ่น ดÑงนÕ้

1. กํÒËนดãË้ผÙ้บÃÔËÒÃ ¾นÑกงÒน ปÃÐàÁÔนผÅกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนตนàÍงàกÕ่ÂÇกÑบกÒÃปฏÔบÑตÔตÒÁ
คÙ่Á×ÍกÒÃกํÒกÑบดÙáÅกÔจกÒÃทÕ่ดÕ áÅÐจÃÔÂธÃÃÁธØÃกÔจทÕ่บÃÔÉÑทÏ กํÒËนดขÖ้น ซÖ่งÃÇÁถÖง
จÃÔÂธÃÃÁÇ่Òด้ÇÂกÒÃÊนÑบÊนØนกÒÃต่Íต้ÒนกÒÃทØจÃÔต áÅÐคÍÃÑปชÑ่น ÍÂ่ÒงÊÁ่ํÒàÊÁÍ

2. จÑดãË้ÁÕ½่ÒÂตÃÇจÊÍบÀÒÂãน ทํÒËน้ÒทÕ่ตÃÇจÊÍบÃÐบบกÒÃคÇบคØÁÀÒÂãน กÒÃบÃÔËÒÃ
คÇÒÁàÊÕ่Âง กÒÃกํÒกÑบดÙáÅกÔจกÒÃ áÅÐãË้ขÍ้àÊนÍáนÐÍÂ่ÒงตÍ่àน×่Íง âดÂดํÒàนÔนกÒÃตÃÇจÊÍบ
ตÒÁáผนงÒนตÃÇจÊÍบปÃÐจํÒปี ซÖ่งäด้ÃÑบคÇÒÁàË็นชÍบจÒกคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ áÅÐ
ÃÒÂงÒนผÅกÒÃตÃÇจÊÍบทÕ่ÁÕนÑÂÊํÒคÑญต่ÍคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ

3. กํÒËนดãË้½่ÒÂบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง áÅÐคÇบคØÁÀÒÂãน ÃÑบผÔดชÍบãนกÒÃทดÊÍบáÅÐปÃÐàÁÔน
คÇÒÁàÊÕ่ÂงจÒกกÒÃทØจÃÔต áÅÐคÍÃ์ÃÑปชÑ่นÍÂ่Òงต่Íàน×่Íง âดÂนํÒàÊนÍผÅกÒÃปÃÐàÁÔนต่ÍคณÐ
กÃÃÁกÒÃบÃÔËÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง áÅÐÃÒÂงÒนต่ÍคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทตÒÁÅํÒดÑบ ÍÂ่ÒงทÑนàÇÅÒ 
áÅÐÊÁ่ํÒàÊÁÍ

4. ËÒกÊ×บÊÇนข้Íàท็จจÃÔงáÅ้Ç¾บÇ่Ò ข้ÍÁÙÅกÒÃตÃÇจÊÍบ ËÃ×Íข้ÍÃ้ÍงàÃÕÂน ÁÕËÅÑกฐÒนทÕ่ÁÕ
àËตØÍÑนคÇÃãË้àช×่ÍÇ่ÒÁÕÃÒÂกÒÃ ËÃ×ÍกÒÃกÃÐทํÒ ซÖ่งÍÒจÁÕผÅกÃÐทบÍÂ่ÒงÁÕนÑÂÊํÒคÑญต่Í
ฐÒนÐทÒงกÒÃàงÔน áÅÐผÅงÒนกดํÒàนÔนงÒนขÍงบÃÔÉÑทÏ ÃÇÁถÖงกÒÃ½่Ò½ืน กÒÃกÃÐทํÒผÔด
กฎËÁÒÂ ËÃ×ÍจÃÔÂธÃÃÁธØÃกÔจขÍงบÃÔÉÑทÏ ËÃ×ÍáนÇทÒงปฏÔบÑตÔãนกÒÃป้ÍงกÑนกÒÃÁÕÊ่Çน
àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบกÒÃคÍÃ์ÃÑปชÑ่น ËÃ×Íข้ÍÊงÊÑÂãนÃÒÂงÒนทÒงกÒÃàงÔน ËÃ×ÍÃÐบบคÇบคØÁÀÒÂãน 
คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบจÐÃÒÂงÒนต่ÍคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท à¾×่ÍดํÒàนÔนกÒÃปÃÑบปÃØงáก้äข
ÀÒÂãนÃÐÂÐàÇÅÒทÕ่คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบàË็นÊÁคÇÃ 
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บทÅงâทÉ

บÃÔÉÑทÏ ÁÕกÃÐบÇนกÒÃãนกÒÃÅงâทÉ¾นÑกงÒนขÍงบÃÔÉÑทÏ ทÕ่äÁ่ปฏÔบÑตÔตÒÁนâÂบÒÂต่Íต้ÒนทØจÃÔต 
áÅÐคÍÃ์ÃÑปชÑ่น ÍÂ่ÒงàËÁÒÐÊÁ กÒÃÅงâทÉนÕ้ÃÇÁถÖงกÒÃàÅÔกจ้Òง ËÃ×ÍปÅดÍÍกตÒÁข้ÍบÑงคÑบกÒÃทํÒงÒนขÍง
บÃÔÉÑทÏ นÍกจÒกนÕ้ÍÒจäด้ÃÑบâทÉตÒÁกฎËÁÒÂ ËÒกกÒÃกÃÐทํÒนÑ้นæ ผÔดต่ÍบทบÑญญÑตÔขÍงกฎËÁÒÂ

บÃÔÉÑทÏ จÑดãË้ÁÕกÒÃÊ×่ÍÊÒÃáนÇทÒงปฏÔบÑตÔãนกÒÃป้ÍงกÑนกÒÃÁÕÊ่ÇนàกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบกÒÃทØจÃÔตáÅÐ
คÍÃ์ÃÑปชÑ่นนÕ้ âดÂàผÂá¾Ã่ผ่Òนช่ÍงทÒงต่Òงæ àช่น ป้ÒÂปÃÐกÒÈ ËÃ×ÍàÇ็บäซต์ÀÒÂãนขÍงบÃÔÉÑท ทÑ้งนÕ้à¾×่ÍãË้
ผÙ้บÃÔËÒÃ áÅÐ¾นÑกงÒนทØกคนÃÑบทÃÒบ áÅÐถ×ÍปฏÔบÑตÔ

12.5 ค่ÒตÍบáทนขÍงผÙ้ÊÍบบÑญชÕ

จÒกกÒÃปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้นÊÒÁÑญปÃÐจํÒปี 2562 ÁÕÁตÔáต่งตÑ้ง บÃÔÉÑท àÍàÍÊทÕ ÁÒÊàตÍÃ์ จํÒกÑด ซÖ่ง
àป็นผÙ้ÊÍบบÑญชÕÃÑบÍนØญÒตจÒกÊํÒนÑกงÒนคณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบËÅÑกทÃÑ¾Â์áÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ àป็น
ÊํÒนÑกงÒนÊÍบบÑญชÕขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ ÊํÒËÃÑบปี 2562 âดÂäด้กํÒËนดค่ÒตÍบáทนÊํÒËÃÑบกÒÃ
ตÃÇจÊÍบงบกÒÃàงÔนขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂÊํÒËÃÑบปี 2562 àป็นจํÒนÇนàท่ÒกÑบ 2,248,000 Å้ÒนบÒท 
âดÂทÕ่บÃÔÉÑท àÍàÍÊทÕ ÁÒÊàตÍÃ์ จํÒกÑด äÁ่äด้ÁÕคÇÒÁàกÕ่ÂÇข้ÍงãดæกÑบบÃÔÉÑท áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ 

ทÑ้งนÕ้คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบäด้¾ÔจÒÃณÒคÇÒÁàËÁÒÐÊÁก่ÍนกÒÃนํÒàÊนÍผÙ้ถ×ÍËØ้นàÃÕÂบÃ้ÍÂáÅ้Ç

� ช่ÍงทÒงãนกÒÃตÔดต่ÍบÃÔÉÑท
ผÙ้ÁÕÊ่Çนäด้àÊÕÂ ÊÒÁÒÃถáÊดงคÇÒÁคÔดàËน็  ข้ÍàÊนÍáนÐ áÅÐข้ÍÃ้ÍงàÃÕÂนต่Òงæ ทÕ่ÁÔãช่

àÃ×่ÍงกÒÃต่ÍตÒ้นทØจÃÔต áÅÐคÍÃ์ÃÑปชÑ่นผ่ÒนชÍ่งทÒงกÒÃÊ×่ÍÊÒÃกÑบบÃÔÉÑท äด้ดÑงนÕ้

� คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท  director@thaienger.com
� คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ auditcommittee@thaienger.com
� àÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑท secretary@thaienger.com
� ½่ÒÂนÑกÅงทØนÊÑÁ¾Ñนธ์ ir@thaienger.com

âดÂทÕ่ÍÂÙ่ทÒงäปÃÉณÕÂ์äดá้ก ่ บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด (ÁËÒชน) àÅขทÕ่ 88
ËÁÙ่ 4 ซ.บÒงกÃÇÂ-äทÃนÍ้Â 32 ต.บÒงÊÕทÍง Í.บÒงกÃÇÂ จ.นนทบØÃÕ 11130

àÅขÒนØกÒÃบÃÔÉÑท àป็นผÙ้ÃÑบผÔดชÍบãนกÒÃÃÑบàÍกÊÒÃทÕ่Ê่งถÖงคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท áÅÐดํÒàนÔนกÒÃ
Ê่งãË้คณÐกÃÃÁกÒÃชØดÂ่ÍÂ ËÃ×ÍผÙ้ทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง áÅÐจÐÊÃØปข้ÍàÊนÍáนÐáÅÐปÃÐàด็นต่Òงæ ทÑ้งËÁด à¾×่ÍàÊนÍ
คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑททÃÒบàป็นÃÒÂäตÃÁÒÊ ÂกàÇ้นàป็นàÍกÊÒÃทÕ่Ê่งถÖงคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ จÐถÙก
จÑดÊ่ ง äปÂÑ งคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ âดÂตÃงáÅÐÊํ ÒËÃÑบจดËÁÒÂÍÔ àÅ็กทÃÍนÔกÊ์ทÕ่Ê่ ง äปÂÑ ง 
auditcommittee@thaienger.comนÑ้น คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบจÐàป็นผÙ้àปิดจดËÁÒÂàËÅ่ÒนÑ้นด้ÇÂ
ตนàÍง 
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กÒÃãช้ทÃÑ¾ÂÒกÃÍÂ่ÒงคØ้Áค่Ò

บÃÔÉÑทÏ àË็นคÇÒÁÊํÒคÑญãนกÒÃคÇบคØÁกÒÃãช้ทÃÑ¾ÂÒกÃÍÂ่ÒงคØ้Áค่Ò à¾×่ÍกÒÃ¾ÑฒนÒทÕ่ÂÑ่งÂ×น ซÖ่งจÐ
àกÔดขÖ้นäด้ต้ÍงÍÒÈÑÂคÇÒÁÃ่ÇÁÁ×Í ขÍงทØกคนãนÍงค์กÃ âดÂÊÃ้Òงค่ÒนÔÂÁãË้¾นÑกงÒนตÃÐËนÑกÇ่Ò กÒÃ
¾ÑฒนÒÊÑงคÁãË้àจÃÔญก้ÒÇËน้Òäด้ จํÒàป็นต้Íง¾ÑฒนÒãË้ÊÁดØÅ ทÑ้งทÒงด้ÒนàÈÃÉฐกÔจ คØณÀÒ¾ชÕÇÔต ÃÇÁทÑ้ง
กÒÃÍนØÃÑกÉ์ทÃÑ¾ÂÒกÃธÃÃÁชÒตÔáÅÐÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁด้ÇÂ 

บÃÔÉÑทÏ ÊนÑบÊนØนกÒÃนํÒÇÑÊดØกÅÑบÁÒãช้ãËÁ่ àช่น 

� บ้Òน¾ÑกคนงÒนก่ÍÊÃ้ÒงตÒÁ¾×้นทÕ่งÒนก่ÍÊÃ้Òงต่Òงæ บÃÔÉÑทÏ จÐãช้ทÕ่¾ÑกáบบตÙ้ container ซÖ่ง
ซ×้ÍÁ×ÍÊÍงÁÒจÒก supplier áทนกÒÃãช้äÁ้áÅÐÊÑงกÐÊÕ áต่àดÔÁนÑ้น บÃÔÉÑทÏ ÊÃ้Òงบ้Òน¾ÑกคนงÒน
ด้ÇÂäÁ้áÅÐÊÑงกÐÊÕ àÁ×่ÍจบâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้Òง äÁ้áÅÐÊÑงกÐÊÕ จÐÁÕàÊ×่ÍÁÊÀÒ¾ áทบจÐäÁ่ÊÒÁÒÃถ
นํÒกÅÑบÁÒãช้ãËÁ่äด้àÅÂ áต่àÁ×่Íàป็นàปÅÕ่Âนàป็นตÙ้คÍนàทนàนÍÃ์ ÊÒÁÒÃถนํÒäปãช้ซํ้ÒãนâคÃงกÒÃ
ãËÁ่æ äด้ ช่ÇÂãË้ปÃÐËÂÑดค่Òãช้จ่ÒÂãนÊ่ÇนทÕ่¾Ñกäปäด้จํÒนÇนËนÖ่ง ทÑ้งÂÑง ทํÒãË้ÊÀÒ¾áÇดÅ้ÍÁ
บÃÔàÇณทÕ่¾ÑกคนงÒนดÙÊÐÍÒด àป็นÃÐàบÕÂบàÃÕÂบÃ้ÍÂÍÕกด้ÇÂ  

� บÃÔÉÑทÏ ÂกàÅÔกกÒÃãชä้Á้àป็นäÁ้áบบãนâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้Òง áต่ËÑนÁÒãช้áบบทÕ่àป็นàËÅ็กáทน ทํÒãË้
ÊÒÁÒÃถนํÒกÅÑบÁÒãช้ãËÁ่ãนâคÃงกÒÃãËÁ่æ äด้ÍÕกËÅÒÂคÃÑ้ง  ช่ÇÂÅดต้นทØนกÒÃก่ÍÊÃ้Òงäด้ 
áÅÐÅดกÒÃãช้äÁ้äด้àป็นÍÂ่ÒงดÕ

� Ê่ÇนงÒนÊํÒนÑกงÒน àช่น กÒÃÅดกÒÃãช้กÃÐดÒÉãË้ÁÒกทÕ่ÊØด áÅÐ¾ÔÁ¾์ÍÍกÁÒàป็นàÍกÊÒÃàท่ÒทÕ่
จํÒàป็น  กÒÃãช้กÃÐดÒÉÊÍงËน้Ò ปิดàคÃ×่ÍงทํÒคÇÒÁàÂ็น ปิดä¿ãนÃÐËÇ่Òง¾ÑกงÒน ËÃ×Íãนช่ÇงทÕ่
¾นÑกงÒนËÃ×ÍผÙ้บÃÔËÒÃäÁ่äด้ÍÂÙ่ãนË้ÍงทํÒงÒนàป็นàÇÅÒนÒน กÒÃãช้ÃถÃ่ÇÁกÑนãนกÔจกÒÃËÃ×Í
àÊ้นทÒงàดÕÂÇกÑน

� ãนÊ่ÇนขÍงÅÙกค้Ò  Ã้ÍÂÅÐ 80 ขÍงâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้Òง บÃÔÉÑทÏ จÐทํÒÃÐบบ treat น้ํÒ âดÂ
ËÁØนàÇÕÂนน้ํÒãช้áÅ้ÇãนâคÃงกÒÃ àÍÒäปบํÒบÑด áÅÐนํÒกÅÑบÁÒãช้ãËÁ่ÍÕกคÃÑ้ง âดÂกÒÃนํÒน้ํÒทÕ่ผ่Òน
กÒÃบํÒบÑดáÅ้Ç äปÃดต้นäÁ้ãนâคÃงกÒÃ ทํÒãË้ÅÙกค้ÒÅดต้นทØน áÅÐปÃÐËÂÑดทÃÑ¾ÂÒกÃäด้àป็น
ÍÂ่ÒงดÕ  ซÖ่งบÃÔÉÑทÏ จÐดํÒàนÔนกÒÃãË้ÅÙกค้ÒâดÂäÁ่äด้คÔดค่Òãช้จ่ÒÂà¾Ô่ÁàตÔÁ นÍกàËน×ÍจÒกงÒน
ก่ÍÊÃ้ÒงตÒÁข้ÍกํÒËนดÃÒคÒ

กÒÃทํÒâคÃงกÒÃดÑงกÅ่ÒÇ นÍกจÒกจÐช่ÇÂÅดต้นทØนáÅ้Ç ÂÑงàป็นกÒÃปÅÙก½ังãË้àÃ×่ÍงÊํÒนÖกÊ่ÇนตÑÇขÍง
¾นÑกงÒน âดÂบÃÔÉÑทÏ äด้กํÒËนดนâÂบÒÂ áÅÐáนÇปฏÔบÑตÔ äÇ้ดÑงนÕ้

1. ดํÒàนÔนธØÃกÔจãË้ÊÍดคÅ้ÍงตÒÁกฎËÁÒÂ กฎÃÐàบÕÂบ áÅÐนâÂบÒÂด้ÒนÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁ âดÂคํÒนÖงถÖง
ผÅกÃÐทบต่Í ทÃÑ¾ÂÒกÃธÃÃÁชÒตÔáÅÐÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁ ÁÕกÒÃทบทÇนáÅÐปÃÐàÁÔนผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒน
ÍÂ่ÒงÊÁ่ํÒàÊÁÍ 

2. ÊÃ้ÒงÇÑฒนธÃÃÁÍงค์กÃáÅÐÊÃ้ÒงจÔตÊํÒนÖกãË้¾นÑกงÒนทØกÃÐดÑบ àกÔดคÇÒÁÃ่ÇÁÁ×ÍáÅÐคÇÒÁ
ÃÑบผÔดชÍบãนกÒÃจÑดกÒÃ ÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁ กÒÃãช้ทÃÑ¾ÂÒกÃÍÂ่ÒงÁÕปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾áÅÐÂÑ่งÂ×น 

3. Ê่งàÊÃÔÁãË้คÇÒÁÃÙ้ áÅÐ½ึกÍบÃÁáก่¾นÑกงÒนทØกคนãนàÃ×่ÍงÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁ 
4. Ê่งàÊÃÔÁÃÐบบกÒÃจÑดกÒÃด้ÒนÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁ ตÑ้งáต่กÒÃãช้ทÃÑ¾ÂÒกÃÍÂ่ÒงปÃÐËÂÑด ÁÕÁÒตÃกÒÃ

บํÒบÑดáÅÐ¿ื้น¿Ù กÒÃทดáทน กÒÃà½้ÒÃÐÇÑง ดÙáÅ áÅÐป้ÍงกÑนผÅกÃÐทบต่ÍทÃÑ¾ÂÒกÃธÃÃÁชÒตÔ
áÅÐÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁÍÂ่ÒงÂÑ่งÂ×น
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กÒÃบÃÔËÒÃจÑดกÒÃด้ÒนÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁãนกÃÐบÇนกÒÃก่ÍÊÃÒ้ง

ãนทØกขÑ้นตÍนขÍงกÒÃดํÒàนÔนงÒนâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้Òง บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด (ÁËÒชน) 
äด้ถ×ÍปฏÔบÑตÔตÒÁบทบÑญญÑตÔกฎËÁÒÂทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงÍÂ่ÒงàคÃ่งคÃÑดà¾×่ÍคÇบคØÁáÅÐบÃÃàทÒ
ผÅกÃÐทบทÒงÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁทÕ่àป็นÊÒàËตØจÒกกÒÃดํÒàนÔนงÒนก่ÍÊÃ้Òง âดÂกÒÃปÃÐÂØกต์ãช้àทคâนâÅÂÕáÅÐàทคนÔค
ทÕ่ทÑนÊÁÑÂ ÁÕÁÒตÃฐÒนãนÃÐดÑบÊÙง ¾Ã้ÍÁทÑ้งกÒÃÂÖดถ×ÍปฏÔบÑตÔตÒÁÃÐบบบÃÔËÒÃงÒนคØณÀÒ¾ตÒÁÃÐบบ
ÁÒตÃฐÒนÊÒกÅ  áÅÐข้ÍกํÒËนดÍ×่นæ ทÕ่àกÕ่ÂÇข้Íง áÅÐàป็นข้Í¾ÖงปฏÔบÑตÔทÕ่àป็นÁÒตÃฐÒนÊÒกÅ ตÅÍดจนกÒÃ
กํÒËนดãË้½่ÒÂบÃÔËÒÃâคÃงกÒÃขÍงทØกâคÃงกÒÃจÑดทํÒÃÐบบกÒÃจÑดกÒÃáÅÐáผนกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนด้ÒนคÇÒÁ
ปÅÍดÀÑÂÍÒชÕÇÍนÒÁÑÂãนกÒÃทํÒงÒน ÃÇÁถÖงáผนกÒÃดÙáÅà¾×่ÍÅดผÅกÃÐทบต่ÍชØÁชนáÅÐÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁ âดÂ
ãË้¾นÑกงÒนทØกÃÐดÑบäด้ผ่ÒนกÃÐบÇนกÒÃกÒÃÍบÃÁคÇÒÁÃÙ้ áÅÐÁÕÃÐบบตÃÇจÊÍบคØณÀÒ¾ÍÂ่ÒงÊÁ่ํÒàÊÁÍ 
ต่Íàน×่Íง áÅÐจÃÔงจÑงà¾×่Íก่ÍãË้àกÔดคÇÒÁปÅÍดÀÑÂáÅÐÊÃ้ÒงคÇÒÁÁÑ่นãจãË้กÑบ¾นÑกงÒน ปÃÐชÒชน áÅÐชØÁชน
ãกÅ้àคÕÂง âดÂäด้ÃÑบผÅกÃÐทบน้ÍÂทÕ่ÊØด ด้ÇÂÁÒตÃกÒÃáÅÐáผนกÒÃจÑดกÒÃÍÂ่ÒงÁÕปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾

ÁÒตÃกÒÃÅดผÅกÃÐทบดÒ้น½Ø่นÅÐÍÍง

1) จÑดãË้ÁÕÊÔ่งÃÍงÃÑบÇÑÊดØ ซÖ่งÍÒจจÐตกËÅ่นจÒกกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่ÃÐดÑบàËน×Í¾×้นดÔน à¾×่Íป้ÍงกÑนกÒÃ 
¿Ø้งกÃÐจÒÂขÍงÇÑÊดØดÑงกÅ่ÒÇ

2) จÑดãË้ÁÕกÒÃÅ้ÒงÅ้ÍÃถบÃÃทØกก่ÍนÍÍกนÍกบÃÔàÇณ¾×้นทÕ่ก่ÍÊÃ้ÒงทØกคÃÑ้ง
3) กํÒËนดãË้ÃถบÃÃทØกทØกคÑน ต้ÍงÁÕกÒÃคÅØÁผ้ÒãบãË้ÁÔดชÔดก่ÍนÍÍกนÍกบÃÔàÇณ¾×้นทÕ่ก่ÍÊÃ้Òง
4) กÔจกÃÃÁก่ÍÊÃ้Òง äด้áก่ กÒÃàปิดËน้ÒดÔน กÒÃÃ×้ÍถÍนÍÒคÒÃ กÒÃกÍงÇÑÊดØ กÒÃขØดàจÒÐáÅÐกÒÃ

ผÊÁคÍนกÃÕตจÐต้ÍงกÃÐทํÒÀÒÂãน¾×้นทÕ่ทÕ่ÁÕÃÑ้ÇÊÙงÍÂ่Òงน้ÍÂ 2 àÁตÃ กÑ้นâดÂÃÍบ
5) ต้ÍงÁÕกÒÃทํÒคÇÒÁÊÐÍÒดàÈÉดÔน ทÃÒÂ ทÕ่ตกËÅ่นÍÂÙ่ÀÒÂนÍกÃÑ้Ç áÅÐฉÕดÅ้ÒงถนนทÕ่ÍÂÙ่ ãกÅ้àคÕÂง

¾×้นทÕก่่ÍÊÃ้ÒงâดÂÊÁ่ํÒàÊÁÍ
6) ÊํÒËÃÑบ¾×้นทÕ่ก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่ÁÕกÒÃàปิดผÔÇดÔน จÐÁÕกÒÃฉÕด¾ÃÁน้ํÒàป็นปÃÐจํÒ à¾×่Íป้ÍงกÑนกÒÃ¿Ø้งกÃÐจÒÂ

ขÍง½Ø่นÅÐÍÍง

ÁÒตÃกÒÃÅดผÅกÃÐทบดÒ้นàÊÕÂง

1) กÒÃดํÒàนÔนกÔจกÃÃÁก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่ก่ÍãË้àกÔดàÊÕÂงดÑงãนช่ÇงàÇÅÒ 6.00-22.00 น. áÅÐËÒกต้ÍงดํÒàนÔน
กÔจกÃÃÁต่Íàน×่ÍงËÅÑงàÇÅÒ 22.00 น. จÐÁÕกÒÃปÃÐชÒÊÑÁ¾Ñนธ์ãË้ชØÁชนãกÅ้àคÕÂงทÃÒบÅ่ÇงËน้Ò

2) กํÒËนดÁÒตÃกÒÃป้ÍงกÑนผÅกÃÐทบด้ÒนàÊÕÂง àช่น กÒÃตÔดตÑ้งกํÒá¾งกÑนàÊÕÂงชÑ่ÇคÃÒÇÃÍบบÃÔàÇณ
¾×้นทÕ่ก่ÍÊÃ้Òง

3) บÃÔàÇณทÕ่ทํÒกÒÃàปิดËน้ÒดÔน Ã×้ÍถÍน ทํÒÅÒÂÊÔ่งปÅÙกÊÃ้Òง กÍงÇÑÊดØ ÍØปกÃณ์ขØดàจÒÐ ผÊÁ
คÍนกÃÕต ต้ÍงทํÒÃÑ้ÇทÖบÃÍบÊÒนทÕ่ก่ÍÊÃ้Òง คÇÒÁÊÙงจÒก¾×้นดÔนต้ÍงäÁ่น้ÍÂกÇ่Ò 2.0 àÁตÃ

กÒÃãË้คÇÒÁÃÙ ้áÅÐÍบÃÁ¾นÑกงÒนãนàÃ×Í่งÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁ

บÃÔÉÑทÏ äด้àÅ็งàË็นถÖงคÇÒÁÊํÒคÑญด้ÒนÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁ ซÖ่งปัญËÒทÕ่àกÔดขÖน้ด้ÒนÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁ Ê่ÇนãËญ่àกÔด
จÒกกÒÃทÕ่¾นÑกงÒนàกÔดคÇÒÁäÁ่àข้Òãจด้ÒนÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁทÕ่áท้จÃÔง จÖงÁÕáนÇทÒงกÒÃจÑดกÒÃปÅÙกจÔตÊํÒนÖกãË้
¾นÑกงÒนทØกคนทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงทÑ้งทÒงตÃงáÅÐทÒงÍ้ÍÁãË้äด้ÃÑบกÒÃ½ึกÍบÃÁ กÒÃจÑดกÒÃด้ÒนÊÔ่งáÇดÅ้ÍÁ âดÂÁÕ
ËÅÑกÊÙตÃทÕ่¾นÑกงÒนผ่ÒนกÒÃ½ึกÍบÃÁáÅ้Ç ดÑงนÕ้

ËÅÑกÊÙตÃทÕ่จÑดÍบÃÁÀÒÂãนบÃÔÉÑท
1.) TIGER Zero Waste
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13. กÒÃคÇบคØÁÀÒÂãนáÅÐกÒÃบÃÔËÒÃจÑดกÒÃคÇÒÁàÊÕ่Âง

คÇÒÁàË็นขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทต่ÍÃÐบบกÒÃคÇบคØÁÀÒÂãนขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท

กÅØ่ÁบÃÔÉÑทตÃÐËนÑกถÖงคÇÒÁÊํÒคÑญขÍงกÒÃจÑดกÒÃÃÐบบคÇบคØÁÀÒÂãนทÕ่ดÕ à¾×่ÍàÊÃÔÁปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾
ด้ÒนกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจ ÃÇÁถÖงกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนãนËน้ÒทÕ่ต่Òง æ ãË้ÁÕคÇÒÁâปÃ่งãÊ àช×่Íถ×Íäด้ 
áÅÐÁÕกÅäกกÒÃถ่ÇงดØÅÍํÒนÒจ âดÂคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทäด้ÁÍบËÁÒÂãË้คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบทํÒËน้ÒทÕ่
ÊÍบทÒนãË้กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁÕÃÐบบกÒÃคÇบคØÁÀÒÂãน (Internal Control) áÅÐÃÐบบกÒÃตÃÇจÊÍบÀÒÂãน 
(Internal Audit) ทÕ่ดÕ ตÅÍดจนÊÍบทÒนกÒÃปฏÔบÑตÔงÒนขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทãË้àป็นäปÍÂ่ÒงàËÁÒÐÊÁáÅÐÁÕ
ปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾à¾×่ÍãË้ÁÑ่นãจÇ่ÒกÅØ่ÁบÃÔÉÑทนÑ้นÁÕÃÐบบกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจทÕ่ÊÍดคÅ้ÍงกÑบáนÇทÒงขÍงตÅÒด
ËÅÑกทÃÑ¾Â์Ï áÅÐÊํÒนÑกงÒนคณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบËÅÑกทÃÑ¾Â์áÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์

ทÕ่ปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทซÖ่งÁÕคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบทÑ้ง 3 ท่Òนàข้ÒÃ่ÇÁ
ปÃÐชØÁด้ÇÂ คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทäด้ปÃÐàÁÔนáÅÐ¾ÔจÒÃณÒคÇÒÁà¾ÕÂง¾ÍขÍงÃÐบบกÒÃคÇบคØÁÀÒÂãนขÍง
กÅØ่ÁบÃÔÉÑทตÒÁáบบปÃÐàÁÔนคÇÒÁà¾ÕÂง¾ÍขÍงÃÐบบกÒÃคÇบคØÁÀÒÂãนขÍงÊํÒนÑกงÒนคณÐกÃÃÁกÒÃกํÒกÑบ
ËÅÑกทÃÑ¾Â์áÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ ÀÒÂãต้áนÇคÔดขÍง The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission (“COSO”) âดÂกÒÃÊÍบถÒÁข้ÍÁÙÅจÒก½่ÒÂบÃÔËÒÃทÑ้ง 5 ด้Òน äด้áก่

1. ÊÀÒ¾áÇดÅ้ÍÁกÒÃคÇบคØÁ (Control Environment)
2. กÒÃปÃÐàÁÔนคÇÒÁàÊÕ่Âง (Risk Assessment) 
3. กÔจกÃÃÁกÒÃคÇบคØÁ (Control Activities)
4. ÊนàทÈáÅÐกÒÃÊ×่ÍÊÒÃ (Information and Communication)
5. กÔจกÃÃÁกÒÃตÔดตÒÁผÅ (Monitoring Activities)

âดÂคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทÁÕคÇÒÁàË็นÇ่Ò กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁÕกÒÃจÑดกÒÃบÃÔËÒÃงÒนáÅÐÃÐบบกÒÃคÇบคØÁ
ÀÒÂãนทÕ่ÁÕคÇÒÁà¾ÕÂง¾ÍáÅÐคÇÒÁàËÁÒÐÊÁกÑบÅÑกÉณÐกÒÃปÃÐกÍบธØÃกÔจáÅ้Ç âดÂÃÐบบคÇบคØÁÀÒÂãนทÑ้ง 
5 Ê่ÇนÁÕปÃÐÊÔทธÔผÅทÕ่จÐป้ÍงกÑนàÃ×Í่งกÒÃทํÒธØÃกÃÃÁกÑบผÙถ้×ÍËØ้นÃÒÂãËญ่ กÃÃÁกÒÃ ผÙ้บÃÔËÒÃ ËÃ×ÍบØคคÅ
ทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงขÍงบØคคÅดÑงกÅ่ÒÇ นÍกจÒกนÕ้ กÅØ่ÁบÃÔÉÑทäด้จÑดãË้ÁÕบØคÅÒกÃÍÂ่Òงà¾ÕÂง¾ÍทÕ่จÐดํÒàนÔนกÒÃตÒÁ
ÃÐบบกÒÃคÇบคØÁÀÒÂãน áÅÐตÔดตÒÁคÇบคØÁดÙáÅกÒÃดํÒàนÔนงÒน à¾×่ÍãË้ÊÒÁÒÃถป้ÍงกÑนทÃÑ¾Â์ÊÔนขÍงกÅØ่Á
บÃÔÉÑทจÒกกÒÃทÕ่กÃÃÁกÒÃËÃ×ÍผÙ้บÃÔËÒÃนํÒäปãช้âดÂÁÔชÍบ ËÃ×ÍâดÂäÁ่ÁÕÍํÒนÒจ ÃÇÁถÖงกÒÃทํÒธØÃกÃÃÁกÑบ
บØคคÅทÕ่ÁÕคÇÒÁขÑดáÂ้งáÅÐบØคคÅทÕ่àกÕ่ÂÇâÂงÍÂ่Òงà¾ÕÂง¾Í ÍÕกทÑ้ง กÅØ่ÁบÃÔÉÑทäด้Ç่Òจ้ÒงบÃÔÉÑท ตÃÇจÊÍบ
ÀÒÂãนธÃÃÁนÔตÔ จํÒกÑด (“DIR”)à¾×่ÍทํÒËน้ÒทÕ่ตÃÇจÊÍบ áÅÐปÃÐàÁÔนคÇÒÁ¾Íà¾ÕÂงขÍงÃÐบบคÇบคØÁÀÒÂãน
ขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท âดÂกÒÃÊÑÁÀÒÉณ์áÅÐÊÍบถÒÁจÒกผÙ้บÃÔËÒÃ ผÙ้จÑดกÒÃ½่ÒÂ áÅÐ¾นÑกงÒนทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงตÒÁ
âคÃงÊÃ้ÒงÍงค์กÃ กÒÃตÃÇจÊÍบàÍกÊÒÃ ทดÊÍบ/ÊÍบทÒนข้ÍÁÙÅ àป็นต้น âดÂผÙ้ตÃÇจÊÍบÀÒÂãน
ดÑงกÅ่ÒÇäด้จÑดทํÒÃÒÂงÒนผÅกÒÃตÃÇจÊÍบÃÐบบคÇบคØÁÀÒÂãนขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท áÅÐนํÒàÊนÍÃÒÂงÒนãË้áก่
คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ à¾×่ÍãË้กÅØ่ÁบÃÔÉÑทäด้ดํÒàนÔนกÒÃáก้äขáÅÐ¾ÑฒนÒคØณÀÒ¾ขÍงÃÐบบกÒÃคÇบคØÁ
ÀÒÂãน ซÖ่งจÐนํÒäปÊÙ่กÒÃàÊÃÔÁÊÃ้ÒงกÒÃกํÒกÑบดÙáÅกÔจกÒÃทÕ่ดÕ (Good Corporate Governance) ãË้áก่
กÅØ่ÁบÃÔÉÑทãนÃÐÂÐÂÒÇ

ãนกÒÃ¾ÔจÒÃณÒáบบปÃÐàÁÔนคÇÒÁ¾Íà¾ÕÂงขÍงÃÐบบคÇบคØÁÀÒÂãนขÍงกÅØ่ÁบบÃÔÉÑทซÖ่งÁÕ
คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑททÑ้ง 3 ท่Òนàข้ÒÃ่ÇÁปÃÐชØÁด้ÇÂนÑ้น กÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบäÁ่ÁÕ
คÇÒÁàË็นáตกต่ÒงจÒกคÇÒÁàË็นขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทáต่ÍÂ่Òงãด
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คÇÒÁàË็นขÍงผÙต้ÃÇจÊÍบÀÒÂãนต่ÍÃÐบบกÒÃคÇบคØÁÀÒÂãน

กÅØ่ÁบÃÔÉÑทäด้Ç่Òจ้ÒงบÃÔÉÑท ตÃÇจÊÍบÀÒÂãนธÃÃÁนÔตÔ จํÒกÑด (“DIR”)à¾×่ÍทํÒËน้ÒทÕ่àป็นผÙ้ตÃÇจÊÍบ
ÀÒÂãนขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท âดÂ DIR äด้ÁÍบËÁÒÂãË้นÒงÊÒÇกÃกช ÇนÊÇÑÊดÔ์ ËÑÇËน้ÒงÒนตÃÇจÊÍบÀÒÂãน àป็น
ผÙ้ÃÑบผÔดชÍบËÅÑกãนกÒÃปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่ผÙ้ตÃÇจÊÍบÀÒÂãนขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท ซÖ่งนÒงÊÒÇกÃกช ÇนÊÇÑÊดÔ์ ÁÕ
คØณÊÁบÑตÔทÕ่àËÁÒÐÊÁáÅÐà¾ÕÂง¾ÍกÑบกÒÃปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่ãนกÒÃตÃÇจÊÍบÀÒÂãนขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท àน×่ÍงจÒกàป็น
ผÙ้ÁÕคÇÒÁÃÙ้ คÇÒÁÊÒÁÒÃถ áÅÐปÃÐÊบกÒÃณ์ãนกÒÃทํÒงÒนด้ÒนกÒÃตÃÇจÊÍบÀÒÂãนàป็นÍÂ่ÒงดÕ

กÅØ่ÁบÃÔÉÑทäด้áตง่ตÑง้ DIRà¾×่ÍทํÒกÒÃตÃÇจÊÍบÃÐบบคÇบคØÁÀÒÂãนตÑ้งáต่ÇÑนทÕ่ 28 กÃกฎÒคÁ 2559 
âดÂ DIRäดทํ้ÒกÒÃตÃÇจÊÍบáÅÐปÃÐàÁÔนคÇÒÁà¾ÕÂง¾ÍขÍงÃÐบบกÒÃคÇบคØÁÀÒÂãนâดÂÃÇÁขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท
ซÖ่งÃÇÁถÖงบÃÔÉÑทáกนáÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ âดÂคÃÍบคÅØÁถÖงทØก½่ÒÂงÒนขÍงáต่ÅÐบÃÔÉÑทáÅ้Ç

ข้ÍÁÙÅàกÕ่ÂÇกÑบËÑÇËนÒ้งÒนตÃÇจÊÍบÀÒÂãน

ËÑÇËน้ÒงÒนตÃÇจÊÍบÀÒÂãน

กÅØ่ÁบÃÔÉÑทäด้áต่งตÑ้งบÃÔÉÑท ตÃÇจÊÍบÀÒÂãนธÃÃÁนÔตÔ จํÒกÑด (“DIR”) ซÖ่งàป็นËน่ÇÂงÒนÀÒÂนÍก 
à¾×่ÍทํÒËน้ÒทÕ่ตÃÇจÊÍบÀÒÂãนãË้กÑบกÅØ่ÁบÃÔÉÑทตÑ้งáต่ÇÑนทÕ่ 28 กÃกฎÒคÁ 2559 âดÂ DIR äด้ÁÍบËÁÒÂãË้ 
นÒงÊÒÇกÃกช ÇนÊÇÑÊดÔ์ ËÑÇËน้ÒงÒนตÃÇจÊÍบÀÒÂãน ซÖ่งàป็นผÙ้ÃÑบผÔดชÍบËÅÑกãนกÒÃปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่ผÙ้
ตÃÇจÊÍบÀÒÂãนขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทÏ ซÖ่งจÐทํÒกÒÃตÃÇจÊÍบ ตÔดตÒÁ áÅÐปÃÐàÁÔนÃÐบบคÇบคØÁÀÒÂãนขÍง
กÅØ่ÁบÃÔÉÑทตÒÁáผนกÒÃตÃÇจÊÍบทÕ่ตกÅงÃ่ÇÁกÑนกÑบกÅØ่ÁบÃÔÉÑท áÅÐจÑดทํÒÃÒÂงÒนáÅÐข้ÍàÊนÍáนÐ à¾×่Í
ปÃÑบปÃØงãË้àป็นäปตÒÁáผนáÅÐนâÂบÒÂกÒÃคÇบคØÁÀÒÂãนขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท áÅÐà¾×่ÍãË้àป็นäปตÒÁËÅÑกàกณฑ์ 
5 ข้ÍขÍง COSO ตÒÁทÕ่äด้กÅ่ÒÇÁÒáÅ้Çข้Òงต้น 

คÇÒÁàËÁÒÐÊÁãนกÒÃปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่ขÍงËÑÇËนÒ้งÒนตÃÇจÊÍบÀÒÂãน

กÅØ่ÁบÃÔÉÑทàË็นÇ่ÒDIRàป็นËนÇ่ÂงÒนÀÒÂนÍกทÕ่ÁÕคÇÒÁàป็นÍÔÊÃÐทํÒËน้ÒทÕ่ÃÒÂงÒนผÅกÒÃตÃÇจÊÍบ
âดÂตÃงต่ÍคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบáÅÐÁÕคØณÊÁบÑตÔà¾ÕÂง¾ÍทÕ่จÐทํÒËน้ÒทÕ่ตÃÇจÊÍบÀÒÂãนขÍงกÅØ่Á
บÃÔÉÑทäด้ÍÂ่ÒงÁÕปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ âดÂÁÕนÒงÊÒÇกÃกช ÇนÊÇÑÊดÔ์ àป็นËÑÇËน้ÒงÒนตÃÇจÊÍบÀÒÂãนซÖ่งÁÕ
คØณÊÁบÑตÔทÕ่àËÁÒÐÊÁáÅÐà¾ÕÂง¾ÍกÑบกÒÃปฏÔบÑตÔËน้ÒทÕ่กÒÃตÃÇจÊÍบÀÒÂãนขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท àน×่ÍงจÒกÁÕ
คÇÒÁÃÙ้คÇÒÁÊÒÁÒÃถáÅÐปÃÐÊบกÒÃณ์ãนกÒÃทํÒงÒนด้ÒนกÒÃตÃÇจÊÍบÀÒÂãนÁÒนÒนกÇ่Ò 5 ปี áÅÐäด้àข้Ò
ÃÑบกÒÃÍบÃÁãนËÅÑกÊÙตÃทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงÍÂ่ÒงÊÁ่ํÒàÊÁÍ

áนÇปฏÔบÑตÔàกÕ่ÂÇกÑบกÒÃáต่งตÑ้ง ถÍดถÍน áÅÐâÂกÂ้ÒÂผÙ้ดํÒÃงตํÒáËน่งËÑÇËน้ÒงÒนตÃÇจÊÍบÀÒÂãน 

กÒÃáต่งตÑ้ง ถÍดถÍน áÅÐâÂกÂ้ÒÂผÙ้ดํÒÃงตํÒáËน่งËÑÇËน้ÒงÒนตÃÇจÊÍบÀÒÂãนขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทต้Íง
äด้ÃÑบÍนØÁÑตÔจÒกคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ ซÖ่งàป็นäปตÒÁทÕ่กํÒËนดäÇ้ãนÍํÒนÒจ Ëน้ÒทÕ่áÅÐคÇÒÁÃÑบผÔดชÍบ
คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท ซÖ่งäด้ÃÑบกÒÃÍนØÁÑตÔâดÂÁตÔทÕ่ปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท คÃÑ้งทÕ่ 
1/2561 àÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 21 กØÁÀÒ¾Ñนธ์ 2561
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10.ÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑน

10.1 บØคคÅทÕ่ÍÒจÁÕคÇÒÁขÑดáÂ้งáÅÐÅÑกÉณÐคÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์

กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁÕกÒÃทํÒÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑนกÑบบØคคÅทÕ่ÍÒจÁÕคÇÒÁขÑดáÂ้งต่Òงæ äด้áก่ กÃÃÁกÒÃ ผÙ้ถ×Í
ËØ้น ผÙ้บÃÔËÒÃ áÅÐบÃÔÉÑททÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงซÖ่งËÁÒÂถÖงบÃÔÉÑททÕ่ÁÕบØคคÅทÕ่ÍÒจÁÕคÇÒÁขÑดáÂ้งขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท ÁÕ
คÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบกÃÃÁกÒÃ ผÙ้บÃÔËÒÃáÅÐผÙ้ถ×ÍËØ้นขÍงบÃÔÉÑทดÑงกÅ่ÒÇ ซÖ่งÊÒÁÒÃถÊÃØปÅÑกÉณÐ
คÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์äด้ดÑงนÕ้ 

บØคคÅ / นÔตÔบØคคÅทÕ่ÍÒจ
ÁÕคÇÒÁขÑดáÂ้ง

ÅÑกÉณÐคÇÒÁÊÑÁ¾Ñนธ์

นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์ � กÃÃÁกÒÃผÙ้ÁÕÍํÒนÒจÅงนÒÁขÍง TIGER TEC TEG áÅÐ TEM

� ผÙ้ถ×ÍËØ้นãËญ่ãน TIGERÃ้ÍÂÅÐ 43.85 ขÍงทØนจดทÐàบÕÂนชํÒÃÐáÅ้Ç 

� ดํÒÃงตํÒáËน่งปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃãน TIGER

� ดํÒÃงตํÒáËน่งปÃÐธÒนàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃãน TEC

� ดํÒÃงตํÒáËน่งผÙ้บÃÔËÒÃãน TEG

นÒÂกÔตตÔ ดØÉฎÕ¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์ � กÃÃÁกÒÃผÙ้ÁÕÍํÒนÒจÅงนÒÁขÍง TIGER TEC áÅÐ TEG

� ผÙ้ถ×ÍËØ้นãËญ่ãน TIGER Ã้ÍÂÅÐ 28.16 ขÍงทØนจดทÐàบÕÂนชํÒÃÐáÅ้Ç
ก่ÍนกÒÃàÊนÍขÒÂËØ้นà¾Ô่ÁทØนÊÒÁÑญต่ÍปÃÐชÒชนàป็นคÃÑ้งáÃก 
(IPO)

� ดํÒÃงตํÒáËน่งàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃ½่ÒÂบÃÔËÒÃทÑ่Çäปãน TIGER

� ดํÒÃงตํÒáËน่งàจ้ÒËน้ÒทÕ่บÃÔËÒÃ½่ÒÂปฏÔบÑตÔกÒÃãน TEC

� ดํÒÃงตํÒáËน่งผÙ้บÃÔËÒÃãน TEG

155



10.2 ÃÒÂÅÐàÍÕÂดÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑน

ÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑนทÕบ่ÃÔÉÑท àขÒ้ทํÒÃÒÂกÒÃกÑบกÃÃÁกÒÃáÅÐผÙ้บÃÔËÒÃขÍงบÃÔÉÑท ãนÃÍบปี
2561 áÅÐ ปี 2562 ÃÒÂÅÐàÍÕÂดดÑงนÕ้

ÅÑกÉณÐÃÒÂกÒÃ

ÁÙÅค่ÒÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑน 

(บÒท) คÇÒÁจํÒàป็นáÅÐคÇÒÁÊÁàËตØÊÁผÅขÍงÃÒÂกÒÃ คÇÒÁàË็นขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ

ปี 2561 ปี 2562
1. นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์áÅÐ

นÒÂกÔตตÔ  ดØÉฏÕ¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์áÅÐ

นÒÂบÃÔ¾ÑนธØ์ ÇÃÃณขจÃกÔจ

ÇงàงÔนกÙ้ทÕ่กÃÃÁกÒÃค้ํÒปÃÐกÑน
àงÔนกÙ้ทÕ่บÃÔÉÑทàบÔกãช้จÒกÇงàงÔนกÙ้ทÕ่กÃÃÁกÒÃค้ํÒ

ปÃÐกÑน 

100,000,000 -

TEC ÁÕÇงàงÔนกÙ้Â×ÁÃÐÂÐÊÑ้นจÒกธนÒคÒÃ¾ÒณÔชÂ์áË่งËนÖ่ง
จํÒนÇนÇงàงÔนกÙ้Â×ÁÃÇÁทÑ้งÊÔ้น 100.0 Å้ÒนบÒท ãนปี 2561 
ÇงàงÔนกÙ้Â×ÁดÑงกÅ่ÒÇค้ํÒปÃÐกÑนâดÂกÒÃจดจํÒนÍงทÕ่ดÔนáÅÐÊÔ่ง
ปÅÙกÊÃ้ÒงขÍง TECàป็นËÅÑกทÃÑ¾Â์ค้ํÒปÃÐกÑน Ã่ÇÁกÑบกÒÃ
ค้ํÒปÃÐกÑนâดÂ คØณจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์áÅÐคØณกÔตตÔ 
ดØÉฏÕ¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์ ซÖ่งผÙ้ค้ํÒปÃÐกÑนäÁ่äด้คÔดค่ÒธÃÃÁàนÕÂÁจÒก
กÒÃค้ํÒปÃÐกÑนดÑงกÅ่ÒÇ ต่ÍÁÒãนปี 2562 TEC äด้ทํÒกÒÃ
ปÅดกÒÃค้ํÒปÃÐกÑนâดÂกÃÃÁกÒÃทÑ้งÊÍงท่ÒนดÑงกÅ่ÒÇàป็นทÕ่
àÃÕÂบÃ้ÍÂáÅ้Ç 

ทÕ่ปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบคÃÑ้งทÕ่ 
1/2563 ณ ÇÑนทÕ่ 20 กØÁÀÒ¾Ñนธ์ 2563
äด้ÁÕกÒÃ¾ÔจÒÃณÒÇ่ÒÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑน
ดÑงกÅ่ÒÇàป็นäปÍÂ่ÒงÊÁàËตØÊÁผÅáÅÐ
จํÒàป็นà¾×่ÍกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจขÍงกÅØ่Á âดÂäÁ่
ÁÕกÒÃถ่ÒÂàทผÅปÃÐâÂชน์ÃÐËÇ่ÒงบØคคÅทÕ่
ÍÒจÁÕคÇÒÁขÑดáÂ้ง 

2. นÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์ áÅÐ

นÒÂกÔตตÔ  ดØÉฏÕ¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์

àงÔนกÙ้Â×ÁÃÐÂÐÊÑ้น
กÙ้Â×ÁนÒÂจตØÃงค์ ÈÃÕกØÅàÃ×ÍงâÃจน์

ÂÍดÂกÁÒกÙก้ÃÃÁกÒÃà¾Ô่Á
บÃÔÉÑทจ่ÒÂค×นปÅÒÂงÇด

กÙ้Â×ÁนÒÂกÔตตÔ  ดØÉฏÕ¾ÄฒÔ¾ÑนธØ์
ÂÍดÂกÁÒกÙ้กÃÃÁกÒÃà¾Ô่Á
บÃÔÉÑทจ่ÒÂค×นปÅÒÂงÇด

15,000,000
5,200,000

(20,200,000)
0.00

8,000,000
-

(8,000,000)
0.00

0.00
0.00

(0.00)
0.00

0.00
0.00

(0.00)
0.00

TEC ÁÕกÒÃกÙ้Â×ÁàงÔนจÒกกÃÃÁกÒÃ 2 ท่Òน à¾×่Íãช้àป็น
àงÔนทØนËÁØนàÇÕÂนÀÒÂãนกÔจกÒÃ âดÂäÁ่ÁÕกÒÃคÔดดÍกàบÕ้Â
áÅÐÁÕกํÒËนดชํÒÃÐàÁ×่ÍทÇงถÒÁ ทÑ้งนÕ้ ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 
2561 TEC äด้ทํÒกÒÃค×นàงÔนกÙ้ดÑงกÅ่ÒÇãË้กÃÃÁกÒÃทÑ้ง 2 
ท่ÒนàÃÕÂบÃ้ÍÂáÅ้Ç 

ãนปี 2562äÁ่ÁÕกÒÃกÙ้Â×ÁàงÔนÃÐÂÐÊÑ้นกÑบกÃÃÁกÒÃÃÐËÇ่Òงปี 

ทÕ่ปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบคÃÑ้งทÕ่ 
1/2563 ณ ÇÑนทÕ่ 20 กØÁÀÒ¾Ñนธ์ 2563
äด้ÁÕกÒÃ¾ÔจÒÃณÒÇ่ÒÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑน
ดÑงกÅ่ÒÇàป็นäปÍÂ่ÒงÊÁàËตØÊÁผÅáÅÐ
จํÒàป็นà¾×่ÍกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจขÍงกÅØ่Á âดÂäÁ่
ÁÕกÒÃถ่ÒÂàทผÅปÃÐâÂชน์ÃÐËÇ่ÒงบØคคÅทÕ่
ÍÒจÁÕคÇÒÁขÑดáÂ้ง 

ÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑนทÕ่บÃÔÉÑทÏ àข้ÒทํÒÃÒÂกÒÃกÑบ TEC ãนÃÍบปี 2561 áÅÐ ปี 2562 ÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂดดÑงนÕ้ 

ÅÑกÉณÐÃÒÂกÒÃ
ÁÙÅค่ÒÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑน (บÒท)

คÇÒÁจํÒàป็นáÅÐคÇÒÁÊÁàËตØÊÁผÅขÍงÃÒÂกÒÃ คÇÒÁàË็นขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ
ปี 2561 ปี 2562

1. TEC

àงÔนãË้กÙ้Â×ÁÃÐÂÐÊÑ้นáก่บÃÔÉÑทÂ่ÍÂ
ÂÍดÂกÁÒ
กÙ้à¾Ô่Á
จ่ÒÂค×น
ปÅÒÂงÇด

0.00
198,250,000

(0.00)
198,250,000

198,250,000
174,000,000
(17,200,000)
355,050,000

TIGER ÁÕกÒÃãË้กÙ้Â×Ááก่ TEC ซÖ่งàป็นบÃÔÉÑทÂ่ÍÂทÕ่ถ×ÍËØ้นãน
ÍÑตÃÒÃ้ÍÂÅÐ 100 àป็นกÒÃãË้บÃÔÉÑทÂ่ÍÂกÙ้Â×Áà¾×่Íãช้àป็น
àงÔนทØนËÁØนàÇÕÂนãนกÒÃดํÒàนÔนกÔจกÒÃ âดÂÁÕกÒÃàคÅ×่ÍนäËÇ
ÃÑบáÅÐจ่ÒÂàงÔนกÙ้ตÅÍดทÑ้งปี  
ทÑ้งนÕ้ àงÔนãË้กÙ้Â×ÁดÑงกÅ่ÒÇäÁ่ÁÕกÒÃคÔดดÍกàบÕ้Âãนปี 2561 
àน×่ÍงจÒกกÒÃกÙ้Â×ÁàกÔดขÖ้นãนช่ÇงÊÔ้นปี ต่ÍÁÒãนปี 2562 
TIGER àÃÕÂกàก็บดÍกàบÕ้ÂÊํÒËÃÑบàงÔนãË้กÙ้Â×ÁดÑงกÅ่ÒÇãน
ÍÑตÃÒ 2.00 ต่Íปี áÅÐàงÔนกÙ้Â×ÁดÑงกÅ่ÒÇÁÕกํÒËนดชํÒÃÐค×น
àÁ×่ÍทÇงถÒÁ   

ทÕ่ปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบคÃÑ้งทÕ่ 
1/2563 ณ ÇÑนทÕ่ 20 กØÁÀÒ¾Ñนธ์ 2563 äด้ÁÕ
กÒÃ¾ÔจÒÃณÒÇ่ÒÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑนดÑงกÅ่ÒÇ
àป็นäปÍÂ่ÒงÊÁàËตØÊÁผÅáÅÐจํÒàป็นà¾×่ÍกÒÃ
ดํÒàนÔนธØÃกÔจขÍงกÅØ่Á àป็นกÒÃช่ÇÂàËÅ×ÍทÒง
กÒÃàงÔนขÍงบÃÔÉÑทáÁ่áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂทÕ่ถ×ÍËØ้นãน
ÍÑตÃÒÃ้ÍÂÅÐ 100 âดÂäÁ่ÁÕกÒÃถ่ÒÂàท
ผÅปÃÐâÂชน์ÃÐËÇ่ÒงบØคคÅทÕ่ÍÒจÁÕคÇÒÁ
ขÑดáÂ้ง

2. TEC

ดÍกàบÕ้ÂÃÑบ - 6,150,000

TIGER ÁÕกÒÃãË้กÙ้Â×Ááก่ TEC ซÖ่งàป็นบÃÔÉÑทÂ่ÍÂทÕ่ถ×ÍËØ้นãน
ÍÑตÃÒÃ้ÍÂÅÐ 100 àงÔนãË้กÙ้Â×ÁดÑงกÅ่ÒÇàÃÕÂกàก็บดÍกàบÕ้Âãน
ปี 2562 ãนÍÑตÃÒ 2.00 ต่Íปี âดÂàÃÔ่ÁคÔดตÑ้งáต่ÇÑนทÕ่ 1 
ÁกÃÒคÁ 2562 àป็นต้นäป 

äÁ่ÁÕกÒÃคÔดดÍกàบÕ้Âãนปี 2561 àน×่ÍงจÒกกÒÃãË้กÙ้Â×ÁàกÔดขÖ้น
ãนช่ÇงปÅÒÂปี    

ทÕ่ปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบคÃÑ้งทÕ่ 
1/2563 ณ ÇÑนทÕ่ 20 กØÁÀÒ¾Ñนธ์ 2563 äด้ÁÕ
กÒÃ¾ÔจÒÃณÒÇ่ÒÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑนดÑงกÅ่ÒÇ
àป็นäปÍÂ่ÒงÊÁàËตØÊÁผÅáÅÐจํÒàป็นà¾×่ÍกÒÃ
ดํÒàนÔนธØÃกÔจขÍงกÅØ่Á àป็นกÒÃช่ÇÂàËÅ×ÍทÒง
กÒÃàงÔนขÍงบÃÔÉÑทáÁ่áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂทÕ่ถ×ÍËØ้นãน
ÍÑตÃÒÃ้ÍÂÅÐ 100 âดÂäÁ่ÁÕกÒÃถ่ÒÂàท
ผÅปÃÐâÂชน์ÃÐËÇ่ÒงบØคคÅทÕ่ÍÒจÁÕคÇÒÁ
ขÑดáÂ้ง

3. TEC

ÃÒÂäด้ค่ÒบÃÔËÒÃจÑดกÒÃ 21,024,050 -

ãนปี 2561 กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁÕกÒÃàตÃÕÂÁตÑÇàข้ÒจดทÐàบÕÂนãน
ตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ TIGER ÁÕกÒÃจ่ÒÂชํÒÃÐค่Òãช้จ่ÒÂãนกÒÃ
àตÃÕÂÁตÑ Ç à ข้ Ò ตÅÒด  à ช่นค่ Ò àบÕ้ ÂปÃ ÐชØÁกÃÃÁกÒ Ã 
ค่ÒธÃÃÁàนÕÂÁกÒÃจÑดจํÒËน่ÒÂËØ้นÍÍกãËÁ่ ซÖ่ง TIGER äด้
àÃÕÂกàก็บค่ÒบÃÔกÒÃทÕ่จ่ÒÂäปกÑบ TEC ãนÍÑตÃÒàทÕÂบàท่ÒกÑบ
ค่Òãช้จ่ÒÂทÕ่จ่ÒÂäปบÇกกÑบÍÑตÃÒกํÒäÃäÁ่àกÔนÃ้ÍÂÅÐ 10

ต่ÍÁÒãนปี 2562 äÁ่ÁÕกÒÃàÃÕÂกàก็บค่Òãช้จ่ÒÂดÑงกÅ่ÒÇ 

ทÕ่ปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบคÃÑ้งทÕ่ 
1/2563 ณ ÇÑนทÕ่ 20 กØÁÀÒ¾Ñนธ์ 2563 äด้ÁÕ
กÒÃ¾ÔจÒÃณÒÇ่ÒÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑนดÑงกÅ่ÒÇ
àป็นäปÍÂ่ÒงÊÁàËตØÊÁผÅáÅÐจํÒàป็นà¾×่ÍกÒÃ
ดํÒàนÔนธØÃกÔจขÍงกÅØ่Á âดÂäÁ่ÁÕกÒÃถ่ÒÂàท
ผÅปÃÐâÂชน์ÃÐËÇ่ÒงบØคคÅทÕ่ÍÒจÁÕคÇÒÁ
ขÑดáÂ้ง
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10.3  ÁÒตÃÒกÒÃËÃ×ÍขÑน้ตÍนกÒÃÍนØÁÑตÔกÒÃทํÒÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑน 

กÒÃทํÒÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑนãนÍดÕตทÕ่ผ่ÒนÁÒäด้ÁÕกÒÃ¾ÔจÒÃณÒÍนØÁÑตÔâดÂคณÐกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑท 
àน×่ÍงจÒกบÃÔÉÑทÂÑงäÁ่ÁÕกÒÃáต่งตÑ้งคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบáÅÐäÁ่ÁÕข้ÍกํÒËนดàกÕ่ÂÇกÑบกÒÃทํÒÃÒÂกÒÃ
ÃÐËÇ่ÒงกÑน จÖงäÁ่ผ่ÒนกÒÃÍนØÁÑตÔจÒกคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบ ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁ คณÐกÃÃÁกÒÃäด้คํÒนÖงถÖง
ปÃÐâÂชน์ÊÙงÊØดขÍงบÃÔÉÑทàป็นÊํÒคÑญãนกÒÃàขÒ้ทํÒÃÒÂกÒÃกÑบบØคคÅทÕ่ÍÒจÁÕคÇÒÁขÑดáÂ้ง ทÑ้งนÕ้ ÀÒÂËÅÑงจÒก
ทÕ่บÃÔÉÑทäด้ÁÕกÒÃáต่งตÑ้งคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบáÅÐทÕ่ปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทคÃÑ้งทÕ่ 2/2560 àÁ×่Í
ÇÑนทÕ่ 4 àÁÉÒÂน 2560 äด้ÁÕÁตÔ¾ÔจÒÃณÒÍนØÁÑตÔนâÂบÒÂáÅÐขÑ้นตÍนกÒÃทํÒÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑนขÍงบÃÔÉÑทÏ 
áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂกÑบบØคคÅËÃ×ÍนÔตÔบØคคÅทÕ่ÍÒจÁÕคÇÒÁขÑดáÂ้ง à¾×่ÍãË้กÒÃทํÒÃÒÂกÒÃàป็นäปÍÂ่ÒงâปÃ่งãÊáÅÐ
àป็นกÒÃÃÑกÉÒผÅปÃÐâÂชน์ขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ âดÂÊÒÁÒÃถÊÃØปäด้ดÑงนÕ้

กÒÃทํÒÃÒÂกÒÃทÕ่àป็นขÍ้ตกÅงทÒงกÒÃค้ÒทÕ่ÁÕàง×Í่นäขกÒÃค้ÒâดÂทÑ่Çäป 

กÒÃทํÒÃÒÂกÒÃธØÃกÔจปกตÔáÅÐÃÒÂกÒÃÊนÑบÊนØนธØÃกÔจปกตÔ àช่น กÒÃàช่ÒทÕ่ดÔนáÅÐÍÒคÒÃ จÐÁÕàง×่Íนäข
ทÒงกÒÃค้ÒâดÂทÑ่ÇäปáÅÐÃÒคÒทÕ่àป็นธÃÃÁ ÊÒÁÒÃถàทÕÂบàคÕÂงäด้กÑบกÒÃทํÒÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑนÃÐËÇ่ÒงบÃÔÉÑทÏ 
áÅÐ/ËÃ×ÍบÃÔÉÑทÂ่ÍÂกÑบบØคคÅทÑ่Çäป ËÃ×ÍกÒÃทํÒÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงบØคคÅทÕ่ÍÒจÁÕคÇÒÁขÑดáÂ้งทÒง
ผÅปÃÐâÂชน์กÑบบØคคÅทÑ่Çäป ËÃ×ÍกÒÃทํÒÃÒÂกÒÃãนÅÑกÉณÐàดÕÂÇกÑนกÑบขÍงผÙ้ปÃÐกÍบกÒÃÍ×่นãนธØÃกÔจ 
½่ÒÂบÃÔËÒÃขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂÊÒÁÒÃถดํÒàนÔนกÒÃäดต้ÒÁปกตÔÀÒÂãตË้ÅÑกกÒÃทÕ่ทÒงคณÐกÃÃÁกÒÃ
บÃÔÉÑทäด้¾ÔจÒÃณÒÍนØÁÑตÔ áÅÐจÑดทํÒÃÒÂงÒนÊÃØปกÒÃทํÒธØÃกÃÃÁดÑงกÅ่ÒÇทÕ่àกÔดขÖ้นãนช่ÇงàÇÅÒทÕ่ผ่ÒนÁÒà¾×่Í
ÃÒÂงÒนãนทÕ่ปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบทØกäตÃÁÒÊ ทÑ้งนÕ้ บÃÔÉÑทÏ áÅÐ/ËÃ×ÍบÃÔÉÑทÂ่ÍÂจÐปฏÔบÑตÔãË้
àป็นäปตÒÁกฎËÁÒÂÇ่Òด้ÇÂËÅÑกทÃÑ¾Â์áÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์áÅÐข้ÍบÑงคÑบ ปÃÐกÒÈ คํÒÊÑ่งËÃ×Íข้ÍกํÒËนด
ขÍงตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์áË่งปÃÐàทÈäทÂ ÃÇÁถÖงปฏÔบÑตÔตÒÁข้ÍกํÒËนดàกÕ่ÂÇกÑบกÒÃàปิดàผÂข้ÍÁÙÅกÒÃทํÒ
ÃÒÂกÒÃàกÕ่ÂÇâÂงกÑน 

กÒÃทํÒÃÒÂกÒÃทÕ่àป็นขÍ้ตกÅงทÒงกÒÃค้ÒทÕ่äÁ่àป็นàง×่ÍนäขกÒÃค้ÒâดÂทÑ่Çäป 

กÒÃทํÒÃÒÂกÒÃทÕ่àป็นข้ÍตกÅงทÒงกÒÃค้ÒทÕ่äÁ่ àป็นàง×่ÍนäขâดÂทÑ่Çäป บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ
กํÒËนดãËค้ณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบàป็นผÙ้¾ÔจÒÃณÒáÅÐãË้คÇÒÁàË็นãนกÒÃàข้ÒทํÒÃÒÂกÒÃáÅÐคÇÒÁàËÁÒÐÊÁ
ด้ÒนÃÒคÒขÍงÃÒÂกÒÃนÑ้นก่ÍนนํÒàÊนÍต่ÍคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท áÅÐ/ËÃ×ÍทÕ่ปÃÐชØÁผÙ้ถ×ÍËØ้น áÅ้Çáต่กÃณÕ 
à¾×่Í¾ÔจÒÃณÒÍนØÁÑตÔต่Íäป ãนกÃณÕทÕ่คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบäÁ่ÁÕคÇÒÁชํÒนÒญãนกÒÃ¾ÔจÒÃณÒÃÒÂกÒÃ
ÃÐËÇ่ÒงกÑนทÕ่ÍÒจàกÔดขÖ้น บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂจÐดํÒàนÔนกÒÃãË้ผÙ้ปÃÐàÁÔนÃÒคÒÍÔÊÃÐ ผÙ้àชÕ่ÂÇชÒญÍÔÊÃÐ
àฉ¾ÒÐด้ÒนËÃ×ÍผÙ้ÊÍบบÑญชÕขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐ/ËÃ×ÍบÃÔÉÑทÂ่ÍÂàป็นผÙ้ãË้คÇÒÁàË็นàกÕ่ÂÇกÑบกÒÃทํÒÃÒÂกÒÃ
ÃÐËÇ่ÒงกÑนดÑงกÅ่ÒÇ à¾×่ÍãË้คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบãช้ãนกÒÃปÃÐกÍบกÒÃตÑดÊÔนãจáÅÐãË้คÇÒÁàË็นต่Í
คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท áÅÐ/ËÃ×ÍผÙ้ถ×ÍËØ้น áÅ้Çáต่กÃณÕ à¾×่ÍÍนØÁÑตÔÃÒÂกÒÃดÑงกÅ่ÒÇก่Íนàข้ÒทํÒÃÒÂกÒÃ ทÑ้งนÕ้ 
บÃÔÉÑทÏ áÅÐ/ËÃ×ÍบÃÔÉÑทÂ่ÍÂจÐàปิดàผÂขÍ้ÁÙÅกÒÃทํÒÃÒÂกÒÃàกÕÂ่ÇâÂงกÑนäÇ้ãนËÁÒÂàËตØปÃÐกÍบงบกÒÃàงÔน
ทÕ่äด้ÃÑบกÒÃตÃÇจÊÍบจÒกผÙ้ÊÍบขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐ/ËÃ×ÍบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ áÅÐËÒกËØ้นÊÒÁÑญขÍงบÃÔÉÑทÏ äด้จด
ทÐàบÕÂนàป็นËÅÑกทÃÑ¾Â์จดทÐàบÕÂนãนตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ àÍ็Á àÍ äÍ (mai) áÅ้Ç บÃÔÉÑทÏ áÅÐ/ËÃ×ÍบÃÔÉÑท
Â่ÍÂจÐàปิดàผÂÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑนดÑงกÅ่ÒÇäÇ้ãนáบบáÊดงÃÒÂกÒÃข้ÍÁÙÅปÃÐจํÒปี (áบบ 56-1) áÅÐÃÒÂงÒน
ปÃÐจํÒปี (áบบ 56-2) áÅÐปฏÔบÑตÔตÒÁËÅÑกàกณฑá์ÅÐกฎËÁÒÂÇ่ÒดÇ้ÂËÅÑกทÃÑ¾Â์áÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ áÅÐ
ข้ÍบÑงคÑบ ปÃÐกÒÈ คํÒÊÑ่ง ËÃ×Íข้ÍกํÒËนดขÍงตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์áË่งปÃÐàทÈäทÂ âดÂผÙ้ทÕ่ÍÒจÁÕคÇÒÁขÑดáÂ้ง
ËÃ×ÍÁÕÊ่Çนäด้Ê่ÇนàÊÕÂãนกÒÃทํÒÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑนจÐäÁ่ÁÕÊÔทธÔÍÍกàÊÕÂงÅงÁตÔãนกÒÃทํÒÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑน
นÑ้นæ
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10.4 นâÂบÒÂËÃ×ÍáนÇâน้ÁกÒÃทํÒÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑนãนÍนÒคต 

บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂÁÕกÒÃทํÒÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑนทÕ่จÐàกÔดขÖ้นต่Íàน×่ÍงãนÍนÒคตäด้áก่ กÒÃซ×้ÍáÅÐ
ขÒÂÊÔนค้ÒกÒÃàชÒ่ทÕ่ดÔนÍÒคÒÃÊํÒนÑกงÒน กÒÃคํ้ÒปÃÐกÑน áÅÐกÒÃãË้คÇÒÁชÇ่ÂàËÅ×ÍทÒงกÒÃàงÔนÀÒÂãนกÅØ่Á ซÖ่ง
ÃÒÂกÒÃนÕ้äด้ผ่ÒนกÒÃตÃÇจÊÍบáÅÐÍนØÁÑตÔãนËÅÑกกÒÃกÒÃàข้ÒทํÒÃÒÂกÒÃâดÂคณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบáÅÐ
คณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑทáÅ้Ç ทÑ้งนÕ้ คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบขÍงบÃÔÉÑทÏ จÐÊÍบทÒนáÅÐãË้คÇÒÁàË็นต่Í
ÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑนทÕ่àป็นÃÒÂกÒÃธØÃกÔจปกตÔËÃ×ÍÊนÑบÊนØนธØÃกÔจปกตÔàป็นÃÒÂäตÃÁÒÊ ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁ กÒÃ
ทํÒÃÒÂกÒÃทÕ่äÁ่äด้àป็นäปตÒÁธØÃกÔจปกตÔทÕ่ÍÒจàกÔดขÖ้นãนÍนÒคต บÃÔÉÑทÏ áÅÐ/ËÃ×ÍบÃÔÉÑทÂ่ÍÂจÐจÑดãË้
คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบàข้ÒÁÒÊÍบทÒนคÇÒÁจํÒàป็นáÅÐคÇÒÁÊÁàËตØÊÁผÅขÍงกÒÃàข้ÒทํÒÃÒÂกÒÃนÑ้น
ก่ÍนกÒÃàข้ÒทํÒÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑนทØกคÃÑ้ง

ËÒกบÃÔÉÑทÏ áÅÐ/ËÃ×ÍบÃÔÉÑทÂ่ÍÂÁÕคÇÒÁจํÒàป็นต้ÍงทํÒÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑนกÑบบØคคÅทÕ่ÍÒจÁÕคÇÒÁ
ขÑดáÂ้งทÒงผÅปÃÐâÂชน์กÑบบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂจÐดํÒàนÔนกÒÃãË้àป็นäปตÒÁ
นâÂบÒÂáÅÐขÑ้นตÍนกÒÃÍนØÁÑตÔกÒÃทํÒÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑนตÒÁทÕ่บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂกํÒËนดÍÂ่Òง
àËÁÒÐÊÁáÅÐàป็นธÃÃÁ âดÂ¾ÔจÒÃณÒãË้กÒÃทํÒÃÒÂกÒÃÁÕàง×่Íนäขàป็นäปตÒÁธØÃกÔจกÒÃค้ÒทÑ่Çäป áÅÐÊÒÁÒÃถ
Í้ÒงÍÔงäด้กÑบàง×่ÍนäขทÒงธØÃกÔจปÃÐàÀทàดÕÂÇกÑนกÑบทÕ่บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂทํÒกÑบบØคคÅÀÒÂนÍก ทÑ้งนÕ้ 
บÃÔÉÑทÏ áÅÐ/ËÃ×ÍบÃÔÉÑทÂ่ÍÂจÐãË้คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบàป็นผÙ้ÊÍบทÒนáÅÐãË้คÇÒÁàË็นàกÕ่ÂÇกÑบคÇÒÁ
จํÒàป็นáÅÐคÇÒÁàËÁÒÐÊÁขÍงกÒÃàข้ÒทํÒÃÒÂกÒÃดÑงกÅ่ÒÇ ãนกÃณÕทÕ่คณÐกÃÃÁกÒÃตÃÇจÊÍบäÁ่ÁÕคÇÒÁ
ชํÒนÒญãนกÒÃ¾ÔจÒÃณÒÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑนทÕ่ÍÒจàกÔดขÖ้น บÃÔÉÑทÏ áÅÐ/ËÃ×ÍบÃÔÉÑทÂ่ÍÂจÐ¾ÔจÒÃณÒãË้ผÙ้
ปÃÐàÁÔนÃÒคÒÍÔÊÃÐ ผÙ้àชÕ่ÂÇชÒญÍÔÊÃÐàฉ¾ÒÐด้ÒนËÃ×ÍผÙ้ÊÍบบÑญชÕขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂàป็นผÙ้ãË้
คÇÒÁàË็นàกÕ่ÂÇกÑบกÒÃทํÒÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑนดÑงกÅ่ÒÇ à¾×่ÍนํÒäปปÃÐกÍบกÒÃตÑดÊÔนãจขÍงคณÐกÃÃÁกÒÃ
ตÃÇจÊÍบ áÅÐ/ËÃ×ÍคณÐกÃÃÁกÒÃบÃÔÉÑท áÅÐ/ËÃ×ÍผÙ้ถ×ÍËØ้น áÅ้Çáต่กÃณÕ áÅÐขนÒดขÍงÃÒÂกÒÃ ทÑ้งนÕ้ 
บÃÔÉÑทÏ áÅÐ/ËÃ×ÍบÃÔÉÑทÂ่ÍÂจÐàปิดàผÂขÍ้ÁÙÅกÒÃทํÒÃÒÂกÒÃàกÕÂ่ÇâÂงกÑนäÇ้ãนËÁÒÂàËตØปÃÐกÍบงบกÒÃàงÔน
ทÕ่äด้ÃÑบกÒÃตÃÇจÊÍบจÒกผÙ้ÊÍบขÍงบÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ áÅÐËÒกËØ้นÊÒÁÑญขÍงบÃÔÉÑทÏ äด้จดทÐàบÕÂน
àป็นËÅÑกทÃÑ¾Â์จดทÐàบÕÂนãนตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ àÍ็Á àÍ äÍ (mai) áÅ้Ç บÃÔÉÑทÏ áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂจÐàปิดàผÂ
ÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑนดÑงกÅ่ÒÇäÇ้ãนáบบáÊดงÃÒÂกÒÃข้ÍÁÙÅปÃÐจํÒปี (áบบ 56-1) áÅÐÃÒÂงÒนปÃÐจํÒปี (áบบ 
56-2) áÅÐปฏÔบÑตÔตÒÁËÅÑกàกณฑ์áÅÐกฎËÁÒÂÇ่Òด้ÇÂËÅÑกทÃÑ¾Â์áÅÐตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ áÅÐข้ÍบÑงคÑบ 
ปÃÐกÒÈ คํÒÊÑ่ง ËÃ×Íข้ÍกํÒËนดขÍงตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์áË่งปÃÐàทÈäทÂ âดÂผÙ้ทÕ่ÍÒจÁÕคÇÒÁขÑดáÂ้งËÃ×ÍÁÕÊ่Çน
äด้Ê่ÇนàÊÕÂãนกÒÃทํÒÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑนจÐäÁ่ÁÕÊÔทธÔÍÍกàÊÕÂงÅงÁตÔãนกÒÃทํÒÃÒÂกÒÃÃÐËÇ่ÒงกÑนนÑ้น 

15.1  คํÒÍธÔบÒÂáÅÐกÒÃÇÔàคÃÒÐË์ฐÒนÐกÒÃàงÔนáÅÐผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒน

ผÙ้ÊÍบบÑญชÕáÅÐÃÒÂงÒนขÍงผÙ้ÊÍบบÑญชÕ

ปี งบกÒÃàงÔน ช×่Í/àÅขทÕ่ผÙ้ÊÍบบÑญชÕ
บÃÔÉÑทผÙ้ÊÍบ

บÑญชÕ

2560
งบกÒÃàงÔนÃÇÁáÅÐงบกÒÃàงÔนàฉ¾ÒÐกÔจกÒÃขÍง 
บจก. äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง ÊํÒËÃÑบปีบÑญชÕ
ÊÔ้นÊØด ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2560

คØณนงÃÒÁ 
àÅÒËÍÒÃÕดÔÅก

àÅขทÕ่ผÙ้ÊÍบบÑญชÕ 4334
บจก. àÍàÍÊ
ทÕ ÁÒÊàตÍÃ์

2561
งบกÒÃàงÔนÃÇÁáÅÐงบกÒÃàงÔนàฉ¾ÒÐกÔจกÒÃขÍง 
บจก. äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง ÊํÒËÃÑบปีบÑญชÕ
ÊÔ้นÊØด ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2561

2562
งบกÒÃàงÔนÃÇÁáÅÐงบกÒÃàงÔนàฉ¾ÒÐกÔจกÒÃขÍง 
บจก. äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง ÊํÒËÃÑบปีบÑญชÕ
ÊÔ้นÊØด ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562

คØณ¾ÃทÔ¾Â์ àÅÔÈทนงÈÑกดÔ์

àÅขทÕ่ผÙ้ÊÍบบÑญชÕ 7633

ËÁÒÂàËตØ: คØณนงÃÒÁ àÅÒËÍÒÃÕดÔÅก áÅÐคØณ¾ÃทÔ¾Â์ àÅÔÈทนงÈÑกดÔ์ àป็นผÙ้ÊÍบบÑญชÕทÕ่äด้ÃÑบÍนØญÒต 
จÒกÊํÒนÑกงÒน ก.Å.ต. 158



ÊÃØปÃÒÂงÒนกÒÃÊÍบบÑญชÕ

� ÊÃØปÃÒÂงÒนกÒÃตÃÇจÊÍบงบกÒÃàงÔนãนÃÍบปีÊÔ้นÊØดÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2560

ผÙ้ÊÍบบÑญชÕäด้ตÃÇจÊÍบงบกÒÃàงÔนÃÇÁขÍงบÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ 
(“กÅØ่ÁบÃÔÉÑท�) ซÖ่งปÃÐกÍบด้ÇÂงบáÊดงฐÒนÐกÒÃàงÔนÃÇÁ ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2560 งบกํÒäÃขÒดทØน
àบ็ดàÊÃ็จÃÇÁ งบáÊดงกÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงÊ่ÇนขÍงผÙ้ถ×ÍËØ้นÃÇÁ áÅÐงบกÃÐáÊàงÔนÊดÃÇÁÊํÒËÃÑบปีÊÔ้นÊØดÇÑน
àดÕÂÇกÑน áÅÐËÁÒÂàËตØปÃÐกÍบงบกÒÃàงÔนÃÇÁ ÃÇÁถÖงËÁÒÂàËตØÊÃØปนâÂบÒÂกÒÃบÑญชÕทÕ่ÊํÒคÑญ áÅÐäด้
ตÃÇจÊÍบงบกÒÃàงÔนàฉ¾ÒÐกÔจกÒÃขÍงบÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด ด้ÇÂàช่นกÑน ผÙ้ÊÍบบÑญชÕàË็นÇ่Ò
งบกÒÃàงÔนข้Òงต้นนÕ้áÊดงฐÒนÐกÒÃàงÔน ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2560 ผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒนáÅÐกÃÐáÊàงÔนÊด
ÊํÒËÃÑบปีÊÔ้นÊØดÇÑนàดÕÂÇกÑนขÍง บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ áÅÐขÍงบÃÔÉÑท äทÂ        
ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด âดÂถÙกต้ÍงตÒÁทÕ่คÇÃãนÊÒÃÐÊํÒคÑญตÒÁÁÒตÃฐÒนกÒÃÃÒÂงÒนทÒงกÒÃàงÔน

• ÊÃØปÃÒÂงÒนกÒÃตÃÇจÊÍบงบกÒÃàงÔนãนÃÍบปีÊÔ้นÊØดÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2561

ผÙ้ÊÍบบÑญชÕäด้ตÃÇจÊÍบงบกÒÃàงÔนÃÇÁขÍงบÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ 
(“กÅØ่ÁบÃÔÉÑท�) ซÖ่งปÃÐกÍบด้ÇÂงบáÊดงฐÒนÐกÒÃàงÔนÃÇÁ ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2561 งบกํÒäÃขÒดทØน
àบ็ดàÊÃ็จÃÇÁ งบáÊดงกÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงÊ่ÇนขÍงผÙ้ถ×ÍËØ้นÃÇÁ áÅÐงบกÃÐáÊàงÔนÊดÃÇÁÊํÒËÃÑบปีÊÔ้นÊØดÇÑน
àดÕÂÇกÑน áÅÐËÁÒÂàËตØปÃÐกÍบงบกÒÃàงÔนÃÇÁ ÃÇÁถÖงËÁÒÂàËตØÊÃØปนâÂบÒÂกÒÃบÑญชÕทÕ่ÊํÒคÑญ áÅÐäด้
ตÃÇจÊÍบงบกÒÃàงÔนàฉ¾ÒÐกÔจกÒÃขÍงบÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด ด้ÇÂàช่นกÑน ผÙ้ÊÍบบÑญชÕàË็นÇ่Ò
งบกÒÃàงÔนข้Òงต้นนÕ้áÊดงฐÒนÐกÒÃàงÔน ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2561 ผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒนáÅÐกÃÐáÊàงÔนÊด
ÊํÒËÃÑบปีÊÔ้นÊØดÇÑนàดÕÂÇกÑนขÍง บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ áÅÐขÍงบÃÔÉÑท äทÂ      
ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด âดÂถÙกต้ÍงตÒÁทÕ่คÇÃãนÊÒÃÐÊํÒคÑญตÒÁÁÒตÃฐÒนกÒÃÃÒÂงÒนทÒงกÒÃàงÔน

� ÊÃØปÃÒÂงÒนกÒÃตÃÇจÊÍบงบกÒÃàงÔนãนÃÍบปีÊÔ้นÊØดÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562

ผÙ้ÊÍบบÑญชÕäด้ตÃÇจÊÍบงบกÒÃàงÔนÃÇÁขÍงบÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ 
(“กÅØ่ÁบÃÔÉÑท�) ซÖ่งปÃÐกÍบด้ÇÂงบáÊดงฐÒนÐกÒÃàงÔนÃÇÁ ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 งบกํÒäÃขÒดทØน
àบ็ดàÊÃ็จÃÇÁ งบáÊดงกÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงÊ่ÇนขÍงผÙ้ถ×ÍËØ้นÃÇÁ áÅÐงบกÃÐáÊàงÔนÊดÃÇÁÊํÒËÃÑบปีÊÔ้นÊØดÇÑน
àดÕÂÇกÑน áÅÐËÁÒÂàËตØปÃÐกÍบงบกÒÃàงÔนÃÇÁ ÃÇÁถÖงËÁÒÂàËตØÊÃØปนâÂบÒÂกÒÃบÑญชÕทÕ่ÊํÒคÑญ áÅÐäด้
ตÃÇจÊÍบงบกÒÃàงÔนàฉ¾ÒÐกÔจกÒÃขÍงบÃÔÉÑท äทÂÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด ด้ÇÂàช่นกÑน ผÙ้ÊÍบบÑญชÕàË็นÇ่Ò
งบกÒÃàงÔนข้Òงต้นนÕ้áÊดงฐÒนÐกÒÃàงÔน ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 ผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒนáÅÐกÃÐáÊàงÔนÊด
ÊํÒËÃÑบปีÊÔ้นÊØดÇÑนàดÕÂÇกÑนขÍง บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด áÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ áÅÐขÍงบÃÔÉÑท äทÂ      
ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด âดÂถÙกต้ÍงตÒÁทÕ่คÇÃãนÊÒÃÐÊํÒคÑญตÒÁÁÒตÃฐÒนกÒÃÃÒÂงÒนทÒงกÒÃàงÔน
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ตÒÃÒงÊÃØปฐÒนÐทÒงกÒÃàงÔนáÅÐผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒนงบกÒÃàงÔนÃÇÁ 

� งบáÊดงฐÒนÐกÒÃàงÔนÃÇÁ 

งบáÊดงฐÒนÐกÒÃàงÔน

งบกÒÃàงÔนÃÇÁ

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

Å้ÒนบÒท Å้ÒนบÒท Å้ÒนบÒท Ã้ÍÂÅÐ Å้ÒนบÒท Ã้ÍÂÅÐ

ÊÔนทÃÑ¾Â์ËÁØนàÇÕÂน
àงÔนÊดáÅÐÃÒÂกÒÃàทÕÂบàท่ÒàงÔนÊด 11.46 11.46 259.52 35.91 4.97 0.58
àงÔนÅงทØนชÑ่ÇคÃÒÇ - - - - 52.36 6.10
ÅÙกËนÕ้กÒÃค้ÒáÅÐÅÙกËนÕ้Í×่น 139.80 139.80 161.38 22.33 263.61 30.69
ÃÒÂäด้ทÕ่ÂÑงäÁ่äด้àÃÕÂกชํÒÃÐ 56.12 56.12 149.73 20.72 325.81 37.93
ÊÔนค้ÒคงàËÅ×Í 15.84 15.84 2.12 0.29 3.02 0.35
àงÔนปÃÐกÑนผÅงÒนถÖงกํÒËนดÀÒÂãน 1 ปี 9.81 9.81 12.33 1.71 46.70 5.44
ÊÔนทÃÑ¾Â์ทÕ่ถ×ÍäÇ้à¾×่ÍขÒÂ 86.12 86.12 - - - -
ÊÔนทÃÑ¾Â์ËÁØนàÇÕÂนÍ×่น 0.43 0.43 5.00 0.69 3.43 0.40

ÃÇÁÊÔนทÃÑ¾Â์ËÁØนàÇÕÂน 319.58 319.58 590.07 81.66 699.90 81.48

ÊÔนทÃÑ¾Â์äÁ่ËÁØนàÇÕÂน
àงÔน½ÒกÊถÒบÑนกÒÃàงÔนทÕ่ãช้àป็นËÅÑกปÃÐกÑน - - - - 6.20 0.72

àงÔนÅงทØนãนบÃÔÉÑทÃ่ÇÁ - - - - 1.95 0.23

àงÔนปÃÐกÑนผÅงÒน 13.02 13.02 44.92 6.22 47.47 5.53

ทÕ่ดÔน ÍÒคÒÃ áÅÐÍØปกÃณ์ 55.08 55.08 75.75 10.48 85.92 10.00

ÊÔนทÃÑ¾Â์äÁ่ÁÕตÑÇตน 0.94 0.94 0.70 0.10 1.06 0.12

ÊÔนทÃÑ¾Â์ÀÒÉÕàงÔนäด้ÃÍตÑดบÑญชÕ 0.99 0.99 1.42 0.20 2.66 0.31

ÊÔนทÃÑ¾Â์äÁ่ËÁØนàÇÕÂนÍ×่น 9.91 9.91 9.73 1.35 13.84 1.61

ÃÇÁÊÔนทÃÑ¾Â์äÁ่ËÁØนàÇÕÂน 79.94 79.94 132.53 18.34 159.10 18.52

ÃÇÁÊÔนทÃÑ¾Â์ 399.52 399.52 722.60 100.00 859.00 100.00
ËนÕ้ÊÔนËÁØนàÇÕÂน

àงÔนàบÔกàกÔนบÑญชÕáÅÐàงÔนกÙ้Â×ÁÃÐÂÐÊÑ้นจÒกÊถÒบÑนกÒÃàงÔน 20.45 20.45 - - 6.19 0.72
àจ้ÒËนÕ้กÒÃค้ÒáÅÐàจ้ÒËนÕ้Í×่น 66.19 66.19 42.71 5.91 109.99 12.80
àงÔนกÙ้Â×ÁÃÐÂÐÊÑ้นจÒกบØคคÅËÃ×ÍกÔจกÒÃทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑน 26.38 26.38 - - - -
àงÔนÃÑบÅ่ÇงËน้Òค่Òก่ÍÊÃ้Òง 58.90 58.90 28.15 3.90 48.07 5.60
ÃÒÂäด้ค่Òก่ÍÊÃ้ÒงÃÑบÅ่ÇงËน้Ò 17.37 17.37 1.34 0.19 2.59 0.30

ËนÕ้ÊÔนÀÒÂãต้ÊÑญญÒàช่ÒกÒÃàงÔนทÕ่คÃบกํÒËนดชํÒÃÐÀÒÂãนËนÖ่งปี 3.24 3.24 3.99 0.55 4.55 0.53

ÀÒÉÕàงÔนäด้นÔตÔบØคคÅค้Òงจ่ÒÂ 1.19 1.19 0.82 0.11 - -
àงÔนปÃÐกÑนผÅงÒนผÙ้ÃÑบàËÁÒ 9.91 9.91 16.97 2.35 20.01 2.33
ËนÕ้ÊÔนËÁØนàÇÕÂนÍ×่น 3.60 3.60 0.02 - 0.18 0.02

ÃÇÁËนÕ้ÊÔนËÁØนàÇÕÂน 207.23 207.23 94.61 13.09 191.59 22.30

ËนÕ้ÊÔนäÁ่ËÁØนàÇÕÂน
ËนÕ้ÊÔนÀÒÂãต้ÊÑญญÒàช่ÒทÒงกÒÃàงÔน 3.19 3.19 5.88 0.81 9.00 1.05

ปÃÐÁÒณกÒÃËนÕ้ÊÔนคดÕคÇÒÁ - - - - 1.75 0.20

ÀÒÃÐผÙก¾ÑนผÅปÃÐâÂชน์¾นÑกงÒน 2.10 2.10 4.24 0.59 6.63 0.77

ÃÇÁËนÕ้ÊÔนäÁ่ËÁØนàÇÕÂน 5.29 5.29 10.12 1.40 17.37 2.02

ÃÇÁËนÕ้ÊÔน 212.52 212.52 104.72 14.49 208.97 24.33

Ê่ÇนขÍงผÙ้ถ×ÍËØ้น
ทØนจดทÐàบÕÂนทÕ่ÍÍกáÅÐชํÒÃÐáÅ้Ç 168.86 168.86 230.00 31.83 230.00 26.78

Ê่ÇนàกÔนÁÙÅค่ÒËØ้นÊÒÁÑญ - - 367.88 50.91 367.88 42.83

กํÒäÃÊÐÊÁ - จÑดÊÃÃáÅ้Ç ÊํÒÃÍงตÒÁกฎËÁÒÂ 2.00 2.00 8.80 1.22 10.8 1.26

กํÒäÃÊÐÊÁ - ÂÑงäÁ่äด้จÑดÊÃÃ 29.98 29.98 24.64 3.41 54.77 6.38

Ê่Çนต่ÒงจÒกกÒÃÃÇÁธØÃกÔจÀÒÂãต้กÒÃคÇบคØÁàดÕÂÇกÑน (13.84) (13.84) (13.84) (1.92) (13.84) (1.61)

Ê่Çนäด้àÊÕÂทÕ่äÁ่ÁÕÍํÒนÒจคÇบคØÁ - - 0.40 0.06 0.42 0.05

ÃÇÁÊ่ÇนขÍงผÙ้ถ×ÍËØ้น 187.00 187.00 617.88 85.51 650.03 75.67

ÃÇÁËนÕ้ÊÔนáÅÐÊ่ÇนขÍงผÙ้ถ×ÍËØ้น 399.52 399.52 722.60 100.00 859.00 100.00 160



� งบกํÒäÃขÒดทØนàบ็ดàÊÃ็จàÊÁ×Íน

งบกÒÃàงÔนàÊÁ×Íน งบกÒÃàงÔนÃÇÁ

ปี 2560

Å้ÒนบÒท Ã้ÍÂÅÐ Å้ÒนบÒท Ã้ÍÂÅÐ Å้ÒนบÒท Ã้ÍÂÅÐ

ÃÒÂäด้จÒกกÒÃขÒÂáÅÐบÃÔกÒÃ 614.85 99.75 780.46 99.90 989.36 99.70
ต้นทØนขÒÂáÅÐบÃÔกÒÃ1 (501.38) (81.34) (638.75) (81.76) (835.57) (84.21)
กํÒäÃขÑ้นต้น 113.47 18.41 141.71 18.14 153.79 15.50
ค่Òãช้จ่ÒÂãนกÒÃขÒÂ1 (1.77) (0.29) (2.58) (0.33) (3.01) (0.30)
ค่Òãช้จ่ÒÂãนกÒÃบÃÔËÒÃ1 (26.42) (4.29) (38.22) (4.89) (53.30) (5.37)
กํÒäÃจÒกกÒÃดํÒàนÔนงÒน 85.27 13.83 100.91 12.92 97.48 9.82
ÃÒÂäด้Í×่น 0.56 0.25 0.80 0.10 2.93 0.30
Ê่Çนáบ่งขÒดทØนจÒกàงÔนÅงทØนบÃÔÉÑทÃ่ÇÁ - - - - (0.05) (0.01)

กํÒäÃก่Íนต้นทØนทÒงกÒÃàงÔนáÅÐÀÒÉÕàงÔนäด้ 85.84 14.09 101.71 13.02 100.36 10.11

ต้นทØนทÒงกÒÃàงÔน (1.56) (0.25) (2.66) (0.34) (0.83) (0.08)

ค่Òãช้จ่ÒÂÀÒÉÕàงÔนäด้ (17.51) (2.84) (16.35) (2.09) (20.12) (2.03)
กํÒäÃจÒกกÒÃดํÒàนÔนงÒนต่Íàน×่Íง 66.82 10.99 82.70 10.59 79.41 8.00
กํÒäÃจÒกกÒÃดํÒàนÔนงÒนทÕ่ÂกàÅÔก 17.05 2.77 7.07 0.90 - -
กํÒäÃÊØทธÔ 83.88 13.76 89.77 11.49 79.41 8.00
กํÒäÃขÒดทØนàบ็ดàÊÃ็จÍ×่น: - - (0.63) (0.08) (1.11) 0.11
กํÒäÃขÒดทØนàบ็ดàÊÃ็จÃÇÁÊํÒËÃÑบปี 83.88 13.76 89.14 11.41 78.30 7.89
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ตÒÃÒงáÊดงÍÑตÃÒÊ่ÇนทÒงกÒÃàงÔนขÍงบÃÔÉÑทÏ

ÍÑตÃÒÊ่ÇนทÒงกÒÃàงÔน Ëน่ÇÂ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ÍÑตÃÒÊ่ÇนÊÀÒ¾คÅ่Íง

ÍÑตÃÒÊ่ÇนÊÀÒ¾คÅ่Íง àท่Ò 1.54 6.24 3.65

ÍÑตÃÒÊ่ÇนÊÀÒ¾คÅ่ÍงËÁØนàÃ็Ç àท่Ò 0.73 6.21 3.64

ÍÑตÃÒÊ่ÇนÊÀÒ¾คÅ่ÍงกÃÐáÊàงÔนÊด àท่Ò -0.02 -1.03 -0.70

ÍÑตÃÒÊ่ÇนËÁØนàÇÕÂนÅÙกËนÕ้กÒÃค้Ò àท่Ò 6.72 2.51 1.68

ÃÐÂÐàÇÅÒàก็บËนÕ้àฉÅÕ่Â ÇÑน 54 146 217

ÍÑตÃÒÊ่ÇนËÁØนàÇÕÂนÊÔนค้ÒคงàËÅ×Í àท่Ò 13.38 301 277

ÃÐÂÐàÇÅÒขÒÂÊÔนค้ÒàฉÅÕ่Â ÇÑน 27 1 1

ÍÑตÃÒÊ่ÇนËÁØนàÇÕÂนàจ้ÒËนÕ้ àท่Ò 5.58 14.96 7.60

ÃÐÂÐàÇÅÒชํÒÃÐËนÕ้ ÇÑน 65 24 48

ÇงจÃàงÔนÊด ÇÑน 16 122 171

ÍÑตÃÒÊ่ÇนáÊดงคÇÒÁÊÒÁÒÃถãนกÒÃทํÒกํÒäÃ

ÍÑตÃÒกํÒäÃขÑ้นต้น Ã้ÍÂÅÐ 18.45 18.16 15.50

ÍÑตÃÒกํÒäÃจÒกกÒÃดํÒàนÔนงÒน Ã้ÍÂÅÐ 13.87 13.03 10.04

ÍÑตÃÒกํÒäÃÍ×่น Ã้ÍÂÅÐ 0.25 0.10 0.30

ÍÑตÃÒÊ่ÇนàงÔนÊดต่ÍกÒÃทํÒกํÒäÃ Ã้ÍÂÅÐ -0.04 -98.11 1.35

ÍÑตÃÒกํÒäÃÊØทธÔ Ã้ÍÂÅÐ 10.99 10.60 8.00

ÍÑตÃÒผÅตÍบáทนผÙ้ถ×ÍËØ้น Ã้ÍÂÅÐ 39.62 14.53 12.22

ÍÑตÃÒÊ่ÇนáÊดงปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ãนกÒÃดํÒàนÔนงÒน

ÍÑตÃÒผÅตÍบáทนจÒกÊÔนทÃÑ¾Â์ Ã้ÍÂÅÐ 18.70 12.42 9.24

ÍÑตÃÒผÅตÍบáทนจÒกÊÔนทÃÑ¾Â์ถÒÇÃ Ã้ÍÂÅÐ 89.94 117.41 91.31

ÍÑตÃÒกÒÃËÁØนขÍงÊÔนทÃÑ¾Â์ àท่Ò 1.70 1.08 1.15

ÍÑตÃÒÊ่ÇนÇÔàคÃÒÐË์นâÂบÒÂทÒงกÒÃàงÔน

ÍÑตÃÒÊ่ÇนËนÕ้ÊÔนต่ÍÊ่ÇนขÍงผÙ้ถ×ÍËØ้น àท่Ò 1.14 0.17 0.32
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กÒÃÇÔàคÃÒÐË์áÅÐคํÒÍธÔบÒÂขÍง½่ÒÂจÑดกÒÃ

บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ âÎÅดÔ้ง จํÒกÑด (ÁËÒชน) (Thai Enger Holding Public Company 
Limited) (“TIGER” ËÃ×Í “บÃÔÉÑทÏ�) จดทÐàบÕÂนจÑดตÑ้งàÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 9 ¾ÄÈจÔกÒÂน 2559 à¾×่ÍปÃÐกÍบ
ธØÃกÔจÅงทØนบÃÔÉÑทÍ×่น (Holding Company) âดÂãนปัจจØบÑน บÃÔÉÑทÏ ÁÕกÒÃถ×ÍËØ้นÃ้ÍÂÅÐ 99.99 ãน
บÃÔÉÑทÂ่ÍÂ äด้áก่ บÃÔÉÑท äทÂ ÍÔงàกÍÃ์ จํÒกÑด (Thai Enger Company Limited) (“TEC” ËÃ×Í “บÃÔÉÑท
áกน�) ซÖ่งàป็นบÃÔÉÑทáกน (Core Company)ปÃÐกÍบธØÃกÔจËÅÑกค×ÍãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงงÒน
ÇÔÈÇกÃÃÁâÂธÒทØกปÃÐàÀท (Construction Contractor – Build & Design) ÃÇÁทÑ้งงÒนÍÍกáบบ
ÇÔÈÇกÃÃÁ áÅÐงÒนÍÍกáบบÊถÒปัตÂกÃÃÁ ÃÇÁถÖงบÃÔÉÑทÂ่ÍÂขÍงบÃÔÉÑทáกนซÖ่งทํÒธØÃกÔจทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบ
กÒÃáÅÐÊนÑบÊนØนกÒÃก่ÍÊÃ้Òง âดÂÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂดáÅÐÊÑดÊ่ÇนกÒÃÅงทØน ดÑงนÕ้

1) บÃÔÉÑท ทÕÍÕจÕ ÍÅÙÁÔนÑ่Á จํÒกÑด (“TEG”) àป็นบÃÔÉÑทÂ่ÍÂซÖ่งถ×ÍËØ้นâดÂ TEC Ã้ÍÂÅÐ 99.99 
ปÃÐกÍบธØÃกÔจÍÍกáบบáÅÐผÅÔต ¾Ã้ÍÁตÔดตÑ้งÍØปกÃณ์จÒกกÃÐจกáÅÐÍÅÙÁÔàนÕÂÁÊํÒËÃÑบ
งÒนÊถÒปัตÂกÃÃÁ àช่น งÒนปÃÐตÙจÒกÍÅÙÁÔàนÕÂÁ งÒนËน้Òต่ÒงจÒกÍÅÙÁÔàนÕÂÁ ผนÑงกÃÐจก 
(Glass Curtain Wall) áÅÐáผ่นÍÅÙÁÔàนÕÂÁคÍÁâ¾ÊÔท (Aluminum Composite 
Cladding) àป็นต้น

2) บÃÔÉÑท ทÕÍÕ áÁค จํÒกÑด (“TEM”) àป็นบÃÔÉÑทÂ่ÍÂซÖ่งถ×ÍËØ้นâดÂ TEC Ã้ÍÂÅÐ 70.00 (ÍÕก
Ã้ÍÂÅÐ 30 ถ×ÍËØ้นâดÂนÒÂÇÊÑนต์ àÅ็กปÃÐàÊÃÔฐซÖ่งàป็นผÙ้ÁÕปÃÐÊบกÒÃณ์ด้ÒนธØÃกÔจซ×้ÍÁÒ
ขÒÂäปÍØปกÃณ์ทÕ่àกÕ่ÂÇกÑบงÒนก่ÍÊÃ้Òง áÅÐàป็นบØคคÅทÕ่äÁ่àกÕ่ÂÇข้Íง) ปÃÐกÍบธØÃกÔจ
ÍÍกáบบ áÅÐผÅÔต  ¾Ã้ÍÁตÔดตÑ้งÃÐบบน้ํÒดÕáÅÐน้ํÒàÊÕÂ ÃÇÁทÑ้งจÑดËÒáÅÐจํÒËน่ÒÂÇÑÊดØáÅÐ
ÍØปกÃณท์Õ่àกÕ่ÂÇข้ÍงกÑบงÒนกÍ่ÊÃÒ้งÍ×่นæ àช่น àคÃ×่ÍงÊØขÀÑณฑ์ กÃÐàบ×้ÍงปÙ¾×้น ÍØปกÃณ์áÅÐ
ÃÐบบปÃÑบÍÒกÒÈ àคÃ×่ÍงกํÒàนÔดä¿¿้Ò àป็นต้น

ÀÒ¾ÃÇÁขÍงผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒนขÍงบÃÔÉÑท

กÅØ่ÁบÃÔÉÑทดํÒàนÔนธØÃกÔจÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงáÅÐธØÃกÔจทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงÊนÑบÊนØนกÒÃก่ÍÊÃ้Òง กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÂÑง
ÁØ่ง¾ÑฒนÒคØณÀÒ¾กÒÃãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่ÁÕปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾ãË้áก่ÅÙกค้Ò ÁØ่งàน้นกÒÃÃÑบงÒนทÕ่ÁÕÍÑตÃÒ
กํÒäÃขÑ้นต้นทÕ่ÊÙง ÃÇÁทÑ้งÂÑงÊÒÁÒÃถบÃÔËÒÃต้นทØนãË้àป็นäปตÒÁนâÂบÒÂãนกÒÃÃÑกÉÒÍÑตÃÒกํÒäÃขÑ้นàฉÅÕ่ÂãË้ãน
ÃÐดÑบทÕ่กÅØ่ÁบÃÔÉÑทกํÒËนดäÇ้  ทÑ้งนÕ้ÃÒÂäด้จÒกกÒÃขÒÂáÅÐãË้บÃÔกÒÃขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทÊÒÁÒÃถáบ่งäด้àป็น 5 
ปÃÐàÀท ค×Í 1) ÃÒÂäด้ก่ÍÊÃ้ÒงâคÃงกÒÃâÃงáÃÁáÅÐÃÕÊÍÃ์ท 2) ÃÒÂäด้ก่ÍÊÃ้ÒงâคÃงกÒÃâÃง¾ÂÒบÒÅ ÍÒคÒÃ
ÊํÒนÑกงÒน áÅÐÍÒคÒÃÍ×่นæ  3) ÃÒÂäด้ก่ÍÊÃ้ÒงâคÃงกÒÃÊÒธÒÃณÙปâÀค áÅÐงÒนÀÒคÃÑฐ  4) ÃÒÂäด้ก่ÍÊÃ้Òง
งÒนบ้Òน¾ÑกÍÒÈÑÂáÅÐâคÃงกÒÃขนÒดàÅ็ก 5) ÃÒÂäด้จÒกกÒÃจÑดËÒáÅÐตÔดตÑ้งÃÐบบä¿¿้ÒÊํÒËÃÑบงÒนÊÑÁนÒ 6) 
ÃÒÂäด้จÒกกÒÃจํÒËน่ÒÂÍØปกÃณ์áÅÐÇÑÊดØก่ÍÊÃ้Òง

ÀÒ¾ÃÇÁธØÃกÔจÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้Òงãนปี 2562 ÂÑงคงäด้ÃÑบผÅกÃÐทบด้ÒนÅบจÒกกÒÃËดตÑÇขÍงกํÒÅÑง
ซ×้ÍãนธØÃกÔจÍÊÑงËÒÃÔÁทÃÑ¾Â์ àน×่ÍงจÒกปัจจÑÂด้ÒนÅบËÅÒÂปัจจÑÂ ทÑ้งÁÒตÃกÒÃ Loan-To-Value ทÕ่
กํÒËนดâดÂธนÒคÒÃáËง่ปÃÐàทÈäทÂ กÒÃÍ่Íนค่ÒขÍงàงÔนËÂÇนทÕ่ÁÕผÅต่ÍกํÒÅÑงซ×้ÍÍÊÑงËÒÃÔÁทÃÑ¾Â์ขÍงÅÙกค้Ò
ชÒÇจÕน กÒÃปÃÑบตÑÇÅดÅงขÍงÂÍดนÑกท่ÍงàทÕ่ÂÇÊ่งผÅต่ÍกÒÃชÐÅÍกÒÃÅงทØนก่ÍÊÃ้ÒงâÃงáÃÁáÅÐÃÕÊÍÃ์ต 
ÍÕกทÑ้ง ¾.Ã.บ. งบปÃÐÁÒณÃÒÂจ่ÒÂปÃÐจํÒปี 2563 ทÕ่Å่Òช้ÒÍÍกäปÊ่งผÅต่ÍกÒÃàตÔบâตขÍงÊ่ÇนงÒนก่ÍÊÃ้Òง
ÀÒคÃÑฐ ด้ÇÂàËตØผÅดÑงกÅ่ÒÇทํÒãË้กÒÃáข็งขÑนãนธØÃกÔจÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้ÒงÁÕคÇÒÁÃØนáÃงÁÒกขÖ้น Ê่งผÅต่Í
คÇÒÁÊÒÁÒÃถขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทãนกÒÃปÃÐÁÙÅงÒนãËÁ่æà¾Ô่ÁàตÔÁ ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁãนปี 2562 กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÂÑงÁØ่ง
ÃÑกÉÒÍÑตÃÒกÒÃàตÔบâตãนผÅกÒÃดํÒàนÔนงÒน áÅÐäด้ดํÒàนÔนกÅÂØทธ์ãนกÒÃÃÑบÁ×Íต่ÍผÅกÃÐทบดÑงกÅ่ÒÇËÅÒÂ
áนÇทÒง ÍÒทÔàช่น กÒÃàÃ่งÊ่งÁÍบงÒนก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่ÁÕÍÂÙ่ãนÁ×ÍãË้àป็นäปตÒÁกํÒËนด กÒÃÁØ่งขÂÒÂตÑÇãนÊ่ÇนงÒน
จํÒËน่ÒÂÍØปกÃณ์áÅÐÇÑÊดØก่ÍÊÃ้Òง
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à¾×่ÍชดàชÂกÒÃËดตÑÇขÍงÊ่ÇนงÒนÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้Òง ด้ÇÂกÅÂØทธทÕ่กÅ่ÒÇÁÒข้Òงต้นÊ่งผÅãË้ÃÒÂäด้จÒกกÒÃ
ขÒÂáÅÐบÃÔกÒÃÊํÒËÃÑบปี 2562  ปÃÑบตÑÇà¾Ô่ÁขÖ้นàÁ×่ÍàทÕÂบกÑบปี 2561 จÒก 780.46 Å้ÒนบÒท àป็น 
989.36 Å้ÒนบÒท ËÃ×ÍปÃÑบà¾Ô่ÁขÖ้นãนÍÑตÃÒÃ้ÍÂÅÐ 26.77 ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁกํÒäÃÊØทธÔ (จÒกกÒÃดํÒàนÔนงÒน
ต่Íàน×่Íง) ÊํÒËÃÑบปี 2562 ปÃÑบตÑÇÅดÅงàÅ็กน้ÍÂãนÍÑตÃÒÃ้ÍÂÅÐ 3.98% àÁ×่ÍàทÕÂบกÑบงÇดàดÕÂÇกÑนขÍงปี
ก่Íน

กÒÃÇÔàคÃÒÐË์ดÒ้นÃÒÂäด้

ãนปี 2560 –2562 กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁÕÃÒÂäดจ้ÒกกÒÃขÒÂáÅÐบÃÔกÒÃจÒํนÇน 614.85 Å้ÒนบÒท 780.46 
Å้ÒนบÒท áÅÐ 989.36 Å้ÒนบÒท ตÒÁÅํÒดÑบ âดÂâคÃงÊÃ้ÒงÃÒÂäด้ขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑททÕ่ÃÑบÃÙ้ãนปี 2560 –2562 
ÊÒÁÒÃถáบ่งปÃÐàÀทÅÙกค้ÒáÅÐËน่ÇÂธØÃกÔจÊÃØปäด้ ดÑงนÕ้

ÃÒÂäด้จÒกกÒÃขÒÂáÅÐบÃÔกÒÃขÍงกÅØ่Á TEC áบ่งáÂกตÒÁปÃÐàÀทÅÙกค้ÒáÅÐËนÇ่ÂธØÃกÔจ

ปÃÐàÀทขÍงâคÃงÊÃÒ้งÃÒÂäด้
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

Å้ÒนบÒท Ã้ÍÂÅÐ Å้ÒนบÒท Ã้ÍÂÅÐ Å้ÒนบÒท Ã้ÍÂÅÐ
1) ÃÒÂäด้จÒกâคÃงกÒÃâÃงáÃÁáÅÐÃÕ

ÊÍÃ์ท
83.37 13.56 232.06 29.73 249.87 25.26

1) Ã Ò Â ä ด้ จ Òก â ค Ã ง ก Ò Ã Í Ò ค Ò Ã
ÊํÒนÑกงÒน áÅÐÍÒคÒÃÍ×่นæ

186.53 30.34 179.57 23.01 191.76 19.38

1) ÃÒÂäด้จÒกâคÃงกÒÃÊÒธÒÃณÙปâÀค 
áÅÐงÒนÀÒคÃÑฐ

341.04 55.47 291.17 37.31 332.60 33.62

1) ÃÒÂäด้จÒกâคÃงกÒÃขนÒดàÅ็ก áÅÐ
งÒนทÕ่àกÕ่ÂÇข้ÍงÍ×่นæ1 3.61 0.59 44.15 5.66 43.69 4.42

1) ÃÒÂäด้จÒกกÒÃจÑดËÒáÅÐตÔดตÑ้ง
ÃÐบบä¿¿้ÒÊํÒËÃÑบงÒนÊÑÁนÒ

- - - - 90.74 9.17

1) ÃÒÂäด้จÒกกÒÃจํÒËน่ÒÂÍØปกÃณ์
áÅÐÇÑÊดØก่ÍÊÃ้Òง

0.30 0.05 33.51 4.29 80.70 8.16

ÃÇÁÃÒÂäด้จÒกกÒÃดํÒàนÔนกÒÃ 614.85 100.00 780.46 100.00 989.36 100.00

จÒกข้ÍÁÙÅข้Òงต้น ÃÒÂäด้จÒกกÒÃขÒÂáÅÐบÃÔกÒÃÊํÒËÃÑบปี 2562 à¾Ô่ÁขÖ้นจÒก 780.46 Å้ÒนบÒท àป็น 
989.36 Å้ÒนบÒท àป็นกÒÃปÃÑบà¾Ô่ÁขÖ้นจํÒนÇน 208.90 Å้ÒนบÒท ËÃ×ÍคÔดàป็นÃ้ÍÂÅÐ 26.77 ทÑ้งนÕ้ÃÒÂäด้
จÒกกÒÃÃÑบàËÁÒกÍ่ÊÃ้ÒงปÃÐàÀททÕ่ 1 -4 ปÃÑบตÑÇà¾Ô่ÁขÖ้นÍÂ่Òงàป็นÊÒÃÐÊํÒคÑญ àน×่ÍงจÒกคÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁขÍง
บÃÔÉÑทãนกÒÃàÃ่งÊ่งÁÍบâคÃงกÒÃãนÁ×ÍãË้äด้ตÒÁกํÒËนดàÇÅÒ ทÑ้งนÕ้âคÃงกÒÃËÅÑกทÕ่ÃÑบÃÙ้ãน ปี 2562 ÁÕ
âคÃงกÒÃãËญ่ÍÑนäดá้ก่âคÃงกÒÃนÔคÁÍØตÊÒËกÃÃÁÊÐàดÒ (ÃÑบÃÙ้ÃÒÂäด ้288 Å้ÒนบÒท) âคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงÇÕÇÔÅ
Å่Ò ÃÕÊÍÃ์ท จÑงËÇÑดÀÙàกต็ (ÃÑบÃÙÃ้ÒÂäด้ 138 Å้ÒนบÒท) âคÃงกÒÃâÃงáÃÁäÍทÒÃÒ จÑงËÇÑดà¾ชÃบØÃÕ (ÃÑบÃÙ้ÃÒÂäด ้
101 Å้ÒนบÒท) áÅÐâคÃงกÒÃคÍนâดÁÔàนÕÂÁซÍÂÅÒซÒÅ (ÃÑบÃÙ้ÃÒÂäด้ 103 Å้ÒนบÒท)
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ปÃÐกÍบกÑบãนäตÃÁÒÊ 3 áÅÐ 4 ปี 2562 บÃÔÉÑทäด้àÃÔ่ÁÃÑบงÒนจํÒËน่ÒÂáÅÐตÔดตÑ้งÃÐบบàÊÕÂงáÅÐä¿¿้ÒãนงÒน
ปÃÐชØÁáÅÐÊÑÁนÒÃÐดÑบปÃÐàทÈ 2 งÒนซÖ่งàป็นâคÃงกÒÃÃÐÂÐÊÑ้นทÕ่áÅ้ÇàÊÃ็จáÅÐÊ่งÁÍบãนปี (âคÃงกÒÃทÕ่ 5) 
ÁÙÅค่ÒÃÇÁทÑ้งÊÔ้น 90.74 Å้ÒนบÒท ãนÊ่ÇนขÍงÃÒÂäดจ้ÒกâคÃงกÒÃทÕ่ 6 ÃÒÂäด้จÒกกÒÃจํÒËน่ÒÂÍØปกÃณ์áÅÐ
ÇÑÊดØก่ÍÊÃ้ÒงขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท à¾Ô่ÁขÖ้นÍÂ่Òงàป็นÊÒÃÐÊํÒคÑญâดÂปÃÑบà¾Ô่ÁขÖ้น 47.19 Å้ÒนบÒท คÔดàป็นÃ้ÍÂÅÐ 
141 àÁ×่ÍàทÕÂบกÑบงÇดàÇÅÒàดÕÂÇกÑนขÍงปีก่Íน ÍÑนàน×่ÍงจÒกกÒÃàตÔบâตขÍงÂÍดขÒÂÇÑÊดØก่ÍÊÃ้ÒงขÍงบÃÔÉÑท
Â่ÍÂ áÅÐ งÒนขÒÂÇÑÊดØก่ÍÊÃ้ÒงâคÃงกÒÃãËญ่ 

กÒÃÇÔàคÃÒÐË์ดÒ้นต้นทØนขÒÂáÅÐต้นทØนค่ÒกÍ่ÊÃ้Òง 

ãนÃÍบปี 2560 - 2562 กÅØ่ÁบÃÔÉÑท ต้นทØนกÒÃขÒÂáÅÐบÃÔกÒÃจํÒนÇน 501.38 Å้ÒนบÒท 
638.75 Å้ÒนบÒท áÅÐ 835.57 Å้ÒนบÒทตÒÁÅํÒดÑบ âดÂต้นทØนขÍงบÃÔÉÑทจÐปÃÐกÍบด้ÇÂÍงค์ปÃÐกÍบ
ËÅÑก 3 Ê่Çน ÍÑนäด้áก่ 1) ต้นทØนÇÑÊดØáÅÐÍØปกÃณ์ก่ÍÊÃ้Òงãช้äป (Construction material) 2) ต้นทØน
ค่ÒáÃงáÅÐต้นทØนÃÑบàËÁÒช่Çง (Labour & Subcontractor) ซÖ่งปÃÐกÍบด้ÇÂค่ÒáÃง¾นÑกงÒนก่ÍÊÃ้Òง
ÃÒÂÇÑน áÅÐค่ÒบÃÔกÒÃจ่ÒÂãË้ผÙ้ÃÑบàËÁÒช่Çง áÅÐ 3) âÊËØ้Âค่Òก่ÍÊÃ้ÒงáÅÐค่Òãช้จ่ÒÂÊ่ÇนกÅÒงปันÊ่Çน 
(Construction overhead) ÍÑนäด้áก่ àงÔนàด×ÍนÇÔÈÇกÃผÙ้คÇบคØÁงÒนปันÊ่Çน ค่Òàช่ÒàคÃ×่ÍงจÑกÃ ค่Òน้ํÒค่Ò
ä¿¿้ÒâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้Òง ทÑ้งนÕ้ÊÑดÊ่ÇนขÍงต้นทØนทÑ้ง 3 Íงค์ปÃÐกÍบดÑงกÅ่ÒÇจÐáปÃผÑนäปตÒÁขนÒดáÅÐ
ÅÑกÉณÐขÍงกÒÃก่ÍÊÃ้Òงáต่ÅÐâคÃงกÒÃ กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁÕต้นทØนจÒกกÒÃขÒÂáÅÐบÃÔกÒÃ ãนปี 2562 ÁÕจํÒนÇน 
835.57 Å้ÒนบÒท à¾Ô่ÁขÖ้น 196.82 Å้ÒนบÒท ËÃ×ÍคÔดàป็นÃ้ÍÂÅÐ 30.81 ปÃÑบตÑÇà¾Ô่ÁขÖ้นãนÊÑดÊ่ÇนทÕ่ÊÙงกÇ่Ò
ÃÒÂäด้จÒกกÒÃขÒÂáÅÐบÃÔกÒÃ ทÑ้งนÕ้ÍÑตÃÒÊ่Çนต้นทØนขÒÂต่ÍÂÍดขÒÂÊํÒËÃÑบ ปี 2562 ÍÂÙ่ทÕ่Ã้ÍÂÅÐ 84.21 
à¾Ô่ÁขÖ้นจÒกÃ้ÍÂÅÐ 81.76 ขÍงงÇดàดÕÂÇกÑนขÍงปีก่Íน

กÒÃÇÔàคÃÒÐË์ดÒ้นกํÒäÃขÑน้ตน้

กํÒäÃขÑ้นต้นãนปี 2562 ปÃÑบตÑÇà¾Ô่ÁขÖ้นจํÒนÇน 12.08 Å้ÒนบÒทËÃ×Íà¾Ô่ÁขÖ้นãนÍÑตÃÒÃ้ÍÂÅÐ 8.53 âดÂÍÑตÃÒ
กํÒäÃขÑ้นต้นปÃÑบÅดÅงจÒกÃ้ÍÂÅÐ 18.14 àป็นÃ้ÍÂÅÐ 15.55 âดÂÊÑดÊ่ÇนขÍงกํÒäÃขÑ้นต้นáÅÐÍÑตÃÒกํÒäÃ
ขÑ้นต้นÊÒÁÒÃถจํÒáนกäด้ดÑงนÕ้

Ëน่ÇÂ : Å้ÒนบÒท 2560 ÍÑตÃÒกํÒäÃ
ขÑ้นต้น %

2561 ÍÑตÃÒกํÒäÃ
ขÑ้นต้น %

2562 ÍÑตÃÒกํÒäÃ
ขÑ้นต้น %

กํÒäÃขÑ้นต้น
บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃÒ้ง 113.37 18.44 128.10 17.15% 133.74 16.19%
จํÒËน่ÒÂÍØปกÃณ์áÅÐÇÑÊดØกÍ่ÊÃ้Òง 0.10 33.33 13.61 26.67% 11.23 13.19%
ตÔดตÑ้งÃÐบบä¿¿้ÒÊํÒËÃÑบงÒนÊÑÁนÒ - - - - 8.82 9.72%
ÃÇÁ 113.47 18.41 141.71 18.14% 153.79 15.55%
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ÊํÒËÃÑบÊ่ÇนงÒนบÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒกÍ่ÊÃ้Òง กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁÕกํÒäÃขÑน้ตน้ ãนปี 2562 จํÒนÇน 133.74 Å้Òน
บÒท âดÂÁÕÍÑตÃÒกÒํäÃขÑ้นต้นÍÂÙ่ทÕ่Ã้ÍÂÅÐ 16.19 ซÖ่งàป็นÍÑตÃÒทÕ่ต่ํÒÅงกÇ่ÒงÇดàดÕÂÇกÑนขÍงปีก่ÍนซÖ่งÍÂÙ่ทÕ่Ã้ÍÂ
ÅÐ 17.15 àน×่ÍงจÒกÅÑกÉณÐขÍงâคÃงกÒÃทÕ่ÃÑบÃÙã้นปี 2561 Ê่ÇนãËญ่àป็นงÒนâÃงáÃÁáÅÐงÒนÀÒคàÍกชน ซÖ่งÁÕ
ÍÑตÃÒกํÒäÃขÑ้นต้นค่Íนข้ÒงÊÙงÍÂÙ่ทÕ่ปÃÐÁÒณÃ้ÍÂÅÐ 17-21 ãนขณÐทÕ่âคÃงกÒÃทÕ่ÃÑบÃÙ้ãน 2562 àป็นâคÃงกÒÃ
ÃÑฐบÒÅขนÒดãËญ่ทÕ่ÁÕÍÑตÃÒกํÒäÃขÑ้นต้นต่ํÒกÇ่ÒทÕ่ปÃÐÁÒณÃ้ÍÂÅÐ 13-15

ÊํÒËÃÑบÊ่ÇนงÒนจํÒËน่ÒÂÍØปกÃณ์áÅÐÇÑÊดØก่ÍÊÃ้Òง กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁÕกํÒäÃขÑ้นต้นãน ปี 2562 จํÒนÇน 
11.23 Å้ÒนบÒท âดÂÁÕÍÑตÃÒกํÒäÃขÑ้นต้นÍÂÙ่ทÕ่Ã้ÍÂÅÐ 13.19 ซÖ่งต่ํÒกÇ่ÒÍÑตÃÒกํÒäÃขÑ้นต้นขÍงงÇดàดÕÂÇกÑนขÍง
ปีก่ÍนซÖ่งÍÂÙ่ทÕ่Ã้ÍÂÅÐ 26.67 ด้ÇÂàËตØผÅทÕ่Ç่Òãนปี 2562 ÃÒÂäด้ขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทäด้ÃÇÁงÒนจÑดËÒáÅÐตÔดตÑ้ง
ÇÑÊดØก่ÍÊÃ้ÒงâคÃงกÒÃáË่งËนÖง่ÁÙÅค่Ò 39.55 Å้Òน áÅÐÁÕÍÑตÃÒกํÒäÃขÑน้ตน้à¾ÕÂง 6.08% ซÖ่งงÒนดÑงกÅ่ÒÇจÐฉØด
ÍÑตÃÒกํÒäÃขÑ้นต้นãน ปี 2562 ãË้ต่ํÒÅง 

กÒÃÇÔàคÃÒÐË์ดÒ้นค่Òãชจ้่ÒÂกÒÃขÒÂáÅÐกÒÃบÃÔËÒÃ

ãนปี 2562 บÃÔÉÑทÏ ÁÕค่Òãช้จ่ÒÂãนกÒÃขÒÂáÅÐกÒÃบÃÔËÒÃà¾Ô่ÁขÖ้นจÒก 40.80 Å้ÒนบÒท ÁÒàป็น 
56.31 Å้ÒนบÒท à¾Ô่ÁขÖ้น 15.51 Å้ÒนบÒท ËÃ×ÍคÔดàป็นà¾Ô่ÁขÖ้นÃ้ÍÂÅÐ 38.02 àÁ×่ÍàทÕÂบกÑบãนปี 2561 ซÖ่ง
Ê่ÇนãËญ่àป็นกÒÃà¾Ô่ÁขÖ้นขÍงค่Òãช้จ่ÒÂà¾×่ÍÃÍงÃÑบกÒÃขÂÒÂตÑÇขÍงธØÃกÔจãนÍนÒคต àช่น ค่Òãช้จ่ÒÂàกÕ่ÂÇกÑบ
¾นÑกงÒนãนปี 2562 à¾Ô่ÁขÖ้น 8.39 Å้ÒนบÒท คÔดàป็นÃ้ÍÂÅÐ 31.01 àน×่ÍงÁÒจÒกกÒÃÇ่Òจ้Òง¾นÑกงÒนÃÐดÑบ
ผÙ้บÃÔËÒÃ áÅÐธØÃกÒÃ à¾Ô่ÁขÖ้นãนบÃÔÉÑทáÅÐบÃÔÉÑทÂ่ÍÂ กÒÃปÃÑบฐÒนàงÔนàด×ÍนปÃÐจํÒปี áÅÐกÒÃจ่ÒÂâบนÑÊ
ÊํÒËÃÑบปี 2562 ค่ÒàÊ×่ÍÁÃÒคÒáÅÐค่ÒตÑดจÒํËน่ÒÂà¾Ô่ÁขÖ้น 4.55 Å้ÒนบÒท คÔดàป็นÃ้ÍÂÅÐ 4.85 ÍÑนàน×่ÍงจÒก
กÒÃÅงทØนãนàคÃ×Í่งจÑกÃáÅÐÂÒน¾ÒËนÐà¾Ô่ÁàตÔÁ นÍกจÒกนÑ้นãนÃÐËÇ่Òงปี 2562 บÃÔÉÑทÁÕกÒÃÃÑบÃÙ้ค่Òãช้จ่ÒÂทÕ่
àกÔดขÖ้นà¾ÕÂงคÃÑ้งàดÕÂÇจÒํนÇน 3.85 Å้ÒนบÒท จÒกกÒÃÃÑบÃÙ้ËนÕ้ÊงÊÑÂจÐÊÙญ ÅÙกËนÕ้กÒÃค้ÒจํÒนÇน 2.10 Å้Òน
บÒทáÅÐกÒÃÃÑบÃÙ้ปÃÐÁÒณกÒÃผÅขÒดทØนจÒกคดÕคÇÒÁ¿้ÍงÃ้ÍงจํÒนÇน 1.75 Å้ÒนบÒท ด้ÇÂàËตØผÅทÕ่กÅ่ÒÇ
ÁÒข้Òงต้นÊ่งผÅãË้ค่Òãช้จ่ÒÂãนกÒÃขÒÂáÅÐกÒÃบÃÔËÒÃãนÀÒ¾ÃÇÁà¾Ô่ÁขÖ้น

กÒÃÇÔàคÃÒÐË์ดÒ้นกํÒäÃÊØทธÔ

ãนปี 2560 - 2561 กํÒäÃÊØทธÔÀÒÂãต้กÒÃดํÒàนÔนงÒนต่Íàน×่ÍงขÍงบÃÔÉÑทÁÕกÒÃปÃÑบตÑÇà¾Ô่ÁขÖ้นÍÂ่Òง
จÒก 66.82 Å้ÒนบÒท àป็น 82.70 Å้ÒนบÒทก่ÍนทÕ่จÐปÃÑบตÑÇÅดÅงàËÅ×Í 79.41 Å้ÒนบÒท ãนปี 2562 คÔด
àป็นกÒÃàตÔบâตตÔดÅบทÕ่Ã้ÍÂÅÐ 4 àÁ×่Í¾ÔจÒÃณÒàป็นÍÑตÃÒกํÒäÃÊØทธÔ ตÑ้งáต่ปี 2560-2562 กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁÕ
ÍÑตÃÒกํÒäÃÊØทธÔÀÒÂãต้กÒÃดํÒàนÔนงÒนต่Íàน×่ÍงÍÂÙ่ทÕ่Ã้ÍÂÅÐ 10.99 Ã้ÍÂÅÐ 10.59 áÅÐ Ã้ÍÂÅÐ 8.00 
ตÒÁÅํÒดÑบ ทÑ้งนÕ้กÒÃÅดÅงขÍงกํÒäÃดÑงกÅ่ÒÇÁÕÊÒàËตØËÅÑก àน×่ÍงจÒก 3 ปัจจÑÂ ค×Í 1) กÒÃà¾Ô่ÁขÖ้นขÍงÃÒÂäด้
จÒกกÒÃàÃ่งÊ่งÁÍบงÒนก่ÍÊÃ้ÒงáÅÐกÒÃขÂÒÂตÑÇขÍงÊ่ÇนงÒนจํÒËน่ÒÂธØÃกÔจก่ÍÊÃ้ÒงáÅÐงÒนจÑดËÒáÅÐตÔดตÑ้ง
ÃÐบบä¿áÅÐàÊÕÂงÊํÒËÃÑบงÒนปÃÐชØÁ 2) กํÒäÃขÑ้นต้นà¾Ô่ÁขÖ้น áต่ÍÑตÃÒกํÒäÃขÑ้นต้นÅดÅง àน×่ÍงจÒกÃÒÂäด้ทÕ่ËÒ
ÁÒชดàชÂÁÕÍÑตÃÒกํÒäÃขÑ้นต้นทÕ่ต่ํÒกÇ่Ò ปÃÐกÍบกÑบâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่ÃÑบÃÙ้ãนปีÊ่ÇนãËญ่àป็นงÒนÃÑฐบÒÅทÕ่ÁÕ
ÍÑตÃÒกํÒäÃขÑ้นต้นต่ํÒกÇ่ÒงÒนàÍกชน 3) ค่Òãช้จ่ÒÂãนกÒÃบÃÔËÒÃทÕ่ปÃÑบตÑÇà¾Ô่ÁขÖ้นจÒกกÒÃà¾Ô่ÁขÖ้นขÍง
ค่Òãช้จ่ÒÂà¾×่ÍÃÍงÃÑบกÒÃขÂÒÂตÑÇขÍงธØÃกÔจãนÍนÒคต áÅÐกÒÃÃÑบÃÙ้ค่Òãช้จ่ÒÂ¾ÔàÈÉทÕ่àกÔดขÖ้นà¾ÕÂงคÃÑ้งàดÕÂÇ  

ãนÊ่ÇนขÍงกํÒäÃÊØทธÔãนปี 2562 ปÃÑบตÑÇÅดÅงÃ้ÍÂÅÐ 11.53 àÁ×่ÍàทÕÂบกÑบงÇดàดÕÂÇกÑนขÍงปีก่Íน 
ËÒก¾ÔจÒÃณÒâดÂÃÇÁผÅกํÒäÃจÒกÊ่ÇนงÒนทÕ่ÂกàÅÔก ซÖ่งกÅØ่ÁบÃÔÉÑทäด้จํÒËน่ÒÂÍÍกäปãนàด×ÍนÁÔถØนÒÂน 
2561
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13.2 กÒÃÇÔàคÃÒÐËฐ์ÒนÐทÒงกÒÃàงÔน

คํÒÍธÔบÒÂฐÒนÐทÒงกÒÃàงÔน àป็นคํÒÍธÔบÒÂขÍงงบáÊดงฐÒนÐทÒงกÒÃàงÔนÃÇÁ ณ ÇÑนทÕ่ 31 
ธÑนÇÒคÁ 2562 áÅÐ 2561

กÒÃÇÔàคÃÒÐË์ดÒ้นÊÔนทÃÑ¾Â์

กÅØ่ÁบÃÔÉÑทปÃÐกÍบธØÃกÔจãนกÒÃàป็นผÙ้ÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้Òง áÅÐãË้บÃÔกÒÃÃÑบàËÁÒตÔดตÑ้งáÅÐÇÒงÃÐบบ
ทÒงÇÔÈÇกÃÃÁ ดÑงนÑ้นÊ่ÇนปÃÐกÍบËÅÑกขÍงทÃÑ¾Â์ÊÔนãนงบกÒÃàงÔนขÍงบÃÔÉÑท äด้áก่ (1) ÅÙกËนÕ้กÒÃค้Ò 
ÅÙกËนÕ้Í×่นáÅÐÃÒÂäด้ทÕ่ÂÑงäÁ่äด้àÃÕÂกชํÒÃÐ (2) àงÔนÊดÃÒÂกÒÃàทÕÂบàท่ÒàงÔนÊดáÅÐ àงÔนÅงทØนชÑ่ÇคÃÒÇ (3) 
ทÕ่ดÔน ÍÒคÒÃ áÅÐÍØปกÃณ์ (4) àงÔนปÃÐกÑนผÅงÒน ทÑ้งนÕ้Ê่ÇนปÃÐกÍบËÅÑกขÍงÊÔนทÃÑ¾Â์ÃÇÁÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂด
ÊํÒคÑญ ÊÒÁÒÃถÊÃØปäด้ดÑงนÕ้

(1) ÅÙกËนÕ้กÒÃค้Ò ÅÙกËนÕ้Í×่นáÅÐÃÒÂäดท้Õ่ÂÑงäÁä่ดà้ÃÕÂกชÒํÃÐ

ãนกÒÃดํÒàนÔนธØÃกÔจÃÑบàËÁÒก่ÍÊÃ้Òง กÒÃÃÑบÃÙ้ÃÒÂäด้จÐàป็นäปตÒÁขÑ้นคÇÒÁÊํÒ àÃ็จขÍงงÒน 
(Percentage of completion) ãนขณÐทÕ่กÒÃÃÑบàงÔนค่Òจ้ÒงจÐàป็นäปตÒÁàง×่ÍนäขทÕ่ÃÐบØäÇ้ãนÊÑญญÒ 
ซÖ่งÊ่ÇนãËญ่จÐáบ่งชํÒÃÐàป็นงÇดæ âดÂปกตÔ บÃÔÉÑทจÐทํÒกÒÃÇÒงบÔÅàÃÕÂกàก็บงÇดงÒนÀÒÂãน 15 - 30
ÇÑนËÅÑงจÒกÊ่งÁÍบงÒนáต่ÅÐงÇดãË้ÅÙกค้ÒáÅ้Ç áÅÐÁÕกํÒËนดãË้ÅÙกค้ÒชํÒÃÐàงÔนงÇดÀÒÂãน 5-20 ÇÑน นÑบ
จÒกÇÑนทÕ่ÇÒงบÔÅáตÅ่ÐงÇดตÒÁÊÑญญÒจÒ้งงÒนทÑ้งนÕก้ÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁÕÅÙกËนÕ้กÒÃค้ÒáÅÐÅÙกËนÕ้Í×่น ณ ÇÑนทÕ่ 31 
ธÑนÇÒคÁ ปี  2561 áÅÐ 2562 àท่ÒกÑบ 161.38 Å้ÒนบÒท áÅÐ 263.61 Å้ÒนบÒท ซÖ่งคÔดàป็นÃ้ÍÂÅÐ 
22.33 áÅÐÃ้ÍÂÅÐ 30.69 ขÍงÊÔนทÃÑ¾Â์ÃÇÁขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑทตÒÁÅํÒดÑบ กÒÃà¾Ô่ÁขÖ้นขÍงÅÙกËนÕ้กÒÃค้Ò
ãนปี 2563 ÁÒจÒกÃÒÂกÒÃà¾Ô่ÁขÖ้นขÍงÅÙกËนÕ้Ëน่ÇÂงÒนÃÒชกÒÃáË่งËนÖ่งÊํÒËÃÑบâคÃงกÒÃจÑดจ้ÒงáÅÐ
ตÔดตÑ้งÃÐบบÀÒ¾áÅÐàÊÕÂงÊํÒËÃÑบงÒนปÃÐชØÁÊÑÁนÒทÕ่ÁÕÁÙÅค่ÒÊÙงถÖง 85 Å้ÒนบÒทซÖ่งÁÕกํÒËนดชํÒÃÐãนàด×Íน
กØÁÀÒ¾Ñนธ์áÅÐÁÕนÒคÁ 2563 

ÃÒÂäด้ทÕ่ÂÑงäÁ่äด้àÃÕÂกชํÒÃÐ

ÃÒÂäด้ทÕ่ÂÑงäÁ่äด้àÃÕÂกชํÒÃÐ àกÔดจÒกÇÔธÕกÒÃÃÑบÃÙ้ÃÒÂäด้ขÍงâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้Òง ÍÑนàกÔดจÒกÁÙÅค่ÒÃÒÂäด้ทÕ่
ÃÑบÃÙ้ตÒÁขÑ้นคÇÒÁÊํÒàÃ็จทÒงบÑญชÕ ãนÊ่ÇนทÕ่ÊÙงกÇ่ÒÁÙÅค่ÒทÕ่ÇÒงบÔÅàÃÕÂกàก็บจÒกÅÙกค้Ò ณ ÊÔ้นปี ปี 
2561 áÅÐ 2562 กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁÕÃÒÂäด้ทÕ่ÂÑงäÁ่äด้àÃÕÂกชํÒÃÐจํÒนÇน 149.73 Å้ÒนบÒทáÅÐ 325.81 Å้Òน
บÒท ËÃ×ÍคÔดàป็นÃ้ÍÂÅÐ 20.72 áÅÐ Ã้ÍÂÅÐ 37.93 ขÍงÊÔนทÃÑ¾Â์ÃÇÁตÒÁÅํÒดÑบ กÒÃà¾Ô่ÁขÖ้นขÍง
ÃÒÂäด้ทÕ่ÂÑงäÁ่äด้àÃÕÂกชํÒÃÐãนปี 2562 ÁÕàËตØผÅจÒกกÒÃàÃ่งÊ่งÁÍบงÒนãนàด×Íน ¾ÄÈจÔกÒÂน 2562
áÅÐธÑนÇÒคÁ 2562 ซÖ่งถ×Íàป็นช่ÇงÄดÙท่ÍงàทÕ่ÂÇ (High Season) ขÍงâคÃงกÒÃâÃงáÃÁáÅÐ ÃÕÊÍÃ์ท 
áÅÐàป็นช่ÇงทÕ่âคÃงกÒÃÀÒคÃÑฐบÒÅÁÕกÒÃàÃง่ÍนØÁÑตÔงบàบÔกจ่ÒÂ ÍÕกทÑ้งบÃÔÉÑทÂÑงÁÕàงÔนทØนÊ่Çนà¾Ô่ÁจÒกกÒÃ
à¾Ô่ÁทØนãนตÅÒดËÅÑกทÃÑ¾Â์ Ê่งผÅãË้ÁÕàงÔนทØนËÁØนàÇÕÂนãนกÒÃดํÒàนÔนงÒนà¾Ô่ÁขÖ้น ด้ÇÂàËตØผÅดÑงกÅ่ÒÇ
ทํÒãË้บÃÔÉÑทÊÒÁÒÃถàÃ่งก่ÍÊÃ้ÒงáÅÐซ×้ÍÇÑÊดØก่ÍÊÃ้Òงàข้ÒâคÃงกÒÃãนàด×Íน¾ÄÈจÔกÒÂน áÅÐ ธÑนÇÒคÁ 
2562 Ê่งผÅãË้ÃÒÂäด้ทÕ่ÃÑบÃÙ้ตÒÁขÑ้นคÇÒÁÊํÒàÃ็จทÒงบÑญชÕãนช่ÇงปÅÒÂปี 2562 ÊÙงกÇ่ÒÁÙÅค่ÒทÕ่ÇÒงบÔÅ
จÒกÅÙกค้Ò áÅÐÃÒÂäด้ทÕ่ÂÑงäÁ่äด้àÃÕÂกชํÒÃÐปÃÑบตÑÇÊÙงขÖ้นด้ÇÂ àËตØผÅËÅÑกÍÕกปÃÐกÒÃทÕ่ÊํÒคÑญขÍงกÒÃ
à¾Ô่ÁขÖ้นÁÒจÒกÃÒÂäด้Ê่ÇนทÕ่àÃÕÂกàก็บäÁ่äด้ ÁÒจÒกâคÃงกÒÃÀÒคÃÑฐáË่งËนÖ่งซÖ่งÁÕÁÙÅค่ÒÊÙงถÖง 200 Å้Òน
บÒท ÂÍดค้ÒงชํÒÃÐทÕ่ÁÕÁÙÅค่ÒÊÙงดÑงกÅ่ÒÇàกÔดจÒกàง×่ÍนäขãนกÒÃàบÔกงÇดงÒนทÕ่ÁÕปัญËÒ ทํÒãË้บÃÔÉÑทäÁ่
ÊÒÁÒÃถàบÔกงÇดงÒนทÕ่ทํÒäปáÅ้Çäดถ้Öง 3 งÇดคÔดàป็นÁÙÅค่ÒกÇ่Ò 150 Å้ÒนบÒท ซÖ่งบÃÔÉÑทäด้ทํÒดํÒàนÔนกÒÃ
ขÍàปÅÕ่Âนàง×่ÍนäขกÒÃàบÔกค่ÒงÒนกÑบàจ้ÒขÍงâคÃงกÒÃáÅ้Ç áÅÐคÒดÇ่ÒจÐäด้ÃÑบชํÒÃÐÂÍดคงค้ÒงดÑงกÅ่ÒÇ
จนคÃบถ้Çนãนปี 2563
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ณ ÊÔ้นปี 2561 ÃÒÂäด้ทÕ่ÂÑงäÁ่äด้àÃÕÂกชํÒÃÐÁÕÁÙÅค่ÒทÑ้งÊÔ้น 149.73 Å้ÒนบÒท ซÖ่งคํÒนÇนÁÒจÒกâคÃงกÒÃ
ทÑ้งËÁด 12 âคÃงกÒÃ âดÂÁÕÂÍดทÕ่ÁÕÁÙÅค่Òàป็นÊÒÃÐÊํÒคÑญจÒก 3 âคÃงกÒÃดÑงนÕ ้âคÃงกÒÃกÍ่ÊÃ้ÒงกÒÃปÃÐปÒ
Ê่ÇนÀÙÁÔÀÒคàข×่Íน¾ÃÐปÃงจÑงËÇÑดÊÃÐáก้Ç จํÒนÇน 48.20 Å้ÒนบÒท âคÃงกÒÃนÔคÁÍØตÊÒËกÃÃÁÊÐàดÒ 
จํÒนÇน 201.43 Å้ÒนบÒท áÅÐâคÃงกÒÃ V-Villa Phuket จํÒนÇน 26.6 Å้ÒนบÒท 

(2) àงÔนÊด ÃÒÂกÒÃàทÕÂบàท่ÒàงÔนÊดáÅÐàงÔนÅงทØนชÑÇ่คÃÒÇ

àงÔนÊด ÃÒÂกÒÃàทÕÂบàท่ÒàงÔนÊดáÅÐàงÔนÅงทØนชÑ่ÇคÃÒÇ ณ ÊÔ้นปี 2562 จํÒนÇน 57.33 Å้ÒนบÒท 
ÅดÅงจÒกปี 2561 ทÕ่ 259.52 Å้ÒนบÒท กÒÃÅดÅงãนปี 2562 ÁÒจÒกàงÔนÊดจ่ÒÂทÕ่ãช้äปจÒก
กÔจกÃÃÁดํÒàนÔนงÒนจํÒนÇนÊÙงถÖง 134 Å้ÒนบÒทáÅÐ àงÔนÊดจ่ÒÂäปãนกÒÃซ×้ÍทÕ่ดÔน ÍÒคÒÃáÅÐ
ÍØปกÃณ์ Ã่ÇÁกÑบกÒÃÅงทØนãนบÃÔÉÑทÃ่ÇÁจํÒนÇน 18.16 Å้ÒนบÒท áÅÐ àงÔนÊดãช้äปจÒกกÒÃจ่ÒÂàงÔน
ปันผÅจํÒนÇน 46 Å้ÒนบÒท 

(3) ทÕ่ดÔน ÍÒคÒÃáÅÐÍØปกÃณ์

ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 áÅÐ 2561 กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁÕทÕ่ดÔน ÍÒคÒÃ áÅÐÍØปกÃณ์ จํÒนÇน 85.92
Å้ÒนบÒท áÅÐ 75.75 Å้ÒนบÒท คÔดàป็นÃ้ÍÂÅÐ 10.00 áÅÐ Ã้ÍÂÅÐ 10.48 ขÍงÊÔนทÃÑ¾Â์ÃÇÁขÍง
กÅØ่ÁบÃÔÉÑท 
ãนÃÐËÇ่Òงปี 2562 กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁÕกÒÃÅงทØนซ×้ÍÊÔนทÃÑ¾Â์à¾Ô่ÁขÖ้นÁÙÅค่Ò 25.21 Å้ÒนบÒทâดÂÁÕ
ÇÑตถØปÃÐÊงค์à¾×่Íà¾Ô่ÁปÃÐÊÔทธÔÀÒ¾กÒÃดํÒàนÔนงÒนáÅÐÃÍงÃÑบกÒÃขÂÒÂตÑÇขÍงธØÃกÔจãนÍนÒคต âดÂ
กÒÃÅงทØนปÃÐกÍบด้ÇÂ กÒÃÅงทØนãนàคÃ×่ÍงจÑกÃËนÑกáÅÐàคÃ×่ÍงÁ×ÍàคÃ×่Íงãช้ËÅÒÂÃÒÂกÒÃ àช่น Ãถ
ขØดäÎâดÃÅÔค ¾ÒÇàÇÍÃ์àคÃน áÅÐÃถàคÃน âดÂÁÕกÒÃÅงทØนãนÊ่ÇนนÕ้ÃÇÁàป็นàงÔนทÑ้งÊÔ้น 19.26 Å้Òน
บÒท áÅÐกÒÃÅงทØนãนÂÒน¾ÒËนÐà¾×่Íãช้ขนÊ่งขÍงáÅÐ¾นÑกงÒนÃÐËÇ่Òงäซต์งÒน จํÒนÇน 4.10 Å้Òน
บÒท  ãนÃÐËÇ่Òงปี 2562 บÃÔÉÑทÁÕค่ÒàÊ×่ÍÁÃÒคÒÊํÒËÃÑบปีจํÒนÇน 15.04 Å้ÒนบÒท 

(4) àงÔนปÃÐกÑนผÅงÒน

ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 áÅÐ 2561 กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁÕàงÔนปÃÐกÑนผÅงÒนÁÙÅค่Ò 94.18 Å้ÒนบÒทáÅÐ 
57.25 Å้ÒนบÒทตÒÁÅํÒดÑบ ËÃ×ÍคÔดàป็นÊÑดÊ่Çน Ã้ÍÂÅÐ 10.96 áÅÐ Ã้ÍÂÅÐ 7.93 ขÍงÊÔนทÃÑ¾Â์
ÃÇÁ âดÂàงÔนปÃÐกÑนผÅงÒน ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 áÂกàป็นÊ่ÇนทÕ่ถÖงกํÒËนดÀÒÂãน 1 ปี 
จํÒนÇน 46.70 Å้ÒนบÒท áÅÐ Ê่ÇนทÕ่ถÖงกํÒËนดàกÔนกÇ่Ò 1 ปี จํÒนÇน 47.47 Å้ÒนบÒท ãนปี 2561 
àงÔนปÃÐกÑนผÅงÒนปÃÑบตÑÇà¾Ô่ÁขÖ้น 36.93 Å้ÒนบÒท คÔดàป็นÍÑตÃÒÃ้ÍÂÅÐ 64.00 àงÔนปÃÐกÑนผÅงÒน
จÐàป็นÂÍดทÕ่ÅÙกค้ÒâคÃงกÒÃËÑกจÒกàงÔนงÇดทÕ่จ่ÒÂãË้áก่บÃÔÉÑท ตÒÁÍÑตÃÒทÕ่กํÒËนดãนÊÑญญÒทÕ่Ã้ÍÂ
ÅÐ 5-10 âดÂจÐÁÕกÒÃจ่ÒÂค×นãË้áก่บÃÔÉÑทàÁ×่ÍคÃบÃÐÂÐàÇÅÒปÃÐกÑนทÕ่ 1-3 ปี ทÑ้งนÕ้กÒÃปÃÑบตÑÇ
à¾Ô่ÁขÖ้นขÍงàงÔนปÃÐกÑนผÅงÒนãนปี 2562 ÁÕคÇÒÁÊÍดคÅ้ÍงกÑบกÒÃปÃÔÁÒณกÒÃÊ่งÁÍบงÒนáÅÐ
àÃÕÂกàก็บค่ÒงÇดก่ÍÊÃ้ÒงจÒกÅÙกค้ÒทÕ่ÁÕกÒÃàตÔบâตÊÙงขÖ้นãนปี 2562
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กÒÃÇÔàคÃÒÐË์ดÒ้นáËÅ่งทÕ่ÁÒขÍงàงÔนทØนปÃÐàÀทËนÕÊ้Ôน

ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 áÅÐ 2561 กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁÕËนÕ้ÊÔน âดÂÁÕàจ้ÒËนÕ้กÒÃค้ÒáÅÐàจ้ÒËนÕ้Í×่น àงÔนÃÑบ
Å่ÇงËน้Òค่Òก่ÍÊÃ้Òง àงÔนปÃÐกÑนผÅงÒนผÙ้ÃÑบàËÁÒ áÅÐËนÕ้ÊÔนÀÒÂãต้ÊÑญญÒàช่Òซ×้Í àป็นÍงค์ปÃÐกÍบËÅÑก
ขÍงËนÕ้ÊÔน âดÂกÒÃàปÅÕ่ÂนáปÅงทÕ่ÊํÒคÑญãนËนÕ้ÊÔนÊํÒËÃÑบปีÊÒÁÒÃถÍธÔบÒÂäด้ ดÑงนÕ้

(1) àจ้ÒËนÕ้กÒÃค้ÒáÅÐàจ้ÒËนÕ้Í×่น
ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 áÅÐ 2561 กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁÕàจ้ÒËนÕ้กÒÃค้ÒáÅÐàจ้ÒËนÕ้Í×่นจํÒนÇน 109.99 Å้ÒนบÒท 
áÅÐ 42.71 Å้ÒนบÒท ËÃ×ÍคÔดàป็นÃ้ÍÂÅÐ 12.80 áÅÐ Ã้ÍÂÅÐ 5.91 ขÍงËนÕ้ÊÔนáÅÐÊ่ÇนขÍงผÙ้ถ×ÍËØ้นÃÇÁขÍง
กÅØ่ÁบÃÔÉÑท ตÒÁÅํÒดÑบ àจ้ÒËนÕ้กÒÃค้ÒขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท àกÔดจÒกกÒÃÊÑ่งซ×้ÍÇÑÊดØÍØปกÃณ์ áÅÐÇ่Òจ้ÒงผÙ้ÃÑบàËÁÒ 
âดÂกÅØ่ÁบÃÔÉÑทäด้ÃÑบàง×่ÍนäขกÒÃค้ÒทÑ่Çäป 30 – 60 ÇÑนขÖ้นÍÂÙ่กÑบกÒÃÊÑ่งซ×้ÍÇÑÊดØÍØปกÃณ์áต่ÅÐปÃÐàÀท ทÑ้งนÕ้
ËÒก¾ÔจÒÃณÒÃÐÂÐàÇÅÒãนกÒÃชํÒÃÐËนÕ้áก่àจ้ÒËนÕ้จÐ¾บÇ่Ò ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 áÅÐ 2561 ÁÕ
ÃÐÂÐàÇÅÒ 48 ÇÑน áÅÐ 24 ÇÑน àน×่ÍงจÒกãนปี 2561 บÃÔÉÑทãช้ÊÀÒ¾คÅ่ÍงÊ่ÇนàกÔนจÒกกÒÃàÊนÍขÒÂËØ้นà¾Ô่Á
ทØน ÁÒãช้à¾×่Íจ่ÒÂชํÒÃÐËนÕ้ãË้กÑบàจ้ÒËนÕ้áÅÐãช้ปÃÐâÂชน์จÒกÊ่ÇนÅดกÒÃค้Ò ÍÂ่ÒงäÃก็ตÒÁãนปี 2562 àÁ×่Í
ÊÀÒ¾คÅ่ÍงขÍงบÃÔÉÑทปÃÑบÅดÅงบÃÔÉÑทจÖงÁÕงÇดชํÒÃÐàงÔนáก่àจ้ÒËนÕ้ตÒÁÃÍบปÃกตÔ ãนÊ่Çนàจ้ÒËนÕ้Í×่นขÍง
บÃÔÉÑท ปÃÐกÍบด้ÇÂค่Òãช้จ่ÒÂค้Òงจ่ÒÂ àช่น ค่ÒÇÑÊดØáÅÐÍØปกÃณ์ก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่ÂÑงäÁ่ถÖงÃÍบÇÒงบÔÅ áÅÐàจ้ÒËนÕ้
กÃÃÁÊÃÃ¾ÒกÃ àป็นต้น

(2) àงÔนÃÑบÅ่ÇงËน้Òค่Òก่ÍÊÃ้Òง
ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ ปี 2562 áÅÐ 2561 กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁÕàงÔนÃÑบÅ่ÇงËน้Òค่Òก่ÍÊÃ้Òง จํÒนÇน 48.07 Å้Òน
บÒท áÅÐ 28.15 Å้ÒนบÒท ËÃ×ÍคÔดàป็นÃ้ÍÂÅÐ 5.60 áÅÐÃ้ÍÂÅÐ 3.90 ขÍงËนÕ้ÊÔนáÅÐÊ่ÇนขÍงผÙ้ถ×ÍËØ้นÃÇÁ
ขÍงกÅØ่ÁบÃÔÉÑท ตÒÁÅํÒดÑบ àงÔนÃÑบÅ่ÇงËน้Òค่Òก่ÍÊÃ้Òง äด้áก่ àงÔนทÕ่äด้ÃÑบÅ่ÇงËน้ÒจÒกÅÙกค้ÒâคÃงกÒÃ ณ ÇÑน
ทํÒÊÑญญÒãนÍÑตÃÒ 5-10 ขÍงÁÙÅค่ÒâคÃงกÒÃ ซÖ่งจํÒนÇนàงÔนดÑงกÅ่ÒÇจÐทÂÍÂËÑกกÑบàงÔนงÇดค่Òก่ÍÊÃ้ÒงทÕ่
äด้ÃÑบจÒกÅÙกค้Òãนáต่ÅÐงÇด 
ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 บÃÔÉÑทÁÕàงÔนÃÑบÅ่ÇงËน้ÒคงàËÅ×Í 2 âคÃงกÒÃ ค×ÍâคÃงกÒÃäÍทÒÃ่ÒÃÕÊÍÃ์ต 
จํÒนÇน 2.95 Å้ÒนáÅÐâคÃงกÒÃ นÔคÁÍØตÊÒËกÃÃÁÊÐàดÒจํÒนÇน 45.12 Å้Òน âดÂâคÃงกÒÃนÔคÁ
ÍØตÊÒËกÃÃÁÊÐàดÒàป็นâคÃงกÒÃãËÁ่ซÖ่งà¾Ô่ÁขÖ้นãนÃÐËÇ่Òงปี  

(3) àงÔนปÃÐกÑนผÅงÒนผÙ้ÃÑบàËÁÒ
àงÔนปÃÐกÑนผÅงÒนผÙ้ÃÑบàËÁÒàป็นÂÍดàงÔนทÕ่บÃÔÉÑทãนฐÒนÐผÙ้Ç่Òจ้ÒงทํÒกÒÃËÑกจÒกÂÍดàงÔนจ่ÒÂáต่ÅÐงÇดขÍง
ผÙ้ÃÑบàËÁÒãนÍÑตÃÒÃ้ÍÂÅÐ 3-5 âดÂÂÍดàงÔนดÑงกÅ่ÒÇจÐจ่ÒÂค×นáก่ผÙ้ÃÑบàËÁÒàÁ×่ÍบÃÔÉÑทäด้ÃÑบค×นàงÔนปÃÐกÑน
ผÅงÒนขÍงâคÃงกÒÃจÒกÅÙกค้Òàป็นทÕ่àÃÕÂบÃ้ÍÂáÅ้Ç  ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 ÁÙÅค่ÒàงÔนปÃÐกÑนผÅงÒน
ผÙ้ÃÑบàËÁÒปÃÑบà¾Ô่ÁขÖ้นจÒก 16.97 Å้ÒนบÒท àป็น 20.01 Å้ÒนบÒท ซÖ่งกÒÃà¾Ô่ÁขÖน้ÁÒจÒกปÃÔÁÒณงÒนก่ÍÊÃÒ้ง
ทÕ่à¾Ô่ÁขÖ้น ซÖ่งกÒÃà¾Ô่ÁขÖ้นจÐÊÍดคÅ้ÍงáÅÐÍÔงäปกÑบกÒÃà¾Ô่ÁขÖ้นขÍงàงÔนปÃÐกÑนผÅงÒนทÕ่ÃÑบÃÙ้ãนÊÔนทÃÑ¾Â์ 

(4) ËนÕ้ÊÔนÀÒÂãต้ÊÑญญÒàช่ÒกÒÃàงÔน 
ËนÕ้ÊÔนÀÒÂãต้ÊÑญญÒàช่ÒกÒÃàงÔนàป็น ËนÕ้ÊÔนทÕ่àกÔดจÒกกÒÃàช่Òซ×้Í àคÃ×่ÍงจÑกÃáÅÐàคÃ×่ÍงÁ×ÍàคÃ×่Íงãช้ 
ÂÒน¾ÒËนÐ ทÑ้งÃถปÃÐจํÒตํÒáËน่งáÅÐÃถทÕ่ãช้ãนâคÃงกÒÃก่ÍÊÃ้ÒงขÍง TEC ณ ÇÑนทÕ่ 31 ธÑนÇÒคÁ 2562 áÅÐ 
2561 กÅØ่ÁบÃÔÉÑท ÁÕËนÕ้ÊÔนÀÒÂãตÊ้ÑญญÒàชÒ่กÒÃàงÔน จํÒนÇน 13.55 Å้ÒนบÒท áÅÐ 9.87 Å้ÒนบÒท ËÃ×ÍคÔด
àป็นÃ้ÍÂÅÐ 1.58 áÅÐ Ã้ÍÂÅÐ 1.4 ขÍงËนÕ้ÊÔนáÅÐÊ่ÇนขÍงผÙ้ถ×ÍËØ้นÃÇÁ ตÒÁÅํÒดÑบ âดÂãนÃÐËÇ่Òงปี 2562 
กÅØ่ÁบÃÔÉÑทÁÕกÒÃทํÒÊÑญญÒàช่Òซ×้ÍÂÒน¾ÒËนÐ áÅÐ àคÃ×่ÍงจÑกÃáÅÐÍØปกÃณ์à¾Ô่ÁขÖ้นจํÒนÇน 5 ÊÑญญÒ 
Ê่งผÅãË้ËนÕ้ÊÔนÀÒÂãต้ÊÑญญÒàช่ÒกÒÃàงÔน à¾Ô่ÁขÖ้น 9.35 Å้ÒนบÒท áÅÐ ÁÕÊ่ÇนขÍงËนÕ้ÊÔนÀÒÂãต้ÊÑญญÒàช่Ò
ซ×้ÍทÕ่จ่ÒÂชํÒÃÐÃÐËÇ่ÒงปีจํÒนÇน 5.67 Å้ÒนบÒท 
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กÒÃÇÔàคÃÒÐË์ดÒ้นáËÅ่งทÕ่ÁÒขÍงàงÔนทØนปÃÐàÀทÊ่ÇนขÍงผÙ้ถ×ÍËØ้น

(1) กÒÃจ่ÒÂàงÔนปันผÅ

� กÒÃจ่ÒÂàงÔนปันผÅปี 2561
ตÒÁÁตÔทÕ่ปÃÐชØÁกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑทàÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 19 ÁÔถØนÒÂน 2561 äด้ÁÕÁตÔÍนØÁÑตÔกÒÃ

จ่ÒÂàงÔนปันผÅÃÐËÇ่ÒงกÒÅãË้áก่ผÙ้ถ×ÍËØ้นขÍงบÃÔÉÑทàป็นจํÒนÇนทÑ้งÊÔ้น 29.00 Å้ÒนบÒท âดÂกํÒËนด
จ่ÒÂãË้áก่ผÙ้ถ×ÍËØ้นจํÒนÇน 337.72 Å้ÒนËØ้น ãนÍÑตÃÒËØ้นÅÐ 0.086 บÒท บÃÔÉÑทจ่ÒÂàงÔนปันผÅáÅ้Ç
àÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 22 ÁÔถØนÒÂน 2561
ตÒÁÁตÔทÕ่ปÃÐชØÁกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑทàÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 10 ÊÔงËÒคÁ 2561 äด้ÁÕÁตÔÍนØÁÑตÔกÒÃจÒ่ÂàงÔนปันผÅ

ÃÐËÇ่ÒงกÒÅãË้áก่ผÙ้ถ×ÍËØ้นขÍงบÃÔÉÑทàป็นจํÒนÇนทÑ้งÊÔ้น 80.00 Å้ÒนบÒท âดÂกํÒËนดจ่ÒÂ
ãË้áก่ผÙ้ถ×ÍËØ้นจํÒนÇน 337.72 Å้ÒนËØ้น ãนÍÑตÃÒËØ้นÅÐ 0.236 บÒท บÃÔÉÑทจ่ÒÂàงÔนปันผÅáÅ้Çãน
àด×ÍนÊÔงËÒคÁ 2561

� กÒÃจ่ÒÂàงÔนปันผÅปี 2562
ÁตÔทÕ่ปÃÐชØÁÊÒÁÑญผÙ้ถ×ÍËØ้นขÍงบÃÔÉÑทàÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 5 àÁÉÒÂน 2562 äด้ÍนØÁÑตÔกÒÃจ่ÒÂàงÔน

ปันผÅปÃÐจํÒปีãË้áก่ผÙถ้×ÍËØ้นขÍงบÃÔÉÑทàป็นจÒํนÇนทÑ้งÊÔ้น 155 Å้ÒนบÒท âดÂกํÒËนดจ่ÒÂãË้áก่ผÙ้ถ×Í
ËØ้นจํÒนÇน 460 Å้ÒนËØ้น ãนÍÑตÃÒËØ้นÅÐ 0.337 บÒท บÃÔÉÑทäด้จ่ÒÂàงÔนปันผÅÃÐËÇ่ÒงกÒÅáÅ้Çãน
ÃÐËÇ่Òงปี 2561 จํÒนÇนÃÇÁ 109 Å้ÒนบÒท ตÒÁÁตÔทÕ่ปÃÐชØÁคณÐกÃÃÁกÒÃขÍงบÃÔÉÑทàÁ×่ÍÇÑนทÕ่ 19 
ÁÔถØนÒÂน 2561 áÅÐ 10 ÊÔงËÒคÁ 2561 ทÕ่äด้ÍนØÁÑตÔกÒÃจ่ÒÂàงÔนปันผÅÃÐËÇ่ÒงกÒÅ จํÒนÇน 29 
Å้ÒนบÒท áÅÐ 80 Å้ÒนบÒท ตÒÁÅํÒดÑบ àงÔนปันผÅÊ่ÇนทÕ่àËÅ×ÍจํÒนÇน 46 Å้ÒนบÒท äด้จ่ÒÂãË้áก่ผÙ้
ถ×ÍËØ้นจํÒนÇน 460 Å้ÒนËØ้นãนÍÑตÃÒËØ้นÅÐ 0.10 บÒท ãนàด×Íน ¾ÄÉÀÒคÁ 2562

กÒÃÇÔàคÃÒÐË์ÍÑตÃÒÊ่ÇนÊÀÒ¾คÅ่Íง

ÇงจÃàงÔนÊดãนปี 2562 ปÃÑบตÑÇÊÙงขÖ้นจÒก 122 ÇÑนãนปี 2561 àป็น 171 ÇÑน ÊÒàËตØËÅÑกÁÒจÒก
ÃÐÂÐàÇÅÒàก็บËนÕ้àฉÅÕ่ÂãนÅÙกËนÕ้กÒÃค้Ò ซÖ่งปÃÑบà¾Ô่ÁจÒก 146 ÇÑน àป็น 217 ÇÑนจÒกกÒÃทÕ่บÃÔÉÑทÁÕÅÙกËนÕ้
กÒÃค้ÒจÒกงÒนจÑดซ×้ÍáÅÐตÔดตÑ้งÃÐบบÀÒ¾áÅÐàÊÕÂงÊํÒËÃÑบงÒนÊÑÁนÒ ซÖ่งÂÑงàÃÕÂกàก็บäÁ่äด้จํÒนÇน 85 Å้Òน
บÒท นÍกจÒกนÑ้นบÃÔÉÑทÁÕปัญËÒàÃ×่Íงàง×่ÍนäขกÒÃขÍàบÔกงÇดงÒนขÍงâคÃงกÒÃÃÑฐบÒÅáË่งËนÖ่งÊ่งผÅãË้äÁ่
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บริษทั ไทย องิเกอร์ โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินและรายงานผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562

 













 
หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 4,970,595       259,515,927   211,272          203,701,163   
เงินลงทนุชวัคราว 8 52,356,781     -                  52,356,781     -                  
ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 9 263,609,287   161,380,142   6,255,337       21,448,869     
รายไดที้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 10.1 325,812,452   149,730,284   -                  -                  
เงินใหกู้ย้ืมระยะสันแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 6.2 -                  -                  355,050,000   198,250,000   
สินคา้คงเหลือ 11 3,020,472       2,119,846       -                  -                  
เงินประกนัผลงานถึงกาํหนดภายใน 1 ปี 46,702,543     12,326,375     -                  -                  
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 3,432,768       4,997,448       -                  1,133,190       

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 699,904,898   590,070,022   413,873,390   424,533,222   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีใชเ้ป็นหลกัประกนั 12 6,200,100       -                  -                  -                  
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 13 -                  -                  202,740,000   202,740,000   
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 14 1,947,444       -                  2,000,000       -                  
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 85,917,013     75,753,561     -                  -                  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 1,049,958       703,945          -                  -                  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 29 2,664,660       1,417,491       15,254            8,046              
เงินประกนัผลงาน 47,474,003     44,924,406     -                  -                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 17 13,840,110     9,728,506       229,579          -                  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 159,093,288   132,527,909   204,984,833   202,748,046   
รวมสินทรัพย์ 858,998,186   722,597,931   618,858,223   627,281,268   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั ไทย องิเกอร์ โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์

หนา้ 7



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 18 6,190,108       -                  -                  -                  
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 19 109,990,500   42,710,029     597,000          688,492          
เงินรับล่วงหนา้คา่ก่อสร้าง 48,073,303     28,154,833     -                  -                  
รายไดค้า่ก่อสร้างรับล่วงหนา้ 10.2 2,588,920       1,344,697       -                  -                  
หนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินที

     ครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 4,552,520       3,987,103       -                  -                  
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย -                  817,766          -                  -                  
เงินปันผลคา้งจ่าย 150,000          600,000          -                  -                  
เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมา 20,014,942     16,974,695     -                  -                  
หนีสินหมุนเวียนอืน 34,602            16,053            34,602            16,053            

รวมหนีสินหมุนเวียน 191,594,895   94,605,176     631,602          704,545          

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 20 8,996,547       5,880,359       -                  -                  
ประมาณการหนีสินคดีความ 33 1,750,000       -                  -                  -                  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 6,627,426       4,236,762       76,276            40,229            

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 17,373,973     10,117,121     76,276            40,229            

รวมหนีสิน 208,968,868   104,722,297   707,878          744,774          
94,176,546     57,250,781     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ไทย องิเกอร์ โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562

บาท

หนา้ 8



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 22
ทนุจดทะเบียน - มูลคา่หุ้นละ 0.50 บาท

หุ้นสามญั 460,000,000 หุ้น 230,000,000   230,000,000   230,000,000   230,000,000   
ทนุทีออกและชาํระแลว้ - มูลคา่หุ้นละ 0.50 บาท

           หุ้นสามญั 30,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 100 บาทหุ้นสามญั 460,000,000 หุ้น 230,000,000   230,000,000   230,000,000   230,000,000   
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 22 367,875,089   367,875,089   367,875,089   367,875,089   
ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (13,838,187)    (13,838,187)    -                  -                  
กาํไรสะสม

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 10,800,000     8,800,000       10,800,000     8,800,000       
ส่วนทียงัไม่ไดจ้ดัสรร 54,774,989     24,640,835     9,475,256       19,861,405     

                   รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 649,611,891   617,477,737   618,150,345   626,536,494   
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 25 417,427          397,897          -                  -                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 650,029,318   617,875,634   618,150,345   626,536,494   
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 858,998,186   722,597,931   618,858,223   627,281,268   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษทั ไทย องิเกอร์ โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562

บาท

หนา้ 9



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 989,358,554   780,458,324   -                  -                  
ตน้ทนุขายและบริการ (835,565,530)  (638,748,323)  -                  -                  
กาํไรขนัต้น 153,793,024   141,710,001   -                  -                  
เงินปันผลรับ 6.3 และ 13 -                  -                  36,000,000     117,000,000   
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทนุบริษทัยอ่ย 5.1 -                  110,986          -                  -                  
รายไดอื้น 2,934,787       688,177          8,507,928       21,231,477     
กาํไรจากการดาํเนินงาน 156,727,811   142,509,164   44,507,928     138,231,477   
คา่ใชจ่้ายในการขาย (3,012,298)      (2,578,754)      -                  -                  
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (53,295,847)    (38,218,166)    (6,489,812)      (3,869,077)      
ตน้ทนุทางการเงิน (831,161)         (2,657,449)      -                  (12,675)           
กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน

   ในบริษทัร่วมและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 99,588,505     99,054,795     38,018,116     134,349,725   
ส่วนแบง่ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 (52,556)           -                  -                  -                  
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 99,535,949     99,054,795     38,018,116     134,349,725   
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 29 (20,122,801)    (16,353,934)    (404,265)         (21,332)           
กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนือง 79,413,148     82,700,861     37,613,851     134,328,393   
กาํไรจากการดาํเนินงานทียกเลิก 5.2 -                  7,066,722       -                  -                  
กาํไรสําหรับปี 79,413,148     89,767,583     37,613,851     134,328,393   
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร

หรือขาดทนุในภายหลงั

    ขาดทนุจากการประมาณการ

       ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 21 (1,386,830)      (782,690)         -                  -                  
       หกั ผลกระทบของภาษีเงินได้ 29 277,366          156,538          -                  -                  
กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี (1,109,464)      (626,152)         -                  -                  
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 78,303,684     89,141,431     37,613,851     134,328,393   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั ไทย องิเกอร์ โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้ 10



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
การแบ่งปันกาํไร 

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่

       จากการดาํเนินงานต่อเนือง 79,243,618     82,002,964     37,613,851     134,328,393   
       จากการดาํเนินงานทียกเลิก -                  7,066,722       -                  -                  
    รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 79,243,618     89,069,686     37,613,851     134,328,393   

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 169,530          697,897          -                  -                  
กาํไรสาํหรับปี 79,413,148     89,767,583     37,613,851     134,328,393   

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่

       จากการดาํเนินงานต่อเนือง 78,134,154     81,376,812     37,613,851     134,328,393   
       จากการดาํเนินงานทียกเลิก -                  7,066,722       -                  -                  
    รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 78,134,154     88,443,534     37,613,851     134,328,393   

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 169,530          697,897          -                  -                  
กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 78,303,684     89,141,431     37,613,851     134,328,393   

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน (บาทต่อหุ้น)
   จากการดาํเนินงานต่อเนือง 0.17                0.23                0.08                0.37                
   จากการดาํเนินงานทียกเลิก -                  0.02                -                  -                  
   กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน 0.17                0.25                0.08                0.37                
   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั

      สาํหรับปี (หุ้น) 460,000,000   362,846,027   460,000,000   362,846,027   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั ไทย องิเกอร์ โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้ 11



ส่วนต่างจากการรวม ส่วนไดเ้สีย

ทุนทีออก ส่วนเกินมูลค่า ธุรกิจภายใตก้าร จดัสรรสาํรองตาม ส่วนทียงัไม่ได้ รวมส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ รวม

หมายเหตุ  และชาํระแลว้  หุน้สามญั  ควบคุมเดียวกนั  กฎหมาย  จดัสรร  บริษทัใหญ่  ควบคุม ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 168,860,000  -                 (13,838,187)          2,000,000        51,997,301     209,019,114  -               209,019,114    
จดัสรรเพือสาํรองตามกฏหมาย 24 -                  -                 -                        6,800,000        (6,800,000)      -                  -               -                   
เพิมทุนระหว่างปี 22 61,140,000    367,875,089  -                        -                   -                   429,015,089  -               429,015,089    
เพิมขึนจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย

   โดยส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                  -                 -                        -                   -                   -                  300,000       300,000           
เงินปันผลจ่าย 23 -                  -                 -                        -                   (109,000,000)  (109,000,000) -               (109,000,000)   
เงินปันผลทีจ่ายใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 25 -                  -                 -                        -                   -                   -                  (600,000)      (600,000)          
กาํไรสาํหรับปี -                  -                 -                        -                   89,069,686     89,069,686     697,897       89,767,583      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                  -                 -                        -                   (626,152)         (626,152)        -               (626,152)          
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                  -                 -                        -                   88,443,534     88,443,534     697,897       89,141,431      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 230,000,000  367,875,089  (13,838,187)          8,800,000        24,640,835     617,477,737  397,897       617,875,634    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 230,000,000  367,875,089  (13,838,187)          8,800,000        24,640,835     617,477,737  397,897       617,875,634    
จดัสรรเพือสาํรองตามกฏหมาย 24 -                  -                 -                        2,000,000        (2,000,000)      -                  -               -                   
เงินปันผลจ่าย 23 -                  -                 -                        -                   (46,000,000)    (46,000,000)   -               (46,000,000)     
เงินปันผลทีจ่ายใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 25 -                  -                 -                        -                   -                   -                  (150,000)      (150,000)          
กาํไรสาํหรับปี -                  -                 -                        -                   79,243,618     79,243,618     169,530       79,413,148      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                  -                 -                        -                   (1,109,464)      (1,109,464)     -               (1,109,464)       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                  -                 -                        -                   78,134,154     78,134,154     169,530       78,303,684      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 230,000,000  367,875,089  (13,838,187)          10,800,000     54,774,989     649,611,891  417,427       650,029,318    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั ไทย องิเกอร์ โฮลดิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562
บาท 

กาํไรสะสม



ทนุทีออก ส่วนเกินมูลคา่ จดัสรรสาํรองตาม ส่วนทียงัไม่ได้ รวม

หมายเหตุ  และชาํระแลว้  หุ้นสามญั  กฎหมาย  จดัสรร  ส่วนของผูถื้อ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 168,860,000 -                  2,000,000       1,333,012        172,193,012    
จดัสรรเพือสาํรองตามกฎหมาย 24 -               -                  6,800,000       (6,800,000)      -                   
เพิมทนุระหวา่งปี 22 61,140,000   367,875,089   -                 -                  429,015,089    
เงินปันผลจ่าย 23 -               -                  -                 (109,000,000)  (109,000,000)   
กาํไรสาํหรับปี -               -                  -                 134,328,393    134,328,393    
กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -               -                  -                 -                  -                   
กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -               -                  -                 134,328,393    134,328,393    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 230,000,000 367,875,089   8,800,000       19,861,405      626,536,494    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 230,000,000 367,875,089   8,800,000       19,861,405      626,536,494    
จดัสรรเพือสาํรองตามกฎหมาย 24 -               -                  2,000,000       (2,000,000)      -                   
เงินปันผลจ่าย 23 -               -                  -                 (46,000,000)    (46,000,000)     
กาํไรสาํหรับปี -               -                  -                 37,613,851      37,613,851      
กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -               -                  -                 -                  -                   
กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -               -                  -                 37,613,851      37,613,851      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 230,000,000 367,875,089   10,800,000     9,475,256        618,150,345    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั ไทย องิเกอร์ โฮลดงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

บาท 

กาํไรสะสม

หนา้ 13



2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 99,535,949    107,975,748  38,018,116    134,349,725  
รายการปรับกระทบกาํไรเป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก

 (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ (832,856)        -                  (832,856)        -                  
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ (1,523,925)     -                  (1,523,925)     -                  
หนีสงสยัจะสูญ 2,095,187      -                  -                  -                  
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 15,370,754    10,466,924    -                  -                  
กาํไรจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (360,397)        (31,497)          -                  -                  
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนบริษทัยอ่ย -                  (110,986)        -                  -                  
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 52,556            -                  -                  -                  
ผลประโยชน์พนกังานเมือเกษียณอายุ 1,003,834      1,448,281      36,047            40,229            
ประมาณการหนีสินคดีความ 1,750,000      -                  -                  -                  
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                  -                  (36,000,000)   (117,000,000) 
รายไดด้อกเบียรับ -                  (9,348)            (6,150,000)     (8,177)            
ตน้ทุนทางการเงิน 831,161         2,773,622      -                  12,675            
กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาํเนินงานก่อน

การเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 117,922,263  122,512,744  (6,452,618)     17,394,452    
สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (104,324,332) (38,367,006)   21,343,532    (20,694,949)   
รายไดที้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ (176,082,168) (72,922,891)   -                  -                  
สินคา้คงเหลือ (900,626)        11,353,236    -                  -                  
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (2,031,334)     (4,756,088)     1,133,190      (1,133,190)     
ลูกหนีเงินประกนัผลงาน (36,925,765)   (34,423,621)   -                  -                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 540,039         (12,355,797)   -                  -                  
หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 67,280,471    (14,267,570)   (91,492)          97,792            
เงินรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 19,918,470    (14,098,289)   -                  -                  
รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 1,244,223      (16,229,893)   -                  -                  
เงินประกนัผลงานผูรั้บเหมา 3,040,247      7,068,800      -                  -                  
หนีสินหมุนเวียนอืน 18,549            (3,612,898)     18,549            (3,583,947)     
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน (110,299,963) (70,099,273)   15,951,161    (7,919,842)     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้ 14



2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
รับดอกเบีย -                  9,348              -                  8,177              
จ่ายดอกเบียและตน้ทุนทางการเงิน (831,161)        (2,773,622)     -                  (12,675)          
รับคืนภาษีเงินได้ 150,604         -                  -                  -                  
จ่ายภาษีเงินได ้ (23,116,603)   (24,316,224)   (641,052)        (29,378)          
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (134,097,123) (97,179,771)   15,310,109    (7,953,718)     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีใช้เป็นหลกัประกนัเพิมขึน (6,200,100)     (297,623)        -                  -                  
เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนชวัคราว (200,000,000) -                  (200,000,000) -                  
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชวัคราว 150,000,000  -                  150,000,000  -                  
เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึน -                  -                  (156,800,000) (198,250,000) 
เงินปันผลรับ -                  -                  36,000,000    117,000,000  
เงินสดจ่ายเพือซืออาคารและอุปกรณ์

    (ขอ้มูลกระแสเงินสดเพิมเติม) (15,849,837) (23,659,237) -                  -                  
เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (673,000)        -                  -                  -                  
เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 360,400         31,500            -                  -                  
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัร่วม (2,000,000)     -                  (2,000,000)     -                  
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                  86,120,000    -                  86,120,000    
เงินสดจ่ายซือหุ้นเพิมทุนในบริษทัยอ่ย -                  -                  -                  (120,000,000) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (74,362,537)   62,194,640    (172,800,000) (115,130,000) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนั

   จากสถาบนัการเงินเพิมขึน 6,190,108      14,583,041    -                  -                  
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั -                  22,000,000    -                  -                  
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลและบริษทัทีเกียวขอ้งกนั -                  (28,200,000)   -                  (3,380,000)     
เงินสดรับจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย

   โดยส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                  300,000         -                  -                  
เงินสดจ่ายหนีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน (5,675,780)     (4,431,522)     -                  -                  
เงินสดรับจากการจาํหน่ายหุ้นสามญัเพิมทุน -                  429,015,089  -                  429,015,089  
เงินสดจ่ายปันผล (46,000,000)   (109,000,000) (46,000,000)   (109,000,000) 
เงินสดจ่ายปันผลใหก้บัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (600,000)        -                  -                  -                  
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (46,085,672)   324,266,608  (46,000,000)   316,635,089  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้ 15



2562 2561 2562 2561
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง)  - สุทธิ (254,545,332) 289,281,477  (203,489,891) 193,551,371  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 259,515,927  18,452,778    203,701,163  10,149,792    
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย

ณ วนัทีจาํหน่ายเงินลงทุน (หมายเหตุ 5.1) -                  (48,218,328)   -                  -                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินปี 4,970,595      259,515,927  211,272         203,701,163  

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม 

เงินสดจ่ายซืออาคารและอุปกรณ์

  อาคารและอุปกรณ์ทีไดม้าในระหว่างปี (25,207,222)   (30,291,049)   -                  -                  
  หนีสินตามสญัญาเช่าการเงินเพิมขึน 9,357,385      7,819,512      -                  -                  
  เจา้หนีซือสินทรัพยล์ดลง -                  (1,187,700)     -                  -                  
เงินสดจ่ายซืออาคารและอุปกรณ์ (15,849,837)   (23,659,237)   -                  -                  

รับโอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืนจากสินทรัพยห์มุนเวียนอืน 3,596,014      -                  -                  -                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้ 16



บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 

หน้า 17 
 

1. ข้อมูลทัวไป 
บริษทั ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจาํกดั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์เมือวนัที 9 พฤศจิกายน 2559 และมีทีอยู่จดทะเบียนอยู่ทีเลขที 88 หมู่ที 4 ตาํบลบางสีทอง อาํเภอบางกรวย จังหวดันนทบุรี

ประเทศไทย  

เมือวันที 22 มีนาคม 2561 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจาํกัดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทะเบียนเลขที 
0107561000056 โดยมีชือจดทะเบียนของบริษัททังในภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายหลงัจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน  
เป็น “บริษทั ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง จาํกัด (มหาชน)” และ “THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED” ตามลําดับ 

และต่อมาเมือวนัที 27 กันยายน 2561 สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยมี์หนังสืออนุญาตให้บริษัท

เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ต่อประชาชน โดยบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนจาํนวน 122.28 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.65 บาท  
ต่อประชาชนเป็นครังแรก (Initial Public Offering) ในระหว่างวนัที 10-12 ตุลาคม 2561 หุ้นสามัญของบริษทัได้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและไดเ้ริมซือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ เอ็ม เอ ไอ เมือวนัท ี24 ตุลาคม 2561 

บริษัทดาํเนินธุรกิจหลกัเป็นบริษทัลงทุน โดยลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและงานตกแต่งภายใน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562  
และ 2561 ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัไดแ้ก่ นายจตุรงค ์ศรีกุลเรืองโรจน์ และนายกิตติ ดุษฏีพฤฒิพนัธ์ุ ซึงถือหุ้นบริษทัในสัดส่วน

ร้อยละ 43.23 และ 28.78 ตามลาํดบั 

2. เกณฑ์ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน 

บริษทัและบริษทัย่อยจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาท งบการเงินจัดทาํตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีรวมถึงแนวปฎิบัติทางการบัญชีทีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญ ชี กฎระเบียบและประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ีเกียวข้องและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีทีรับรองทวัไปในประเทศไทย 
งบการเงินนีได้จัดทาํขึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 1 (ปรับปรุง 2561) เรือง “การนําเสนองบการเงิน” โดยรูปแบบการ

นําเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระสําคัญจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวนัที 11 ตุลาคม 2559 เรืองกาํหนด

รายการย่อทีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2559 

งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิม ยกเวน้ตามทีไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีทีสําคญั 

งบการเงินรวมนีจัดทําขึนโดยรวมรายการบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม  
(“กลุ่มบริษทั”) ดงันี 

  จดัตงัขึน วนัทีเริมมีอาํนาจ สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
ชือบริษทั ประเภทกิจการ ในประเทศ ควบคุม 2562 2561 

บริษทัย่อย      
บริษทั ไทย อิงเกอร์ จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง ไทย 1 ตุลาคม 2559 100.00 100.00 
บริษทั ทีอีจี อลูมินมั จาํกดั* ติดตงัอลูมิเนียม ไทย 1 ตุลาคม 2559 100.00 100.00 
บริษทั ทีอี แมค จาํกดั * จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง ไทย 15 มีนาคม 2561  70.00 70.00 
บริษทัร่วม      
บริษทั ออปติไวส์ จาํกดั  ให้บริการจดัการขอ้มูล 

และการสือสารองคก์ร   
ไทย 17 ตุลาคม 2562 40.00 - 

 * เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท ไทย อิงเกอร์ จาํกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 และ 70 ตามลาํดับ 
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งบการเงินรวมจดัทาํขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีทีเหมือนกันหรือเหตุการณ์บัญชีทีคล้ายคลึงกัน

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายทียงัไม่เกิดขึนจริงซึงเป็นผลมาจากรายการ

ระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงซึงเป็นผลมาจากรายการกบับริษทัร่วม 

ถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าทีกลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการทีถูกลงทุนนัน ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงถูกตัดรายการ 
ในลกัษณะเดียวกบักาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริง แต่เท่าทีเมือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึน 

เพือความสะดวกของผูใ้ชง้บการเงินจึงได้มีการแปลงบการเงินเป็นภาษาองักฤษจากงบการเงินตามกฎหมายทีจดัทาํเป็นภาษาไทย 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1    มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทา งการเงินฉบับ

ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) จาํนวนหลายฉบับ ซึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงั

วนัที 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มี

เนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจน

เกียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี

ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

อย่างไรก็ตาม จากการทีกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 15 เรือง รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกับลูกค้า

มาถือปฏิบัติเป็นครังแรก แทนมาตรฐานการบัญชีฉบบัที 18 เรือง รายได้ ฉบับที 11 เรือง สัญญาก่อสร้าง และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้อง ซึงมีผลให้นโยบายการบัญชีทีกลุ่มบริษทันํามาจัดทาํงบการเงินสําหรับปี 2562  
มีความแตกต่างจากนโยบายการบญัชีทีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสําหรับปี 2561 ดงันี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที  15 เรือง รายได้จากสัญญาทีทํากับลูกค้า กําหนดให้กลุ่มบริษัทรับรู้รายได ้        
เมือลูกค้ามีอาํนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจาํนวนเงินทีสะท้อนถึงสิงตอบแทนทีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิได้รับ  
และมีการใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพือประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึง 

หรือรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึง และกาํหนดให้กลุ่มบริษทัต้องใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ทีเกียวข้อง

ทังหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขันตอน ในขณะทีมาตรฐานการบัญชีฉบับที 18 เรือง รายได้ ฉบับที 11 เรือง 

สัญญาก่อสร้าง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้อง กลุ่มบริษทัรับรู้รายได้จากการขายสินค้าเมือได้

โอนความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินค้าทีมีนัยสําคญัไปให้กบัผูซื้อแลว้ และรับรู้รายได้จากการให้บริการ

ตามขนัความสําเร็จของรายการ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือ

บริหารสินคา้ทีขายไปแลว้นนัหรือมีความไม่แน่นอนทีมีนัยสําคญัในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือ

ให้บริการนัน อย่างไรก็ตาม การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่องบการเงินของ

กลุ่มบริษทั 
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3.2    มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 

2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่

และฉบับปรับปรุง ซึงจะมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับ ปรุงหรือจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบัติทางบัญชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนีทีมีการเปลียนแปลง

หลกัการสําคญัซึงสามารถสรุปไดด้งันี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบญัชี

และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 32  การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 16  การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที 19  การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาํหนดหลกัการเกียวกับการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเครืองมือ 
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสด

ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเกียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงิน

โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน และหลักการเกียวกับการบัญชีป้องกันความเสียง รวมถึง 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน และเมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมีผลบงัคบัใช ้ 
จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับทีมีผลบังคับใช ้
อยู่ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริมนํามาตรฐานกลุ่มดงักล่าว

มาถือปฏิบติั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที 17 เรือง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชี 
ทีเกียวข้อง มาตรฐานฉบับนีได้กาํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล 
ของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผู ้เช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 
12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ 

การบัญชีสําหรับผู ้ให้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที 17 ผู ้ให้เช่ายงัคงต้อง 
จดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทนุโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัประเมินว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่องบการเงินของ

กลุ่มบริษทั 
 

4.     นโยบายการบัญชีทีสําคัญ  

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายความรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมือทวงถาม  
และเงินลงทุนระยะสันอืนทีมีสภาพคล่องสูงซึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวนัทีได้มาซึงปราศจากภาระผูกพนั สําหรับเงิน

เบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของหนีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

4.2  เงินลงทุนชวัคราว 

เงินลงทุนชวัคราวประกอบดว้ยเงินลงทุนในหน่วยกองทุนรวม แสดงในมูลค่ายุติธรรมซึงคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ของหน่วยลงทุน 

เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีไดร้ับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบนัทึกในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุน 

4.3    ลูกหนีการคา้ 

 ลูกหนีการค้ารับรู้เมือกลุ่มบริษทัมีสิทธิทีปราศจากเงือนไขในการได้รับสิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้

รายได้ก่อนทีจะมีสิทธิทีปราศจากเงือนไขในการได้รับสิงตอบแทน จาํนวนสิงตอบแทนนันจะรับรู้เป็นสินทรัพยท์ีเกิด

จากสัญญาซึงจะแสดงไวเ้ป็นรายได้ทียงัไม่ได้เรียกชาํระในงบแสดงฐานะการเงิน (หมายเหตุ 4.5) 

ลูกหนีการค้ารับรู้เริมแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี และจะวดัมูลค่าต่อมาด้วยจาํนวนเงินทีเหลืออยู่หักด้วยค่าเผือหนีสงสัย 
จะสูญซึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสินปี ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของ

ลูกหนีการค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับจากลูกหนีการค้า หนีสูญทีเกิดขึนในระหว่างปีจะรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือ

ขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึงของค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

สินทรัพยท์ีเกิดจากสัญญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของสิงตอบแทนทีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดร้ับหักขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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4.4    สินคา้คงเหลือ 

สินค้าคงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับแลว้แต่ราคาใดจะตาํกว่า ราคาทุนของสินค้าคาํนวณโดยวิธีเข้า

กอ่นออกก่อน ตน้ทุนของการซือประกอบดว้ยราคาซือ และค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการซือสินคา้นนั เช่น ค่าอากร

ขาเขา้และค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดจากการปฏิบติัตามเงือนไข ตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูปและงานระหว่างทาํประกอบดว้ยค่า

วตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ้่ายอืนทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซึงปันส่วนตามเกณฑ์การดาํเนินงานตามปกติ มูลค่า

สุทธิทีจะไดร้ับประมาณจากราคาปกติทคีาดว่าจะขายไดข้องธุรกิจหักด้วยค่าใชจ้่ายทีจาํเป็นเพือผลิตสินค้านันให้เสร็จรวมถึง

ค่าใชจ้่ายในการขาย กลุ่มบริษทับันทึกมูลค่าทีลดลงของสินคา้คงเหลือ เนืองจากการปรับมูลค่าให้เท่ากบัมูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับ

เป็นค่าใชจ้่าย โดยแสดงเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนขายในงวดทปีรับมูลค่าสินคา้ให้ลดลง 

4.5 สัญญาก่อสร้าง 

สัญญาก่อสร้างคือสัญญาทีเจรจาเฉพาะเจาะจงเพือก่อสร้างสินทรัพยร์ายการเดียวหรือหลายรายการซึงสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ดหรือ

ตอ้งพึงพากนัในดา้นการออกแบบ เทคโนโลยีและหน้าทีหรือเชือมโยงกนัดว้ยวตัถุประสงคใ์นการใช้ประโยชน์ขนัสุดทา้ย 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายได้ตามสัญญาก่อสร้างตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เฉพาะเมือกลุ่มบริษทัสามารถวดัความกา้วหน้าของการ

ปฏิบติังานก่อสร้างทตี้องปฏิบัติให้เสร็จสินให้สมบูรณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ในกรณีทีกลุ่มบริษทัไม่สามารถวดัผลลพัธ์ของการ

ปฏิบัติงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างสมเหตุผล แต่กลุ่มบริษทัคาดว่าจะได้รับคืนต้นทุนทีเกิดขึนในการปฏิบัติงานตามภาระที

ตอ้งปฏิบัติ กลุ่มบริษทัรับรู้รายได้ตามสัญญาก่อสร้างเท่ากับต้นทุนทีเกิดขึนจนกว่ากลุ่มบริษทัจะสามารถวดัผลลพัธ์ของภาระที

ตอ้งปฏิบติัไดอ้ย่างเหมาะสม 

ระดับความก้าวหน้าของงาน คาํนวณโดยใชว้ิธีปัจจัยนําเข้าซึงอ้างอิงจากอตัราส่วนของต้นทุนการก่อสร้างทีเกิดขึนของงานทีทาํ

เสร็จจนถึงปัจจุบนักบัประมาณการต้นทนุก่อสร้างทังสิน 
 
เมือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ทีต้นทุนการก่อสร้างทังหมดเกินกว่ารายได้ค่าก่อสร้างทงัหมด กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุน

ทีคาดว่าจะเกิดขึนเป็นค่าใชจ้่ายทนัที 

ในการวดัความก้าวหน้า กลุ่มบริษทัไม่รวมการวดัความก้าวหน้าจากสินค้าหรือบริการใดก็ตามทีกลุ่มบริษทัไม่ได้โอน

อาํนาจการควบคุมให้ลูกคา้ ในทางตรงกนัขา้ม กลุ่มบริษทัรวมการวดัความกา้วหน้าสินคา้หรือบริการใดก็ตามทีกลุ่มบริษทั

ส่งมอบอาํนาจการควบคุมให้ลูกคา้ เมือไดป้ฏิบติัตามภาระทีตอ้งปฏิบติัเสร็จสิน  

สัญญาก่อสร้างของกลุ่มบริษัทโดยปกติมีลักษณะเป็นสัญญาทีมีราคาคงที  ทังนี กลุ่มบริษัทจะได้รับชําระจากลูกค้า 
ตามกาํหนดการเบิกจ่ายรายเดือนตามมูลค่างานทีได้ดําเนินการก่อสร้างในแต่ละเดือน ดังนัน กลุ่มบริษทัรับรู้ลูกหนีการค้า 

(รวมถึงรายไดค้า้งรับ) หากกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดร้ับชาํระตามจาํนวนเงินงวดทีเรียกเก็บในขอ้กาํหนดของสัญญาดงักล่าว 

สินทรัพยต์ามสัญญาหมายถึงสิทธิทีกลุ่มบริษทัจะไดร้ับค่าตอบแทนเป็นการแลกเปลียนกบัสินคา้หรือบริการซึงกลุ่มบริษทั 
ได้โอนให้กับลูกค้าแล้วซึงเกิดจากต้นทุนทีเกิดขึนและกาํไรทีรับรู้ (หักดว้ยรายการขาดทุนทีรับรู้แล้ว) ทีสูงกว่าจาํนวน

เงินงวดทีเรียกเก็บ โดยแสดงไวเ้ป็นรายไดท้ียงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 
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หนีสินตามสัญญาหมายถึงภาระผูกพันของกลุ่มบริษัทในการโอนสิ นค้าหรือบริการให้กับลูกค้าซึงกลุ่มบริษัทได้รับ

ค่าตอบแทน (หรือจาํนวนเงินทีมีสิทธิเรียกเก็บ) จากลูกค้าแล้ว โดยจะรับรู้เมือกลุ่มบริษทัได้รับชําระหรือมีสิทธิทีปราศจาก

เงือนไขในการไดร้ับสิงตอบแทนทีเรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ก่อนทีกลุ่มบริษทัรับรู้รายไดท้ีเกียวข้อง ทงันี กลุ่มบริษทัมีหนีสินที

เกิดจากสัญญา ประกอบด้วยรายไดค้่าก่อสร้างรับลว่งหน้าซึงเกิดจากจาํนวนเงินงวดทีเรียกเก็บทีมากกว่าต้นทุนทีเกิดขึนและ

กาํไรทีรับรู้ (หักดว้ยรายการขาดทุนทีรับรู้แลว้) และเงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้างซึงเป็นจาํนวนเงินทีกลุ่มบริษทัได้รับก่อนทีจะ

เริมปฏิบัติงานทีเกียวข้องกัน ทังนี เงินรับล่วงหน้าจะทยอยนําไปสุทธิจาํนวนเงินทีลูกค้าจะต้องชําระตามจาํนวนเงินงวดใน

สัญญาทถีึงกาํหนดชาํระ 

4.6     เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

บริษัทย่อยเป็นกิจการทีอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิใน

ผลตอบแทนผันแปรจากการเกียวข้องกับกิจการนันและมีความสามารถในการใช้อาํนาจเหนือกิจการนันทาํให้เกิดผล

กระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่วนัทีมีการ

ควบคุมจนถึงวนัทีการควบคุมสินสุดลง 

เมือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตัดรายการสินทรัพยแ์ละหนีสินของบริษทัย่อยนนัออก รวมถึง

ส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอืนในส่วนของเจ้าของทีเกียวข้องกับบริษทัย่อยนัน กาํไรขาดทุนที

เกิดขึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนได้เสียในบริษทัย่อยเดิมทียงัคง

เหลืออยู่ให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีสูญเสียการควบคุม 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีด้วยราคาทุนหักค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
4.7 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

บริษทัร่วมเป็นกิจการทีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกียวกบันโยบาย

ทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัทีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว  

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัร่วมจะบนัทึกบญัชีด้วยราคาทุนหักค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ในงบการเงินรวม เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนไดเ้สีย โดยกลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนเมือเริมแรกดว้ยราคาทุน 

มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนีจะเพิมขึนหรือลดลงในภายหลงัวนัทีได้มาด้วยส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของผูไ้ดร้ับการ

ลงทุนตามสัดส่วนทีผู ้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่  ทังนี ส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมทีเกิดขึน

ภายหลงัการได้มาจะรวมไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน และส่วนแบ่งในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ทีเกิดขึนภายหลงัการไดม้า 
จะรวมไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ผลสะสมของการเปลียนแปลงภายหลงัการได้มาดังกล่าวข้างต้น จะปรับปรุงกับ

ราคาตามบญัชีของเงินลงทุน เมือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมมีมูลคา่เท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สีย

ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมค้านนั กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในหนี

ของบริษทัร่วมหรือรับว่าจะจ่ายหนีแทนบริษทัร่วม 

4.8 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ เริมแรกรับรู้ด้วยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ทังหมดวดัมูลค่าภายหลงัด้วยราคาทุนหักด้วย 
ค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี)  
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ต้นทุนทีเกิดขึนภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์นึงตามความเหมาะสม 
เมือตน้ทุนนันเกิดขึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริษทัและต้นทุนดังกล่าวสามารถวดัมูลค่าได้

อย่างน่าเชือถือ สําหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอืนๆ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ต้นทุนดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน 
เมือเกิดขึน 

 

ทีดินไม่มีการคิดค่าเสือมราคา ค่าเสือมราคาของสินทรัพยอ์ืนคาํนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพือลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอด

อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัต่อไปนี 

 อาคาร 20  ปี 
 เครืองมือเครืองใช้ 5  ปี 
 เครืองตกแต่งและอุปกรณ์สํานกังาน 5  ปี 
 ยานพาหนะ 5  ปี 

ทุกสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยใ์ห้

เหมาะสม 

ในกรณีทีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยด์ังกล่าวจะถูกปรับ

ลดให้เท่ากบัมูลค่าทีคาดว่าจะไดร้ับคืนทนัท ี(หมายเหตุ 4.10) 

งานระหว่างก่อสร้างและเครืองจักรระหว่างติดตงัแสดงในราคาทุนโดยทียงัไม่มีการตัดค่าเสือมราคาจนกระทังสินทรัพย์

นนัจะแลว้เสร็จและพร้อมทีจะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์

ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากสิงตอบแทนสุทธิทีได้รับจากการจาํหน่าย

สินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพย ์และจะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสุทธิในกาํไรหรือขาดทุน 

ตน้ทุนการกู้ยืมทีเกียวข้องโดยตรงกับการได้หรือการก่อสร้างสินทรัพยท์ีเข้าเงือนไขจะบันทึกเป็นส่วนหนึงของต้นทุนของ

สินทรัพยน์ัน ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างและเตรียมสินทรัพยน์ันให้อยู่ในสภาพพร้อมทีจะใชไ้ด้ตามประสงค ์ส่วนต้นทุน

การกูย้ืมอืนนอกเหนือจากทีกล่าวขา้งตน้จะบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในกาํไรหรือขาดทุน 

4.9    สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนวดัมูลค่า ณ วนัเริมแรกทีไดม้าด้วยราคาทุน และภายหลงัการรับรู้รายการครังแรกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึงตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5-10  ปี 

4.10 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

สินทรัพยจ์ะมีการทบทวนการด้อยค่า เมือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชีว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได ้
รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมือราคาตามบัญชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน ซึงหมายถึง

จาํนวนทีสูงกว่าระหว่างมูลคา่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช ้สินทรัพยจ์ะถูกจัดเป็นหน่วยทีเล็กทีสุดที

ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับทีเป็นอิสระทีสามารถแยกออกมาได ้เพือวตัถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพยท์ีมีการ

รับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความเป็นไปไดท้ีจะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสินรอบ

ระยะเวลารายงาน 
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4.11 สัญญาเช่า - กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 

สัญญาระยะยาวเพือเช่าสินทรัพยซึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูร้ับความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญา

เช่านนัถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินทีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากสิงตอบแทนจูงใจทีไดร้ับจากผูใ้ห้เช่า) 

จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านนั 

สัญญาเช่าสินทรัพยซึ์งผูเ้ช่าเป็นผู ้รับความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทังหมดถือเป็นสัญญาเช่า

การเงิน ซึงจะบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์ีเช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงิน

ทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตาํกว่า จํานวนเงินทีต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนีสินและค่าใช้จ่าย

ทางการเงินเพือให้ได้อัตราดอกเบียคงทีต่อหนีสินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า 
หักค่าใชจ้่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีสิน ส่วนดอกเบียจ่ายจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์

ทีไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยท์ีเช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลา

ใดจะน้อยกว่า 

4.12 ผลประโยชน์พนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ้่ายเมือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  

โครงการสมทบเงิน 

กลุ่มบริษทัและพนกังานของกลุ่มบริษทัได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบดว้ยเงินทีพนกังานจ่ายสะสม

และเงินทีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั 

เงินทกีลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในปีทีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไว  ้

กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงิน

ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์ทกีาํหนดไว ้ 

กลุ่มบริษทัคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณ

การไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เชียวชาญอิสระได้ทําการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยัอนัเป็นประมาณการจากมูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ทคีาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคต 

วิธีนีคาํนวณโดยใช้ขอ้สมมติฐานหลายประการซึงรวมถึงเงินเดือนพนกังาน อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน อตัรามรณะ อายุงาน 

อตัราคิดลด อตัราการเพิมขึนของผลตอบแทนและปัจจัยอืน ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกันภยั (Actuarial gains or losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน 
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4.13 ประมาณการหนีสิน 

ประมาณการหนีสินจะรับรู้ก็ต่อเมือบริษทัมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงทีจดัทาํไวอ้นัเป็นผลสืบ

เนืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึงการชาํระภาระผูกพนันันมีความเป็นไปไดค้่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษทัต้องสูญเสีย

ทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจาํนวนทีต้องจ่ายไดอ้ย่างน่าเชือถือ ประมาณการหนีสินจะไม่รับรู้สําหรับขาดทุน

จากการดาํเนินงานในอนาคต 

4.14 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

รายได้รับรู้เมือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินทีสะทอ้นถึงสิงตอบแทนทีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมี

สิทธิได้รับซึงไม่รวมจาํนวนเงินทีเก็บแทนบุคคลทีสาม เช่น ภาษีมูลค่าเพิม หรือภาษีขายอืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลด

การคา้และส่วนลดตามปริมาณ 

รายไดค้่าก่อสร้าง 

ภายใต้เงือนไขของสัญญาก่อสร้างสินทรัพย ์ซึงมีการตกลงร่วมกันกับลูกค้าก่อนทีจะมีการปฏิบัติงาน ลูกค้าเป็นผูค้วบคุม

สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างซึงเกิดจากการปฏิบติังานของกลุ่มบริษทั ดงันนั รายไดค้่าก่อสร้างจะถูกรับรู้ตลอดช่วงระยะเวลาการ

ก่อสร้าง โดยมีการวดัระดับความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานกอ่สร้างดว้ยวิธีปัจจยันาํเขา้ (หมายเหตุ 4.5) ซึงเป็นการวดัระดับ

ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานก่อสร้างทีอ้างอิงจากอตัราส่วนของต้นทุนการก่อสร้างทีเกิดขึนของงานทีทําเสร็จจนถึง

ปัจจุบนักับประมาณการต้นทุนการก่อสร้างทงัสิน ซึงเป็นวิธีทีกลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสามารถแสดงภาพผลการปฏิบติังานของ

กลุ่มบริษทัในการส่งมอบอาํนาจควบคุมสินคา้หรือบริการตามทีตกลงให้ลูกคา้ไดอ้ย่างสมเหตุผล  

การขายสินคา้  

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ ณ เวลาใด เวลาหนึง เมือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ซึงโดยทวัไปเกิดขึนเมือมีการส่งมอบ

สินคา้ให้กับลูกค้า ณ จุดส่งมอบทีตกลงกนัตามสัญญา สําหรับสัญญาทีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินค้า (ถา้มี) รายไดจ้ะรับรู้

ในจาํนวนทีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอย่างมีนยัสําคญัของรายไดท้ีรับรู้สะสม 

ดงันนั รายไดที้รับรู้จะปรับปรุงดว้ยประมาณการรับคืนสินคา้ซึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 

รายไดอ้ืนและค่าใชจ้่ายบนัทึกตามเกณฑ์คงคา้ง (Accrual Basis) 

4.15 ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท้ีเกียวข้องกับรายการทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน หรือรายการทีรับรู้โดยตรง 
ไปยงัส่วนของผูถ้ือหุ้น ในกรณีนี ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุ้น 

ตามลาํดบั 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรทีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือทีคาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมี

ผลบังคบัใช้ภายในสินรอบระยะเวลาทีรายงานในประเทศทีกลุ่มบริษทัต้องดําเนินงานอยู่และเกิดรายได้เพือเสียภาษี 

ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยืนแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ โดยคาํนึงถึงสถานการณ์ทีสามารถนาํกฎหมายภาษีไป

ปฏิบติัซึงขึนอยู่กบัการตีความ และจะตงัประมาณการคา่ใชจ้่ายภาษี หากคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่หน่วยงานจดัเก็บ 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้เมือเกิดผลต่างชวัคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสินและราคาตามบญัชีทีแสดงอยู่

ในงบการเงิน ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ทีมีผลบังคบัใช้อยู่ หรือทีคาดได้

ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในสินรอบระยะเวลาทีรายงาน และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าวจะนาํไปใชเ้มือสินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อตดับญัชีทเีกยีวขอ้งไดร้ับประโยชน์หรือหนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทจีะนาํจาํนวน

ผลต่างชวัคราวนนัมาใชป้ระโยชน์  

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมือกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายทีจะนําสินทรัพยภ์าษี เงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทังสินทรัพย ์ 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีเกียวขอ้งกับภาษีเงินได้ทีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี

หน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกันซึงตงัใจจะจ่ายหนีสินและสินทรัพยภ์าษีเงิน

ไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

4.16 กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยการหารกําไรสําหรับปีทีเป็นของผู ้ถือหุ้นสามัญด้วยจาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วง

นาํหนกัในระหว่างปี  

4.17 รายการธุรกิจกบับุคคลหรือบริษทัทเีกียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือบริษทัทเีกยีวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึงบุคคลหรือบริษทัทีมีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทั หรือถูกควบคุมโดย

กลุ่มบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั นอกจากนี บุคคลหรือ

กิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงกิจการและบุคคลซึงถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพล

อย่างเป็นสาระสําคญักบักลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารทีสําคญั กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัทมีีอาํนาจในการวางแผนและ

ควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ตลอดทงัสมาชิกในครอบครัวทีใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึงมีอาํนาจชักจูงหรืออาจ

ชกัจูงให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตาม และกิจการทีบุคคลดงักล่าวมีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

4.18 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะต้องจ่ายเพือโอนหนีสินให้ผูอ้ืน 
โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้

ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ทีเกียวขอ้งกาํหนดใหต้้องวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม สําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคา

เสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ บริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละ

สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดท้ีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่ายุตธิรรมนนัให้มากทีสุด 

ลาํดับชันของมูลค่ายุติธรรมทีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็น

สามระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม ดงันี 
ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสินอย่างเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอืนทีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มูลทไีม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินในอนาคตทีกจิการประมาณขึน  
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ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม

สําหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทีถืออยู่ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีมีการวดัมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึนประจาํ 

4.19   ประมาณการทางบญัชีทีสําคญั ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ 

ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีทีรับรองทัวไปใน

ประเทศไทย กลุ่มบริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตังข้อ

สมมติฐานหลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพยแ์ละหนีสิน การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัสินทรัพยแ์ละ

หนีสินทีอาจเกิดขึน ณ วนัทีในงบการเงิน รวมทังการแสดงรายได้และค่าใชจ้่ายของรอบระยะเวลารายงาน ถึงแม้ว่าการ

ประมาณการของผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนัน ผลทีเกิดขึนจริงอาจมีความแตกต่าง

ไปจากประมาณการนนั 

ประมาณการและข้อสมมติฐานทีใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมาํเสมอ การปรับประมาณการ   

ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีทีประมาณการดงักล่าวไดร้ับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนนัๆ 

และจะบนัทึกในงวดปัจจุบนัหรืองวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทงังวดปัจจบุนัและอนาคต 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอย่างต่อเนืองและอยู่บนพืนฐานของประสบการณ์

ในอดีตและปัจจยัอืนๆ ซึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตทเีชือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนนั 

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทีสําคญั มีดงันี 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า

คงเหลือเมือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ

เปลียนแปลงเกิดขึน 

นอกจากนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจาก

การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนตาํกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยน์ัน ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช ้
ดุลยพินิจทเีกียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยในอนาคตซึงเกียวเนืองกับสินทรัพยน์นั 

รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 

การระบุภาระทีตอ้งปฏิบติั 

ในการระบุภาระทีต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ

ประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาทีทาํกบัลูกค้าเพือพิจารณาว่าสินคา้หรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระทีแยก

จากกันหรือไม่ กล่าวคือ กลุ่มบริษัทจะบันทึกสินค้าหรือบริการแต่ละรายการแยกจากกัน ก็ต่อเมือสินค้าหรือบริการ

ดงักล่าวสามารถระบุไดว้่าแยกจากสินคา้หรือบริการอืนในสัญญา และลูกคา้ไดร้ับประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนนั 

การกาํหนดจงัหวะเวลาของการรับรู้รายได้ 

ในการกาํหนดจงัหวะเวลาของการรับรู้รายได ้ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียด

ของสัญญาทีทาํกบัลูกคา้เพือพิจารณาว่าภาระทีตอ้งปฏิบติันนัเสร็จสินตลอดช่วงเวลาหนึงหรือเสร็จสิน ณ เวลาใดเวลาหนึง 

ทงันี กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึง เมือเป็นไปตามเงือนไขขอ้ใดขอ้หนึงต่อไปนี 
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- ลกูคา้ไดร้ับและใชป้ระโยชน์จากผลของการปฏิบติังานของกลุ่มบริษทัในขณะทีกลุ่มบริษทัปฏิบติังาน  
- การปฏิบติังานของกลุ่มบริษทัก่อให้เกิดสินทรัพยท์ีลูกคา้ควบคุมในขณะทีสร้างสินทรัพยด์งักล่าว หรือ 
- การปฏิบัติงานของกลุ่มบริษทัไม่ก่อให้เกิดสินทรัพยท์ีกลุ่มบริษทัสามารถนําไปใช้ประโยชน์อืนได้ และกลุ่มบริษทัมี

สิทธิในการรับชาํระสําหรับการปฏิบติังานทีเสร็จสินถึงปัจจุบนั 

ในกรณีทีไม่เข้าเงือนไขข้างต้น กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึง ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ

ประเมินว่าภาระทีตอ้งปฏิบติันนัไดเ้สร็จสินลงเมือใด 
ในการคํานวณรายได้ทีรับรู้ตลอดช่วงระยะเวลาหนึง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการวดัระดับความก้าวหน้าของงาน

เพือให้สะทอ้นถึงผลการปฏิบติังานของกลุ่มบริษทัตามภาระทีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จสิน ซึงอา้งอิงจากอตัราส่วนของตน้ทุนการ

ก่อสร้างทีเกิดขึนของงานทีทาํเสร็จจนถึงปัจจุบนักบัประมาณการตน้ทนุก่อสร้างทงัสิน 

ประมาณการตน้ทุนโครงการก่อสร้าง 

กลุ่มบริษทัประมาณการต้นทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้างและนาํมาคาํนวณจาํนวนและ

มูลค่าวสัดุก่อสร้างทีตอ้งใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ยค่าก่อสร้าง ค่าใชจ้่ายทางตรงและทางอ้อมทีเกียวกับ

การก่อสร้างทปัีนส่วนอย่างมีระบบ ทีต้องใช้ในการให้บริการก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการ

เปลียนแปลงราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอืนๆ กลุ่มบริษัทจะทาํการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสมาํเสมอ  
และทุกคราวทีมีการเปลียนขอบเขตการให้บริการ หรือเมือต้นทุนทีเกิดขึนจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็น

สาระสําคญั 

5. การจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการแสดงรายการผลการดําเนินงานทียกเลิก  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จาํกดั มูลค่า 86.12 ล้านบาท คิดเป็นจาํนวน 8,612,000 หุ้น 

มูลค่าตามราคาทุนหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนทีออกและเรียกชําระ ต่อมา เมือวันที 19 มิถุนายน 2561       
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทจําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวทังจํานวนให้กับนายบริพันธ์ุ วรรณขจรกิจ                  

และนายวินัย วรรณขจรกิจ จาํนวน 5,234,799 หุ้น และ 3,377,199 หุ้น ตามลําดับ โดยบริษัทได้ทําสัญญาซือขายเงินลงทุน                      

ลงวนัที 25 มิถุนายน 2561 โดยมีราคาขายหุ้นละ 10 บาท บริษทัได้รับชําระค่าหุ้นจากการจาํหน่ายแล้วในวนัที 27 มิถุนายน 2561 

นอกจากนนั นายบริพนัธ์ุ วรรณขจรกิจ และนายวินยั วรรณขจรกิจ ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนทีถือครองทังหมดให้กับนายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ และนายกิตติ ดุษฏีพฤฒิพนัธ์ุ ซึงเป็นกลุ่มผูถ้ือหุ้นเดิม และนายบริพนัธ์ุ 

วรรณขจรกิจ ไดล้าออกจากกรรมการของบริษทัโดยมีผลตังแต่วนัที 16 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป ดว้ยเหตุผลทีกล่าวมาขา้งตน้ ส่งผล

ให้บริษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จาํกดั และกิจการร่วมคา้ ทีอีที ซึงบริษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จาํกดั   มีอตัราแบ่งผลประโยชน์

และความรับผิดชอบในอตัราร้อยละ 99.99 ได้เปลียนสถานะจากบริษทัย่อยเป็นบริษทัอืนตังแต่วนัที  27 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 
นอกจากนนั จากการขายหุ้นของนายบริพนัธ์ุ วรรณขจรกิจ และนายวินยั วรรณขจรกิจ ทีบุคคลทงัสองเคยถือครองอยู่ในบริษทั  ส่งผล

ให้นับตังแต่วนัที 27 มิถุนายน 2561 (วนัทีจาํหน่ายเงินลงทุน) บุคคลทังสองไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กับกลุ่มบริษทัอีกต่อไป และ

รวมถึงบริษทัหรือกิจการใดๆ ทีบุคคลทงัสองเกียวขอ้งก็จะถือว่าไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบักลุ่มบริษทัดว้ยเช่นกนั 
เนืองจากบริษทัได้ขายและโอนหุ้นสามัญในบริษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จาํกัด ให้กับนายบริพนัธ์ุ วรรณขจรกิจ และนายวินัย 

วรรณขจรกิจ เมือวนัที 27 มิถุนายน 2561 ดังนัน งบการเงินรวมสําหรับปี 2561 ได้รวมผลการดําเนินงานของบริษัท ไทยอิงเกอร์ 

เทคโนโลยี จาํกดั และกิจการร่วมคา้ทีอีทีจนถึงวนัที 27 มิถุนายน 2561 โดยแสดงอยู่ภายใตก้าํไรจากการดาํเนินงานทยีกเลิก  
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5.1    สินทรัพยสุ์ทธิของกลุ่มบริษทัย่อยทีจาํหน่าย 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสินของบริษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จาํกดั และกิจการร่วมคา้ ทีอีที ณ วนัที 27 มิถุนายน 

2561 (วนัทีจาํหน่ายเงินลงทุน) และราคาขายของเงินลงทุนในบริษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จาํกดั สามารถแสดงไดด้งันี  
 

 บาท 
 ขอ้มูลทางการเงิน ณ วนัทีจาํหน่ายเงินลงทุน 
 บริษทั ไทยอิงเกอร์ 

เทคโนโลยี จาํกดั 
กิจการร่วมคา้ 

ทีอีท ี
 

รวม 
สินทรัพยท์ีจาํหน่ายไป    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  48,197,875   20,453   48,218,328  
ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  47,432,052   2,059,110   49,491,162  
สินคา้คงเหลือ  12,112,782   5,179,382   17,292,164  
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน  641,537   188,852   830,389  
เงินฝากสถาบนัการเงินทใีชเ้ป็นหลกัประกนั  20,532,489   4,445,738   24,978,227  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน  28,354,230            -  28,354,230  
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 15)  5,646,150            -  5,646,150  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 16) 276,835           - 276,835 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (หมายเหตุ 29) 450,111           - 450,111 
รวมสินทรัพย ์ 163,644,061  11,893,535   175,537,596  
หนีสินทจีาํหน่ายไป    
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสันจาก 

สถาบนัการเงิน  35,033,764            -  35,033,764  
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน   2,946,417   11,840,979   14,787,396  
เงินกูย้ืมระยะสันจากบุคคลทเีกียวขอ้งกนั  
    (หมายเหตุ 6.2) 

 
 16,800,000            - 

 
 16,800,000  

เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง  19,626,168            -  19,626,168  
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย  619,884            -  619,884  
หนีสินหมุนเวียนอืน   97,058   24,900   121,958  
หนีสินภายใตส้ัญญาเช่าซือ  288,858            -  288,858  
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (หมายเหตุ 21)  2,250,554            -  2,250,554  
รวมหนีสิน  77,662,703 11,865,879 89,528,582 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 85,981,358 27,656 86,009,014 
สัดส่วนเงินลงทุนทีจาํหน่าย (ร้อยละ)  100 100 100 
รวมมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิทจีาํหน่าย   86,009,014 
หัก ราคาขายของเงินลงทุน   (86,120,000) 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย  (110,986) 
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5.2    รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานทียกเลิก 

ผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัย่อยทีจาํหน่ายออกสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2561 ถึง 27 มิถุนายน 2561 
(วนัทีจาํหน่ายเงินลงทุน) มีรายละเอียดดงันี 

 บาท 
 งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 61,076,547 
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 41,372,766 

   กาํไรขนัตน้ 19,703,781 
รายไดอ้ืน 297,902 

   กาํไรจากการดาํเนินงาน 20,001,683 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 3,524,166 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 7,440,391 
ตน้ทุนทางการเงิน  116,173 
กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 8,920,953 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 1,854,231 
กาํไรสําหรับงวด 7,066,722 

5.3    งบกระแสเงินสดของการดาํเนินงานทียกเลิก 
กระแสเงินสดของกลุ่มบริษทัย่อยทีจาํหน่ายออกสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2561 ถึง 27 มิถุนายน 2561 
(วนัทจีาํหน่ายเงินลงทุน) มีรายละเอียดดงันี 
 บาท 
 งบกระแสเงินสด 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 15,561,814 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 2,880,062 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 22,784,071 
กระแสเงินสดรับสุทธิ 41,225,947 

6. รายการธุรกิจทีสําคัญกับบุคคลและบริษัททีเกียวข้องกัน 

6.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการกาํหนดราคา 
ลกัษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการกาํหนดราคาระหว่างบริษทักบับริษทัย่อย บุคคลและบริษทัทีเกียวขอ้งกนั มีดงันี 

 

ชือบุคคลและบริษทัทีเกียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์ 
บริษัทย่อย  
บริษทั ไทย อิงเกอร์ จาํกดั บริษทัถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100 
บริษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จาํกดั ไม่มีความเกียวขอ้งกนัตังแต่วนัที 27 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป (หมายเหตุ 5) 
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ชือบุคคลและบริษทัทีเกียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์ 
บริษัทย่อย  
บริษทั ทีอีจี อลูมินมั จาํกดั ถือหุ้นทางออ้มโดยผ่านบริษทั ไทย อิงเกอร์ จาํกดั ในอตัราร้อยละ 100 
บริษทั ทีอี แมค จาํกดั ถือหุ้นทางออ้มโดยผ่านบริษทั ไทย อิงเกอร์ จาํกดั ในอตัราร้อยละ 70 
กจิการร่วมคา้ ทีอีที  ไม่มีความเกียวขอ้งกนัตังแต่วนัที 27 มิถนุายน 2561 เป็นตน้ไป (หมายเหตุ 5) 
บริษัทร่วม  
บริษทั ออปติไวส์ จาํกดั บริษทัร่วมจดทะเบียนจดัตงับริษทัเมือวนัที 17 ตุลาคม 2562  

โดยบริษทัถือหุ้นในอตัราร้อยละ 40 และมีกรรมการร่วมกนั (หมายเหตุ 14) 
บริษัททีเกียวข้องกัน  
บริษทั เอเชีย แทรฟฟิค เทคโนโลยี   
   แอนด์ เซอร์วสิ จาํกดั  ไม่มีความเกียวขอ้งกนัตังแต่วนัที 27 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป (หมายเหตุ 5) 
ห้างหุ้นส่วนจาํกดั โฟล ์เวย ์  
    (อยู่ระหว่างการชาํระบญัชี) ไม่มีความเกียวขอ้งกนัตังแต่วนัที 27 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป (หมายเหตุ 5) 

บริษทั เอเชีย แทรฟฟิค จาํกดั ไม่มีความเกียวขอ้งกนัตังแต่วนัที 27 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป (หมายเหตุ 5) 

บริษทั เอแฟลท จาํกดั ไม่มีความเกียวขอ้งกนัตังแต่วนัที 27 มิถนุายน 2561 เป็นตน้ไป (หมายเหตุ 5) 

บคุคลทีเกียวข้องกัน   
นายจตุรงค ์ศรีกุลเรืองโรจน ์ ผูถ้ือหุ้นและกรรมการ  
นายกิตติ ดุษฏีพฤฒิพนัธ์ุ  ผูถ้ือหุ้นและกรรมการ  

นายบริพนัธ์ุ วรรณขจรกิจ ไม่มีความเกียวขอ้งกนัตังแต่วนัที 27 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป (หมายเหตุ 5) 

นายวินยั วรรณขจรกิจ ไม่มีความเกียวขอ้งกนัตังแต่วนัที 27 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป (หมายเหตุ 5) 
 

นโยบายการกาํหนดราคาระหว่างกนั มีดงันี 
 นโยบายราคา 
รายไดจ้ากการให้บริการ ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
รายไดค้่าบริหารจดัการ เรียกเก็บตามตน้ทุนทีเกิดขึนจริงบวกกาํไร  
จาํหน่ายสินทรัพย ์ ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
การจาํหน่ายเงินลงทุน ในราคาใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน ณ วนัขาย 
การซือเงินลงทุน ในราคาใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน ณ วนัซือ 
เงินให้กูย้ืม/ เงินกูย้ืม อตัราดอกเบียร้อยละ 0 - 2.50 ต่อปี  
การคาํประกนั  ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม 
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6.2    ยอดคงเหลือทีสําคญักบับริษทัย่อย บุคคลและบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 

ยอดคงเหลือทสีําคญักบับริษทัย่อย บุคคลและบริษทัทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดงันี 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนีอืน (หมายเหตุ 9)     
บริษทัย่อย - - 6,150,000 21,024,050 

ยอดคงเหลือและรายการเคลือนไหวของเงินให้กูย้ืม/ เงินกูย้ืมกบับริษทัย่อย บุคคลและบริษทัทีเกียวข้องกนั สําหรับปีสินสุด

วนัที 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดงันี 

  

บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

เงนิให้กู้ยืมระยะสัน     
บริษัทย่อย     
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี - - 198,250,000 - 
เพิมขึนระหว่างปี - - 174,000,000 198,250,000 
จ่ายชาํระระหว่างปี - - (17,200,000) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัสินปี - - 355,050,000 198,250,000 

เงินกู้ยืมระยะสัน     
บริษัทย่อย     
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี - - - 3,380,000 
จ่ายชาํระระหว่างปี - - -  (3,380,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัสินปี - - - - 

 บุคคลทีเกียวข้องกัน     
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี - 23,000,000 - - 
เพิมขึนระหว่างปี - 22,000,000 - - 
จ่ายชาํระระหว่างปี - (28,200,000) - - 
หัก ยอดคงเหลือของกลุ่มบริษทัย่อย     

 ณ วนัทีจาํหน่ายเงินลงทุน     
  (หมายเหตุ 5.1) - (16,800,000) - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัสินปี - - - - 
รวมเงินกูย้ืมระยะสัน - - - - 

เงินกู้ยืมระหว่างกันในกลุ่มบริษัทมีอตัราดอกเบียร้อยละ 0 - 2.50 ต่อปี ไม่มีหลักทรัพย์คําประกัน และมีกําหนดชําระคืน 
เมือทวงถาม  
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6.3    รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทสีําคญักบับริษทัย่อย บุคคลและบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 

          รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทีสําคญักบับริษทัย่อย บุคคลและบริษทัเกียวขอ้งกนัสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม สรุปไดด้งันี 
  

บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

รายได้เงินปันผลรับ      
บริษทัย่อย - - 36,000,000 117,000,000 
รายได้อืน     
บริษทัย่อย (รายไดค้่าบริหารจดัการ) - - - 21,024,050 
บริษทัย่อย (รายไดด้อกเบียรับ) - - 6,150,000 - 
   รวม - - 6,150,000 21,024,050 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม มีดงันี 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสัน 8,304,050 6,621,980 959,250 500,750 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 230,979 218,142 20,005 18,732 

 8,535,029 6,840,122 979,255 519,482 

7.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

เงินฝากสถาบนัการเงิน     
 - ประเภทกระแสรายวนั 4,938,213 258,572,124 196,641 202,794,689 
 - ประเภทออมทรัพย ์ 32,382 943,803 14,631 906,474 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,970,595 259,515,927 211,272 203,701,163 
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8. เงินลงทุนชัวคราว 

เงินลงทุนชัวคราว ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยเงินลงทุนในหน่วยกองทุนรวมซึงบริษัทจัดเป็นหลกัทรัพยเ์พือค้า  
โดยมีรายการเคลือนไหวดงันี 

 บาท 

 

งบการเงินรวม 
และงบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562          
 ยอดคงเหลือตน้ปี - 
 ซือเงินลงทุน 200,000,000 
 ขายเงินลงทุน (150,000,000) 
 กาํไรจากการขายเงินลงทุน 1,523,925 
 กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ 832,856 
 ยอดคงเหลือสินปี 52,356,781 

9. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ลูกหนีการคา้ 
  

  

  ลูกหนีการคา้ - บริษทัอืน 4,882,356 39,197,151 - - 
  เช็ครับลงวนัทลี่วงหน้า 105,899,244 5,017,889 - - 
  รายไดค้า้งรับ 82,331,632 77,913,033 - - 

  รวม 193,113,232 122,128,073 - - 
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ  (2,095,187) - - - 
    รวมลูกหนีการคา้ 191,018,045 122,128,073 - - 

ลูกหนีอืน      
ลูกหนีอืน - บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 
   (หมายเหตุ 6.2) - - 6,150,000 21,024,050 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินคา้และค่าแรง 
    เหมาจ่ายล่วงหน้า 49,831,758 32,811,605 - - 
ลกูหนีกรมสรรพากร 3,007,032 3,805,046 105,337 95,073 
เงินคาํประกนัซองประมูลโครงการ  15,820,882 - - - 
เงินทดรองจ่าย 3,931,570 2,619,671 - 314,000 
อืนๆ - 15,747 - 15,746 
  รวมลูกหนีอืน 72,591,242 39,252,069 6,255,337 21,448,869 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 263,609,287 161,380,142 6,255,337 21,448,869 
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ลกูหนีการคา้จาํแนกตามอายุหนีทีคา้ง ไดด้งันี 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ลกูหนีการคา้ - บริษทัอืน   
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 116,332,682 114,328,833 
เกินกาํหนดชาํระ   
น้อยกว่า 3 เดือน 53,319,013 - 
 3 - 6 เดือน 1,568,747 7,799,240 
 6 - 12 เดือน 18,561,694 - 
เกินกว่า 12 เดือน 3,331,096 - 

รวม 193,113,232 122,128,073 
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (2,095,187) - 
รวมลูกหนีการคา้ 191,018,045 122,128,073 

10. รายได้ทียังไม่ได้เรียกชําระ/ รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 

10.1 รายไดท้ียงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ตน้ทนุงานโครงการจนถึงปัจจุบนั 1,789,724,207 1,237,204,311 
กาํไรทีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 376,674,900 265,297,175 
ตน้ทุนงานโครงการทีเกิดขึน   
   ปรับปรุงดว้ยกาํไรทีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 2,166,399,107 1,502,501,486 
หัก เงินงวดทีเรียกเก็บจากผูว้่าจา้ง (1,840,586,655) (1,352,771,202) 
รายไดท้ียงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 325,812,452 149,730,284 
ลูกหนีเงินประกนัผลงาน 
     ตามสัญญา 80,156,409 43,940,893 

เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 48,073,303 27,154,833 
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10.2   รายไดค้่าก่อสรา้งรับล่วงหน้า 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ตน้ทุนงานโครงการจนถึงปัจจุบนั 75,787,648 2,378,808 
กาํไรทีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 13,371,955 452,348 
ตน้ทุนงานโครงการทีเกดิขึน   
   ปรับปรุงดว้ยกาํไรทีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 89,159,603 2,831,156 
หัก เงินงวดทเีรียกเก็บจากผูว้่าจา้ง (91,748,523) (4,175,853) 
รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหน้า (2,588,920) (1,344,697) 
ลูกหนีเงินประกนัผลงานตามสัญญา 3,812,388 - 
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - 1,000,000 
รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหน้ายกมาตน้ปีทีนาํมารับรู้เป็นรายไดใ้นปีปัจจุบนั 1,344,697 17,373,771 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 จาํนวนรวมของรายไดต้ามสัญญาก่อสร้างทีไดปั้นส่วนให้กบัภาระการปฏิบติังานก่อสร้างทยีงัไม่เสร็จสิน 

มีจํานวนประมาณ 687 ล้านบาท ซึงผู ้บริหารคาดการณ์ว่าจะสามารถรับรู้รายได้ตามมูลค่าสินค้าหรือบริการทีกลุ่มบริษัท 
ไดมี้การส่งมอบอาํนาจควบคุมให้กบัลูกคา้ภายในปี 2563 และ 2564 จาํนวนประมาณ 674 ลา้นบาท และ 13 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

11. สินค้าคงเหลือ 
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

สินคา้สําเร็จรูป 1,667,959 267,955 
วตัถุดิบ 1,352,513 1,160,238 
วสัดุประกอบ - 691,653 
รวมสินคา้คงเหลือ 3,020,472 2,119,846 
   

ตน้ทุนสินค้าคงเหลือทีกลุ่มบริษทัรับรู้เป็นต้นทุนขายสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีจาํนวน 74.55 ล้านบาท 

และ 37.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

12.    เงินฝากสถาบันการเงินทีใช้เป็นหลักประกัน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยแห่งหนึงมีเงินฝากประจาํจาํนวน 6.20 ล้านบาท ทีใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์าํประกันวงเงินกู้ยืมระยะ

สันจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 18) และหนงัสือคาํประกนัทีออกโดยธนาคาร (หมายเหตุ 32.2) 
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยทีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  

  

ทุนชาํระแลว้  
(ลา้นบาท) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) ราคาทุน (บาท) 

31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  
2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทั ไทย อิงเกอร์ จาํกดั รับเหมาก่อสรา้ง 150 150 100 100 202,740,000 202,740,000 
 

         การเปลียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการเมือวันที 21 กุมภาพันธ์ 2561 ทีประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิมทุนในบริษัท ไทย อิงเกอร์ จํากัด  
ซึงเป็นบริษทัย่อย จากเดิม 30 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 66 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้น

สามัญ 660,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยออกหุ้นสามัญเพิมทุนจาํนวน 36 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 360,000 หุ้นมูลค่า

หุ้นละ 100 บาท) ภายหลงัการเพิมทุนดงักล่าว สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัย่อยดังกล่าวยงัคงเดิมทีร้อยละ 100 บริษทั

ย่อยดงักล่าวจดทะเบียนเพิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เมือวนัที 23 มีนาคม 2561 

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 12 พฤศจิกายน 2561 ทีประชุมไดมี้มติอนุมติัการเพิมทุนในบริษทั ไทย อิงเกอร์ จาํกัด 

ซึงเป็นบริษทัย่อย จากเดิม 66 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 660,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 150 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 

1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยออกหุ้นสามัญเพิมทุนจาํนวน 84 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 840,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 
100 บาท) ภายหลงัการเพิมทนุดงักล่าว สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัย่อยดังกล่าวยงัคงเดิมทรี้อยละ 100 บริษทัย่อยดงักล่าว

จดทะเบียนเพิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เมือวนัที 28 ธันวาคม 2561 
ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 12 พฤศจิกายน 2561 ทีประชุมไดมี้มติอนุมติัการเพิมทุนในบริษทั ทีอีจี อลูมินมั จาํกัด 

ซึงเป็นบริษทัย่อยทางอ้อม จากเดิม 3 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 20 ล้านบาท (แบ่งเป็น 
หุ้นสามญั 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยออกหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวน 17 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 170,000 หุ้นมูลค่า

หุ้นละ 100 บาท) ภายหลงัการเพิมทุนดังกล่าว สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมของบริษทัในบริษทัย่อยดังกล่าวยงัคงเดิมทีร้อยละ 100 
บริษทัย่อยดงักล่าวจดทะเบียนเพิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เมือวนัที 27 ธันวาคม 2561 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 19 มิถุนายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการจาํหน่าย 
เงินลงทุนในบริษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จาํกดั ทงัหมด ให้กบันายบริพนัธ์ุ วรรณขจรกิจ และนายวินยั วรรณขจรกิจ จาํนวน 

5,234,799 หุ้น และ 3,377,199 หุ้น ตามลาํดบั โดยมีราคาขายหุ้นละ 10 บาท  
ในเดือนมีนาคม 2561 บริษทั ไทย อิงเกอร์ จาํกดั ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษทั ทีอี แมค จาํกัด จาํนวน 70,000 หุ้น ซึงมีมูลค่าทีตราไว ้

10 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นจาํนวนเงิน 0.70 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70 บริษทัย่อยทางออ้มดงักล่าวจดทะเบียนจดัตัง

บริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เมือวนัท ี15 มีนาคม 2561 

การจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย 

มติทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไทย อิงเกอร์ จาํกัด เมือวนัที 15 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

เป็นจํานวนทังสิน 36 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายให้แก่ผู ้ถือหุ้นจาํนวน 1,500,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 24 บาท บริษัทย่อยจ่าย 
เงินปันผลแลว้ในเดือนมีนาคม 2562  
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มติทีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทั ไทย อิงเกอร์ จาํกดั เมือวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวน

ทงัสิน 36 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายให้แก่ผูถ้ือหุ้นจาํนวน 300,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 120 บาท บริษทัย่อยจ่ายเงินปันผลแล้ว 
เมือวนัที 15 มีนาคม 2561 

มติทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จาํกัด (ไม่มีความเกียวข้องกันตังแต่วนัที 27 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 

(หมายเหตุ 5)) เมือวนัที 8 มีนาคม 2561 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจาํปี 2561 เป็นจาํนวนทังสิน 29 ลา้นบาท โดยกาํหนด

จ่ายให้แก่ผูถ้ือหุ้นจาํนวน 8,612,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 3.37 บาท บริษทัย่อยจ่ายเงินปันผลแลว้ในเดือนมิถุนายน 2561 

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทย อิงเกอร์ จาํกัด เมือวนัที 29 มิถุนายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลประจําปี  2561 เป็ นจํานวนทังสิ น 52 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายให้ แก่ ผู ้ถื อหุ้ นจํานวน  660,000 หุ้ น ในอัตรา 
หุ้นละ 78.79 บาท บริษทัย่อยจ่ายเงินปันผลแลว้ในเดือนสิงหาคม 2561 

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ทีอี แมค จาํกัด (บริษทัย่อยทางออ้ม) เมือวนัที 21 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมติัการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจาํนวนทงัสิน 2 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายให้แก่ผูถ้ือหุ้นจาํนวน 100,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 20 บาท 

บริษทัย่อยทางออ้มจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในเดือนมกราคม 2562 

14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 งบการเงินรวม 

ชือบริษทั 

 สัดส่วนการถือหุ้น  
ทุนชาํระแลว้ (ลา้นบาท) (ร้อยละ) มลูค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย (บาท) 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทั ออปติไวส์ จาํกดั 5.00 - 40 - 1,947,444 - 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชือบริษทั 

 สัดส่วนการถือหุ้น  
ทุนชาํระแลว้ (ลา้นบาท) (ร้อยละ) ราคาทุน (บาท) 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทั ออปติไวส์ จาํกดั 5.00 - 40 - 2,000,000 - 
 

เมือวนัที 17 ตุลาคม 2562 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั ออปติไวส์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัทีจดัตงัขึนใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือดาํเนินธุรกจิ

ให้บริการจดัการขอ้มูลและการสือสารองคก์ร บริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท (ประกอบดว้ยหุ้นสามญั จาํนวน 500,000 หุ้น 

มูลค่า 10 บาท ต่อหุ้น) และไดจ้ดทะเบียนจดัตงับริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 17 ตุลาคม 2562 โดยบริษทัไดล้งทุนในหุ้นสามัญ

ของบริษทัร่วมดงักล่าวจาํนวน 200,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท ต่อหุ้น รวมจาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท ทังนี ทีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัเมือวนัที 7 พฤศจิกายน 2562 ไดร้ับทราบการลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวแลว้ 
 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทัร่วมจาํนวน 0.05 ล้านบาท ทงันี บริษทัร่วมดังกล่าว 
มีผลขาดทุนสําหรับงวดจาํนวน 0.13 ลา้นบาท และยงัไม่มีธุรกรรมการดาํเนินงานทีมีสาระสําคญัแต่อย่างใด 
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15. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 งบการเงินรวม 

 บาท 

 
ทีดิน อาคาร 

เครืองมือ

เครืองใช้ 
เครืองตกแต่งและ

อุปกรณ์สํานกังาน ยานพาหนะ 
เครืองจกัร 

ระหว่างติดตงั 
งานระหว่าง

ก่อสร้าง รวม 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560         
ราคาทุน 10,620,100    18,566,178  16,392,524   3,208,455  29,066,712  1,001,250    10,332,221    89,187,440  
หัก  ค่าเสือมราคาสะสม - (5,281,537)  (7,814,132)   (1,594,767) (13,168,873) - -  (27,859,309) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 10,620,100    13,284,641  8,578,392   1,613,688  15,897,839  1,001,250    10,332,221    61,328,131  
รายการระหว่างปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561        
มูลค่าสุทธิตามบัญชีตน้ปี 10,620,100 13,284,641 8,578,392 1,613,688 15,897,839 1,001,250 10,332,221 61,328,131 
ซือสินทรัพย ์ 3,000,000 40,450 16,563,681 2,229,969 3,723,412 - 4,733,537 30,291,049 
รับโอน (โอนออก) - 15,065,758 1,001,250            - - (1,001,250) (15,065,758) - 
จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย - - - (3) - - - (3) 
ค่าเสือมราคา - (1,148,496) (3,980,169) (542,910) (4,547,891) - - (10,219,466) 
หัก มูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพย ์         
    ของบริษทัย่อยทีจาํหน่าย (หมายเหตุ 5.1) - (493,671) (69,972) (580,005) (4,502,502) - - (5,646,150) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสินปี 13,620,100 26,748,682 22,093,182 2,720,739 10,570,858 - - 75,753,561 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561         
ราคาทนุ 13,620,100 33,065,758 33,879,849 4,618,806 26,013,341 - - 111,197,854 
หัก  ค่าเสือมราคาสะสม - (6,317,076) (11,786,667) (1,898,067) (15,442,483) - - (35,444,293) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 13,620,100 26,748,682 22,093,182 2,720,739 10,570,858 - - 75,753,561 
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 บาท 

 
ทีดิน อาคาร 

เครืองมือ

เครืองใช้ 
เครืองตกแต่งและ

อุปกรณ์สํานกังาน ยานพาหนะ 
เครืองจกัร

ระหว่างติดตงั 
งานระหว่าง

ก่อสร้าง รวม 
รายการระหว่างปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562        
มูลค่าสุทธิตามบัญชีตน้ปี 13,620,100 26,748,682 22,093,182 2,720,739 10,570,858 - - 75,753,561 
ซือสินทรัพย ์ 953,093 - 19,264,796 887,604 4,101,729 - - 25,207,222 
จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย - - - (2) (1) - - (3) 
ค่าเสือมราคา - (1,653,287) (7,989,685) (815,151) (4,585,644) - - (15,043,767) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสินปี 14,573,193 25,095,395 33,368,293 2,793,190 10,086,942 - - 85,917,013 
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562         
ราคาทุน 14,573,193 33,065,758 53,144,645 5,456,010 29,805,070 - - 136,044,676 
หัก ค่าเสือมราคาสะสม - (7,970,363) (19,776,352) (2,662,820) (19,718,128) - - (50,127,663) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 14,573,193 25,095,395 33,368,293 2,793,190 10,086,942 - - 85,917,013 

 

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัได้จดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง ซึงมีราคาตามบญัชีสุทธิเป็นจาํนวนเงิน 39.67 ลา้นบาท และ 37.37 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไวก้บัสถาบนัการเงิน

ในประเทศแห่งหนึง เพือเป็นหลกัทรัพยค์าํประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 18) และหนงัสือคาํประกนัทีออกโดยธนาคาร (หมายเหตุ 32.2) 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินทีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่าไดร้วมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ยยานพาหนะและเครืองมือเครืองใชมี้มูลค่าสุทธิตามบัญชี

เป็นจาํนวนเงิน 18.28 ลา้นบาท และ 14.25 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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16.    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม สรุปไดด้ังนี 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 2562 2561 

ณ วนัที 1 มกราคม    
ราคาทุน 1,323,180 1,641,239 
หัก  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (619,235) (413,001) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 703,945 1,228,238 
รายการระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม   
มูลค่าสุทธิตามบัญชีตน้ปี 703,945 1,228,238 
ซือสินทรัพย ์ 673,000     - 
ค่าตดัจาํหน่าย (326,987) (247,458) 
หัก มูลค่าตามบญัชีของบริษทัย่อยทีจาํหน่าย  

(หมายเหตุ 5.1)     - (276,835) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสินปี 1,049,958 703,945 
ณ วันที 31 ธันวาคม   
ราคาทุน 1,996,180 1,323,180 
หัก  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (946,222) (619,235) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 1,049,958 703,945 
   

17.    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ภาษีเงินไดร้อขอคืน 11,584,028 6,932,385 229,579 - 
เงินประกนัอืนๆ 2,256,082 2,796,121 - - 
รวม 13,840,110 9,728,506 229,579 - 

18.    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารในงบการเงินรวมจาํนวน 6.19 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบียร้อยละ MOR ต่อปี 
ซึงเป็นการใชว้งเงินสินเชือทีมีหลกัประกนั (หมายเหตุ 32.3)  
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19. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

 เจา้หนีการคา้     
   เจา้หนีการคา้ 104,496,003 32,789,180 - - 
   เช็คคา้งจ่าย - 2,477,594 - 84,000 
   รวมเจา้หนีการคา้ 104,496,003 35,266,774 - 84,000 
เจา้หนีอืน     

 เจา้หนีกรมสรรพากร 1,376,099 1,460,025 - 882 
 ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 3,476,194 5,184,839 597,000 603,610 
 อืนๆ 642,204 798,391 - - 
 รวมเจา้หนีอืน 5,494,497 7,443,255 597,000 604,492 
    รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 109,990,500 42,710,029 597,000 688,492 

20.    หนีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน  

กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าการเงินสําหรับยานพาหนะและเครืองมือเครืองใช ้ซึงมีกาํหนดระยะเวลาเช่า 4 - 5 ปี โดยมีจาํนวนเงินขนัตาํ

ทีตอ้งจ่ายสําหรับสัญญาเช่าการเงินและมูลค่าปัจจุบนัสําหรับหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท ี31 ธันวาคม ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม 

 บาท 

 
จาํนวนเงินขนัตาํทีจะตอ้งจ่าย 

มูลคา่ปัจจุบนัของจาํนวนเงิน 
ขนัตาํทีตอ้งจ่าย 

 2562 2561 2562 2561 
ภายใน 1 ปี 4,935,595 4,384,837 4,552,520 3,987,103 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 9,341,112 6,258,092 8,996,547 5,880,359 
 14,276,707 10,642,929 13,549,067 9,867,462 
หัก ดอกเบียรอตดัจ่าย (727,640) (775,467) - - 
 13,549,067 9,867,462 13,549,067 9,867,462 
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21. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
การเคลือนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเมือเกษียณอายุซึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเมือออกจากงานสําหรับปีสินสุด

วนัท ี31 ธันวาคม สามารถแสดงไดด้งันี 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี 4,236,762 4,256,345 40,229 - 
ส่วนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  858,886 1,335,891 34,671 39,938 
ตน้ทุนดอกเบีย 144,948 112,390 1,376 291 

หัก ภาระหนีสินของบริษทัย่อยทีจาํหน่าย  
    (หมายเหตุ 5.1) - (2,250,554) - - 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:     
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 

 ประกนัภยั    
      ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติดา้น     

- ทางการเงิน 1,078,414 797,071 - - 
- ทางประชากร - (521,620) - - 
ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ ์ 308,416 507,239 - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 6,627,426 4,236,762 76,276 40,229 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไม่มีการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหน้า 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนําหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของกลุ่มบริษทั

ประมาณ 17  ปี และ 23 ปี ตามลาํดบั 

สมมติฐานทีสําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที 31 ธันวาคม สรุปไดด้งันี 

 งบการเงินรวม 
 2562 2561 

อตัราคิดลด ร้อยละ 1.90 - 3.42 ต่อปี ร้อยละ 3.20 - 3.42 ต่อปี 
อตัราการขึนเงินเดือน ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 5.00 - 6.00  
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน  ผนัแปรตามอายุพนกังานร้อยละ 1.91 - 22.92 ผนัแปรตามอายุพนกังานร้อยละ 1.91 - 22.92 
อตัราการเสียชีวิตและทุพพลภาพ อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2560 

แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง 
อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2560 
แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 และ 2561 

อตัราคิดลด 3.42 ต่อปี 
อตัราการขึนเงินเดือน ร้อยละ 5.00  
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน  ผนัแปรตามอายุพนกังานร้อยละ 1.91 - 22.92 
อตัราการเสียชีวิตและทุพพลภาพ อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2560 

แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง 

 ค่าใชจ้่ายเกียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปนีในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุ 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562 2561 2562 2561 

 ตน้ทุนขายและบริการ 403,319 571,704 - - 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 600,515           876,577 36,047 40,229 
รวม 1,003,834 1,448,281 36,047 40,229 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปลียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานทีเกียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีอาจเป็นไปได้อย่าง

สมเหตุสมผล ณ วนัทีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอืนๆ คงที จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ ณ วนัที 31 ธันวาคม  
ทีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 2562 2561 
 เพิมขึน ลดลง เพิมขึน ลดลง 

อตัราคิดลด (เปลียนแปลงร้อยละ 0.5) (424,468) 461,462  (275,402) 299,375 
อตัราการขึนเงินเดือน (เปลียนแปลงร้อยละ 1) 904,225 (783,410) 304,251 (263,099) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน (เปลียนแปลงร้อยละ 20) (510,855) 581,661 (336,687) 379,549 

 

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 
 เพิมขึน ลดลง เพิมขึน ลดลง 

อตัราคิดลด (เปลียนแปลงร้อยละ 0.5) (6,100) 6,704 (3,423) 3,784 
อตัราการขึนเงินเดือน (เปลียนแปลงร้อยละ 1) 14,565 (12,213) 3,879 (3,245) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน (เปลียนแปลงร้อยละ 20) (9,334) 11,664 (5,033) 6,348 

แม้ว่าการวิเคราะห์นีไม่ได้คาํนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดทีคาดหวงัภายใต้โครงการดงักล่าว แต่ได้แสดง

ประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 
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เมือวันที 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที 7) พ.ศ. 2562 ซึงได้กําหนดอัตราค่าชดเชยเพิมเติมกรณี 
นายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจา้งซึงทาํงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึนไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดท้าย 400 วนั  
ไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นทีเรียบร้อยแลว้ โดยกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใชเ้มือพน้กาํหนด 30 วนั นบัจากวนัทีประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา โดยกลุ่มบริษทัไดร้ับรู้ผลกระทบของการเปลียนแปลงดงักล่าวในงบการเงินสําหรับปี 2561 แลว้ 

22. ทุนเรือนหุ้น 

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทัครังที 1 เมือวนัที 9 มีนาคม 2561 ทปีระชุมไดมี้มติดงันี 

อนุมติัการเปลียนแปลงมูลค่าทตีราไวข้องหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซึงจะทาํให้จาํนวนหุ้นทีออก

และเรียกชําระแล้วของบริษทัเปลียนแปลงจากเดิม 16,886,000 หุ้น เป็น 337,720,000 หุ้น บริษทัจดทะเบียนการเปลียนแปลงมูลค่า

หุ้นทีตราไวด้งักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 22 มีนาคม 2561 

อนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 168.86 ล้านบาท (หุ้นสามัญจํานวน 337.72 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)  
เป็น 230 ล้านบาท (หุ้นสามัญจาํนวน 460 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจาํนวน 61.14 ล้านบาท  
(หุ้นสามญัจาํนวน 122.28 ลา้นหุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.50 บาท) เพือจดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทวัไป (Initial Public Offering) 

ในระหว่างปี 2561 บริษทัได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวจาํนวน 122.28 ล้านหุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ในราคา

เสนอขายหุ้นละ 3.65 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินสุทธิทีไดร้ับจากการเสนอขายหุ้นดงักล่าวจาํนวนทงัสิน 429.02 ลา้นบาท (สุทธิจาก

ตน้ทุนในการจาํหน่ายหุ้นสามัญจาํนวน 17.31 ล้านบาท) บริษทัได้รับชําระเงินค่าหุ้นเพิมทุนดงักล่าวแล้วทังจาํนวนเมือวนัที  
16 ตุลาคม 2561 ทังนีหุ้นสามัญของบริษทัได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและได้เริมซือขายหลักทรัพย ์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เมือวนัที 24 ตุลาคม 2561 ภายหลงัการเพิมทุน บริษทัมีทุนทีชําระแลว้เป็นจาํนวนเงิน 

230 ล้านบาท (หุ้นสามญัจาํนวน 460,000,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 0.50 บาท) และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจาํนวน 367.88 ล้านบาท 

และบริษทัไดจ้ดทะเบียนการรับชาํระค่าหุ้นเพิมทุนดังกล่าวแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 17 ตุลาคม 2561 

23.    เงินปันผลจ่าย 

มติทีประชุมกรรมการของบริษทัเมือวนัที 19 มิถุนายน 2561 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ือหุ้นของบริษทั

เป็นจาํนวนทังสิน 29 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายให้แก่ผูถ้ือหุ้นจาํนวน 337.72 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.086 บาท บริษทัจ่ายเงินปันผล

แลว้เมือวนัที 22 มิถนุายน 2561 

มติทปีระชุมกรรมการของบริษทัเมือวนัที 10 สิงหาคม 2561 ไดอ้นุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ือหุ้นของบริษทัเป็น

จาํนวนทังสิน 80 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายให้แก่ผูถ้ือหุ้นจาํนวน 337.72 ล้านหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.236 บาท บริษทัจ่ายเงินปันผล

แลว้ในเดือนสิงหาคม 2561 

มติทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทเมือวันที 5 เมษายน 2562 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปีให้แก่ผู ้ถือหุ้นของบริษัท 
เป็นจํานวนทังสิน 155 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายให้แก่ผู ้ถือหุ้นจํานวน 460 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.337 บาท บริษัทได้จ่าย 
เงินปันผลระหว่างกาลแล้วในระหว่างปี 2561 จํานวนรวม 109 ล้านบาท ตามมติทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมือวันที  
19 มิถุนายน 2561 และ 10 สิงหาคม 2561 ทีไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จาํนวน 29 ล้านบาท และ 80 ลา้นบาท ตามลาํดับ 

เงินปันผลส่วนทีเหลือจํานวน 46 ล้านบาท ได้จ่ายให้แก่ผู ้ถือหุ้นจํานวน 460 ล้านหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในเดือน  
พฤษภาคม 2562 
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24.    ทุนสํารองตามกฎหมาย 

เพือให้เป็นไปตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษทัจะต้องจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปี ส่วนหนึงไวเ้ป็นทุน

สํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมี

จาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนและทุนสํารองนี จะนาํมาจดัสรรปันผลไม่ได ้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัจัดสรรสํารองตามกฏหมายเพิมเติมในระหว่างปีจาํนวน 2.00 ลา้นบาท  
และ 6.80 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

25.    ส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม 
ส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ ํานวน 0.42 ล้านบาท และ 0.40 ล้านบาท ตามลําดับ  
เกิดจากบริษทั ทีอี แมค จาํกดั ทีมีสัดส่วนของส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของทีถือโดยส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในสัดส่วน

ร้อยละ 30 ของหุ้นทีออกและชาํระแลว้ 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยทีมีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม ซึงเป็นขอ้มูลก่อนการตัดรายการระหว่างกนั มีดังนี 

          25.1  สรุปรายการฐานะทางการเงินของบริษทั ทีอี แมค จาํกดั ณ วนัที 31 ธันวาคม 

 บาท 
 2562 2561 
สินทรัพยห์มุนเวียน 7,977,393 5,658,194 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 455,337 177,936 
หนีสินหมุนเวียน 6,951,560 4,509,809 
หนีสินไม่หมุนเวียน 89,748             - 

25.2  สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ทีอี แมค จาํกดั สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 

 บาท 
 2562 2561 
 รายได ้ 24,764,729 19,487,852 
 กาํไร  565,101 2,326,321 

25.3  สรุปรายการกระแสเงินสดของบริษทั ทีอี แมค จาํกดั สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 

 บาท 
 2562 2561 
กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน  (894,861) 761,012 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน - (149,195) 
กระแสเงินสดไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงิน 1,000,000 1,000,000 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ 105,139 1,611,817 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินปันผลค้างจ่ายให้กับส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมจาํนวน 150,000 บาท  
และ 600,000 บาท ตามลาํดบั 
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26.    การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันนัเพือดาํรงไวซึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเนืองของ

บริษทัเพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีมีส่วนได้เสียอืน และเพือดํารงไวซึ้งโครงสร้างของทุนที

เหมาะสมเพือลดตน้ทุนทางการเงินของทุน  
ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน บริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผูถ้ือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถ้ือหุ้น 

การออกหุ้นใหม่ หรือการขายสินทรัพยเ์พือลดภาระหนีสิน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจัดการทุนทีสําคญัของกลุ่มบริษทัคือการจดัให้มีซึงโครงสร้างทางการเงินทีเหมาะสมและการดาํรงไวซึ้ง

ความสามารถในการดาํรงธุรกิจอย่างต่อเนือง 

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อตัราส่วนหนีสินต่อทุนในงบการเงินรวมเท่ากบั 0.32 : 1 และ 0.17 : 1 ตามลาํดบั 

27.     ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะทีสําคญัสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม มีดงันี 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
     

การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป (1,400,004) 10,996,918 - - 
ซือสินคา้สาํเร็จรูป 45,300,322 22,155,827 - - 
วตัถุดิบ และวสัดุสินเปลืองใชไ้ป 294,756,729 262,861,763 - - 
ค่าจา้งผูร้ับเหมา 425,884,993 296,574,603 - - 
ค่าใชจ้่ายเกียวกบัพนกังาน 64,540,267 34,628,782 2,596,524 1,785,419 
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 15,370,754 10,466,924 - - 
ค่าทีปรึกษาและค่าบริการวิชาชีพ 3,426,048 2,790,653 1,263,818 1,036,653 
ค่าเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะ 16,781,152 10,978,786 - - 
หนีสงสัยจะสูญ 2,095,187 - - - 
ประมาณการหนีสินคดีความ  1,750,000 - - - 
ค่าสาธารณูปโภค 8,972,618 4,514,621 - - 

28. กองทุนสํารองเลียงชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนักงานของกลุ่มบริษทัไดร่้วมกันจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพตามพระราชบัญญติักองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 

ซึงประกอบดว้ย เงินทีพนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 - 10 ของเงินเดือน และเงินทีบริษทัจ่ายสมทบให้ในอตัราร้อยละ  
3 - 10 ของเงินเดือนซึงขึนอยู่กับระยะเวลาการทาํงาน สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัจ่ายเงินสมทบ 
เข้ากองทุนสํารองเลียงชีพจํานวน 1.52 ล้านบาท และ 1.16 ล้านบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2562 : 0.11 ล้านบาท  
ปี 2561 : 0.03 ลา้นบาท) 
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29.    ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ําหรับส่วนงานดาํเนินงานต่อเนืองสําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม มีดงันี 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินไดปี้ปัจจบุนั 21,092,604 16,624,724 411,473 29,378 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     

 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีซึงเกิดผลแตกต่างชวัคราว 
    และการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว (969,803) (270,790) (7,208) (8,046) 

รวมค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 20,122,801 16,353,934 404,265 21,332 

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีทีใช้สําหรับปีสินสุดวนัที        

31 ธันวาคม สามารถแสดงไดด้งันี 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 99,535,949 99,054,795 38,018,116 134,349,725 
ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 0-20 19,816,928 19,649,443 7,603,623 26,869,945 
ผลกระทบ:     

ค่าใชจ้า่ยทีไม่สามารถใชเ้ป็นค่าใชจ้่ายทางภาษีได ้ 1,577,099 754,845 7,850 20,815 
รายการทีถือเป็นค่าใชจ้า่ยทางภาษ/ี     
   รายการทีไม่ถือเป็นรายไดท้างภาษ ี (301,423) (3,779,564) (7,200,000) (26,861,382) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดปั้จจุบนั 21,092,604 16,624,724 411,473 29,378 
การเปลียนแปลงของผลแตกต่างชวัคราว (969,803) (270,790) (7,208) (8,046) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท้ีแสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทนุ 

เบ็ดเสร็จ 20,122,801 16,353,934 404,265 21,332 
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ยอดเคลือนไหวสินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม มีดงันี 

งบการเงินรวม 
 บาท 

 ณ วนัที  
1 มกราคม 

 2562 

รับรู้ใน ณ วนัท ี
31 ธันวาคม 

2562 รายการ 
กาํไรหรือ

ขาดทนุ 
กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน 
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญลูกหนีการคา้ 
  และเงินประกนัผลงาน 570,140 141,669 - 711,809 
ประมาณการหนีสินคดีความ - 350,000 - 350,000 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 847,351 478,134 277,366 1,602,851 
   รวม 1,417,491 969,803 277,366 2,664,660 

 

บาท 

ณ วนัที  
1 มกราคม 

2561 

รับรู้ใน 

มูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพย์

ของบริษทัย่อย 
ทีจาํหน่าย  

(หมายเหตุ 5.1) 

ณ วนัท ี
31 ธันวาคม 

2561 รายการ 
กาํไรหรือ

ขาดทุน 
กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน 
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญลูกหนีการคา้ 
  และเงินประกนัผลงาน 570,140 - - - 

 
570,140 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 851,267 289,657 156,538 (450,111) 847,351 
   รวม 1,421,407 289,657 156,538 (450,111) 1,417,491 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  บาท 

รายการ 

ณ วนัที   
1 มกราคม 

2562 

รับรู้ใน 
กาํไรหรือ 
ขาดทุน 

ณ วนัที  
31 ธันวาคม 

2562 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 8,046 7,208 15,254 

 

  บาท 

รายการ 

ณ วนัที   
1 มกราคม  

2561 

รับรู้ใน 
กาํไรหรือ 
ขาดทุน 

ณ วนัที  
31 ธันวาคม  

2561 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน - 8,046 8,046 
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30.    ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนําเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน

ไดร้ับและสอบทานอย่างสมาํเสมอเพือใชใ้นการตดัสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของ

ส่วนงาน โดยรายงานภายในทีผูบ้ริหารใช ้แบ่งส่วนดาํเนินงานตามการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจรับเหมาติดตัง

และวางระบบเทคโนโลยีทีเกียวกบัการคมนาคมและความปลอดภยัทางการจราจร อย่างไรก็ตาม ตามทกีล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ

งบการเงินข้อ 5 ในระหว่างปี 2561 บริษทัได้จาํหน่ายหุ้นสามัญในบริษทั ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี จาํกัด ซึงดาํเนินธุรกิจวางระบบ

เทคโนโลยีทีเกียวกบัการคมนาคมและความปลอดภยัทางการจราจร ส่งผลให้งบการเงินรวมนีไดน้าํเสนอผลรวมสุทธิจากการดาํเนินงาน

ของส่วนงานธุรกิจเทคโนโลยีคมนาคมไวภ้ายใตก้าํไรจากการดาํเนินงานทียกเลิกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีสินสุด

วนัที 31 ธันวาคม 2561 และไดเ้ปิดเผยรายการเพิมเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.2 ผลการดาํเนินงานต่อเนืองของกลุ่ม

บริษทัทนีําเสนอในงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2562 และ 2561 จึงเหลือแต่ส่วนงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพียงอย่างเดียว 

ดังนัน กลุ่มบริษทัจึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานสําหรับปี 2562 และ 2561 ทังนี กลุ่มบริษทัไม่มี

สินทรัพยแ์ละหนีสินจาํแนกตามส่วนงานทีเกียวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีคมนาคมรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวม  
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

กลุ่มบริษทัประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์

เดียวกับทีใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน ดังนัน รายได้ กาํไรจากการดาํเนินงาน 

และสินทรัพยท์ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จงึถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานแลว้ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ส่วนธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสามารถแยกรายไดอ้อกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือรายได้

จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง และรายไดจ้ากการจาํหน่ายอุปกรณ์และวสัดุก่อสร้าง ซึงสามารถแยกรายการดงักล่าวไดด้งันี  
 บาท 
 สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 
 บริการรับเหมา

ก่อสร้าง 
จาํหน่ายอุปกรณ์

และวสัดุก่อสร้าง  
ตดัรายการ 

ระหว่างกัน รวม 
รายได้ 916,764,208 85,784,790 (13,190,444) 989,358,554 
ตน้ทุน (774,204,003) (74,551,971) 13,190,444 (835,565,530) 
กาํไรขนัตน้ 142,560,205 11,232,819 - 153,793,024 

 

 

 บาท 
 สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 
 บริการรับเหมา

ก่อสร้าง 
จาํหน่ายอุปกรณ์

และวสัดุก่อสร้าง  
ตดัรายการ      

ระหว่างกัน  รวม 
รายได้ 746,950,335 51,008,319 (17,500,330) 780,458,324 
ตน้ทุน (618,847,019) (37,401,634) 17,500,330 (638,748,323) 
กาํไรขนัตน้ 128,103,316 13,606,685 - 141,710,001 
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ข้อมูลเกียวกับเขตภูมิศาสตร์ 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการจากลูกคา้ภายนอกกาํหนดขึนตามสถานทีตงัของลูกคา้ของกลุ่มบริษทั ทงันี รายไดท้งัหมดของกลุ่ม

บริษทัทีเกิดจากลูกคา้ภายนอกเป็นรายไดท้ีเกดิขึนในประเทศไทยทงัหมด  

ข้อมูลเกียวกับลูกค้ารายใหญ่ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํนวน 3 ราย คดิเป็นยอดรวมร้อยละ 51 ของรายได้

จากการขายและบริการ (2561 : จาํนวน 2 ราย ซึงมีผูถ้ือหุ้นร่วมกนัทงั 2 ราย คิดเป็นยอดรวมร้อยละ 56 ของรายไดจ้ากการขายและ

ให้บริการ) 

การรับรู้รายไดต้ามการเสร็จสินของภาระทีตอ้งปฏิบติัของกลุ่มบริษทัสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม มีดงันี 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 2561 
เมือปฏิบติัตามภาระทีตอ้งปฏิบัติเสร็จสิน (point in time) 72.60 33.51 
ตลอดช่วงเวลาทีปฏิบติัตามภาระทีตอ้งปฏิบติั (over time) 916.76 746.95 
รวมรายไดจ้ากการขายและให้บริการ 989.36 780.46 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการแยกตามลกัษณะลูกคา้สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม มีดงันี 
 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 
รายไดจ้าก 
ภาครัฐบาล 

รายไดจ้าก 
ภาคเอกชน รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รายได ้        423.34  291.17         566.02  489.29       989.36  780.46 
ตน้ทุน (368.92) (247.38) (466.65) (391.37) (835.57) (638.75) 
กาํไรขนัตน้  54.42  43.79 99.37  97.92        153.79  141.71 

31.    เครืองมือทางการเงิน 

บริษทัตอ้งเผชิญกบัความเสียงทางการเงินทสีําคญั ไดแ้ก่ ความเสียงดา้นสภาพคล่อง ความเสียงดา้นการให้สินเชือและมูลค่ายุติธรรม 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายบริหารความเสียงดงันี 

31.1 ความเสียงดา้นสภาพคล่อง 

ความเสียงด้านสภาพคล่องหรือความเสียงในการระดมทุน คือ ความเสียงทีกลุ่มบริษทัจะเผชิญความยุ่งยากในการระดมทุน  
ให้เพียงพอและทนัเวลาต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพนัทีระบุไวใ้นเครืองมือทางการเงิน ความเสียงด้านสภาพคล่องอาจเกิด

จากการทีกิจการไม่สามารถขายสินทรัพยท์างการเงินได้ทันเวลาด้วยราคาทีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษทัมีการ

ควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการ

ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั รวมทงัจดัหาวงเงินสินเชือระยะสันจากธนาคารต่างๆ เพือสํารองในกรณีทีมีความจาํเป็นและเพือ

ลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด 
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31.2  ความเสียงดา้นการให้สินเชือ 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงดา้นการให้สินเชือทีเกียวเนืองกับลูกค้า ฝ่ายบริหารควรคุมความเสียงนีโดยการกาํหนดให้มีนโยบาย

ทีจะให้บริการแก่ลูกคา้ทีมีประวติัด้านสินเชือทดีี ดงันันกลุ่มบริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดร้ับความเสียหายอย่างเป็นสาระสําคญัจาก

การเก็บหนีจากลูกหนีเหล่านัน กลุ่มบริษทัได้ประมาณค่าเผือหนีสงสัยจะสูญโดยอาศัยการประเมินผลของฝ่ายบริหาร

เกียวกบัความสามารถในการจ่ายชาํระหนีของลูกหนีทีคงคา้งอยู่ ณ วนัสินงวด/ ปี 

31.3   มูลค่ายุติธรรม 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน อนัได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

รายไดท้ียงัไม่ไดเ้รียกชาํระ เงินประกนัผลงาน เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เจา้หนีการคา้และเงินประกนัผลงาน

ผูร้ับเหมา มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมเนืองจากมีระยะเวลาครบกาํหนดทีสัน 

   ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีเงินลงทุนชวัคราวทีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์พือคา้จาํนวน 52.36 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการซึงมีการวดัมูลค่ายุติธรรมตามลาํดบัชนัที 2 (31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี) 

32. ภาระผูกพันและหนังสือคําประกัน 

32.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีทีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 
กลุ่มบริษัททําสัญญาเช่าพืนทีสําหรับเป็นอาคารสํานักงาน เก็บสินค้า เศษวสัดุ และเป็นทีจอดรถ ระยะเวลาของสัญญาเช่า 3 ปี  
ยอดรวมของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน ณ วนัที 31 ธันวาคม มีดงันี 
งบการเงินรวม 

 บาท 
 2562 2561 

ภายใน 1 ปี 181,667 850,000 
เกินกว่า  1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - 30,000 

 181,667 880,000 

32.2  หนงัสือคาํประกนั 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ2561 กลุ่มบริษทัมีหนังสือคาํประกันทีธนาคารออกให้เพือคาํประกันการซือสินค้าและคาํประกัน

โครงการงานก่อสร้างของกลุ่มบริษัท จํานวน 67.62 ล้านบาท และ 39.90 ล้านบาท ตามลําดับ หนังสือคําประกันดังกล่าว 
คาํประกันโดยเงินฝากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 12) การจดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบนทีดินทีเป็นกรรมสิทธิของกลุ่ม

บริษทั (หมายเหตุ 15) ร่วมกบัการคาํประกนัโดยกรรมการและบุคคลทเีกียวขอ้งกับกรรมการของกลุ่มบริษทั 

32.3  วงเงินสินเชือ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเชือระยะสันเพือการค้าจากสถาบันการเงินตามสญัญาเงินกูย้ืม

ในวงเงินสูงสุดรวม 442 ลา้นบาท และ 297 ลา้นบาท ตามลาํดบั วงเงินสินเชือเพือการคา้ดังกล่าวประกอบดว้ย เงินเบิกเกิน

บญัชี ตัวสัญญาใช้เงิน เงินกู้ยืมระยะสัน และหนงัสือคาํประกันธนาคาร โดยวงเงินสินเชือดงักล่าวมีอตัราดอกเบียร้อยละ 

MOR ต่อปี สําหรับเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินสินเชืออืนมีอัตราดอกเบียร้อยละ  MLR ลบร้อยละ 1.00 ถึง 1.25 ต่อปี  
ตวัสัญญาใชเ้งินและหนงัสือคาํประกนัมีอตัราดอกเบียร้อยละ 1.00 ถึง 1.25 ต่อปี 
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วงเงินสินเชือระยะสันจากสถาบันการเงินดงักล่าว คาํประกันโดยเงินฝากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 12) การจดจาํนอง

ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบนทีดินทีเป็นกรรมสิทธิของกลุ่มบริษทั (หมายเหตุ 15) ร่วมกบัการคาํประกันโดยกรรมการและ

บุคคลทีเกียวขอ้งกบักรรมการของกลุ่มบริษทั 

33.  คดีฟ้องร้อง 

ในปี 2557 บริษทัย่อยมีคดีความจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีความแพ่งจากเจา้ของโรงแรมแห่งหนึง จากความเสียหาย

และผลกระทบทีทาํให้โจทยสู์ญเสียลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจจากการทีบริษทัย่อยดาํเนินการกอ่สร้างในพืนทีใกลเ้คียงกบัโครงการ

ของโจทย ์เป็นจาํนวนทุนทรัพย ์29.91 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยบริษทัย่อยถูกฟ้องเป็นจาํเลยที 2 ต่อมา  
เมือวันที 26 มกราคม 2559 และ 27 มิถุนายน 2560 ทังศาลชันต้นและศาลอุทธรณ์พิจารณายกฟ้องคดีดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม  
เมือวนัที 22 พฤศจิกายน 2560 โจทยด์าํเนินการยืนฎีกาเพือพิจารณาคดีดงักล่าว ต่อมาในปี 2562 ศาลฏีกาพิจารณาตดัสินให้บริษทัย่อย

ร่วมกบัจาํเลยที 1 และจาํเลยท ี2 ร่วมกนัชาํระค่าเสียหายให้กบัโจทยเ์ป็นมูลค่ารวมทงัสิน 2 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 
ต่อปี ดงันนั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยไดบ้นัทึกประมาณการหนีสินคดีความดงักล่าวจาํนวน 1.75 ลา้นบาท ซึงประกอบดว้ย

มูลหนีตามทุนทรัพยร์วมดอกเบียในส่วนทบีริษทัย่อยจะร่วมรับผิดชอบ และประมาณการค่าใชจ้่ายทางคดีทีเกียวขอ้ง 

34.    เหตกุารณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
34.1  เงินปันผลจา่ย  

มติทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมือวนัที 20 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดอ้นุมติัการเสนอจ่ายเงินปันผลประจาํปีให้แก่ผูถ้ือหุ้น

ของบริษทัเป็นจาํนวนทงัสิน 82.80 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายให้แก่ผูถ้อืหุ้นจาํนวน 460 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท ทงันี 

มติดงักล่าวจะนาํเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2563 เพือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

34.2  เงินปันผลรับจากบริษทัย่อย  

มติทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไทย อิงเกอร์ จาํกัด ซึงเป็นบริษทัย่อย เมือวนัที 14 กุมภาพันธ์ 2563 ได้อนุมัติการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่บริษทั เป็นจาํนวนทังสิน 74 ล้านบาท โดยกาํหนดจ่ายให้แก่ผูถ้ือหุ้นจาํนวน 1.50 ล้านหุ้น 
ในอตัราหุ้นละ 49.33 บาท เงินปันผลดงักล่าวมีกาํหนดจ่ายภายในวนัท ี13 มีนาคม 2563 

35. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนีไดร้ับอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเมือวนัที 20 กุมภาพนัธ์ 2563 
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